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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ב"ה,  כ"א מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יהושע שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בשאלתו, כיון שדרים בצפיפות, האם כדאי לשכור דירה חדשה אשר עי"ז 

יכנסו לחובות.

והנה כיון שאמרו חז"ל אשר דירה נאה מרחבת דעתו של אדם, ודעה קנית מה חסרת, נכון 

הדבר שיעתיקו לדירה חדשה יותר מרווחת כמובן באם זוגתו תחי' עק"ב )- עקרת ביתו( מסכמת בזה, 

ובכלל  ת"ו  באה"ק  המשפחה  טהרת  בעניני  נעלית  הכי  בעבודתו  אומץ  יוסיף  הדעת  הרחבת  ומתוך 

בעניני תומ"צ, וכידוע פירוש ת"ז ת"ו הק' בעניני מרז"ל האמור דירה נאה וכו' מרחיבין דעתו של אדם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

במ"ש בהנוגע לתפלין דר"ת - לא קבלתי בזה. וצריך לברר בזה אצל סופרי אנ"ש אשר באה"ק 

ת"ו.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

,d`x zyxt zay .c"qa
f"kyz'd ,lel` ycegd mikxan

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
È‡ לי ודֹודי אלּול 1לדֹודי ראׁשיּֿתיבֹות , ¬ƒְְֱִִִֵֵָ

יּודין  ד' הארּבעים 2וסֹופיּֿתיבֹות ּכנגד , ְְְִִֵֵֶֶַָָ

הּכיּפּורים  יֹום עד אלּול ׁשּמראׁשֿחֹודׁש .3יֹום ֱִִֵֶֶַַֹ

לב  (דף ראה ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי )4ּומבֹואר ְְְִֵֵַַָָָָ

ּדהינּו לדֹודי', 'אני ּבחינת מתחיל ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַׁשּבאלּול

נעׂשה  ועלֿידיֿזה ּדלתּתא, אתערּותא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָּבחינת

מּלמעלה  ההמׁשכה הּכיּפּורים ויֹום ְְְְְִִִַַַַַָָָָָֹּבראׁשֿהּׁשנה

ּבזה  והענין לי'. 'ּדֹודי ענין ׁשּזהּו ׁשאף 5כּו', , ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָ

ענין  ואילּו לדֹודי', 'אני ענינֹו אלּול ְְְְֱֲִִִִִֶֶַָׁשחֹודׁש

ׁשּלאחריֿזה, ימים ּבעׂשרה נעׂשה לי' ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ'ּדֹודי

ראׁשֿהּׁשנה  נכללים ׁשּבהם ּתׁשּובה, ימי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעׂשרת

הּכיּפּורים  לי'6ויֹום 'ּדֹודי ענין ּגם מּכלֿמקֹום , ְְִִִִִִַַַָָ

הענין  ּכי לאלּול, ׁשּי ּתׁשּובה ימי ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבעׂשרת

להענין  ּכח ּונתינת הכנה ּגם הּוא לדֹודי' ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָֹּד'אני

ׁשל  העבֹודה הקּדמת ׁשעלֿידי והינּו לי', ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּד'דֹודי

('ּדֹודי  מּלמעלה ההמׁשכה נעׂשית לדֹודי', ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָ'אני

כּו'. יֹותר  ּובעֹומק יֹותר נעלה ּבאֹופן ְְֲִֵֵֶֶֶַלי')

י"ג  התּגּלּות זמן הּוא ׁשּבאלּול לבאר, ְְְְֱִִֵֶֶַַַָּוממׁשי

והינּו הרחמים. אלּול 5מּדֹות ׁשל ׁשענינֹו ׁשאף , ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָ

 ֿ מּכל למעלה, מּלמּטה עבֹודה לדֹודי', 'אני ְְְְֲֲִִִִַַָָָָהּוא

ּונתינת  התעֹוררּות ּתחילה להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִִַָָָמקֹום

למל מׁשל עלּֿפי זה ּומבאר מּלמעלה. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכח

לקראתֹו העיר אנׁשי יֹוצאין לעיר ּבֹואֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָׁשּקֹודם

וא  ּבּׂשדה, ּפניו ּוכפי ּומקּבלין - רּׁשאין ז ְְְְִִִֶַַַָָָָָ

אדמּו"ר  מו"ח כ"ק מי 7ׁשּמֹוסיף ּכל - ויכֹולים : ְִִִִֶַָ

את  מקּבל והּוא ּפניו, להקּביל לצאת ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשרֹוצה
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ג.1) ו, השירים התשובה 2)שיר שער חכמה ראשית פ"א. ופירושה ר"ה תפלת סדר אבודרהם פ"א. ר"ה שער חיים עץ פרי

והעבירו). (ד"ה סתקפ"א או"ח ב"ח יש). עוד (ד"ה שם.3)פ"ד וב"ח חכמה ראשית לדודי 4)אבודרהם, אני ד"ה ראה

רלא). ע' אלול סה"מ (תו"מ ס"ד רטז).5)תשמ"ו ע' (שם תשכ"ו לדודי אני רד"ה גם 6.144)ראה ע' ח"ד לקו"ש ראה

ועוד. .203 ע' חכ"ט .1150 7.167)ע' ע' הש"ת סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÏ È„B„Â È„B„Ï È‡1˙B·ÈzŒÈL‡¯ ," המילים של התיבות ני ‡ראשי ¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈≈

ÏדודיÂדודיÏהמילה את מרכיבות B·ÈzŒÈÙBÒÂ˙י" ,ÏeÏ‡ האותיות ¡¿≈≈
הן  הללו המילים ארבעת של ÔÈ„eÈהאחרונות עשר,,2„' בגימטריא יו"ד ƒ

ארבעים  בגימטריא יו"דין ŒL‡¯nLוארבע ÌBÈ ÌÈÚa¯‡‰ „‚k¿∆∆»«¿»ƒ∆≈…
ÌBÈ „Ú ÏeÏ‡ L„BÁ∆¡«

ÌÈ¯etÈk‰3 רבנו משה שהה שבהם «ƒƒ
היו  והם השלישית בפעם סיני בהר

ארבעים  ושנה שנה בכל וגם ברצון,

רצון. ימי הם הללו הימים

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡B·Óe ספר ¿»¿ƒ≈»
הזקן  האדמו"ר של חסידות מאמרי

ויקראֿבמדבר  החומשים לפרשיות

(ושיר  זו תקופה של והמועדים דברים

Ï·השירים) Û„) ‰‡¯ ˙L¯t4( »»«¿≈«
È‡' ˙ÈÁa ÏÈÁ˙Ó ÏeÏ‡aL∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«¬ƒ

,'È„B„Ï אל יהודי של התקרבות ¿ƒ
היינו  ל'דוד', הנמשל הוא ברוך הקדוש

‡˙e¯Ú˙‡אהוב  ˙ÈÁa eÈ‰c¿«¿¿ƒ«ƒ¿¬»
,‡z˙Ïc מצד מלמטה , התעוררות ƒ¿«»

כתוצאה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰האדם, ¿«¿≈∆
האדם  מצד הרוחנית מההתעוררות

M‰ŒL‡¯a‰למטה  ‰NÚ«¬∆¿…«»»
‰ÎLÓ‰‰ ÌÈ¯etÈk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ««¿»»

אלוקות  וגילוי «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰השפעה
'eÎ,האדם 'È„Bcאל ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«ƒ

.'ÈÏƒ
‰Êa ÔÈÚ‰Â5L„BÁL Û‡L , ¿»ƒ¿»»∆∆«∆∆

ÏeÏ‡ ראש ועד חודש מראש כולו, ¡
È„B„Ï',השנה, È‡' BÈÚƒ¿»¬ƒ¿ƒ

האדם, מצד ÔÈÚהתעוררות eÏÈ‡Â¿ƒƒ¿«
‰¯NÚa ‰NÚ 'ÈÏ È„Bc'ƒƒ«¬∆«¬»»
ÈÓÈ ˙¯NÚ ,‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÌÈÓÈ»ƒ∆¿«¬≈∆¬∆∆¿≈
ÌÈÏÏÎ Ì‰aL ,‰·eLz¿»∆»∆ƒ¿»ƒ

‰M‰ŒL‡¯ של הראשון היום …«»»
כבר  אלול שחודש לאחר תשרי, חודש

‰ÌÈ¯etÈkהסתיים, ÌBÈÂ6 שהוא ¿«ƒƒ
בתשרי, Ìbבעשירי ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«

ÈÓÈ ˙¯NÚaL 'ÈÏ È„Bc' ÔÈÚƒ¿«ƒƒ∆«¬∆∆¿≈
ÏeÏ‡Ï CiL ‰·eLz גם ולכן ¿»«»∆¡

מראשי  חלק הוא לי" "ודודי ההמשך

"אלול", È‡'cהתיבות ÔÈÚ‰ Èkƒ»ƒ¿»«¬ƒ

'È„B„Ïעצמו אלול חודש של Ákהעבודה ˙È˙e ‰Î‰ Ìb ‡e‰ ¿ƒ«¬»»¿ƒ«…«
'ÈÏ È„B„'c ÔÈÚ‰Ï שבחודש תשובה ימי בעשרת בפועל שמתרחש ¿»ƒ¿»¿ƒƒ

È„B„Ï',תשרי, È‡' ÏL ‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â מצד ¿«¿∆«¿≈«¿»«»¬»∆¬ƒ¿ƒ
אלול, בחודש למטה, ('È„Bcהאדם ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ«¬≈««¿»»ƒ¿«¿»ƒ

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a ('ÈÏƒ¿∆«¬∆≈
,'eÎ ¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e מאשר יותר ¿∆≈

מצד  הכיפורים ויום השנה ראש עניין

של  וההקדמה ההכנה ללא עצמם,

אלול. בחודש האדם עבודת

CÈLÓÓe במאמרו הזקן האדמו"ר «¿ƒ
תורה' ÏeÏ‡aLב'לקוטי ,¯‡·Ï¿»≈∆∆¡

˙BcÓ ‚"È ˙elb˙‰ ÔÓÊ ‡e‰¿«ƒ¿«ƒ
eÈ‰Â .ÌÈÓÁ¯‰5Û‡L , »«¬ƒ¿«¿∆«

È‡' ‡e‰ ÏeÏ‡ ÏL BÈÚL∆ƒ¿»∆¡¬ƒ
‰„B·Ú ,'È„B„Ï שמתחילה ¿ƒ¬»

‰hÓlÓ מלמטה וההתעוררות ƒ¿«»
האדם  את ŒÏkÓמקרבת ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»

‰ÏÈÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÌB˜Ó»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»
מלמטה  ההתעוררות לפני

Ák ˙È˙e ˙e¯¯BÚ˙‰ƒ¿¿¿ƒ«…«
‰ÏÚÓlÓ להתעורר לאדם והכוח ƒ¿«¿»

דלתתא" ב"אתערותא אלול בחודש

הארה  יש אלה שבימים מכך נובע

הרחמים  מדות י"ג של והתגלות

מלמעלה.

‰Ê ¯‡·Óe י"ג את של ההארה  עניין ¿»≈∆
אלול בחודש הרחמים ÈtŒÏÚ«ƒמידות

B‡Ba Ì„BwL CÏÓÏ ÏLÓ»»¿∆∆∆∆
¯ÈÚÏ כל ולא מלכותו היכל נמצא שם »ƒ

המלכות  לארמון להיכנס רשאי אדם

B˙‡¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ«¿≈»ƒƒ¿»
Ê‡Â ,‰„Oa ÂÈt ÔÈÏa˜Óe¿«¿ƒ»»«»∆¿»
ÛÈÒBnL ÈÙÎe Z ÔÈ‡M«̄»ƒ¿ƒ∆ƒ
¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î7: «¿

ÌÈÏBÎÈÂ שהרשות בלבד זו לא היינו ƒƒ
לעשות  והיכולת הכוח גם אלא נתונה,

ל  נתונים בפועל B¯Lˆ‰זאת ÈÓ Ïk»ƒ∆∆
אלא  ונכבדים חשובים אנשים רק לא

השדה  אנשי פשוטים, אנשים גם

‡e‰Â ,ÂÈt ÏÈa˜‰Ï ˙‡ˆÏ»≈¿«¿ƒ»»¿
ÌÏekהמלך ˙‡ Ïa˜Ó את גם ¿«≈∆»
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ה

 מפתח  כללי

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

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

  אני לדודי ודודי ליה "מאמר ד  )ג

ה  ........ז"כתש'ה ,מברכים החודש אלול, שבת פרשת ראה

  , ראהפרשת  שבתשיחת   )ד

גי   ............................  ז"כתש'ה ,מברכים החודש אלול

  ראהפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

יח  ...............................................  דיכרך ) ק"בלה(

 ח"רהג ה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

כד  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

כה ................  ראהפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

כו ..............  ראהלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ח

ע  ....................  ראהלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

אע .....................................  ראהלשבוע פרשת  

פג ................  ראהלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יא

הפ  ...........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

חפ   ..............  ראהלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יג

חק   .............  ראהלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )יד

טוק  ............... ראהלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

טזק  .................  קלד-בקלתהלים פרק , יח-זיפרק  במלכים 

  תמורהמסכת  –משניות   )יז

יחק  .................................................  ביאור קהתי

הכק  .............................................  מסכת יומא יעקבעין   )יח

  עם ביאורים  מועד קטןמסכת   )יט

כוק  ................................................ יבד דף ע ומדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

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

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

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

   תורהלקוטי   )כב

זנק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

נחק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כד

טנק  .......................................  "צדקצמח "ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

נטק  ............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

סק .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ת"ש'ספר המאמרים ה –ספר המאמרים   )כז

בסק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

סבק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

סגק  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

סהק  .........................   ופרק  פרקי אבותביאורים ל  )ל

סוק  .................................  יאה בציבור חומש לקר  )לא

עדק  ........................  ראהלשבוע פרשת לוח זמנים   )לב

עהק  .......  בת קודשש ערבלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לג

,d`x zyxt zay .c"qa
f"kyz'd ,lel` ycegd mikxan

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
È‡ לי ודֹודי אלּול 1לדֹודי ראׁשיּֿתיבֹות , ¬ƒְְֱִִִֵֵָ

יּודין  ד' הארּבעים 2וסֹופיּֿתיבֹות ּכנגד , ְְְִִֵֵֶֶַָָ

הּכיּפּורים  יֹום עד אלּול ׁשּמראׁשֿחֹודׁש .3יֹום ֱִִֵֶֶַַֹ

לב  (דף ראה ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי )4ּומבֹואר ְְְִֵֵַַָָָָ

ּדהינּו לדֹודי', 'אני ּבחינת מתחיל ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַׁשּבאלּול

נעׂשה  ועלֿידיֿזה ּדלתּתא, אתערּותא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָּבחינת

מּלמעלה  ההמׁשכה הּכיּפּורים ויֹום ְְְְְִִִַַַַַָָָָָֹּבראׁשֿהּׁשנה

ּבזה  והענין לי'. 'ּדֹודי ענין ׁשּזהּו ׁשאף 5כּו', , ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָ

ענין  ואילּו לדֹודי', 'אני ענינֹו אלּול ְְְְֱֲִִִִִֶֶַָׁשחֹודׁש

ׁשּלאחריֿזה, ימים ּבעׂשרה נעׂשה לי' ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ'ּדֹודי

ראׁשֿהּׁשנה  נכללים ׁשּבהם ּתׁשּובה, ימי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעׂשרת

הּכיּפּורים  לי'6ויֹום 'ּדֹודי ענין ּגם מּכלֿמקֹום , ְְִִִִִִַַַָָ

הענין  ּכי לאלּול, ׁשּי ּתׁשּובה ימי ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבעׂשרת

להענין  ּכח ּונתינת הכנה ּגם הּוא לדֹודי' ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָֹּד'אני

ׁשל  העבֹודה הקּדמת ׁשעלֿידי והינּו לי', ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּד'דֹודי

('ּדֹודי  מּלמעלה ההמׁשכה נעׂשית לדֹודי', ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָ'אני

כּו'. יֹותר  ּובעֹומק יֹותר נעלה ּבאֹופן ְְֲִֵֵֶֶֶַלי')

י"ג  התּגּלּות זמן הּוא ׁשּבאלּול לבאר, ְְְְֱִִֵֶֶַַַָּוממׁשי

והינּו הרחמים. אלּול 5מּדֹות ׁשל ׁשענינֹו ׁשאף , ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָ

 ֿ מּכל למעלה, מּלמּטה עבֹודה לדֹודי', 'אני ְְְְֲֲִִִִַַָָָָהּוא

ּונתינת  התעֹוררּות ּתחילה להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִִַָָָמקֹום

למל מׁשל עלּֿפי זה ּומבאר מּלמעלה. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכח

לקראתֹו העיר אנׁשי יֹוצאין לעיר ּבֹואֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָׁשּקֹודם

וא  ּבּׂשדה, ּפניו ּוכפי ּומקּבלין - רּׁשאין ז ְְְְִִִֶַַַָָָָָ

אדמּו"ר  מו"ח כ"ק מי 7ׁשּמֹוסיף ּכל - ויכֹולים : ְִִִִֶַָ

את  מקּבל והּוא ּפניו, להקּביל לצאת ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשרֹוצה
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ג.1) ו, השירים התשובה 2)שיר שער חכמה ראשית פ"א. ופירושה ר"ה תפלת סדר אבודרהם פ"א. ר"ה שער חיים עץ פרי

והעבירו). (ד"ה סתקפ"א או"ח ב"ח יש). עוד (ד"ה שם.3)פ"ד וב"ח חכמה ראשית לדודי 4)אבודרהם, אני ד"ה ראה

רלא). ע' אלול סה"מ (תו"מ ס"ד רטז).5)תשמ"ו ע' (שם תשכ"ו לדודי אני רד"ה גם 6.144)ראה ע' ח"ד לקו"ש ראה

ועוד. .203 ע' חכ"ט .1150 7.167)ע' ע' הש"ת סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÏ È„B„Â È„B„Ï È‡1˙B·ÈzŒÈL‡¯ ," המילים של התיבות ני ‡ראשי ¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈≈

ÏדודיÂדודיÏהמילה את מרכיבות B·ÈzŒÈÙBÒÂ˙י" ,ÏeÏ‡ האותיות ¡¿≈≈
הן  הללו המילים ארבעת של ÔÈ„eÈהאחרונות עשר,,2„' בגימטריא יו"ד ƒ

ארבעים  בגימטריא יו"דין ŒL‡¯nLוארבע ÌBÈ ÌÈÚa¯‡‰ „‚k¿∆∆»«¿»ƒ∆≈…
ÌBÈ „Ú ÏeÏ‡ L„BÁ∆¡«

ÌÈ¯etÈk‰3 רבנו משה שהה שבהם «ƒƒ
היו  והם השלישית בפעם סיני בהר

ארבעים  ושנה שנה בכל וגם ברצון,

רצון. ימי הם הללו הימים

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡B·Óe ספר ¿»¿ƒ≈»
הזקן  האדמו"ר של חסידות מאמרי

ויקראֿבמדבר  החומשים לפרשיות

(ושיר  זו תקופה של והמועדים דברים

Ï·השירים) Û„) ‰‡¯ ˙L¯t4( »»«¿≈«
È‡' ˙ÈÁa ÏÈÁ˙Ó ÏeÏ‡aL∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«¬ƒ

,'È„B„Ï אל יהודי של התקרבות ¿ƒ
היינו  ל'דוד', הנמשל הוא ברוך הקדוש

‡˙e¯Ú˙‡אהוב  ˙ÈÁa eÈ‰c¿«¿¿ƒ«ƒ¿¬»
,‡z˙Ïc מצד מלמטה , התעוררות ƒ¿«»

כתוצאה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰האדם, ¿«¿≈∆
האדם  מצד הרוחנית מההתעוררות

M‰ŒL‡¯a‰למטה  ‰NÚ«¬∆¿…«»»
‰ÎLÓ‰‰ ÌÈ¯etÈk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ««¿»»

אלוקות  וגילוי «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰השפעה
'eÎ,האדם 'È„Bcאל ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«ƒ

.'ÈÏƒ
‰Êa ÔÈÚ‰Â5L„BÁL Û‡L , ¿»ƒ¿»»∆∆«∆∆

ÏeÏ‡ ראש ועד חודש מראש כולו, ¡
È„B„Ï',השנה, È‡' BÈÚƒ¿»¬ƒ¿ƒ

האדם, מצד ÔÈÚהתעוררות eÏÈ‡Â¿ƒƒ¿«
‰¯NÚa ‰NÚ 'ÈÏ È„Bc'ƒƒ«¬∆«¬»»
ÈÓÈ ˙¯NÚ ,‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÌÈÓÈ»ƒ∆¿«¬≈∆¬∆∆¿≈
ÌÈÏÏÎ Ì‰aL ,‰·eLz¿»∆»∆ƒ¿»ƒ

‰M‰ŒL‡¯ של הראשון היום …«»»
כבר  אלול שחודש לאחר תשרי, חודש

‰ÌÈ¯etÈkהסתיים, ÌBÈÂ6 שהוא ¿«ƒƒ
בתשרי, Ìbבעשירי ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«

ÈÓÈ ˙¯NÚaL 'ÈÏ È„Bc' ÔÈÚƒ¿«ƒƒ∆«¬∆∆¿≈
ÏeÏ‡Ï CiL ‰·eLz גם ולכן ¿»«»∆¡

מראשי  חלק הוא לי" "ודודי ההמשך

"אלול", È‡'cהתיבות ÔÈÚ‰ Èkƒ»ƒ¿»«¬ƒ

'È„B„Ïעצמו אלול חודש של Ákהעבודה ˙È˙e ‰Î‰ Ìb ‡e‰ ¿ƒ«¬»»¿ƒ«…«
'ÈÏ È„B„'c ÔÈÚ‰Ï שבחודש תשובה ימי בעשרת בפועל שמתרחש ¿»ƒ¿»¿ƒƒ

È„B„Ï',תשרי, È‡' ÏL ‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â מצד ¿«¿∆«¿≈«¿»«»¬»∆¬ƒ¿ƒ
אלול, בחודש למטה, ('È„Bcהאדם ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ«¬≈««¿»»ƒ¿«¿»ƒ

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a ('ÈÏƒ¿∆«¬∆≈
,'eÎ ¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e מאשר יותר ¿∆≈

מצד  הכיפורים ויום השנה ראש עניין

של  וההקדמה ההכנה ללא עצמם,

אלול. בחודש האדם עבודת

CÈLÓÓe במאמרו הזקן האדמו"ר «¿ƒ
תורה' ÏeÏ‡aLב'לקוטי ,¯‡·Ï¿»≈∆∆¡

˙BcÓ ‚"È ˙elb˙‰ ÔÓÊ ‡e‰¿«ƒ¿«ƒ
eÈ‰Â .ÌÈÓÁ¯‰5Û‡L , »«¬ƒ¿«¿∆«

È‡' ‡e‰ ÏeÏ‡ ÏL BÈÚL∆ƒ¿»∆¡¬ƒ
‰„B·Ú ,'È„B„Ï שמתחילה ¿ƒ¬»

‰hÓlÓ מלמטה וההתעוררות ƒ¿«»
האדם  את ŒÏkÓמקרבת ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»

‰ÏÈÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÌB˜Ó»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»
מלמטה  ההתעוררות לפני

Ák ˙È˙e ˙e¯¯BÚ˙‰ƒ¿¿¿ƒ«…«
‰ÏÚÓlÓ להתעורר לאדם והכוח ƒ¿«¿»

דלתתא" ב"אתערותא אלול בחודש

הארה  יש אלה שבימים מכך נובע

הרחמים  מדות י"ג של והתגלות

מלמעלה.

‰Ê ¯‡·Óe י"ג את של ההארה  עניין ¿»≈∆
אלול בחודש הרחמים ÈtŒÏÚ«ƒמידות

B‡Ba Ì„BwL CÏÓÏ ÏLÓ»»¿∆∆∆∆
¯ÈÚÏ כל ולא מלכותו היכל נמצא שם »ƒ

המלכות  לארמון להיכנס רשאי אדם

B˙‡¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ«¿≈»ƒƒ¿»
Ê‡Â ,‰„Oa ÂÈt ÔÈÏa˜Óe¿«¿ƒ»»«»∆¿»
ÛÈÒBnL ÈÙÎe Z ÔÈ‡M«̄»ƒ¿ƒ∆ƒ
¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î7: «¿

ÌÈÏBÎÈÂ שהרשות בלבד זו לא היינו ƒƒ
לעשות  והיכולת הכוח גם אלא נתונה,

ל  נתונים בפועל B¯Lˆ‰זאת ÈÓ Ïk»ƒ∆∆
אלא  ונכבדים חשובים אנשים רק לא

השדה  אנשי פשוטים, אנשים גם

‡e‰Â ,ÂÈt ÏÈa˜‰Ï ˙‡ˆÏ»≈¿«¿ƒ»»¿
ÌÏekהמלך ˙‡ Ïa˜Ó את גם ¿«≈∆»
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f"kyz'dו ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

ׂשֹוחקֹות  ּפנים ּומראה יפֹות ּפנים ּבסבר ְְְֲִִֵֶֶַָָָּכּולם

ּבחֹודׁש עלּֿדרֿמׁשל הענין וכ וכּו', ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָלכּולם

ּכח' ה'ּנתינת הּוא זה ׁשענין והינּו, וכּו', ְְְְְֱִִֶֶַַַַָֹאלּול

לדֹודי'. ּד'אני ְֲֲִִַַָלעבֹודה

LÈÂ סידר זה ׁשּמּטעם ּבדרֿאפׁשר לֹומר ¿≈ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָ

מקֹומֹו את וקבע צדק' ה'צמח ְְְֶֶֶֶַַַַָאדמּו"ר

ּב'לּקּוטי  לדֹודי' 'אני ּדּבּורֿהּמתחיל הּמאמר ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָׁשל

ראה  ּדפרׁשת ׁשּׁשּי8ּתֹורה' מאמר ׁשּזהּו אף , ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּגם  מבֹואר זה ּבמאמר ּכי אלּול, ְְְֱֲִֶֶֶַַָָלחֹודׁש

ּבאה  למעלה ׁשּמּלמּטה לדֹודי' ּד'אני ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָהעבֹודה

ּגם  וזהּו מּלמעלה, ּכח ּונתינת התעֹוררּות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹעלֿידי 

אנכי  ראה ׁשּתחילתּה ראה, ּדפרׁשת הענין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּתֹוכן

גֹו' ּברכה הּיֹום לפניכם ׁשל 9נֹותן ענין ׁשהּוא , ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ

האדם. עבֹודת ּכללּות על ּכח ְְֲִַַַַָָָָֹנתינת

ּבּמאמר e‡È·e¯ב) המבֹואר עלּֿפי יּובן הענין ≈ְְֲִִַַַַָָָָָ

תרכ"ז  ראה מאה 10ּדפרׁשת (לפני ְְְִֵֵֵַָָָ

ׁשנת  היא (ׁשהּׁשנה מהר"ׁש לאדמּו"ר ְְְֲִֶַַַַָָָָָׁשנה)

נֹותן  אנכי ראה הּפסּוק על לנׂשיאּותֹו), ְְִִִֵֵֵַַַָָָֹהּמאה

גֹו', ּתׁשמעּו אׁשר הּברכה את גֹו' הּיֹום ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָלפניכם

ּתׁשמעּו, אׁשר הּברכה את אֹומרֹו להבין ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָּדצרי

ׁשּזהּו ּתׁשמעּו, אם הוהֿליּהֿלמימר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָּדלכאֹורה

לא  אם ּבהפכֹו ׁשמסּים ּוכפי הרגיל, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּלׁשֹון

לׁשֹון  ׁשּזהּו ּתׁשמעּו, אׁשר נאמר ּומּדּוע ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָּתׁשמעּו,

ּוּדאּות. ֶַָׁשל

ענין CÈLÓÓeג) ּבהקּדם ׁשּיּובן ּבּמאמר, «¿ƒְְְֲִֵֶֶַַַָָ

ּותפּלה  ּברכה ּבין .11ההפרׁש ְְְִֵֵֶַָָָ

מּלׁשֹו ׁשהּוא הּברכה ענין את ּדהּנה, הּמברי ן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

ּבּמקֹור,12הּגפן  נמצא ּׁשּכבר מה ׁשּיּומׁש הינּו , ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ

רק  הּברכה ׁשּבכח והינּו, לגמרי. חדׁש ּדבר ְְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָֹֹולא

לבאר, ּוממׁשי חדׁש. ּדבר ׁשּיּומׁש לא אבל הּדבר, ׁשל וׁשרׁשֹו מקֹורֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹלגּלֹות

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּגדֹול, ּדבר הּוא הּברכה ענין העֹולם 13ׁשּגם מן גֹו' הוי' ּברּו ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָ
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רל).8) ע' (שם ס"ג תשמ"ו לדודי אני ד"ה גם פרשתנו.9)ראה ואילך.10)ריש שצד ע' תרכ"ז לקו"ת 11)סה"מ גם ראה

רע"א. יט, ג.12)פרשתנו לז, מקץ תו"א וראה רפ"ז. מח.13)כלאים קו, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בשדה הנמצאים B˜ÁBN˙האנשים ÌÈt ‰‡¯Óe ˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa¿≈∆»ƒ¿«¿∆»ƒ¬

,'eÎÂ ÏeÏ‡ L„BÁa ÏLÓŒC¯cŒÏÚ ÔÈÚ‰ CÎÂ ,'eÎÂ ÌÏeÎÏ¿»¿¿»»ƒ¿»«∆∆»»¿∆¡¿
להתקרב  יכול רוחני, מצב בכל אדם, כל רצון, ימי הם אלול חודש שימי כיוון

Ê‰לאלוקות  ÔÈÚL ,eÈ‰Â מלמעלה וההתגלות ‰'È˙p˙ההארה ‡e‰ ¿«¿∆ƒ¿»∆«¿ƒ«
'È„B„Ï È‡'c ‰„B·ÚÏ 'Ák…««¬»«¬ƒ¿ƒ

האדם. מצד מלמטה, התקרבות

¯LÙ‡ŒC¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»
‰Ê ÌÚhnL העבודה שגם מאחר ∆ƒ««∆

באופן  היינו לדודי", "אני של

דלתתא" ב"אתערותא היא שההתחלה

מלמעלה  הארה בכוח ≈ÈÒƒ„¯אפשרית
,'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡ נכדו «¿«∆«∆∆

והכין  שערך הזקן האדמו"ר של

תורה' 'לקוטי הספר את »«¿Ú·˜Âלדפוס,
¯Ó‡n‰ ÏL BÓB˜Ó ˙‡∆¿∆««¬»
'È„B„Ï È‡' ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ¬ƒ¿ƒ
˙L¯Ùc '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»¿»»«

כאן,,8¯‡‰ מדובר e‰fLבו Û‡ ¿≈«∆∆
CiML ¯Ó‡Ó,ÏeÏ‡ L„BÁÏ «¬»∆«»¿∆¡

וישיר  גלוי קשר לו אין ולכאורה

ראה  Ê‰לפרשת ¯Ó‡Óa Èkƒ¿«¬»∆
È‡'c ‰„B·Ú‰ ÌbL ¯‡B·Ó¿»∆«»¬»«¬ƒ
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlnL 'È„B„Ï¿ƒ∆ƒ¿«»¿«¿»
˙e¯¯BÚ˙‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a»»«¿≈ƒ¿¿

,‰ÏÚÓlÓ Ák ˙È˙e באמצעות ¿ƒ«…«ƒ¿«¿»
חודש  בימי הרחמים מידות י"ג הארת

כוח e‰ÊÂאלול, נתינת של זה עניין ¿∆
הוא  למטה האדם לעבודת מלמעלה

,‰‡¯ ˙L¯Ùc ÔÈÚ‰ ÔÎBz Ìb«∆»ƒ¿»¿»»«¿≈
Ô˙B ÈÎ‡ ‰‡¯ d˙ÏÈÁzL∆¿ƒ»»¿≈»…ƒ≈
'B‚ ‰Î¯a ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ9, ƒ¿≈∆«¿»»

ÏÚ Ák ˙È˙ ÏL ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»∆¿ƒ«…««
Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏk שעליו ¿»¬«»»»

היא  שאף עצמו, בכוחות לעבוד

כוח  נתינת על ומבוססת מיוסדת

מלמעלה.

ÈtŒÏÚ Ô·eÈ ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (·≈»ƒ¿»»«ƒ
˙L¯Ùc ¯Ó‡na ¯‡B·Ó‰«¿»««¬»¿»»«

Ê"Î¯˙ ‰‡¯10‰‡Ó ÈÙÏ) ¿≈ƒ¿≈≈»
‰L עלֿידי זה מאמר אמירת מעת »»

תשכ"ז  ראה פרשת בשבת )הרבי
,L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡Ï של בנו ¿«¿«¬»

הצמחֿצדק B˙e‡ÈNÏאדמו"ר ‰‡n‰ ˙L ‡È‰ ‰M‰L)∆«»»ƒ¿««≈»ƒ¿ƒ
תרכ"ו  ניסן בי"ג צדק' ה'צמח אדמו"ר אביו, הסתלקות עם ÏÚשהתחילה ,(«

¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡ 'B‚ ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ Ô˙B ÈÎ‡ ‰‡¯ ˜eÒt‰«»¿≈»…ƒ≈ƒ¿≈∆«∆«¿»»¬∆
,eÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡ B¯ÓB‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc ,'B‚ eÚÓLzƒ¿¿¿»ƒ¿»ƒ¿∆«¿»»¬∆ƒ¿¿
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬»≈¿≈«

לומר – לפסוק – לו Ì‡ƒהיה
,eÚÓLz לדברי תשמעו שאם כלומר ƒ¿¿

לברכה  תזכו המצוות את ותעשו ה'

היפך  עליכם תבוא להיפך, תעשו (ואם

חלילה) ‰ÔBLlהברכה, e‰fL∆∆«»
ÌiÒÓL ÈÙÎe ,ÏÈ‚¯‰ זה בעניין »»ƒ¿ƒ∆¿«≈

eÚÓLz,עצמו  ‡Ï Ì‡ BÎÙ‰a«¬»ƒ…ƒ¿¿
תשמעו" לא "אשר נאמר »»ÚecÓeולא

e‰fL ,eÚÓLz ¯L‡ ¯Ó‡∆¡«¬∆ƒ¿¿∆∆
˙e‡ce ÏL ÔBLÏ בני שבוודאי »∆«»

ה'? מצוות אל ישמעו ישראל

CÈLÓÓe מהר"ש ‚) אדמו"ר כ"ק «¿ƒ
L ,¯Ó‡na אשר" בין ההבדל ««¬»∆

תשמעו" ל"אם בוודאות תשמעו"

ספק  ÔÈÚבדרך Ìc˜‰a Ô·ei»¿∆¿≈ƒ¿«
L¯Ù‰‰ההבדל‰Î¯a ÔÈa «∆¿≈≈¿»»
‰lÙ˙e11,.ומבאר שהולך כפי ¿ƒ»

‡e‰L ‰Î¯a‰ ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿««¿»»∆
ÔÙb‰ ˙‡ CÈ¯·n‰ ÔBLlÓ12, ƒ¿««¿ƒ∆«∆∆

כלאיים, בדיני ז"ל חכמינו לשון

עץ  ענפי את ומכופף מוריד ומשמעו

למטה  CLÓeiLהענבים eÈ‰ וירד «¿∆¿«
למטה  Óˆ‡מלמעלה ¯·kM ‰Ó«∆¿»ƒ¿»

‡ÏÂ ,¯B˜naשיתהווה¯·c «»¿…»»
È¯Ó‚Ï L„Á.היה eÈ‰Â,שטרם »»¿«¿≈¿«¿

˙Bl‚Ï ˜¯ ‰Î¯a‰ ÁÎaL∆¿…««¿»»«¿«
,¯·c‰ ÏL BL¯LÂ B¯B˜Ó ועל ¿¿»¿∆«»»

ירידתו  את לגרום מקורו גילוי ידי

CLÓeiLוהמשכתו ‡Ï Ï·‡¬»…∆¿«
,¯‡·Ï CÈLÓÓe .L„Á ¯·c»»»»«¿ƒ¿»≈

‰Î¯a‰ ÔÈÚ ÌbL של וההמשכה ∆«ƒ¿««¿»»
ושורשו במקורו שקיים ‰e‡דבר

·e˙kL BÓÎe ,ÏB„b ¯·c13 »»»¿∆»
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הּוא  ּבזה ׁשהּפירּוׁש העֹולם, מן 14ועד ׁשּיּומׁש ְְִֵֶֶֶַַַָָָ

לעלמא  העֹולם, עד ּדאתּכסיא, מעלמא ְְְְְְִֵַַָָָָָָָָָהעֹולם,

וזהּו הּברכה. ענין ׁשרׁש ׁשּזהּו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹּדאתּגליא,

נאמר  את 15ׁשּלעתידֿלבא ּדעה הארץ מלאה ְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

הּוא  ׁשעכׁשו ׁשּכמֹו מכּסים, לּים ּכּמים ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָהוי'

(ים  ּדאתּכסיא הּגילּוי 16ּבעלמא יהיה ּכן ( ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

(ארץ  ּדאתּגליא ּבעלמא ּומּזה 16לעתידֿלבא .( ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּגבֹוהה, מדרגה הּוא הּברכה ענין ׁשּגם ְְְְִֵֶַַַַָָָָָמּובן,

להֹוסיף, ויׁש לעתידֿלבא. ּׁשּיתּגּלה מה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּומעין

היא  ּדאתּכסיא, עלמא העֹולם, מן ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשההמׁשכה

הּבריאה  מעֹולם רק ּגם 17לא נכלל ּבזה אּלא , ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּולמעלה  ּדכללּות, הּבריאה מעֹולם ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָההמׁשכה

האיןֿסֹוף  ּבעֹולמֹות ּומקֹור לּׁשרׁש עד ֵֵֶַַָָָָֹיֹותר,

מה  זה הרי אףֿעלּֿפיֿכן, אבל הּצמצּום. ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּלפני

ׁשעלֿידי  אּלא ּומקֹור, ּבׁשֹורׁש ּכבר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָּׁשּנמצא

חדׁש ּדבר זה אין אבל ּבגילּוי, נמׁש זה ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָהּברכה

הרי  חדׁשה, היא ההמׁשכה ׁשּלמּטה  ּדאף ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָלגמרי,

הּתפּלה  ענין א יׁשנּה. ּכבר וׁשרׁשּה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָּבמקֹורּה

ׁשּנגזר  ׁשהגם לגמרי, חדׁש ּדבר לפעֹול ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

זה  ׁשּלׁשֹון [ּולהעיר , ּדבר איזה ְְִֵֶֶֶַָָָָָחסֿוׁשלֹום

הּנ ּכלל], רגיל ּובלּתי ּביֹותר נדיר הּוא ה ּבּמאמר ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָ

להיֹות  ׁשּיּומׁש לפעֹול יּוכל הּתפּלה ְְְְְִִִֵֶַַַַָעלֿידי

לׁשּנֹות  וכּדֹומה, הּׁשנים ּומבר חֹולים ְְְִִֵֵֶַַַָָרֹופא

ׁשּממׁשיכים  עלֿידי ׁשּזהּו קֹודם, ׁשּנגזר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַמּכמֹו
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‰Êa Le¯Èt‰L ,ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ 'B‚ 'ÈÂ‰ Ce¯a»¬»»ƒ»»¿«»»∆«≈»∆

‡e‰14בזוהר שמפורש אלוקיCLÓeiLכפי אור ‰ÌÏBÚ,ויתגלה ÔÓ ∆¿«ƒ»»
,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚÓ מכוסה שנשאר נעלה עולם היינו מכוסה, עולם ≈»¿»¿ƒ¿«¿»

מתגלה ולא ÈÏb˙‡c‡,ונעלם ‡ÓÏÚÏ ,ÌÏBÚ‰ „Ú נמוך גלוי, לעולם «»»¿»¿»¿ƒ¿«¿»
האור  ולכן דאתכסיא" מ"עלמא יותר

גילוי  לידי ובא יורד בו המאיר האלוקי

e‰fL"דאתכסיא מ"עלמא ההמשכה ∆∆
דאתגליא" ÔÈÚל"עלמא  L¯L…∆ƒ¿«

.‰Î¯a‰«¿»»
‡·ÏŒ„È˙ÚlL e‰ÊÂ בימות ¿∆∆∆»ƒ»…

‰‡¯Ó‡15ı¯המשיח ‰‡ÏÓ …«»¿»»»∆
'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc שכל כך כדי עד ≈»∆¬»»

ה' את בדעה מלאה תהיה הארץ

,ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk פשוטו לפי ««ƒ«»¿«ƒ
תהיה  כולה הארץ שכל היא הכוונה

קרקעית  שכל כמו ה' את בדעה מלאה

התוכן  ולפי הים, במי מכוסה כולה הים

היא הכוונה ÂLÎÚLהפנימי BÓkL∆¿∆«¿»
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚa ‡e‰ כשם ¿»¿»¿ƒ¿«¿»

מאיר  הנעלה האלוקי האור שעכשיו

ומתגלה  יורד ולא דאתכסייא" ב"עלמא

נחותים יותר ההבדל ÌÈ)16בעולמות »
ל"עלמא  דאתכסייא" "עלמא בין

ים  שבין להבדל דומה דאתגלייא"

יש  ביבשה שיש מה כל כי ליבשה,

הם  שביבשה שהברואים אלא בים,

ובין  ביניהם שהקשר כזה באופן

והם  ניכר, לא חיים הם שעליה היבשה

ואילו  נפרדת, כמציאות נראים

למקור  לגמרי מחוברים שבים הברואים

של  המעלה היא זה דרך ועל חיותם,

על  ים, בחינת דאתכסייא", "עלמא

יבשה), בחינת דאתגליא", "עלמא

דאתכסייא" ב"עלמא יש שכעת וכשם

מתגלה) ולא מכוסה שהוא (אלא נעלה אלוקי  ‰ÈeÏÈbאור ‰È‰È Ôk≈ƒ¿∆«ƒ
ı¯‡) ‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚa ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ל"עלמא משל שהיא ∆»ƒ»…¿»¿»¿ƒ¿«¿»∆∆

לעיל  כאמור ).16דאתגלייא",
‰fÓe ההמשכה עניין היא ברכה ידי על והשפעה אלוקי אור שהמשכת ƒ∆

דאתגלייא" ל"עלמא דאתכסייא" מ"עלמא ÔÈÚוההתגלות ÌbL ,Ô·eÓ»∆«ƒ¿«
‰Î¯a‰ בשורש קיים שכבר דבר של המשכה אלא חדש דבר שאיננה אף «¿»»

Œ„È˙ÚÏובמקור  ‰lb˙iM ‰Ó ÔÈÚÓe ,‰‰B·b ‰‚¯„Ó ‡e‰«¿≈»¿»≈≈«∆ƒ¿«∆∆»ƒ
.‡·Ï»…

ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‰ÎLÓ‰‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ,והנעלם ÓÏÚ‡הנעלה ¿≈¿ƒ∆««¿»»ƒ»»»¿»
‰‡È¯a‰ ÌÏBÚÓ ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ,‡ÈÒk˙‡c17, מבין הראשון ¿ƒ¿«¿»ƒ…«≈»«¿ƒ»

למציאות  אפשרות בבחינת רק הם הנבראים שבו בריאהֿיצירהֿעשיה עולמות

דאתכסייא  "עלמא מציאות ונחשב יש שבהם ממנו נמוכים לעולמות ביחס "

ומוגדרת ממשית Êa‰יותר ‡l‡∆»»∆
המשכה  פועלת שברכה לעיל באמור

דאתכסיא" Ìbמ"עלמא ÏÏÎƒ¿»«
‰‡È¯a‰ ÌÏBÚÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»≈»«¿ƒ»

,˙eÏÏÎc כי החסידות בתורת מבואר ƒ¿»
עולמות  לארבעה החלוקה מעין

 ֿ אצילותֿבריאהֿיצירה של פרטיים

אין  מאור השתלשלות' 'סדר גם עשיה,

ולמעלה  גבול בשום מוגדר שאינו סוף

האצילות, לעולם ועד העולמות מכל

אלו  עניינים לארבעה כללית חלוקה יש

שלפני  סוף אין אור - דכללות (אצילות

בחינת  – דכללות בריאה הצמצום,

"עתיק  – דכללות יצירה קדמון", "אדם

דכללות  ועשייה אנפין", ו"אריך יומין"

הפרטי), האצילות עולם -‰ÏÚÓÏe¿«¿»
¯B˜Óe L¯MÏ „Ú ,¯˙BÈ כל של ≈««…∆»

הנבראים  וכל ««BÓÏBÚa˙העולמות 
.ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡‰»≈∆ƒ¿≈«ƒ¿

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï·‡ גודל למרות ¬»««ƒ≈
ממקור  הממשיכה הברכה של המעלה

ביותר, ÓpMˆ‡עליון ‰Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆«∆ƒ¿»
‡l‡ ,¯B˜Óe L¯BLa ¯·k¿»«∆»∆»

‰Ê ‰Î¯a‰ È„ÈŒÏÚL הענין ∆«¿≈«¿»»∆
בהעלם  ÈeÏÈ‚a,שקיים CLÓƒ¿»¿ƒ

È¯Ó‚Ï L„Á ¯·c ‰Ê ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈∆»»»»¿«¿≈
לכן, קודם קיים היה »¿Û‡cשלא

‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ‰hÓlL∆¿«»««¿»»ƒ
,‰L„Á שעד דבר התגלה שהרי ¬»»

נעלם  היה d¯B˜Óaעתה È¯‰¬≈ƒ¿»
dLÈ ¯·k dL¯LÂ.חדש דבר נחשב זה אין למעשה ולכן ¿»¿»¿»∆¿»

‰lÙz‰ ÔÈÚ C‡ לו להמשיך הוא ברוך מהקדוש מבקש האדם בה «ƒ¿««¿ƒ»
לו  ÏBÚÙÏולהשפיע ‡e‰ של והשפעה È¯Ó‚Ï,המשכה L„Á ¯·c ƒ¿»»»»¿«¿≈

¯·c ‰ÊÈ‡ ÌBÏLÂŒÒÁ ¯Ê‚pL Ì‚‰L השפע ומניעת רצוי בלתי ∆¬«∆ƒ¿««¿»≈∆»»
ÏÈ‚¯ ÈzÏ·e ¯˙BÈa ¯È„ ‡e‰ ¯Ó‡na ‰Ê ÔBLlL ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆»∆««¬»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ

ÏBÚÙÏ ÏÎeÈ ‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,[ÏÏk הגזירה ביטול את ¿»ƒ≈«¿≈«¿ƒ»«ƒ¿
כבר  ‰ÌÈMשנגזרה C¯·Óe ÌÈÏBÁ ‡ÙB¯ ˙BÈ‰Ï CLÓeiL שהיא ∆¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈«»ƒ

המזון  והשפעת הפרנסה על Ê‚pL¯בקשה BÓkÓ ˙BpLÏ ,‰ÓBcÎÂ¿«∆¿«ƒ¿∆ƒ¿«
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ז f"kyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

ׂשֹוחקֹות  ּפנים ּומראה יפֹות ּפנים ּבסבר ְְְֲִִֵֶֶַָָָּכּולם

ּבחֹודׁש עלּֿדרֿמׁשל הענין וכ וכּו', ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָלכּולם

ּכח' ה'ּנתינת הּוא זה ׁשענין והינּו, וכּו', ְְְְְֱִִֶֶַַַַָֹאלּול

לדֹודי'. ּד'אני ְֲֲִִַַָלעבֹודה

LÈÂ סידר זה ׁשּמּטעם ּבדרֿאפׁשר לֹומר ¿≈ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָ

מקֹומֹו את וקבע צדק' ה'צמח ְְְֶֶֶֶַַַַָאדמּו"ר

ּב'לּקּוטי  לדֹודי' 'אני ּדּבּורֿהּמתחיל הּמאמר ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָׁשל

ראה  ּדפרׁשת ׁשּׁשּי8ּתֹורה' מאמר ׁשּזהּו אף , ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּגם  מבֹואר זה ּבמאמר ּכי אלּול, ְְְֱֲִֶֶֶַַָָלחֹודׁש

ּבאה  למעלה ׁשּמּלמּטה לדֹודי' ּד'אני ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָהעבֹודה

ּגם  וזהּו מּלמעלה, ּכח ּונתינת התעֹוררּות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹעלֿידי 

אנכי  ראה ׁשּתחילתּה ראה, ּדפרׁשת הענין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּתֹוכן

גֹו' ּברכה הּיֹום לפניכם ׁשל 9נֹותן ענין ׁשהּוא , ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ

האדם. עבֹודת ּכללּות על ּכח ְְֲִַַַַָָָָֹנתינת

ּבּמאמר e‡È·e¯ב) המבֹואר עלּֿפי יּובן הענין ≈ְְֲִִַַַַָָָָָ

תרכ"ז  ראה מאה 10ּדפרׁשת (לפני ְְְִֵֵֵַָָָ

ׁשנת  היא (ׁשהּׁשנה מהר"ׁש לאדמּו"ר ְְְֲִֶַַַַָָָָָׁשנה)

נֹותן  אנכי ראה הּפסּוק על לנׂשיאּותֹו), ְְִִִֵֵֵַַַָָָֹהּמאה

גֹו', ּתׁשמעּו אׁשר הּברכה את גֹו' הּיֹום ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָלפניכם

ּתׁשמעּו, אׁשר הּברכה את אֹומרֹו להבין ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָּדצרי

ׁשּזהּו ּתׁשמעּו, אם הוהֿליּהֿלמימר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָּדלכאֹורה

לא  אם ּבהפכֹו ׁשמסּים ּוכפי הרגיל, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּלׁשֹון

לׁשֹון  ׁשּזהּו ּתׁשמעּו, אׁשר נאמר ּומּדּוע ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָּתׁשמעּו,

ּוּדאּות. ֶַָׁשל

ענין CÈLÓÓeג) ּבהקּדם ׁשּיּובן ּבּמאמר, «¿ƒְְְֲִֵֶֶַַַָָ

ּותפּלה  ּברכה ּבין .11ההפרׁש ְְְִֵֵֶַָָָ

מּלׁשֹו ׁשהּוא הּברכה ענין את ּדהּנה, הּמברי ן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

ּבּמקֹור,12הּגפן  נמצא ּׁשּכבר מה ׁשּיּומׁש הינּו , ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ

רק  הּברכה ׁשּבכח והינּו, לגמרי. חדׁש ּדבר ְְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָֹֹולא

לבאר, ּוממׁשי חדׁש. ּדבר ׁשּיּומׁש לא אבל הּדבר, ׁשל וׁשרׁשֹו מקֹורֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹלגּלֹות

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּגדֹול, ּדבר הּוא הּברכה ענין העֹולם 13ׁשּגם מן גֹו' הוי' ּברּו ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָ
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רל).8) ע' (שם ס"ג תשמ"ו לדודי אני ד"ה גם פרשתנו.9)ראה ואילך.10)ריש שצד ע' תרכ"ז לקו"ת 11)סה"מ גם ראה

רע"א. יט, ג.12)פרשתנו לז, מקץ תו"א וראה רפ"ז. מח.13)כלאים קו, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בשדה הנמצאים B˜ÁBN˙האנשים ÌÈt ‰‡¯Óe ˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa¿≈∆»ƒ¿«¿∆»ƒ¬

,'eÎÂ ÏeÏ‡ L„BÁa ÏLÓŒC¯cŒÏÚ ÔÈÚ‰ CÎÂ ,'eÎÂ ÌÏeÎÏ¿»¿¿»»ƒ¿»«∆∆»»¿∆¡¿
להתקרב  יכול רוחני, מצב בכל אדם, כל רצון, ימי הם אלול חודש שימי כיוון

Ê‰לאלוקות  ÔÈÚL ,eÈ‰Â מלמעלה וההתגלות ‰'È˙p˙ההארה ‡e‰ ¿«¿∆ƒ¿»∆«¿ƒ«
'È„B„Ï È‡'c ‰„B·ÚÏ 'Ák…««¬»«¬ƒ¿ƒ

האדם. מצד מלמטה, התקרבות

¯LÙ‡ŒC¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»
‰Ê ÌÚhnL העבודה שגם מאחר ∆ƒ««∆

באופן  היינו לדודי", "אני של

דלתתא" ב"אתערותא היא שההתחלה

מלמעלה  הארה בכוח ≈ÈÒƒ„¯אפשרית
,'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡ נכדו «¿«∆«∆∆

והכין  שערך הזקן האדמו"ר של

תורה' 'לקוטי הספר את »«¿Ú·˜Âלדפוס,
¯Ó‡n‰ ÏL BÓB˜Ó ˙‡∆¿∆««¬»
'È„B„Ï È‡' ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ¬ƒ¿ƒ
˙L¯Ùc '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»¿»»«

כאן,,8¯‡‰ מדובר e‰fLבו Û‡ ¿≈«∆∆
CiML ¯Ó‡Ó,ÏeÏ‡ L„BÁÏ «¬»∆«»¿∆¡

וישיר  גלוי קשר לו אין ולכאורה

ראה  Ê‰לפרשת ¯Ó‡Óa Èkƒ¿«¬»∆
È‡'c ‰„B·Ú‰ ÌbL ¯‡B·Ó¿»∆«»¬»«¬ƒ
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlnL 'È„B„Ï¿ƒ∆ƒ¿«»¿«¿»
˙e¯¯BÚ˙‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a»»«¿≈ƒ¿¿

,‰ÏÚÓlÓ Ák ˙È˙e באמצעות ¿ƒ«…«ƒ¿«¿»
חודש  בימי הרחמים מידות י"ג הארת

כוח e‰ÊÂאלול, נתינת של זה עניין ¿∆
הוא  למטה האדם לעבודת מלמעלה

,‰‡¯ ˙L¯Ùc ÔÈÚ‰ ÔÎBz Ìb«∆»ƒ¿»¿»»«¿≈
Ô˙B ÈÎ‡ ‰‡¯ d˙ÏÈÁzL∆¿ƒ»»¿≈»…ƒ≈
'B‚ ‰Î¯a ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ9, ƒ¿≈∆«¿»»

ÏÚ Ák ˙È˙ ÏL ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»∆¿ƒ«…««
Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏk שעליו ¿»¬«»»»

היא  שאף עצמו, בכוחות לעבוד

כוח  נתינת על ומבוססת מיוסדת

מלמעלה.

ÈtŒÏÚ Ô·eÈ ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (·≈»ƒ¿»»«ƒ
˙L¯Ùc ¯Ó‡na ¯‡B·Ó‰«¿»««¬»¿»»«

Ê"Î¯˙ ‰‡¯10‰‡Ó ÈÙÏ) ¿≈ƒ¿≈≈»
‰L עלֿידי זה מאמר אמירת מעת »»

תשכ"ז  ראה פרשת בשבת )הרבי
,L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡Ï של בנו ¿«¿«¬»

הצמחֿצדק B˙e‡ÈNÏאדמו"ר ‰‡n‰ ˙L ‡È‰ ‰M‰L)∆«»»ƒ¿««≈»ƒ¿ƒ
תרכ"ו  ניסן בי"ג צדק' ה'צמח אדמו"ר אביו, הסתלקות עם ÏÚשהתחילה ,(«

¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡ 'B‚ ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ Ô˙B ÈÎ‡ ‰‡¯ ˜eÒt‰«»¿≈»…ƒ≈ƒ¿≈∆«∆«¿»»¬∆
,eÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰ ˙‡ B¯ÓB‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc ,'B‚ eÚÓLzƒ¿¿¿»ƒ¿»ƒ¿∆«¿»»¬∆ƒ¿¿
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬»≈¿≈«

לומר – לפסוק – לו Ì‡ƒהיה
,eÚÓLz לדברי תשמעו שאם כלומר ƒ¿¿

לברכה  תזכו המצוות את ותעשו ה'

היפך  עליכם תבוא להיפך, תעשו (ואם

חלילה) ‰ÔBLlהברכה, e‰fL∆∆«»
ÌiÒÓL ÈÙÎe ,ÏÈ‚¯‰ זה בעניין »»ƒ¿ƒ∆¿«≈

eÚÓLz,עצמו  ‡Ï Ì‡ BÎÙ‰a«¬»ƒ…ƒ¿¿
תשמעו" לא "אשר נאמר »»ÚecÓeולא

e‰fL ,eÚÓLz ¯L‡ ¯Ó‡∆¡«¬∆ƒ¿¿∆∆
˙e‡ce ÏL ÔBLÏ בני שבוודאי »∆«»

ה'? מצוות אל ישמעו ישראל

CÈLÓÓe מהר"ש ‚) אדמו"ר כ"ק «¿ƒ
L ,¯Ó‡na אשר" בין ההבדל ««¬»∆

תשמעו" ל"אם בוודאות תשמעו"

ספק  ÔÈÚבדרך Ìc˜‰a Ô·ei»¿∆¿≈ƒ¿«
L¯Ù‰‰ההבדל‰Î¯a ÔÈa «∆¿≈≈¿»»
‰lÙ˙e11,.ומבאר שהולך כפי ¿ƒ»

‡e‰L ‰Î¯a‰ ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿««¿»»∆
ÔÙb‰ ˙‡ CÈ¯·n‰ ÔBLlÓ12, ƒ¿««¿ƒ∆«∆∆

כלאיים, בדיני ז"ל חכמינו לשון

עץ  ענפי את ומכופף מוריד ומשמעו

למטה  CLÓeiLהענבים eÈ‰ וירד «¿∆¿«
למטה  Óˆ‡מלמעלה ¯·kM ‰Ó«∆¿»ƒ¿»

‡ÏÂ ,¯B˜naשיתהווה¯·c «»¿…»»
È¯Ó‚Ï L„Á.היה eÈ‰Â,שטרם »»¿«¿≈¿«¿

˙Bl‚Ï ˜¯ ‰Î¯a‰ ÁÎaL∆¿…««¿»»«¿«
,¯·c‰ ÏL BL¯LÂ B¯B˜Ó ועל ¿¿»¿∆«»»

ירידתו  את לגרום מקורו גילוי ידי

CLÓeiLוהמשכתו ‡Ï Ï·‡¬»…∆¿«
,¯‡·Ï CÈLÓÓe .L„Á ¯·c»»»»«¿ƒ¿»≈

‰Î¯a‰ ÔÈÚ ÌbL של וההמשכה ∆«ƒ¿««¿»»
ושורשו במקורו שקיים ‰e‡דבר

·e˙kL BÓÎe ,ÏB„b ¯·c13 »»»¿∆»
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הּוא  ּבזה ׁשהּפירּוׁש העֹולם, מן 14ועד ׁשּיּומׁש ְְִֵֶֶֶַַַָָָ

לעלמא  העֹולם, עד ּדאתּכסיא, מעלמא ְְְְְְִֵַַָָָָָָָָָהעֹולם,

וזהּו הּברכה. ענין ׁשרׁש ׁשּזהּו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹּדאתּגליא,

נאמר  את 15ׁשּלעתידֿלבא ּדעה הארץ מלאה ְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

הּוא  ׁשעכׁשו ׁשּכמֹו מכּסים, לּים ּכּמים ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָהוי'

(ים  ּדאתּכסיא הּגילּוי 16ּבעלמא יהיה ּכן ( ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

(ארץ  ּדאתּגליא ּבעלמא ּומּזה 16לעתידֿלבא .( ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּגבֹוהה, מדרגה הּוא הּברכה ענין ׁשּגם ְְְְִֵֶַַַַָָָָָמּובן,

להֹוסיף, ויׁש לעתידֿלבא. ּׁשּיתּגּלה מה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּומעין

היא  ּדאתּכסיא, עלמא העֹולם, מן ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשההמׁשכה

הּבריאה  מעֹולם רק ּגם 17לא נכלל ּבזה אּלא , ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּולמעלה  ּדכללּות, הּבריאה מעֹולם ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָההמׁשכה

האיןֿסֹוף  ּבעֹולמֹות ּומקֹור לּׁשרׁש עד ֵֵֶַַָָָָֹיֹותר,

מה  זה הרי אףֿעלּֿפיֿכן, אבל הּצמצּום. ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּלפני

ׁשעלֿידי  אּלא ּומקֹור, ּבׁשֹורׁש ּכבר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָּׁשּנמצא

חדׁש ּדבר זה אין אבל ּבגילּוי, נמׁש זה ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָהּברכה

הרי  חדׁשה, היא ההמׁשכה ׁשּלמּטה  ּדאף ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָלגמרי,

הּתפּלה  ענין א יׁשנּה. ּכבר וׁשרׁשּה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָּבמקֹורּה

ׁשּנגזר  ׁשהגם לגמרי, חדׁש ּדבר לפעֹול ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

זה  ׁשּלׁשֹון [ּולהעיר , ּדבר איזה ְְִֵֶֶֶַָָָָָחסֿוׁשלֹום

הּנ ּכלל], רגיל ּובלּתי ּביֹותר נדיר הּוא ה ּבּמאמר ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָ

להיֹות  ׁשּיּומׁש לפעֹול יּוכל הּתפּלה ְְְְְִִִֵֶַַַַָעלֿידי

לׁשּנֹות  וכּדֹומה, הּׁשנים ּומבר חֹולים ְְְִִֵֵֶַַַָָרֹופא

ׁשּממׁשיכים  עלֿידי ׁשּזהּו קֹודם, ׁשּנגזר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַמּכמֹו
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ב.14) שם, פרשתנו לקו"ת ב. קנח, זח"א ט.15)ראה  יא, ובכ"מ.16)ישעי' ב. יד, צו לקו"ת במדבר 17)ראה לקו"ת ראה

סע"ג. ה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Êa Le¯Èt‰L ,ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ 'B‚ 'ÈÂ‰ Ce¯a»¬»»ƒ»»¿«»»∆«≈»∆

‡e‰14בזוהר שמפורש אלוקיCLÓeiLכפי אור ‰ÌÏBÚ,ויתגלה ÔÓ ∆¿«ƒ»»
,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚÓ מכוסה שנשאר נעלה עולם היינו מכוסה, עולם ≈»¿»¿ƒ¿«¿»

מתגלה ולא ÈÏb˙‡c‡,ונעלם ‡ÓÏÚÏ ,ÌÏBÚ‰ „Ú נמוך גלוי, לעולם «»»¿»¿»¿ƒ¿«¿»
האור  ולכן דאתכסיא" מ"עלמא יותר

גילוי  לידי ובא יורד בו המאיר האלוקי

e‰fL"דאתכסיא מ"עלמא ההמשכה ∆∆
דאתגליא" ÔÈÚל"עלמא  L¯L…∆ƒ¿«

.‰Î¯a‰«¿»»
‡·ÏŒ„È˙ÚlL e‰ÊÂ בימות ¿∆∆∆»ƒ»…

‰‡¯Ó‡15ı¯המשיח ‰‡ÏÓ …«»¿»»»∆
'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc שכל כך כדי עד ≈»∆¬»»

ה' את בדעה מלאה תהיה הארץ

,ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk פשוטו לפי ««ƒ«»¿«ƒ
תהיה  כולה הארץ שכל היא הכוונה

קרקעית  שכל כמו ה' את בדעה מלאה

התוכן  ולפי הים, במי מכוסה כולה הים

היא הכוונה ÂLÎÚLהפנימי BÓkL∆¿∆«¿»
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚa ‡e‰ כשם ¿»¿»¿ƒ¿«¿»

מאיר  הנעלה האלוקי האור שעכשיו

ומתגלה  יורד ולא דאתכסייא" ב"עלמא

נחותים יותר ההבדל ÌÈ)16בעולמות »
ל"עלמא  דאתכסייא" "עלמא בין

ים  שבין להבדל דומה דאתגלייא"

יש  ביבשה שיש מה כל כי ליבשה,

הם  שביבשה שהברואים אלא בים,

ובין  ביניהם שהקשר כזה באופן

והם  ניכר, לא חיים הם שעליה היבשה

ואילו  נפרדת, כמציאות נראים

למקור  לגמרי מחוברים שבים הברואים

של  המעלה היא זה דרך ועל חיותם,

על  ים, בחינת דאתכסייא", "עלמא

יבשה), בחינת דאתגליא", "עלמא

דאתכסייא" ב"עלמא יש שכעת וכשם

מתגלה) ולא מכוסה שהוא (אלא נעלה אלוקי  ‰ÈeÏÈbאור ‰È‰È Ôk≈ƒ¿∆«ƒ
ı¯‡) ‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚa ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ל"עלמא משל שהיא ∆»ƒ»…¿»¿»¿ƒ¿«¿»∆∆

לעיל  כאמור ).16דאתגלייא",
‰fÓe ההמשכה עניין היא ברכה ידי על והשפעה אלוקי אור שהמשכת ƒ∆

דאתגלייא" ל"עלמא דאתכסייא" מ"עלמא ÔÈÚוההתגלות ÌbL ,Ô·eÓ»∆«ƒ¿«
‰Î¯a‰ בשורש קיים שכבר דבר של המשכה אלא חדש דבר שאיננה אף «¿»»

Œ„È˙ÚÏובמקור  ‰lb˙iM ‰Ó ÔÈÚÓe ,‰‰B·b ‰‚¯„Ó ‡e‰«¿≈»¿»≈≈«∆ƒ¿«∆∆»ƒ
.‡·Ï»…

ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‰ÎLÓ‰‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ,והנעלם ÓÏÚ‡הנעלה ¿≈¿ƒ∆««¿»»ƒ»»»¿»
‰‡È¯a‰ ÌÏBÚÓ ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ,‡ÈÒk˙‡c17, מבין הראשון ¿ƒ¿«¿»ƒ…«≈»«¿ƒ»

למציאות  אפשרות בבחינת רק הם הנבראים שבו בריאהֿיצירהֿעשיה עולמות

דאתכסייא  "עלמא מציאות ונחשב יש שבהם ממנו נמוכים לעולמות ביחס "

ומוגדרת ממשית Êa‰יותר ‡l‡∆»»∆
המשכה  פועלת שברכה לעיל באמור

דאתכסיא" Ìbמ"עלמא ÏÏÎƒ¿»«
‰‡È¯a‰ ÌÏBÚÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»≈»«¿ƒ»

,˙eÏÏÎc כי החסידות בתורת מבואר ƒ¿»
עולמות  לארבעה החלוקה מעין

 ֿ אצילותֿבריאהֿיצירה של פרטיים

אין  מאור השתלשלות' 'סדר גם עשיה,

ולמעלה  גבול בשום מוגדר שאינו סוף

האצילות, לעולם ועד העולמות מכל

אלו  עניינים לארבעה כללית חלוקה יש

שלפני  סוף אין אור - דכללות (אצילות

בחינת  – דכללות בריאה הצמצום,

"עתיק  – דכללות יצירה קדמון", "אדם

דכללות  ועשייה אנפין", ו"אריך יומין"

הפרטי), האצילות עולם -‰ÏÚÓÏe¿«¿»
¯B˜Óe L¯MÏ „Ú ,¯˙BÈ כל של ≈««…∆»

הנבראים  וכל ««BÓÏBÚa˙העולמות 
.ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡‰»≈∆ƒ¿≈«ƒ¿

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï·‡ גודל למרות ¬»««ƒ≈
ממקור  הממשיכה הברכה של המעלה

ביותר, ÓpMˆ‡עליון ‰Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆«∆ƒ¿»
‡l‡ ,¯B˜Óe L¯BLa ¯·k¿»«∆»∆»

‰Ê ‰Î¯a‰ È„ÈŒÏÚL הענין ∆«¿≈«¿»»∆
בהעלם  ÈeÏÈ‚a,שקיים CLÓƒ¿»¿ƒ

È¯Ó‚Ï L„Á ¯·c ‰Ê ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈∆»»»»¿«¿≈
לכן, קודם קיים היה »¿Û‡cשלא

‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ‰hÓlL∆¿«»««¿»»ƒ
,‰L„Á שעד דבר התגלה שהרי ¬»»

נעלם  היה d¯B˜Óaעתה È¯‰¬≈ƒ¿»
dLÈ ¯·k dL¯LÂ.חדש דבר נחשב זה אין למעשה ולכן ¿»¿»¿»∆¿»

‰lÙz‰ ÔÈÚ C‡ לו להמשיך הוא ברוך מהקדוש מבקש האדם בה «ƒ¿««¿ƒ»
לו  ÏBÚÙÏולהשפיע ‡e‰ של והשפעה È¯Ó‚Ï,המשכה L„Á ¯·c ƒ¿»»»»¿«¿≈

¯·c ‰ÊÈ‡ ÌBÏLÂŒÒÁ ¯Ê‚pL Ì‚‰L השפע ומניעת רצוי בלתי ∆¬«∆ƒ¿««¿»≈∆»»
ÏÈ‚¯ ÈzÏ·e ¯˙BÈa ¯È„ ‡e‰ ¯Ó‡na ‰Ê ÔBLlL ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆»∆««¬»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ

ÏBÚÙÏ ÏÎeÈ ‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,[ÏÏk הגזירה ביטול את ¿»ƒ≈«¿≈«¿ƒ»«ƒ¿
כבר  ‰ÌÈMשנגזרה C¯·Óe ÌÈÏBÁ ‡ÙB¯ ˙BÈ‰Ï CLÓeiL שהיא ∆¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈«»ƒ

המזון  והשפעת הפרנסה על Ê‚pL¯בקשה BÓkÓ ˙BpLÏ ,‰ÓBcÎÂ¿«∆¿«ƒ¿∆ƒ¿«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



f"kyz'dח ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

ׁשּיּומׁש רצֹון, יהי ׁשאֹומרים ׁשּזהּו חדׁש, ְְְִִֶֶֶֶַָָָָרצֹון

ּברּוֿהּוא  מאיןֿסֹוף חדׁשה והמׁשכה ְְֲִֵֵַָָָָָצּנֹור

הרצֹונֹות. ּכל ְְָָמקֹור

הּתפּלה CÈLÓÓeד) ענין ׁשּבאּור ּבּמאמר, «¿ƒְְֲִִֵֶַַַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מּמה 18יּובן ְִֵֶַַַָָ

ׁשל  מּתפּלֹותיהן לקֹונֹו ּכתרים קֹוׁשר ְְְִִִֵֵֶֶָמט"ט

עֹוׂשים  ׁשהּכתר ידּוע ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיׂשראל.

מּמין  ּדֹומם, ּבחינת הן ׁשּבעצם טֹובֹות, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָמאבנים

מאירֹות  ׁשהן אּלא הּפׁשּוט, הּוא 19האבן וכן , ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ

אבנים, ׁשּנקראֹות והּתֹורה הּתפּלה אֹותּיֹות ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָּבענין

הן  הרי ויראה ּבאהבה מאירֹות הן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּכאׁשר

אמנם  לקֹונֹו. ּכתר נעׂשה ּומהן טֹובֹות, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָאבנים

הן  הּתפּלה אֹותּיֹות הלא להבין, צרי ְְֲֲִִִִִֵַַָָָֹעדין

ׁשּבּלב  עבֹודה היא ׁשהּתפּלה ׁשאף ,20ּגׁשמּיֹות, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשּיֹוציא  עד חֹובתֹו ידי יֹוצא אינֹו ְִִֵֵֵֶַָָָמּכלֿמקֹום

(ּכפסקּֿדין  ּגׁשמי ּבדיּבּור ּבׂשפתיו, ְְְְִִִִִִַַָָָהאֹותּיֹות

'ערּו האֹותּיֹות 21ה'ׁשּולחן יתעּלּו אי ּכן, ואם ,( ְְְִִִֵֵַַָָָ

זה  על א לקֹונֹו. ּכתר מהן להיֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַהּגׁשמּיֹות

אמצעּות  ׁשעלֿידי ּכתרים, קֹוׁשר מט"ט ְְְְִֵֵֶֶַָָָאמרּו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו והינּו אּלּו, ּכתרים נעׂשּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהּמלאכים

ּתפּלֹותיהם 22ּבּזהר  מעלים ׁשהּמלאכים ּבענין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

להֹון, ּומנּׁשק להֹון ּדגּפיף יׂשראל, ְְְְְִִֵֵֶַָָׁשל

האֹותּיֹות  את מזּככים רּוחנּיים ׁשהם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּמלאכים

לקֹונֹו. ּכתרים להיֹות ׁשּיּוכלּו ְְְְְִִִִֶַָָמּגׁשמּיּותן

¯ÈÚ‰Ïe,ּבחינֹות ּב' יׁש האֹותּיֹות ׁשּבענין ¿»ƒְְְִִִֵֶַָ

הּתֹורה, ואֹותּיֹות הּתפּלה ְְִִִַַָָאֹותּיֹות

העלאה  היא הּתפּלה ׁשהרי מּזֹו, זֹו ְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָׁשחלּוקֹות

מּלמעלה מּלמּט המׁשכה היא והּתֹורה למעלה, ה ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָ
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וש"נ.18) .122 ע' תרצ"ו סה"מ ב. מב, מקץ תו"א ב. קסז, זח"א ב.19)ראה כז, פרשתנו לקו"ת גם ב,20)ראה תענית

ס"ב.21)א. סק"א ס"ג. סס"ב שם.22)או"ח תו"א ב. רא, ח"ב ב. כג, ח"א זהר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ì„B˜ הפרנסה היפך או הבריאות היפך של È„ÈŒÏÚגזירה e‰fL ∆∆∆«¿≈

ÌÈÎÈLÓnL מלמעלה גילוי לידי e‰fLאלוקי ¯ˆÔBומביאים ,L„Á ∆«¿ƒƒ»»»∆∆
ÌÈ¯ÓB‡L עניינים כמה על והבקשה התפילה ¯ˆÔB,בנוסח È‰È ∆¿ƒ¿ƒ»

היא  רצון" "יהי בנוסח והתפילה הבקשה ˆBp¯ומשמעות CLÓeiL∆¿«ƒ
"רצון" L„Á‰אותיות ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»¬»»

הבקשה  קודם היתה ≈≈ŒÔÈ‡Óשלא
Ïk ¯B˜Ó ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒ»¿»

,˙BBˆ¯‰ ולגרום לעורר וביכולתו »¿
חדש. רצון של השפעה

CÈLÓÓe מהר"ש „) אדמו"ר כ"ק «¿ƒ
‰lÙz‰ ÔÈÚ ¯e‡aL ,¯Ó‡na««¬»∆≈ƒ¿««¿ƒ»
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰nÓ Ô·eÈ»ƒ«∆»¿«≈

Ï"Ê18בזוהרË"ËÓ עליון מלאך «
את  לבטא לא (וכדי "מטטרון" הנקרא

תיבות  בראשי ולומר לכתוב נהוג שמו

BB˜Ïמט"ט) ÌÈ¯˙k ¯LB˜≈¿»ƒ¿
הוא  ברוך ÏLהקדוש Ô‰È˙BlÙzÓƒ¿ƒ≈∆∆

‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
¯˙k‰L Úe„È הגשמיÌÈNBÚ »«∆«∆∆ƒ

ÌˆÚaL ,˙B·BË ÌÈ·‡Ó מצד ≈¬»ƒ∆¿∆∆
שלהן  והמהות ÈÁa˙העצמיות Ô‰≈¿ƒ«

,ËeLt‰ Ô·‡‰ ÔÈnÓ ,ÌÓBc≈ƒƒ»∆∆«»
כמו  בדיוק דומם הן טובות ואבנים

פשוטות  יש ‡l‡אבנים זאת שבכל ∆»
רבה, וחשיבות מעלה טובות לאבנים

כיון  כתר, מהן עושים ≈∆Ô‰Lולכן
˙B¯È‡Ó19, קיימת שלא תכונה וזו ¿ƒ

פשוטות, ÔÈÚaבאבנים ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿«
‰¯Bz‰Â ‰lÙz‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¿ƒ»¿«»

·‡ ˙B‡¯˜pLÌÈ ספר' כמאמר ∆ƒ¿»¬»ƒ
בתורת  רבות פעמים (המובא יצירה'

שתי  בונות אבנים "שתי החסידות)

ניתן  אותיות משתי היינו בתים",

מילים, שתי ‰Ôלהרכיב ¯L‡kL∆«¬∆≈
והתפילה  התורה של והמילים האותיות

וענין, תוכן באותיות אין עצמן שמצד

או  השכל להתלבשות כלים שהן אלא

והתפילה  התורה אותיות גם וכך הרגש,

אור, בהן אין עצמן מצד שהאותיות

הן  אזי והתפילה, התורה תוכן את בהן מלבישים כאשר B¯È‡Ó¿ƒ˙אבל
‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡a או המתפלל היהודי של ה' ויראת ה' אהבת של הרגש ¿«¬»¿ƒ¿»

ולכן  מאירות להיות והתפילה התורה אותיות את העושה הוא תורה, לומד

BB˜Ï ¯˙k ‰NÚ Ô‰Óe ,˙B·BË ÌÈ·‡ Ô‰ È¯‰ כתר ¬≈≈¬»ƒ≈∆«¬∆∆∆¿
כביכול. לקדושֿברוךֿהוא,

‰lÙz‰ ˙Bi˙B‡ ‡Ï‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ ללא עצמן, מצד »¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ¬…ƒ«¿ƒ»
בהן, המתלבש BiÓLb˙התוכן Ô‰ והתפילה כדומם, נחשבות וכאמור ≈«¿ƒ

באמצעות  בדיבור דווקא להיות חייבת

‰È‡האותיות  ‰lÙz‰L Û‡L∆«∆«¿ƒ»ƒ
·laL ‰„B·Ú20, הרגש ועיקרה  ¬»∆«≈

התורה  של שהאותיות (וכאמור

דוממות  מאותיות הופכות והתפילה

האהבה  בזכות מאירות לאותיות

המתפלל ÌB˜ÓŒÏkÓוהיראה) ƒ»»
B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ BÈ‡ אם אפילו ≈≈¿≈»

הרצוי הרגש את לו ÈˆBiL‡יש „Ú«∆ƒ
ÂÈ˙ÙNa,יבטא  ˙Bi˙B‡‰»ƒƒ¿»»

ÔÈcŒ˜ÒÙk) ÈÓLb ¯eaÈ„a¿ƒ«¿ƒƒ¿«ƒ
'Ce¯Ú ÔÁÏeL'‰21,Ôk Ì‡Â ,( «¿»»¿ƒ≈

˙Bi˙B‡‰ elÚ˙È CÈ‡≈ƒ¿«»ƒ
˙BiÓLb‰ כדומם BÈ‰Ï˙שהן ««¿ƒƒ¿

BB˜Ï ¯˙k Ô‰Ó להיות יכולה ואיך ≈∆∆∆¿
דומם  של ממצב גדולה כך כל עליה

בכתר  טובות" "אבנים של למצב גשמי

הוא? ברוך הקדוש של הרוחני

¯LB˜ Ë"ËÓ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ C‡««∆»¿≈
L ,ÌÈ¯˙k˙eÚˆÓ‡ È„ÈŒÏÚ ¿»ƒ∆«¿≈∆¿»

ÌÈ¯˙k eNÚ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ«¬¿»ƒ
גשמיות,‡elרוחניים  מאותיות ≈

¯‰fa ·e˙kL BÓk eÈ‰Â22 ¿«¿¿∆»«…«
ÌÈÏÚÓ ÌÈÎ‡Ïn‰L ÔÈÚa»ƒ¿»∆««¿»ƒ«¬ƒ

Ï‡¯NÈ ÏL Ì‰È˙BlÙz מלמטה ¿ƒ≈∆∆ƒ¿»≈
עליונים, ÔB‰Ïלעולמות ÛÈt‚c¿»ƒ¿
,ÔB‰Ï ˜MÓe מחבק המלאך ¿«≈¿

ומעלה  התפילה של המילים את ומנשק

היא  הדברים ומשמעות למעלה, אותם

ÌÈiÁe¯ Ì‰L ÌÈÎ‡Ïn‰L∆««¿»ƒ∆≈»ƒƒ
ÌÈÎkÊÓ מעדנים˙Bi˙B‡‰ ˙‡ ¿«¿ƒ∆»ƒ

Ô˙eiÓLbÓ למהות אותן ומהפכות ƒ«¿ƒ»
כך  נעלית אותיות eÏÎeiLרוחנית ∆¿

BB˜Ï.התפילה  ÌÈ¯˙k ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»ƒ¿
LÈ ˙Bi˙B‡‰ ÔÈÚaL ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆¿ƒ¿«»ƒ≈

˙BÈÁa 'a,שונות,‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡Â ‰lÙz‰ ˙Bi˙B‡ ¿ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ«»
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡È‰ ‰lÙz‰ È¯‰L ,BfÓ BÊ ˙B˜eÏÁL∆¬ƒ∆¬≈«¿ƒ»ƒ«¬»»ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ,הוא ברוך הקדוש אל למטה, האדם, מצד והתעלות התקרבות ¿«¿»
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ּביניהם  החילּוק ּבארּוּכה ּכמבֹואר ְְֲִֵֵֶַַַַָָָלמּטה,

ראה  ּפרׁשת ּתֹורה' הּמתחיל 23ּב'לּקּוטי ּדּבּור ְְְִִִֵֵַַַָָָ

ויׁשּפה, שֹוהם ּבענין ,ׁשמׁשֹותי ּכדכד ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָֹוׂשמּתי

ּובנימין  יֹוסף הּׁשמֹות חקּוקים היּו ,24ׁשעליהם ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָ

ּוממׁשי לּמקּבל הּמׁשּפיע ׁשּמקּׁשר עליֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַצּדיק

ׁשּמקּׁשר  ּתחּתֹון וצּדיק למּטה, מּלמעלה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָהּׁשפע

למעלה. מּלמּטה ּומעלהּו להּמׁשּפיע ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָהּמקּבל

להיֹות  צרי הּמלאכים ׁשעלֿידי הּזיּכּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָוענין

למּטה  ׁשּמּלמעלה הּתֹורה ּבאֹותּיֹות ְְְְֲִִִֶַַַָָָאפילּו

שֹוהם) ׁשּצרי25(ּבחינת ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה , ְְְִִֶַַַַַַַָָָ

ׁשּמּלמּטה  הּתפּלה ּבאֹותּיֹות הּזיּכּו ְְְְִִִִִֶַַַָָלהיֹות

עלֿידיֿזה  ודוקא יׁשּפה), (ּבחינת ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָלמעלה

לקֹונֹו. ּכתרים מהן ְְֲִִֵֶַָנעׂשים

¯‡·Óe,לקֹונֹו ּכתרים וענין ּפירּוׁש ּבּמאמר ¿»≈ְְְְֲִִֵַַַָָ

רצֹון, יהי ּבחינת הּוא הּכתר ְְְִִִֶֶֶַַַָׁשענין

ׁשּיתרּפא  חדׁש רצֹון נמׁש הּכתר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמּבחינת

כּו'. נגזר ּכי הגם הּׁשנים, לבר אֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָהחֹולה

ּדבר  ׁשּיּומׁש הּוא לקֹונֹו ּכתרים ׁשענין ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָונמצא,

ויׁש ּבּמקֹור. ּגם ּתחילה היה ּׁשּלא מה ְְִֵֶַַַָָָָָָֹחדׁש

עלּֿפי  ל)קֹונֹו, (ּכתרים הּלׁשֹון ּדּיּוק ּבזה ְְְִִִִֶַַָָָלהֹוסיף

קֹונ26הּידּוע  ּברּו ּבֹורא ּברּו ׁשּקנין 27ּבענין ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבריאה  ּגם ּכֹולל הּבריאה, מעֹולם למעלה ְְְְִִֵֵַַַָָָָהּוא

ּגֹודל  יֹותר עֹוד מּובן ועלּֿפיֿזה (ּכּנ"ל). ְְִִֵֶֶַַַָָּדכללּות

הּתפּלה  ׁשעלֿידי ּברכה, לגּבי הּתפּלה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָמעלת

ׁשּמּגיעים  הינּו ּדיקא, קֹונֹו לקֹונֹו, ּכתר ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָנעׂשה

מראׁשֹו ּגם למעלה ׁשּמּגיעים ועד קֹונֹו, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹלבחינת

הּכתר  ׁשהרי קֹונֹו, הראׁש.ׁשל עלּֿגּבי הּוא ֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
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ט f"kyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

ׁשּיּומׁש רצֹון, יהי ׁשאֹומרים ׁשּזהּו חדׁש, ְְְִִֶֶֶֶַָָָָרצֹון

ּברּוֿהּוא  מאיןֿסֹוף חדׁשה והמׁשכה ְְֲִֵֵַָָָָָצּנֹור

הרצֹונֹות. ּכל ְְָָמקֹור

הּתפּלה CÈLÓÓeד) ענין ׁשּבאּור ּבּמאמר, «¿ƒְְֲִִֵֶַַַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מּמה 18יּובן ְִֵֶַַַָָ

ׁשל  מּתפּלֹותיהן לקֹונֹו ּכתרים קֹוׁשר ְְְִִִֵֵֶֶָמט"ט

עֹוׂשים  ׁשהּכתר ידּוע ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיׂשראל.

מּמין  ּדֹומם, ּבחינת הן ׁשּבעצם טֹובֹות, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָמאבנים

מאירֹות  ׁשהן אּלא הּפׁשּוט, הּוא 19האבן וכן , ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ

אבנים, ׁשּנקראֹות והּתֹורה הּתפּלה אֹותּיֹות ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָּבענין

הן  הרי ויראה ּבאהבה מאירֹות הן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּכאׁשר

אמנם  לקֹונֹו. ּכתר נעׂשה ּומהן טֹובֹות, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָאבנים

הן  הּתפּלה אֹותּיֹות הלא להבין, צרי ְְֲֲִִִִִֵַַָָָֹעדין

ׁשּבּלב  עבֹודה היא ׁשהּתפּלה ׁשאף ,20ּגׁשמּיֹות, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשּיֹוציא  עד חֹובתֹו ידי יֹוצא אינֹו ְִִֵֵֵֶַָָָמּכלֿמקֹום

(ּכפסקּֿדין  ּגׁשמי ּבדיּבּור ּבׂשפתיו, ְְְְִִִִִִַַָָָהאֹותּיֹות

'ערּו האֹותּיֹות 21ה'ׁשּולחן יתעּלּו אי ּכן, ואם ,( ְְְִִִֵֵַַָָָ

זה  על א לקֹונֹו. ּכתר מהן להיֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַהּגׁשמּיֹות

אמצעּות  ׁשעלֿידי ּכתרים, קֹוׁשר מט"ט ְְְְִֵֵֶֶַָָָאמרּו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו והינּו אּלּו, ּכתרים נעׂשּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהּמלאכים

ּתפּלֹותיהם 22ּבּזהר  מעלים ׁשהּמלאכים ּבענין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

להֹון, ּומנּׁשק להֹון ּדגּפיף יׂשראל, ְְְְְִִֵֵֶַָָׁשל

האֹותּיֹות  את מזּככים רּוחנּיים ׁשהם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּמלאכים

לקֹונֹו. ּכתרים להיֹות ׁשּיּוכלּו ְְְְְִִִִֶַָָמּגׁשמּיּותן

¯ÈÚ‰Ïe,ּבחינֹות ּב' יׁש האֹותּיֹות ׁשּבענין ¿»ƒְְְִִִֵֶַָ

הּתֹורה, ואֹותּיֹות הּתפּלה ְְִִִַַָָאֹותּיֹות

העלאה  היא הּתפּלה ׁשהרי מּזֹו, זֹו ְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָׁשחלּוקֹות

מּלמעלה מּלמּט המׁשכה היא והּתֹורה למעלה, ה ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָ
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וש"נ.18) .122 ע' תרצ"ו סה"מ ב. מב, מקץ תו"א ב. קסז, זח"א ב.19)ראה כז, פרשתנו לקו"ת גם ב,20)ראה תענית

ס"ב.21)א. סק"א ס"ג. סס"ב שם.22)או"ח תו"א ב. רא, ח"ב ב. כג, ח"א זהר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ì„B˜ הפרנסה היפך או הבריאות היפך של È„ÈŒÏÚגזירה e‰fL ∆∆∆«¿≈

ÌÈÎÈLÓnL מלמעלה גילוי לידי e‰fLאלוקי ¯ˆÔBומביאים ,L„Á ∆«¿ƒƒ»»»∆∆
ÌÈ¯ÓB‡L עניינים כמה על והבקשה התפילה ¯ˆÔB,בנוסח È‰È ∆¿ƒ¿ƒ»

היא  רצון" "יהי בנוסח והתפילה הבקשה ˆBp¯ומשמעות CLÓeiL∆¿«ƒ
"רצון" L„Á‰אותיות ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»¬»»

הבקשה  קודם היתה ≈≈ŒÔÈ‡Óשלא
Ïk ¯B˜Ó ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒ»¿»

,˙BBˆ¯‰ ולגרום לעורר וביכולתו »¿
חדש. רצון של השפעה

CÈLÓÓe מהר"ש „) אדמו"ר כ"ק «¿ƒ
‰lÙz‰ ÔÈÚ ¯e‡aL ,¯Ó‡na««¬»∆≈ƒ¿««¿ƒ»
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰nÓ Ô·eÈ»ƒ«∆»¿«≈

Ï"Ê18בזוהרË"ËÓ עליון מלאך «
את  לבטא לא (וכדי "מטטרון" הנקרא

תיבות  בראשי ולומר לכתוב נהוג שמו

BB˜Ïמט"ט) ÌÈ¯˙k ¯LB˜≈¿»ƒ¿
הוא  ברוך ÏLהקדוש Ô‰È˙BlÙzÓƒ¿ƒ≈∆∆

‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
¯˙k‰L Úe„È הגשמיÌÈNBÚ »«∆«∆∆ƒ

ÌˆÚaL ,˙B·BË ÌÈ·‡Ó מצד ≈¬»ƒ∆¿∆∆
שלהן  והמהות ÈÁa˙העצמיות Ô‰≈¿ƒ«

,ËeLt‰ Ô·‡‰ ÔÈnÓ ,ÌÓBc≈ƒƒ»∆∆«»
כמו  בדיוק דומם הן טובות ואבנים

פשוטות  יש ‡l‡אבנים זאת שבכל ∆»
רבה, וחשיבות מעלה טובות לאבנים

כיון  כתר, מהן עושים ≈∆Ô‰Lולכן
˙B¯È‡Ó19, קיימת שלא תכונה וזו ¿ƒ

פשוטות, ÔÈÚaבאבנים ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿«
‰¯Bz‰Â ‰lÙz‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¿ƒ»¿«»

·‡ ˙B‡¯˜pLÌÈ ספר' כמאמר ∆ƒ¿»¬»ƒ
בתורת  רבות פעמים (המובא יצירה'

שתי  בונות אבנים "שתי החסידות)

ניתן  אותיות משתי היינו בתים",

מילים, שתי ‰Ôלהרכיב ¯L‡kL∆«¬∆≈
והתפילה  התורה של והמילים האותיות

וענין, תוכן באותיות אין עצמן שמצד

או  השכל להתלבשות כלים שהן אלא

והתפילה  התורה אותיות גם וכך הרגש,

אור, בהן אין עצמן מצד שהאותיות

הן  אזי והתפילה, התורה תוכן את בהן מלבישים כאשר B¯È‡Ó¿ƒ˙אבל
‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡a או המתפלל היהודי של ה' ויראת ה' אהבת של הרגש ¿«¬»¿ƒ¿»

ולכן  מאירות להיות והתפילה התורה אותיות את העושה הוא תורה, לומד

BB˜Ï ¯˙k ‰NÚ Ô‰Óe ,˙B·BË ÌÈ·‡ Ô‰ È¯‰ כתר ¬≈≈¬»ƒ≈∆«¬∆∆∆¿
כביכול. לקדושֿברוךֿהוא,

‰lÙz‰ ˙Bi˙B‡ ‡Ï‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ ללא עצמן, מצד »¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ¬…ƒ«¿ƒ»
בהן, המתלבש BiÓLb˙התוכן Ô‰ והתפילה כדומם, נחשבות וכאמור ≈«¿ƒ

באמצעות  בדיבור דווקא להיות חייבת

‰È‡האותיות  ‰lÙz‰L Û‡L∆«∆«¿ƒ»ƒ
·laL ‰„B·Ú20, הרגש ועיקרה  ¬»∆«≈

התורה  של שהאותיות (וכאמור

דוממות  מאותיות הופכות והתפילה

האהבה  בזכות מאירות לאותיות

המתפלל ÌB˜ÓŒÏkÓוהיראה) ƒ»»
B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ BÈ‡ אם אפילו ≈≈¿≈»

הרצוי הרגש את לו ÈˆBiL‡יש „Ú«∆ƒ
ÂÈ˙ÙNa,יבטא  ˙Bi˙B‡‰»ƒƒ¿»»

ÔÈcŒ˜ÒÙk) ÈÓLb ¯eaÈ„a¿ƒ«¿ƒƒ¿«ƒ
'Ce¯Ú ÔÁÏeL'‰21,Ôk Ì‡Â ,( «¿»»¿ƒ≈

˙Bi˙B‡‰ elÚ˙È CÈ‡≈ƒ¿«»ƒ
˙BiÓLb‰ כדומם BÈ‰Ï˙שהן ««¿ƒƒ¿

BB˜Ï ¯˙k Ô‰Ó להיות יכולה ואיך ≈∆∆∆¿
דומם  של ממצב גדולה כך כל עליה

בכתר  טובות" "אבנים של למצב גשמי

הוא? ברוך הקדוש של הרוחני

¯LB˜ Ë"ËÓ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ C‡««∆»¿≈
L ,ÌÈ¯˙k˙eÚˆÓ‡ È„ÈŒÏÚ ¿»ƒ∆«¿≈∆¿»

ÌÈ¯˙k eNÚ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ«¬¿»ƒ
גשמיות,‡elרוחניים  מאותיות ≈

¯‰fa ·e˙kL BÓk eÈ‰Â22 ¿«¿¿∆»«…«
ÌÈÏÚÓ ÌÈÎ‡Ïn‰L ÔÈÚa»ƒ¿»∆««¿»ƒ«¬ƒ

Ï‡¯NÈ ÏL Ì‰È˙BlÙz מלמטה ¿ƒ≈∆∆ƒ¿»≈
עליונים, ÔB‰Ïלעולמות ÛÈt‚c¿»ƒ¿
,ÔB‰Ï ˜MÓe מחבק המלאך ¿«≈¿

ומעלה  התפילה של המילים את ומנשק

היא  הדברים ומשמעות למעלה, אותם

ÌÈiÁe¯ Ì‰L ÌÈÎ‡Ïn‰L∆««¿»ƒ∆≈»ƒƒ
ÌÈÎkÊÓ מעדנים˙Bi˙B‡‰ ˙‡ ¿«¿ƒ∆»ƒ

Ô˙eiÓLbÓ למהות אותן ומהפכות ƒ«¿ƒ»
כך  נעלית אותיות eÏÎeiLרוחנית ∆¿

BB˜Ï.התפילה  ÌÈ¯˙k ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»ƒ¿
LÈ ˙Bi˙B‡‰ ÔÈÚaL ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆¿ƒ¿«»ƒ≈

˙BÈÁa 'a,שונות,‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡Â ‰lÙz‰ ˙Bi˙B‡ ¿ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ«»
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡È‰ ‰lÙz‰ È¯‰L ,BfÓ BÊ ˙B˜eÏÁL∆¬ƒ∆¬≈«¿ƒ»ƒ«¬»»ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ,הוא ברוך הקדוש אל למטה, האדם, מצד והתעלות התקרבות ¿«¿»
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ּביניהם  החילּוק ּבארּוּכה ּכמבֹואר ְְֲִֵֵֶַַַַָָָלמּטה,

ראה  ּפרׁשת ּתֹורה' הּמתחיל 23ּב'לּקּוטי ּדּבּור ְְְִִִֵֵַַַָָָ

ויׁשּפה, שֹוהם ּבענין ,ׁשמׁשֹותי ּכדכד ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָֹוׂשמּתי

ּובנימין  יֹוסף הּׁשמֹות חקּוקים היּו ,24ׁשעליהם ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָ

ּוממׁשי לּמקּבל הּמׁשּפיע ׁשּמקּׁשר עליֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַצּדיק

ׁשּמקּׁשר  ּתחּתֹון וצּדיק למּטה, מּלמעלה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָהּׁשפע

למעלה. מּלמּטה ּומעלהּו להּמׁשּפיע ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָהּמקּבל

להיֹות  צרי הּמלאכים ׁשעלֿידי הּזיּכּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָוענין

למּטה  ׁשּמּלמעלה הּתֹורה ּבאֹותּיֹות ְְְְֲִִִֶַַַָָָאפילּו

שֹוהם) ׁשּצרי25(ּבחינת ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה , ְְְִִֶַַַַַַַָָָ

ׁשּמּלמּטה  הּתפּלה ּבאֹותּיֹות הּזיּכּו ְְְְִִִִִֶַַַָָלהיֹות

עלֿידיֿזה  ודוקא יׁשּפה), (ּבחינת ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָלמעלה

לקֹונֹו. ּכתרים מהן ְְֲִִֵֶַָנעׂשים

¯‡·Óe,לקֹונֹו ּכתרים וענין ּפירּוׁש ּבּמאמר ¿»≈ְְְְֲִִֵַַַָָ

רצֹון, יהי ּבחינת הּוא הּכתר ְְְִִִֶֶֶַַַָׁשענין

ׁשּיתרּפא  חדׁש רצֹון נמׁש הּכתר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמּבחינת

כּו'. נגזר ּכי הגם הּׁשנים, לבר אֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָהחֹולה

ּדבר  ׁשּיּומׁש הּוא לקֹונֹו ּכתרים ׁשענין ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָונמצא,

ויׁש ּבּמקֹור. ּגם ּתחילה היה ּׁשּלא מה ְְִֵֶַַַָָָָָָֹחדׁש

עלּֿפי  ל)קֹונֹו, (ּכתרים הּלׁשֹון ּדּיּוק ּבזה ְְְִִִִֶַַָָָלהֹוסיף

קֹונ26הּידּוע  ּברּו ּבֹורא ּברּו ׁשּקנין 27ּבענין ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבריאה  ּגם ּכֹולל הּבריאה, מעֹולם למעלה ְְְְִִֵֵַַַָָָָהּוא

ּגֹודל  יֹותר עֹוד מּובן ועלּֿפיֿזה (ּכּנ"ל). ְְִִֵֶֶַַַָָּדכללּות

הּתפּלה  ׁשעלֿידי ּברכה, לגּבי הּתפּלה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָמעלת

ׁשּמּגיעים  הינּו ּדיקא, קֹונֹו לקֹונֹו, ּכתר ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָנעׂשה

מראׁשֹו ּגם למעלה ׁשּמּגיעים ועד קֹונֹו, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹלבחינת

הּכתר  ׁשהרי קֹונֹו, הראׁש.ׁשל עלּֿגּבי הּוא ֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
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ואילך.23) ד ז.24)כד, פ"ב, במדב"ר ספל"ח. ואילך.25)שמו"ר רמ ע' תרכ"ט סה"מ עו,26)ראה משפטים תו"א ראה

ובכ"מ. ואילך. קס ס"ע תרס"ו המשך צב. ע' ענינים אוה"ת לבנה.27)ב. קידוש סדר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÎLÓ‰למעלה, ‡È‰ ‰¯Bz‰Â אלוקי אור של ÏÚÓlÓ‰והתגלות ¿«»ƒ«¿»»ƒ¿«¿»

האדם  ‰eÏÈÁ˜אל ‰ke¯‡a ¯‡B·Ók ,‰hÓÏההבדלÌ‰ÈÈa בין ¿«»«¿»«¬»«ƒ≈≈∆
למטה  מלמעלה ל"המשכה" למעלה מלמטה Bz¯‰'"העלאה" ÈËewÏ'a¿ƒ≈»

‰‡¯ ˙L¯t23,CÈ˙BLÓL „Î„k ÈzÓNÂ ÏÈÁ˙n‰ ¯eac הנביא »»«¿≈ƒ««¿ƒ¿«¿ƒ«¿…ƒ¿«ƒ
המשיח, בימות לבוא, שלעתיד אומר

יהיו  לא ישראל בני של החלונות

שהיא  מ"כדכד" אלא פשוטה מזכוכית

מבואר  זה ובהקשר מאירה, יקרה אבן

שם  תורה' אבני ÔÈÚaב'לקוטי ¿ƒ¿«
הטובות האבנים »˘Ì‰Bהחושן,

eÈ‰ Ì‰ÈÏÚL ,‰tLÈÂ¿»¿≈∆¬≈∆»
ÛÒBÈ ˙BÓM‰ ÌÈ˜e˜Á¬ƒ«≈≈

ÔÈÓÈ·e24, הוא הצדיק יוסף ƒ¿»ƒ
M˜nL¯בבחינת ÔBÈÏÚ ˜Èc«̂ƒ∆¿∆¿«≈

Ïa˜nÏ ÚÈtLn‰ כמבואר ««¿ƒ««¿«≈
היסוד  מידת של עניינה שזהו בחסידות

עולם") יסוד CÈLÓÓe«¿ƒ("צדיק
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ÚÙM‰«∆«ƒ¿«¿»¿«»

ÔBzÁz"המשכה", ˜ÈcˆÂ בנימין ¿«ƒ«¿
ÚÈtLn‰Ï Ïa˜n‰ ¯M˜nL∆¿«≈«¿«≈¿««¿ƒ«
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ e‰ÏÚÓe«¬≈ƒ¿«»¿«¿»
תורה' ב'לקוטי (וכמבואר "העלאה"

המשכה  בחינת הוא הצדיק "יוסף שם:

הוא  ויוסף למטה... מלמעלה והשפעה

ההמשכות  שכל והיינו המשביר...

ידי  על הוא בנבראים אלוקות וגילוי

הוא  הצדיק ובנימין יוסף, נשמת

והיינו  למעלה, ממטה העלאה

תחת  להיכלל הנבראים כל שהתעלות

נשמת  ידי על הוא השכינה כנפי

צדיקים  קרויין שניהם כן ועל בנימין..

משפיע  התקשרות בחינת הוא צדיק כי

עליון... צדיק הוא שיוסף אלא ומקבל

תחתון..."). צדיק הוא ובנימין

È„ÈŒÏÚL CekÈf‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««ƒ∆«¿≈
ÌÈÎ‡Ïn‰ האותיות לו שהודות ««¿»ƒ

ראויות  שהן עד מתעלות הגשמיות

המלך, בכתר טובות אבנים להיות

הוא ברוך ‰Bz¯‰הקדוש ˙Bi˙B‡a eÏÈÙ‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¬ƒ¿ƒ«»
(Ì‰B˘ ˙ÈÁa) ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlnL25, הוא התורה ולימוד ∆ƒ¿«¿»¿«»¿ƒ««
"המשכה", בדרך לאלוקות האדם בין «»¿«»»»»¿nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ‰התקרבות

CekÈf‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL והעידון‰hÓlnL ‰lÙz‰ ˙Bi˙B‡a ∆»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿«»
,(‰tLÈ ˙ÈÁa) ‰ÏÚÓÏ,"העלאה" בדרך לאלוקות Â„Â˜‡התקרבות ¿«¿»¿ƒ«»¿≈¿«¿»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ והתפילה התורה של האותיות את מזככים שהמלאכים «¿≈∆
Ô‰Ó ÌÈNÚ להיות שראויות טובות" BB˜Ï."אבנים ÌÈ¯˙k «¬ƒ≈∆¿»ƒ¿

,BB˜Ï ÌÈ¯˙k ÔÈÚÂ Le¯Èt ¯Ó‡na ¯‡·Óe השייכות היינו ¿»≈««¬»≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿
דווקא  ה"כתר" לבחינת התפילה ענין של הפנימי והקשר »¿ÔÈÚL∆ƒהמיוחדת

¯˙k‰ שלמעלה עליון כתר בחינת «∆∆
רצון  בחינת והוא הספירות, מעשר

(על  האדם -העליון נפש שבכוחות דרך

והרגש) מהשכל נעלה הוא הרצון

,ÔBˆ¯ È‰È ˙ÈÁa ‡e‰ שהוא ¿ƒ«¿ƒ»
ותוכן  בתפילות, הבקשה נוסח כאמור

הוא  ‰k˙¯העניין ˙ÈÁanL∆ƒ¿ƒ««∆∆
CLÓ מלמעלהL„Á ÔBˆ¯ ויורד ƒ¿»»»»

למטה  ‰ÏBÁ‰ומתגלה ‡t¯˙iL∆ƒ¿«≈«∆
Èk Ì‚‰ ,ÌÈM‰ C¯·Ï B‡¿»≈«»ƒ¬«ƒ
ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ .'eÎ ¯Ê‚ƒ¿«¿ƒ¿»∆ƒ¿«

BB˜Ï ÌÈ¯˙k עושים שהמלאכים ¿»ƒ¿
התפילה  פעולת ‰e‡מאותיות

כדי  באמצעות CLÓeiLהמלאכים ∆¿«
lM‡התפילה  ‰Ó L„Á ¯·c»»»»«∆…

Ìb ‰ÏÈÁz ‰È‰אפילו.¯B˜na »»¿ƒ»««»
ÔBLl‰ ˜eic ‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆ƒ«»

ז"ל  חכמינו ÌÈ¯˙k)¿»ƒבמאמר
,BB˜(Ï שהקדוש שהטעם ולבאר ¿

הוא  "קונו" דווקא כאן נקרא הוא ברוך

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ26 החסידות בתורת «ƒ«»«
ÔÈÚa קידוש' בנוסח הפנימי הפירוש ¿ƒ¿«

Ce¯aלבנה' C‡¯Ba Ce¯a»¿≈»
CB˜27‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔÈwL ≈∆ƒ¿»¿«¿»

Ìb ÏÏBk ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚÓ≈»«¿ƒ»≈«
(Ï"pk) ˙eÏÏÎc ‰‡È¯a ופירוש ¿ƒ»ƒ¿»««

את  מברכים שתחילה הללו הדברים

האלוקי  שהאור כפי הוא ברוך הקדוש

בוראך", "ברוך הבריאה, בעולם הוא

כפי  אותו ומברכים מוסיפים כך ואחר

"ברוך  נעלית, יותר בדרגה שהוא

BÚ„קונך". Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»
‰lÙz‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb ¯˙BÈ≈∆«¬««¿ƒ»
‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚL ,‰Î¯a Èa‚Ï¿«≈¿»»∆«¿≈«¿ƒ»

ÈÁ·Ï˙דווקא  ÌÈÚÈbnL eÈ‰ ,‡˜Èc BB˜ ,BB˜Ï ¯˙k ‰NÚ«¬∆∆∆¿»¿»«¿∆«ƒƒƒ¿ƒ«
,BB˜ ג בדרגה לאלוקות "בורא"המתייחסת מבחינת יותר »¿ÚÂ„בוהה

,BB˜ ÏL BL‡¯Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbnL אין עצמו ב"קונה" ∆«ƒƒ¿«¿»«≈…∆
לכוחות  המקבילים הפנימיים לכוחות שמתייחסות המדריגות על המדובר

המקבילה  הכתר, לבחינת אלא הספירות) (עשר האדם בנפש והמידות השכל
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f"kyz'dי ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

המׁשכה p‰Â‰ה) רק הּוא הּברכה ׁשענין אף ¿ƒ≈ְְְִֶַַַַַָָָָ

ּגדלה  ולכן הּדבר, ּומקֹור ְְְִֵֶַָָָָָמׁשֹורׁש

רצֹון  המׁשכת לפעֹול ׁשּבכחּה הּתפּלה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹמעלת

ּבברכה  מעלה ּגם יׁש מּכלֿמקֹום (ּכּנ"ל), ְֲִִֵַַַַָָָָָָָחדׁש

ּבאֹופן  הּוא הּתפּלה ענין ּדהּנה, ּתפּלה. ְְְְְִִִִֵֶַַַָָעל

ּתחנּונים  ּומבּקׁש למּטה עֹומד ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָׁשהּמתּפּלל

עדין  יֹודע אינֹו אבל ּפלֹונית, המׁשכה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּתהיה

את  וימׁשי ּבּקׁשתֹו יעׂשה ההמׁשכה ּבעל ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָאם

נעלית, ּבמדרגה היא הּתפּלה ּכאׁשר וגם ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָהאֹור.

העלאת  ּבבחינת נפׁשֹו ּומֹוסר ּומקּׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשּמעלה

ּתלּוי  זה הרי ּתחנּונים, ּבבּקׁשת ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָמיןֿנּוקבין

יגרֹום  לא ואליו ההמׁשכה, ּבעל הּמאציל ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹּברצֹון

מהּֿׁשאיןּֿכן  הכרח. ׁשּום מיןֿנּוקבין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָהעלאת

למעלה  הּוא ׁשהמבר ּבאֹופן הּוא הּברכה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָענין

ּומצּוה  הּברכה, נמׁשכת ׁשּמּׁשם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמהּמקֹום

הּוא  הּברכה ׁשענין והינּו, כּו', האֹור ְְְְְִֶֶַַַַָָָׁשּיּומׁש

העם  את הּמברכים הּכהנים ּוכמֹו ציּווי, ְְְְֲִִִֶַַָָָֹּכמֹו

ציּווי  ּכמֹו ׁשּזהּו הוי', יברכ ולכן 28ואֹומרים , ְְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָ

ּתהיה  אם הּדבר ׁשּספק ּתפּלה ּכמֹו זה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאין

ׁשל  ּבאֹופן  היא הּברכה אּלא למּטה, ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָההמׁשכה

הּדבר  להמׁשכת ּבנֹוגע הּוא זה ּכל א ְְְֵֶַַַַַַָָָָָוּדאּות.

להמׁשכה  ּבנֹוגע ולא ּבלבד, ּומקֹורֹו ְְְְְְְִִֵַַַָָָֹמּׁשרׁשֹו

ּתפּלה  עלֿידי  הּוא זה ׁשענין לגמרי, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָחדׁשה

ְַָּדוקא.

אבל ‡ÌÓו) סתם, ּבברכה הּוא האמּור ּכל »¿»ְְֲִָָָָָָָ

ראה  נאמר ׁשעליה הּברכה ענין ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָיׁשנֹו

אנכי  ּדפירּוׁש ּברכה, הּיֹום לפניכם נֹותן ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאנכי

ׁשאנכי  מי אנכי ּומּׁשם 29הּוא הּכתר, ּבחינת , ְִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשּלא  מה ּגם הּברכה ּבבחינת נמׁש להיֹות ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹיּוכל

ׁשּבּכתר  איןֿסֹוף אֹור ּכי ּומקֹור, ּבׁשרׁש ּכלל ְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהיה
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רכח).28) ע' תשכ"ז המאמרים (ספר פ"ב זו שנה במדבר דש"פ חדא זימנא כו' בזהר איתא ד"ה גם פרשתנו 29)ראה לקו"ת

ד. יח,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האדם  שבנפש הרצון ‰¯‡Lלכוח ÈabŒÏÚ ‡e‰ ¯˙k‰ È¯‰L∆¬≈«∆∆««≈»…

.ומעליו 
‰ÎLÓ‰ ˜¯ ‡e‰ ‰Î¯a‰ ÔÈÚL Û‡ ‰p‰Â והתגלות ‰) ¿ƒ≈«∆ƒ¿««¿»»««¿»»

,¯·c‰ ¯B˜Óe L¯BLÓ,חדש דבר ÏÚÓ˙ולא ‰Ï„b ÔÎÏÂ ƒ∆¿«»»¿»≈»¿»«¬«
ÏBÚÙÏ dÁÎaL ‰lÙz‰«¿ƒ»∆¿…»ƒ¿
,(Ï"pk) L„Á ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰«¿»«»»»««
‰ÏÚÓ Ìb LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈««¬»

‰lÙz ÏÚ ‰Î¯·a בברכה ויש ƒ¿»»«¿ƒ»
בתפילה, קיימים שלא ויתרון מעלה

ומבאר. שהולך כפי

‡e‰ ‰lÙz‰ ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»
„ÓBÚ Ïlt˙n‰L ÔÙB‡a¿∆∆«ƒ¿«≈≈

‰hÓÏ למטה הזה, בעולם ¿«»
מקור  הוא שבהם הרוחניים מהעולמות

ÌÈeÁzהשפע, Lw·Óe¿«≈«¬ƒ
,˙ÈBÏt ‰ÎLÓ‰ ‰È‰zL כמו ∆ƒ¿∆«¿»»¿ƒ

ופרנסה  ב"רפאנו" רפואה למשל

עלינו" Ú„BÈב"ברך BÈ‡ Ï·‡¬»≈≈«
Ì‡ ÔÈ„Úהוא ברוך ÏÚaהקדוש ¬«ƒƒ««

B˙Lwa ‰NÚÈ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»«¬∆«»»
¯B‡‰ ˙‡ CÈLÓÈÂ.בפועלÌ‚Â ¿«¿ƒ∆»¿«

‰‚¯„Óa ‡È‰ ‰lÙz‰ ¯L‡k«¬∆«¿ƒ»ƒ¿«¿≈»
˙ÈÏÚ של והתקרבות התעוררות של «¬≈

לאלוקות, M˜Óe¯האדם ‰ÏÚnL∆«¬∆¿«≈
˙‡ÏÚ‰ ˙ÈÁ·a BLÙ ¯ÒBÓe≈«¿ƒ¿ƒ««¬»«

ÔÈ·˜eŒÔÈÓ בחינת הם ונקבה זכר «ƒ¿ƒ
האדם, של והתעוררות ומקבל. משפיע

נקראת  למעלה, להתקרב המקבל,

(לעומת  מיםֿנקביים הקבלה בלשון

שנקראת  למטה מלמעלה השפעה

זכריים) מים דכורין", »«»¿Lw·a˙"מיין
‰Ê È¯‰ ,ÌÈeÁz ומילוי קיום «¬ƒ¬≈∆

‰ÏÈˆ‡nהבקשה ÔBˆ¯a ÈeÏz»ƒ¿««¬ƒ
‡Ï ÂÈÏ‡Â ,‰ÎLÓ‰‰ ÏÚa««««¿»»¿≈»…
ÔÈ·˜eŒÔÈÓ ˙‡ÏÚ‰ ÌB¯‚Èƒ¿«¬»««ƒ¿ƒ

,Á¯Î‰ ÌeL ההתעוררות כאשר גם ∆¿≈«
בכוחה  אין גבוהה, בדרגה היא מלמטה

מובן  כי הבקשה, מילוי את "להכריח"

מוגבל  תחתון נברא בכוח שאין

 ֿ חס הוא ברוך הקדוש את "להכריח"

נחות  שהתחתון פשוט שהרי ושלום,

C¯·Ó‰Lמהעליון. ÔÙB‡a ‡e‰ ‰Î¯a‰ ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿««¿»»¿∆∆«¿»≈

‰ÏÚÓÏ ‡e‰במדריגה,‰Î¯a‰ ˙ÎLÓ ÌMnL ÌB˜n‰Ó ¿«¿»≈«»∆ƒ»ƒ¿∆∆«¿»»
BÓk ‡e‰ ‰Î¯a‰ ÔÈÚL ,eÈ‰Â ,'eÎ ¯B‡‰ CLÓeiL ‰eˆÓe¿«∆∆¿«»¿«¿∆ƒ¿««¿»»¿

ÈÂeÈˆ,להתקיים ‰ÌÚשחייב ˙‡ ÌÈÎ¯·n‰ ÌÈ‰k‰ BÓÎe ƒ¿«…¬ƒ«¿»¿ƒ∆»»
ÈÂeÈˆ BÓk e‰fL ,'ÈÂ‰ EÎ¯·È ÌÈ¯ÓB‡Â28, הוא שהמברך וכיוון ¿¿ƒ¿»∆¿¬»»∆∆¿ƒ

ההשפעה  ממקור גבוהה יותר בדרגה

יש  ולהמשיך, להשפיע ברצונו שאותו

התגלות  את "להכריח" הכוח בידו

השפע  BÓkוירידת ‰Ê ÔÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈∆¿
‰È‰z Ì‡ ¯·c‰ ˜ÙqL ‰lÙz¿ƒ»∆»≈«»»ƒƒ¿∆

‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ אם שגם וייתכן ««¿»»¿«»
נעלית, בדרגה היא התפילה האדם מצד

את  תפעל לא היא אולי למעשה

המיוחלת, ‰Î¯a‰התוצאה ‡l‡∆»«¿»»
˙e‡cÂ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ שבוודאי ƒ¿∆∆«»
פעולתה. את תפעל

ברכה  של היתרון ביאור לאחר וכעת,

חוזר  הוודאות, בעניין תפילה לגבי

ברכה: לגבי התפילה למעלת

‰Ê Ïk C‡ שהיא הברכה מעלת כל «»∆
וודאית  Ú‚Baהשפעה ‡e‰¿≈«

BL¯MÓ ¯·c‰ ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»««»»ƒ»¿
Ú‚Ba ‡ÏÂ ,„·Ïa B¯B˜Óe¿ƒ¿«¿…¿≈«
,È¯Ó‚Ï ‰L„Á ‰ÎLÓ‰Ï¿«¿»»¬»»¿«¿≈
‰lÙz È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆«¿≈¿ƒ»

‡˜Âc אותו לפעול אפשרות ואין «¿»
כלל. ברכה עלֿידי

¯eÓ‡‰ Ïk ÌÓ‡ (Â היתרון לגבי »¿»»»»
תפילה  שדווקא ברכה על תפילה של

רצון") ("יהי חידוש ‰e‡פועלת
,Ì˙Ò ‰Î¯·a כוהנים ברכת כמו ƒ¿»»¿»

לעיל, ÔÈÚהנזכרת BLÈ Ï·‡¬»∆¿ƒ¿«
¯Ó‡ ‰ÈÏÚL ‰Î¯a‰ בפרשת «¿»»∆»∆»∆¡«

ÌÎÈÙÏהשבוע  Ô˙B ÈÎ‡ ‰‡¿̄≈»…ƒ≈ƒ¿≈∆
‡ Le¯ÈÙc ,‰Î¯a ÌBi‰ÈÎ «¿»»¿≈»…ƒ

ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡ ‡e‰29, ֿ הקדוש »…ƒƒ∆»…ƒ
מהשמות  למעלה בעצמו, ברוךֿהוא

ÌMÓeהשונים, ,¯˙k‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆ƒ»
CLÓמ"אנכי" ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ«ƒ¿ƒ¿»

‡lL ‰Ó Ìb ‰Î¯a‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿»»««∆…
‰È‰ הברכה L¯Laקודם ÏÏk »»¿»«…∆

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ Èk ,¯B˜Óe»ƒ≈
‡ÏBk„ ‡¯BwÓ ‡e‰ ¯˙kaL,ההשפעות כל של הכול, Ìbמקור ∆«∆∆¿»¿»«
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ההתחּדׁשּות  לבחינת ּגם דּכֹולא מּקֹורא ְְְְְִִִַַַַָָהּוא

 ֿ על זֹוׁשּנמׁשכת ׁשּבברכה ונמצא, הּתפּלה. ידי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

לא  היא ׁשההמׁשכה הינּו הּתפּלה, מעלת ּגם ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָֹיׁש

חדׁש רצֹון המׁשכת ּגם אּלא ּומקֹור, מהּׁשרׁש ְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹרק

'רצֹון  המׁשכת וגם ּומקֹור, ּבׁשֹורׁש היה ְְֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא

יּומׁש ׁשּבוּדאי וּדאּות, ׁשל ּבאֹופן היא ְְְִֶֶֶַַַַָָָחדׁש'

ּדברֹו ירּוץ מהרה ׁשעד ּובאֹופן ׁשהרי 30למּטה, , ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ

את  ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו כּו'. ּבידֹו מעּכב ְְְִֵֶֶֶַַַָָמי

ּבלׁשֹון  ּתׁשמעּו), אם (ולא ּתׁשמעּו אׁשר ְְְְְְְֲִִִֶַָָָֹהּברכה

ׁשהיא  הּברכה מעלת מּצד ׁשּזהּו וּדאּות, ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשל

ּולהעיר  למּטה. מּלמעלה המׁשכה ׁשל ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָּבאֹופן

הּטּורים' 'ּבעל ּׁשּכתב הּברכה 31מּמה 'את אׁשר ְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ

ּתֹורה  ּגם והרי ּתֹורה, סֹופיּֿתיבֹות ּתׁשמעּו' ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָאׁשר

ד). סעיף (ּכּנ"ל למּטה מּלמעלה המׁשכה ְְְְְִִִַַַַַָָָָהיא

הענינים  ּגם מתהּפכים ׁשעלֿידיֿזה זאת, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹועֹוד

ּבהמׁש ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו רצּויים, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָהּבלּתי

ׁשהּכּונה  גֹו', תׁשמעּו לא אם והּקללה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹהּכתּוב

כּו' הרע את להפֹו היא ׁשעלֿידיֿזה 32ּבזה , ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּכּידּוע  יֹותר, עֹוד נעלית המׁשכה ּבענין 33ּפֹועלים ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָ

לי  עמדה חכמתי ּב'אף'34אף ׁשּלמדּתי חכמה , ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָ

ּבי  ּבחינת 35נתקּימה ּבירּור עלֿידי ׁשּדוקא , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ממׁשיכים  ה'ּלעּומתֿזה', ענין ׁשהּוא ְְְִִִֶֶַַַַַָה'אף',

נעלית. הּיֹותר ְֲִֵֵַַָּבחינה

ראה ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) ּדפר ׁשת הּקׁשר ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְְֵֶֶַַַָָָ

ׁשּלכן  אלּול, ּדחֹודׁש ְֱֲֵֶֶַָָלעבֹודה

ּדּבּורֿהּמתחיל  הּמאמר את צדק' ה'צמח ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָקבע

לעיל  נתּבאר ּדהּנה, ראה. ּבפרׁשת לדֹודי' ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָ'אני

הכנה  הּוא אלּול ׁשּבח ֹודׁש לדֹודי' ּד'אני ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָָׁשהענין

ימי  עׂשרת ּוכללּות הּכיּפּורים ויֹום ּבראׁשֿהּׁשנה לי' ּד'דֹודי לענין ּכח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּונתינת

הּזקן  רּבנּו ּׁשּכתב מה ועלּֿפי ּבענין 36ּתׁשּובה. ז"ל רּבֹותינּו מאמר ּבפירּוׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָ

ּבצּבּור  הא ּביחיד הא הּׁשנה, לכל ּתׁשּובה ימי עׂשרת ׁשּבין ,37החילּוק ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡ˆÓÂ .‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓpL ˙eLcÁ˙‰‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««ƒ¿«¿∆ƒ¿∆∆«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»

BÊ ‰Î¯·aL"מ"אנכי הזו LÈשנמשכת המיוחדת הברכה למעלת בנוסף ∆ƒ¿»»≈
בוודאות  Ï‡שהיא ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L eÈ‰ ,‰lÙz‰ ˙ÏÚÓ Ìb««¬««¿ƒ»«¿∆««¿»»ƒ…

‰È‰ ‡lL L„Á ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ Ìb ‡l‡ ,¯B˜Óe L¯M‰Ó ˜«̄≈«…∆»∆»««¿»«»»»∆…»»
Ì‚Â ,¯B˜Óe L¯BLa כיוון «∆»¿«

של  היתרונות כל את יש זו שבברכה

ברכה  של היתרונות כל ואת תפילה

פועלת  היא '¯ˆÔBיחד, ˙ÎLÓ‰«¿»«»
'L„Á והפעולהÏL ÔÙB‡a ‡È‰ »»ƒ¿∆∆

CLÓeÈ È‡cÂaL ,˙e‡cÂ«»∆¿««¿«
‰¯‰Ó „ÚL ÔÙB‡·e ,‰hÓÏ¿«»¿∆∆«¿≈»

B¯·c ıe¯È30, בלבד זו לא »¿»
באה  גם היא אלא וודאית, שההמשכה

B„Èaבמהירות  ·kÚÓ ÈÓ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«≈¿»
'eÎ ולכן ב"אנכי" מדובר שכן

כל  ללא במהירות, באה ממנו ההשפעה

עיכוב.

˙‡ ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»∆
‡ÏÂ) eÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰«¿»»¬∆ƒ¿¿¿…
ÏL ÔBLÏa ,(eÚÓLz Ì‡ƒƒ¿¿¿»∆

,˙e‡cÂ שנזכר (כפי תשמעו, בוודאי «»
המאמר) בתחילת ∆∆e‰fLבשאלה

‡È‰L ‰Î¯a‰ ˙ÏÚÓ „vÓƒ««¬««¿»»∆ƒ
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿»»ƒ¿«¿»

‰hÓÏ לשורש מעל נמצא והממשיך ¿«»
ההשפעה. ומקור

a' ·˙kM ‰nÓ ¯ÈÚ‰ÏeÏÚ ¿»ƒƒ«∆»«««
'ÌÈ¯eh‰31‰Î¯a‰ ˙‡' ¯L‡ «ƒ¬∆∆«¿»»

˙B·ÈzŒÈÙBÒ 'eÚÓLz ¯L‡¬∆ƒ¿¿≈≈
‡È‰ ‰¯Bz Ìb È¯‰Â ,‰¯Bz»«¬≈«»ƒ
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»

„ ÛÈÚÒ Ï"pk) בין ההבדל שזהו ««¿ƒ
– לתפילה "המשכה", – תורה

)."העלאה"
,˙‡Ê „BÚÂ מעלה עוד יש זו לברכה ¿…

ÌÈÎt‰˙Óגדולה ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«¿ƒ
,ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa‰ ÌÈÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
להיות  והופכים הברכה היפך של

e˙kM·ברכות, ‰Ó e‰fL∆∆«∆»
Ì‡ ‰ÏÏw‰Â ·e˙k‰ CLÓ‰a¿∆¿≈«»¿«¿»»ƒ
,‰ek‰L ,'B‚ eÚÓL˙ ‡Ï…ƒ¿¿∆««»»

‰Êa הברכה היפך הקללה, של eÎ'הפנימית Ú¯‰ ˙‡ CBÙ‰Ï ‡È‰32 »∆ƒ«¬∆»«
גמור, טוב BÚ„שיהיה ˙ÈÏÚ ‰ÎLÓ‰ ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¬ƒ«¿»»«¬≈

,¯˙BÈ עצמו מצד טוב של וההשפעה ההמשכה בתורת Úe„ik33מאשר ≈«»«
הפסוק ÔÈÚaהחסידות של הפנימית ÓÚ„‰המשמעות È˙ÓÎÁ Û‡ ¿ƒ¿««»¿»ƒ»¿»

ÈÏ34, ז"ל חכמינו כך על ואמרו ƒ
'Û‡'a Èz„ÓlL ‰ÓÎÁ»¿»∆»«¿ƒ¿«

Èa ‰Ói˜˙35, תורה דווקא ƒ¿«¿»ƒ
נפש, מסירות מתוך בקושי, שנלמדה

הכוונה  חסידות פי ועל יותר נתקיימה

e¯Èa¯היא È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈≈
ÔÈÚ ‡e‰L ,'Û‡'‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»«∆ƒ¿«

,'‰ÊŒ˙ÓeÚl'‰,לקדושה המנגד «¿«∆
גמור לטוב ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒוהפיכתו

.˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰ÈÁa¿ƒ»«≈«¬≈
¯Lw‰ Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆»««∆∆
L„BÁc ‰„B·ÚÏ ‰‡¯ ˙L¯Ùc¿»»«¿≈«¬»¿∆
ÁÓˆ'‰ Ú·˜ ÔÎlL ,ÏeÏ‡¡∆»≈»««∆«
Œ¯eac ¯Ó‡n‰ ˙‡ '˜„∆̂∆∆««¬»ƒ
˙L¯Ùa 'È„B„Ï È‡' ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿»»«

המאמר.¯‡‰ בתחילת כנזכר ¿≈
ÔÈÚ‰L ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆»ƒ¿»

'È„B„Ï È‡'c להתקרב התעוררות «¬ƒ¿ƒ
האדם ל  מצד ("לדודי") אלוקות

‰e‡("אני") ÏeÏ‡ L„BÁaL∆¿∆¡
ÔÈÚÏ Ák ˙È˙e ‰Î‰¬»»¿ƒ«…«¿ƒ¿«

'ÈÏ È„B„'c מלמעלה המשכה ¿ƒƒ
("לי") למטה האדם אל ("דודי")

ÌÈ¯etÈk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»¿«ƒƒ
.‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ ˙eÏÏÎe¿»¬∆∆¿≈¿»
ea¯ ·˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆»««≈

Ô˜f‰36¯Ó‡Ó Le¯ÈÙa «»≈¿≈«¬«
˜eÏÈÁ‰ ÔÈÚa Ï"Ê eÈ˙Ba«̄≈«¿ƒ¿««ƒ
ÏÎÏ ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ ÔÈaL∆≈¬∆∆¿≈¿»¿»
‡‰ „ÈÁÈa ‡‰ ,‰M‰«»»»¿»ƒ»

¯eaˆa37,,בציבור זה ביחיד, זה ¿ƒ
יש  שלכאורה שואלת הגמרא כלומר,

אחד  כתוב פסוקים: שני בין סתירה
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יי f"kyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

המׁשכה p‰Â‰ה) רק הּוא הּברכה ׁשענין אף ¿ƒ≈ְְְִֶַַַַַָָָָ

ּגדלה  ולכן הּדבר, ּומקֹור ְְְִֵֶַָָָָָמׁשֹורׁש

רצֹון  המׁשכת לפעֹול ׁשּבכחּה הּתפּלה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹמעלת

ּבברכה  מעלה ּגם יׁש מּכלֿמקֹום (ּכּנ"ל), ְֲִִֵַַַַָָָָָָָחדׁש

ּבאֹופן  הּוא הּתפּלה ענין ּדהּנה, ּתפּלה. ְְְְְִִִִֵֶַַַָָעל

ּתחנּונים  ּומבּקׁש למּטה עֹומד ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָׁשהּמתּפּלל

עדין  יֹודע אינֹו אבל ּפלֹונית, המׁשכה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּתהיה

את  וימׁשי ּבּקׁשתֹו יעׂשה ההמׁשכה ּבעל ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָאם

נעלית, ּבמדרגה היא הּתפּלה ּכאׁשר וגם ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָהאֹור.

העלאת  ּבבחינת נפׁשֹו ּומֹוסר ּומקּׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשּמעלה

ּתלּוי  זה הרי ּתחנּונים, ּבבּקׁשת ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָמיןֿנּוקבין

יגרֹום  לא ואליו ההמׁשכה, ּבעל הּמאציל ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹּברצֹון

מהּֿׁשאיןּֿכן  הכרח. ׁשּום מיןֿנּוקבין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָהעלאת

למעלה  הּוא ׁשהמבר ּבאֹופן הּוא הּברכה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָענין

ּומצּוה  הּברכה, נמׁשכת ׁשּמּׁשם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמהּמקֹום

הּוא  הּברכה ׁשענין והינּו, כּו', האֹור ְְְְְִֶֶַַַַָָָׁשּיּומׁש

העם  את הּמברכים הּכהנים ּוכמֹו ציּווי, ְְְְֲִִִֶַַָָָֹּכמֹו

ציּווי  ּכמֹו ׁשּזהּו הוי', יברכ ולכן 28ואֹומרים , ְְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָ

ּתהיה  אם הּדבר ׁשּספק ּתפּלה ּכמֹו זה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאין

ׁשל  ּבאֹופן  היא הּברכה אּלא למּטה, ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָההמׁשכה

הּדבר  להמׁשכת ּבנֹוגע הּוא זה ּכל א ְְְֵֶַַַַַַָָָָָוּדאּות.

להמׁשכה  ּבנֹוגע ולא ּבלבד, ּומקֹורֹו ְְְְְְְִִֵַַַָָָֹמּׁשרׁשֹו

ּתפּלה  עלֿידי  הּוא זה ׁשענין לגמרי, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָחדׁשה

ְַָּדוקא.

אבל ‡ÌÓו) סתם, ּבברכה הּוא האמּור ּכל »¿»ְְֲִָָָָָָָ

ראה  נאמר ׁשעליה הּברכה ענין ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָיׁשנֹו

אנכי  ּדפירּוׁש ּברכה, הּיֹום לפניכם נֹותן ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאנכי

ׁשאנכי  מי אנכי ּומּׁשם 29הּוא הּכתר, ּבחינת , ְִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשּלא  מה ּגם הּברכה ּבבחינת נמׁש להיֹות ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹיּוכל

ׁשּבּכתר  איןֿסֹוף אֹור ּכי ּומקֹור, ּבׁשרׁש ּכלל ְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהיה
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ההתחּדׁשּות  לבחינת ּגם דּכֹולא מּקֹורא ְְְְְִִִַַַַָָהּוא

 ֿ על זֹוׁשּנמׁשכת ׁשּבברכה ונמצא, הּתפּלה. ידי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

לא  היא ׁשההמׁשכה הינּו הּתפּלה, מעלת ּגם ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָֹיׁש

חדׁש רצֹון המׁשכת ּגם אּלא ּומקֹור, מהּׁשרׁש ְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹרק

'רצֹון  המׁשכת וגם ּומקֹור, ּבׁשֹורׁש היה ְְֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא

יּומׁש ׁשּבוּדאי וּדאּות, ׁשל ּבאֹופן היא ְְְִֶֶֶַַַַָָָחדׁש'

ּדברֹו ירּוץ מהרה ׁשעד ּובאֹופן ׁשהרי 30למּטה, , ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ

את  ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו כּו'. ּבידֹו מעּכב ְְְִֵֶֶֶַַַָָמי

ּבלׁשֹון  ּתׁשמעּו), אם (ולא ּתׁשמעּו אׁשר ְְְְְְְֲִִִֶַָָָֹהּברכה

ׁשהיא  הּברכה מעלת מּצד ׁשּזהּו וּדאּות, ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשל

ּולהעיר  למּטה. מּלמעלה המׁשכה ׁשל ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָּבאֹופן

הּטּורים' 'ּבעל ּׁשּכתב הּברכה 31מּמה 'את אׁשר ְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ

ּתֹורה  ּגם והרי ּתֹורה, סֹופיּֿתיבֹות ּתׁשמעּו' ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָאׁשר

ד). סעיף (ּכּנ"ל למּטה מּלמעלה המׁשכה ְְְְְִִִַַַַַָָָָהיא

הענינים  ּגם מתהּפכים ׁשעלֿידיֿזה זאת, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹועֹוד

ּבהמׁש ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו רצּויים, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָהּבלּתי

ׁשהּכּונה  גֹו', תׁשמעּו לא אם והּקללה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹהּכתּוב

כּו' הרע את להפֹו היא ׁשעלֿידיֿזה 32ּבזה , ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּכּידּוע  יֹותר, עֹוד נעלית המׁשכה ּבענין 33ּפֹועלים ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָ

לי  עמדה חכמתי ּב'אף'34אף ׁשּלמדּתי חכמה , ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָ

ּבי  ּבחינת 35נתקּימה ּבירּור עלֿידי ׁשּדוקא , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ממׁשיכים  ה'ּלעּומתֿזה', ענין ׁשהּוא ְְְִִִֶֶַַַַַָה'אף',

נעלית. הּיֹותר ְֲִֵֵַַָּבחינה

ראה ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) ּדפר ׁשת הּקׁשר ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְְֵֶֶַַַָָָ

ׁשּלכן  אלּול, ּדחֹודׁש ְֱֲֵֶֶַָָלעבֹודה

ּדּבּורֿהּמתחיל  הּמאמר את צדק' ה'צמח ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָקבע

לעיל  נתּבאר ּדהּנה, ראה. ּבפרׁשת לדֹודי' ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָ'אני

הכנה  הּוא אלּול ׁשּבח ֹודׁש לדֹודי' ּד'אני ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָָׁשהענין

ימי  עׂשרת ּוכללּות הּכיּפּורים ויֹום ּבראׁשֿהּׁשנה לי' ּד'דֹודי לענין ּכח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּונתינת

הּזקן  רּבנּו ּׁשּכתב מה ועלּֿפי ּבענין 36ּתׁשּובה. ז"ל רּבֹותינּו מאמר ּבפירּוׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָ

ּבצּבּור  הא ּביחיד הא הּׁשנה, לכל ּתׁשּובה ימי עׂשרת ׁשּבין ,37החילּוק ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
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קרח.30) ס"פ לקו"ת וראה טו. קמז, פרשתנו.31)תהלים סה"מ 32)ריש גם וראה ואילך. תרנח ע' פרשתנו אוה"ת ראה

ואילך. תרט ס"ע ד.33)עטר"ת סט, בלק לקו"ת ט.34)ראה ב, תתקסח.35)קהלת רמז קהלת שמעוני ילקוט ט. פ"ב, קה"ר

ד.36) מג, תבוא א.37)לקו"ת קה, ב. מט, יבמות א. יח, ר"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡ˆÓÂ .‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓpL ˙eLcÁ˙‰‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««ƒ¿«¿∆ƒ¿∆∆«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»

BÊ ‰Î¯·aL"מ"אנכי הזו LÈשנמשכת המיוחדת הברכה למעלת בנוסף ∆ƒ¿»»≈
בוודאות  Ï‡שהיא ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L eÈ‰ ,‰lÙz‰ ˙ÏÚÓ Ìb««¬««¿ƒ»«¿∆««¿»»ƒ…

‰È‰ ‡lL L„Á ÔBˆ¯ ˙ÎLÓ‰ Ìb ‡l‡ ,¯B˜Óe L¯M‰Ó ˜«̄≈«…∆»∆»««¿»«»»»∆…»»
Ì‚Â ,¯B˜Óe L¯BLa כיוון «∆»¿«

של  היתרונות כל את יש זו שבברכה

ברכה  של היתרונות כל ואת תפילה

פועלת  היא '¯ˆÔBיחד, ˙ÎLÓ‰«¿»«»
'L„Á והפעולהÏL ÔÙB‡a ‡È‰ »»ƒ¿∆∆

CLÓeÈ È‡cÂaL ,˙e‡cÂ«»∆¿««¿«
‰¯‰Ó „ÚL ÔÙB‡·e ,‰hÓÏ¿«»¿∆∆«¿≈»

B¯·c ıe¯È30, בלבד זו לא »¿»
באה  גם היא אלא וודאית, שההמשכה

B„Èaבמהירות  ·kÚÓ ÈÓ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«≈¿»
'eÎ ולכן ב"אנכי" מדובר שכן

כל  ללא במהירות, באה ממנו ההשפעה

עיכוב.

˙‡ ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»∆
‡ÏÂ) eÚÓLz ¯L‡ ‰Î¯a‰«¿»»¬∆ƒ¿¿¿…
ÏL ÔBLÏa ,(eÚÓLz Ì‡ƒƒ¿¿¿»∆

,˙e‡cÂ שנזכר (כפי תשמעו, בוודאי «»
המאמר) בתחילת ∆∆e‰fLבשאלה

‡È‰L ‰Î¯a‰ ˙ÏÚÓ „vÓƒ««¬««¿»»∆ƒ
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿»»ƒ¿«¿»

‰hÓÏ לשורש מעל נמצא והממשיך ¿«»
ההשפעה. ומקור

a' ·˙kM ‰nÓ ¯ÈÚ‰ÏeÏÚ ¿»ƒƒ«∆»«««
'ÌÈ¯eh‰31‰Î¯a‰ ˙‡' ¯L‡ «ƒ¬∆∆«¿»»

˙B·ÈzŒÈÙBÒ 'eÚÓLz ¯L‡¬∆ƒ¿¿≈≈
‡È‰ ‰¯Bz Ìb È¯‰Â ,‰¯Bz»«¬≈«»ƒ
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»

„ ÛÈÚÒ Ï"pk) בין ההבדל שזהו ««¿ƒ
– לתפילה "המשכה", – תורה

)."העלאה"
,˙‡Ê „BÚÂ מעלה עוד יש זו לברכה ¿…

ÌÈÎt‰˙Óגדולה ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«¿ƒ
,ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa‰ ÌÈÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
להיות  והופכים הברכה היפך של

e˙kM·ברכות, ‰Ó e‰fL∆∆«∆»
Ì‡ ‰ÏÏw‰Â ·e˙k‰ CLÓ‰a¿∆¿≈«»¿«¿»»ƒ
,‰ek‰L ,'B‚ eÚÓL˙ ‡Ï…ƒ¿¿∆««»»

‰Êa הברכה היפך הקללה, של eÎ'הפנימית Ú¯‰ ˙‡ CBÙ‰Ï ‡È‰32 »∆ƒ«¬∆»«
גמור, טוב BÚ„שיהיה ˙ÈÏÚ ‰ÎLÓ‰ ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¬ƒ«¿»»«¬≈

,¯˙BÈ עצמו מצד טוב של וההשפעה ההמשכה בתורת Úe„ik33מאשר ≈«»«
הפסוק ÔÈÚaהחסידות של הפנימית ÓÚ„‰המשמעות È˙ÓÎÁ Û‡ ¿ƒ¿««»¿»ƒ»¿»

ÈÏ34, ז"ל חכמינו כך על ואמרו ƒ
'Û‡'a Èz„ÓlL ‰ÓÎÁ»¿»∆»«¿ƒ¿«

Èa ‰Ói˜˙35, תורה דווקא ƒ¿«¿»ƒ
נפש, מסירות מתוך בקושי, שנלמדה

הכוונה  חסידות פי ועל יותר נתקיימה

e¯Èa¯היא È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈≈
ÔÈÚ ‡e‰L ,'Û‡'‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»«∆ƒ¿«

,'‰ÊŒ˙ÓeÚl'‰,לקדושה המנגד «¿«∆
גמור לטוב ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒוהפיכתו

.˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰ÈÁa¿ƒ»«≈«¬≈
¯Lw‰ Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆»««∆∆
L„BÁc ‰„B·ÚÏ ‰‡¯ ˙L¯Ùc¿»»«¿≈«¬»¿∆
ÁÓˆ'‰ Ú·˜ ÔÎlL ,ÏeÏ‡¡∆»≈»««∆«
Œ¯eac ¯Ó‡n‰ ˙‡ '˜„∆̂∆∆««¬»ƒ
˙L¯Ùa 'È„B„Ï È‡' ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿»»«

המאמר.¯‡‰ בתחילת כנזכר ¿≈
ÔÈÚ‰L ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆»ƒ¿»

'È„B„Ï È‡'c להתקרב התעוררות «¬ƒ¿ƒ
האדם ל  מצד ("לדודי") אלוקות

‰e‡("אני") ÏeÏ‡ L„BÁaL∆¿∆¡
ÔÈÚÏ Ák ˙È˙e ‰Î‰¬»»¿ƒ«…«¿ƒ¿«

'ÈÏ È„B„'c מלמעלה המשכה ¿ƒƒ
("לי") למטה האדם אל ("דודי")

ÌÈ¯etÈk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»¿«ƒƒ
.‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ ˙eÏÏÎe¿»¬∆∆¿≈¿»
ea¯ ·˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆»««≈

Ô˜f‰36¯Ó‡Ó Le¯ÈÙa «»≈¿≈«¬«
˜eÏÈÁ‰ ÔÈÚa Ï"Ê eÈ˙Ba«̄≈«¿ƒ¿««ƒ
ÏÎÏ ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ ÔÈaL∆≈¬∆∆¿≈¿»¿»
‡‰ „ÈÁÈa ‡‰ ,‰M‰«»»»¿»ƒ»

¯eaˆa37,,בציבור זה ביחיד, זה ¿ƒ
יש  שלכאורה שואלת הגמרא כלומר,

אחד  כתוב פסוקים: שני בין סתירה
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יב

.f"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מהוריי"צ ‡. אדמו"ר בשיחת אוירת 1הביאור את מתאר שבה למטה), מלמעלה (שענינו הפסח מחג
בליובאוויטש  אלול מברכים מלמעלה 2שבת כח בנתינת צורך שיש כיון דחודש 3- העבודה בשביל גם ַ

שזהו  הפסח, בחג זו שיחה נאמרה ולכן  בערך), שלא עילוי פועלים שעלֿידה (אף למעלה מלמטה אלול
- השמש ובהירות אור הנ"ל: בשיחה הענינים פרטי וביאור מלמעלה. כח' ה'נתינת של העיקרי הזמן

"והריחו" - דמשיח (הגילוי אלול של והריח מלמעלה, ודאין"4המשכה "מורח ורוח 5, התשובה) ע"י -
גו'" תשוב ("והרוח טירחא),6התשובה ללא אחד כל אצל תמיד (שישנו האויר שינוי בהקדמת ,(

ואילך. 158 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - המטה התעוררות את שמבטאים 

***

וז"ל ·. אלול, מברכים שבת של החסידות מאמרי אודות גם אדמו"ר מו"ח כ"ק מספר הנ"ל :7בשיחה
אנהויב  געוויינלעכן דעם מיט אלול מברכין שבת פון חסידות לי 8"די ודודי לדודי אלול"9"אני ,10ר"ת ָ

כסאי" "השמים היום"11אדער לפניכם נותן אנכי "ראה אדער איז 12, אלול'דיקע".13, א געווען שוין ַָָ

אחר: באופן להיות צריך הסדר הי' דלכאורה - המאמרים התחלות ג' בהזכרת הדברים סדר לבאר ויש

חל  אלול ר"ח כאשר רק שהרי - כסאי" "השמים לפני להיות הוצרך היום" לפניכם נותן אנכי "ראה
מברכים  רק ובשבת החול, בימות אלול ר"ח חל השנים ברוב ואילו כסאי", "השמים מפטירים אזי בשבת

היום". לפניכם נותן אנכי "ראה השבוע, פרשת של ההתחלה רק שייכת ואז החודש,

אלול", ר"ת לי ודודי לדודי "אני לפני גם להיות הוצרך היום" לפניכם נותן אנכי ש"ראה זאת, ועוד
תדיר". "אינו שהוא אלול חודש של לענינו שקודם "תדיר" הו"ע גו'") ("ראה השבוע פרשת שהרי

שבו"‚. (ש"רגל ניסן לחודש אלול חודש שבין החילוק בביאור (ס"א) לעיל האמור בהקדם ויובן
הפסח): חג הוא

ממתין  שאינו קטן, בן לו שיש רחמן אב כמשל למטה, מלמעלה המשכה הוא ניסן חודש של ענינו
נאמר  עליהם לבנ"י, בנוגע ועד"ז כו', אליו ויורד עצמו את מצמצם אלא הבן, שיגדל נער 14עד "כי

שעי"ז  לדודי", "אני - למעלה מלמטה האדם עבודת הוא אלול חודש של ענינו ואילו ואוהבהו"; ישראל
לי" ד"דודי הענין עליכם"9פועלים ד"תמליכוני הענין כללות שזהו בנ"י,15, על מלך נעשה שהקב"ה ,

עם" בלא מלך "אין עוממות 16שהרי (גחלים) מלשון "עם" רק לא  - גופא ובזה כלשון 17, גם אלא ,
שביניהם.18הכתוב  וההתאחדות השייכות מודגשת שבזה ונחלתך", עמך "והם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

מבה"ח 1) ראה, ש"פ שיחת גם וראה ב. קטו, ח"א לקו"ד
וש"נ. ואילך). 224 ס"ע חל"ז (תו"מ ואילך סי"א תשכ"ג אלול

הנסמן 2) (ראה האהבה ענין על שמורה - מילתא ושמא
היא  שאהבה פ"ד) (תניא ידוע והרי ,(2 הערה שבפנים בלקו"ש
שורש  שהיא היראה מצות גם כולל עשה, מצוות רמ"ח לכל שרש
ושס"ה  אברים רמ"ח הם שכנגדם תעשה, לא מצוות שס"ה לכל

התומ"צ. לקיום לנצלם כדי התורה", "בשביל שנבראו גידים,
חודש 3) מברכים בשבת שקורין השבוע בפרשת גם וכמודגש

מלמעלה, יפה) (בעין נתינה - גו'" לפניכם נותן אנכי "ראה אלול:
"היום  - ד"היום" ובאופן ("לפניכם"), בפנימיות ובאה שנמשכת
תשמעו" בקולו אם ל"היום באים שעי"ז ואתחנן), (ס"פ לעשותם"
צח, סנהדרין (ראה צדקנו דמשיח הגילוי שזהו ז), צה, (תהלים

א).
ג.4) יא, ישעי'
ב.5) צג, סנהדרין

ז.6) יב, קהלת
ס"ג 7) הנ"ל ראה ש"פ שיחת גם וראה א. קטז, שם לקו"ד

.(217 ע' שם (תו"מ
הרגילה.8) ההתחלה עם =
ג.9) ו, שה"ש

ועוד.10) עה"פ. שעה"פ
א.11) סו, ישעי'
פרשתנו.12) ריש
אלול.13) של) (באוירה בעניני כבר היו =
א.14) יא, הושע
וש"נ.15) סע"א. טז, ר"ה
ב).16) (פא, רפ"ז שעהיוה"א תניא ל. לח, וישב בחיי רבינו

.86 הערה רלד ע' תשרי סה"מ בתו"מ נסמן - ועוד.
שם.17) שעהיוה"א
כט.18) ט, עקב

f"kyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

ּבחינת  מּצד היא ּתׁשּובה ימי ּדעׂשרת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהעבֹודה

ׁשהיא  אלּול ּדחֹודׁש העבֹודה ׁשּגם מּובן ְְֱֲִִֶֶֶַָָָָיחידה,

ּבחינת  עם קׁשּורה ּתׁשּובה, ימי לעׂשרת ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָהכנה

ידּוע  והרי ּומאירה 38הּיחידה. מתּגּלה ׁשּכאׁשר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

סרים  אזי הּנפׁש, ּפנימּיּות הּיחידה, ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָּבחינת

ׁשּמּצד  והעיּכּובים הּמניעֹות ּכל ְְְְִִִִִִֶַַַָָּומתּבּטלים

וזיּכּו ּברּור ּבהם ׁשּנעׂשה ועד ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָה'לעּומתֿזה',

ּבחינת  ׁשּתתּגּלה ּכדי א לקדּוׁשה. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָועלּיה

זה  הרי הּיחידה, ּבחינת ׁשּבּנפׁש, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהּפנימּיּות

אנכי, ּבחינת ׁשּלמעלה, הּפנימּיּות ּגילּוי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹעלֿידי

מה  ׁשּזהּו ּדבניֿיׂשראל, ּבפנימּיּות ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשּנמׁשכת

לפנימּיּותכם  לפניכם, נֹותן אנכי וענין 39ּׁשּכתּוב . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹ

הּמל נמצא ׁשאז אלּול, ּבחֹודׁש נעׂשה ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָזה

ּבחינת  עצמֹו, הּמל התּגּלּות ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָּבּׂשדה,

ּכח' ה'נתינת וזֹוהי ּפנימּיּות 40אנכי, להתּגּלּות ְְְְְִִִִִִַַַַָֹֹ

לדֹודי', ּד'אני ּבעבֹודה הּיחידה, ּבחינת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָהּנפׁש,

ׁשהּוא  לי', ּד'דֹודי הּגילּוי ממ ׁשיכים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַׁשעלֿידיֿזה

זה  ועל ׁשּלמעלה. הּבליּֿגבּול המׁשכת ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָענין

וּדאי, לׁשֹון ּתׁשמעּו, אׁשר הּברכה את ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָנאמר

וּדאי  הרי אנכי, מּבחינת היא ׁשההמׁשכה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּדכיון

ׁשּיפעל  ועד למּטה, עד ׁשּיּומׁש ספק ללא ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּדבר

ויׁש ו). סעיף (ּכּנ"ל ה'לעּומתֿזה' הפיכת ְְְֲִִֵֶַַַַַַּגם

ׁשּלפניֿזה  ּבּמאמר נתּבאר ּדהּנה ּבזה, 41להֹוסיף ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּכתּוב  לׁשֹון (ולא 42ּדּיּוק ּתׁשמעּון עקב והיה ְְְְְִִֵֶַָָָֹ

ׁשּתׁשמעּון  הּוא ׁשּפירּוׁשֹו ּתׁשמעּון), אם ְְְְְִִִֵֶֶָָוהיה

סֹוף  ּדמׁשיחא, עקבתא ּד'עקב', ּבּזמן ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָוּדאי,

יׁש ועלּֿדרֿזה וּדאי. ּתׁשמעּון הּגלּות, ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָזמן

הּׁשנה  סֹוף ׁשהּוא אלּול, לחֹודׁש ּבנֹוגע ְְֱֵֶֶַַַָָלֹומר

ּתׁשמעּו אׁשר הּברכה יׁשנּה ׁשאז הּגלּות), זמן ׁשּבסֹוף אלּול ּבחֹודׁש ְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ(ּובפרט

נּדח  מּמּנּו יּדח ׁשּלא ּובוּדאי העליֹונה, הּכּונה ּתּוׁשלם ׁשּבוּדאי ּדכיון ,43וּדאי, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

וּדאי  ּתׁשמעּו אׁשר ּבהכרח .44הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַ
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(38.(32 (ע' פ"ה העבודה קונטרס ד.39)ראה שם, א. יח, פרשתנו לקו"ת תשמ"ח.40)ראה אנכי ראה ד"ה גם ראה

ואילך).41) שי ס"ע שב; ע' תשכ"ז המאמרים (ספר מנ"א כ"ף עקב, דש"פ תשמעון עקב והי' ד"ה וסוף ר"פ 42)ריש

ס"ג.43)עקב. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב (המו"ל).44)ע"פ הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אומר  אחד וכתוב תמיד, היינו אליו", קראנו "בכל עונה אלוקינו שה' אומר

עונה  ה' שליחיד עונה והגמרא מיוחד. בזמן דווקא היינו בהימצאו" ה' "דרשו

ונמצא  תמיד, עונה ה' ולציבור תשובה, ימי בעשרת מיוחד, בזמן דווקא

השנה, ימות כל הציבור של ככוחו גדול היחיד של כוחו תשובה ימי שבעשרת

הזקן רבנו מבאר כך «¬«∆B·Ú‰L„‰ועל
„vÓ ‡È‰ ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚc«¬∆∆¿≈¿»ƒƒ«

,‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa הכי הדרגה היא ¿ƒ«¿ƒ»
עצמית  והכי פנימית והכי עמוקה

האלוקית ÌbLבנשמה Ô·eÓ»∆«
‡È‰L ÏeÏ‡ L„BÁc ‰„B·Ú‰»¬»¿∆¡∆ƒ
,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚÏ ‰Î‰¬»»«¬∆∆¿≈¿»

לעיל, ÈÁa˙כמבואר ÌÚ ‰¯eL¿̃»ƒ¿ƒ«
Úe„È È¯‰Â .‰„ÈÁi‰38 «¿ƒ»«¬≈»«

‰¯È‡Óe ‰lb˙Ó ¯L‡kL באדם ∆«¬∆ƒ¿«»¿ƒ»
˙eiÓÈt ,‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ»¿ƒƒ
ÌÈÏha˙Óe ÌÈ¯Ò ÈÊ‡ ,LÙp‰«∆∆¬«»ƒƒ¿«¿ƒ
ÌÈ·ekÈÚ‰Â ˙BÚÈn‰ Ïk»«¿ƒ¿»ƒƒ

,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'‰ „vnL של הצד ∆ƒ««¿«∆
הקדושה  לטוב ÚÂ„היפך שמתהפכים ¿«

CekÈÊÂ ¯e¯a Ì‰a ‰NÚpL∆«¬∆»∆≈¿ƒ
È„k C‡ .‰Le„˜Ï ‰iÏÚÂ«¬ƒ»ƒ¿»«¿≈

t‰ ˙ÈÁa ‰lb˙zL˙eiÓÈ ∆ƒ¿«∆¿ƒ««¿ƒƒ
,‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa ,LÙpaL∆«∆∆¿ƒ««¿ƒ»
של  והעבודה אלול חודש של והעבודה

כדבעי  תהיה אכן תשובה ימי עשרת

ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈ƒ
˙ÈÁa ,‰ÏÚÓlL ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ∆¿«¿»¿ƒ«
˙eiÓÈÙa ˙ÎLÓpL ,ÈÎ‡»…ƒ∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ
‰Ó e‰fL ,Ï‡¯NÈŒÈ·cƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆«
,ÌÎÈÙÏ Ô˙B ÈÎ‡ ·e˙kM∆»»…ƒ≈ƒ¿≈∆
"לפניכם" לפרש ויש

ÌÎ˙eiÓÈÙÏ39. ƒ¿ƒƒ¿∆
‰Ê ÔÈÚÂ בחינת והארת המשכת של ¿ƒ¿»∆

בחינת  אל שלמעלה, הפנימיות "אנכי",

הפנימיות  L„BÁaהיחידה, ‰NÚ«¬∆¿∆
CÏn‰ ‡ˆÓ Ê‡L ,ÏeÏ‡¡∆»ƒ¿»«∆∆

‡e‰L ,‰„Oa המלך היות «»∆∆
‰CÏn"בשדה" ˙elb˙‰ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿««∆∆

,ÈÎ‡ ˙ÈÁa ,BÓˆÚ כפי ולא «¿¿ƒ«»…ƒ
מלכותו  בהיכל נסתר È‰BÊÂ¿ƒשהמלך

'Ák ˙È˙'‰40˙elb˙‰Ï «¿ƒ«…«¿ƒ¿«

,'È„B„Ï È‡'c ‰„B·Úa ,‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa ,LÙp‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«∆∆¿ƒ««¿ƒ»«¬»«¬ƒ¿ƒ
ÔÈÚ ‡e‰L ,'ÈÏ È„B„'c ÈeÏÈb‰ ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«

,‰ÏÚÓlL Ïe·bŒÈÏa‰ ˙ÎLÓ‰ לבחינת שהכוונה לעיל כאמור «¿»««¿ƒ¿∆¿«¿»
שלמעלה. הפנימיות שהיא "אנכי"

‰Î¯a‰ ˙‡ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«∆«¿»»
,È‡cÂ ÔBLÏ ,eÚÓLz ¯L‡¬∆ƒ¿¿¿««
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆««¿»»ƒ
È‡cÂ È¯‰ ,ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»…ƒ¬≈««
„Ú CLÓeiL ˜ÙÒ ‡ÏÏ ¯·c‰«»»¿…»≈∆¿««

,‰hÓÏ בעדו שיעכב מי אין ÚÂ„כי ¿«»¿«
Œ˙ÓeÚÏ'‰ ˙ÎÈÙ‰ Ìb ÏÚÙiL∆ƒ¿««¬ƒ««¿«

.(Â ÛÈÚÒ Ï"pk) '‰Ê∆««¿ƒ
‰p‰c ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈
‰ÊŒÈÙlL ¯Ó‡na ¯‡a˙41 ƒ¿»≈««¬»∆ƒ¿≈∆

בשבת  שנאמר לזה, שקדם (המאמר

תשכ"ז) עקב ÔBLÏפרשת ˜eicƒ¿
·e˙k‰42ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â «»¿»»≈∆ƒ¿¿

,(ÔeÚÓLz Ì‡ ‰È‰Â ‡ÏÂ)¿…¿»»ƒƒ¿¿
ÔeÚÓLzL ‡e‰ BLe¯ÈtL∆≈∆ƒ¿¿

,È‡cÂ בתחילת הכתוב לשון דרך על ««
בוודאי, תשמעו", "אשר ראה פרשת

‡˙·˜Ú ,'·˜Ú'c ÔÓfa Èkƒ«¿«¿≈∆ƒ¿¿»
,˙eÏb‰ ÔÓÊ ÛBÒ ,‡ÁÈLÓcƒ¿ƒ»¿««»

Í¯cŒÏÚÂ .È‡cÂ ÔeÚÓLz‰ÊŒ ƒ¿¿««¿«∆∆¿∆
L„BÁÏ Ú‚Ba ¯ÓBÏ LÈ≈«¿≈«¿∆

‰M‰ ÛBÒ ‡e‰L ,ÏeÏ‡ בחינת ¡∆«»»
השנה  כל של וסיום «¿Ë¯Ù·e)ƒ"עקב"

ÔÓÊ ÛBÒaL ÏeÏ‡ L„BÁa¿∆¡∆¿¿«
‰Î¯a‰ dLÈ Ê‡L ,(˙eÏb‰«»∆»∆¿»«¿»»
ÔÂÈÎc ,È‡cÂ eÚÓLz ¯L‡¬∆ƒ¿¿««¿≈»

È‡cÂaL דבר של ÌÏLezבסופו ∆¿««¿«
È‡cÂ·e ,‰BÈÏÚ‰ ‰ek‰««»»»∆¿»¿««

Ác epnÓ ÁcÈ ‡lL43, ואף ∆…ƒ«ƒ∆ƒ»
 ֿ חס יישאר לא ישראל מבני אחד

מאלוקות  ורחוק "נידח" ≈¬‰¯Èושלום
È‡cÂ eÚÓLz ¯L‡ Á¯Î‰a44. ¿∆¿≈«¬∆ƒ¿¿««
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.f"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מהוריי"צ ‡. אדמו"ר בשיחת אוירת 1הביאור את מתאר שבה למטה), מלמעלה (שענינו הפסח מחג
בליובאוויטש  אלול מברכים מלמעלה 2שבת כח בנתינת צורך שיש כיון דחודש 3- העבודה בשביל גם ַ

שזהו  הפסח, בחג זו שיחה נאמרה ולכן  בערך), שלא עילוי פועלים שעלֿידה (אף למעלה מלמטה אלול
- השמש ובהירות אור הנ"ל: בשיחה הענינים פרטי וביאור מלמעלה. כח' ה'נתינת של העיקרי הזמן

"והריחו" - דמשיח (הגילוי אלול של והריח מלמעלה, ודאין"4המשכה "מורח ורוח 5, התשובה) ע"י -
גו'" תשוב ("והרוח טירחא),6התשובה ללא אחד כל אצל תמיד (שישנו האויר שינוי בהקדמת ,(

ואילך. 158 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - המטה התעוררות את שמבטאים 

***

וז"ל ·. אלול, מברכים שבת של החסידות מאמרי אודות גם אדמו"ר מו"ח כ"ק מספר הנ"ל :7בשיחה
אנהויב  געוויינלעכן דעם מיט אלול מברכין שבת פון חסידות לי 8"די ודודי לדודי אלול"9"אני ,10ר"ת ָ

כסאי" "השמים היום"11אדער לפניכם נותן אנכי "ראה אדער איז 12, אלול'דיקע".13, א געווען שוין ַָָ

אחר: באופן להיות צריך הסדר הי' דלכאורה - המאמרים התחלות ג' בהזכרת הדברים סדר לבאר ויש

חל  אלול ר"ח כאשר רק שהרי - כסאי" "השמים לפני להיות הוצרך היום" לפניכם נותן אנכי "ראה
מברכים  רק ובשבת החול, בימות אלול ר"ח חל השנים ברוב ואילו כסאי", "השמים מפטירים אזי בשבת

היום". לפניכם נותן אנכי "ראה השבוע, פרשת של ההתחלה רק שייכת ואז החודש,

אלול", ר"ת לי ודודי לדודי "אני לפני גם להיות הוצרך היום" לפניכם נותן אנכי ש"ראה זאת, ועוד
תדיר". "אינו שהוא אלול חודש של לענינו שקודם "תדיר" הו"ע גו'") ("ראה השבוע פרשת שהרי

שבו"‚. (ש"רגל ניסן לחודש אלול חודש שבין החילוק בביאור (ס"א) לעיל האמור בהקדם ויובן
הפסח): חג הוא

ממתין  שאינו קטן, בן לו שיש רחמן אב כמשל למטה, מלמעלה המשכה הוא ניסן חודש של ענינו
נאמר  עליהם לבנ"י, בנוגע ועד"ז כו', אליו ויורד עצמו את מצמצם אלא הבן, שיגדל נער 14עד "כי

שעי"ז  לדודי", "אני - למעלה מלמטה האדם עבודת הוא אלול חודש של ענינו ואילו ואוהבהו"; ישראל
לי" ד"דודי הענין עליכם"9פועלים ד"תמליכוני הענין כללות שזהו בנ"י,15, על מלך נעשה שהקב"ה ,

עם" בלא מלך "אין עוממות 16שהרי (גחלים) מלשון "עם" רק לא  - גופא ובזה כלשון 17, גם אלא ,
שביניהם.18הכתוב  וההתאחדות השייכות מודגשת שבזה ונחלתך", עמך "והם
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מבה"ח 1) ראה, ש"פ שיחת גם וראה ב. קטו, ח"א לקו"ד
וש"נ. ואילך). 224 ס"ע חל"ז (תו"מ ואילך סי"א תשכ"ג אלול

הנסמן 2) (ראה האהבה ענין על שמורה - מילתא ושמא
היא  שאהבה פ"ד) (תניא ידוע והרי ,(2 הערה שבפנים בלקו"ש
שורש  שהיא היראה מצות גם כולל עשה, מצוות רמ"ח לכל שרש
ושס"ה  אברים רמ"ח הם שכנגדם תעשה, לא מצוות שס"ה לכל

התומ"צ. לקיום לנצלם כדי התורה", "בשביל שנבראו גידים,
חודש 3) מברכים בשבת שקורין השבוע בפרשת גם וכמודגש

מלמעלה, יפה) (בעין נתינה - גו'" לפניכם נותן אנכי "ראה אלול:
"היום  - ד"היום" ובאופן ("לפניכם"), בפנימיות ובאה שנמשכת
תשמעו" בקולו אם ל"היום באים שעי"ז ואתחנן), (ס"פ לעשותם"
צח, סנהדרין (ראה צדקנו דמשיח הגילוי שזהו ז), צה, (תהלים

א).
ג.4) יא, ישעי'
ב.5) צג, סנהדרין

ז.6) יב, קהלת
ס"ג 7) הנ"ל ראה ש"פ שיחת גם וראה א. קטז, שם לקו"ד

.(217 ע' שם (תו"מ
הרגילה.8) ההתחלה עם =
ג.9) ו, שה"ש

ועוד.10) עה"פ. שעה"פ
א.11) סו, ישעי'
פרשתנו.12) ריש
אלול.13) של) (באוירה בעניני כבר היו =
א.14) יא, הושע
וש"נ.15) סע"א. טז, ר"ה
ב).16) (פא, רפ"ז שעהיוה"א תניא ל. לח, וישב בחיי רבינו

.86 הערה רלד ע' תשרי סה"מ בתו"מ נסמן - ועוד.
שם.17) שעהיוה"א
כט.18) ט, עקב

f"kyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

ּבחינת  מּצד היא ּתׁשּובה ימי ּדעׂשרת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהעבֹודה

ׁשהיא  אלּול ּדחֹודׁש העבֹודה ׁשּגם מּובן ְְֱֲִִֶֶֶַָָָָיחידה,

ּבחינת  עם קׁשּורה ּתׁשּובה, ימי לעׂשרת ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָהכנה

ידּוע  והרי ּומאירה 38הּיחידה. מתּגּלה ׁשּכאׁשר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

סרים  אזי הּנפׁש, ּפנימּיּות הּיחידה, ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָּבחינת

ׁשּמּצד  והעיּכּובים הּמניעֹות ּכל ְְְְִִִִִִֶַַַָָּומתּבּטלים

וזיּכּו ּברּור ּבהם ׁשּנעׂשה ועד ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָה'לעּומתֿזה',

ּבחינת  ׁשּתתּגּלה ּכדי א לקדּוׁשה. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָועלּיה

זה  הרי הּיחידה, ּבחינת ׁשּבּנפׁש, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהּפנימּיּות

אנכי, ּבחינת ׁשּלמעלה, הּפנימּיּות ּגילּוי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹעלֿידי

מה  ׁשּזהּו ּדבניֿיׂשראל, ּבפנימּיּות ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשּנמׁשכת

לפנימּיּותכם  לפניכם, נֹותן אנכי וענין 39ּׁשּכתּוב . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹ

הּמל נמצא ׁשאז אלּול, ּבחֹודׁש נעׂשה ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָזה

ּבחינת  עצמֹו, הּמל התּגּלּות ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָּבּׂשדה,

ּכח' ה'נתינת וזֹוהי ּפנימּיּות 40אנכי, להתּגּלּות ְְְְְִִִִִִַַַַָֹֹ

לדֹודי', ּד'אני ּבעבֹודה הּיחידה, ּבחינת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָהּנפׁש,

ׁשהּוא  לי', ּד'דֹודי הּגילּוי ממ ׁשיכים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַׁשעלֿידיֿזה

זה  ועל ׁשּלמעלה. הּבליּֿגבּול המׁשכת ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָענין

וּדאי, לׁשֹון ּתׁשמעּו, אׁשר הּברכה את ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָנאמר

וּדאי  הרי אנכי, מּבחינת היא ׁשההמׁשכה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּדכיון

ׁשּיפעל  ועד למּטה, עד ׁשּיּומׁש ספק ללא ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּדבר

ויׁש ו). סעיף (ּכּנ"ל ה'לעּומתֿזה' הפיכת ְְְֲִִֵֶַַַַַַּגם

ׁשּלפניֿזה  ּבּמאמר נתּבאר ּדהּנה ּבזה, 41להֹוסיף ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּכתּוב  לׁשֹון (ולא 42ּדּיּוק ּתׁשמעּון עקב והיה ְְְְְִִֵֶַָָָֹ

ׁשּתׁשמעּון  הּוא ׁשּפירּוׁשֹו ּתׁשמעּון), אם ְְְְְִִִֵֶֶָָוהיה

סֹוף  ּדמׁשיחא, עקבתא ּד'עקב', ּבּזמן ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָוּדאי,

יׁש ועלּֿדרֿזה וּדאי. ּתׁשמעּון הּגלּות, ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָזמן

הּׁשנה  סֹוף ׁשהּוא אלּול, לחֹודׁש ּבנֹוגע ְְֱֵֶֶַַַָָלֹומר

ּתׁשמעּו אׁשר הּברכה יׁשנּה ׁשאז הּגלּות), זמן ׁשּבסֹוף אלּול ּבחֹודׁש ְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ(ּובפרט

נּדח  מּמּנּו יּדח ׁשּלא ּובוּדאי העליֹונה, הּכּונה ּתּוׁשלם ׁשּבוּדאי ּדכיון ,43וּדאי, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

וּדאי  ּתׁשמעּו אׁשר ּבהכרח .44הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַ
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(38.(32 (ע' פ"ה העבודה קונטרס ד.39)ראה שם, א. יח, פרשתנו לקו"ת תשמ"ח.40)ראה אנכי ראה ד"ה גם ראה

ואילך).41) שי ס"ע שב; ע' תשכ"ז המאמרים (ספר מנ"א כ"ף עקב, דש"פ תשמעון עקב והי' ד"ה וסוף ר"פ 42)ריש

ס"ג.43)עקב. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב (המו"ל).44)ע"פ הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אומר  אחד וכתוב תמיד, היינו אליו", קראנו "בכל עונה אלוקינו שה' אומר

עונה  ה' שליחיד עונה והגמרא מיוחד. בזמן דווקא היינו בהימצאו" ה' "דרשו

ונמצא  תמיד, עונה ה' ולציבור תשובה, ימי בעשרת מיוחד, בזמן דווקא

השנה, ימות כל הציבור של ככוחו גדול היחיד של כוחו תשובה ימי שבעשרת

הזקן רבנו מבאר כך «¬«∆B·Ú‰L„‰ועל
„vÓ ‡È‰ ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚc«¬∆∆¿≈¿»ƒƒ«

,‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa הכי הדרגה היא ¿ƒ«¿ƒ»
עצמית  והכי פנימית והכי עמוקה

האלוקית ÌbLבנשמה Ô·eÓ»∆«
‡È‰L ÏeÏ‡ L„BÁc ‰„B·Ú‰»¬»¿∆¡∆ƒ
,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚÏ ‰Î‰¬»»«¬∆∆¿≈¿»

לעיל, ÈÁa˙כמבואר ÌÚ ‰¯eL¿̃»ƒ¿ƒ«
Úe„È È¯‰Â .‰„ÈÁi‰38 «¿ƒ»«¬≈»«

‰¯È‡Óe ‰lb˙Ó ¯L‡kL באדם ∆«¬∆ƒ¿«»¿ƒ»
˙eiÓÈt ,‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ»¿ƒƒ
ÌÈÏha˙Óe ÌÈ¯Ò ÈÊ‡ ,LÙp‰«∆∆¬«»ƒƒ¿«¿ƒ
ÌÈ·ekÈÚ‰Â ˙BÚÈn‰ Ïk»«¿ƒ¿»ƒƒ

,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'‰ „vnL של הצד ∆ƒ««¿«∆
הקדושה  לטוב ÚÂ„היפך שמתהפכים ¿«

CekÈÊÂ ¯e¯a Ì‰a ‰NÚpL∆«¬∆»∆≈¿ƒ
È„k C‡ .‰Le„˜Ï ‰iÏÚÂ«¬ƒ»ƒ¿»«¿≈

t‰ ˙ÈÁa ‰lb˙zL˙eiÓÈ ∆ƒ¿«∆¿ƒ««¿ƒƒ
,‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa ,LÙpaL∆«∆∆¿ƒ««¿ƒ»
של  והעבודה אלול חודש של והעבודה

כדבעי  תהיה אכן תשובה ימי עשרת

ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈ƒ
˙ÈÁa ,‰ÏÚÓlL ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ∆¿«¿»¿ƒ«
˙eiÓÈÙa ˙ÎLÓpL ,ÈÎ‡»…ƒ∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ
‰Ó e‰fL ,Ï‡¯NÈŒÈ·cƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆«
,ÌÎÈÙÏ Ô˙B ÈÎ‡ ·e˙kM∆»»…ƒ≈ƒ¿≈∆
"לפניכם" לפרש ויש

ÌÎ˙eiÓÈÙÏ39. ƒ¿ƒƒ¿∆
‰Ê ÔÈÚÂ בחינת והארת המשכת של ¿ƒ¿»∆

בחינת  אל שלמעלה, הפנימיות "אנכי",

הפנימיות  L„BÁaהיחידה, ‰NÚ«¬∆¿∆
CÏn‰ ‡ˆÓ Ê‡L ,ÏeÏ‡¡∆»ƒ¿»«∆∆

‡e‰L ,‰„Oa המלך היות «»∆∆
‰CÏn"בשדה" ˙elb˙‰ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿««∆∆

,ÈÎ‡ ˙ÈÁa ,BÓˆÚ כפי ולא «¿¿ƒ«»…ƒ
מלכותו  בהיכל נסתר È‰BÊÂ¿ƒשהמלך

'Ák ˙È˙'‰40˙elb˙‰Ï «¿ƒ«…«¿ƒ¿«

,'È„B„Ï È‡'c ‰„B·Úa ,‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa ,LÙp‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«∆∆¿ƒ««¿ƒ»«¬»«¬ƒ¿ƒ
ÔÈÚ ‡e‰L ,'ÈÏ È„B„'c ÈeÏÈb‰ ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«

,‰ÏÚÓlL Ïe·bŒÈÏa‰ ˙ÎLÓ‰ לבחינת שהכוונה לעיל כאמור «¿»««¿ƒ¿∆¿«¿»
שלמעלה. הפנימיות שהיא "אנכי"

‰Î¯a‰ ˙‡ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«∆«¿»»
,È‡cÂ ÔBLÏ ,eÚÓLz ¯L‡¬∆ƒ¿¿¿««
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆««¿»»ƒ
È‡cÂ È¯‰ ,ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»…ƒ¬≈««
„Ú CLÓeiL ˜ÙÒ ‡ÏÏ ¯·c‰«»»¿…»≈∆¿««

,‰hÓÏ בעדו שיעכב מי אין ÚÂ„כי ¿«»¿«
Œ˙ÓeÚÏ'‰ ˙ÎÈÙ‰ Ìb ÏÚÙiL∆ƒ¿««¬ƒ««¿«

.(Â ÛÈÚÒ Ï"pk) '‰Ê∆««¿ƒ
‰p‰c ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈
‰ÊŒÈÙlL ¯Ó‡na ¯‡a˙41 ƒ¿»≈««¬»∆ƒ¿≈∆

בשבת  שנאמר לזה, שקדם (המאמר

תשכ"ז) עקב ÔBLÏפרשת ˜eicƒ¿
·e˙k‰42ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â «»¿»»≈∆ƒ¿¿

,(ÔeÚÓLz Ì‡ ‰È‰Â ‡ÏÂ)¿…¿»»ƒƒ¿¿
ÔeÚÓLzL ‡e‰ BLe¯ÈtL∆≈∆ƒ¿¿

,È‡cÂ בתחילת הכתוב לשון דרך על ««
בוודאי, תשמעו", "אשר ראה פרשת

‡˙·˜Ú ,'·˜Ú'c ÔÓfa Èkƒ«¿«¿≈∆ƒ¿¿»
,˙eÏb‰ ÔÓÊ ÛBÒ ,‡ÁÈLÓcƒ¿ƒ»¿««»

Í¯cŒÏÚÂ .È‡cÂ ÔeÚÓLz‰ÊŒ ƒ¿¿««¿«∆∆¿∆
L„BÁÏ Ú‚Ba ¯ÓBÏ LÈ≈«¿≈«¿∆

‰M‰ ÛBÒ ‡e‰L ,ÏeÏ‡ בחינת ¡∆«»»
השנה  כל של וסיום «¿Ë¯Ù·e)ƒ"עקב"

ÔÓÊ ÛBÒaL ÏeÏ‡ L„BÁa¿∆¡∆¿¿«
‰Î¯a‰ dLÈ Ê‡L ,(˙eÏb‰«»∆»∆¿»«¿»»
ÔÂÈÎc ,È‡cÂ eÚÓLz ¯L‡¬∆ƒ¿¿««¿≈»

È‡cÂaL דבר של ÌÏLezבסופו ∆¿««¿«
È‡cÂ·e ,‰BÈÏÚ‰ ‰ek‰««»»»∆¿»¿««

Ác epnÓ ÁcÈ ‡lL43, ואף ∆…ƒ«ƒ∆ƒ»
 ֿ חס יישאר לא ישראל מבני אחד

מאלוקות  ורחוק "נידח" ≈¬‰¯Èושלום
È‡cÂ eÚÓLz ¯L‡ Á¯Î‰a44. ¿∆¿≈«¬∆ƒ¿¿««
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f"kyz'dיד ,lel` g"dan ,d`x t"y zgiy

דיציאת  הענין לגבי רק לא התחדשות, של ענין נעשה למעלה מלמטה העבודה שע"י - בזה והענין
ממצרים  אבותינו נגאלו (שבשכרה האמונה ענין עם שקשור ניסן), חודש של ענינו הפסח, (חג ),19מצרים

שמביא  (כפי המצוות לענין הקדמה רק להיותה המצות, במנין שנמנית פרטית מצוה אינה דעות שלכמה
אלקות  האמנת מצות מצוותיך' ב'דרך המצוות 20הצ"צ דקיום הענין התחיל שבו מתןֿתורה לגבי גם אלא ,(

בתניא  הזקן רבינו כדברי ממ"ת, גם למעלה הם לבוא דלעתיד הגילויים שהרי להגילויים 21- בנוגע
יש  דלעת"ל הגילויים את לפעול וכדי תורה", מתן בשעת זה מעין לעולמים הי' ש"כבר לבוא, דלעתיד

דוקא  ועבודתינו במעשינו עורות 22צורך עיבוד מלשון דייקא, עבודת 23("עבודה" - ובמיוחד כולל ,(
ס"א). (כנ"ל דמשיח הגילוי את שפועלת  אלול, חודש של המיוחדת העבודה שזוהי התשובה,

למעלה  היותה שעם התשובה, לענין בנוגע גם וכן דוקא, התורה ע"י היא הענינים כל התגלות אמנם,
של  ומעלתה  כחה את מגלה  התורה דוקא מ"מ, תורה, ביטול על גם שמועילה מזה כדמוכח מהתורה,

.24התשובה 

ענין  ומעלת כח של ההתגלות שזוהי - אלול מברכים בשבת החסידות דאמירת הענין כללות וזהו
למעלה  שבתורה, לאמיתו האמת בחי' התורה, פנימיות ע"י אלול) דחודש העבודה (תוכן התשובה

חיים" אלקים דברי ואלו "אלו נאמר  שבה .25מהבחי'

"השמים „. אלול", ר"ת לי ודודי לדודי "אני - המאמרים התחלות של הסדר את לבאר יש ועפ"ז
היום": לפניכם נותן אנכי "ראה כסאי",

אלול  דחודש העבודה כללות על החסידות) אמירת (ע"י מלמעלה כח' ה'נתינת מודגשת לכלֿלראש
לי". ודודי לדודי "אני -

טעניתא" "אקדימא הבהמית נפש הרי השאלה: נשאלת עדיין את 26אך לפעול יוכל איך וא"כ, ,
אלול? דחודש העבודה

וכן  מהראש, (החל קומתו נשפלת שעלֿידו הוא הכסא שענין כסאי", "השמים המענה: בא זה ועל
הכסא  על היושב של הקומה) שבציור האברים כו'27שאר למטה נמשך לנתינת 28להיות בנוגע הוא וכן ,

(הקב  שהמלך אלול, בחודש העבודה על וביכלתו כח בכחו יש ועי"ז למטה, ובא קומתו את משפיל "ה)
עמו. נמצא שהקב"ה כיון עבודתו, ולעבוד נה"ב על להתגבר מישראל אחד כל של

היום  לפניכם נותן אנכי ד"ראה באופן היא אלול דחודש העבודה על כח' שה'נתינת מוסיפים ואח"כ
מתוך  המשיח בימות העבודה לשלימות ועד השלימות, בתכלית העבודה להיות תוכל שעי"ז ברכה",

בפרשה  הכתובים כהמשך דימות 29מנוחה, החידוש שזהו - בטח" וישבתם גו' הנחלה ואל המנוחה "אל :
הרמב"ם  כמ"ש ("לא 30המשיח, הוא המשיח" לימות וחכמיהם נביאיהם ישראל כל ש"נתאוו שהטעם

פנויין  ו"יהיו כהוגן", ובמצות בתורה לעסוק להן מניחות שאינן ממלכיות שינוחו "כדי אלא) כו'", כדי
כו'". וחכמתה בתורה

מבית  ועיכובים המניעות כל שמתבטלים ופשיטא האמור, באופן מלמעלה כח' ה'נתינת שישנה וכיון
ומזוני  חיי בבני טובה, וחתימה לכתיבה וזוכים כדבעי, אלול דחודש העבודה נעשית אזי - כו' ומחוץ

רויחי.

***
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ובכ"מ.23) א. עו, משפטים תו"א
וש"נ.24) .121 ע' חי"ח לקו"ש ראה
ואילך.25) תלא ע' תרס"ו המשך וראה וש"נ. ב. יג, עירובין

ועוד.
אֿב.26) קעט, זח"א
"וישב..27) כג) כט, הימיםֿא (דברי הפסוק גם נזכר זה בענין

ה'". כסא על
ובכ"מ.28) ע"ב. ריש א, בראשית תו"א ראה
טֿיו"ד.29) יב,
ה"ד.30) פי"ב מלכים הל' ספ"ט. תשובה הל'

f"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y zgiy

לי.‰. ודודי לדודי אני ד"ה מאמר

***

.Â ראה פרשת בלקו"ת הצ"צ ע"י שנקבע לדודי אני ד"ה חודש 32(כנ"ל 31במאמר של ענינו נתבאר ,(
רשאין  ואז בשדה, פניו ומקבלין לקראתו העיר אנשי יוצאין לעיר בואו שקודם למלך משל "ע"פ אלול

מוסיף  אדמו"ר מו"ח וכ"ק וכו'", פניו להקביל לצאת שרוצה מי "ויכולין 33כל "רשאין"): מ"ש (על
כו'".

הפסוק  על לקמן), (שיתבאר השבוע בפרשת רש"י לפירוש גם שייך זה שענין תוכל 34[ולהעיר, "לא
רשאי"]. אינך אבל אתה "יכול וגו'", בשעריך לאכול

הקב"ה  שברא מה ש"כל דכיון - ד"רשאין" בהענין ביאור אלא נוסף, ענין אינו ש"יכולין" לומר, ויש
לבטלה" אחד דבר ברא לא עכצ"35בעולמו הרי , דאל"כ, ש"יכולין", באופן הוא ד"רשאין" שהענין ל,

כלל. תועלת ללא הוא ד"רשאין" הענין

נכנסים  אין מלכותו להיכל בבואו ואח"כ אחריו, הולכים הם הרי העירה "ובלכתו במשל: וממשיך
סגולה". ויחידי שבעם המובחרים רק זאת, גם ואף ברשות, כ"א

בשדה". ית' פניו אור להקביל יוצאין  אלול בחודש עד"מ הענין "וכך ומסיים:

בשדה" ית' פניו אור להקביל "יוצאין שבו אלול חודש אודות כאן שמדובר כיון מובן: אינו ולכאורה
לקראתו  העיר אנשי ש"יוצאין לעיר", בואו "קודם ההנהגה אופן אודות רק למלך" ב"משל לבאר יש -

כו'"? העירה "ובלכתו המשל המשך כאן נוגע מה אבל בשדה", פניו ומקבלין

החסידות  ע"ד פעם כבר נתבאר זה ענין מתאים 36ובכן: זה שענין נגלה, ע"פ גם ולבאר להוסיף ויש ,
כדלקמן. להלכה, ומכוון

.Ê מלכים ומלחמות,37בהלכות משפט לעשות אלא תחילה מלך ממליכין "שאין הרמב"ם כותב
מלחמותינו".38שנאמר  את ונלחם לפנינו ויצא מלכנו ושפטנו

מי  אין הקב"ה, מצד (כי המלחמה ענין שייך לא הרי - הקב"ה הוא שהמלך לנמשל, בנוגע אמנם,
משפט". "לעשות רק הוא (הקב"ה) המלך של שענינו כך, עמו), ללחום צורך שיהי' נגדו שיעמוד

מובן: אינו דלכאורה - לשדה בא שהמלך הטעם לבאר יש ועפ"ז

עיניך" תחזינה ש"ביפיו ומצב במעמד להיות המלך צריך הלכה במלבושין 39ע"פ עצמו "מתקן שלכן, ,
בראשו" כתר ומשים שלו בפלטרין מלכותו כסא על ויושב ומפוארים.. בהיותו 40נאים שייך אינו זה שכל ,

לשדה?! המלך בא מדוע וא"כ, בשדה;

עליכם" "תמליכוני שענינו השנה, בראש רק מתחיל - בנמשל - המלכות שענין לומר ואילו 15ואין ,
שעבר, בר"ה כבר נפעל המלכות ענין שהרי - בשדה נמצא ולכן מלך, אינו עדיין אלול, בחודש לפנ"ז,

באגה"ק  מהמבואר כמובן שלפנ"ז, השנים לגבי יותר נעלה עליון 41באופן חדש "אור נמשך ר"ה שבכל
השנה  חדשי י"א במשך העבודה לאחר ובפרט כזה", עליון אור עולם מימי עדיין מאיר הי' שלא יותר
כסא  על "יושב שהמלך בכך שתלוי - בשלימות המלכות ענין בו יש שבודאי כך, אלול, לחודש עד

בשדה. שנמצא באופן ולא שלו", בפלטרין מלכותו

רק  שזהו אלא בשדה), (גם המדינה בכל ומתפשט שנמשך כפי המלכות ענין ישנו שבודאי ולהעיר,
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ואילך).32) 303 ע' ח"נ (תו"מ ובסופו בתחלתו, במאמר
תש"י 33) .167 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת לבי אמר לך סד"ה

.(285 ע'
יז.34) יב,
ב.35) עז, שבת

וש"נ.36) .300 ע' חל"ד תו"מ ראה
ספ"ד.37)
כ.38) ח, שמואלֿא
יז.39) לג, ישעי'
ה"ה.40) פ"ב שם רמב"ם
סי"ד.41)



טו f"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y zgiy

דיציאת  הענין לגבי רק לא התחדשות, של ענין נעשה למעלה מלמטה העבודה שע"י - בזה והענין
ממצרים  אבותינו נגאלו (שבשכרה האמונה ענין עם שקשור ניסן), חודש של ענינו הפסח, (חג ),19מצרים

שמביא  (כפי המצוות לענין הקדמה רק להיותה המצות, במנין שנמנית פרטית מצוה אינה דעות שלכמה
אלקות  האמנת מצות מצוותיך' ב'דרך המצוות 20הצ"צ דקיום הענין התחיל שבו מתןֿתורה לגבי גם אלא ,(

בתניא  הזקן רבינו כדברי ממ"ת, גם למעלה הם לבוא דלעתיד הגילויים שהרי להגילויים 21- בנוגע
יש  דלעת"ל הגילויים את לפעול וכדי תורה", מתן בשעת זה מעין לעולמים הי' ש"כבר לבוא, דלעתיד

דוקא  ועבודתינו במעשינו עורות 22צורך עיבוד מלשון דייקא, עבודת 23("עבודה" - ובמיוחד כולל ,(
ס"א). (כנ"ל דמשיח הגילוי את שפועלת  אלול, חודש של המיוחדת העבודה שזוהי התשובה,

למעלה  היותה שעם התשובה, לענין בנוגע גם וכן דוקא, התורה ע"י היא הענינים כל התגלות אמנם,
של  ומעלתה  כחה את מגלה  התורה דוקא מ"מ, תורה, ביטול על גם שמועילה מזה כדמוכח מהתורה,

.24התשובה 

ענין  ומעלת כח של ההתגלות שזוהי - אלול מברכים בשבת החסידות דאמירת הענין כללות וזהו
למעלה  שבתורה, לאמיתו האמת בחי' התורה, פנימיות ע"י אלול) דחודש העבודה (תוכן התשובה

חיים" אלקים דברי ואלו "אלו נאמר  שבה .25מהבחי'

"השמים „. אלול", ר"ת לי ודודי לדודי "אני - המאמרים התחלות של הסדר את לבאר יש ועפ"ז
היום": לפניכם נותן אנכי "ראה כסאי",

אלול  דחודש העבודה כללות על החסידות) אמירת (ע"י מלמעלה כח' ה'נתינת מודגשת לכלֿלראש
לי". ודודי לדודי "אני -

טעניתא" "אקדימא הבהמית נפש הרי השאלה: נשאלת עדיין את 26אך לפעול יוכל איך וא"כ, ,
אלול? דחודש העבודה

וכן  מהראש, (החל קומתו נשפלת שעלֿידו הוא הכסא שענין כסאי", "השמים המענה: בא זה ועל
הכסא  על היושב של הקומה) שבציור האברים כו'27שאר למטה נמשך לנתינת 28להיות בנוגע הוא וכן ,

(הקב  שהמלך אלול, בחודש העבודה על וביכלתו כח בכחו יש ועי"ז למטה, ובא קומתו את משפיל "ה)
עמו. נמצא שהקב"ה כיון עבודתו, ולעבוד נה"ב על להתגבר מישראל אחד כל של

היום  לפניכם נותן אנכי ד"ראה באופן היא אלול דחודש העבודה על כח' שה'נתינת מוסיפים ואח"כ
מתוך  המשיח בימות העבודה לשלימות ועד השלימות, בתכלית העבודה להיות תוכל שעי"ז ברכה",

בפרשה  הכתובים כהמשך דימות 29מנוחה, החידוש שזהו - בטח" וישבתם גו' הנחלה ואל המנוחה "אל :
הרמב"ם  כמ"ש ("לא 30המשיח, הוא המשיח" לימות וחכמיהם נביאיהם ישראל כל ש"נתאוו שהטעם

פנויין  ו"יהיו כהוגן", ובמצות בתורה לעסוק להן מניחות שאינן ממלכיות שינוחו "כדי אלא) כו'", כדי
כו'". וחכמתה בתורה

מבית  ועיכובים המניעות כל שמתבטלים ופשיטא האמור, באופן מלמעלה כח' ה'נתינת שישנה וכיון
ומזוני  חיי בבני טובה, וחתימה לכתיבה וזוכים כדבעי, אלול דחודש העבודה נעשית אזי - כו' ומחוץ

רויחי.

***
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לא.19) יד, שמות מכילתא
סע"ב).20) (מד, בתחילתה
א).21) (מו, פל"ו
רפל"ז.22) שם
ובכ"מ.23) א. עו, משפטים תו"א
וש"נ.24) .121 ע' חי"ח לקו"ש ראה
ואילך.25) תלא ע' תרס"ו המשך וראה וש"נ. ב. יג, עירובין

ועוד.
אֿב.26) קעט, זח"א
"וישב..27) כג) כט, הימיםֿא (דברי הפסוק גם נזכר זה בענין

ה'". כסא על
ובכ"מ.28) ע"ב. ריש א, בראשית תו"א ראה
טֿיו"ד.29) יב,
ה"ד.30) פי"ב מלכים הל' ספ"ט. תשובה הל'

f"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y zgiy

לי.‰. ודודי לדודי אני ד"ה מאמר

***

.Â ראה פרשת בלקו"ת הצ"צ ע"י שנקבע לדודי אני ד"ה חודש 32(כנ"ל 31במאמר של ענינו נתבאר ,(
רשאין  ואז בשדה, פניו ומקבלין לקראתו העיר אנשי יוצאין לעיר בואו שקודם למלך משל "ע"פ אלול

מוסיף  אדמו"ר מו"ח וכ"ק וכו'", פניו להקביל לצאת שרוצה מי "ויכולין 33כל "רשאין"): מ"ש (על
כו'".

הפסוק  על לקמן), (שיתבאר השבוע בפרשת רש"י לפירוש גם שייך זה שענין תוכל 34[ולהעיר, "לא
רשאי"]. אינך אבל אתה "יכול וגו'", בשעריך לאכול

הקב"ה  שברא מה ש"כל דכיון - ד"רשאין" בהענין ביאור אלא נוסף, ענין אינו ש"יכולין" לומר, ויש
לבטלה" אחד דבר ברא לא עכצ"35בעולמו הרי , דאל"כ, ש"יכולין", באופן הוא ד"רשאין" שהענין ל,

כלל. תועלת ללא הוא ד"רשאין" הענין

נכנסים  אין מלכותו להיכל בבואו ואח"כ אחריו, הולכים הם הרי העירה "ובלכתו במשל: וממשיך
סגולה". ויחידי שבעם המובחרים רק זאת, גם ואף ברשות, כ"א

בשדה". ית' פניו אור להקביל יוצאין  אלול בחודש עד"מ הענין "וכך ומסיים:

בשדה" ית' פניו אור להקביל "יוצאין שבו אלול חודש אודות כאן שמדובר כיון מובן: אינו ולכאורה
לקראתו  העיר אנשי ש"יוצאין לעיר", בואו "קודם ההנהגה אופן אודות רק למלך" ב"משל לבאר יש -

כו'"? העירה "ובלכתו המשל המשך כאן נוגע מה אבל בשדה", פניו ומקבלין

החסידות  ע"ד פעם כבר נתבאר זה ענין מתאים 36ובכן: זה שענין נגלה, ע"פ גם ולבאר להוסיף ויש ,
כדלקמן. להלכה, ומכוון

.Ê מלכים ומלחמות,37בהלכות משפט לעשות אלא תחילה מלך ממליכין "שאין הרמב"ם כותב
מלחמותינו".38שנאמר  את ונלחם לפנינו ויצא מלכנו ושפטנו

מי  אין הקב"ה, מצד (כי המלחמה ענין שייך לא הרי - הקב"ה הוא שהמלך לנמשל, בנוגע אמנם,
משפט". "לעשות רק הוא (הקב"ה) המלך של שענינו כך, עמו), ללחום צורך שיהי' נגדו שיעמוד

מובן: אינו דלכאורה - לשדה בא שהמלך הטעם לבאר יש ועפ"ז

עיניך" תחזינה ש"ביפיו ומצב במעמד להיות המלך צריך הלכה במלבושין 39ע"פ עצמו "מתקן שלכן, ,
בראשו" כתר ומשים שלו בפלטרין מלכותו כסא על ויושב ומפוארים.. בהיותו 40נאים שייך אינו זה שכל ,

לשדה?! המלך בא מדוע וא"כ, בשדה;

עליכם" "תמליכוני שענינו השנה, בראש רק מתחיל - בנמשל - המלכות שענין לומר ואילו 15ואין ,
שעבר, בר"ה כבר נפעל המלכות ענין שהרי - בשדה נמצא ולכן מלך, אינו עדיין אלול, בחודש לפנ"ז,

באגה"ק  מהמבואר כמובן שלפנ"ז, השנים לגבי יותר נעלה עליון 41באופן חדש "אור נמשך ר"ה שבכל
השנה  חדשי י"א במשך העבודה לאחר ובפרט כזה", עליון אור עולם מימי עדיין מאיר הי' שלא יותר
כסא  על "יושב שהמלך בכך שתלוי - בשלימות המלכות ענין בו יש שבודאי כך, אלול, לחודש עד

בשדה. שנמצא באופן ולא שלו", בפלטרין מלכותו

רק  שזהו אלא בשדה), (גם המדינה בכל ומתפשט שנמשך כפי המלכות ענין ישנו שבודאי ולהעיר,
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ע"ב.31) ריש לב,
ואילך).32) 303 ע' ח"נ (תו"מ ובסופו בתחלתו, במאמר
תש"י 33) .167 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת לבי אמר לך סד"ה

.(285 ע'
יז.34) יב,
ב.35) עז, שבת

וש"נ.36) .300 ע' חל"ד תו"מ ראה
ספ"ד.37)
כ.38) ח, שמואלֿא
יז.39) לג, ישעי'
ה"ה.40) פ"ב שם רמב"ם
סי"ד.41)



f"kyz'dטז ,lel` g"dan ,d`x t"y zgiy

וכמאמר  המלך, ממציאות ("שתהא 42הארה מהמלך היראה ענין נפעל ועי"ז עליהם", נקרא שמו "מלך
עליך" שמזה 43אימתו - הקב"ה אצל למעלה, שהוא כפי המלכות בענין מזה ויתירה מלכותו. עול לקבל ,(

המלכות) (בחי' בנפעל הפועל כח ע"י הנבראים מציאות התהוות עצם למטה 44נמשך הוא זה שענין ,
שייך  לאח"ז ורק הנפעל, של מציאותו עצם להיות צריכה תחילה שהרי מלכות, עול דקבלת לענין וקודם
בשדה. ולא שלו", בפלטרין מלכותו כסא "על מקומו - עצמו המלך אבל ית'; מלכותו עול  עליו שיקבל

רואות" שעיניו מה אלא לדיין לו ו"אין משפט", "לעשות המלך של שענינו שכיון - הוא הענין ,45אך
לשפוט  שצריך השדה אנשי של ומצב המעמד את בעצמו ולבחון לראות כדי לשדה לבוא המלך צריך לכן
(ויכולין) "רשאין ששם דוקא, בשדה להיות מוכרח זה שכל כו', בקשותיהם שמיעת גם נכלל ובזה אותם,
גם  ואף ברשות, כ"א נכנסים ש"אין מלכותו בהיכל בהיותו משא"כ פניו", להקביל לצאת שרוצה מי כל

סגולה". ויחידי שבעם המובחרים רק זאת,

המלך  צריך - השדה אנשי של ומצבם מעמדם את ובוחן ורואה לשדה בא שהמלך לאחרי אמנם,
עורך  שם ודוקא המלך, של מקומו שזהו מלכותו, להיכל העירה"), ("לכתו העירה מהשדה ולילך לחזור

כו'. המשפט את המלך

שבתות  (מלבד החול ימי היותם עם אלול, חודש בימי הרחמים מדות י"ג התגלות הו"ע - ובנמשל
לצורך  השדה אנשי של ומצבם מעמדם את ולבחון לראות לשדה שבא המלך בדוגמת שזהו אחדות),

הדין. יום שהוא בר"ה מלכותו, להיכל העירה", "בלכתו כן, לאחרי בפועל  שיתקיים המשפט, ענין

.Á:בזה להוסיף ויש
גם  ואף ברשות, כ"א נכנסים אין מלכותו, להיכל (ו)בבואו העירה.. "בלכתו הנה שבמשל, למרות
להיכל  בנ"י כל נכנסים והקב"ה, לבנ"י  בנוגע בהנמשל, הרי - סגולה" ויחידי שבעם המובחרים רק זאת,

הקב"ה. של מלכותו

כח  נתינת מהוה בשדה, המלך כמשל שזהו אלול, חודש בימי מדה"ר י"ג התגלות שענין - ובהקדים
שגם  והיינו, עליכם", ד"תמליכוני הענין בר"ה נעשה ועי"ז לדודי", ד"אני בהענין בנ"י של לעבודתם

יותר. ורחב עמוק נעלה חדש", "אור של באופן המלוכה ענין מתחדש מלכותו ובהיכל הבירה בעיר

המלכות, ענין את שפועלים אלו שהם עליכם"), ("תמליכוני בנ"י עבודת ע"י נפעל זה שענין וכיון
בזהר  מ"ש (וע"ד מלכותו בהיכל המלך עם ביחד הם נמצאים עסקם 46לכן שע"י חכמים לתלמידי בנוגע

כו'). הכלה קישוטי את פועלים בתורה

ולכן  שבנפש, היחידה בחי' מצד - סגולה" "יחידי של ומצב במעמד אז נמצאים בנ"י שכל לומר, ויש
בלחודוהי" ומלכא ש"ישראל באופן מלכותו, בהיכל הקב"ה עם ביחד הם .47נמצאים

***

.Ë הפסוק על רש"י בפירוש אינך 34הביאור אבל אתה יכול אומר  קרחה בן יהושע "רבי תוכל", "לא
מעשר  אכילת מצות שמצד ליכולת אלא) גשמית, ליכולת (לא היא אתה" ד"יכול שהכוונה - וכו'" רשאי 
[ומוסיף  לירושלים מחוץ האכילה על תעשה" לא ליתן הכתוב ש"בא כיון רשאי", ש"אינך אלא וקדשים,
מלכות  "עול לקבל צריך מצוות", "עול קבלת שקודם שאמר, ריב"ק, של מאמרו שזהו ממולח, לתלמיד

לאכול 48שמים" תוכל ד"לא הלאֿתעשה כשישנו וקדשים, מעשר אכילת מצות לדחות יש ולכן ,
בשעריך"].
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רע"ד.42) יט, פרשתנו לקו"ת וראה עולם". "אדון פיוט ע"פ
ובכ"מ.
ה"א.43) שם רמב"ם
ובכ"מ.44) רע"א. עב, יתרו תו"א ראה

וש"נ.45) סע"ב. ו, סנהדרין
א.46) רנד, א. צח, זח"ג
ב.47) קד, א. לב, ח"ג ב. רח, אֿב. סד, ח"א זהר ראה
רפ"ב.48) ברכות

f"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y zgiy

ממ"ש  - לזה היו"49והדוגמא ש"יכולים להורישם", יהודה בני יכלו לא ירושלים יושבי היבוסי "ואת
הציווי  כשלקח 50מצד ברית אברהם להם שכרת לפי רשאין, שאינן "אלא הארץ", יושבי כל את "והורשתם

שהאבות  איכפת לא שלבנ"י יאמרו שהיבוסים השם, חילול יהי' שלא כדי המכפלה", מערת מהם
להם. לא בקבר קבורים יהיו והאמהות

שנאמר  "והוא ממשיך: השבועה"51ורש"י את עליהם שכתבו צורות והפסחים, העורים הסירך אם כי
נאמר  ששם אליעזר", דר' בפרקי מפורש "כך ומוסיף, ה'. חילול ואין השבועה, זכרון בטל שעי"ז -

- לגמרי טענתם בטלה שעי"ז כו'", לישראל היבוסי עיר את (דוד) קנה "ואח"כ

ואילך. 79 ע' חכ"ט בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
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סג.49) טו, יהושע
נב.50) לג, מסעי

ו.51) ה, שמואלֿב

f"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y zgiy

ממ"ש  - לזה היו"49והדוגמא ש"יכולים להורישם", יהודה בני יכלו לא ירושלים יושבי היבוסי "ואת
הציווי  כשלקח 50מצד ברית אברהם להם שכרת לפי רשאין, שאינן "אלא הארץ", יושבי כל את "והורשתם

שהאבות  איכפת לא שלבנ"י יאמרו שהיבוסים השם, חילול יהי' שלא כדי המכפלה", מערת מהם
להם. לא בקבר קבורים יהיו והאמהות

שנאמר  "והוא ממשיך: השבועה"51ורש"י את עליהם שכתבו צורות והפסחים, העורים הסירך אם כי
נאמר  ששם אליעזר", דר' בפרקי מפורש "כך ומוסיף, ה'. חילול ואין השבועה, זכרון בטל שעי"ז -

- לגמרי טענתם בטלה שעי"ז כו'", לישראל היבוסי עיר את (דוד) קנה "ואח"כ

ואילך. 79 ע' חכ"ט בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
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סג.49) טו, יהושע
נב.50) לג, מסעי

ו.51) ה, שמואלֿב



יז f"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y zgiy

וכמאמר  המלך, ממציאות ("שתהא 42הארה מהמלך היראה ענין נפעל ועי"ז עליהם", נקרא שמו "מלך
עליך" שמזה 43אימתו - הקב"ה אצל למעלה, שהוא כפי המלכות בענין מזה ויתירה מלכותו. עול לקבל ,(

המלכות) (בחי' בנפעל הפועל כח ע"י הנבראים מציאות התהוות עצם למטה 44נמשך הוא זה שענין ,
שייך  לאח"ז ורק הנפעל, של מציאותו עצם להיות צריכה תחילה שהרי מלכות, עול דקבלת לענין וקודם
בשדה. ולא שלו", בפלטרין מלכותו כסא "על מקומו - עצמו המלך אבל ית'; מלכותו עול  עליו שיקבל

רואות" שעיניו מה אלא לדיין לו ו"אין משפט", "לעשות המלך של שענינו שכיון - הוא הענין ,45אך
לשפוט  שצריך השדה אנשי של ומצב המעמד את בעצמו ולבחון לראות כדי לשדה לבוא המלך צריך לכן
(ויכולין) "רשאין ששם דוקא, בשדה להיות מוכרח זה שכל כו', בקשותיהם שמיעת גם נכלל ובזה אותם,
גם  ואף ברשות, כ"א נכנסים ש"אין מלכותו בהיכל בהיותו משא"כ פניו", להקביל לצאת שרוצה מי כל

סגולה". ויחידי שבעם המובחרים רק זאת,

המלך  צריך - השדה אנשי של ומצבם מעמדם את ובוחן ורואה לשדה בא שהמלך לאחרי אמנם,
עורך  שם ודוקא המלך, של מקומו שזהו מלכותו, להיכל העירה"), ("לכתו העירה מהשדה ולילך לחזור

כו'. המשפט את המלך

שבתות  (מלבד החול ימי היותם עם אלול, חודש בימי הרחמים מדות י"ג התגלות הו"ע - ובנמשל
לצורך  השדה אנשי של ומצבם מעמדם את ולבחון לראות לשדה שבא המלך בדוגמת שזהו אחדות),

הדין. יום שהוא בר"ה מלכותו, להיכל העירה", "בלכתו כן, לאחרי בפועל  שיתקיים המשפט, ענין

.Á:בזה להוסיף ויש
גם  ואף ברשות, כ"א נכנסים אין מלכותו, להיכל (ו)בבואו העירה.. "בלכתו הנה שבמשל, למרות
להיכל  בנ"י כל נכנסים והקב"ה, לבנ"י  בנוגע בהנמשל, הרי - סגולה" ויחידי שבעם המובחרים רק זאת,

הקב"ה. של מלכותו

כח  נתינת מהוה בשדה, המלך כמשל שזהו אלול, חודש בימי מדה"ר י"ג התגלות שענין - ובהקדים
שגם  והיינו, עליכם", ד"תמליכוני הענין בר"ה נעשה ועי"ז לדודי", ד"אני בהענין בנ"י של לעבודתם

יותר. ורחב עמוק נעלה חדש", "אור של באופן המלוכה ענין מתחדש מלכותו ובהיכל הבירה בעיר

המלכות, ענין את שפועלים אלו שהם עליכם"), ("תמליכוני בנ"י עבודת ע"י נפעל זה שענין וכיון
בזהר  מ"ש (וע"ד מלכותו בהיכל המלך עם ביחד הם נמצאים עסקם 46לכן שע"י חכמים לתלמידי בנוגע

כו'). הכלה קישוטי את פועלים בתורה

ולכן  שבנפש, היחידה בחי' מצד - סגולה" "יחידי של ומצב במעמד אז נמצאים בנ"י שכל לומר, ויש
בלחודוהי" ומלכא ש"ישראל באופן מלכותו, בהיכל הקב"ה עם ביחד הם .47נמצאים

***

.Ë הפסוק על רש"י בפירוש אינך 34הביאור אבל אתה יכול אומר  קרחה בן יהושע "רבי תוכל", "לא
מעשר  אכילת מצות שמצד ליכולת אלא) גשמית, ליכולת (לא היא אתה" ד"יכול שהכוונה - וכו'" רשאי 
[ומוסיף  לירושלים מחוץ האכילה על תעשה" לא ליתן הכתוב ש"בא כיון רשאי", ש"אינך אלא וקדשים,
מלכות  "עול לקבל צריך מצוות", "עול קבלת שקודם שאמר, ריב"ק, של מאמרו שזהו ממולח, לתלמיד

לאכול 48שמים" תוכל ד"לא הלאֿתעשה כשישנו וקדשים, מעשר אכילת מצות לדחות יש ולכן ,
בשעריך"].
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רע"ד.42) יט, פרשתנו לקו"ת וראה עולם". "אדון פיוט ע"פ
ובכ"מ.
ה"א.43) שם רמב"ם
ובכ"מ.44) רע"א. עב, יתרו תו"א ראה

וש"נ.45) סע"ב. ו, סנהדרין
א.46) רנד, א. צח, זח"ג
ב.47) קד, א. לב, ח"ג ב. רח, אֿב. סד, ח"א זהר ראה
רפ"ב.48) ברכות

f"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y zgiy

ממ"ש  - לזה היו"49והדוגמא ש"יכולים להורישם", יהודה בני יכלו לא ירושלים יושבי היבוסי "ואת
הציווי  כשלקח 50מצד ברית אברהם להם שכרת לפי רשאין, שאינן "אלא הארץ", יושבי כל את "והורשתם

שהאבות  איכפת לא שלבנ"י יאמרו שהיבוסים השם, חילול יהי' שלא כדי המכפלה", מערת מהם
להם. לא בקבר קבורים יהיו והאמהות

שנאמר  "והוא ממשיך: השבועה"51ורש"י את עליהם שכתבו צורות והפסחים, העורים הסירך אם כי
נאמר  ששם אליעזר", דר' בפרקי מפורש "כך ומוסיף, ה'. חילול ואין השבועה, זכרון בטל שעי"ז -

- לגמרי טענתם בטלה שעי"ז כו'", לישראל היבוסי עיר את (דוד) קנה "ואח"כ

ואילך. 79 ע' חכ"ט בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
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סג.49) טו, יהושע
נב.50) לג, מסעי

ו.51) ה, שמואלֿב

f"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y zgiy

ממ"ש  - לזה היו"49והדוגמא ש"יכולים להורישם", יהודה בני יכלו לא ירושלים יושבי היבוסי "ואת
הציווי  כשלקח 50מצד ברית אברהם להם שכרת לפי רשאין, שאינן "אלא הארץ", יושבי כל את "והורשתם

שהאבות  איכפת לא שלבנ"י יאמרו שהיבוסים השם, חילול יהי' שלא כדי המכפלה", מערת מהם
להם. לא בקבר קבורים יהיו והאמהות

שנאמר  "והוא ממשיך: השבועה"51ורש"י את עליהם שכתבו צורות והפסחים, העורים הסירך אם כי
נאמר  ששם אליעזר", דר' בפרקי מפורש "כך ומוסיף, ה'. חילול ואין השבועה, זכרון בטל שעי"ז -

- לגמרי טענתם בטלה שעי"ז כו'", לישראל היבוסי עיר את (דוד) קנה "ואח"כ

ואילך. 79 ע' חכ"ט בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
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סג.49) טו, יהושע
נב.50) לג, מסעי

ו.51) ה, שמואלֿב

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב, אשר נדמה לו אשר אין גורלו מצליח וכו'

והנה יסיח דעתו מכל זה כי אינו אמת, והקב"ה בורא העולם ומנהיגו שהוא עצם הטוב, משגיח 

על כאו"א מבני ישראל בעניניהם כשעושים הכלים המתאימים לקבלת ברכות בורא העולם שהם עניני 

התורה והמצוה, ממשיכים הברכות ומקבלים אותם ומצליחים בחיים, וככל שיגדל הבטחון בחסדי 

וימשיך  חיים  תורת  תורתנו  הוראת  פי  על  חייו שיהיו  יסדר  ולכן  ותוקדם,  כן תגדל הברכה  השי"ת 

בהמקצוע בו עובד עתה או עבד קודם להמקצוע הזה בזה שיקל יותר עליו להסתדר בו והשי"ת יצליחו.

מהנכון שיבדקו את התפילין שלו שיהיו כשרים כדין ובכל יום אחר תפלת הבקר יאמר איזה 

סימנים תהלים ועכ"פ סימן אחד בו.

בברכה,

 ב"ה,  כ"ב מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, נבהלתי לקרות בו אשר יש סברא לעשות נתוח בכדי להתפטר ח"ו מהריון, 

ובודאי תיכף ידבר על לב האומר סברא זו שתחזור מזה בהחלט ויוגמר ההריון כשורה ובנקל ללידה 

זחו"ק כי כן הוא ציווי תורתנו הק' תורת חיים וכשהולכים בדרכי התורה ומתנהגים מתאים להוראותי' 

מצליחים הן בגשמיות והן ברוחניות בבריאות ובפרנסה ובחיים מאושרים ויהי רצון שיבשר טוב בכל 

האמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



יח

d`x zyxt zegiy ihewl יד כרך

הפסוק ‡. כי 1על הדם אכול לבלתי חזק "רק
הפסוק  תחלת רש"י מעתיק גו'" הנפש הוא הדם
"ממה  ומפרש: הדם". אכול לבלתי חזק "רק
לאכלו  בדם שטופין שהיו למד אתה חזק שנאמר
רבי  יהודה, רבי דברי חזק לומר הוצרך 2לפיכך

עזאי  בן אלא 3שמעון הכתוב בא לא אומר
להתחזק  צריך אתה כמה עד וללמדך להזהירך
אדם  שאין ממנו להשמר קל שהוא הדם אם במצות
וחומר  קל באזהרתו, לחזקך הוצרך לו מתאוה

מצוות". לשאר
נחית  שרש"י שבכתוב הקושי מובן בפשטות
לשון  מצינו שלא "חזק", שנאמר מה והוא לתרץ,

התורה  מצוות בשאר הדרשות 4זה מביא זה ועל ,
הנאמר  "חזק" לשון מבואר פיהן שעל כאן שבספרי

בדם.

להבין: צריך אמנם

ב' מביא רש"י שכאשר פעמים כמה דובר א)
ישנו  מהפירושים אחד שבכל לפי הוא פירושים
פירוש  ידי על שיתורץ הכתובים, בהבנת קושי
לפשוטו  יותר קרוב הראשון שהפירוש אלא השני,
הוצרך  טעם מה ביאור צריך זה פי על מקרא. של
בפירוש  קשה מה - הדרשות ב' כאן להביא רש"י
חסר  ומה השני פירוש ידי על שמתיישב הא'

הראשון? פירוש להביא המכריח השני בפירוש

שמעון  ורבי יהודה דרבי זו במחלוקת בכלל ב)
זו  הרי - קשה הפשט, דרך על ובפרט עזאי בן

הקצה:ze`ivnaפלוגתא אל הקצה מן ובהיפך
"שהיו לפי חזק" לומר "הוצרך יהודה oitehyלרבי

רגילים  היו ההוא שבזמן והיינו לאכלו", בדם
xzeiae דם על עזאי, בן שמעון ולרבי דם; באכילת

" כי כלל חיזוק צריך אין ממנו לה lwעצמו שמר
de`zn mc` oi`y בשעת גם היה כזה (ובאופן לו"

לבלתי  חזק "רק ההוא בזמן הוזהרו שלכן הציווי,
הדם" ),5אכול

רש"י  שבפירוש עזאי בן שמעון רבי בדברי 6ג)

שטוף  אדם "שאין ולא לו", מתאוה אדם "שאין
בדם". שטופין "שהיו יהודה רבי דברי עלֿדרך בו",

הפסוק  על לקמן פירש 7ד) גו'" לך ייטב "למען
הדם 8רש"י  אם) מצוות של שכרן מתן ולמד "(צא

משמע  זה דמלשון ממנו" קצה אדם של שנפשו
מדם. קצה אדם של נפשו - זמן בכל הוא שכן
"היו  יהודה לרבי כמר: ולא כמר לא הוי ולכאורה

oitehy) ממנו"jtidבדם" קצה כו' וגם 9"נפשו ;(
אבל  לו", מתאוה אדם "אין - עזאי בן שמעון לרבי

ממנו". קצה אדם של "שנפשו לא

שם  מביא רש"י שאין פעמים כמה מדובר ה)
בתוכן  ביאור נוסף זה ידי שעל לא אם המאמר בעל
וצריך  ממולח). לתלמיד פנים כל (על הפירוש
שבעלי  ידי על כאן בפירושו נוסף מה להבין
ועוד: עזאי. בן שמעון ורבי יהודה רבי הם המאמר
בשם  (גם) בספרי הובאו עזאי בן שמעון רבי דברי
למימר  לרש"י ליה הוה זה פי ועל גמליאל, רבן
גם  בזה נכלל והיה בזה), (וכיוצא פירשו רבותינו

גמליאל  ?10רבן

מספרי,·. הוא רש"י של פירושו כאמור, והנה
ידי  על הן - הספרי מלשון כאן משנה רש"י אמנם

הוספה: ידי על הן השמטה,
"שהיו  יהודה רבי בדברי איתא בספרי א)

בדם dxezשטופים ozn mcew"11 רש"י ואילו ,
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כג.1) יב, פרשתנו
רשב"ע.2) ב"ע, שמעון עזאי, בן אופנים: בג' בדחז"ל נזכר

ואכ"מ. רע"ב). (מט, קדושין רש"י וראה
יוחאי 3) בן שמעון "ר' דרש"י שני ובדפוס ראשון בדפוס

שראיתי  רש"י בדפוסי אבל (סתם)". "ר"ש כת"י וברש"י אומר",
עכ"פ) שראיתי, (בדפוסים בספרי וכ"ה עזאי". בן "ר"ש הוא

פרש"י. מקור שהוא
כלל 4) וזה . . במצות חוזק לשון "מצינו כאן: רמב"ן ראה

כן". נמצא לא אחת במצוה אבל . . כולן במצות

הי'5) לדם מתאוה אדם שאין זה עזאי בן דלר"ש לומר דאין
להשמר  "קל הל' א) כי הציווי, אמירת בזמן משא"כ זמן, לאחר
אלא  הכתוב בא "לא הל' ב) הווה, ל' הוא מתאוה'' אדם שאין כו'
הציווי). זמן גם (כולל כן הוא זמן שבכל משמע כו'" הדם אם . .

ממנו.6) קל המצוות בכל שאין דם בספרי: משא"כ
כה.7) שם,
ב.8) כג, ממכות
אפי'9) אתי' ממנו  קצה דנפשו  זו דדרשה שם: לדוד במשכיל

שטופים  היו האבות שאם אחריך ולבניך ג"כ ד"מדכתיב לר"י,
רש"י  אבל כו'". ק"ו ללמד איצטריך ע"כ אלא הוו לא הבנים

ייטב "למען רק jlמעתיק מרמז אחריך" "ולבניך ותיבת "
זה  שהרי אחריך" "ולבניך להעתיק הו"ל פירושו ולפי ב"וגו'",

לר"י). (גם זו דרשה ללימוד היסוד
מבאר 10) עזאי בן שר"ש בספרי הנצי"ב עמק פי' ולפי

– בזה הכתוב החיזוק על אמרו ור"ג שבזה, הרבות האזהרות
מש"נ  רק מבאר רש"י דהרי ביותר "חזק".קשה

סיני.11) מהר בשמחה אותה משקבלו אף יכול מסיים: בספרי

d`x zyxt - zegiy ihewl

השמטה  זו והרי בדם". "שטופים רק מעתיק
ל"ט jtidשפירושה נאמר זה שכתוב כיון - הספרי

לאחר dxezשנה ozn שצריך רש"י פירש זה ועל ,
מפני חזק להשומעים mitehyלומר eidy.בדם

מקרא  של בפשוטו מפרש רש"י היה באם ואדרבא
התיבות  גם יהודה רבי בדברי מעתיק ובמילא
ורבי  יהודה רבי פלוגתת אין - תורה" מתן "קודם
לרבי  שגם לומר יש כי במציאות, עזאי בן שמעון

בדם שטופים היו עזאי בן dxezשמעון ozn mcew
עזאי  בן שמעון רבי שאמר ומה יהודה, לרבי כמו
(ומפני) לאחרי המדובר לו". מתאוה אדם "שאין

- דם אכילת על dxezשהוזהרו ozn xg`l.

יהודה  רבי בדברי מאריך רש"י "ממה 12ב)
לומר  הוצרך ולפיכך . . למד אתה חזק שנאמר
שהיו  "מגיד קצרה בלשון הוא בספרי ואילו חזק".

כו'". שטופין

"מה  עזאי בן שמעון רבי בדברי איתא בספרי ג)
הכתוב  הזהירך ממנו קל המצוות בכל שאין דם

לו", מתאוה אדם "שאין מוסיף ורש"י עליו"

לרש"י  שהיתה לומר יש מהנ"ל שבכמה ואף
בספרי  אחרת צריך 13גירסא גופא הא מקום מכל ,

הספרי  של נדירה בגירסא רש"י בחר מדוע ביאור:
שבדפוסים  מזה (כי שלפנינו הרווחת בגירסא ולא
היתה  שכן מוכח זו, גירסא בספרי באה שלפנינו
- הספרי של כתביֿיד ברוב פנים כל על הגירסא

רש"י)? בזמן גם

בזה:‚. והביאור
כגירסתנו  יהודה רבי בדברי מעתיק אינו רש"י
- תורה" מתן קודם בדם שטופין "שהיו בספרי
פי  על כי תורה, מתן לאחר שנשתנה דמשמעותה
נאמרה  דם אכילת על האזהרה מובן: אינו זה

פעמים  כמה שטופים 14בתורה שהיו נאמר ואם ,
לפי  הוא (שבפשטות תורה מתן קודם רק בדם

במצרים  בדם שטופים למימר 15שהיו ליה הוה - (
הראשונה, בפעם אכילתו על כשהוזהרו "חזק"

קרוב  תורה, מתן לאחר בסמיכות שהיו היינו לזמן
לאכול  שלא להתחזק נצטוו ומדוע בדם. שטופים
הארבעים  שנת בסוף שנאמרו הדברים", ב"אלה דם
ההוא, הדור כל מת וכבר ממצרים, צאתם לאחרי
שבחומש  דם אכילת על באזהרה "חזק" נאמר ולא

?16ויקרא 

"ממה  יהודה רבי בדברי רש"י מאריך לכן
) בדם o`kשנאמר שטופין שהיו למד אתה חזק (

בשנת 17לאכלו" גם האמירה, בזמן היינו -
ציווי נאמר שאז לישראל,dfהארבעים

ולומר  במציאות מחלוקת בזה אין מקום ומכל
בן  שמעון רבי מסברת הפוכה יהודה רבי שסברת
לאדם  אפשר כי לו", מתאוה אדם "אין שהדם עזאי
קצה  נפשו שתהא - מזו ויתירה לדבר, יתאוה שלא

מקום ומכל מפני sehyיהיהlretaממנו, באכילתו
סגולה  שיש מאמין - צדדי רפואה 18טעם בזה,19או

בחוש. וכנראה - בזה וכיוצא בזה שרגיל מפני
בו  שטופים היו - בדם בנדוןֿדידן ועלֿדרךֿזה
היו  שלא אף ממצרים, צאתם לאחר גם רבות שנים

לו  ממנו.20מתאוים קצה נפשם גם או ,

כאן  דוקא שנאמר למה זה בטעם די אין אמנם
כי  בדם, "חזק"
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לדברי  הקדמה שזהו מפרש הנצי"ב ובעמק כאן. בילקוט וכ"ה
ב"מאיר  (ראה כת"י בכמה אבל ר"י. דברי סיום ולא עזאי בן ר"ש
גירסת  היא ועד"ז חזק". רק "ת"ל ומסיים ממשיך בספרי) עין"

הגר"א.
בדם)12) "(שטופים ר"י בדברי מוסיף רש"י ".elk`lגם:

בספרי. שאינו
וכמו 13) הנ"ל. השינויים בכל הוא שכן מוכרח אינו אבל

שרש"י  שי"ל לו", מתאוה אדם "שאין "לאכלו", רש"י הוספות
x`an עדיין - עפ"ז גם אבל לשונו*, שאי"ז אף עזאי בן דברי

זה. ביאור תוספת מכריח מה ביאור צריך

dpyn elit` i"yxy epivn efn dxziy oeylלשון * elit` e` ,l"fgn
d"c mixac t"x i"yxta enke ,mpkezle myexitl mi`zn - aezkd
'r h"g y"ewl d`x) f ,e opgz`e ,(2 dxrd 1 'r lirl d`x) adf ice

.n"kae .(7 dxrd 33

(14" ב: ד, כריתות כו'"dyngראה בדם האמורים לאוין
א). טו, (בכורות רק ד"ה תוס' לאוין. ה' ד"ה שם ובפרש"י

דם מאכילת האזהרה באה וכן ט: שרש להרמב"ם rayובסהמ"צ
כאן. בחיי ברבינו הוא ועד"ז פעמים.

פמ"ו).15) (ח"ג ממו"נ שהביא מה כאן מרמב"ן להעיר
ואילך 16) מ"ת שמשעת דאף מבאר: שם הנצי"ב בעמק

שייך  מכ"מ עוד, להוטים שאינם בדם להתחזק צריכים אינם
עדיין  אבל דם, לאכול שלא בחזקך עומד הוי פי' חזק, לשון

שבפנים. הקושי' תקשה
שהיו 17) הפי' לשלול בכדי "לאכלו" רש"י מוסיף ולכן

תמיד  לשעירים זבחיהם את זובחים ש"היו היינו בו שטופים
לשדים הדם הובא mdeומקבצים (שם כבמו"נ וכו'" ממנו אוכלים

כאן  במלבי"ם הובא וכן כאן). (וראה ברמב"ן הספרי דברי בפי'
פרש"י. על חיים מים בבאר וכ"ה בחיי). ורבינו ספורנו.

ריבוי  טעם מבאר הספרי לדעתו, כי הוא בזה דהרמב"ן וטעמו
ואומץ  חוזק מה מתיישב אינו "חזק" הלשון אבל בדם האזהרות

כבמו"נ). מבאר (ולכן כו' הדם מן בהזהר צ"ל
לאכלו  בדם ששטופים דמכיון בפשטות מובן בפשש"מ אבל

ממנו. להבדל יתיר חיזוק צריך
שם.18) ורמב"ן כבמו"נ
ב).19) מד, (ברכות הנפש את משיב נפש כל מרז"ל ע"ד
מקום 20) ציון (אם אבל פרש"י, על כאן חיים מים באר ראה

הוצרך  למה כטעם עזאי בן ר"ש בדברי כן מפרש נכון) פירושו



יט
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הפסוק ‡. כי 1על הדם אכול לבלתי חזק "רק
הפסוק  תחלת רש"י מעתיק גו'" הנפש הוא הדם
"ממה  ומפרש: הדם". אכול לבלתי חזק "רק
לאכלו  בדם שטופין שהיו למד אתה חזק שנאמר
רבי  יהודה, רבי דברי חזק לומר הוצרך 2לפיכך

עזאי  בן אלא 3שמעון הכתוב בא לא אומר
להתחזק  צריך אתה כמה עד וללמדך להזהירך
אדם  שאין ממנו להשמר קל שהוא הדם אם במצות
וחומר  קל באזהרתו, לחזקך הוצרך לו מתאוה

מצוות". לשאר
נחית  שרש"י שבכתוב הקושי מובן בפשטות
לשון  מצינו שלא "חזק", שנאמר מה והוא לתרץ,

התורה  מצוות בשאר הדרשות 4זה מביא זה ועל ,
הנאמר  "חזק" לשון מבואר פיהן שעל כאן שבספרי

בדם.

להבין: צריך אמנם

ב' מביא רש"י שכאשר פעמים כמה דובר א)
ישנו  מהפירושים אחד שבכל לפי הוא פירושים
פירוש  ידי על שיתורץ הכתובים, בהבנת קושי
לפשוטו  יותר קרוב הראשון שהפירוש אלא השני,
הוצרך  טעם מה ביאור צריך זה פי על מקרא. של
בפירוש  קשה מה - הדרשות ב' כאן להביא רש"י
חסר  ומה השני פירוש ידי על שמתיישב הא'

הראשון? פירוש להביא המכריח השני בפירוש

שמעון  ורבי יהודה דרבי זו במחלוקת בכלל ב)
זו  הרי - קשה הפשט, דרך על ובפרט עזאי בן

הקצה:ze`ivnaפלוגתא אל הקצה מן ובהיפך
"שהיו לפי חזק" לומר "הוצרך יהודה oitehyלרבי

רגילים  היו ההוא שבזמן והיינו לאכלו", בדם
xzeiae דם על עזאי, בן שמעון ולרבי דם; באכילת

" כי כלל חיזוק צריך אין ממנו לה lwעצמו שמר
de`zn mc` oi`y בשעת גם היה כזה (ובאופן לו"

לבלתי  חזק "רק ההוא בזמן הוזהרו שלכן הציווי,
הדם" ),5אכול

רש"י  שבפירוש עזאי בן שמעון רבי בדברי 6ג)

שטוף  אדם "שאין ולא לו", מתאוה אדם "שאין
בדם". שטופין "שהיו יהודה רבי דברי עלֿדרך בו",

הפסוק  על לקמן פירש 7ד) גו'" לך ייטב "למען
הדם 8רש"י  אם) מצוות של שכרן מתן ולמד "(צא

משמע  זה דמלשון ממנו" קצה אדם של שנפשו
מדם. קצה אדם של נפשו - זמן בכל הוא שכן
"היו  יהודה לרבי כמר: ולא כמר לא הוי ולכאורה

oitehy) ממנו"jtidבדם" קצה כו' וגם 9"נפשו ;(
אבל  לו", מתאוה אדם "אין - עזאי בן שמעון לרבי

ממנו". קצה אדם של "שנפשו לא

שם  מביא רש"י שאין פעמים כמה מדובר ה)
בתוכן  ביאור נוסף זה ידי שעל לא אם המאמר בעל
וצריך  ממולח). לתלמיד פנים כל (על הפירוש
שבעלי  ידי על כאן בפירושו נוסף מה להבין
ועוד: עזאי. בן שמעון ורבי יהודה רבי הם המאמר
בשם  (גם) בספרי הובאו עזאי בן שמעון רבי דברי
למימר  לרש"י ליה הוה זה פי ועל גמליאל, רבן
גם  בזה נכלל והיה בזה), (וכיוצא פירשו רבותינו

גמליאל  ?10רבן

מספרי,·. הוא רש"י של פירושו כאמור, והנה
ידי  על הן - הספרי מלשון כאן משנה רש"י אמנם

הוספה: ידי על הן השמטה,
"שהיו  יהודה רבי בדברי איתא בספרי א)

בדם dxezשטופים ozn mcew"11 רש"י ואילו ,
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כג.1) יב, פרשתנו
רשב"ע.2) ב"ע, שמעון עזאי, בן אופנים: בג' בדחז"ל נזכר

ואכ"מ. רע"ב). (מט, קדושין רש"י וראה
יוחאי 3) בן שמעון "ר' דרש"י שני ובדפוס ראשון בדפוס

שראיתי  רש"י בדפוסי אבל (סתם)". "ר"ש כת"י וברש"י אומר",
עכ"פ) שראיתי, (בדפוסים בספרי וכ"ה עזאי". בן "ר"ש הוא

פרש"י. מקור שהוא
כלל 4) וזה . . במצות חוזק לשון "מצינו כאן: רמב"ן ראה

כן". נמצא לא אחת במצוה אבל . . כולן במצות

הי'5) לדם מתאוה אדם שאין זה עזאי בן דלר"ש לומר דאין
להשמר  "קל הל' א) כי הציווי, אמירת בזמן משא"כ זמן, לאחר
אלא  הכתוב בא "לא הל' ב) הווה, ל' הוא מתאוה'' אדם שאין כו'
הציווי). זמן גם (כולל כן הוא זמן שבכל משמע כו'" הדם אם . .

ממנו.6) קל המצוות בכל שאין דם בספרי: משא"כ
כה.7) שם,
ב.8) כג, ממכות
אפי'9) אתי' ממנו  קצה דנפשו  זו דדרשה שם: לדוד במשכיל

שטופים  היו האבות שאם אחריך ולבניך ג"כ ד"מדכתיב לר"י,
רש"י  אבל כו'". ק"ו ללמד איצטריך ע"כ אלא הוו לא הבנים

ייטב "למען רק jlמעתיק מרמז אחריך" "ולבניך ותיבת "
זה  שהרי אחריך" "ולבניך להעתיק הו"ל פירושו ולפי ב"וגו'",

לר"י). (גם זו דרשה ללימוד היסוד
מבאר 10) עזאי בן שר"ש בספרי הנצי"ב עמק פי' ולפי

– בזה הכתוב החיזוק על אמרו ור"ג שבזה, הרבות האזהרות
מש"נ  רק מבאר רש"י דהרי ביותר "חזק".קשה

סיני.11) מהר בשמחה אותה משקבלו אף יכול מסיים: בספרי

d`x zyxt - zegiy ihewl

השמטה  זו והרי בדם". "שטופים רק מעתיק
ל"ט jtidשפירושה נאמר זה שכתוב כיון - הספרי

לאחר dxezשנה ozn שצריך רש"י פירש זה ועל ,
מפני חזק להשומעים mitehyלומר eidy.בדם

מקרא  של בפשוטו מפרש רש"י היה באם ואדרבא
התיבות  גם יהודה רבי בדברי מעתיק ובמילא
ורבי  יהודה רבי פלוגתת אין - תורה" מתן "קודם
לרבי  שגם לומר יש כי במציאות, עזאי בן שמעון

בדם שטופים היו עזאי בן dxezשמעון ozn mcew
עזאי  בן שמעון רבי שאמר ומה יהודה, לרבי כמו
(ומפני) לאחרי המדובר לו". מתאוה אדם "שאין

- דם אכילת על dxezשהוזהרו ozn xg`l.

יהודה  רבי בדברי מאריך רש"י "ממה 12ב)
לומר  הוצרך ולפיכך . . למד אתה חזק שנאמר
שהיו  "מגיד קצרה בלשון הוא בספרי ואילו חזק".

כו'". שטופין

"מה  עזאי בן שמעון רבי בדברי איתא בספרי ג)
הכתוב  הזהירך ממנו קל המצוות בכל שאין דם

לו", מתאוה אדם "שאין מוסיף ורש"י עליו"

לרש"י  שהיתה לומר יש מהנ"ל שבכמה ואף
בספרי  אחרת צריך 13גירסא גופא הא מקום מכל ,

הספרי  של נדירה בגירסא רש"י בחר מדוע ביאור:
שבדפוסים  מזה (כי שלפנינו הרווחת בגירסא ולא
היתה  שכן מוכח זו, גירסא בספרי באה שלפנינו
- הספרי של כתביֿיד ברוב פנים כל על הגירסא

רש"י)? בזמן גם

בזה:‚. והביאור
כגירסתנו  יהודה רבי בדברי מעתיק אינו רש"י
- תורה" מתן קודם בדם שטופין "שהיו בספרי
פי  על כי תורה, מתן לאחר שנשתנה דמשמעותה
נאמרה  דם אכילת על האזהרה מובן: אינו זה

פעמים  כמה שטופים 14בתורה שהיו נאמר ואם ,
לפי  הוא (שבפשטות תורה מתן קודם רק בדם

במצרים  בדם שטופים למימר 15שהיו ליה הוה - (
הראשונה, בפעם אכילתו על כשהוזהרו "חזק"

קרוב  תורה, מתן לאחר בסמיכות שהיו היינו לזמן
לאכול  שלא להתחזק נצטוו ומדוע בדם. שטופים
הארבעים  שנת בסוף שנאמרו הדברים", ב"אלה דם
ההוא, הדור כל מת וכבר ממצרים, צאתם לאחרי
שבחומש  דם אכילת על באזהרה "חזק" נאמר ולא

?16ויקרא 

"ממה  יהודה רבי בדברי רש"י מאריך לכן
) בדם o`kשנאמר שטופין שהיו למד אתה חזק (

בשנת 17לאכלו" גם האמירה, בזמן היינו -
ציווי נאמר שאז לישראל,dfהארבעים

ולומר  במציאות מחלוקת בזה אין מקום ומכל
בן  שמעון רבי מסברת הפוכה יהודה רבי שסברת
לאדם  אפשר כי לו", מתאוה אדם "אין שהדם עזאי
קצה  נפשו שתהא - מזו ויתירה לדבר, יתאוה שלא

מקום ומכל מפני sehyיהיהlretaממנו, באכילתו
סגולה  שיש מאמין - צדדי רפואה 18טעם בזה,19או

בחוש. וכנראה - בזה וכיוצא בזה שרגיל מפני
בו  שטופים היו - בדם בנדוןֿדידן ועלֿדרךֿזה
היו  שלא אף ממצרים, צאתם לאחר גם רבות שנים

לו  ממנו.20מתאוים קצה נפשם גם או ,

כאן  דוקא שנאמר למה זה בטעם די אין אמנם
כי  בדם, "חזק"
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לדברי  הקדמה שזהו מפרש הנצי"ב ובעמק כאן. בילקוט וכ"ה
ב"מאיר  (ראה כת"י בכמה אבל ר"י. דברי סיום ולא עזאי בן ר"ש
גירסת  היא ועד"ז חזק". רק "ת"ל ומסיים ממשיך בספרי) עין"

הגר"א.
בדם)12) "(שטופים ר"י בדברי מוסיף רש"י ".elk`lגם:

בספרי. שאינו
וכמו 13) הנ"ל. השינויים בכל הוא שכן מוכרח אינו אבל

שרש"י  שי"ל לו", מתאוה אדם "שאין "לאכלו", רש"י הוספות
x`an עדיין - עפ"ז גם אבל לשונו*, שאי"ז אף עזאי בן דברי

זה. ביאור תוספת מכריח מה ביאור צריך

dpyn elit` i"yxy epivn efn dxziy oeylלשון * elit` e` ,l"fgn
d"c mixac t"x i"yxta enke ,mpkezle myexitl mi`zn - aezkd
'r h"g y"ewl d`x) f ,e opgz`e ,(2 dxrd 1 'r lirl d`x) adf ice

.n"kae .(7 dxrd 33

(14" ב: ד, כריתות כו'"dyngראה בדם האמורים לאוין
א). טו, (בכורות רק ד"ה תוס' לאוין. ה' ד"ה שם ובפרש"י

דם מאכילת האזהרה באה וכן ט: שרש להרמב"ם rayובסהמ"צ
כאן. בחיי ברבינו הוא ועד"ז פעמים.

פמ"ו).15) (ח"ג ממו"נ שהביא מה כאן מרמב"ן להעיר
ואילך 16) מ"ת שמשעת דאף מבאר: שם הנצי"ב בעמק

שייך  מכ"מ עוד, להוטים שאינם בדם להתחזק צריכים אינם
עדיין  אבל דם, לאכול שלא בחזקך עומד הוי פי' חזק, לשון

שבפנים. הקושי' תקשה
שהיו 17) הפי' לשלול בכדי "לאכלו" רש"י מוסיף ולכן

תמיד  לשעירים זבחיהם את זובחים ש"היו היינו בו שטופים
לשדים הדם הובא mdeומקבצים (שם כבמו"נ וכו'" ממנו אוכלים

כאן  במלבי"ם הובא וכן כאן). (וראה ברמב"ן הספרי דברי בפי'
פרש"י. על חיים מים בבאר וכ"ה בחיי). ורבינו ספורנו.

ריבוי  טעם מבאר הספרי לדעתו, כי הוא בזה דהרמב"ן וטעמו
ואומץ  חוזק מה מתיישב אינו "חזק" הלשון אבל בדם האזהרות

כבמו"נ). מבאר (ולכן כו' הדם מן בהזהר צ"ל
לאכלו  בדם ששטופים דמכיון בפשטות מובן בפשש"מ אבל

ממנו. להבדל יתיר חיזוק צריך
שם.18) ורמב"ן כבמו"נ
ב).19) מד, (ברכות הנפש את משיב נפש כל מרז"ל ע"ד
מקום 20) ציון (אם אבל פרש"י, על כאן חיים מים באר ראה

הוצרך  למה כטעם עזאי בן ר"ש בדברי כן מפרש נכון) פירושו
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למימר  ליה הוה בדם" "שטופים שהיו כיון א)
- ויקרא שבספר דם על בהאזהרה גם "חזק"
ולא  תורה למתן בסמיכות שם מקומו עיקר ואדרבא

שנה  הארבעים בסוף .21(רק)

פעמים  כמה הוזהרו שכבר מכיון ועיקר: ב)
מסתבר  אין הארבעים, שנת לפני דם אכילת על
הועילו  לא שנה לארבעים קרוב שבמשך לומר כלל

אלו אזהרות היוllkכל בדם.mitehyועדיין

שנה  ארבעים שבסוף לומר, קשה ביותר ג)
יהיו ממצרים, היוצאים העם כל מתו mdipa22שכבר

אזהרות  בזה שנאמרו לאחרי ובפרט בדם, שטופים
פעמים. כמה הקב"ה

רבי  (דעת השני הפירוש רש"י מביא ולכן
אינו  - כאן "חזק" שנאמר שמה עזאי) בן שמעון

שטופים שהיו אלא `fלפי הכתוב בא "ולא בדם:
להתחזק  צריך אתה כמה עד וללמדך להזהירך
"שאין  מדם להשמר" ש"קל אף שהרי - במצות"
וחומר  קל באזהרתו, לחזק הוצרך לו, מתאוה אדם
בן  שמעון רבי בדברי רש"י ומוסיף מצות". לשאר

לו": מתאוה אדם "שאין עזאי

לפי  הוא ממנו" להשמר  ש"קל שזה מכיון א)
דבר שזהו היינו לו", מתאוה אדם rahay"שאין

הציווי. נאמר בו בזמן גם היה שכן מובן האדם,

לפי  דוקא מדם להשמר" ש"קל נאמר שלא ב)
אדם של זה 23ממנו"dvw"שנפשו שאין (אף כי ,

jtid ֿ מכל כנ"ל, בדם שטופים שהיו הדעה מן
ורבי  יהודה רבי של הדעות תהיינה אז מקום)
ועיקר  ועוד מזו. זו יותר רחוקות עזאי בן שמעון
מתאווה  אדם שאין דבר המוחש: היפך זה הרי -
בודאי  - פעמים כמה זה על אותו מזהירין וגם לו

ממנו. להשמר לו שקל

לבדו,„. זה בפירוש מסתפק רש"י אין אמנם
בנכונות  (גם השני כפירוש מביאו זאת ועוד
גבי  "חזק" נאמר סוף שסוף מכיון כי - הפירוש)

mc24 להתחזק ללמדך בכדי רק שהוא לומר קשה ,

x`ya בעצמו דם איסור שגם יותר ומסתבר מצות,
חיזוק. צריך

בא  זו בפרשה הפרשה: מהמשך גם כן ומשמע
תאוה  בשר עד 25להתיר בו אסורים עתה)(שהיו

אות  בכל בשר לאכול נפשך תאוה "כי שנאמר וכמו
אות  בכל בשעריך "ואכלת בשר", תאכל נפשך

" זה אחרי וכשממשיך - wfgנפשך" wx אכול לבלתי
שייך 26הדם" בזה שגם מקרא של בפשוטו משמע ,

שיהיה, טעם מאיזה תאווה נפשך", תאווה "כי
שהיו  למד אתה חזק (כאן) שנאמר "ממה ולכן
רבי  לדברי מהֿשאיןֿכן לאכלו". בדם שטופין
ורק  לו מתאווה אדם אין שהדם עזאי, בן שמעון
דם  אכילת על האזהרה סגנון הרי - כו' ללמד שבא

)wx מתאים אינו חזק) - לעיל הנאמר למרות -
שלפניו. להכתובים

לראשונה  יהודה רבי דעת רש"י מביא ולכן
והקושי  הכתובים, המשך משמעות כן כי (במעלה),
בדם  שטופים עדיין (שהיו הענין תוכן מצד רק הוא

כנ"ל. אז),

ממולח ‰. לתלמיד מקום יש עדיין אמנם
ופליג  הכי ומר הכי מר אמר טעמא מאי להעיר:
מהאי  דוחקא דהאי אולמי' מאי - חברו פירוש על
כי  המאמר, בעל של שמו רש"י מביא לכן דוחקא?

אזיל  לשיטתו אחד :27כל
מצינו  יהודה שכתוב 28לרבי תאכלו 29במה "לא

מכור  או ואכלה תתננה בשעריך אשר לגר נבלה כל
" שס"ל גו'", mazkkלנכרי mixac בנתינה לגר ,

"אחד  דאמר מאיר רבי על (ופליג במכירה" ולנכרי
ולשיטתו  בנתינה"). בין במכירה בין נכרי ואחד גר
על  ללמד הכתוב שבא לפרשו שיש דידן, בנדון זו
מפרשו  - עצמו לדם בנוגע שמדבר או מצות, שאר

"mazkk mixac,עצמו דם באזהרת ללמד שבא ,"
לפי דם גבי "חזק" "לפי mcaלחזקםjixvyשנאמר

כנ"ל; דוחק, בזה שיש ואף - בו" שטופים שהיו
" בלשונו (רש"י?) מאריך גם חזק dnnxn`pyולכן

cnl dz`. .jkitl"חזק לומר .30הוצרך

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

ממנו. להשמר קל שדם כיון בדם לחזקם
שאפילו 21) מצות כו"כ מצינו כי – בזה אין גמורה פירכא

אופן נאמרוmeiwפרטי עצמן שהמצות אלא עוד ולא wxהמצות
הדברים". ב"אלה

נמשך 22) האב שטבע כ' כה) (פסוק יקר וכלי שבראב"ע ואף
לרגילות  בנוגע ולא הנפש (תכונות) לטבע בנוגע ה"ז – לבנים גם

כבפנים. כמ"פ, ע"ז התורה שהזהירה ובפרט וכיו"ב, באכילה
בהספרי.23) הנצי"ב בעמק פירש כן
(פרש"י 24) נפש" "שיקוץ בהם שיש שקצים באזהרת לא גם

המשנה  בפי' (רש"י בהם קצה אדם של דנפשו מג), יא, שמיני
שמיני). ס"פ פרש"י ב. סא, ב"מ וראה שם. דמכות

כ.25) טו. יב, פרשתנו פרש"י ראה
"רק".26) תיבת גם מהכתוב מעתיק שרש"י מה יומתק ועפ"ז
ש 27) 36 ובהערה ס"ז 209 ע' ח"ה לקו"ש גם n"kae.ם.ראה
ב.28) כא, פסחים
כא.29) יד, פרשתנו
שם)30) 28 ובהערה 267 ע' ח"ה (לקו"ש שנת' מה ע"פ

שמשמע  כפי הכתוב מפרש שר"י היא בכ"מ ר"י ששיטת

d`x zyxt - zegiy ihewl

לזרז  א) - מצינו עזאי בן שמעון רבי שיטת
וכאמרו  הקלות, אפילו המצוות בקיום 31ולחזק

גרסינן  לא אם (גם (שפירושו קלה למצוה רץ "הוי
הזקן 32"כלחמורה" אדמו"ר וכגירסת ,33- לא (wx

- אלא קלה, קלה mbלמצוה וכהטעם 34למצוה ,
ועלֿדרךֿזה  מצוה"; גוררת שמצוה שמסיים)

" אומר בעבירה על gxeaeלהיפך (וגם העבירה מן
עבירה". גוררת ועבירה הטעם) זה

שאר  לקיום מביא - קלה מצוה קיום ב)
בעבירה. - גיסא ולאידך יותר, חמורות גם המצוות,

בציווי  גם א) דם: באיסור כאן גם - ולשיטתו
"חזק"lw"שהוא להיות צריך - ממנו" להשמר

" שאמר מה הוא שבמצוותֿעשה uxבאזהרתו,
עבירה) (בכל ובלאֿתעשה קלה"; (גם) למצוה

"gxea;"העבירה מן

צריך  אתה כמה עד וללמדך "להזהירך ב)
וחומר קל . . . במצוות כי x`ylלהתחזק מצוות",

חיזוק הוא כאן אמרו znbecהמצוות.x`ylהנאמר
שמצוהux"הוי . . קלה מצוה",zxxebלמצוה

ועל  העבירה", מן "ובורח מצוות, שאר גם ותקיים
העבירות. משאר גם רחוק תהיה זה ידי

.Â רבי דשיטת ידעינן האמור, פי על והנה
שמעון  רבי ושיטת ככתבם", "דברים - היא יהודה
- והפכה קלה, למצוה אפילו לרוץ - עזאי בן
ליה  סבירא לא יהודה שרבי מנלן אבל בעבירה.
במצוה  "חזק" להיות שצריך עזאי בן שמעון כרבי

lwy ליה סבירא לא עזאי בן שמעון ורבי לשומרה,
ככתבם"? ד"דברים יהודה כרבי

ברכות  מסכת בסוף איתא בן 35והביאור: תניא :
לבית  עקיבא רבי אחר נכנסתי אחת פעם אומר עזאי
לו  אמר כו'. למדתי דברים, ג' ממנו ולמדתי הכסא

תורה  לו אמר ברבך. פניך העזת כאן עד יהודה ר'
צריך. אני וללמוד היא

פליגי? במאי ולכאורה

היא  שתורה דאף סבר יהודה שרבי לומר ויש
עליו  - התורה בלימוד כרגיל הרי, ללומדה, וצריך
לרבי  שאמר וזהו המדרש, בבית ההלכה לשאול
במקום  פניך" העזת כאן "עד עזאי בן שמעון

המדרש. בבית שאלה

שצריך  שמדגיש עזאי בן שמעון רבי אמנם
מובן dvixלהיות ועלֿדרךֿזה קלה, למצוה אפילו

הרי - הלכה לבירור בנוגע כן xyt`yגם mewna אין
לראות  אם כי המדרש, בבית הלכה שאלת מספיק

dyrnאשר ,ax dyrn36,jxc lre חז"ל אין 37מאמר
(באם  מעשה מפי ולא לימוד מפי לא הלכה למדין

rbep בטעם לטעות מקום עד 38ויש המעשה)
רבי  אחרי נכנס ולכן - למעשה הלכה לו שיאמרו

בפועל  הנהגתו לראות .39עקיבא

אגד  ה'חידושי קושיית מתורצת זה פי ות'ועל
על  לשאול לו היה פניו להעיז הכריחו "דמי שם,

מרבו". אלו דברים

מילי  בהני אדעתי' אסיק ד"לא מתרץ שם והנה
היא  ותורה עליהם, לשאול איסור חשש בהו דאית
ללמוד  שם שיש מה לידע היינו דקאמר כו' וללמוד

כו'". ממנו

יכול  היה גופא זה הרי להבין: זכיתי ולא
והיה  ממנו" ללמוד שם "יש אם רבו את לשאול
ברבו. פניו להעיז צריך היה ולא מפיו, הדבר לומד

רבי  של ודרכו שיטתו כנ"ל: הוא והביאור
בתורה  וענין דבר כל לעשות עזאי, בן שמעון
ומכיון  יתירה. והתחזקות ריצה של באופן ומצוות
רב", מ"מעשה וברור טוב יותר הלכה פסק שאין

" אלא רבו, את שישאל בזה הסתפק אחריו qpkpלא
הנהגתו  שיראה ידי על ממנו ללמוד הכסא" לבית

בפועל.

שאין  היתה יהודה רבי של שיטתו כן שאין מה
שתורה  ואף וכו', פניו להעיז כדי עד לרוץ צריך
הלכות  ישנם אם רבו את שישאל די וכו', היא
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מובן  ישראל, של בכבודן שממעט במקום אפי' עצמם מהכתובים
ומהמשך  מהכתובים המובן כפי שמפרש כאן גם שיטתו היא שכן
"שהיו  לגלות ישראל של בכבודן ממעט שעי"ז אף עצמו. הפרשה

בדם". שטופין
מ"ב.31) פ"ד אבות
שם.32) למשניות נוסחאות ובשינויי שם תויו"ט ראה
שמזה 33) ואפשר ג: אות פ"ל הכולל שער (ראה בסידורו

בסידור). אדמו"ר הדפיסם הטעם
העירו 34) "וכבר שם הרמב"ם בפי' וראה שם. פרש"י ראה

המצות  מעשה על זרוז בו יש בתורה נפלא חדוש על ע"ה חכמים
כו'".

א.35) סב,

וש"נ.36) א. כא, שבת
וברשב"ם.37) ב. קל, ב"ב
שם.38) ב"ב עיין רב. דוקא מעשה – לזה מקום כשאין אבל
העזת 39) כאן "עד לר"ע עזאי בן א"ל לפנ"ז שם דאיתא ואף

כן. לעשות למד דמזה י"ל כו'",



כי d`x zyxt - zegiy ihewl

למימר  ליה הוה בדם" "שטופים שהיו כיון א)
- ויקרא שבספר דם על בהאזהרה גם "חזק"
ולא  תורה למתן בסמיכות שם מקומו עיקר ואדרבא

שנה  הארבעים בסוף .21(רק)

פעמים  כמה הוזהרו שכבר מכיון ועיקר: ב)
מסתבר  אין הארבעים, שנת לפני דם אכילת על
הועילו  לא שנה לארבעים קרוב שבמשך לומר כלל

אלו אזהרות היוllkכל בדם.mitehyועדיין

שנה  ארבעים שבסוף לומר, קשה ביותר ג)
יהיו ממצרים, היוצאים העם כל מתו mdipa22שכבר

אזהרות  בזה שנאמרו לאחרי ובפרט בדם, שטופים
פעמים. כמה הקב"ה

רבי  (דעת השני הפירוש רש"י מביא ולכן
אינו  - כאן "חזק" שנאמר שמה עזאי) בן שמעון

שטופים שהיו אלא `fלפי הכתוב בא "ולא בדם:
להתחזק  צריך אתה כמה עד וללמדך להזהירך
"שאין  מדם להשמר" ש"קל אף שהרי - במצות"
וחומר  קל באזהרתו, לחזק הוצרך לו, מתאוה אדם
בן  שמעון רבי בדברי רש"י ומוסיף מצות". לשאר

לו": מתאוה אדם "שאין עזאי

לפי  הוא ממנו" להשמר  ש"קל שזה מכיון א)
דבר שזהו היינו לו", מתאוה אדם rahay"שאין

הציווי. נאמר בו בזמן גם היה שכן מובן האדם,

לפי  דוקא מדם להשמר" ש"קל נאמר שלא ב)
אדם של זה 23ממנו"dvw"שנפשו שאין (אף כי ,

jtid ֿ מכל כנ"ל, בדם שטופים שהיו הדעה מן
ורבי  יהודה רבי של הדעות תהיינה אז מקום)
ועיקר  ועוד מזו. זו יותר רחוקות עזאי בן שמעון
מתאווה  אדם שאין דבר המוחש: היפך זה הרי -
בודאי  - פעמים כמה זה על אותו מזהירין וגם לו

ממנו. להשמר לו שקל

לבדו,„. זה בפירוש מסתפק רש"י אין אמנם
בנכונות  (גם השני כפירוש מביאו זאת ועוד
גבי  "חזק" נאמר סוף שסוף מכיון כי - הפירוש)

mc24 להתחזק ללמדך בכדי רק שהוא לומר קשה ,

x`ya בעצמו דם איסור שגם יותר ומסתבר מצות,
חיזוק. צריך

בא  זו בפרשה הפרשה: מהמשך גם כן ומשמע
תאוה  בשר עד 25להתיר בו אסורים עתה)(שהיו

אות  בכל בשר לאכול נפשך תאוה "כי שנאמר וכמו
אות  בכל בשעריך "ואכלת בשר", תאכל נפשך

" זה אחרי וכשממשיך - wfgנפשך" wx אכול לבלתי
שייך 26הדם" בזה שגם מקרא של בפשוטו משמע ,

שיהיה, טעם מאיזה תאווה נפשך", תאווה "כי
שהיו  למד אתה חזק (כאן) שנאמר "ממה ולכן
רבי  לדברי מהֿשאיןֿכן לאכלו". בדם שטופין
ורק  לו מתאווה אדם אין שהדם עזאי, בן שמעון
דם  אכילת על האזהרה סגנון הרי - כו' ללמד שבא

)wx מתאים אינו חזק) - לעיל הנאמר למרות -
שלפניו. להכתובים

לראשונה  יהודה רבי דעת רש"י מביא ולכן
והקושי  הכתובים, המשך משמעות כן כי (במעלה),
בדם  שטופים עדיין (שהיו הענין תוכן מצד רק הוא

כנ"ל. אז),

ממולח ‰. לתלמיד מקום יש עדיין אמנם
ופליג  הכי ומר הכי מר אמר טעמא מאי להעיר:
מהאי  דוחקא דהאי אולמי' מאי - חברו פירוש על
כי  המאמר, בעל של שמו רש"י מביא לכן דוחקא?

אזיל  לשיטתו אחד :27כל
מצינו  יהודה שכתוב 28לרבי תאכלו 29במה "לא

מכור  או ואכלה תתננה בשעריך אשר לגר נבלה כל
" שס"ל גו'", mazkkלנכרי mixac בנתינה לגר ,

"אחד  דאמר מאיר רבי על (ופליג במכירה" ולנכרי
ולשיטתו  בנתינה"). בין במכירה בין נכרי ואחד גר
על  ללמד הכתוב שבא לפרשו שיש דידן, בנדון זו
מפרשו  - עצמו לדם בנוגע שמדבר או מצות, שאר

"mazkk mixac,עצמו דם באזהרת ללמד שבא ,"
לפי דם גבי "חזק" "לפי mcaלחזקםjixvyשנאמר

כנ"ל; דוחק, בזה שיש ואף - בו" שטופים שהיו
" בלשונו (רש"י?) מאריך גם חזק dnnxn`pyולכן

cnl dz`. .jkitl"חזק לומר .30הוצרך
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ממנו. להשמר קל שדם כיון בדם לחזקם
שאפילו 21) מצות כו"כ מצינו כי – בזה אין גמורה פירכא

אופן נאמרוmeiwפרטי עצמן שהמצות אלא עוד ולא wxהמצות
הדברים". ב"אלה

נמשך 22) האב שטבע כ' כה) (פסוק יקר וכלי שבראב"ע ואף
לרגילות  בנוגע ולא הנפש (תכונות) לטבע בנוגע ה"ז – לבנים גם

כבפנים. כמ"פ, ע"ז התורה שהזהירה ובפרט וכיו"ב, באכילה
בהספרי.23) הנצי"ב בעמק פירש כן
(פרש"י 24) נפש" "שיקוץ בהם שיש שקצים באזהרת לא גם

המשנה  בפי' (רש"י בהם קצה אדם של דנפשו מג), יא, שמיני
שמיני). ס"פ פרש"י ב. סא, ב"מ וראה שם. דמכות

כ.25) טו. יב, פרשתנו פרש"י ראה
"רק".26) תיבת גם מהכתוב מעתיק שרש"י מה יומתק ועפ"ז
ש 27) 36 ובהערה ס"ז 209 ע' ח"ה לקו"ש גם n"kae.ם.ראה
ב.28) כא, פסחים
כא.29) יד, פרשתנו
שם)30) 28 ובהערה 267 ע' ח"ה (לקו"ש שנת' מה ע"פ

שמשמע  כפי הכתוב מפרש שר"י היא בכ"מ ר"י ששיטת

d`x zyxt - zegiy ihewl

לזרז  א) - מצינו עזאי בן שמעון רבי שיטת
וכאמרו  הקלות, אפילו המצוות בקיום 31ולחזק

גרסינן  לא אם (גם (שפירושו קלה למצוה רץ "הוי
הזקן 32"כלחמורה" אדמו"ר וכגירסת ,33- לא (wx

- אלא קלה, קלה mbלמצוה וכהטעם 34למצוה ,
ועלֿדרךֿזה  מצוה"; גוררת שמצוה שמסיים)

" אומר בעבירה על gxeaeלהיפך (וגם העבירה מן
עבירה". גוררת ועבירה הטעם) זה

שאר  לקיום מביא - קלה מצוה קיום ב)
בעבירה. - גיסא ולאידך יותר, חמורות גם המצוות,

בציווי  גם א) דם: באיסור כאן גם - ולשיטתו
"חזק"lw"שהוא להיות צריך - ממנו" להשמר

" שאמר מה הוא שבמצוותֿעשה uxבאזהרתו,
עבירה) (בכל ובלאֿתעשה קלה"; (גם) למצוה

"gxea;"העבירה מן

צריך  אתה כמה עד וללמדך "להזהירך ב)
וחומר קל . . . במצוות כי x`ylלהתחזק מצוות",

חיזוק הוא כאן אמרו znbecהמצוות.x`ylהנאמר
שמצוהux"הוי . . קלה מצוה",zxxebלמצוה

ועל  העבירה", מן "ובורח מצוות, שאר גם ותקיים
העבירות. משאר גם רחוק תהיה זה ידי

.Â רבי דשיטת ידעינן האמור, פי על והנה
שמעון  רבי ושיטת ככתבם", "דברים - היא יהודה
- והפכה קלה, למצוה אפילו לרוץ - עזאי בן
ליה  סבירא לא יהודה שרבי מנלן אבל בעבירה.
במצוה  "חזק" להיות שצריך עזאי בן שמעון כרבי

lwy ליה סבירא לא עזאי בן שמעון ורבי לשומרה,
ככתבם"? ד"דברים יהודה כרבי

ברכות  מסכת בסוף איתא בן 35והביאור: תניא :
לבית  עקיבא רבי אחר נכנסתי אחת פעם אומר עזאי
לו  אמר כו'. למדתי דברים, ג' ממנו ולמדתי הכסא

תורה  לו אמר ברבך. פניך העזת כאן עד יהודה ר'
צריך. אני וללמוד היא

פליגי? במאי ולכאורה

היא  שתורה דאף סבר יהודה שרבי לומר ויש
עליו  - התורה בלימוד כרגיל הרי, ללומדה, וצריך
לרבי  שאמר וזהו המדרש, בבית ההלכה לשאול
במקום  פניך" העזת כאן "עד עזאי בן שמעון

המדרש. בבית שאלה

שצריך  שמדגיש עזאי בן שמעון רבי אמנם
מובן dvixלהיות ועלֿדרךֿזה קלה, למצוה אפילו

הרי - הלכה לבירור בנוגע כן xyt`yגם mewna אין
לראות  אם כי המדרש, בבית הלכה שאלת מספיק

dyrnאשר ,ax dyrn36,jxc lre חז"ל אין 37מאמר
(באם  מעשה מפי ולא לימוד מפי לא הלכה למדין

rbep בטעם לטעות מקום עד 38ויש המעשה)
רבי  אחרי נכנס ולכן - למעשה הלכה לו שיאמרו

בפועל  הנהגתו לראות .39עקיבא

אגד  ה'חידושי קושיית מתורצת זה פי ות'ועל
על  לשאול לו היה פניו להעיז הכריחו "דמי שם,

מרבו". אלו דברים

מילי  בהני אדעתי' אסיק ד"לא מתרץ שם והנה
היא  ותורה עליהם, לשאול איסור חשש בהו דאית
ללמוד  שם שיש מה לידע היינו דקאמר כו' וללמוד

כו'". ממנו

יכול  היה גופא זה הרי להבין: זכיתי ולא
והיה  ממנו" ללמוד שם "יש אם רבו את לשאול
ברבו. פניו להעיז צריך היה ולא מפיו, הדבר לומד

רבי  של ודרכו שיטתו כנ"ל: הוא והביאור
בתורה  וענין דבר כל לעשות עזאי, בן שמעון
ומכיון  יתירה. והתחזקות ריצה של באופן ומצוות
רב", מ"מעשה וברור טוב יותר הלכה פסק שאין

" אלא רבו, את שישאל בזה הסתפק אחריו qpkpלא
הנהגתו  שיראה ידי על ממנו ללמוד הכסא" לבית

בפועל.

שאין  היתה יהודה רבי של שיטתו כן שאין מה
שתורה  ואף וכו', פניו להעיז כדי עד לרוץ צריך
הלכות  ישנם אם רבו את שישאל די וכו', היא
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מובן  ישראל, של בכבודן שממעט במקום אפי' עצמם מהכתובים
ומהמשך  מהכתובים המובן כפי שמפרש כאן גם שיטתו היא שכן
"שהיו  לגלות ישראל של בכבודן ממעט שעי"ז אף עצמו. הפרשה

בדם". שטופין
מ"ב.31) פ"ד אבות
שם.32) למשניות נוסחאות ובשינויי שם תויו"ט ראה
שמזה 33) ואפשר ג: אות פ"ל הכולל שער (ראה בסידורו

בסידור). אדמו"ר הדפיסם הטעם
העירו 34) "וכבר שם הרמב"ם בפי' וראה שם. פרש"י ראה

המצות  מעשה על זרוז בו יש בתורה נפלא חדוש על ע"ה חכמים
כו'".

א.35) סב,

וש"נ.36) א. כא, שבת
וברשב"ם.37) ב. קל, ב"ב
שם.38) ב"ב עיין רב. דוקא מעשה – לזה מקום כשאין אבל
העזת 39) כאן "עד לר"ע עזאי בן א"ל לפנ"ז שם דאיתא ואף

כן. לעשות למד דמזה י"ל כו'",



d`xכב zyxt - zegiy ihewl

הרי  עזאי בן והנהגת הכסא. לבית בשייכות ודינים
פניך  העזת כאן "עד - יהודה דרבי לשיטתיה זה

.40ברבך"

מצינו  זה דרך עזאי 41על "בן גיסא: לאידך
נאמר  ונאמר 42אומר תחיה לא שוכב 43מכשפה כל

עם  שוכב מה לו, ענין סמכו יומת, מות בהמה עם
ר' ליה אמר בסקילה. מכשפה אף בסקילה בהמה
לסקילה, זה נוציא לו ענין שסמכו מפני וכי יהודה
יצאו, ולמה היו, מכשפים בכלל וידעוני אוב אלא
בסקילה  וידעוני אוב מה לך, ולומר להם להקיש

בסקילה". מכשפה אף

דורש  עזאי בן לומר: יש מחלוקתם וטעם
- ענין" "סמכו כולה, התורה בכל "סמוכין"

עונש 44dzellkaהפרשה  מזה ללמוד כך כדי ועד
שסמכו  מפני "וכי מתמה יהודה רבי אבל סקילה.
מזה  הדין לומד כיֿאם לסקילה", זה נוציא לו ענין

כו' בכלל וידעוני מכשפה xnelejlש"אוב כו'
" - yxetnבסקילה" `xwn"41.

.Ê:רש"י שבפירוש תורה של מיינה
הוא  הדם "כי הכתוב מפרש דם אזהרת בטעם

המפרשים  וביארו גו'". בבשר 45הנפש שגם דאף
בין  הפרש ישנו מקום מכל הנפש, נמצאת הבהמה

שבו ש"46הנפש z`vnpהבשר הנפש"ed47`לדם
.48עצמה 

מבשרו  ובשר דם נעשה מאכל דבר מכל דהנה
אוכל  שהוא המאכל טבע בהאדם נקבע .49ולכן

הרי  (טהורה) בהמה בשר אוכל האדם וכאשר
תוקף בזה אין הבהמה ytpא) הבשר 50(וטבע) ב) ,

עד  וכו' ומשתנה ומתעכל נלעס להיות צריך
הדם  אבל הנזון": טבע אל "ושב ובשר דם שנעשה
על  הרי בזה, וכיוצא כבשר וכו' עיכול צריך שאין

הדם אכילתו ytpdידי `edy טבע יתחבר דהבהמה,
כנפש  ותתעבה האדם בנפש הבהמה ונפש

.51הבהמה 

דנפש  מדות בדם, השטופים שאלו מזה, והמובן
הבהמה.52הבהמית  נפש כטבע שלהם

רש"י: שבפירוש הפירושים ב' וזהו

בדם" שטופים ש"היו בזה מדבר בתחלה
על  הציווי והוא חזק" לומר הוצרך ו"לפיכך

הטבעיים  מדותיו ובירור בתיקון נפש 53החיזוק של
הבהמית.

הוא  יהודה רבי כי יהודה, רבי אומרו זה ופירוש
בחינת 54מלשון  שהוא ה'" את אודה "הפעם

וביטול  בביטול 55הודאה היא העבודה זה ומצד ,
- אתכפיא עבודת תחתונות, הכי מדריגות ובירור
דנפש  טבעיים למדות שייכות לו שיש היינו

ולשנותם. לבררם וצריך הבהמית,

בבחי' "היה דעבודתו עזאי בן שמעון רבי אבל
`evx למעלה לעלות היה ומגמתו חפצו שכל דוקא

חשקה  נפשו שלו התורה בעסק כן וכמו 56כו'

וכו'" תורה 57בתורה של ענין כל לכן ואשר ,
של באופן עשה כנ"ל,dvixומצוות והתחזקות,

עד  וללמדך להזהירך אלא הכתוב בא "לא לדעתי'
שהכתוב  והיינו במצות", להתחזק צריך אתה כמה
אלא  - טבעיות מדות ושינוי בירור על בא לא
זוהר  מלשון להזהירך במצוות, להתחזק להזהירך
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רע"ק40) שהרי צע"ק אופן i"xcובכל eax'כו פניו העיז
ד(עדיין) ואת"ל רשב"ע? על התמי' ומהי – (39 בהערה (כנ"ל

– לר"י רשב"ע ענה לא למה – זו עובדה ר"י ידע axלא dyrn
כן. עשה שרע"ק

וש"נ.41) ב. כא, ברכות
יז.42) כב, משפטים
יח.43) שם,
רע"ב.44) שם ברכות פרש"י
עקדה 45) בתחלתה. קמח מצוה חינוך יא. יז, אחרי רמב"ן

השני". "בטעם כאן אברבנאל שם. אחרי אוה"ח מו). (שער אחרי
ועוד.

(46.50 הערה לקמן וראה שבו. הדם ע"י רק שזהו וי"ל
"המתלבשת".47) פ"א מתניא להעיר
וכל 48) הנפש את משיב נפש כל ב): (מד, מברכות להעיר

הנפש. את משיב לנפש קרוב
אכילת 49) איסור בטעם ועוד) יג יא, ויקרא (רמב"ן וכמבואר

האוכל. בלב אכזריות מוליד כי וטורפים הדורסים בע"ח
מרמב"ן 50) אבל עיקר". כל בבשר הנפש "ואין שם באוה"ח

כבפנים. מובן שם וכו' ואברבנאל
ממנו 51) יצא כבר כאשר הוא דם אכילת איסור אשר ואף

אליו  כלי רק הוא והדם לחוד שנפשו את"ל (גם י"ל הבהמה, נפש
נשאר  הנפש צאת לאחרי שגם (45 בהערה שנסמנו בכ"מ ראה –
האדם  לגוף בהנוגע המבואר וע"ד בדם, הבהמה נפש רוח עדיין

שם. אחרי אלשיך וראה תרנ"ט). שובה (ד"ה
שלו.52) דנפה"א במדות גם פועל וה"ז
פ"ה.53) תרצ"ד היום זה ד"ה וראה פט"ו. מתניא להעיר

סו  ע' ח"ז התמים ואילך. סע"א נו ע' ח"א לקו"ד וראה ובכ"מ.
ואילך. [298]

ספ"פ.54) תרל"ז וככה המשך ראה
הודאה 55) בבחי' ואילך) א מה, א. (מד, תו"א וראה

שביהודה.
ב.56) סג, יבמות
וראה 57) ועוד. לסופו). (קרוב יג אות תרמ"ט מות אחרי ד"ה

שם. 12 ,11 ובהערות 990 ע' ח"ג לקו"ש
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להתחזק58ואור  האדם שעל היינו ,zelrzdle'כו
נפשו -xe`aולהאיר המצוות בענין אלקי

אדם  שאין ממנו להשמר קל "שהוא בדבר אם
אומרת  זאת באזהרתו", לחזקך הוצרך לו מתאוה
מצד  לו מתאוה אדם אין שבלא"ה כזה ענין אם
גם  ממנו ומובדל הבהמית דנפשו הטבעיות מדותיו

מדותיו 59מצד  לחזק 47טבע "הוצרך מקום מכל ,

ezxdf`a יותר עוד להתחזק עליו בזה שגם ,"
מעלה  לעלות היינו אלקי, אור בבחי' באזהרתו,

- מדותיו מטבע גם בהבדלה

כאלו  מצוות בעניני מצוות" לשאר וחומר "קל
וכמה  כמה אחת על - להן מתאוה אדם של שנפשו
של  באופן להיות ולהתעלות להתחזק שעליו
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ב)59) פד, בדרמ"צ (הובא פ"ו להרמב"ם מח"פ להעיר
אפשי. אי ע"ז לומר צריך השכל מצד גם רע שהם שם.60)שהרעות בח"פ ראה

              

        
         

    
        

         
      

       
        

        
          

         
           

       
      

       
         

           
        

        

         
         

      
         

         
           

         
       

     
        

        
        

        
        

         
         

          
        

   













































































               

          
       

        
          

      
        

          

        
        

  
          

        
     



























              

         
         
      

      
         

         
        

          
  

    























כג d`x zyxt - zegiy ihewl

הרי  עזאי בן והנהגת הכסא. לבית בשייכות ודינים
פניך  העזת כאן "עד - יהודה דרבי לשיטתיה זה

.40ברבך"

מצינו  זה דרך עזאי 41על "בן גיסא: לאידך
נאמר  ונאמר 42אומר תחיה לא שוכב 43מכשפה כל

עם  שוכב מה לו, ענין סמכו יומת, מות בהמה עם
ר' ליה אמר בסקילה. מכשפה אף בסקילה בהמה
לסקילה, זה נוציא לו ענין שסמכו מפני וכי יהודה
יצאו, ולמה היו, מכשפים בכלל וידעוני אוב אלא
בסקילה  וידעוני אוב מה לך, ולומר להם להקיש

בסקילה". מכשפה אף

דורש  עזאי בן לומר: יש מחלוקתם וטעם
- ענין" "סמכו כולה, התורה בכל "סמוכין"

עונש 44dzellkaהפרשה  מזה ללמוד כך כדי ועד
שסמכו  מפני "וכי מתמה יהודה רבי אבל סקילה.
מזה  הדין לומד כיֿאם לסקילה", זה נוציא לו ענין

כו' בכלל וידעוני מכשפה xnelejlש"אוב כו'
" - yxetnבסקילה" `xwn"41.

.Ê:רש"י שבפירוש תורה של מיינה
הוא  הדם "כי הכתוב מפרש דם אזהרת בטעם

המפרשים  וביארו גו'". בבשר 45הנפש שגם דאף
בין  הפרש ישנו מקום מכל הנפש, נמצאת הבהמה

שבו ש"46הנפש z`vnpהבשר הנפש"ed47`לדם
.48עצמה 

מבשרו  ובשר דם נעשה מאכל דבר מכל דהנה
אוכל  שהוא המאכל טבע בהאדם נקבע .49ולכן

הרי  (טהורה) בהמה בשר אוכל האדם וכאשר
תוקף בזה אין הבהמה ytpא) הבשר 50(וטבע) ב) ,

עד  וכו' ומשתנה ומתעכל נלעס להיות צריך
הדם  אבל הנזון": טבע אל "ושב ובשר דם שנעשה
על  הרי בזה, וכיוצא כבשר וכו' עיכול צריך שאין

הדם אכילתו ytpdידי `edy טבע יתחבר דהבהמה,
כנפש  ותתעבה האדם בנפש הבהמה ונפש

.51הבהמה 

דנפש  מדות בדם, השטופים שאלו מזה, והמובן
הבהמה.52הבהמית  נפש כטבע שלהם

רש"י: שבפירוש הפירושים ב' וזהו

בדם" שטופים ש"היו בזה מדבר בתחלה
על  הציווי והוא חזק" לומר הוצרך ו"לפיכך

הטבעיים  מדותיו ובירור בתיקון נפש 53החיזוק של
הבהמית.

הוא  יהודה רבי כי יהודה, רבי אומרו זה ופירוש
בחינת 54מלשון  שהוא ה'" את אודה "הפעם

וביטול  בביטול 55הודאה היא העבודה זה ומצד ,
- אתכפיא עבודת תחתונות, הכי מדריגות ובירור
דנפש  טבעיים למדות שייכות לו שיש היינו

ולשנותם. לבררם וצריך הבהמית,

בבחי' "היה דעבודתו עזאי בן שמעון רבי אבל
`evx למעלה לעלות היה ומגמתו חפצו שכל דוקא

חשקה  נפשו שלו התורה בעסק כן וכמו 56כו'

וכו'" תורה 57בתורה של ענין כל לכן ואשר ,
של באופן עשה כנ"ל,dvixומצוות והתחזקות,

עד  וללמדך להזהירך אלא הכתוב בא "לא לדעתי'
שהכתוב  והיינו במצות", להתחזק צריך אתה כמה
אלא  - טבעיות מדות ושינוי בירור על בא לא
זוהר  מלשון להזהירך במצוות, להתחזק להזהירך
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רע"ק40) שהרי צע"ק אופן i"xcובכל eax'כו פניו העיז
ד(עדיין) ואת"ל רשב"ע? על התמי' ומהי – (39 בהערה (כנ"ל

– לר"י רשב"ע ענה לא למה – זו עובדה ר"י ידע axלא dyrn
כן. עשה שרע"ק

וש"נ.41) ב. כא, ברכות
יז.42) כב, משפטים
יח.43) שם,
רע"ב.44) שם ברכות פרש"י
עקדה 45) בתחלתה. קמח מצוה חינוך יא. יז, אחרי רמב"ן

השני". "בטעם כאן אברבנאל שם. אחרי אוה"ח מו). (שער אחרי
ועוד.

(46.50 הערה לקמן וראה שבו. הדם ע"י רק שזהו וי"ל
"המתלבשת".47) פ"א מתניא להעיר
וכל 48) הנפש את משיב נפש כל ב): (מד, מברכות להעיר

הנפש. את משיב לנפש קרוב
אכילת 49) איסור בטעם ועוד) יג יא, ויקרא (רמב"ן וכמבואר

האוכל. בלב אכזריות מוליד כי וטורפים הדורסים בע"ח
מרמב"ן 50) אבל עיקר". כל בבשר הנפש "ואין שם באוה"ח

כבפנים. מובן שם וכו' ואברבנאל
ממנו 51) יצא כבר כאשר הוא דם אכילת איסור אשר ואף

אליו  כלי רק הוא והדם לחוד שנפשו את"ל (גם י"ל הבהמה, נפש
נשאר  הנפש צאת לאחרי שגם (45 בהערה שנסמנו בכ"מ ראה –
האדם  לגוף בהנוגע המבואר וע"ד בדם, הבהמה נפש רוח עדיין

שם. אחרי אלשיך וראה תרנ"ט). שובה (ד"ה
שלו.52) דנפה"א במדות גם פועל וה"ז
פ"ה.53) תרצ"ד היום זה ד"ה וראה פט"ו. מתניא להעיר

סו  ע' ח"ז התמים ואילך. סע"א נו ע' ח"א לקו"ד וראה ובכ"מ.
ואילך. [298]

ספ"פ.54) תרל"ז וככה המשך ראה
הודאה 55) בבחי' ואילך) א מה, א. (מד, תו"א וראה

שביהודה.
ב.56) סג, יבמות
וראה 57) ועוד. לסופו). (קרוב יג אות תרמ"ט מות אחרי ד"ה

שם. 12 ,11 ובהערות 990 ע' ח"ג לקו"ש

d`x zyxt - zegiy ihewl

להתחזק58ואור  האדם שעל היינו ,zelrzdle'כו
נפשו -xe`aולהאיר המצוות בענין אלקי

אדם  שאין ממנו להשמר קל "שהוא בדבר אם
אומרת  זאת באזהרתו", לחזקך הוצרך לו מתאוה
מצד  לו מתאוה אדם אין שבלא"ה כזה ענין אם
גם  ממנו ומובדל הבהמית דנפשו הטבעיות מדותיו

מדותיו 59מצד  לחזק 47טבע "הוצרך מקום מכל ,

ezxdf`a יותר עוד להתחזק עליו בזה שגם ,"
מעלה  לעלות היינו אלקי, אור בבחי' באזהרתו,

- מדותיו מטבע גם בהבדלה

כאלו  מצוות בעניני מצוות" לשאר וחומר "קל
וכמה  כמה אחת על - להן מתאוה אדם של שנפשו
של  באופן להיות ולהתעלות להתחזק שעליו
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אפשי. אי ע"ז לומר צריך השכל מצד גם רע שהם שם.60)שהרעות בח"פ ראה

              

        
         

    
        

         
      

       
        

        
          

         
           

       
      

       
         

           
        

        

         
         

      
         

         
           

         
       

     
        

        
        

        
        

         
         

          
        

   













































































המשך ביאור למסכת מועד קטן ליום רביעי עמ' א

               

          
       

        
          

      
        

          

        
        

  
          

        
     



























המשך ביאור למסכת מועד קטן ליום שבת קודש עמ' ב

              

         
         
      

      
         

         
        

          
  

    





















המשך ביאור למסכת מועד קטן ליום שישי עמ' א



כד
בראשית יח, ח – ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר 
העץ  תחת  עליהם  עומד  והוא  לפניהם  ויתן  עשה 

ויאכלו

קטז

ביאור דיוק הכתוב, דבאברהם ויעקב כתיב "אכילה", 
משא"כ ביצחק כתיב "שתי'"

עיין בתורה אור בד"ה ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר 
בפירוש וישתו ע"ש1.

ובדרך כלל אכילה2 הוא מקו הימין חסדים, ושתי' הוא 
מקו השמאל גבורות3.

וזהו מה שדת של תורה אכילה מרובה משתי' כדרז"ל4 
וגבורות  להרבות,  צריך  חסדים  כן  כי  כדת,  והשתי'  ע"פ 

למעט.
וקו הימין הוא חד אריך5, וקו השמאל הוא חד קציר.

וכן בקוי אות ה', קו הימין הוא ארוך וקו השמאל קצר6 
ממנו.

וזהו מה שמצינו באברהם שנתן לאורחים לאכול כמ"ש 
ואקחה פת לחם כו' וכתיב והוא עומד עליהם תחת העץ 

ויאכלו, כי אברהם הוא קו הימין בחי' חסדים7.

וז"ל: החיות של האכילה היא מלמעלה  ג(  1( )פרשת משפטים עח, 
למטה, שיורד המאכל לאצטומכא, ומתבשל בכבד, ועולה ללב ומוח 
ולהסגר  להפתח  ללב  המוח  מן  כח  שיורד  ירידה,  בדרך  מחי'  ומשם 
להתפשט הדם בכל האברים בדרך רצוא ושוב כו'. אך הנה הדם עצמו 
אינו עולה למוח מחמת גסותו ועבותו וגידי ועורקי המוח דקים מאד. 
וזה פעולת השתי' לרכך הדם ולקלשו ואז עולה מן הדם רק דבר דק 
וכח בלבד לחלוחית למוח לחזקו שהוא חיות דרך עלי' וכו', ולכן יכול 
להתפשט  יכול  הדם  שאין  לפי  והיינו  אף שאוכל,  בצמא  למות  אדם 
והמים  דעירובין  רפ"ג  להרמב"ם  המשניות  בפירוש  )ועיין  באברים 

כו'(... ע"ש.
]נמצא דהאכילה היא עיקר חיות ומזון האדם, ופעולת השתי' היא לפרר 
דהאכילה  כאן,  וזהו שמבאר  ובשר,  לדם  כדי שיתהפך  המזון  ולרכך 
היא חסד – עיקר המזון מהקב"ה )ראה לעיל סימן קיד(, והשתי' בחי' 

גבורה, פי' גבורה שבחסד, כדי שהגוף יהי' כלי לקבל המזון כראוי.[
בזה"ק  כדמוכח  גבורה,  הוא מצד  ושתי'  הוא מצד חסד,  "אכילה   )2
פרשת תצוה דף קפ"ה ע"ב ע"ש". )תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים 

לש"ס עמוד רמג(
3( "הנה שתי' הוא בגבורה בחי' יצחק כמ"ש בזה"ק פ' תצוה דף קפ"ה 
יצחק  לוי  )תורת  ע"ש".  דיצחק  מסטרא  דאיהו  קחשיב  שתי'  ואי  ב' 

כאן(
א"ר  ח(,  א,  אסתר  )מגילת  אונס  אין  כדת  והשתי'  יב.  דף  מגילה   )4
חנן משום רבי מאיר כדת של תורה, מה דת של תורה אכילה מרובה 
]ופרש"י:  משתי'  מרובה  אכילה  רשע  אותו  של  סעודתו  אף  משתי', 
כדת של תורה, אכילת מזבח מרובה משתי', פר ושלשה עשרונים סולת 

לאכילה ונסך חצי ההין )במדבר טו, ט. י.[
אזלין  אנון  ספירן  עשר  "ואלין  אליהו"  ב"פתח  תקו"ז(  )הקדמת   )5

כסדרן, חד אריך" )חסד( "וחד קציר" )גבורה(.
6( ראה גם לקמן סימן קנד הערה 5, ובהנסמן שם.

7( כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה גם זהר בראשית דף מז, 

וכן8 ביעקב, תפארת9 הנוטה לחסד10, כתיב11 ויאכלו שם 
על הגל, וכתיב12 ויקרא לאחיו לאכל לחם ויאכלו לחם.

ויעש להם  גבורות, כתיב בפרשת תולדות14  וביצחק13, 
משתה, שהוא ע"ש השתי'.

ומ"ש באברהם15 ויעש אברהם משתה גדול, הוא מפני 
שהי' זה ביום הגמל16 את יצחק שיצחק הוא בחי' גבורות.

וזהו מה שמשקין17 יותר עלולין לקבל טומאה מאוכלין, 
מה  ואפילו  אוכלין.  משא"כ  תחלה18,  נעשו  משקין  כי 
כשנפלו משקין  דוקא  הוא  טומאה  ג"כ מקבלין  שאוכלין 
עליהם, שאז הם מוכשרין, כמ"ש19 וכי יותן מים כו'. והוא 
השמאל  בקו  אחיזה  יותר  להם  יש  ורע  טומאה  כי  מפני 

גבורות וכאמור20.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רנב

ב. תניא – אגרת הקדש סימן ה. מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים 
עמוד ד וש"נ.

יעקב בחי' תפארת: ראה לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, ב. תורה   )8
אור פרשת נח יא, א.

9( ראה פרי עץ חיים שער הלולב פרק א', הערה משם "ֶצַמח". עיין גם 
לקמן סימן קיז. ר. רא הערה 21. לעיל סימן סב. עט.

וז"ל:  קלב  עמוד  בראשית  לזהר  הערות  יצחק  לוי  לקוטי  ראה   )10
יעקב מתייחס לאברהם ביחוד, שהוא לו לבן ואברהם לו לאב כמ"ש 
 – אברהם  שעל  יצחק,  ואלקי  אביך  אברהם  אלקי  כד(  כו,  )בראשית 
חסד, אמר אביך, דיעקב – תפארת, ולא על יצחק גבורה, כי תפארת 
פעולת  כמו  לרחם  הוא  התפארת  פעולת  כי  לחסד,  ומתייחס  נוטה 
החסד, וכתיב )ישעי' כט, כב( ליעקב אשר פדה את אברהם, ע"כ יעקב 

תפארת הנוטה ושייך לחסד.
11( בראשית לא, מו. "ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים ויקחו אבנים 

ויעשו גל ויאכלו שם על הגל".
12( שם לא, נד. "ויזבח יעקב זבח בהר ויקרא לאחיו לאכל לחם ויאכלו 

לחם וילינו בהר".
13( יצחק הוא בחי' גבורה ודין כמ"ש )בראשית לא, מב( ופחד יצחק 
ד. מאמרי אדמו"ר הזקן  )כג( הכינויים פרק  לי. ראה פרדס שער  הי' 

פרשיות התורה חלק ב' עמוד תקפ, ובהנסמן במראי מקומות שם.
14( בראשית כו, ל. "ויעש להם משתה ויאכלו וישתו".

ביום  גדול  ויעש אברהם משתה  ויגמל  הילד  "ויגדל  ח.  כא,  15( שם 
הגמל את יצחק".

16( הגמל הוא ה"ג מ"ל, ועיין בע"ח שער מוחין דקטנות פ"ג )שער 
כב( ע"ש. )תורת לוי יצחק כאן(.

17( ויקרא יא, לד. משנה מכשירין ריש פרק א.
את  מטמא   – התרומה  את  הפוסל  כל  ז(:  משנה  ח,  פרק  )פרה   )18

המשקין להיות תחלה וכו'.
ביאור: )"כל הפוסל את התרומה" – כגון שני לטומאה )מאכל שנגע 
ופוסלות את  ידים, שהן שניות לטומאה,  או סתם  לטומאה(,  בראשון 
התרומה במגען )עיין משנה שבת א, ד(, "מטמא את המשקין להיות 
תחלה" – שאם נגע השני לטומאה במשקין, נעשים המשקין ראשון 
לטומאה, גזירה משום משקין שנטמאו משרץ, שהם ראשונים לטומאה 

מן התורה(. ראה רמב"ם הל' שאר אבות הטומאה פרק ז הלכה ב.
19( ויקרא יא, לח. ראה רמב"ם הלכות טומאות אוכלין ריש פרק א.
20( ראה גם בתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד תכד.

ילקוט לוי יצחק על התורה



כה

לא  וגו'  ונתצתם את מזבחותם  ג-ד –  יב, 
תעשון כן לה' אלקיכם

א. בספרי בפרשת ראה בפסוק כי את מזבחותיו תתוצון 
ואת מצבותם תשברון כו' לא תעשון כן לה' אלקיכם, דרשו 
פסק  וכן  המקדש,  מן  אחת  אבן  לסתור  שאסור  מכאן 
ז', הסותר  יסודי התורה הלכה  ו' מהלכות  הרמב”ם בפרק 
אבן אחת מן המזבח או מההיכל או מהעזרה לוקה שנאמר 
לה'  כן  תעשון  לא  וכתיב  תתוצון  מזבחותיו  את  כי  בע”ז 

אלקיכם ע”ש.
)עז(  דיומא  בתרא  בפרק  אמרו  שהרי  לחקור  יש  א”כ 
וכן  השי”ת,  בשליחות  המקדש  בית  נשרף  גבריאל  דע”י 
בעצמותי  אש  שלח  ממרום  בפסוק  איכה  במדרש  אמרו 
וא”כ קושיא לאלקינו איך שרף בית המקדש שהרי אמרו 
ובמ”ר  התורה  מצות  כל  מקיים  שהקב”ה  דוכתי  בכמה 
פרשת משפטים אמרו מלך ב”ו גוזר גזרה לאחרים לעשות 
והוא אינו עושה אבל הקב”ה אינו כן אלא מה שהוא עושה 
אחד  ומין  לשמור,  לעשות  לישראל  אומר  לעשות  ושומר 
אינו  למה  ועושה  אומר  הקב”ה  אמרתם  לא  לר”ג  שאל 
לטלטל  רשאי  אדם  אין  רשע  לו  אמר  השבת  את  משמר 
בחצירו ע”ש, וא”כ קשה איך התיר לעצמו הקב”ה לאו זה 

בשריפת המקדש.
לא  )ג:(  דב”ב  בפ”ק  במ”ש  זה  כל  שיתיישב  נראה  אכן 
ואמרו הטעם  בי כנישתא עד דבני אחריתי  לסתור איניש 
חזו  דאי  הש”ס  ואסיק  צלויי  משום  או  פשיעותא  משום 
להורדוס  חכמים  לו  התירו  ומה”ט  דמי  שפיר  חיוהא  בי' 
והרי הני חששי משום  שיסתור בית המקדש כדי לבנותו, 
פשיעותא או משום צלויי לגבי הקב”ה לא שייכי, ואי משום 
צלויי הרי בלאו הכי כבר הגויים שורפים אותו ואין לו מקום 
בית  שורפים  כבר  שהגויים  חיוהא  בי'  חזא  והרי  לצלויי, 
שפיר  לבנותו  דעת  על  שורפו  הקב”ה  אם  וא”כ  המקדש 
קוצים  ומצאה  אש  תצא  כי  ד”ס  בב”ק  אמרו  והרי  דמי, 
בציון  אש  ויצת  דכתיב  בציון  אש  הצתי  אני  הקב”ה  אמר 
ואני אהי' לה חומת אש  ואני עתיד לבנותה באש שנאמר 
סביב יע”ש, וא”כ נראה דזה הי' קטרוג מהש”ר דאף שידעו 
דישרפו ויגדפו הגוים אמרו כן לפני הקב”ה דאם ישרף ע”י 
הקב”ה יתחייב לבנותה כדקי”ל במבעיר את הבערה ומשום 
ליתא דאיסור דנותץ אבן במקדש ליכא דהא דאין חיוהא 
וכיון  המקדש,  בית  את  ישרפו  עכ”פ  שהגויים  מזה  גדול 

דשורף ע”ד לבנותו שפיר דמי.
 מערכי לב1 דרוש פג,

ועיין לקוטי שיחות חלק כט עמוד 11

יד, ו – וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת 
שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אותה 

תאכלו
והם  טהרה,  סימני  הם  גרה  ומעלת  פרסות  שתי  ב. 

1( ר' רפאל יוסף חזן ז”ל, נדפס שאלונקי תקפ”א.

והעולם  הזה  העולם  שנוחלים  פרסות  שתי  לישראל,  רמז 
הבא, מעלה גרה כמו שהבהמה לאחר גמר אכילתה חוזרת 
גמר  לאחר  ישראל  כך  כבתחילה,  ואוכלת  לפיה  המאכל 
אכילתן הפירות בעולם הזה הקרן קיימת להם לעולם הבא, 
אבל החזיר לפי שנמשלו בו האומות כתיב בי' והוא גרה לא 
יגר, כלומר אוכלים בעולם הזה ואין להם חלק לעולם הבא.
רבנו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

יד, ח – ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא 
ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו 

ובנבלתם לא תגעו

ג. את החזיר. האור זרוע פוסק דכל תיקו דאמורא הוי 
דבר שיש לו מתירין דאם יבוא אליהו יוכל להיות שיתירנה, 
הי'  שלא  נמצא  יתירנה  אם  דממ”נ  עליו  חלק  והרשב”א 
מתירין,  לו  שיש  דבר  הוי  לא  יאסרנה  ואם  מעולם  אסור 
וב”ח )טור יורה דעה סימן קב( בשם מרדכי אומר דהמאכל 

יתקלקל עד זמן ההוא ולא הוי דבר שיש לו מתירין.
והקשה הגאון הגדול ר' אבא זצ”ל אבדק”ק פפ”ד על מה 
נקרא חזיר בשם ההוא, שעתיד  דאיתא במדרשים שלכך 
הקב”ה להחזיר ולהתיר אבל עכשיו הוא באמת אסור, וא”כ 
לשיטת הרשב”א הי' ראוי שיהי' דבר שיש לו מתירין ולא 

יתבטל.
ונ”ל דבספר תולדות יצחק מפרש דלכך אסר לנו ה' כל 
שאיננה שוסעת שסע פרסות מפני שאותן החיות ובהמות 
ומכין  ברגליהם,  נלחמים  והמה  סדוקות  אינן  שפרסותיהן 
ודורסין בהם והמה יש להם ארס גדול ולכך אסרה התורה 
שאותה  מפני  גרה  מעלה  להיות  צריכה  ולכך  לנו,  אותם 
בעל חי שטבעה גסה אז יכולה כל מאכלה להתעכל מהרה 
ואותם אינם בריאים לגופינו מחמת כח גסות שלהם, אבל 
מאכלם  את  להתעכל  יוכל  לא  בטבע  דקים  שהמה  אותם 
היטב  המזון  שנתעכל  עד  ומקיאין  וחוזרין  שמקיאין  עד 

והמה ראוים לאכול לנו מחמת דקות טבעיהם.
והנה בודאי שהקב”ה לא יעקר מצוה אחת מכל המצות 
הנ”ל, אבל  ומחקרי' על המדרש  כמו שמקשין המפרשים 
ויפשיט  החזיר  טבע  את  הקב”ה  ישנה  לעתיד  באמת 
זוהמתו ויזדקק טבעו, ובאם נזדקק טבעו ממילא יעלה גרה 
ויותר לנו, ועי”ז לא נעקר מצוה בתורה כי הך מצוה קיימת 
לעולם שהחזיר שיהי' גס בטבעו ועי”ז לא יעלה גרה ויהי' 
אסור לעולם, והא תינח אותן שיהי' אז בחיים ישתנו טבעם 
בין  או  בתבשיל  לנו  שנתערב  אותו  אבל  ממילא,  וישתרו 
חתיכות אחרות שלא נזדקק טבעו קודם מיתתו יהי' אסור 

לעולם ולכך לא מיקרי דבר שיש לו מתירין ודוק.
תורת משה – חתם סופר

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ראה 
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ננננֹוֹוֹוֹותןתןתןתן אנכיאנכיאנכיאנכי כו)ראהראהראהראה (יא, ְְְְֵֵֵֵָָָָֹֹ ִִִִֵֵֵֵֹֹ
ׁשמיעה  ּדֹומה אינֹו ּכמאמר והבנה, ׁשמיעה מּדרּגת מעלה למעלה ׁשהיא ּבאלקּות, הראּיה ּדרּגת ה'ראה', את לכם נֹותן ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאני

צדקנּו. מׁשיח ידי על ּתתגּלה ּוׁשלמּותּה זֹו, ּדרּגה ׁשל מעין ּביׂשראל ּפעל רּבנּו מׁשה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלראּיה.
מעלה  ׁשל ּביׁשיבה ׁשמע ׁשנתֹו ּבעת ׁשּפעם האריז"ל, על ׁשּמסּפר ּבּמה לראֹות נּתן לׁשמיעה ראּיה ּבין ההבּדל ּגדל ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ(את
ּבבחינת  ּׁשהּׂשיג ׁשּמה לנּו, הרי ּׁשהּׂשיג. מה ּכל את למסר יכֹול היה לא ׁשנה ׁשמֹונים ּדֹורׁש היה ׁשאם נפלאים, ְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹסֹודֹות

ׁשמיעה). ּבדר למסר ּכדי ׁשנה ׁשמֹונים צרי היה אחת, ּבׁשעה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹראּיה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 133 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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ּוּוּוּוקללהקללהקללהקללה:::: ּבּבּבּברכהרכהרכהרכה ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם לפניכםלפניכםלפניכםלפניכם נתןנתןנתןנתן אנכיאנכיאנכיאנכי כו)ראהראהראהראה (יא, ְְְְֵֵֵֵָָָָֹֹֽֽֽֽ ִִִִֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
"וחילּופא". "ּוקללה" ּתרּגם ּבפרׁשתנּו יֹונתן ּבתרּגּום א ּולוטין", "ּברכן – אּונקלֹוס ּבתרּגּום ּפרׁש ּוקללה" "ּברכה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָּבּתבֹות
ׁשּקללה  להּגיד אפׁשר אי אבל ּביניהם, ׁשּיכּות ׁשּיׁש א ׁשֹונים, ּדברים ׁשני ׁשל חּלּוף ּפרּוׁש חילּופא, ּדלׁשֹון להבין ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָוצרי

ּברכה? ׁשל 'חילּופא' ְִִֶָָָהיא
יׂשראל  ּבני ׁשל והּגלּות  הּׁשעּבּוד מּצד הּוא ּבזה, וכּיֹוצא ארמית ללׁשֹון הּתֹורה ּתרּגּום ענין ּכללּות ּדהּנה ּבזה: לבאר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָויׁש

אֹופּנים: ב' יׁש עצמֹו והּגלּות הּׁשעּבּוד ּובענין העֹולם, אּמֹות ׁשל אחרים ללׁשֹונֹות הּתֹורה לפרׁש צר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשהיה
ּכפי  הּגלּות יּסּורי את ראּו ׁשם ּבתקף, היה הּגלּות והסּתר העלם ׁשּבֹו מקֹום - ּבבל ׁשל הּתרּגּום אּונקלֹוס, ּתרּגּום ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל־ּפי

קללה". – "לוטין ּבפׁשטּות: נראים ְְְְְִִִֵֶַָָָׁשהם
ּכבּבבל  ּכל־ּכ והסּתר העלם היה לא ׁשּׁשם – יׂשראל ארץ ׁשל ּתרּגּומים ׁשהיּו וירּוׁשלמי, יֹונתן ּתרּגּום על־ּפי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמה־ּׁשאין ־ּכן
ּבאמת  ּכי  סּוג , ׁשּבאֹות ֹו ּדברים ׁשני ׁשל  חּלּוף ׁשּפרּוׁשֹו "חילּופא" רק ּבאמת ׁשהם הּגלּות יּסּורי ׁשל הּפנימּיּות יֹותר ראּו –ְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּמתחּלפים  רק הּברכֹות, ּכמֹו טֹוב ּגם הם ּבפנימּיּותם המׁשכתם.הּיּסּורים ּבאפן ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מצֹות  את וׁשמרּת - ׁשּיהיה ּכדי – מיּסר ּך אלקי ה' ּבנֹו את איׁש ייּסר ּכא ׁשר ּכי גֹו' וּירעיב ויעּנ ּׁשּכתּוב מה ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹועל־ּדר
את  לקּבל ויּוכלּו יזּדּככּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי הּוא הּיּסּורים ׁשל ׁשהּתכלית היינּו, גֹו', טֹובה ארץ אל מביא גֹו' אלקי ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה'

הּגאּולה. ׁשל הּנעלים ְֲִִִֶַַַַָהּגּלּויים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 173 cenr c wlg p"yz 'zeiecreezd ± mgpn zxez' itÎlr)

drinWE dI`x§¦¨§¦¨

ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם לפניכםלפניכםלפניכםלפניכם נתןנתןנתןנתן אנכיאנכיאנכיאנכי כו)ראהראהראהראה (יא, ְְְְֵֵֵֵָָָָֹֹֽֽֽֽ ִִִִֹֹֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְֲֵֵֶַַָָָָיׁש

ּבגמרא א)איתא כו, השנה ּכׁשהּדּינים (ראש מה־ּׁשאין־ּכן זכּותא". ליּה חזי מצּו לא כּו' ּדחזיּוהּו ּד"ּכיון ּדּין" נעׂשה עד "אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
זכּותא. ליּה חזּו – אמת אֹומרים ׁשהעדים להם ׁשּברּור אף – מעדים הּדבר את ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשֹומעים

ראה  עצמֹו ׁשהּוא מּכיון הּדבר, אצלֹו ׁשּיפר ׁשאי־אפׁשר עד לגמרי, האדם אצל הּנראה הּדבר מתאּמת ׁשּבראּיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻונמצא
זה. ֶֶאת

ּבאמּתּות  ספקֹות ּבלּבֹו להתעֹורר יכֹולים ּביֹותר, ּומסמ נאמן מּמקֹור ׁשֹומעֹו אם אפילּו ּדבר, ׁשֹומע ּכׁשאדם ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמה־ּׁשאין־ ּכן
ּכבראּיה. אצלֹו מחלט זה ואין ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻהּדבר,

ÔÎ¯aכו  ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Èc ÈÊÁ¬≈ƒ¬»»≈√»≈»≈ƒ¿»
:ÔÈËÂÏe¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ek).äìì÷e äëøa ,'Bâå ïúBð éëðà äàøzFllTde zFkxAd EN`zFxEn`d`FazÎiM zWxtA oNdl(`i ,fk)mipYip EidIW , §¥¨Ÿ¦¥§§¨¨§¨¨¥©§¨§©§¨¨£§©¨§¨¨©¦¨¤¦§¦¨¦
l`xUi lM iptl:lairÎxdaE miGixBÎxdAfk dxez ¦§¥¨¦§¨¥§©§¦¦§©¥¨

d`x zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k oey`x meil inei xeriy
ׁשל  ּבאפן האדם אצל להיֹות צרי הּיֹום" לפניכם נֹותן אנכי "אׁשר הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד הּכתּוב: ׁשּמזהיר ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹוזהּו
רֹואה, ׁשהּוא ּדבר ּכמֹו ּבֹו ּולהתאחד להתאּמת צרי זה אּלא הּוא, ׁשּכ מאמין אֹו ׁשּׁשֹומע ּכדבר רק יהיּו ׁשּלא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ"ראה",

ׁשּנּויים. ּבזה ׁשּיהיּו ׁשּי ולא הּדבר, ּבאמּתּיּות לגמרי ּבטּוח ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּוא

(æë)ýåýé úåöî-ìà eòîLz øLà äëøaä-úà¤©§¨¨®£¤´¦§§À¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà íëéäìà¡«Ÿ¥¤½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡∑ ּתׁשמעּועלֿמנת .אׁשר ∆«¿»»ְְְֲִֶַָ

(çë)ýåýé úåöî-ìà eòîLú àì-íà äììwäå§©§¨À̈¦³Ÿ¦§§Æ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
äeöî éëðà øLà Cøcä-ïî ízøñå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§©§¤´¦©¤½¤£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
øLà íéøçà íéäìà éøçà úëìì íBiä íëúà¤§¤−©®¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬

ñ :ízòãé-àì«Ÿ§©§¤«
i"yx£'B‚Â ˙ÎÏÏ ÌBi‰ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡ C¯c‰ŒÔÓ∑ הרי ּכֹוכבים, עבֹודת העֹובד ׁשּכל למדּת הא ƒ«∆∆¬∆»…ƒ¿«∆∆¿∆«»∆∆¿ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָ

אמרּו: מּכאן יׂשראל. ׁשּנצטּוּו הּדר מּכל סר הּתֹורה (ספרי)הּוא ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת הּמֹודה 'ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
.ּכּלּה' ָֻ

(èë)éäìà ýåýé Eàéáé ék äéäå-øLà õøàä-ìà E §¨À̈¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤
-ìò äëøaä-úà äzúðå dzLøì änL-àá äzà©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨«©¨³¤©§¨¨Æ©

:ìáéò øä-ìò äììwä-úàå íéføb øä©´§¦¦½§¤©§¨−̈©©¬¥¨«
i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡ ‰z˙Â∑ הּמברכים את מברכיא', 'ית ÌÈf¯b.ּכתרּגּומֹו: ¯‰ŒÏÚ∑(לב ּגרּזים (סוטה הר ּכלּפי ¿»«»∆«¿»»ְְְְְְִֶַַַָָָָ««¿ƒƒְְִִֵַַ

יעׂשה  לא אׁשר האיׁש ּברּו" ּבּברכה: ּופתחּו ּפניהם, ׁשּבּפרׁשה,הֹופכין הארּורים ּכל וגֹו'". ּומּסכה פסל ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבקללה  ּופתחּו עיבל הר ּכלּפי ּפניהם הפכּו ּכ ואחר ,'ּברּו' ּבלׁשֹון ּתחּלה .אמרּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

ÈÈcכז  ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ Èc ÔÎ¯a ˙È»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ«»«¿»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿»≈

„ÈÈכח  ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡ ‡iËÂÏe¿»«»ƒ»¿«¿¿ƒ«»«¿»
„wÙÓ ‡‡ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿«≈
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈ƒ¿«»««¬««¿«»

:ÔezÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿«¿

‡zכט  Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿
ÏÚ ‡iÎ¯·Ó ˙È Ôz˙Â d˙¯ÈÓÏ Ônz ÏÏÚ»≈«»¿≈¿«¿ƒ≈»¿»¿«»«
‡¯eh ÏÚ ‡iËËÏÓ ˙ÈÂ ÔÈf¯‚„ ‡¯eË»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿«»«»

:Ï·ÈÚ„¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fk)äëøaä úà`l .ErnWY xW` ¤©§¨¨£¤¦§§Ÿ
zFevn l` ErnWYW ,dkxAd sEB Edf¤©§¨¨¤¦§§¤¦§
dxEn`d dkxAd :xnFlM `N` ,'d¤¨§©©§¨¨¨£¨

mkl zpYip ,oNdlxW` zpnÎlr §©¨¦¤¤¨¤©§¨£¤
ErnWY'ebe(l"kyn):gk dxez ¦§§

(gk)äeöî éëðà øLà Cøcä ïî¦©¤¤£¤¨Ÿ¦§©¤
.'Bâå úëìì íBiä íëúàaEzMd dlY ¤§¤©¨¤¤§¨¨©¨

,dxf dcFar oFrA 'd KxC zaifr z ¤̀£¦©¤¤©££¨¨¨
Ycnl `ddf oFWNncaFrd lMW , ¨¨©§¨¦¨¤¤¨¨¥

dxfÎdcFardxiar xaFrM aWgp Fpi` £¨¨¨¥¤§¨§¥£¥¨
`N` ,zg``Ed ixdW inM aWgpxq ©©¤¨£¥¤§¨§¦¤¨

l`xUi EEhvPW KxCd lMnzkll ¦¨©¤¤¤¦§©¦§¨¥¨¤¤
DAExn` o`Mn .:minkgdcFOd lM ¨¦¨¨§£¨¦¨©¤

(oin`Od),dxfÎdcFarA`Ed ixd ©©£¦©£¨¨¨£¥
DNEM dxFYd lkA xtFkM§¥§¨©¨¨

(ixtq):hk dxez
(hk)äëøaä úà äzúðåxd lr §¨©¨¤©§¨¨©©
mifxB.FWExiR o`M xEn`d 'dYzpe' §¦¦§¨©¨¨¨¨¥

dkxAl dpeEMd oi`e .'YnUe' FnM§§©§¨§¥©©¨¨©§¨¨
KiIW didIW inWB xaC Dpi`W ,Dnvr©§¨¤¥¨¨¨©§¦¤¦§¤©¨
,EdWlM mFwn lr dpizpE dgPd DÄ©¨¨§¦¨©¨¨§¤

FWExiR `N`FnEBxzM:qFlwpE`Azi' ¤¨¥§©§§§§¨
'`Ikxan-z`miWp`dmikxand- §¨§©¨¤¨£¨¦©§¨§¦

zi' `le] miGixB xd lr cinrY©£¦©©§¦¦§Ÿ¨
[Dnvr dkxAd FrnWOW ,'`zkxA¦§¨¨¤©§¨©§¨¨©§¨

(`"eb):
.íéføb øä ìòmikxandW FWExiR oi` ©©§¦¦¥¥¤©§¨§¦

millwnde miGixB xd lr micnFr Eid̈§¦©©§¦¦§©§©§¦
EidW] miIeld wx ixdW ,lair xd lr©©¥¨¤£¥©©§¦¦¤¨
xW` md [mixdd ipW oiA micnFr§¦¥§¥¤¨¦¥£¤

zrWAW `N` ,Ellw xW` mde EkxA¥§§¥£¤¦§¤¨¤¦§©
mzkxAoiktFd miGxBÎxd iRlM ¦§¨¨§©¥©§¦¦§¦

.dkxAa EgztE mdipR:i"yx xirne §¥¤¨§©§¨¨
ozF` cbpM ?mzkxA dzid dnE¤¨§¨¦§¨¨§¤¤¨

dWxRA mW miiEpnd zFllTd,bk onwl) ©§¨©§¦¨©¨¨¨
(ekÎ`imigzFR Eid ,'xEx`' oFWlA¦§¨¨§¦

:oFbM .'KExA' oFWlA dNigYKExA' §¦¨¦§¨§¨
'dkQnE lqt dUri `l xW` Wi`d̈¦£¤Ÿ©£¤¤¤©¥¨

'Fbe(eh ,fk onwl d`x),oke'mixEx`'d lM §§¥¨¨£¦
oFWlA dNgY Exn` dWxRAW¤©¨¨¨¨§§¦¨¦§

,'KExA',miGixB xd l` mdipRWM ¨§¤§¥¤¤©§¦¦
Îxd iRlM mdipt Ektd KMÎxg`e§©©¨¨§§¥¤§©¥©

:dllwa EgztE lairWi`d xEx` ¥¨¨§¦§¨¨¨¨¦
:'ebel dxez



כז d`x zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k oey`x meil inei xeriy

ß a`Îmgpn `"k oey`x mei ß

àé(åë)äàø:äìì÷e äëøa íBiä íëéðôì ïúð éëðà §¥À¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©®§¨−̈§¨¨«
i"yx£Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡¯∑‰ÏÏ˜e ‰Î¯a. ּגרּזים ּבהר עיבל האמּורֹות .ּובהר ¿≈»…ƒ…≈¿»»¿»»ְְְֲִִֵַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(143 'nr h zeiecreezd mgpn zxez - b"iyz d`x t"y zgiy)

ננננֹוֹוֹוֹותןתןתןתן אנכיאנכיאנכיאנכי כו)ראהראהראהראה (יא, ְְְְֵֵֵֵָָָָֹֹ ִִִִֵֵֵֵֹֹ
ׁשמיעה  ּדֹומה אינֹו ּכמאמר והבנה, ׁשמיעה מּדרּגת מעלה למעלה ׁשהיא ּבאלקּות, הראּיה ּדרּגת ה'ראה', את לכם נֹותן ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאני

צדקנּו. מׁשיח ידי על ּתתגּלה ּוׁשלמּותּה זֹו, ּדרּגה ׁשל מעין ּביׂשראל ּפעל רּבנּו מׁשה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלראּיה.
מעלה  ׁשל ּביׁשיבה ׁשמע ׁשנתֹו ּבעת ׁשּפעם האריז"ל, על ׁשּמסּפר ּבּמה לראֹות נּתן לׁשמיעה ראּיה ּבין ההבּדל ּגדל ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ(את
ּבבחינת  ּׁשהּׂשיג ׁשּמה לנּו, הרי ּׁשהּׂשיג. מה ּכל את למסר יכֹול היה לא ׁשנה ׁשמֹונים ּדֹורׁש היה ׁשאם נפלאים, ְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹסֹודֹות

ׁשמיעה). ּבדר למסר ּכדי ׁשנה ׁשמֹונים צרי היה אחת, ּבׁשעה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹראּיה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 133 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mEBxYd itl mixEQId zErnWn©§¨©¦¦§¦©©§

ּוּוּוּוקללהקללהקללהקללה:::: ּבּבּבּברכהרכהרכהרכה ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם לפניכםלפניכםלפניכםלפניכם נתןנתןנתןנתן אנכיאנכיאנכיאנכי כו)ראהראהראהראה (יא, ְְְְֵֵֵֵָָָָֹֹֽֽֽֽ ִִִִֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
"וחילּופא". "ּוקללה" ּתרּגם ּבפרׁשתנּו יֹונתן ּבתרּגּום א ּולוטין", "ּברכן – אּונקלֹוס ּבתרּגּום ּפרׁש ּוקללה" "ּברכה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָּבּתבֹות
ׁשּקללה  להּגיד אפׁשר אי אבל ּביניהם, ׁשּיכּות ׁשּיׁש א ׁשֹונים, ּדברים ׁשני ׁשל חּלּוף ּפרּוׁש חילּופא, ּדלׁשֹון להבין ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָוצרי

ּברכה? ׁשל 'חילּופא' ְִִֶָָָהיא
יׂשראל  ּבני ׁשל והּגלּות  הּׁשעּבּוד מּצד הּוא ּבזה, וכּיֹוצא ארמית ללׁשֹון הּתֹורה ּתרּגּום ענין ּכללּות ּדהּנה ּבזה: לבאר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָויׁש

אֹופּנים: ב' יׁש עצמֹו והּגלּות הּׁשעּבּוד ּובענין העֹולם, אּמֹות ׁשל אחרים ללׁשֹונֹות הּתֹורה לפרׁש צר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשהיה
ּכפי  הּגלּות יּסּורי את ראּו ׁשם ּבתקף, היה הּגלּות והסּתר העלם ׁשּבֹו מקֹום - ּבבל ׁשל הּתרּגּום אּונקלֹוס, ּתרּגּום ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל־ּפי

קללה". – "לוטין ּבפׁשטּות: נראים ְְְְְִִִֵֶַָָָׁשהם
ּכבּבבל  ּכל־ּכ והסּתר העלם היה לא ׁשּׁשם – יׂשראל ארץ ׁשל ּתרּגּומים ׁשהיּו וירּוׁשלמי, יֹונתן ּתרּגּום על־ּפי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמה־ּׁשאין ־ּכן
ּבאמת  ּכי  סּוג , ׁשּבאֹות ֹו ּדברים ׁשני ׁשל  חּלּוף ׁשּפרּוׁשֹו "חילּופא" רק ּבאמת ׁשהם הּגלּות יּסּורי ׁשל הּפנימּיּות יֹותר ראּו –ְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּמתחּלפים  רק הּברכֹות, ּכמֹו טֹוב ּגם הם ּבפנימּיּותם המׁשכתם.הּיּסּורים ּבאפן ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מצֹות  את וׁשמרּת - ׁשּיהיה ּכדי – מיּסר ּך אלקי ה' ּבנֹו את איׁש ייּסר ּכא ׁשר ּכי גֹו' וּירעיב ויעּנ ּׁשּכתּוב מה ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹועל־ּדר
את  לקּבל ויּוכלּו יזּדּככּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי הּוא הּיּסּורים ׁשל ׁשהּתכלית היינּו, גֹו', טֹובה ארץ אל מביא גֹו' אלקי ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה'

הּגאּולה. ׁשל הּנעלים ְֲִִִֶַַַַָהּגּלּויים
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drinWE dI`x§¦¨§¦¨

ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם לפניכםלפניכםלפניכםלפניכם נתןנתןנתןנתן אנכיאנכיאנכיאנכי כו)ראהראהראהראה (יא, ְְְְֵֵֵֵָָָָֹֹֽֽֽֽ ִִִִֹֹֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְֲֵֵֶַַָָָָיׁש

ּבגמרא א)איתא כו, השנה ּכׁשהּדּינים (ראש מה־ּׁשאין־ּכן זכּותא". ליּה חזי מצּו לא כּו' ּדחזיּוהּו ּד"ּכיון ּדּין" נעׂשה עד "אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
זכּותא. ליּה חזּו – אמת אֹומרים ׁשהעדים להם ׁשּברּור אף – מעדים הּדבר את ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשֹומעים

ראה  עצמֹו ׁשהּוא מּכיון הּדבר, אצלֹו ׁשּיפר ׁשאי־אפׁשר עד לגמרי, האדם אצל הּנראה הּדבר מתאּמת ׁשּבראּיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻונמצא
זה. ֶֶאת

ּבאמּתּות  ספקֹות ּבלּבֹו להתעֹורר יכֹולים ּביֹותר, ּומסמ נאמן מּמקֹור ׁשֹומעֹו אם אפילּו ּדבר, ׁשֹומע ּכׁשאדם ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמה־ּׁשאין־ ּכן
ּכבראּיה. אצלֹו מחלט זה ואין ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻהּדבר,

ÔÎ¯aכו  ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Èc ÈÊÁ¬≈ƒ¬»»≈√»≈»≈ƒ¿»
:ÔÈËÂÏe¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ek).äìì÷e äëøa ,'Bâå ïúBð éëðà äàøzFllTde zFkxAd EN`zFxEn`d`FazÎiM zWxtA oNdl(`i ,fk)mipYip EidIW , §¥¨Ÿ¦¥§§¨¨§¨¨¥©§¨§©§¨¨£§©¨§¨¨©¦¨¤¦§¦¨¦
l`xUi lM iptl:lairÎxdaE miGixBÎxdAfk dxez ¦§¥¨¦§¨¥§©§¦¦§©¥¨

d`x zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k oey`x meil inei xeriy
ׁשל  ּבאפן האדם אצל להיֹות צרי הּיֹום" לפניכם נֹותן אנכי "אׁשר הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד הּכתּוב: ׁשּמזהיר ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹוזהּו
רֹואה, ׁשהּוא ּדבר ּכמֹו ּבֹו ּולהתאחד להתאּמת צרי זה אּלא הּוא, ׁשּכ מאמין אֹו ׁשּׁשֹומע ּכדבר רק יהיּו ׁשּלא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ"ראה",

ׁשּנּויים. ּבזה ׁשּיהיּו ׁשּי ולא הּדבר, ּבאמּתּיּות לגמרי ּבטּוח ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּוא

(æë)ýåýé úåöî-ìà eòîLz øLà äëøaä-úà¤©§¨¨®£¤´¦§§À¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà íëéäìà¡«Ÿ¥¤½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡∑ ּתׁשמעּועלֿמנת .אׁשר ∆«¿»»ְְְֲִֶַָ

(çë)ýåýé úåöî-ìà eòîLú àì-íà äììwäå§©§¨À̈¦³Ÿ¦§§Æ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
äeöî éëðà øLà Cøcä-ïî ízøñå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§©§¤´¦©¤½¤£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
øLà íéøçà íéäìà éøçà úëìì íBiä íëúà¤§¤−©®¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬

ñ :ízòãé-àì«Ÿ§©§¤«
i"yx£'B‚Â ˙ÎÏÏ ÌBi‰ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡ C¯c‰ŒÔÓ∑ הרי ּכֹוכבים, עבֹודת העֹובד ׁשּכל למדּת הא ƒ«∆∆¬∆»…ƒ¿«∆∆¿∆«»∆∆¿ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָ

אמרּו: מּכאן יׂשראל. ׁשּנצטּוּו הּדר מּכל סר הּתֹורה (ספרי)הּוא ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת הּמֹודה 'ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
.ּכּלּה' ָֻ

(èë)éäìà ýåýé Eàéáé ék äéäå-øLà õøàä-ìà E §¨À̈¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤
-ìò äëøaä-úà äzúðå dzLøì änL-àá äzà©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨«©¨³¤©§¨¨Æ©

:ìáéò øä-ìò äììwä-úàå íéføb øä©´§¦¦½§¤©§¨−̈©©¬¥¨«
i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡ ‰z˙Â∑ הּמברכים את מברכיא', 'ית ÌÈf¯b.ּכתרּגּומֹו: ¯‰ŒÏÚ∑(לב ּגרּזים (סוטה הר ּכלּפי ¿»«»∆«¿»»ְְְְְְִֶַַַָָָָ««¿ƒƒְְִִֵַַ

יעׂשה  לא אׁשר האיׁש ּברּו" ּבּברכה: ּופתחּו ּפניהם, ׁשּבּפרׁשה,הֹופכין הארּורים ּכל וגֹו'". ּומּסכה פסל ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבקללה  ּופתחּו עיבל הר ּכלּפי ּפניהם הפכּו ּכ ואחר ,'ּברּו' ּבלׁשֹון ּתחּלה .אמרּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

ÈÈcכז  ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ Èc ÔÎ¯a ˙È»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ«»«¿»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿»≈

„ÈÈכח  ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡ ‡iËÂÏe¿»«»ƒ»¿«¿¿ƒ«»«¿»
„wÙÓ ‡‡ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿«≈
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈ƒ¿«»««¬««¿«»

:ÔezÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿«¿

‡zכט  Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿
ÏÚ ‡iÎ¯·Ó ˙È Ôz˙Â d˙¯ÈÓÏ Ônz ÏÏÚ»≈«»¿≈¿«¿ƒ≈»¿»¿«»«
‡¯eh ÏÚ ‡iËËÏÓ ˙ÈÂ ÔÈf¯‚„ ‡¯eË»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿«»«»

:Ï·ÈÚ„¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fk)äëøaä úà`l .ErnWY xW` ¤©§¨¨£¤¦§§Ÿ
zFevn l` ErnWYW ,dkxAd sEB Edf¤©§¨¨¤¦§§¤¦§
dxEn`d dkxAd :xnFlM `N` ,'d¤¨§©©§¨¨¨£¨

mkl zpYip ,oNdlxW` zpnÎlr §©¨¦¤¤¨¤©§¨£¤
ErnWY'ebe(l"kyn):gk dxez ¦§§

(gk)äeöî éëðà øLà Cøcä ïî¦©¤¤£¤¨Ÿ¦§©¤
.'Bâå úëìì íBiä íëúàaEzMd dlY ¤§¤©¨¤¤§¨¨©¨

,dxf dcFar oFrA 'd KxC zaifr z ¤̀£¦©¤¤©££¨¨¨
Ycnl `ddf oFWNncaFrd lMW , ¨¨©§¨¦¨¤¤¨¨¥

dxfÎdcFardxiar xaFrM aWgp Fpi` £¨¨¨¥¤§¨§¥£¥¨
`N` ,zg``Ed ixdW inM aWgpxq ©©¤¨£¥¤§¨§¦¤¨

l`xUi EEhvPW KxCd lMnzkll ¦¨©¤¤¤¦§©¦§¨¥¨¤¤
DAExn` o`Mn .:minkgdcFOd lM ¨¦¨¨§£¨¦¨©¤

(oin`Od),dxfÎdcFarA`Ed ixd ©©£¦©£¨¨¨£¥
DNEM dxFYd lkA xtFkM§¥§¨©¨¨

(ixtq):hk dxez
(hk)äëøaä úà äzúðåxd lr §¨©¨¤©§¨¨©©
mifxB.FWExiR o`M xEn`d 'dYzpe' §¦¦§¨©¨¨¨¨¥

dkxAl dpeEMd oi`e .'YnUe' FnM§§©§¨§¥©©¨¨©§¨¨
KiIW didIW inWB xaC Dpi`W ,Dnvr©§¨¤¥¨¨¨©§¦¤¦§¤©¨
,EdWlM mFwn lr dpizpE dgPd DÄ©¨¨§¦¨©¨¨§¤

FWExiR `N`FnEBxzM:qFlwpE`Azi' ¤¨¥§©§§§§¨
'`Ikxan-z`miWp`dmikxand- §¨§©¨¤¨£¨¦©§¨§¦

zi' `le] miGixB xd lr cinrY©£¦©©§¦¦§Ÿ¨
[Dnvr dkxAd FrnWOW ,'`zkxA¦§¨¨¤©§¨©§¨¨©§¨

(`"eb):
.íéføb øä ìòmikxandW FWExiR oi` ©©§¦¦¥¥¤©§¨§¦

millwnde miGixB xd lr micnFr Eid̈§¦©©§¦¦§©§©§¦
EidW] miIeld wx ixdW ,lair xd lr©©¥¨¤£¥©©§¦¦¤¨
xW` md [mixdd ipW oiA micnFr§¦¥§¥¤¨¦¥£¤

zrWAW `N` ,Ellw xW` mde EkxA¥§§¥£¤¦§¤¨¤¦§©
mzkxAoiktFd miGxBÎxd iRlM ¦§¨¨§©¥©§¦¦§¦

.dkxAa EgztE mdipR:i"yx xirne §¥¤¨§©§¨¨
ozF` cbpM ?mzkxA dzid dnE¤¨§¨¦§¨¨§¤¤¨

dWxRA mW miiEpnd zFllTd,bk onwl) ©§¨©§¦¨©¨¨¨
(ekÎ`imigzFR Eid ,'xEx`' oFWlA¦§¨¨§¦

:oFbM .'KExA' oFWlA dNigYKExA' §¦¨¦§¨§¨
'dkQnE lqt dUri `l xW` Wi`d̈¦£¤Ÿ©£¤¤¤©¥¨

'Fbe(eh ,fk onwl d`x),oke'mixEx`'d lM §§¥¨¨£¦
oFWlA dNgY Exn` dWxRAW¤©¨¨¨¨§§¦¨¦§

,'KExA',miGixB xd l` mdipRWM ¨§¤§¥¤¤©§¦¦
Îxd iRlM mdipt Ektd KMÎxg`e§©©¨¨§§¥¤§©¥©

:dllwa EgztE lairWi`d xEx` ¥¨¨§¦§¨¨¨¨¦
:'ebel dxez



d`xכח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k oey`x meil inei xeriy

(ì)àBáî Cøc éøçà ïcøiä øáòa änä-àìä£Ÿ¥¹¨§¥´¤©©§¥À©«£¥Æ¤µ¤§´
ìbìbä ìeî äáøòa áLiä éðòðkä õøàa LîMä©¤½¤§¤̧¤Æ©§©«£¦½©¥−¨«£¨¨®µ©¦§½̈

:äøî éðBìà ìöà¥−¤¥«¥¬Ÿ¤«
i"yx£‰n‰Œ‡Ï‰∑ סימן ּבהם הּירּדן,∑‡È¯Á.נתן העברת לׁשֹון אחרי וזהּו למרחֹוק, והלאה הרּבה ¬…≈»ִֶַָָָ«¬≈ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

הּוא "אחרי", מפלג "אחרי", ׁשּנאמר מקֹום ‰LÓM.ּכל ‡B·Ó C¯c∑ לצד הּירּדן מן וטעם להּלן מערב. ְֱֲֲֵֵֶֶַַַָָָֻ∆∆¿«∆∆ְְְְֲִֵַַַַַַַָָ
והּוא  ּבמׁשּפל נקּוד "ו"דר ּבפׁשטא, נקּוד "אחרי" טעמים, ּבׁשני ׁשּננקדּו ּדברים, ׁשני ׁשהם מֹוכיח ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמקרא
ורפה  ּבפׁשטא "ו"דר ,הפּו ּבׁשֹופר ּבמׁשרת "אחרי" נקּוד היה אחד, דיּבּור 'דר 'אחרי היה ואם .ּדגּוׁש. ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ

ÏbÏb‰ ÏeÓ∑ מן Ó¯‰.הּגלּגל רחֹוק ÈBÏ‡∑ׁשּנאמר הּוא, יב)ׁשכם אלֹון (בראשית עד ׁשכם, מקֹום "עד : «ƒ¿»ְִִַָָ≈≈…∆ְְְֱֵֶֶֶֶַַַ
."מֹורה  ֶ

(àì)úLøì àáì ïcøiä-úà íéøáò ízà ék¦³©¤Æ«Ÿ§¦´¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤
ízLøéå íëì ïúð íëéäìà ýåýé-øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®¦«¦§¤¬

:da-ízáLéå dúàŸ−̈¦«©§¤¨«
i"yx£'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èk∑ הארץ נּסים את וּתירׁשּו ׁשּתבֹואּו ּבידכם סימן יהיּו ירּדן .ׁשל ƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(áì)-úàå íéwçä-ìk úà úBNòì ízøîLe§©§¤´©«£½¥¬¨©«ª¦−§¤
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦®£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

‡¯Áל  È¯BÁ‡ ‡c¯È„ ‡¯·Úa Ôep‡ ‡Ï‰¬»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»¬≈…«
·˙Èc ‰‡Úk ‡Ú¯‡a ‡LÓL ÈÏÚÓ«¬»≈ƒ¿»¿«¿»¿«¬»»¿»≈
:‰¯Ó È¯LÈÓ ¯ËÒa ‡ÏbÏb Ï·˜Ï ‡¯LÈÓa¿≈¿»»√≈ƒ¿¿»ƒ¿«≈¿≈…∆

ÈÓÏ¯˙לא  ÏÚÓÏ ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È¯‡¬≈«»¿ƒ»«¿¿»¿≈«¿≈«
Ôe˙¯È˙Â ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»«¿»¡»¬»≈¿¿≈¿

:da Ôe·˙È˙Â d˙È»«¿≈¿«

iÈc‡לב  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿∆¿«»»¿»«»¿»ƒ«»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Ècƒ¬»»≈√»≈»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(l)änä àìä.'ebeoniq mdA ozp £Ÿ¥¨¨©¨¤¦¨
mzqipkA l`xUi ErcIW icMux`l §¥¤¥§¦§¨¥¦§¦¨¨¨¨¤

ElNd mixdd ipW lW mnFwn okid: ¥¨§¨¤§¥¤¨¦©¨
.éøçàlW KxCd xg`l' FWExiR oi` ©£¥¥¥§©©©¤¤¤

'ixg`' zaiY `N` ,'WnXd `Fan§©¤¤¤¨¥©©£¥
xAgzdl ilA ,Dnvr iptA zWxRzn¦§¨¤¤¦§¥©§¨§¦§¦§©¥

:dixg`NW zFaiYlzxard xg` ©¥¤§©£¤¨©©©£¨©
dAxd oCxIdElNd mixdd ,xnFlM - ©©§¥©§¥§©¤¨¦©¨

`N` ,oCxId ztUl miaFxw mpi ¥̀¨§¦¦§©©©§¥¤¨
mXn md mikEWnd`ldeeixg` §¦¥¦¨¨¨§¨©£¨

.'ixg`' oFWl Edfe .wFgxnloMWlM §¥¨§¤§©£¥¤¥¨
'ixg`' xn`PW mFwn- 'xg`' `le - ¨¤¤¡©©£¥§Ÿ©©

oFWl,`Ed bltEn,ax wgxn FWExitE §§¨¥¤§¨©
oiprd itl lMd ,ax onf F`i"yx d`x) §©©©Ÿ§¦¨¦§¨

(` ,eh ziy`xa(m"`x):
.LîMä àBáî CøcWxiRW xg` ¤¤§©¤¤©©¤¥©

Edixd ,oCxId 'ixg`' mdW aEzMd©¨¤¥©£¥©©§¥£¥
,eixg` mikEWn md cv dfi`l Wxtn§¨¥§¥¤©¥§¦©£¨

micnFr ElNd mixddW xnF`eoNdl §¥¤¤¨¦©¨§¦§©¨
,axrn cvl oCxId oncSd `EdW ¦©©§¥§©©£¨¤©©

.WnXd (zrwFW) d`A mXW¤¨¨¨©©©¤¤

:i"yx siqenegikFn `xwOd mrhe§©©©¦§¨¦©
,z`fW'Kxc'e 'ixg`' zFaiYipW md Ÿ¤¥©£¥§¤¤¥§¥

mixacxg`n ,mixAEgn mpi`W §¨¦¤¥¨§¨¦¥©©
minrh ipWA EcwpPW- micxtpWIW ¤¦§§¦§¥§¨¦¦§¨¦¤¥

zFwqtEn zFaiYdW zFxFdl icM KkA§¨§¥§¤©¥§¨
- FGn Ff'KxC'e ,`hWtA cEwp 'ixg`' ¦©£¥¨§©§¨§¤¤

lRWnA cEwp.(aizi)ez"ilCdW ,cFr ¨§©§¥§¦§¤©¨¤
,'KxC' zaiY W`xAW,WEbc `Edlr ¤§Ÿ¥©¤¤¨©

,'ixg`' lW c"Ei zF`l FzEkinq s ©̀§¦¨¤©£¥
'KxC ixg`' did m`eeiCgi xAEgn §¦¨¨©£¥¤¤§¨©§¨

McEwp did ,cg` xEACzaiY'ixg`' §¦¤¨¨¨¨¥©©£¥
Amrh,zxWnoFbMKEtd xtFWA §©©§¨¥§§¨¨

(KRdn)ewx'KxC'mrhA cEwp did ©§©§©¤¤¨¨¨§©©
oFbM ,'Kln'e ,`hWtAz"ilC zF`d ¤¤§§©§¨§¨¨¤

dzid DW`xAWdtx(`"eb): ¤§Ÿ¨¨§¨¨¨
.ìbìbä ìeîlBlBd cbpM FWExiR oi` ©¦§¨¥¥§¤¤©¦§¨

K` ,lBlBd ipR cbpM `N` ,Fl KEnqA§¨¤¨§¤¤§¥©¦§¨©
lBlBd on wFgx(i"`a): ¨¦©¦§¨

.äøBî éðBìà`Edxird,mkW ¥¥¤¨¦§¤
PWxn`(e ,ai ziy`xa)mxa` xarIe' ¤¤¡©©©£Ÿ©§¨

ux`A'dxFn oFl` cr mkW mFwn cr ¨¨¤©§§¤©¥¤

(ixtq):`l dxez
(`l)ïcøiä úà íéøáBò ízà ék¦©¤§¦¤©©§¥

ux`d z` zWxl `al.'FbexEn`d 'iM' ¨Ÿ¨¤¤¤¨¨¤§¦¨¨
.'mWM' oFWlA minkg EdEWxC ,o`M̈§¨£¨¦¦§§¥
mixaFr mY`W mWM :xnF` `Ed Kke§¨¥§¥¤©¤§¦
z` zWxl E`FaY KM ,oCxId z ¤̀©©§¥¨¨¨¤¤¤

,xnFlkE .ux`ddlW miQipd,oCxi ¨¨¤§©©¦¦¤©©§¥
E`FaYWM mkl zFUrdl micizrd̈£¦¦§¥¨¨¤§¤¨

,FzF` xFarlmkciA oniq Eidi ©£¦§¦¨§¤§¤
.ux`d z` EWxize E`FaYWEid dnE ¤¨§¦§¤¨¨¤¤¨

mxEarA xdPd in ErwaPW ?miQPd©¦¦¤¦§§¥©¨¨©£¨
xn`PW FnM](fiÎi ,b ryedi)xn`Ie' §¤¤¡©©Ÿ¤

ig l` iM oErcY z`fA ,rWFdi§ª©§Ÿ¥§¦¥©
z` mkipRn WixFi WxFde ,mkAxwA§¦§§¤§¥¦¦§¥¤¤
ilbx zFRM gFpM dide 'ebe iprpMd©§©£¦§¨¨§©©©§¥
miOd oEzxMi oCxId in 'ebe mipdMd©Ÿ£¦¥©©§¥¦¨¥©©¦
'ebe cg` cp Ecnrie dlrnln micxId©Ÿ§¦¦§¨§¨§©©§¥¤¨
xW` cr ,daxgA mixar l`xUi lke§¨¦§¨¥Ÿ§¦¤¨¨¨©£¤

['oCxId z` xarl iFBd lM EOY(ixtq) ©¨©©£Ÿ¤©©§¥
(x"yl):al dxez

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k oey`x meil inei xeriy

áé(à)ïeøîLz øLà íéètLnäå íéwçä älàÂ¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»£¤´¦§§´
éúáà éäìà ýåýé ïúð øLà õøàa úBNòìEì E ©«£¼¨¾̈¤£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥¯£Ÿ¤²§−

:äîãàä-ìò íéiç ízà-øLà íéîiä-ìk dzLøì§¦§¨®¨̧©¨¦½£¤©¤¬©¦−©¨«£¨¨«

(á)íL-eãáò øLà úBî÷nä-ìk-úà ïeãaàz ãaà©¥´Â§©§Â¤¨©§Ÿº£¤¯¨«§¨´
íäéäìà-úà íúà íéLøé ízà øLà íéBbä©¦À£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®
õò-ìk úçúå úBòábä-ìòå íéîøä íéøää-ìò©¤«¨¦³¨«¨¦Æ§©©§¨½§©−©¨¥¬

:ïðòø©«£¨«
i"yx£Ôe„a‡z „a‡∑,"ּתאּבדּון" ּכ ואחר מה)"אּבד", ׁשּצרי(ע"ז יׂשראל ּבארץ עבֹודהֿזרה לעֹוקר מּכאן «≈¿«¿ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

אחריה  B‚Â'.לׁשרׁש ÌLŒe„·Ú ¯L‡ ˙BÓ˜n‰ŒÏkŒ˙‡∑ את" מהם? ּתאּבדּון על ּומה "אׁשר אלהיהם" ְֲֵֶַָָ∆»«¿…¬∆»¿»¿ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַֹ
."ההרים  ִֶָ

(â)íúávî-úà ízøaLå íúçaæî-úà ízözðå§¦©§¤´¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤©¥´Ÿ½̈
ïeòcâz íäéäìà éìéñôe Làa ïeôøNz íäéøLàå©«£¥«¥¤Æ¦§§´¨¥½§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−§©¥®

:àeää íB÷nä-ïî íîL-úà ízãaàå§¦©§¤´¤§½̈¦©¨−©«
i"yx£ÁaÊÓ∑ הרּבה אבנים ּבימֹוס,∑vÓ·‰.ׁשל והיא אחת, אבן ּבּמׁשנה(אלטאר)ׁשל מז)ׁשּׁשנּויה 'אבן (ע"ז : ƒ¿≈«ְֲִֵֶַָ«≈»ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ

לבימֹוס'ׁשחצבּה הּנעבד ∑‡L¯‰.מּתחּלתּה ‡˙ÌÓLŒ.אילן Ìz„a‡Â∑(מו לגנאי:(שם ׁשם להם לכּנֹות ְְֲִִִֶָָָָ¬≈»ֱִֶַָָ¿ƒ«¿∆∆¿»ְְִֵֶַַָ
קֹוץ' 'עין ּכל', 'עין ּכריא'. 'ּבית לּה קֹורין ּגליא' .'ּבית ְְִֵֵֵֵַַָָָֹ

(ã):íëéäìà ýåýéì ïk ïeNòú-àìŸ©«£´¥½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

aÚÓÏ„א  Ôe¯h˙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»¿ƒ«»ƒƒ¿¿∆¿«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ·‰Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ«¿»¡»»«¬»»»»
ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«»«»ƒ««»ƒ«

:‡Ú¯‡«¿»

eÁÏÙב  Èc ‡i¯˙‡ Ïk ˙È Ôe„a‡˙ ‡„a‡«»»¿«¿»»«¿«»ƒ¿»
˙È ÔB‰˙È ÔÈ˙¯È Ôez‡ Èc ‡iÓÓÚ Ôn«̇»«¿«»ƒ«»¿ƒ»¿»
‡˙Ó¯ ÏÚÂ ‡iÓ¯ ‡i¯eË ÏÚ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿««»»«»¿«»»»

:ÛBaÚ ÔÏÈ‡ Ïk ˙BÁ˙e¿»ƒ««

È˙ג  Ôe¯a˙˙e ÔB‰È¯B‚‡ ˙È ÔeÚ¯˙˙e¿»¿»¡≈¿«¿»
ÈÓÏˆÂ ‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰È¯L‡Â ÔB‰˙Ó»̃»¿«¬≈≈¿¿»¿«¿≈
ÔÓ ÔB‰ÓL ˙È Ôe„·B˙Â ÔeˆˆB˜z ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿¿¿¿»ƒ¿ƒ

:‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«

‡ÔBÎ‰Ï:ד  ÈÈ Ì„˜ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿≈√»¿»¡»¬

myl zxecdn - eheytk i"yx

áé(a).ïeãaàz ãaàaEzMd ltM ©¥§©§¨©©¨
xn`eo`Mn .oEcA`Y KMÎxg`e ,cA` §¨©©¥§©©¨§©§¦¨

cFnll WiW ,dxfÎdcFar xwFrl`N ¥¦§§¥£¨¨¨¤Ÿ
`N` calA dxiwrA iCWxWl KixS ©©£¦¨¦§¨¤¨¨¦§¨¥

,dixg`DlHalE Dzixkdl xnFlM ©£¤¨§©§©§¦¨§©§¨
gFnvl lkEY `NW otF`A ixnbl§©§¦§¤¤Ÿ©¦§©
,dxW`d urA oFbkE .aEW WCgzdlE§¦§©¥§§¥¨£¥¨
z` mbe urd z` mB xFwrl WIW¤¥©£©¤¨¥§©¤

eiWxW(:dn dxfÎdcear)(ixtqd i"tr m"`xe ,a"a): ¨¨¨
íL eãáò øLà úBîB÷nä ìk úà¤¨©§£¤¨§¨

'BâåEcA`IW dpeEMd oi` .mdidl` z` §¤¡Ÿ¥¤¥©©¨¨¤§©§
EcA`IW `N` ,mnvr 'zFnFwOd z`'¤©§©§¨¤¨¤§©§

.mdA `vnPd z` 'zFnFwOd on'dnE ¦©§¤©¦§¨¨¤©
xW` mdidl` z` - mdn oEcA`Y§©§¥¤¤¡Ÿ¥¤£¤

mi`vnp,mixdd lrEcar mW xW` ¦§¨¦©¤¨¦£¤¨¨§
i"Wx d`x] miiFBd mdl(bi ,e ziy`xa) ¨¤©¦§¥©¦

on' - 'ux`d z` mzigWn ippd'¦§¦©§¦¨¤¨¨¤¦
zFtqFp zF`nbEC mW d`xE .'ux`d̈¨¤§¥¨§¨¨

['on' zErnWnA 'z`' oFWll¦§¤§©§¨¦
(m"`x):b dxez

(b).çaæî?'daSn' EdnE 'gAfn' Edn ¦§¥©©¦§¥©©©¥¨
oipA `Ed gAfn,dAxd mipa` lW ¦§¥©¦§¨¤£¨¦©§¥

zFpAxw eilr aixwdl iEUrd; ¤¨§©§¦¨¨¨§¨
.äávî,dxf dcFarl diEUr `id s` ©¥¨©¦£¨©£¨¨¨

`id mlE``ide ,zg` oa` lW ¨¦¤¤¤©©§¦
dpWOA diEpXW 'qFniA'(:fn dxfÎdcear), ¦¤§¨©¦§¨

DavgW oa`xdd onDzNgYn ¤¤¤£¨¨¦¨¨¦§¦¨¨
DzFUrl daWgn KFYnqFnialixd , ¦©£¨¨©£¨§¦£¥

FfmFwn = qEniA] d`pdA dxEq £̀¨©£¨¨¦§
mlSd aiWFOW ,dxf dcFar aWFn©£¨¨¨¤¦©¤¤
Fnvr qEniAd z` oicaFre dilr̈¤¨§§¦¤©¦©§

dxf dcFarM(my i"yx)gAfOdW itlE .[ ©£¨¨¨§¦¤©¦§¥©
diExw Kkl ,dAxd mipa`n `Ed¥£¨¦©§¥§¨§¨
daSOd ENi`e ,dvizp oFWlA Fzqixd£¦¨¦§§¦¨§¦©©¥¨
oFWlA DlEHiA ,zg` oa` `idW¤¦¤¤©©¦¨¦§

dxiaWmilcad ,gi gk ziy`xa o"anx d`xe) §¦¨

(mdipia mitqep(w"ixdn):
.äøLàlW FnW KMcarPd oli` £¥¨¨§¤¦¨©¤¡¨

dxf dcFarA: ©£¨¨¨
.íîL úà ízãaàåmicA`n cviM §¦©§¤¤§¨¥©§©§¦

FzF` mitilgOW ici lr ?mnW z ¤̀§¨©§¥¤©£¦¦
dYrn,i`pbl mW mdl zFPklmFwnA ¥©¨§©¨¤¥¦§©¦§

m` oFbM .mdl didW mcFTd mXd©¥©¥¤¨¨¨¤§¦
z`xwp dxf dcFard dzidÎziA' ¨§¨¨£¨¨¨¦§¥¥

'`iilBoFWNn ,cFaM lW mW `EdW] ©§¨¤¥¤¨¦§
,[DFaB lBDl oixFwdYrnÎziA' ©¨©¦¨¥©¨¥

'`ixM,xFA ziIxM oFWNn ,i`pB mW=] ©§¨¥§©¦§§¦©
oFbM F` ;[`QMd ziA zxitgl fnFxd̈¥©£¦©¥©¦¥§

mWA z`xwp dzid m`,'lM oir'xnFl ¦¨§¨¦§¥§¥¥Ÿ©
miPkn ,DzF`xl zFtFv lMd ipirW¤¥¥©Ÿ¦§¨§©¦

dYrn DzF`'uFw oir',qE`in oFWl - ¨¥©¨¥§¦
dPOn zFvw mipirdW(.en dxfÎdcear), ¤¨¥©¦¨¦¤¨

'mnW z` mYcA`e' xn`PX dn miIwl§©¥©¤¤¡©§¦©§¤¤§¨
(miyxtn):c dxez



כט d`x zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k oey`x meil inei xeriy

(ì)àBáî Cøc éøçà ïcøiä øáòa änä-àìä£Ÿ¥¹¨§¥´¤©©§¥À©«£¥Æ¤µ¤§´
ìbìbä ìeî äáøòa áLiä éðòðkä õøàa LîMä©¤½¤§¤̧¤Æ©§©«£¦½©¥−¨«£¨¨®µ©¦§½̈

:äøî éðBìà ìöà¥−¤¥«¥¬Ÿ¤«
i"yx£‰n‰Œ‡Ï‰∑ סימן ּבהם הּירּדן,∑‡È¯Á.נתן העברת לׁשֹון אחרי וזהּו למרחֹוק, והלאה הרּבה ¬…≈»ִֶַָָָ«¬≈ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

הּוא "אחרי", מפלג "אחרי", ׁשּנאמר מקֹום ‰LÓM.ּכל ‡B·Ó C¯c∑ לצד הּירּדן מן וטעם להּלן מערב. ְֱֲֲֵֵֶֶַַַָָָֻ∆∆¿«∆∆ְְְְֲִֵַַַַַַַָָ
והּוא  ּבמׁשּפל נקּוד "ו"דר ּבפׁשטא, נקּוד "אחרי" טעמים, ּבׁשני ׁשּננקדּו ּדברים, ׁשני ׁשהם מֹוכיח ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמקרא
ורפה  ּבפׁשטא "ו"דר ,הפּו ּבׁשֹופר ּבמׁשרת "אחרי" נקּוד היה אחד, דיּבּור 'דר 'אחרי היה ואם .ּדגּוׁש. ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ

ÏbÏb‰ ÏeÓ∑ מן Ó¯‰.הּגלּגל רחֹוק ÈBÏ‡∑ׁשּנאמר הּוא, יב)ׁשכם אלֹון (בראשית עד ׁשכם, מקֹום "עד : «ƒ¿»ְִִַָָ≈≈…∆ְְְֱֵֶֶֶֶַַַ
."מֹורה  ֶ

(àì)úLøì àáì ïcøiä-úà íéøáò ízà ék¦³©¤Æ«Ÿ§¦´¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤
ízLøéå íëì ïúð íëéäìà ýåýé-øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®¦«¦§¤¬

:da-ízáLéå dúàŸ−̈¦«©§¤¨«
i"yx£'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èk∑ הארץ נּסים את וּתירׁשּו ׁשּתבֹואּו ּבידכם סימן יהיּו ירּדן .ׁשל ƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(áì)-úàå íéwçä-ìk úà úBNòì ízøîLe§©§¤´©«£½¥¬¨©«ª¦−§¤
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦®£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

‡¯Áל  È¯BÁ‡ ‡c¯È„ ‡¯·Úa Ôep‡ ‡Ï‰¬»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»¬≈…«
·˙Èc ‰‡Úk ‡Ú¯‡a ‡LÓL ÈÏÚÓ«¬»≈ƒ¿»¿«¿»¿«¬»»¿»≈
:‰¯Ó È¯LÈÓ ¯ËÒa ‡ÏbÏb Ï·˜Ï ‡¯LÈÓa¿≈¿»»√≈ƒ¿¿»ƒ¿«≈¿≈…∆

ÈÓÏ¯˙לא  ÏÚÓÏ ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È¯‡¬≈«»¿ƒ»«¿¿»¿≈«¿≈«
Ôe˙¯È˙Â ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»«¿»¡»¬»≈¿¿≈¿

:da Ôe·˙È˙Â d˙È»«¿≈¿«

iÈc‡לב  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿∆¿«»»¿»«»¿»ƒ«»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Ècƒ¬»»≈√»≈»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(l)änä àìä.'ebeoniq mdA ozp £Ÿ¥¨¨©¨¤¦¨
mzqipkA l`xUi ErcIW icMux`l §¥¤¥§¦§¨¥¦§¦¨¨¨¨¤

ElNd mixdd ipW lW mnFwn okid: ¥¨§¨¤§¥¤¨¦©¨
.éøçàlW KxCd xg`l' FWExiR oi` ©£¥¥¥§©©©¤¤¤

'ixg`' zaiY `N` ,'WnXd `Fan§©¤¤¤¨¥©©£¥
xAgzdl ilA ,Dnvr iptA zWxRzn¦§¨¤¤¦§¥©§¨§¦§¦§©¥

:dixg`NW zFaiYlzxard xg` ©¥¤§©£¤¨©©©£¨©
dAxd oCxIdElNd mixdd ,xnFlM - ©©§¥©§¥§©¤¨¦©¨

`N` ,oCxId ztUl miaFxw mpi ¥̀¨§¦¦§©©©§¥¤¨
mXn md mikEWnd`ldeeixg` §¦¥¦¨¨¨§¨©£¨

.'ixg`' oFWl Edfe .wFgxnloMWlM §¥¨§¤§©£¥¤¥¨
'ixg`' xn`PW mFwn- 'xg`' `le - ¨¤¤¡©©£¥§Ÿ©©

oFWl,`Ed bltEn,ax wgxn FWExitE §§¨¥¤§¨©
oiprd itl lMd ,ax onf F`i"yx d`x) §©©©Ÿ§¦¨¦§¨

(` ,eh ziy`xa(m"`x):
.LîMä àBáî CøcWxiRW xg` ¤¤§©¤¤©©¤¥©

Edixd ,oCxId 'ixg`' mdW aEzMd©¨¤¥©£¥©©§¥£¥
,eixg` mikEWn md cv dfi`l Wxtn§¨¥§¥¤©¥§¦©£¨

micnFr ElNd mixddW xnF`eoNdl §¥¤¤¨¦©¨§¦§©¨
,axrn cvl oCxId oncSd `EdW ¦©©§¥§©©£¨¤©©

.WnXd (zrwFW) d`A mXW¤¨¨¨©©©¤¤

:i"yx siqenegikFn `xwOd mrhe§©©©¦§¨¦©
,z`fW'Kxc'e 'ixg`' zFaiYipW md Ÿ¤¥©£¥§¤¤¥§¥

mixacxg`n ,mixAEgn mpi`W §¨¦¤¥¨§¨¦¥©©
minrh ipWA EcwpPW- micxtpWIW ¤¦§§¦§¥§¨¦¦§¨¦¤¥

zFwqtEn zFaiYdW zFxFdl icM KkA§¨§¥§¤©¥§¨
- FGn Ff'KxC'e ,`hWtA cEwp 'ixg`' ¦©£¥¨§©§¨§¤¤

lRWnA cEwp.(aizi)ez"ilCdW ,cFr ¨§©§¥§¦§¤©¨¤
,'KxC' zaiY W`xAW,WEbc `Edlr ¤§Ÿ¥©¤¤¨©

,'ixg`' lW c"Ei zF`l FzEkinq s ©̀§¦¨¤©£¥
'KxC ixg`' did m`eeiCgi xAEgn §¦¨¨©£¥¤¤§¨©§¨

McEwp did ,cg` xEACzaiY'ixg`' §¦¤¨¨¨¨¥©©£¥
Amrh,zxWnoFbMKEtd xtFWA §©©§¨¥§§¨¨

(KRdn)ewx'KxC'mrhA cEwp did ©§©§©¤¤¨¨¨§©©
oFbM ,'Kln'e ,`hWtAz"ilC zF`d ¤¤§§©§¨§¨¨¤

dzid DW`xAWdtx(`"eb): ¤§Ÿ¨¨§¨¨¨
.ìbìbä ìeîlBlBd cbpM FWExiR oi` ©¦§¨¥¥§¤¤©¦§¨

K` ,lBlBd ipR cbpM `N` ,Fl KEnqA§¨¤¨§¤¤§¥©¦§¨©
lBlBd on wFgx(i"`a): ¨¦©¦§¨

.äøBî éðBìà`Edxird,mkW ¥¥¤¨¦§¤
PWxn`(e ,ai ziy`xa)mxa` xarIe' ¤¤¡©©©£Ÿ©§¨

ux`A'dxFn oFl` cr mkW mFwn cr ¨¨¤©§§¤©¥¤

(ixtq):`l dxez
(`l)ïcøiä úà íéøáBò ízà ék¦©¤§¦¤©©§¥

ux`d z` zWxl `al.'FbexEn`d 'iM' ¨Ÿ¨¤¤¤¨¨¤§¦¨¨
.'mWM' oFWlA minkg EdEWxC ,o`M̈§¨£¨¦¦§§¥
mixaFr mY`W mWM :xnF` `Ed Kke§¨¥§¥¤©¤§¦
z` zWxl E`FaY KM ,oCxId z ¤̀©©§¥¨¨¨¤¤¤

,xnFlkE .ux`ddlW miQipd,oCxi ¨¨¤§©©¦¦¤©©§¥
E`FaYWM mkl zFUrdl micizrd̈£¦¦§¥¨¨¤§¤¨

,FzF` xFarlmkciA oniq Eidi ©£¦§¦¨§¤§¤
.ux`d z` EWxize E`FaYWEid dnE ¤¨§¦§¤¨¨¤¤¨

mxEarA xdPd in ErwaPW ?miQPd©¦¦¤¦§§¥©¨¨©£¨
xn`PW FnM](fiÎi ,b ryedi)xn`Ie' §¤¤¡©©Ÿ¤

ig l` iM oErcY z`fA ,rWFdi§ª©§Ÿ¥§¦¥©
z` mkipRn WixFi WxFde ,mkAxwA§¦§§¤§¥¦¦§¥¤¤
ilbx zFRM gFpM dide 'ebe iprpMd©§©£¦§¨¨§©©©§¥
miOd oEzxMi oCxId in 'ebe mipdMd©Ÿ£¦¥©©§¥¦¨¥©©¦
'ebe cg` cp Ecnrie dlrnln micxId©Ÿ§¦¦§¨§¨§©©§¥¤¨
xW` cr ,daxgA mixar l`xUi lke§¨¦§¨¥Ÿ§¦¤¨¨¨©£¤

['oCxId z` xarl iFBd lM EOY(ixtq) ©¨©©£Ÿ¤©©§¥
(x"yl):al dxez

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k oey`x meil inei xeriy

áé(à)ïeøîLz øLà íéètLnäå íéwçä älàÂ¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»£¤´¦§§´
éúáà éäìà ýåýé ïúð øLà õøàa úBNòìEì E ©«£¼¨¾̈¤£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥¯£Ÿ¤²§−

:äîãàä-ìò íéiç ízà-øLà íéîiä-ìk dzLøì§¦§¨®¨̧©¨¦½£¤©¤¬©¦−©¨«£¨¨«

(á)íL-eãáò øLà úBî÷nä-ìk-úà ïeãaàz ãaà©¥´Â§©§Â¤¨©§Ÿº£¤¯¨«§¨´
íäéäìà-úà íúà íéLøé ízà øLà íéBbä©¦À£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®
õò-ìk úçúå úBòábä-ìòå íéîøä íéøää-ìò©¤«¨¦³¨«¨¦Æ§©©§¨½§©−©¨¥¬

:ïðòø©«£¨«
i"yx£Ôe„a‡z „a‡∑,"ּתאּבדּון" ּכ ואחר מה)"אּבד", ׁשּצרי(ע"ז יׂשראל ּבארץ עבֹודהֿזרה לעֹוקר מּכאן «≈¿«¿ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

אחריה  B‚Â'.לׁשרׁש ÌLŒe„·Ú ¯L‡ ˙BÓ˜n‰ŒÏkŒ˙‡∑ את" מהם? ּתאּבדּון על ּומה "אׁשר אלהיהם" ְֲֵֶַָָ∆»«¿…¬∆»¿»¿ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַֹ
."ההרים  ִֶָ

(â)íúávî-úà ízøaLå íúçaæî-úà ízözðå§¦©§¤´¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤©¥´Ÿ½̈
ïeòcâz íäéäìà éìéñôe Làa ïeôøNz íäéøLàå©«£¥«¥¤Æ¦§§´¨¥½§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−§©¥®

:àeää íB÷nä-ïî íîL-úà ízãaàå§¦©§¤´¤§½̈¦©¨−©«
i"yx£ÁaÊÓ∑ הרּבה אבנים ּבימֹוס,∑vÓ·‰.ׁשל והיא אחת, אבן ּבּמׁשנה(אלטאר)ׁשל מז)ׁשּׁשנּויה 'אבן (ע"ז : ƒ¿≈«ְֲִֵֶַָ«≈»ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ

לבימֹוס'ׁשחצבּה הּנעבד ∑‡L¯‰.מּתחּלתּה ‡˙ÌÓLŒ.אילן Ìz„a‡Â∑(מו לגנאי:(שם ׁשם להם לכּנֹות ְְֲִִִֶָָָָ¬≈»ֱִֶַָָ¿ƒ«¿∆∆¿»ְְִֵֶַַָ
קֹוץ' 'עין ּכל', 'עין ּכריא'. 'ּבית לּה קֹורין ּגליא' .'ּבית ְְִֵֵֵֵַַָָָֹ

(ã):íëéäìà ýåýéì ïk ïeNòú-àìŸ©«£´¥½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

aÚÓÏ„א  Ôe¯h˙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»¿ƒ«»ƒƒ¿¿∆¿«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ·‰Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ«¿»¡»»«¬»»»»
ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«»«»ƒ««»ƒ«

:‡Ú¯‡«¿»

eÁÏÙב  Èc ‡i¯˙‡ Ïk ˙È Ôe„a‡˙ ‡„a‡«»»¿«¿»»«¿«»ƒ¿»
˙È ÔB‰˙È ÔÈ˙¯È Ôez‡ Èc ‡iÓÓÚ Ôn«̇»«¿«»ƒ«»¿ƒ»¿»
‡˙Ó¯ ÏÚÂ ‡iÓ¯ ‡i¯eË ÏÚ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿««»»«»¿«»»»

:ÛBaÚ ÔÏÈ‡ Ïk ˙BÁ˙e¿»ƒ««

È˙ג  Ôe¯a˙˙e ÔB‰È¯B‚‡ ˙È ÔeÚ¯˙˙e¿»¿»¡≈¿«¿»
ÈÓÏˆÂ ‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰È¯L‡Â ÔB‰˙Ó»̃»¿«¬≈≈¿¿»¿«¿≈
ÔÓ ÔB‰ÓL ˙È Ôe„·B˙Â ÔeˆˆB˜z ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿¿¿¿»ƒ¿ƒ

:‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«

‡ÔBÎ‰Ï:ד  ÈÈ Ì„˜ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿≈√»¿»¡»¬

myl zxecdn - eheytk i"yx

áé(a).ïeãaàz ãaàaEzMd ltM ©¥§©§¨©©¨
xn`eo`Mn .oEcA`Y KMÎxg`e ,cA` §¨©©¥§©©¨§©§¦¨

cFnll WiW ,dxfÎdcFar xwFrl`N ¥¦§§¥£¨¨¨¤Ÿ
`N` calA dxiwrA iCWxWl KixS ©©£¦¨¦§¨¤¨¨¦§¨¥

,dixg`DlHalE Dzixkdl xnFlM ©£¤¨§©§©§¦¨§©§¨
gFnvl lkEY `NW otF`A ixnbl§©§¦§¤¤Ÿ©¦§©
,dxW`d urA oFbkE .aEW WCgzdlE§¦§©¥§§¥¨£¥¨
z` mbe urd z` mB xFwrl WIW¤¥©£©¤¨¥§©¤

eiWxW(:dn dxfÎdcear)(ixtqd i"tr m"`xe ,a"a): ¨¨¨
íL eãáò øLà úBîB÷nä ìk úà¤¨©§£¤¨§¨

'BâåEcA`IW dpeEMd oi` .mdidl` z` §¤¡Ÿ¥¤¥©©¨¨¤§©§
EcA`IW `N` ,mnvr 'zFnFwOd z`'¤©§©§¨¤¨¤§©§

.mdA `vnPd z` 'zFnFwOd on'dnE ¦©§¤©¦§¨¨¤©
xW` mdidl` z` - mdn oEcA`Y§©§¥¤¤¡Ÿ¥¤£¤

mi`vnp,mixdd lrEcar mW xW` ¦§¨¦©¤¨¦£¤¨¨§
i"Wx d`x] miiFBd mdl(bi ,e ziy`xa) ¨¤©¦§¥©¦

on' - 'ux`d z` mzigWn ippd'¦§¦©§¦¨¤¨¨¤¦
zFtqFp zF`nbEC mW d`xE .'ux`d̈¨¤§¥¨§¨¨

['on' zErnWnA 'z`' oFWll¦§¤§©§¨¦
(m"`x):b dxez

(b).çaæî?'daSn' EdnE 'gAfn' Edn ¦§¥©©¦§¥©©©¥¨
oipA `Ed gAfn,dAxd mipa` lW ¦§¥©¦§¨¤£¨¦©§¥

zFpAxw eilr aixwdl iEUrd; ¤¨§©§¦¨¨¨§¨
.äávî,dxf dcFarl diEUr `id s` ©¥¨©¦£¨©£¨¨¨

`id mlE``ide ,zg` oa` lW ¨¦¤¤¤©©§¦
dpWOA diEpXW 'qFniA'(:fn dxfÎdcear), ¦¤§¨©¦§¨

DavgW oa`xdd onDzNgYn ¤¤¤£¨¨¦¨¨¦§¦¨¨
DzFUrl daWgn KFYnqFnialixd , ¦©£¨¨©£¨§¦£¥

FfmFwn = qEniA] d`pdA dxEq £̀¨©£¨¨¦§
mlSd aiWFOW ,dxf dcFar aWFn©£¨¨¨¤¦©¤¤
Fnvr qEniAd z` oicaFre dilr̈¤¨§§¦¤©¦©§

dxf dcFarM(my i"yx)gAfOdW itlE .[ ©£¨¨¨§¦¤©¦§¥©
diExw Kkl ,dAxd mipa`n `Ed¥£¨¦©§¥§¨§¨
daSOd ENi`e ,dvizp oFWlA Fzqixd£¦¨¦§§¦¨§¦©©¥¨
oFWlA DlEHiA ,zg` oa` `idW¤¦¤¤©©¦¨¦§

dxiaWmilcad ,gi gk ziy`xa o"anx d`xe) §¦¨

(mdipia mitqep(w"ixdn):
.äøLàlW FnW KMcarPd oli` £¥¨¨§¤¦¨©¤¡¨

dxf dcFarA: ©£¨¨¨
.íîL úà ízãaàåmicA`n cviM §¦©§¤¤§¨¥©§©§¦

FzF` mitilgOW ici lr ?mnW z ¤̀§¨©§¥¤©£¦¦
dYrn,i`pbl mW mdl zFPklmFwnA ¥©¨§©¨¤¥¦§©¦§

m` oFbM .mdl didW mcFTd mXd©¥©¥¤¨¨¨¤§¦
z`xwp dxf dcFard dzidÎziA' ¨§¨¨£¨¨¨¦§¥¥

'`iilBoFWNn ,cFaM lW mW `EdW] ©§¨¤¥¤¨¦§
,[DFaB lBDl oixFwdYrnÎziA' ©¨©¦¨¥©¨¥

'`ixM,xFA ziIxM oFWNn ,i`pB mW=] ©§¨¥§©¦§§¦©
oFbM F` ;[`QMd ziA zxitgl fnFxd̈¥©£¦©¥©¦¥§

mWA z`xwp dzid m`,'lM oir'xnFl ¦¨§¨¦§¥§¥¥Ÿ©
miPkn ,DzF`xl zFtFv lMd ipirW¤¥¥©Ÿ¦§¨§©¦

dYrn DzF`'uFw oir',qE`in oFWl - ¨¥©¨¥§¦
dPOn zFvw mipirdW(.en dxfÎdcear), ¤¨¥©¦¨¦¤¨

'mnW z` mYcA`e' xn`PX dn miIwl§©¥©¤¤¡©§¦©§¤¤§¨
(miyxtn):c dxez



d`xל zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k oey`x meil inei xeriy

i"yx£Ôk Ôe˘Ú˙Œ‡Ï∑,מקֹום ּבכל לּׁשמים "ונּתצּתם להקטיר אחר: ּדבר יבחר. אׁשר ּבּמקֹום אם ּכי …«¬≈ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּכן", תעׂשּון לא ׁשמם, את ואּבדּתם הּמזּבח,(ספרי)אתֿמזּבחתם מן אבן ּולנֹותץ הּׁשם את למֹוחק אזהרה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ּתעׂשּו ׁשּלא אּלא הּמזּבחֹות? את נֹותצין ׁשּיׂשראל ּדעּת על ּתעלה 'וכי יׁשמעאל: רּבי אמר העזרה. מן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאֹו
ׁשּיחרב' אבֹותיכם למקּדׁש עונֹותיכם ויגרמּו .ּכמעׂשיהם ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

(ä)íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékÂ¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
ì íL BîL-úà íeNì íëéèáL-ìkîeLøãú BðëL ¦¨¦§¥¤½¨¬¤§−¨®§¦§¬¦§§−

:änM úàáe¨¬¨¨«¨
i"yx£eL¯„˙ BÎLÏ∑(ספרי) ׁשילה מׁשּכן .זה ¿ƒ¿ƒ¿¿ְִִֶַֹ

(å)úàå íëéçáæå íëéúìò änL íúàáäå©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§¥¤½§¥Æ
íëéøãðå íëãé úîeøz úàå íëéúøNòî©§§´Ÿ¥¤½§¥−§©´¤§¤®§¦§¥¤Æ

:íëðàöå íëø÷a úøëáe íëéúáãðå§¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−§«Ÿ§¤«
i"yx£ÌÎÈÁ·ÊÂ∑ ׁשל החֹומה ∑ÌÎÈ˙¯NÚÓ.חֹובה ׁשלמים מן לפנים לאכל ׁשני ּומעׂשר ּבהמה .מעׂשר ¿ƒ¿≈∆ְִֶָָ«¿¿…≈∆ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ÌÎ„È ˙Óe¯z∑ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, כו)אּלּו מּיד"(דברים הּטנא הּכהן "ולקח :.ÌÎ¯˜a ˙¯Î·e∑ לתּתם ¿«∆¿∆ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿……¿«¿∆ְִָ
ׁשם לּכהן, .ויקריבם ְְִֵֵַַָֹ

ÏkÓה  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬ƒ»
˙È·Ï Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï ÔBÎÈË·Lƒ¿≈¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿≈

:Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â ÔeÚa˙z dzÎL¿ƒ¿≈ƒ¿¿¿≈¿«»

˜ÔBÎÈL„eו  ˙ÒÎÂ ÔBÎÈ˙ÂÏÚ Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â¿«¿¿«»¬»»≈¿ƒ¿«¿≈
ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡ ˙ÈÂ ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»≈¿»«¿»∆¿
:ÔBÎÚÂ ÔBÎ¯B˙ È¯BÎ·e ÔBÎÈ˙·„Â ÔBÎÈ¯„Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿≈¿¿«¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c)ïk ïeNòú àì`l .mkidl` 'dl Ÿ©£¥©¡Ÿ¥¤Ÿ
`N` ,xFq`l `A dn aEzMd WxiR¥©©¨©¨¤¡¤¨

eixg` xEn`d on oaEn xaCdW(d weqt), ¤©¨¨¨¦¨¨©£¨
oi`WiM ,mFwn lkA minXl xihwdl ¤¥§©§¦©¨©¦§¨¨¦

mFwOA m`Kkl cgEindxgai xW` ¦©¨©§¨§¨£¤¦§©
zaxwdl Wcwn mFwnM Frawl 'd§¨§¦§¦§¨§©§¨©
lr aqEn 'oM EUrz `l' oFWlE .zFpAxẅ§¨§Ÿ©£¥¨©

dlrnl xMfEOd(a weqt)zFnFwOd' : ©§¨§©§¨©§
z` Ecar md ;'miFBd mW Ecar xW £̀¤¨§¨©¦¥¨§¤
mY` la` ,dAxd zFnFwnA mdilil ¡̀¦¥¤¦§©§¥£¨©¤

'oM EUrz `l'zFnFwn mkl zFidl Ÿ©£¥¦§¨¤§
mFwOA m` iM' ,zFpAxw zcFarl dAxd©§¥©£©¨§¨¦¦©¨

'ebe 'd xgai xW` - cg`d -xaC . ¨¤¨£¤¦§©¨¨
xg`z` Wxtl zxg` KxC - ©¥¤¤©¤¤§¨¥¤

lirl xn`PW itl :mixaCd(b weqt) ©§¨¦§¦¤¤¡©§¥
mYcA`e' ,'mzFgAfn z` mYvYpe'§¦©§¤¤¦§§¨§¦©§¤

,'mnW z`xidfdl aEzMd `A`l' ¤§¨¨©¨§©§¦Ÿ
oM oEUrzo`Mn ,'mkidl` 'dl ©£¥©¡Ÿ¥¤¦¨

mXd z` wgFOl dxdf`wgFOd - ©§¨¨©¥¤©¥©¥
lW WcFTd zFnW draXn cg ¤̀¨¦¦§¨§©¤¤

d"awdF` gAfOd on oa` uzFPle ,§©¥¤¤¦©¦§¥©
.dxfrd onxFq`l aEzMd KxvEd `le ¦¨£¨¨§Ÿ§©©¨¤¡

`NW ENit`W EpcOll `N` ,z`fŸ¤¨§©§¥¤£¦¤Ÿ
`EdW mEXn wgFOd oFbM ,oFiGA KxcA§¤¤¦¨§©¥¦¤
mEXn uzFPd F` ,wlg xiipl wEwf̈¦§¨¨¨©¥¦
xaFr `Ed s` ,oa`l Kixv `EdW¤¨¦§¤¤©¥

xg` xaC .df xEQi`AiAx xn` §¦¤¨¨©¥¨©©¦

,l`rnWizFEvl aEzMd KxvEd rECn ¦§¨¥©©§©©¨§©
,KM lr l`xUi z` xidfdlEike §©§¦¤¦§¨¥©¨§¦
l`xUIW KYrC lr dlrzEidi ©£¤©©§§¤¦§¨¥¦§

`N` !?zFgAfOd z` oivzFpWi KM §¦¤©¦§§¤¨¨¥
:FWxclmdiUrnk EUrz `NWlW §¨§¤Ÿ©£§©£¥¤¤
,miFBdef`l mkizFpFr Enxbizia ©¦§¨¦§§£¥¤§¥

axgIW mkizFa` WCwn(ixtq) ¦§©£¥¤¤¥¨¥
(`"eb):d dxez
(d)ì.eLøãú BðëL'FpkWl' zaiY §¦§¦§§¥©§¦§

- minkg dEWxcE ,dxizi zi`xpdf ¦§¥§¥¨§¨¨£¨¦¤
.dliW oMWnxEQi`d ,xnFlM ¦§©¦Ÿ§©¨¦

uEg zFnFwn x`WAW zFnaA aixwdl§©§¦§¨¤¦§¨§
bdFp `di ,[zFnAd xEQi`] WCwOdn¥©¦§¨¦©¨§¥¥
WCwOd ziA cFnri xW`M wx `lŸ©©£¤©£¥©¦§¨
iptl ENit` `N` ,milWExiA rEaTd©¨©¦¨©¦¤¨£¦¦§¥
didW i`xrd oMWOd xW`M ,ok¥©£¤©¦§¨¨£©¤¨¨
Exq`p f` mB ,dliWA mwEd xAcOA©¦§¨©§¦Ÿ©¨¤¤§

zFnaA aixwdl(h weqt oldl x`eai xy`k) §©§¦§¨
(a"a ,c"c):e dxez

(e).íëéçáæåoAxwl iEPiM `Ed 'gaf' §¦§¥¤¤©¦§¨§©
`NW ,milrAl FwlgA lk`Pd] minlW§¨¦©¤¡¨§¤§©§¨¦¤Ÿ
.['dl lilM axwPd 'dlFr' oAxwM§¨§¨¨©¦§¨¨¦©

A o`M xAcn aEzMdelW minlW §©¨§©¥¨¦§¨¦¤
daFgzxvr inlW oFbM](hi ,bk `xwie),[ ¨§©§¥£¤¤

mixMfEn xaM dacp inlW ixdW¤£¥©§¥§¨¨§¨§¨¦
'mkizFacpe mkixcpe' wEqRd KWndA§¤§¥©¨§¦§¥¤§¦§¥¤

(`"eb):

.íëéúBøNòîzFxUrOd lM `l ©§§¥¤Ÿ¨©©©§
mzF` mi`ian oi`W mdn WIW ,mieẄ¦¤¥¥¤¤¥§¦¦¨
xUrnE dnExY oFbM ,WCwOd zial§¥©¦§¨§§¨©£¥

ieNle odMl mipYiPd oFW`xdlik`l ¦©¦¨¦©Ÿ¥§©¥¦©£¦¨
`N` ,mFwn lkAxAcn aEzMd §¨¨¤¨©¨§©¥

AdndAÎxUrn(al ,fk `xwie)WIW §©§©§¥¨¤¥
o`M Lxidfde ,oAxwM Faixwdl§©§¦§¨§¨§¦§¦§¨

m`iadl ,'dOW mz`ade'ziaA `weeC ©£¥¤¨¨©£¦¨©§¨§¥
,WCwOdeok,ipW xUrnoi`W s`W ©¦§¨§¥©£¥¥¦¤©¤¥

Wi ,WCwOd zial FzF` mi`ian§¦¦§¥©¦§¨¥
milWExil F`iadlelFk`lFzF` ©£¦¦¨©¦§¤¡
dnFgd on miptldid ,dliWaE] ¦§¦¦©¨§¦Ÿ¨¨

oMWOdW mFwOd lkA lk`p xUrOd©©£¥¤¡¨§¨©¨¤©¦§¨
mXn d`xp(:aiw migaf)[: ¦§¤¦¨

.íëãé úîeøzdnExYd idFfi` §©¤§¤¥¦©§¨
mFwOd l` miciA DzF` mi`iaOW¤§¦¦¨§¨©¦¤©¨

?'d xgai xW`,mixEMAd EN`KkNW £¤¦§©¥©¦¦¤§¨
'mkci znExY' E`xwp,mW lrxn`PW ¦§§§©¤§¤©¥¤¤¡©

mdA(c ,ek onwl)`pHd odMd gwle' ¨¤§¨©©Ÿ¥©¤¤
'LcIn(lld epiax): ¦¨¤

.íëø÷a úBøBëáeoi` ,zFxFkAd z` §§©§¤¤©§¥
`iadl llM mikixv milrAd©§¨¦§¦¦§¨§¨¦

wx `N` ,milWExilodMl mYzllr ¦¨©¦¤¨©§¦¨©Ÿ¥©
m`iai `EdW zpnmW maixwied`x) §¨¤§¦¥§©§¦¥¨

(giÎeh ,gi xacna'dOW mz`ade' zxdf`e .§©§¨©©£¥¤¨¨
maixwi `NW ,dxn`p odMd l ¤̀©Ÿ¥¤¤§¨¤Ÿ©§¦¥

xg` mFwnA(l"kyn):f dxez §¨©¥

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k oey`x meil inei xeriy

(æ)ízçîNe íëéäìà ýåýé éðôì íL-ízìëàå©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§©§¤À
ýåýé Eëøa øLà íëézáe ízà íëãé çìLî ìëa§ŸÆ¦§©´¤§¤½©¤−¨«¥¤®£¤¬¥«©§−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
i"yx£'‰ EÎ¯a ¯L‡∑(ספרי),הּברכה .הבא לפי ¬∆≈«¿ְְִֵַָָָ

(ç)íBiä ät íéNò eðçðà øLà ìëk ïeNòú àì́Ÿ©«£½Â§ÂŸ£¤̧£©¯§Ÿ¦²−Ÿ©®
:åéðéòa øLiä-ìk Léà¦−¨©¨¨¬§¥¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈNÚ eÁ‡ ¯L‡ ÏÎk ÔeNÚ˙ ‡Ï∑,"'וגֹו הּירּדן את עֹוברים אּתם "ּכי על למעלה, מּוסב …«¬¿…¬∆¬«¿…ƒ¿ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
מּיד  הּירּדן, את ּתקריבּוּכׁשּתעברּו לא ּוּבבמה וחּלּוק. ּכּבּוׁש ׁשל ׁשנה י"ד ּכל ּבבמה להקריב אּתם מּתרים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ואׁשמֹות, חּטאֹות ּבֹו להקריב ּכׁשר והּוא ונמׁשח עּמכם ׁשהּוא ּבּמׁשּכן, הּיֹום ּפה מקריבים ּׁשאּתם מה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּכל
ּונדבֹות  נדרים ּבעיניו", הּיׁשר ּכל "איׁש וזהּו: והּנּדב, הּנּדר אּלא קרב אין ּבבמה, אבל ּונדבֹות. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָנדרים

ּבבמה ּתקריבּו אֹותם חֹובה, ידי על ולא להביאם, ּבעיניכם ׁשּיׁשר ידי על מתנּדבים קיז)ׁשאּתם .(זבחים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

(è)-ìàå äçeðnä-ìà äzò-ãò íúàá-àì ék¦¬«Ÿ¨¤−©¨®¨¤©§¨Æ§¤
éäìà ýåýé-øLà äìçpä:Cì ïúð E ©©«£½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ì˙‡·Œ‡Ï Èk∑(ספרי) אֹותן ׁשנה ּכל קיט)∑‡Áen‰ŒÏ‰.עדין ּכמֹו∑zÚŒ„Ú‰.י"ד ׁשילה (זבחים .זֹו ƒ…»∆ָָָָ«»»ְֲִַ∆«¿»ִֹ
‰ÏÁp‰∑ ירּוׁשלים .זֹו ««¬»ְִַָ

ÏÎaז  Ôe„Á˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿«»√»¿»¡»¬¿∆¡¿…
CÎ¯· Èc ÔBÎÈza L‡Â Ôez‡ ÔBÎ„È ˙eËLB‡»∆¿«∆¡«»≈ƒ»¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

‰Î‡ח  ÔÈ„·Ú ‡Á‡ Èc ÏÎk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿…ƒ¬«¿»»¿ƒ»»
:È‰BÓ„˜ ¯LÎc ÔÓ Ïk ¯·b ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿«»»¿»»√»ƒ

ÁÈ‡ט  ˙È·Ï ÔÚk „Ú Ôe˙È˙‡ ‡Ï È¯‡¬≈»¬≈«¿»¿≈¿»»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡ÒÁ‡Ïe¿«¬»»«¿»¡»»»≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).'ä Eëøa øLàxEn`d lr aqEn £¤¥©§¨©¨¨
mcFTd wEqRA'ebe dOW mz`ade' : ©¨©¥©£¥¤¨¨

'mkizacpe mkixcpe.WitlzCn §¦§¥¤§¦§Ÿ¥¤¤§¦¦©
dkxAdKM ,'d LkxA xW``adFl ©§¨¨£¤¥©§¨¨¥

zFacpE mixcp(ixtq):g dxez §¨¦§¨
(g)eðçðà øLà ìëk ïeNòú àìŸ©£§Ÿ£¤£©§

.'Bâå íéNBòEdn aEzMd WxiR `l ¦§Ÿ¥©©¨©
'mFId dR miUr Epgp` xW`' xaCd©¨¨£¤£©§Ÿ¦Ÿ©
Kke .'oEUrz `l' mxidfn `Ed eilrW¤¨¨©§¦¨Ÿ©£§¨
miPnf Wie li`Fd :EpizFAx EWxiR¥§©¥¦§¥§©¦
Wie ,'dna'A aixwdl xYEn mdAW¤¨¤¨§©§¦§¨¨§¥
dnaA aixwdl xEq` mdAW miPnf§©¦¤¨¤¨§©§¦§¨¨
xW` mFwOd l` lMd `iadl miaiIge§©¨¦§¨¦©Ÿ¤©¨£¤
s`W ,Ll Wxtl aEzMd `A ,'d xgai¦§©¨©¨§¨¥§¤©
`N` ExYEd `l 'zFnAd xYid' onfA¦§©¤¥©¨Ÿ§¤¨
la` ,calA dacpE xcp lW zFpAxẅ§¨¤¤¤§¨¨¦§¨£¨
,mW`e z`Hg oFbM ,daFg zFpAxẅ§§¨§©¨§¨¨
xYid zrWA s` dnaA miaxw mpi ¥̀¨§¥¦§¨¨©¦§©¤¥
mipW dxUr rAx`A oFbM] zFnAd©¨§§©§©¤§¥¨¦
xW`M ,ux`l mzqipkl zFpFW`xd̈¦¦§¦¨¨¨¨¤©£¤
aEzMd xn`nE .[lBlBA cnr oMWOd©¦§¨¨©©¦§¨©£¨©¨

'ebe 'oEUrz `l'lr ,dlrnl aqEn Ÿ©£¨§©§¨©
:ok iptl xEn`dz` mixaFr mY` iM ¨¨¦§¥¥¦©¤§¦¤

'Fbe oCxId(`l ,`i lirl)-,xnFlkE ©©§¥§§©

,oCxId z` ExarYWMixdcIn §¤©©§¤©©§¥£¥¦¨
aixwdl mY` mixYEnmkizFpAxw ¨¦©¤§©§¦¨§§¥¤

mB,dnaAdid oMWOdW iRÎlrÎs`e ©§¨¨§©©¦¤©¦§¨¨¨
KWnA mFwn lMn ,lBlBA cnFre miIw©¨§¥©¦§¨¦¨¨§¤¤
wENige WEAiM lW dpW c"i lM̈¨¨¤¦§¦
lMd z` `iadl mikixv mkpi` ,ux`d̈¨¤¥§¤§¦¦§¨¦¤©Ÿ
mkl zFxYEn zFnAd mB `N` ,oMWOl©¦§¨¤¨©©¨¨¨¤

;daxwdlemB mlE`dnaAiYxYdW §©§¨¨§¨©§¨¨¤¦©§¦
,mklEaixwz `lz`lMibEq ¨¤Ÿ©§¦¤¨¥

zFpAxTddR miaixwn mY`X dn ©¨§¨©¤©¤©§¦¦Ÿ
`EdW ,oMWOA mFIdKlFdmkOr ©©¦§¨¤¥¦¨¤

dnFC zFnAd oiC oi` iM .xAcOA©¦§¨¦¥¦©¨¤
WCwzp oMWOd oMW ,oMWOlgWnpe ©¦§¨¤¥©¦§¨¦§©¥§¦§©

dgWOd onWA(i ,g `xwie d`x)ewx okl §¤¤©¦§¨§¨¥©
FA aixwdl xWk `Edod :lMd ¨¥§©§¦©Ÿ¥

,zFnW`e zF`Hgode,zFacpE mixcp ©¨©£¨§¥§¨¦§¨
dnaA la`,Fnvrl dUFr cigIdW £¨§¨¨¤©¨¦¤§©§

axw oi`FA`N`oAxwaCiPde xCiPd ¥¨¥¤¨¨§¨©¦¨§©¦¨
zF`Hg la` ,calA (zFacpE mixcp)§¨¦§¨¦§¨£¨©¨
l` wx E`iaY ,daFg odW zFnW`e©£¨¤¥¨¨¦©¤

.lBlBA oMWOdEdfeaEzMd WxtOW ©¦§¨©¦§¨§¤¤§¨¥©¨
'eipirA xWId lM Wi`'EN` ,xnFlM , ¦¨©¨¨§¥¨§©¥
mi`Xx mY` zFpAxwdnaA aixwdl ¨§¨©¤©¨¦§©§¦§¨¨
- xYidd zrWAzFacpE mixcp ¦§©©¤¥§¨¦§¨

miaCpzn mY`W,aFHd mkpFvxn ¤©¤¦§©§¦¥§§¤©
,m`iadl 'mkipirA xWIW' iciÎlr©§¥¤¨¨§¥¥¤©£¦¨

mzF` ,daFg iciÎlr `lezFpAxTd §Ÿ©§¥¨¨©¨§¨
calAdnaA EaixwY(ixtq):h dxez ¦§¨©§¦§¨¨

(h).íúàá àì ékxYidl mrh Edf ¦Ÿ¨¤¤©©§¤¥
KWnA iM :zFnAddpW c"i ozF` lM ©¨¦§¤¤¨¨¨¨

`l,dlgPd l`e dgEpOd l` mz`A Ÿ¨¤¤©§¨§¤©©£¨
WEAikA micExhE miwEqr EidYW itl§¦¤¦§£¦§¦§¦

DzTElge ux`d(a"ivpd wnr ,oexkfd): ¨¨¤©£¨¨
.äzò ãòoiicr FnMDzF`AW - ©¨¨§£©¦¤§¨

mz`A `l oiicr ,dtEwY: §¨£©¦Ÿ¨¤
.äçeðnä ìà'dgEpOd' dzid okid ¤©§¨¥¨¨§¨©§¨

?zFnAd aEW Exq`p mWl E`AW oeiMW¤¥¨¤¨§¨¤¤§©¨
,dliW FfxW`ke ,WEAiMdn Egp f`W ¦Ÿ¤¨¨¥©¦§©£¤

FzF` lHAzpe] oMWOd mW mwEd©¨©¦§¨§¦§©¥
,rEaw oMWnM FpiC dUrp [lBlBAW¤©¦§¨©£¨¦§¦§¨¨©
xEq` didW xAcOd ztEwzA FnM§¦§©©¦§¨¤¨¨¨
ENit`e ,oAxw mEW dnaA aixwdl§©§¦§¨¨¨§¨©£¦

zFacpE mixcp(miyxtn): §¨¦§¨
.äìçpämilWExi Ffzlgp `idW ©©£¨§¨¨¦¤¦©£©

WCwOd ziA dpaPW oeike ,mlFr¨§¥¨¤¦§¨¥©¦§¨
mlFrl zFnAd Exq`p ,milWExiA(ixtq) ¦¨©¦¤¤§©¨§¨

(`"eb):i dxez



לי d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k oey`x meil inei xeriy

i"yx£Ôk Ôe˘Ú˙Œ‡Ï∑,מקֹום ּבכל לּׁשמים "ונּתצּתם להקטיר אחר: ּדבר יבחר. אׁשר ּבּמקֹום אם ּכי …«¬≈ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּכן", תעׂשּון לא ׁשמם, את ואּבדּתם הּמזּבח,(ספרי)אתֿמזּבחתם מן אבן ּולנֹותץ הּׁשם את למֹוחק אזהרה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ּתעׂשּו ׁשּלא אּלא הּמזּבחֹות? את נֹותצין ׁשּיׂשראל ּדעּת על ּתעלה 'וכי יׁשמעאל: רּבי אמר העזרה. מן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאֹו
ׁשּיחרב' אבֹותיכם למקּדׁש עונֹותיכם ויגרמּו .ּכמעׂשיהם ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

(ä)íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékÂ¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
ì íL BîL-úà íeNì íëéèáL-ìkîeLøãú BðëL ¦¨¦§¥¤½¨¬¤§−¨®§¦§¬¦§§−

:änM úàáe¨¬¨¨«¨
i"yx£eL¯„˙ BÎLÏ∑(ספרי) ׁשילה מׁשּכן .זה ¿ƒ¿ƒ¿¿ְִִֶַֹ

(å)úàå íëéçáæå íëéúìò änL íúàáäå©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§¥¤½§¥Æ
íëéøãðå íëãé úîeøz úàå íëéúøNòî©§§´Ÿ¥¤½§¥−§©´¤§¤®§¦§¥¤Æ

:íëðàöå íëø÷a úøëáe íëéúáãðå§¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−§«Ÿ§¤«
i"yx£ÌÎÈÁ·ÊÂ∑ ׁשל החֹומה ∑ÌÎÈ˙¯NÚÓ.חֹובה ׁשלמים מן לפנים לאכל ׁשני ּומעׂשר ּבהמה .מעׂשר ¿ƒ¿≈∆ְִֶָָ«¿¿…≈∆ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ÌÎ„È ˙Óe¯z∑ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, כו)אּלּו מּיד"(דברים הּטנא הּכהן "ולקח :.ÌÎ¯˜a ˙¯Î·e∑ לתּתם ¿«∆¿∆ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿……¿«¿∆ְִָ
ׁשם לּכהן, .ויקריבם ְְִֵֵַַָֹ

ÏkÓה  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬ƒ»
˙È·Ï Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï ÔBÎÈË·Lƒ¿≈¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿≈

:Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â ÔeÚa˙z dzÎL¿ƒ¿≈ƒ¿¿¿≈¿«»

˜ÔBÎÈL„eו  ˙ÒÎÂ ÔBÎÈ˙ÂÏÚ Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â¿«¿¿«»¬»»≈¿ƒ¿«¿≈
ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡ ˙ÈÂ ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»≈¿»«¿»∆¿
:ÔBÎÚÂ ÔBÎ¯B˙ È¯BÎ·e ÔBÎÈ˙·„Â ÔBÎÈ¯„Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿≈¿¿«¿
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(c)ïk ïeNòú àì`l .mkidl` 'dl Ÿ©£¥©¡Ÿ¥¤Ÿ
`N` ,xFq`l `A dn aEzMd WxiR¥©©¨©¨¤¡¤¨

eixg` xEn`d on oaEn xaCdW(d weqt), ¤©¨¨¨¦¨¨©£¨
oi`WiM ,mFwn lkA minXl xihwdl ¤¥§©§¦©¨©¦§¨¨¦

mFwOA m`Kkl cgEindxgai xW` ¦©¨©§¨§¨£¤¦§©
zaxwdl Wcwn mFwnM Frawl 'd§¨§¦§¦§¨§©§¨©
lr aqEn 'oM EUrz `l' oFWlE .zFpAxẅ§¨§Ÿ©£¥¨©

dlrnl xMfEOd(a weqt)zFnFwOd' : ©§¨§©§¨©§
z` Ecar md ;'miFBd mW Ecar xW £̀¤¨§¨©¦¥¨§¤
mY` la` ,dAxd zFnFwnA mdilil ¡̀¦¥¤¦§©§¥£¨©¤

'oM EUrz `l'zFnFwn mkl zFidl Ÿ©£¥¦§¨¤§
mFwOA m` iM' ,zFpAxw zcFarl dAxd©§¥©£©¨§¨¦¦©¨

'ebe 'd xgai xW` - cg`d -xaC . ¨¤¨£¤¦§©¨¨
xg`z` Wxtl zxg` KxC - ©¥¤¤©¤¤§¨¥¤

lirl xn`PW itl :mixaCd(b weqt) ©§¨¦§¦¤¤¡©§¥
mYcA`e' ,'mzFgAfn z` mYvYpe'§¦©§¤¤¦§§¨§¦©§¤

,'mnW z`xidfdl aEzMd `A`l' ¤§¨¨©¨§©§¦Ÿ
oM oEUrzo`Mn ,'mkidl` 'dl ©£¥©¡Ÿ¥¤¦¨

mXd z` wgFOl dxdf`wgFOd - ©§¨¨©¥¤©¥©¥
lW WcFTd zFnW draXn cg ¤̀¨¦¦§¨§©¤¤

d"awdF` gAfOd on oa` uzFPle ,§©¥¤¤¦©¦§¥©
.dxfrd onxFq`l aEzMd KxvEd `le ¦¨£¨¨§Ÿ§©©¨¤¡

`NW ENit`W EpcOll `N` ,z`fŸ¤¨§©§¥¤£¦¤Ÿ
`EdW mEXn wgFOd oFbM ,oFiGA KxcA§¤¤¦¨§©¥¦¤
mEXn uzFPd F` ,wlg xiipl wEwf̈¦§¨¨¨©¥¦
xaFr `Ed s` ,oa`l Kixv `EdW¤¨¦§¤¤©¥

xg` xaC .df xEQi`AiAx xn` §¦¤¨¨©¥¨©©¦

,l`rnWizFEvl aEzMd KxvEd rECn ¦§¨¥©©§©©¨§©
,KM lr l`xUi z` xidfdlEike §©§¦¤¦§¨¥©¨§¦
l`xUIW KYrC lr dlrzEidi ©£¤©©§§¤¦§¨¥¦§

`N` !?zFgAfOd z` oivzFpWi KM §¦¤©¦§§¤¨¨¥
:FWxclmdiUrnk EUrz `NWlW §¨§¤Ÿ©£§©£¥¤¤
,miFBdef`l mkizFpFr Enxbizia ©¦§¨¦§§£¥¤§¥

axgIW mkizFa` WCwn(ixtq) ¦§©£¥¤¤¥¨¥
(`"eb):d dxez
(d)ì.eLøãú BðëL'FpkWl' zaiY §¦§¦§§¥©§¦§

- minkg dEWxcE ,dxizi zi`xpdf ¦§¥§¥¨§¨¨£¨¦¤
.dliW oMWnxEQi`d ,xnFlM ¦§©¦Ÿ§©¨¦

uEg zFnFwn x`WAW zFnaA aixwdl§©§¦§¨¤¦§¨§
bdFp `di ,[zFnAd xEQi`] WCwOdn¥©¦§¨¦©¨§¥¥
WCwOd ziA cFnri xW`M wx `lŸ©©£¤©£¥©¦§¨
iptl ENit` `N` ,milWExiA rEaTd©¨©¦¨©¦¤¨£¦¦§¥
didW i`xrd oMWOd xW`M ,ok¥©£¤©¦§¨¨£©¤¨¨
Exq`p f` mB ,dliWA mwEd xAcOA©¦§¨©§¦Ÿ©¨¤¤§

zFnaA aixwdl(h weqt oldl x`eai xy`k) §©§¦§¨
(a"a ,c"c):e dxez

(e).íëéçáæåoAxwl iEPiM `Ed 'gaf' §¦§¥¤¤©¦§¨§©
`NW ,milrAl FwlgA lk`Pd] minlW§¨¦©¤¡¨§¤§©§¨¦¤Ÿ
.['dl lilM axwPd 'dlFr' oAxwM§¨§¨¨©¦§¨¨¦©

A o`M xAcn aEzMdelW minlW §©¨§©¥¨¦§¨¦¤
daFgzxvr inlW oFbM](hi ,bk `xwie),[ ¨§©§¥£¤¤

mixMfEn xaM dacp inlW ixdW¤£¥©§¥§¨¨§¨§¨¦
'mkizFacpe mkixcpe' wEqRd KWndA§¤§¥©¨§¦§¥¤§¦§¥¤

(`"eb):

.íëéúBøNòîzFxUrOd lM `l ©§§¥¤Ÿ¨©©©§
mzF` mi`ian oi`W mdn WIW ,mieẄ¦¤¥¥¤¤¥§¦¦¨
xUrnE dnExY oFbM ,WCwOd zial§¥©¦§¨§§¨©£¥

ieNle odMl mipYiPd oFW`xdlik`l ¦©¦¨¦©Ÿ¥§©¥¦©£¦¨
`N` ,mFwn lkAxAcn aEzMd §¨¨¤¨©¨§©¥

AdndAÎxUrn(al ,fk `xwie)WIW §©§©§¥¨¤¥
o`M Lxidfde ,oAxwM Faixwdl§©§¦§¨§¨§¦§¦§¨

m`iadl ,'dOW mz`ade'ziaA `weeC ©£¥¤¨¨©£¦¨©§¨§¥
,WCwOdeok,ipW xUrnoi`W s`W ©¦§¨§¥©£¥¥¦¤©¤¥

Wi ,WCwOd zial FzF` mi`ian§¦¦§¥©¦§¨¥
milWExil F`iadlelFk`lFzF` ©£¦¦¨©¦§¤¡
dnFgd on miptldid ,dliWaE] ¦§¦¦©¨§¦Ÿ¨¨

oMWOdW mFwOd lkA lk`p xUrOd©©£¥¤¡¨§¨©¨¤©¦§¨
mXn d`xp(:aiw migaf)[: ¦§¤¦¨

.íëãé úîeøzdnExYd idFfi` §©¤§¤¥¦©§¨
mFwOd l` miciA DzF` mi`iaOW¤§¦¦¨§¨©¦¤©¨

?'d xgai xW`,mixEMAd EN`KkNW £¤¦§©¥©¦¦¤§¨
'mkci znExY' E`xwp,mW lrxn`PW ¦§§§©¤§¤©¥¤¤¡©

mdA(c ,ek onwl)`pHd odMd gwle' ¨¤§¨©©Ÿ¥©¤¤
'LcIn(lld epiax): ¦¨¤

.íëø÷a úBøBëáeoi` ,zFxFkAd z` §§©§¤¤©§¥
`iadl llM mikixv milrAd©§¨¦§¦¦§¨§¨¦

wx `N` ,milWExilodMl mYzllr ¦¨©¦¤¨©§¦¨©Ÿ¥©
m`iai `EdW zpnmW maixwied`x) §¨¤§¦¥§©§¦¥¨

(giÎeh ,gi xacna'dOW mz`ade' zxdf`e .§©§¨©©£¥¤¨¨
maixwi `NW ,dxn`p odMd l ¤̀©Ÿ¥¤¤§¨¤Ÿ©§¦¥

xg` mFwnA(l"kyn):f dxez §¨©¥

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k oey`x meil inei xeriy

(æ)ízçîNe íëéäìà ýåýé éðôì íL-ízìëàå©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§©§¤À
ýåýé Eëøa øLà íëézáe ízà íëãé çìLî ìëa§ŸÆ¦§©´¤§¤½©¤−¨«¥¤®£¤¬¥«©§−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
i"yx£'‰ EÎ¯a ¯L‡∑(ספרי),הּברכה .הבא לפי ¬∆≈«¿ְְִֵַָָָ

(ç)íBiä ät íéNò eðçðà øLà ìëk ïeNòú àì́Ÿ©«£½Â§ÂŸ£¤̧£©¯§Ÿ¦²−Ÿ©®
:åéðéòa øLiä-ìk Léà¦−¨©¨¨¬§¥¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈNÚ eÁ‡ ¯L‡ ÏÎk ÔeNÚ˙ ‡Ï∑,"'וגֹו הּירּדן את עֹוברים אּתם "ּכי על למעלה, מּוסב …«¬¿…¬∆¬«¿…ƒ¿ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
מּיד  הּירּדן, את ּתקריבּוּכׁשּתעברּו לא ּוּבבמה וחּלּוק. ּכּבּוׁש ׁשל ׁשנה י"ד ּכל ּבבמה להקריב אּתם מּתרים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ואׁשמֹות, חּטאֹות ּבֹו להקריב ּכׁשר והּוא ונמׁשח עּמכם ׁשהּוא ּבּמׁשּכן, הּיֹום ּפה מקריבים ּׁשאּתם מה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּכל
ּונדבֹות  נדרים ּבעיניו", הּיׁשר ּכל "איׁש וזהּו: והּנּדב, הּנּדר אּלא קרב אין ּבבמה, אבל ּונדבֹות. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָנדרים

ּבבמה ּתקריבּו אֹותם חֹובה, ידי על ולא להביאם, ּבעיניכם ׁשּיׁשר ידי על מתנּדבים קיז)ׁשאּתם .(זבחים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

(è)-ìàå äçeðnä-ìà äzò-ãò íúàá-àì ék¦¬«Ÿ¨¤−©¨®¨¤©§¨Æ§¤
éäìà ýåýé-øLà äìçpä:Cì ïúð E ©©«£½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ì˙‡·Œ‡Ï Èk∑(ספרי) אֹותן ׁשנה ּכל קיט)∑‡Áen‰ŒÏ‰.עדין ּכמֹו∑zÚŒ„Ú‰.י"ד ׁשילה (זבחים .זֹו ƒ…»∆ָָָָ«»»ְֲִַ∆«¿»ִֹ
‰ÏÁp‰∑ ירּוׁשלים .זֹו ««¬»ְִַָ

ÏÎaז  Ôe„Á˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿«»√»¿»¡»¬¿∆¡¿…
CÎ¯· Èc ÔBÎÈza L‡Â Ôez‡ ÔBÎ„È ˙eËLB‡»∆¿«∆¡«»≈ƒ»¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

‰Î‡ח  ÔÈ„·Ú ‡Á‡ Èc ÏÎk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿…ƒ¬«¿»»¿ƒ»»
:È‰BÓ„˜ ¯LÎc ÔÓ Ïk ¯·b ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿«»»¿»»√»ƒ

ÁÈ‡ט  ˙È·Ï ÔÚk „Ú Ôe˙È˙‡ ‡Ï È¯‡¬≈»¬≈«¿»¿≈¿»»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡ÒÁ‡Ïe¿«¬»»«¿»¡»»»≈»
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(f).'ä Eëøa øLàxEn`d lr aqEn £¤¥©§¨©¨¨
mcFTd wEqRA'ebe dOW mz`ade' : ©¨©¥©£¥¤¨¨

'mkizacpe mkixcpe.WitlzCn §¦§¥¤§¦§Ÿ¥¤¤§¦¦©
dkxAdKM ,'d LkxA xW``adFl ©§¨¨£¤¥©§¨¨¥

zFacpE mixcp(ixtq):g dxez §¨¦§¨
(g)eðçðà øLà ìëk ïeNòú àìŸ©£§Ÿ£¤£©§

.'Bâå íéNBòEdn aEzMd WxiR `l ¦§Ÿ¥©©¨©
'mFId dR miUr Epgp` xW`' xaCd©¨¨£¤£©§Ÿ¦Ÿ©
Kke .'oEUrz `l' mxidfn `Ed eilrW¤¨¨©§¦¨Ÿ©£§¨
miPnf Wie li`Fd :EpizFAx EWxiR¥§©¥¦§¥§©¦
Wie ,'dna'A aixwdl xYEn mdAW¤¨¤¨§©§¦§¨¨§¥
dnaA aixwdl xEq` mdAW miPnf§©¦¤¨¤¨§©§¦§¨¨
xW` mFwOd l` lMd `iadl miaiIge§©¨¦§¨¦©Ÿ¤©¨£¤
s`W ,Ll Wxtl aEzMd `A ,'d xgai¦§©¨©¨§¨¥§¤©
`N` ExYEd `l 'zFnAd xYid' onfA¦§©¤¥©¨Ÿ§¤¨
la` ,calA dacpE xcp lW zFpAxẅ§¨¤¤¤§¨¨¦§¨£¨
,mW`e z`Hg oFbM ,daFg zFpAxẅ§§¨§©¨§¨¨
xYid zrWA s` dnaA miaxw mpi ¥̀¨§¥¦§¨¨©¦§©¤¥
mipW dxUr rAx`A oFbM] zFnAd©¨§§©§©¤§¥¨¦
xW`M ,ux`l mzqipkl zFpFW`xd̈¦¦§¦¨¨¨¨¤©£¤
aEzMd xn`nE .[lBlBA cnr oMWOd©¦§¨¨©©¦§¨©£¨©¨

'ebe 'oEUrz `l'lr ,dlrnl aqEn Ÿ©£¨§©§¨©
:ok iptl xEn`dz` mixaFr mY` iM ¨¨¦§¥¥¦©¤§¦¤

'Fbe oCxId(`l ,`i lirl)-,xnFlkE ©©§¥§§©

,oCxId z` ExarYWMixdcIn §¤©©§¤©©§¥£¥¦¨
aixwdl mY` mixYEnmkizFpAxw ¨¦©¤§©§¦¨§§¥¤

mB,dnaAdid oMWOdW iRÎlrÎs`e ©§¨¨§©©¦¤©¦§¨¨¨
KWnA mFwn lMn ,lBlBA cnFre miIw©¨§¥©¦§¨¦¨¨§¤¤
wENige WEAiM lW dpW c"i lM̈¨¨¤¦§¦
lMd z` `iadl mikixv mkpi` ,ux`d̈¨¤¥§¤§¦¦§¨¦¤©Ÿ
mkl zFxYEn zFnAd mB `N` ,oMWOl©¦§¨¤¨©©¨¨¨¤

;daxwdlemB mlE`dnaAiYxYdW §©§¨¨§¨©§¨¨¤¦©§¦
,mklEaixwz `lz`lMibEq ¨¤Ÿ©§¦¤¨¥

zFpAxTddR miaixwn mY`X dn ©¨§¨©¤©¤©§¦¦Ÿ
`EdW ,oMWOA mFIdKlFdmkOr ©©¦§¨¤¥¦¨¤

dnFC zFnAd oiC oi` iM .xAcOA©¦§¨¦¥¦©¨¤
WCwzp oMWOd oMW ,oMWOlgWnpe ©¦§¨¤¥©¦§¨¦§©¥§¦§©

dgWOd onWA(i ,g `xwie d`x)ewx okl §¤¤©¦§¨§¨¥©
FA aixwdl xWk `Edod :lMd ¨¥§©§¦©Ÿ¥

,zFnW`e zF`Hgode,zFacpE mixcp ©¨©£¨§¥§¨¦§¨
dnaA la`,Fnvrl dUFr cigIdW £¨§¨¨¤©¨¦¤§©§

axw oi`FA`N`oAxwaCiPde xCiPd ¥¨¥¤¨¨§¨©¦¨§©¦¨
zF`Hg la` ,calA (zFacpE mixcp)§¨¦§¨¦§¨£¨©¨
l` wx E`iaY ,daFg odW zFnW`e©£¨¤¥¨¨¦©¤

.lBlBA oMWOdEdfeaEzMd WxtOW ©¦§¨©¦§¨§¤¤§¨¥©¨
'eipirA xWId lM Wi`'EN` ,xnFlM , ¦¨©¨¨§¥¨§©¥
mi`Xx mY` zFpAxwdnaA aixwdl ¨§¨©¤©¨¦§©§¦§¨¨
- xYidd zrWAzFacpE mixcp ¦§©©¤¥§¨¦§¨

miaCpzn mY`W,aFHd mkpFvxn ¤©¤¦§©§¦¥§§¤©
,m`iadl 'mkipirA xWIW' iciÎlr©§¥¤¨¨§¥¥¤©£¦¨

mzF` ,daFg iciÎlr `lezFpAxTd §Ÿ©§¥¨¨©¨§¨
calAdnaA EaixwY(ixtq):h dxez ¦§¨©§¦§¨¨

(h).íúàá àì ékxYidl mrh Edf ¦Ÿ¨¤¤©©§¤¥
KWnA iM :zFnAddpW c"i ozF` lM ©¨¦§¤¤¨¨¨¨

`l,dlgPd l`e dgEpOd l` mz`A Ÿ¨¤¤©§¨§¤©©£¨
WEAikA micExhE miwEqr EidYW itl§¦¤¦§£¦§¦§¦

DzTElge ux`d(a"ivpd wnr ,oexkfd): ¨¨¤©£¨¨
.äzò ãòoiicr FnMDzF`AW - ©¨¨§£©¦¤§¨

mz`A `l oiicr ,dtEwY: §¨£©¦Ÿ¨¤
.äçeðnä ìà'dgEpOd' dzid okid ¤©§¨¥¨¨§¨©§¨

?zFnAd aEW Exq`p mWl E`AW oeiMW¤¥¨¤¨§¨¤¤§©¨
,dliW FfxW`ke ,WEAiMdn Egp f`W ¦Ÿ¤¨¨¥©¦§©£¤

FzF` lHAzpe] oMWOd mW mwEd©¨©¦§¨§¦§©¥
,rEaw oMWnM FpiC dUrp [lBlBAW¤©¦§¨©£¨¦§¦§¨¨©
xEq` didW xAcOd ztEwzA FnM§¦§©©¦§¨¤¨¨¨
ENit`e ,oAxw mEW dnaA aixwdl§©§¦§¨¨¨§¨©£¦

zFacpE mixcp(miyxtn): §¨¦§¨
.äìçpämilWExi Ffzlgp `idW ©©£¨§¨¨¦¤¦©£©

WCwOd ziA dpaPW oeike ,mlFr¨§¥¨¤¦§¨¥©¦§¨
mlFrl zFnAd Exq`p ,milWExiA(ixtq) ¦¨©¦¤¤§©¨§¨

(`"eb):i dxez



d`xלב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

(é)ýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiä-úà ízøáòå©«£©§¤»¤©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬
íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî íëéäìà¡«Ÿ¥¤−©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²

:çèa-ízáLéå áéáqî¦¨¦−¦«©§¤¤«©
i"yx£ı¯‡a Ìz·LÈÂ Ôc¯i‰Œ˙‡ Ìz¯·ÚÂ∑חלקֹו את מּכיר אחד ּכל ויהא ׁשבטֹוׁשּתחּלקּוה, ÁÈ‰Â.ואת «¬«¿∆∆««¿≈ƒ«¿∆»»∆ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ¿≈ƒ«
ÌÎÏ∑ּומנּוחה וחּלּוק ּכּבּוׁש ג)לאחר אּלא (שופטים זֹו ואין יׂשראל, את ּבם לנּסֹות ה', הניח אׁשר הגֹוים מן »∆ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

אז  ּדוד. .ּבימי ִִֵָָ

ß a`Îmgpn a"k ipy mei ß

(àé)Ba íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä äéäå§¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ
ìáú änL íL BîL ïkLeàééëðà øLà-ìk úà §©¥³§Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−

íëéúøNòî íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ
eøcz øLà íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½£¤¬¦§−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ÌB˜n‰ ‰È‰Â∑ּבדוד אֹומר הּוא וכן ּבירּוׁשלים, הּבחירה ּבית לכם ז)ּבנּו הּמל(ש"ב ּכיֿיׁשב "ויהי : ¿»»«»¿ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

וארֹון  ארזים ּבבית יֹוׁשב  אנכי  נא ראה הּנביא: אלֿנתן הּמל וּיאמר מ ּסביב, מּכלֿאיביו הניחֿלֹו וה' ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּבביתֹו
היריעה" ּבתֹו יׁשב B‚Â'.האלהים e‡È·˙ ‰nL∑,ירּוׁשלים לענין אמּור וכאן ׁשילה, לענין אמּור למעלה ְְֱִִֵַָָֹֹ»»»ƒ¿ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֹ

הּבמֹות  היּו לגבעֹון, ּובאּו נֹוב וחרבה לנֹוב, ּובאּו ׁשילה מּׁשחרבה לזֹו: זֹו ּבין הּתר ליּתן הּכתּוב, חּלקם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּולכ
לירּוׁשלים  ׁשּבאּו עד ÌÎÈ¯„.מּתרֹות ¯Á·Ó∑ הּמבחר מן ׁשּיביאּו .מלּמד ִִֶַַָָָֻƒ¿«ƒ¿≈∆ְְִִֵֶַַָָֻ

ÈÈcי  ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙Â ‡c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙Â¿«¿¿»«¿¿»¿≈¿¿«¿»«¿»
ÈÏÚa ÏkÓ ÔBÎÏ ÁÈÈÂ ÔBÎ˙È ÔÒÁÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬«¬≈»¿ƒƒ«¿ƒ»«¬≈
:ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ ÔBÎÈ··„¿»≈ƒ¿¿¿≈¿¿»¿»

daיא  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬≈
Ïk ˙È Ôe˙Èz Ôn˙Ï Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿«»«¿»»
˙ÒÎÂ ÔBÎÈ˙ÂÏÚ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«≈»¿¬»»≈¿ƒ¿«
ÏÎÂ ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡Â ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÔBÎÈL„e˜¿≈«¿¿»≈¿«¿»∆¿¿…

:ÈÈ Ì„˜ Ôe¯c˙ Èc ÔBÎÈ¯„ ¯ÙL¿«ƒ¿≈ƒƒ¿√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(i)ízáLéå ïcøiä úà ízøáòå©£©§¤¤©©§¥¦©§¤
.õøàadevOl dnCwdM `Ed df wEqR ¨¨¤¨¤§©§¨¨©¦§¨

EpiEhvPW ,`Ad wEqRA dxEn`d̈£¨©¨©¨¤¦§©¥
WxitE .rEaTd WCwOdÎziA z` zFpal¦§¤¥©¦§¨©¨©¥©
cIn KkA EaiIgzi `NW o`M mdl̈¤¨¤Ÿ¦§©§§¨¦¨
xg`l `N` ,ux`l mzqipkA¦§¦¨¨¨¨¤¤¨§©©
- cg`d :mi`pz ipW EniIwzIW¤¦§©§§¥§¨¦¨¤¨

xnFlM ,'ux`A mYaWie'dEwNgYXn ¦©§¤¨¨¤§©¦¤§©§¨
mkipiA (ux`d z`)cg` lk `die ¤¨¨¤¥¥¤¦¥¨¤¨

.FhaW z`e Fwlg z` xiMni`pYde ©¦¤¤§§¤¦§§©§©
- ipXd©¥¦

íëì çéðäå:FWExiRW .mkiai` lMn §¥¦©¨¤¦¨Ÿ§¥¤¤¥
zhlgEnE dxEnB dgEpnlMn §¨§¨§¤¤¦¨

ipW EN` E`Nnzi xW`ke .miaiF`d̈§¦§©£¤¦§©§¥§¥
,mi`pYdwENige WEAiM xg`l,ux`d ©§¨¦§©©¦§¦¨¨¤

Emkl didYW xg`ldgEpnlMn §©©¤¦§¤¨¤§¨¦¨
,miFBdENit`onzvwn mzF`miFBd ©¦£¦¦¨¦§¨©¦

l`xUi z` mA zFQpl 'd giPd xW £̀¤¦¦©§©¨¤¦§¨¥
(` ,b mihtey)-cec iniA `N` z`f oi`e§¥Ÿ¤¨¦¥¨¦

-wxf`,dxigAd ziA oipA zevn dlg ©¨¨¨¦§©¦§©¥©§¦¨
oNdl zWxFtnd,i"`a ,lldÎsqei) ©§¤¤§©¨

(g"n`a:`i dxez

(`i).'Bâå íB÷nä äéäåmkl EpA §¨¨©¨§§¨¤
dxigAdÎziA'd xgai xW` mFwOA ¥©§¦¨©¨£¤¦§©

.milWExiAE`FaYW xg`l ,xnFlM ¦¨©¦§©§©©¤¨
EWxcY f` ,dlgPd l`e dgEpOd l ¤̀©§¨§¤©©£¨¨¦§§
xW` mFwOd okid mkl dxFi xW` 'dA©£¤¤¨¤¥¨©¨£¤

.Fl aWFnl xgAcecA xnF` `Ed oke ¨©§¨§¥¥§¨¦
(aÎ` ,f aÎl`eny)KlOd aWi iM idie :©§¦¦¨©©¤¤

lMn aiaQn Fl gipd 'de FziaA§¥©¥¦©¦¨¦¦¨
`iaPd ozp l` KlOd xn`Ie ,eiaiF`§¨©Ÿ¤©¤¤¤¨¨©¨¦
mifx` ziaA aWFi ikp` `p d`x§¥¨¨Ÿ¦¥§¥£¨¦
drixid KFzA aWFi midl`d oFx`e©£¨¡Ÿ¦¥§©§¦¨
ziaA aWFi KlOdW iE`x KM ike]§¦¨¨¤©¤¤¥§©¦
okFW miwl`d oFx` cFrA ,x`Ftn§¨§£¨¡Ÿ¦¥
zFpal Epilr dYrn ixd ?i`xr ldF`A§¤£©£¥¥©¨¨¥¦§

[dxigAd ziA z`: ¤¥©§¦¨
'Bâå eàéáú änLmkigafe mkizlFr ¨¨¨¦§Ÿ¥¤§¦§¥¤

xMfEd xaM df lM .'ebe mkizxUrn©§§Ÿ¥¤¨¤§¨§©
dlrnl(eÎd miweqt),aEW o`M xMfEde §©§¨§§©¨

oMWxEn` dlrnlxaCdoiprl ¤¥§©§¨¨©¨¨§¦§©
oMWndliW(lirl x`FanM)o`ke ¦§©¦Ÿ©§¨§¥§¨
`Edoiprl xEn`WCwOd ziA ¨§¦§©¥©¦§¨
A.milWExizFnAd Eid mdipW onfAW ¦¨©¦¤¦§©§¥¤¨©¨

miaiIg Eid zFpAxTd lM z`e ,zFxEq £̀§¤¨©¨§¨¨©¨¦
,mWl `iadlaEzMd mwNg KklE- §¨¦§¨§¨¦§¨©¨

ztEwzE dliW ztEwY z` llM `le§Ÿ¨©¤§©¦Ÿ§©
icM - cg` xEQi`A milWExioYil §¨©¦§¦¤¨§¥¦¥

oiA xYidFf,FflzFtEwYd iYW oiAW ¤¥¥¨¤¥§¥©§
LcOll ,zFxYEn zFnAd Eid̈©¨¨§©¤§

Wl E`aE dliW daxgXnxiraFp ¤¦¤¨§¨¦Ÿ¨§¦
[dpW dxUr WlW oMWOd cnr mWe]§¨¨©©¦§¨§¤§¥¨¨

l E`aE aFp daxgexiroFrabmW] §¨§¨¨§¦¦§¨
,[dpW rAx`e mirAx` oMWOd cnr̈©©¦§¨©§¨¦§©§©¨¨
ElNd mipXd raWe miXing lM KWnA§¤¤¨£¦¦§¤©©¨¦©¨
E`AW cr ,zFxYEn zFnAd Eid̈©¨¨©¤¨

milWExil,dxigAd ziA mW EpaE ¦¨¨¦¨¨¥©§¦¨
mlFrl zFnAd Exq`pe(.hiw migaf): §¤¤§©¨§¨

.íëéøãð øçáîwx iM dpeEMd oi` ¦§©¦§¥¤¥©©¨¨¦©
,'d ziA l` E`iai mixgaEOd zFpAxTd©¨§¨©§¨¦¨¦¤¥
lkA Eaixwi mixgaEn mpi`W mzF`e§¨¤¥¨§¨¦©§¦§¨

aEzMd `N` ,mFwncOlnllM lr ¨¤¨©¨§©¥©§©
`id diE`x dCn iM ,zFpAxTdE`iaIW ©¨§¨¦¦¨§¨¦¤¨¦

xgaEOd onoAxwl xFgal ,xnFlM - ¦©§¨§©¦§§¨§¨
daFhe zgAEWn dndA(ixtq) §¥¨§©©§¨

(w"ixdn):ai dxez

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(617 'nr a zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשםםםם ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹו ללללׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם הההה'''' יבחריבחריבחריבחר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר יא)ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם (יב, ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
החּיים ּבספר המהר"ל)הקׁשה ׁשּיהּודי (לאחי מקֹום ׁשּבכל ותרץ, ּבפרּוׁש. 'ירּוׁשלים' ּבּתֹורה מקֹום ּבׁשּום נאמר לא מּדּוע , ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּולפי  לארץ. ּבחּוץ ּגם מקֹום, ּבכל קּיימת היא ּכי ירּוׁשלים, לצד מתּפּללים ולכן ּבֹו. ּבֹוחר ׁשה' מקֹום זה הרי לה', ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמתּפּלל
על  ּכלל חֹוׁשב אינֹו האדם ּכאׁשר קבע, לדירת ׁשהּכּונה אלקה, לֹו אין ּכאּלּו לארץ ּבחּוץ הּדר ּכל ּׁשאמרּו מה מבאר ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹזה
מקֹומֹו הרי יׂשראל, ארץ לצד ּׁשּפֹונה הּתפּלה ּבעת ּוכמֹו יׂשראל, וארץ מׁשיח אֹודֹות וחֹוׁשב ׁשם ׁשּגר מי אבל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּגאּלה.

ה'. יבחר אׁשר הּמקֹום ְֲִֶַַָהּוא

(áé)íëéðáe ízà íëéäìà ýåýé éðôì ízçîNe§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤¼©¤À§¥¤Æ
øLà éåläå íëéúäîàå íëéãáòå íëéúðáe§´Ÿ¥¤½§©§¥¤−§©§«Ÿ¥¤®§©¥¦Æ£¤´

:íëzà äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék íëéøòLa§©«£¥¤½¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦§¤«

(âé)éúìò äìòz-ït Eì øîMäøLà íB÷î-ìëa E ¦¨´¤§½¤©«£¤−«ŸŸ¤®§¨¨−£¤¬
:äàøz¦§¤«

i"yx£EÏ ¯ÓM‰∑(ספרי) ת "לא הּדבר לּתן על z¯‡‰.עׂשה" ¯L‡ ÌB˜ÓŒÏÎa∑ אּתה אבל ,ּבלּב יעלה אׁשר ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ¿»»¬∆ƒ¿∆ְְֲֲֲִֶֶַַָָ
הּכרמל  ּבהר אלּיהּו ּכגֹון נביא, ּפי על .מקריב ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

(ãé)éèáL ãçàa ýåýé øçáé-øLà íB÷na-íà ékE ¦´¦©¨º£¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½
éúìò äìòz íLéëðà øLà ìk äNòz íLå E −̈©«£¤´«ŸŸ¤®§¨´©«£¤½²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−

:jeöî§©¤«¨
i"yx£EÈË·L „Á‡a∑.ּבנימין ׁשל את ּוּבחלקֹו ּדוד ּכׁשּקנה ּכיצד? הא ׁשבטיכם", "מּכל אֹומר: הּוא למעלה ¿««¿»∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

היה  ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו הּגרן ּומּכלֿמקֹום הּׁשבטים, מּכל הּזהב ּגבה היבּוסי, מארונה .הּגרן ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

(åè)çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø|øNá zìëàå ©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´¨À̈
éäìà ýåýé úkøákéøòL-ìëa Eì-ïúð øLà EE §¦§©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−§¨§¨¤®

:ìiàëå éávk epìëàé øBähäå àîhä©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−§¨«©¨«
i"yx£ELÙ ˙e‡ŒÏÎa אמּורים,∑¯˜ הקרבת ּבלא להם להּתירּה ּתאוה, ּבבׂשר אם מדּבר? הּכתּוב ּבּמה «¿»«««¿¿ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ÔBÎÈ·eיב  Ôez‡ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«¿≈
Èc ‰‡ÂÏÂ ÔBÎÈ˙‰Ó‡Â ÔBÎÈ„·ÚÂ ÔBÎÈ˙·e¿»≈¿«¿≈¿«¿»≈¿≈»»ƒ
‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÈÂ¯˜·¿ƒ¿≈¬≈≈≈√»¿«¬»»

:ÔBÎnÚƒ¿

ÏÎaיג  C˙ÂÏÚ ˜q˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»«≈¬»»»¿»
:ÈÊÁ˙ Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ∆¡≈

ÔÓיד  „Áa ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¿«ƒ
Èc Ïk „aÚz Ôn˙Â C˙ÂÏÚ ˜qz Ônz CÈË·Lƒ¿»«»«≈¬»»»¿«»«¿≈…ƒ

:C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»

ÏeÎÈ˙Âטו  ÒBkz CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa „BÁÏ¿¿»¿«¿»ƒ¿≈
ÏÎa CÏ ·‰È Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k ‡¯Naƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ¿«»¿»
‡È·Ë ¯N·k dpÏÎÈ ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ CÈÂ¯ƒ̃¿»¿»»»¿«¿»≈¿À≈ƒ¿««¿»

:‡ÏÈ‡Â¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bi)îMä.Eì øaEzMd xAiC o`M cr ¦¨¤§©¨¦¥©¨
'dOW mz`ade'] 'dUr zevn' oFWlA¦§¦§©£¥©£¥¤¨¨

(e weqt)'E`iaz dOW' ;(`i weqt)o`ke .[ ¨¨¨¦§¨
Ll xnXd' oFWl hwpe aEzMd dpẄ¨©¨§¨©§¦¨¤§

siqFdl icM '...oReoYilmBÎ`l' ¤§¥§¦§¦¥©Ÿ
.xaCd lr 'dUrzaixwOdW `vnp ©£¤©©¨¨¦§¨¤©©§¦

zevn lHan ,WCwOl uEgn zFpAxẅ§¨¦©¦§¨§©¥¦§©
'dUrz `l' lr mB xaFre 'dUr'(`"eb): £¥§¥©©Ÿ©£¤

.äàøz øLà íB÷î ìëalkA ,xnFlM §¨¨£¤¦§¤§©§¨
mFwn.LAla dlri xW`z`f WiBcde ¨£¤©£¤§¦§§¦§¦Ÿ

,cOll icM aEzMdzFnAd xEQi`W ©¨§¥§©¥¤¦©¨
,'LAlA dlri xW` mFwOA' wx `Ed©©¨£¤©£¤§¦§

la`W minrRaixwn dY`dnaA £¨§¨¦¤©¨©§¦§¨¨

iRÎlrlW Fz`xFdoFbM ,`iap ©¦¨¨¤¨¦§
dUrnAlnxMdÎxdA EdIl`dlrdW §©£¥¥¦¨§©©©§¤¤¤¡¨

icM] WCwOl uEgn gAfn lr zFpAxẅ§¨©¦§¥©¦©¦§¨§¥
`Ed 'd iM lrAd i`iapl gikFdl§¦©¦§¦¥©©©¦

miwl`d(gi `Îmikln d`x)xaM einiaE .[ ¨¡Ÿ¦§¨¨§¨
Exq`p xakE ,milWExiA ziAd cnr̈©©©¦¦¨©¦§¨¤¤§

zFnAd(ixtq)(`"eb ,m"`x):ci dxez ©¨
(ci)éèáL ãçàa.ElW FwlgA §©©§¨¤§¤§¤

.oinipAWCwOd ziA dpap mW ¦§¨¦¨¦§¨¥©¦§¨
.milWExiA:i"yx siqenexn`p o`M ¦¨©¦¨¤¡©

cg`A''LihaWeENi`dlrnl(d weqta) §©©§¨¤§¦§©§¨
xnF` `Ed,'d xgai xW` mFwOd iM ¥¦©¨£¤¦§©

`Ed'mkihaW lMn'?cvik `d , ¦¨¦§¥¤¨¥©

oxFBd z` cec dpTWMzWicl mFwn) §¤¨¨¨¦¤©¤¨§¦©
(d`EaYiqEaid dpex`n`EdW - §¨¥£©§¨©§¦¤

xdA WCwOd mwEd eilrW mFwOd©¨¤¨¨©©¦§¨§©
- dIxFOddaBz` ceClMn adGd ©¦¨¨¨¨¦¤©¨¨¦¨
,mihaXdwlg didi mNkNW icM ©§¨¦§¥¤§ª¨¦§¤¥¤

,'dl WCwOd mFwn oipwA zEtYEWe§¨§¦§©§©¦§¨©
.'mkihaW lMn' xn`PX dn miIwl§©¥©¤¤¡©¦¨¦§¥¤

oxFBd mFwn lMnEdpap eilrW Fnvr ¦¨¨©¤©§¤¨¨¦§¨
ixd ,ziAd,oinipA lW FwlgA did ©©¦£¥¨¨§¤§¤¦§¨¦

'LihaW cg`A' o`M xEn`d `Ede(ixtq) §¨¨¨§©©§¨¤
(`"eb):eh dxez
(eh)ELôð úeà ìëa ÷øgAfY ©§¨©©©§§¦§©

DpWIW cOln aEzMd .xUa Ylk`e§¨©§¨¨¨©¨§©¥¤¤§¨



לג d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

(é)ýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiä-úà ízøáòå©«£©§¤»¤©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬
íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî íëéäìà¡«Ÿ¥¤−©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²

:çèa-ízáLéå áéáqî¦¨¦−¦«©§¤¤«©
i"yx£ı¯‡a Ìz·LÈÂ Ôc¯i‰Œ˙‡ Ìz¯·ÚÂ∑חלקֹו את מּכיר אחד ּכל ויהא ׁשבטֹוׁשּתחּלקּוה, ÁÈ‰Â.ואת «¬«¿∆∆««¿≈ƒ«¿∆»»∆ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ¿≈ƒ«
ÌÎÏ∑ּומנּוחה וחּלּוק ּכּבּוׁש ג)לאחר אּלא (שופטים זֹו ואין יׂשראל, את ּבם לנּסֹות ה', הניח אׁשר הגֹוים מן »∆ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

אז  ּדוד. .ּבימי ִִֵָָ

ß a`Îmgpn a"k ipy mei ß

(àé)Ba íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä äéäå§¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ
ìáú änL íL BîL ïkLeàééëðà øLà-ìk úà §©¥³§Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−

íëéúøNòî íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ
eøcz øLà íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½£¤¬¦§−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ÌB˜n‰ ‰È‰Â∑ּבדוד אֹומר הּוא וכן ּבירּוׁשלים, הּבחירה ּבית לכם ז)ּבנּו הּמל(ש"ב ּכיֿיׁשב "ויהי : ¿»»«»¿ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

וארֹון  ארזים ּבבית יֹוׁשב  אנכי  נא ראה הּנביא: אלֿנתן הּמל וּיאמר מ ּסביב, מּכלֿאיביו הניחֿלֹו וה' ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּבביתֹו
היריעה" ּבתֹו יׁשב B‚Â'.האלהים e‡È·˙ ‰nL∑,ירּוׁשלים לענין אמּור וכאן ׁשילה, לענין אמּור למעלה ְְֱִִֵַָָֹֹ»»»ƒ¿ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֹ

הּבמֹות  היּו לגבעֹון, ּובאּו נֹוב וחרבה לנֹוב, ּובאּו ׁשילה מּׁשחרבה לזֹו: זֹו ּבין הּתר ליּתן הּכתּוב, חּלקם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּולכ
לירּוׁשלים  ׁשּבאּו עד ÌÎÈ¯„.מּתרֹות ¯Á·Ó∑ הּמבחר מן ׁשּיביאּו .מלּמד ִִֶַַָָָֻƒ¿«ƒ¿≈∆ְְִִֵֶַַָָֻ

ÈÈcי  ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙Â ‡c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙Â¿«¿¿»«¿¿»¿≈¿¿«¿»«¿»
ÈÏÚa ÏkÓ ÔBÎÏ ÁÈÈÂ ÔBÎ˙È ÔÒÁÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬«¬≈»¿ƒƒ«¿ƒ»«¬≈
:ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ ÔBÎÈ··„¿»≈ƒ¿¿¿≈¿¿»¿»

daיא  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬≈
Ïk ˙È Ôe˙Èz Ôn˙Ï Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿«»«¿»»
˙ÒÎÂ ÔBÎÈ˙ÂÏÚ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«≈»¿¬»»≈¿ƒ¿«
ÏÎÂ ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡Â ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÔBÎÈL„e˜¿≈«¿¿»≈¿«¿»∆¿¿…

:ÈÈ Ì„˜ Ôe¯c˙ Èc ÔBÎÈ¯„ ¯ÙL¿«ƒ¿≈ƒƒ¿√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(i)ízáLéå ïcøiä úà ízøáòå©£©§¤¤©©§¥¦©§¤
.õøàadevOl dnCwdM `Ed df wEqR ¨¨¤¨¤§©§¨¨©¦§¨

EpiEhvPW ,`Ad wEqRA dxEn`d̈£¨©¨©¨¤¦§©¥
WxitE .rEaTd WCwOdÎziA z` zFpal¦§¤¥©¦§¨©¨©¥©
cIn KkA EaiIgzi `NW o`M mdl̈¤¨¤Ÿ¦§©§§¨¦¨
xg`l `N` ,ux`l mzqipkA¦§¦¨¨¨¨¤¤¨§©©
- cg`d :mi`pz ipW EniIwzIW¤¦§©§§¥§¨¦¨¤¨

xnFlM ,'ux`A mYaWie'dEwNgYXn ¦©§¤¨¨¤§©¦¤§©§¨
mkipiA (ux`d z`)cg` lk `die ¤¨¨¤¥¥¤¦¥¨¤¨

.FhaW z`e Fwlg z` xiMni`pYde ©¦¤¤§§¤¦§§©§©
- ipXd©¥¦

íëì çéðäå:FWExiRW .mkiai` lMn §¥¦©¨¤¦¨Ÿ§¥¤¤¥
zhlgEnE dxEnB dgEpnlMn §¨§¨§¤¤¦¨

ipW EN` E`Nnzi xW`ke .miaiF`d̈§¦§©£¤¦§©§¥§¥
,mi`pYdwENige WEAiM xg`l,ux`d ©§¨¦§©©¦§¦¨¨¤

Emkl didYW xg`ldgEpnlMn §©©¤¦§¤¨¤§¨¦¨
,miFBdENit`onzvwn mzF`miFBd ©¦£¦¦¨¦§¨©¦

l`xUi z` mA zFQpl 'd giPd xW £̀¤¦¦©§©¨¤¦§¨¥
(` ,b mihtey)-cec iniA `N` z`f oi`e§¥Ÿ¤¨¦¥¨¦

-wxf`,dxigAd ziA oipA zevn dlg ©¨¨¨¦§©¦§©¥©§¦¨
oNdl zWxFtnd,i"`a ,lldÎsqei) ©§¤¤§©¨

(g"n`a:`i dxez

(`i).'Bâå íB÷nä äéäåmkl EpA §¨¨©¨§§¨¤
dxigAdÎziA'd xgai xW` mFwOA ¥©§¦¨©¨£¤¦§©

.milWExiAE`FaYW xg`l ,xnFlM ¦¨©¦§©§©©¤¨
EWxcY f` ,dlgPd l`e dgEpOd l ¤̀©§¨§¤©©£¨¨¦§§
xW` mFwOd okid mkl dxFi xW` 'dA©£¤¤¨¤¥¨©¨£¤

.Fl aWFnl xgAcecA xnF` `Ed oke ¨©§¨§¥¥§¨¦
(aÎ` ,f aÎl`eny)KlOd aWi iM idie :©§¦¦¨©©¤¤

lMn aiaQn Fl gipd 'de FziaA§¥©¥¦©¦¨¦¦¨
`iaPd ozp l` KlOd xn`Ie ,eiaiF`§¨©Ÿ¤©¤¤¤¨¨©¨¦
mifx` ziaA aWFi ikp` `p d`x§¥¨¨Ÿ¦¥§¥£¨¦
drixid KFzA aWFi midl`d oFx`e©£¨¡Ÿ¦¥§©§¦¨
ziaA aWFi KlOdW iE`x KM ike]§¦¨¨¤©¤¤¥§©¦
okFW miwl`d oFx` cFrA ,x`Ftn§¨§£¨¡Ÿ¦¥
zFpal Epilr dYrn ixd ?i`xr ldF`A§¤£©£¥¥©¨¨¥¦§

[dxigAd ziA z`: ¤¥©§¦¨
'Bâå eàéáú änLmkigafe mkizlFr ¨¨¨¦§Ÿ¥¤§¦§¥¤

xMfEd xaM df lM .'ebe mkizxUrn©§§Ÿ¥¤¨¤§¨§©
dlrnl(eÎd miweqt),aEW o`M xMfEde §©§¨§§©¨

oMWxEn` dlrnlxaCdoiprl ¤¥§©§¨¨©¨¨§¦§©
oMWndliW(lirl x`FanM)o`ke ¦§©¦Ÿ©§¨§¥§¨
`Edoiprl xEn`WCwOd ziA ¨§¦§©¥©¦§¨
A.milWExizFnAd Eid mdipW onfAW ¦¨©¦¤¦§©§¥¤¨©¨

miaiIg Eid zFpAxTd lM z`e ,zFxEq £̀§¤¨©¨§¨¨©¨¦
,mWl `iadlaEzMd mwNg KklE- §¨¦§¨§¨¦§¨©¨

ztEwzE dliW ztEwY z` llM `le§Ÿ¨©¤§©¦Ÿ§©
icM - cg` xEQi`A milWExioYil §¨©¦§¦¤¨§¥¦¥

oiA xYidFf,FflzFtEwYd iYW oiAW ¤¥¥¨¤¥§¥©§
LcOll ,zFxYEn zFnAd Eid̈©¨¨§©¤§

Wl E`aE dliW daxgXnxiraFp ¤¦¤¨§¨¦Ÿ¨§¦
[dpW dxUr WlW oMWOd cnr mWe]§¨¨©©¦§¨§¤§¥¨¨

l E`aE aFp daxgexiroFrabmW] §¨§¨¨§¦¦§¨
,[dpW rAx`e mirAx` oMWOd cnr̈©©¦§¨©§¨¦§©§©¨¨
ElNd mipXd raWe miXing lM KWnA§¤¤¨£¦¦§¤©©¨¦©¨
E`AW cr ,zFxYEn zFnAd Eid̈©¨¨©¤¨

milWExil,dxigAd ziA mW EpaE ¦¨¨¦¨¨¥©§¦¨
mlFrl zFnAd Exq`pe(.hiw migaf): §¤¤§©¨§¨

.íëéøãð øçáîwx iM dpeEMd oi` ¦§©¦§¥¤¥©©¨¨¦©
,'d ziA l` E`iai mixgaEOd zFpAxTd©¨§¨©§¨¦¨¦¤¥
lkA Eaixwi mixgaEn mpi`W mzF`e§¨¤¥¨§¨¦©§¦§¨

aEzMd `N` ,mFwncOlnllM lr ¨¤¨©¨§©¥©§©
`id diE`x dCn iM ,zFpAxTdE`iaIW ©¨§¨¦¦¨§¨¦¤¨¦

xgaEOd onoAxwl xFgal ,xnFlM - ¦©§¨§©¦§§¨§¨
daFhe zgAEWn dndA(ixtq) §¥¨§©©§¨

(w"ixdn):ai dxez

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(617 'nr a zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשםםםם ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹו ללללׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם הההה'''' יבחריבחריבחריבחר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר יא)ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם (יב, ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
החּיים ּבספר המהר"ל)הקׁשה ׁשּיהּודי (לאחי מקֹום ׁשּבכל ותרץ, ּבפרּוׁש. 'ירּוׁשלים' ּבּתֹורה מקֹום ּבׁשּום נאמר לא מּדּוע , ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּולפי  לארץ. ּבחּוץ ּגם מקֹום, ּבכל קּיימת היא ּכי ירּוׁשלים, לצד מתּפּללים ולכן ּבֹו. ּבֹוחר ׁשה' מקֹום זה הרי לה', ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמתּפּלל
על  ּכלל חֹוׁשב אינֹו האדם ּכאׁשר קבע, לדירת ׁשהּכּונה אלקה, לֹו אין ּכאּלּו לארץ ּבחּוץ הּדר ּכל ּׁשאמרּו מה מבאר ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹזה
מקֹומֹו הרי יׂשראל, ארץ לצד ּׁשּפֹונה הּתפּלה ּבעת ּוכמֹו יׂשראל, וארץ מׁשיח אֹודֹות וחֹוׁשב ׁשם ׁשּגר מי אבל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּגאּלה.

ה'. יבחר אׁשר הּמקֹום ְֲִֶַַָהּוא

(áé)íëéðáe ízà íëéäìà ýåýé éðôì ízçîNe§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤¼©¤À§¥¤Æ
øLà éåläå íëéúäîàå íëéãáòå íëéúðáe§´Ÿ¥¤½§©§¥¤−§©§«Ÿ¥¤®§©¥¦Æ£¤´

:íëzà äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék íëéøòLa§©«£¥¤½¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦§¤«

(âé)éúìò äìòz-ït Eì øîMäøLà íB÷î-ìëa E ¦¨´¤§½¤©«£¤−«ŸŸ¤®§¨¨−£¤¬
:äàøz¦§¤«

i"yx£EÏ ¯ÓM‰∑(ספרי) ת "לא הּדבר לּתן על z¯‡‰.עׂשה" ¯L‡ ÌB˜ÓŒÏÎa∑ אּתה אבל ,ּבלּב יעלה אׁשר ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ¿»»¬∆ƒ¿∆ְְֲֲֲִֶֶַַָָ
הּכרמל  ּבהר אלּיהּו ּכגֹון נביא, ּפי על .מקריב ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

(ãé)éèáL ãçàa ýåýé øçáé-øLà íB÷na-íà ékE ¦´¦©¨º£¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½
éúìò äìòz íLéëðà øLà ìk äNòz íLå E −̈©«£¤´«ŸŸ¤®§¨´©«£¤½²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−

:jeöî§©¤«¨
i"yx£EÈË·L „Á‡a∑.ּבנימין ׁשל את ּוּבחלקֹו ּדוד ּכׁשּקנה ּכיצד? הא ׁשבטיכם", "מּכל אֹומר: הּוא למעלה ¿««¿»∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

היה  ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו הּגרן ּומּכלֿמקֹום הּׁשבטים, מּכל הּזהב ּגבה היבּוסי, מארונה .הּגרן ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

(åè)çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø|øNá zìëàå ©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´¨À̈
éäìà ýåýé úkøákéøòL-ìëa Eì-ïúð øLà EE §¦§©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−§¨§¨¤®

:ìiàëå éávk epìëàé øBähäå àîhä©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−§¨«©¨«
i"yx£ELÙ ˙e‡ŒÏÎa אמּורים,∑¯˜ הקרבת ּבלא להם להּתירּה ּתאוה, ּבבׂשר אם מדּבר? הּכתּוב ּבּמה «¿»«««¿¿ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ÔBÎÈ·eיב  Ôez‡ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«¿≈
Èc ‰‡ÂÏÂ ÔBÎÈ˙‰Ó‡Â ÔBÎÈ„·ÚÂ ÔBÎÈ˙·e¿»≈¿«¿≈¿«¿»≈¿≈»»ƒ
‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÈÂ¯˜·¿ƒ¿≈¬≈≈≈√»¿«¬»»

:ÔBÎnÚƒ¿

ÏÎaיג  C˙ÂÏÚ ˜q˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»«≈¬»»»¿»
:ÈÊÁ˙ Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ∆¡≈

ÔÓיד  „Áa ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¿«ƒ
Èc Ïk „aÚz Ôn˙Â C˙ÂÏÚ ˜qz Ônz CÈË·Lƒ¿»«»«≈¬»»»¿«»«¿≈…ƒ

:C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»

ÏeÎÈ˙Âטו  ÒBkz CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa „BÁÏ¿¿»¿«¿»ƒ¿≈
ÏÎa CÏ ·‰È Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k ‡¯Naƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ¿«»¿»
‡È·Ë ¯N·k dpÏÎÈ ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ CÈÂ¯ƒ̃¿»¿»»»¿«¿»≈¿À≈ƒ¿««¿»

:‡ÏÈ‡Â¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bi)îMä.Eì øaEzMd xAiC o`M cr ¦¨¤§©¨¦¥©¨
'dOW mz`ade'] 'dUr zevn' oFWlA¦§¦§©£¥©£¥¤¨¨

(e weqt)'E`iaz dOW' ;(`i weqt)o`ke .[ ¨¨¨¦§¨
Ll xnXd' oFWl hwpe aEzMd dpẄ¨©¨§¨©§¦¨¤§

siqFdl icM '...oReoYilmBÎ`l' ¤§¥§¦§¦¥©Ÿ
.xaCd lr 'dUrzaixwOdW `vnp ©£¤©©¨¨¦§¨¤©©§¦

zevn lHan ,WCwOl uEgn zFpAxẅ§¨¦©¦§¨§©¥¦§©
'dUrz `l' lr mB xaFre 'dUr'(`"eb): £¥§¥©©Ÿ©£¤

.äàøz øLà íB÷î ìëalkA ,xnFlM §¨¨£¤¦§¤§©§¨
mFwn.LAla dlri xW`z`f WiBcde ¨£¤©£¤§¦§§¦§¦Ÿ

,cOll icM aEzMdzFnAd xEQi`W ©¨§¥§©¥¤¦©¨
,'LAlA dlri xW` mFwOA' wx `Ed©©¨£¤©£¤§¦§

la`W minrRaixwn dY`dnaA £¨§¨¦¤©¨©§¦§¨¨

iRÎlrlW Fz`xFdoFbM ,`iap ©¦¨¨¤¨¦§
dUrnAlnxMdÎxdA EdIl`dlrdW §©£¥¥¦¨§©©©§¤¤¤¡¨

icM] WCwOl uEgn gAfn lr zFpAxẅ§¨©¦§¥©¦©¦§¨§¥
`Ed 'd iM lrAd i`iapl gikFdl§¦©¦§¦¥©©©¦

miwl`d(gi `Îmikln d`x)xaM einiaE .[ ¨¡Ÿ¦§¨¨§¨
Exq`p xakE ,milWExiA ziAd cnr̈©©©¦¦¨©¦§¨¤¤§

zFnAd(ixtq)(`"eb ,m"`x):ci dxez ©¨
(ci)éèáL ãçàa.ElW FwlgA §©©§¨¤§¤§¤

.oinipAWCwOd ziA dpap mW ¦§¨¦¨¦§¨¥©¦§¨
.milWExiA:i"yx siqenexn`p o`M ¦¨©¦¨¤¡©

cg`A''LihaWeENi`dlrnl(d weqta) §©©§¨¤§¦§©§¨
xnF` `Ed,'d xgai xW` mFwOd iM ¥¦©¨£¤¦§©

`Ed'mkihaW lMn'?cvik `d , ¦¨¦§¥¤¨¥©

oxFBd z` cec dpTWMzWicl mFwn) §¤¨¨¨¦¤©¤¨§¦©
(d`EaYiqEaid dpex`n`EdW - §¨¥£©§¨©§¦¤

xdA WCwOd mwEd eilrW mFwOd©¨¤¨¨©©¦§¨§©
- dIxFOddaBz` ceClMn adGd ©¦¨¨¨¨¦¤©¨¨¦¨
,mihaXdwlg didi mNkNW icM ©§¨¦§¥¤§ª¨¦§¤¥¤

,'dl WCwOd mFwn oipwA zEtYEWe§¨§¦§©§©¦§¨©
.'mkihaW lMn' xn`PX dn miIwl§©¥©¤¤¡©¦¨¦§¥¤

oxFBd mFwn lMnEdpap eilrW Fnvr ¦¨¨©¤©§¤¨¨¦§¨
ixd ,ziAd,oinipA lW FwlgA did ©©¦£¥¨¨§¤§¤¦§¨¦

'LihaW cg`A' o`M xEn`d `Ede(ixtq) §¨¨¨§©©§¨¤
(`"eb):eh dxez
(eh)ELôð úeà ìëa ÷øgAfY ©§¨©©©§§¦§©

DpWIW cOln aEzMd .xUa Ylk`e§¨©§¨¨¨©¨§©¥¤¤§¨



d`xלד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy
מדּבר? ּזה ּבּמה וגֹו'", בׂשר אכלה ואמרּת וגֹו' ּגבל את אלהי ה' ירחיב "ּכי אחר: ּבמקֹום אמּור הּוא ְְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻהרי

עֹובר? מּום על יּפדּו יכל מקֹום, ּבכל ויאכלּו ׁשּיּפדּו מּום, ּבהם ׁשּנפל "רק"ּבקדׁשים לֹומר: ÁaÊz.ּתלמּוד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹƒ¿«
zÏÎ‡Â∑(עג יבמות טו. זביחה (בכורות ידי על אכילה אּלא וחלב ּגיזה הּתר ּבהם ל B‰h‰Â¯.אין ‡Óh‰∑ לפי ¿»«¿»ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ«»≈¿«»ְִ

ּבהם ׁשּנאמר קדׁשים מּכח ז)ׁשּבאּו ׁשּטמא (ויקרא ּבֹו להּתיר הצר יאכל", לא ּבכלֿטמא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר : ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
א  אחת ֹוכלין וטהֹור Ïi‡ÎÂ.ּבקערה È·vk∑ מהם ּבא קרּבן Ïi‡ÎÂ.ׁשאין È·vk∑ הּזרֹוע מן לפטרן ְְְִִַַָָָ«¿ƒ¿»«»ְֵֵֶֶָָָ«¿ƒ¿»«»ְְְִַַָָ

והּקבה  .והּלחיים ְְְִֵַַַָָ

(æè):íénk epëtLz õøàä-ìò eìëàú àì ícä ÷ø©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦
i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc‰ ּבֹו∑¯˜ ל ׁשאין ׁשאמרּתי ּתאכלּנּואףֿעלּֿפי לא ּבּמזּבח, ּדם epÎtLz.זריקת ««»……≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹƒ¿¿∆

ÌÈnk∑ ׁשאין ל הזרעיםלֹומר את להכׁשיר ּכּמים, הּוא הרי אחר: ּדבר ּכּסּוי. עד)צרי חולין .(ספרי. «»ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

˙dpcLטז  ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc „BÁÏ¿¿»»≈¿««¿»ƒ¿ƒ≈
:‡iÓk¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

lkA zxYEOd xUA zlik`e dgiaf§¦¨©£¦©¨¨©¤¤§¨
WxRzp `l K` .mFwndOAFfi`A) ¨©Ÿ¦§¨¥©¨§¥

(dgiafm` ?xAcn aEzMdiM WxtY §¦¨©¨§©¥¦§¨¥¦
xAcn dGd `xwOdde`YÎxUaA ©¦§¨©¤§©¥¦§©©£¨

,oAxw mWl dhgWp `NW dndA=]§¥¨¤Ÿ¦§£¨§¥¨§¨
,[calA DxUA zlik` KxFvl `N ¤̀¨§¤£¦©§¨¨¦§¨

o`M `A aEzMdemdl DxiYdlxg`l §©¨¨¨§©¦¨¨¤§©©
lkA Dlk`lE DhgWl ,ux`l mzqipM§¦¨¨¨¨¤§¨£¨§¨§¨§¨

mFwnixd ,mixEni` zaxwd `lA ¨§Ÿ©§¨©¥¦£¥
`EdxaMxnF`z`fxg` mFwnAonwl) §¨¥Ÿ§¨©¥

(k weqtLlEaB z` Lidl` 'd aigxi iM¦©§¦¡Ÿ¤¤§§
;'Fbe xUa dlkF` Yxn`e 'FbeoM m` §§¨©§¨§¨¨¨§¦¥

dOAaEzMA - xAcn dfzFnda ©¤¨¤§©¥¦§¥
miWcw`N` ,oAxwl EWCwEdWltPW ¨¨¦¤§§§¨§¨¤¨¤¨©

mEn mdAmaixwdNn mzF` lqFRd ¨¤©¥¨¦§©§¦¨
mpiCW cOll aEzMd `A mdilre ,'dl©©£¥¤¨©¨§©¥¤¦¨

EcRIWmzXEcTn(`i ,fk `xwie d`x) ¤¦¨¦§¨¨
mFwn lkA Elk`ielW xUA mzqM §¥¨§§¨¨¦§¨¨¨¤

.oiNEg:i"yx siqenelFkixnFl iziid ¦¨¨¦¦©
miWcTdWEcRi,`EdW mEn lM zngn ¤©¢¨¦¦¨¥£©¨¤

ENit`exaFr mEn lriEUrd mEn=) ©£¦©¥¤¨
(onf xg`l zF`Rxzdl-cEnlY §¦§©§©©§©©§

,'wx' xnFlcOll ,hErin oFWl `EdW ©©¤§¦§©¥
milqtPd mirEaw minEn ilrA wxW¤©©£¥¦§¦©¦§¨¦
la` ,zFcRdl milFki ixnbl oAxwl§¨§¨§©§¦§¦§¦¨£¨
,zFcRdl lFki Fpi` 'xaFr mEn' lrA©©¥¥¨§¦¨
EPaixwie FnEn xFarIW cr oiYni `N ¤̀¨©§¦©¤©£§©§¦¤

(ixtq)(:fl zexeka :fh oileg):
zìëàå çaæzsiqFn aEzMd .xUA ¦§©§¨©§¨¨¨©¨¦

iM ,xnF`e ,ECtPW miWcw ipiC x`al§¨¥¦¥¨¨¦¤¦§§¥¦
,lMd mdA xYEd `l mpFicR xg`l s ©̀§©©¦§¨Ÿ©¨¤©Ÿ

ealge dGiB xYid mda Ll oi`- §¥§¨¤¤¥¦¨§¨¨
,malgA WOYWdlE ,mxnv fFfbl`N` ¦§©§¨§¦§©¥©£¨¨¤¨

wxdlik``A DxYidWiciÎlr ©£¦¨¤¤¥¨¨©§¥
,dgiaf`id ,xUAd zlik` EpiidC §¦¨§©§£¦©©¨¨¦

zxYEn DCal(m"`x): §©¨¤¤
øBähäå àîhämc` xnFlM .EPlk`i ©¨¥§©¨Ÿ§¤§©¨¨

mi`Xx mdipW ,xFdh mc`e `nḧ¥§¨¨¨§¥¤©¨¦
?xaCA Wi WECig dnE .Flk`litl §¨§©¦¥©¨¨§¦

miWcw gMn E`AWxg`n - ¤¨¦Ÿ©¨¨¦¥©©
Eid ixd opFicR iptl ElNd zFndAdW¤©§¥©¨¦§¥¦§¨£¥¨
mzXEcw dzide ,'miWcw' llkA¦§©¨¨¦§¨§¨§¨¨

zFpAxTd zXEcwMmdA xn`PW`xwie) ¦§©©¨§¨¤¤¡©¨¤
(hi ,f`l `nh lkA rBi xW` xUAde§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ

,lk`iKklKxvEdaEzMdFA xiYdl ¥¨¥§¨§©©¨§©¦
milkF` xFdhe `nHWFxUAn ¤¨¥§¨§¦¦§¨

,zg` dxrwAKkl WEgl oi`e ¦§¨¨©©§¥¨§¨
iM ,FlkF` xFdHde `nhp xUAdW¤©¨¨¦§¨§©¨§¦
Fpice ,xEnB oiNEgM `Ed d`nEh oiprl§¦§©§¨§¦¨§¦

lI`ke iaSMmdn `A oAxw oi`W ©§¦§¨©¨¤¥¨§¨¨¥¤
oiOn `le dIg oiOn mdW itl] llM§¨§¦¤¥¦¦©¨§Ÿ¦¦
mxUA lFk`l KxFv oi`e ,[dndA§¥¨§¥¤¤¡§¨¨

dxdhA(`"eb): §¨¢¨
.ìiàëå éávkaEzMd EprinWdW xg` ©§¦§¨©¨©©¤¦§¦¨©¨

Kix`d dOl ,EPlk`i xFdHde `nHdW¤©¨¥§©¨Ÿ§¤¨¨¤¡¦
?'lI`ke iaSM' `nbEC mdA oYil cFr¦¥¨¤§¨©§¦§¨©¨
miWcwA sqFp oiC EpcOll `N ¤̀¨§©§¥¦¨§¨¨¦

`Ede ,ECtPWon oxhtloYil aEIgd ¤¦§§§¨§¨¦©¦¦¥
z` odMliTde miigNde rFxGdda, ©Ÿ¥¤©§©§©§¨©¦§©¥¨

oiNEg zndA lkA zbdFPd devn `idW¤¦¦§¨©¤¤§¨¤¡©¦
EpcOle .[oiWCwEnA `le ,dIgA `l]Ÿ§©¨§Ÿ§§¨¦§¦§¨
miWcTd ,Ff devn oiprNW aEzMd©¨¤§¦§©¦§¨©¢¨¦
mixEhtE ,oiNEgM mpi` miiEcRd©§¦¥¨§¦§¦
iaSdW itM ElNd dPEdM zFpYOn¦©§§¨©¨§¦¤©§¦

odn mixEhR lI`de(ixtq) §¨©¨§¦¥¤
(miyxtn):fh dxez

(fh).eìëàú àì ícä ÷øxEQi` ©©¨ŸŸ¥¦
`xwIe xtqA xn`p mC zlik`(aiÎi ,fi) £¦©¨¤¡©§¥¤©¦§¨

eiYzp ip`e ,`id mCA xUAd Wtp iM'¦¤¤©¨¨©¨¦©£¦§©¦
iM mkizWtp lr xRkl gAfOd lr mkl̈¤©©¦§¥©§©¥©©§Ÿ¥¤¦
iYxn` oM lr ,xRki WtPA `Ed mCd©¨©¤¤§©¥©¥¨©§¦
lk`z `l mMn Wtp lM l`xUi ipal¦§¥¦§¨¥¨¤¤¦¤ŸŸ©
xEQi`d oi`W ,xnFl iziid lFki .'mC̈¨¨¦¦©¤¥¨¦
,gAfOd lr dwixfl iE`xd mcA `N ¤̀¨§¨¨¨¦§¦¨©©¦§¥©

W dndA mC la`PDnEnA dlqt £¨©§¥¨¤¦§§¨§¨
aEzMd xfg Kkl ,xYEn didi oAxwl§¨§¨¦§¤¨§¨¨©©¨
,'Elk`z `l mCd wx' o`M LrinWde§¦§¦£¨©©¨ŸŸ¥

WFa Ll oi`W iYxn`W iRÎlrÎs` ¤©©¦¤¨©§¦¤¥§
,gAfOA mC zwixfxEQi` mFwn lMn §¦©¨©¦§¥©¦¨¨¦

W ,cnFr FnFwnA mCdEPlk`z `l ©¨¦§¥¤ŸŸ§¤
(`"eb):

.íénk epëtLzaEzMd KxvEd dn ¦§§¤©¨¦©§©©¨
xaCW `Ed hEWR ixde ,z`f siqFdl§¦Ÿ©£¥¨¤¨¨
lr FktWl oYip ,dlik`A xEq`d̈¨©£¦¨¦¨§¨§©

`N` ?miOM ux`doi`W Ll xnFlmC ¨¨¤©©¦¤¨©§¤¥©
dndA,iEQM KixvdIg mCn dpFWA §¥¨¨¦¦§¤¦©©¨

iEQiM zevn mdA miIwl WIW sFrë¤¥§©¥¨¤¦§©¦
xn`PW] mCd(bi ,fi `xwie)Wi` Wi`e' ©¨¤¤¡©§¦¦

dIg civ cEvi xW` 'ebe l`xUi ipAn¦§¥¦§¨¥£¤¨¥©¨
FnC z` KtWe ,lk`i xW` sFr F`£¤¥¨¥§¨©¤¨

['xtrA EdQke(.ct oileg ,ixtq)(`"eb).xaC §¦¨¤¨¨¨¨
xg`mCd zkitW oFWNn cFnll Wi ©¥¥¦§¦§§¦©©¨

mBW ,d`nEh xWkd oiprl - 'miOM'©¨¦§¦§©¤§¥§¨¤©
mCdz` xiWkdl miOk `Ed ixd ©¨£¥©©¦§©§¦¤

mirxGdEpipXW FnkE] d`nEh lAwl ©§¨¦§©¥§¨§¤¨¦
(c"n e"t oixiykn)lHd ,od oiwWn draW :¦§¨©§¦¥©©

WacE algde mCde onXde oiId miOde§©©¦©©¦§©¤¤§©¨§¤¨¨§©
[mixFaC(:dl oileg)(x"cq):fi dxez §¦

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

(æé)éøòLa ìëàì ìëeú-àìðâc øNòî EELøéúå E «Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À©§©³§¨«§Æ§¦«§´
ðàöå Eø÷a úøëáe Eøäöéåéøãð-ìëå Eøcz øLà E §¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§¨§¨¤¸Æ£¤´¦½Ÿ

éúáãðå:Eãé úîeøúe E §¦§Ÿ¤−§©¬¨¤«
i"yx£ÏÎe˙Œ‡Ï∑ הּדבר על תעׂשה" "לא לּתן הּכתּוב 'יכל ∑ÏÎe˙Œ‡Ï.ּבא אֹומר: ּבןֿקרחה יהֹוׁשע רּבי …«ֲִֵֶַַַַָָָָֹ…«ְְִֵֶַַָָָֹֻ

ּבֹו: ּכּיֹוצא רּׁשאי'. אינ אבל טו)אּתה, להֹוריׁשם",(יהושע יהּודה ּבני יכלּו לא ירּוׁשלים יֹוׁשבי היבּוסי "ואת ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
יבּוסים  ולא הּמכּפלה. מערת מהם ּכׁשּלקח ּברית אברהם להם ׁשּכרת לפי רּׁשאין, ׁשאינן אּלא היּו, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹיכֹולים

אליעזר דרּבי ּבפרקי מפרׁש ּכ יבּוס, ׁשּׁשמּה העיר ׁשם על אּלא היּו, חּתּיים אּלא לו)היּו ׁשּנאמר (פ' והּוא , ְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ה) ב הּׁשבּועה (שמואל את עליהם ׁשּכתבּו צּורֹות והּפסחים", העורים אםֿהסיר "ּכי :.E¯˜a ˙¯Î·e∑ אזהרה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ¿……¿»¿ְַָָ

E„È.לכהנים  ˙Óe¯˙e∑הּבּכּורים אּלּו. ְֲִֹ¿«»∆ִִֵַ

(çé)éäìà ýåýé éðôì-íà ékíB÷na epìëàz E ¦¿¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹«Ÿ§¤À©¨Æ
éäìà ýåýé øçáé øLàðáe äzà Ba EEzáe E £¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧¦§³¦¤̧Æ

éøòLa øLà éåläå Eúîàå Ecáòåéðôì zçîNå E §©§§´©«£¨¤½§©¥¦−£¤´¦§¨¤®§¨«©§À̈¦§¥Æ
éäìà ýåýé:Eãé çìLî ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑ החֹומה מן EÈ¯ÚLa.לפנים ¯L‡ ÈÂl‰Â∑ מעׂשר ּכגֹון מחלקֹו, לֹו לתת ל אין אם ƒ¿≈ְִִִַָ¿«≈ƒ¬∆ƒ¿»∆ְְְֲִֵֵֵֵֶַָ
ׁשלמי על הזמינהּו עני, מעׂשר ל אין עני! מעׂשר לֹו ּתן .ראׁשֹון, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

NÚÓ¯יז  CÈÂ¯˜a ÏÎÈÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿≈«¿ƒ¿»«¿«
CÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Úƒ»«¿»ƒ¿»¿≈»¿»»
:C„È ˙eL¯Ù‡Â CÈ˙·„Â ¯c˙ Èc C¯„ ÏÎÂ¿»ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ¿»»¿«¿»¿»

Ècיח  ‡¯˙‡a dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô‰l‡∆»≈√»¿»¡»»≈¿ƒ≈¿«¿»ƒ
Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿»¡»»≈«¿¿»¿«»¿«¿»
ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¡≈√»¿»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡¡»»¿»»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi)ìëeú àìlM .'ebe LixrWA lk`l Ÿ©¤¡Ÿ¦§¨¤¨
dlrnl WxRzp xaM ,o`M hxFtnd©§¨¨§¨¦§¨¥§©§¨
...dOW mz`ade'] 'dUr zevn' oFWlA¦§¦§©£¥©£¥¤¨¨

'mW mYlk`e(fÎe miweqt)o`ke .[`A ©£©§¤¨§¨¨
aEzMdsiqFdle'dUrzÎ`l' oYil ©¨§¦§¦¥Ÿ©£¤

xaCd lr`l' :xEQi` oFWlAlkEz ©©¨¨¦§¦Ÿ©
lkF`dW `vnp .'ebe 'LixrWA lFk`l¤¡¦§¨¤¦§¨¤¨¥
zevn lHan ,mnFwnl uEg dN` lMn¦¨¥¤¦§¨§©¥¦§©

'dUrz `l' lr mB xaFre 'dUr': £¥§¥©©Ÿ©£¤
.ìëeú àì?'lkEz `l' EdniAx Ÿ©©Ÿ©©¦

xnF` dgxw oA rWFdimpn` :lFki §ª©¤¨§¨¥¨§¨¨
Fa `vFIM .i`Xx Lpi` la` ,dY ©̀¨£¨¥§©©©¥

`xwOA Epivn(bq ,eh ryedi)d z`e'iqEai ¨¦©¦§¨§¤©§¦
dcEdi ipa Elki `l milWExi iaWFi§¥§¨©¦Ÿ¨§§¥§¨

,'mWixFdldid `NW dpeEMd oi`W §¦¨¤¥©©¨¨¤Ÿ¨¨
i`CeA iM ,mWixFdl mgkAmilFki §Ÿ¨§¦¨¦§©©§¦

,oi`Xx opi`W `N` ,Eid`l dOle ¨¤¨¤¥¨©¨¦§¨¨Ÿ
z` WixFdl oi`Xx l`xUi Eid̈¦§¨¥©¨¦§¦¤

?iqEaidmdxa` mdl zxMW itl ©§¦§¦¤¨©¨¤©§¨¨
,dlRkOd zxrn mdn gwNWM zixA§¦§¤¨©¥¤§¨©©©§¥¨
cr Fl Dxknl zg ipA ESxzp `NW¤Ÿ¦§©§¥¥§¨§¨©
EWAki xW`MW drEaWA mdl gihaIW¤©§¦©¨¤¦§¨¤©£¤¦§§
ipA z` EgiPi ux`d iiFB z` l`xUi¦§¨¥¤¥¨¨¤©¦¤§¥

.'qEai' xirA miaWFId zgmiqEai `le ¥©§¦¨¦§§Ÿ§¦
WOn (iqEaid mrd ipA),Eid`N` §¥¨¨©§¦©¨¨¤¨

,Eid miIYgxW` zg ipA i`v`Sn ¦¦¦¨¦¤¡¨¥§¥¥£¤

dxrOd z` mdxa` dpw mdnziy`xa) ¥¤¨¨©§¨¨¤©§¨¨
(kÎb ,bkDnXW xird mW lr `N` ,¤¨©¥¨¦¤§¨
,qEai'miqEai' E`xwp ,EaWi DA xW`. §£¤¨¨§¦§§§¦

xfril` iAxc iwxtA WxFtn KMwxt) ¨§¨§¦§¥§©¦¡¦¤¤
(elxn`PW `Ede ;(e ,d aÎl`eny)`l' §¤¤¡©Ÿ

dPd `Fazmixerd Lxiqd m` iM ¨¥¨¦¦¡¦§©¦§¦
'migqRdemiqEaid EcxOW xg`] §©¦§¦©©¤¨§©§¦

Exn` ,mWixFdl l`xUil xYEde ElNd©¨§©§¦§¨¥§¦¨¨§
cr iqEaid z` WFAki `NW cecl§¨¦¤Ÿ¦§¤©§¦©
['migqRde mixerd' z` dNigY xiqIW¤¨¦§¦¨¤©¦§¦§©¦§¦

d mdWminlvmiqEaid EcinrdW ¤¥©§¨¦¤¤¡¦©§¦
zEncA cg`e xEr zEncA cg` - xirÄ¦¤¨¦§¦¥§¤¨¦§

- gQRmdilr EazMWoFxMflE zF`l ¦¥©¤¨§£¥¤§§¦¨
drEaXd z`mdxa` mdl rAWPW ¤©§¨¤¦§©¨¤©§¨¨

l`xUi ErBti `NW ,FYrWA Epia`̈¦§©§¤Ÿ¦§§¦§¨¥
icM z`fe .drxl mdAEOci `NW ¨¤§¨¨§Ÿ§¥¤Ÿ§©

drEaXd lr l`xUi ExarW zFIxAd©§¦¤¨§¦§¨¥©©§¨
(w"ixdn):

.Eø÷a úBøBëáe`NW ,df xEQi` §§¨§¦¤¤Ÿ
`N` 'LixrWA' xFkAd z` lFk`l¤¡¤©§¦§¨¤¤¨

`Ed ,'d xgai xW` mFwOAdxdf` ©¨£¤¦§©©§¨¨
mipdMlmdl oYip xFkAdW ,calA ©Ÿ£¦¦§¨¤©§¦©¨¤

K` .oAxwl FzF` oi`ian mde§¥§¦¦§¨§¨©
,Ff dxdf` dkxvp `l mil`xUil§¦§§¥¦Ÿ¦§§¨©§¨¨
dlik`l xFkAd xEq` mdilr ixdW¤£¥£¥¤¨©§©£¦¨

otF` lkA(giÎeh ,gi xacna d`x): §¨¤

.Eãé úîeøúemixEMAd EN`i"yx d`x) §©¨¤¥©¦¦
(e weqt lirldkxvp `l Ff dxdf` mbe .§©©§¨¨Ÿ¦§§¨

z` Elk`i `NW ,mipdMl `N ¤̀¨©Ÿ£¦¤ŸŸ§¤
xirl uEgn mixEMiAd(ixtq) ©¦¦¦¨¦

(l"kyn):gi dxez
(gi)'ä éðôì'd iptl' .EPlk`Y Lidl` ¦§¥¡Ÿ¤Ÿ§¤¦§¥

FWExiR oi` ,o`M xEn`d 'Lidl ¡̀Ÿ¤¨¨¨¥¥
`N` ,dxfrd mEgzAon miptl ¦§¨£¨¨¤¨¦§¦¦

dnFgdxW` ,milWExi z` dtiTOd ©¨©©¦¨¤§¨©¦£¤
DkFzA WCwOd ziA(g"n`a ,m"`x): ¥©¦§¨§¨
éøòLa øLà éåläå.EieNd oipr dn §©¥¦£¤¦§¨¤¨¦§©©¥¦

oYiPd oFW`xdÎxUrOd `lde ,o`kl§¨©£Ÿ©©£¥¨¦©¦¨
`N` ?mFwn lkA Flk`l Fl xYEn ieNl©¥¦¨§¨§§¨¨¤¨

s` :FWExiR KMFl zzl Ll oi` m` ¨¥©¦¥§¨¤
oFbM ,FwlgndYr Ll oi`WxUrn ¥¤§§¤¥§©¨©£¥

iprÎxUrn Fl oY ,oFW`xiR lrW] ¦¤©§©¨¦¤©¦
Fl oi` ixdW ,`Ed ipr ieNd aFxd̈©¥¦¨¦¤£¥¥

m`e ,[ux`A dlgpLl oi`dYr ©£¨¨¨¤§¦¥§©¨
LinlW lr Edpinfd ,iprÎxUrn©§©¨¦©§¦¥©§¨¤
,LNW minlXd gaf xUAn Flik`dl§©£¦¦§©¤©©§¨¦¤§
Edfe .LizFacpe LixcPn z`adW¤¥¥¨¦§¨¤§¦§¤§¤
dY` EPlk`Y Lidl` 'd iptl' xn`PW¤¤¡©¦§¥¡Ÿ¤Ÿ§¤©¨

,'ieNdezFpAxTd on md minlXd iM §©¥¦¦©§¨¦¥¦©¨§¨
'd iptl milk`Pd(ixtq)d"x i"yx ,l"kyn) ©¤¡¨¦¦§¥

(:ai:hi dxez



לה d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy
מדּבר? ּזה ּבּמה וגֹו'", בׂשר אכלה ואמרּת וגֹו' ּגבל את אלהי ה' ירחיב "ּכי אחר: ּבמקֹום אמּור הּוא ְְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻהרי

עֹובר? מּום על יּפדּו יכל מקֹום, ּבכל ויאכלּו ׁשּיּפדּו מּום, ּבהם ׁשּנפל "רק"ּבקדׁשים לֹומר: ÁaÊz.ּתלמּוד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹƒ¿«
zÏÎ‡Â∑(עג יבמות טו. זביחה (בכורות ידי על אכילה אּלא וחלב ּגיזה הּתר ּבהם ל B‰h‰Â¯.אין ‡Óh‰∑ לפי ¿»«¿»ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ«»≈¿«»ְִ

ּבהם ׁשּנאמר קדׁשים מּכח ז)ׁשּבאּו ׁשּטמא (ויקרא ּבֹו להּתיר הצר יאכל", לא ּבכלֿטמא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר : ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
א  אחת ֹוכלין וטהֹור Ïi‡ÎÂ.ּבקערה È·vk∑ מהם ּבא קרּבן Ïi‡ÎÂ.ׁשאין È·vk∑ הּזרֹוע מן לפטרן ְְְִִַַָָָ«¿ƒ¿»«»ְֵֵֶֶָָָ«¿ƒ¿»«»ְְְִַַָָ

והּקבה  .והּלחיים ְְְִֵַַַָָ

(æè):íénk epëtLz õøàä-ìò eìëàú àì ícä ÷ø©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦
i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc‰ ּבֹו∑¯˜ ל ׁשאין ׁשאמרּתי ּתאכלּנּואףֿעלּֿפי לא ּבּמזּבח, ּדם epÎtLz.זריקת ««»……≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹƒ¿¿∆

ÌÈnk∑ ׁשאין ל הזרעיםלֹומר את להכׁשיר ּכּמים, הּוא הרי אחר: ּדבר ּכּסּוי. עד)צרי חולין .(ספרי. «»ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

˙dpcLטז  ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc „BÁÏ¿¿»»≈¿««¿»ƒ¿ƒ≈
:‡iÓk¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

lkA zxYEOd xUA zlik`e dgiaf§¦¨©£¦©¨¨©¤¤§¨
WxRzp `l K` .mFwndOAFfi`A) ¨©Ÿ¦§¨¥©¨§¥

(dgiafm` ?xAcn aEzMdiM WxtY §¦¨©¨§©¥¦§¨¥¦
xAcn dGd `xwOdde`YÎxUaA ©¦§¨©¤§©¥¦§©©£¨

,oAxw mWl dhgWp `NW dndA=]§¥¨¤Ÿ¦§£¨§¥¨§¨
,[calA DxUA zlik` KxFvl `N ¤̀¨§¤£¦©§¨¨¦§¨

o`M `A aEzMdemdl DxiYdlxg`l §©¨¨¨§©¦¨¨¤§©©
lkA Dlk`lE DhgWl ,ux`l mzqipM§¦¨¨¨¨¤§¨£¨§¨§¨§¨

mFwnixd ,mixEni` zaxwd `lA ¨§Ÿ©§¨©¥¦£¥
`EdxaMxnF`z`fxg` mFwnAonwl) §¨¥Ÿ§¨©¥

(k weqtLlEaB z` Lidl` 'd aigxi iM¦©§¦¡Ÿ¤¤§§
;'Fbe xUa dlkF` Yxn`e 'FbeoM m` §§¨©§¨§¨¨¨§¦¥

dOAaEzMA - xAcn dfzFnda ©¤¨¤§©¥¦§¥
miWcw`N` ,oAxwl EWCwEdWltPW ¨¨¦¤§§§¨§¨¤¨¤¨©

mEn mdAmaixwdNn mzF` lqFRd ¨¤©¥¨¦§©§¦¨
mpiCW cOll aEzMd `A mdilre ,'dl©©£¥¤¨©¨§©¥¤¦¨

EcRIWmzXEcTn(`i ,fk `xwie d`x) ¤¦¨¦§¨¨
mFwn lkA Elk`ielW xUA mzqM §¥¨§§¨¨¦§¨¨¨¤

.oiNEg:i"yx siqenelFkixnFl iziid ¦¨¨¦¦©
miWcTdWEcRi,`EdW mEn lM zngn ¤©¢¨¦¦¨¥£©¨¤

ENit`exaFr mEn lriEUrd mEn=) ©£¦©¥¤¨
(onf xg`l zF`Rxzdl-cEnlY §¦§©§©©§©©§

,'wx' xnFlcOll ,hErin oFWl `EdW ©©¤§¦§©¥
milqtPd mirEaw minEn ilrA wxW¤©©£¥¦§¦©¦§¨¦
la` ,zFcRdl milFki ixnbl oAxwl§¨§¨§©§¦§¦§¦¨£¨
,zFcRdl lFki Fpi` 'xaFr mEn' lrA©©¥¥¨§¦¨
EPaixwie FnEn xFarIW cr oiYni `N ¤̀¨©§¦©¤©£§©§¦¤

(ixtq)(:fl zexeka :fh oileg):
zìëàå çaæzsiqFn aEzMd .xUA ¦§©§¨©§¨¨¨©¨¦

iM ,xnF`e ,ECtPW miWcw ipiC x`al§¨¥¦¥¨¨¦¤¦§§¥¦
,lMd mdA xYEd `l mpFicR xg`l s ©̀§©©¦§¨Ÿ©¨¤©Ÿ

ealge dGiB xYid mda Ll oi`- §¥§¨¤¤¥¦¨§¨¨
,malgA WOYWdlE ,mxnv fFfbl`N` ¦§©§¨§¦§©¥©£¨¨¤¨

wxdlik``A DxYidWiciÎlr ©£¦¨¤¤¥¨¨©§¥
,dgiaf`id ,xUAd zlik` EpiidC §¦¨§©§£¦©©¨¨¦

zxYEn DCal(m"`x): §©¨¤¤
øBähäå àîhämc` xnFlM .EPlk`i ©¨¥§©¨Ÿ§¤§©¨¨

mi`Xx mdipW ,xFdh mc`e `nḧ¥§¨¨¨§¥¤©¨¦
?xaCA Wi WECig dnE .Flk`litl §¨§©¦¥©¨¨§¦

miWcw gMn E`AWxg`n - ¤¨¦Ÿ©¨¨¦¥©©
Eid ixd opFicR iptl ElNd zFndAdW¤©§¥©¨¦§¥¦§¨£¥¨
mzXEcw dzide ,'miWcw' llkA¦§©¨¨¦§¨§¨§¨¨

zFpAxTd zXEcwMmdA xn`PW`xwie) ¦§©©¨§¨¤¤¡©¨¤
(hi ,f`l `nh lkA rBi xW` xUAde§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ

,lk`iKklKxvEdaEzMdFA xiYdl ¥¨¥§¨§©©¨§©¦
milkF` xFdhe `nHWFxUAn ¤¨¥§¨§¦¦§¨

,zg` dxrwAKkl WEgl oi`e ¦§¨¨©©§¥¨§¨
iM ,FlkF` xFdHde `nhp xUAdW¤©¨¨¦§¨§©¨§¦
Fpice ,xEnB oiNEgM `Ed d`nEh oiprl§¦§©§¨§¦¨§¦

lI`ke iaSMmdn `A oAxw oi`W ©§¦§¨©¨¤¥¨§¨¨¥¤
oiOn `le dIg oiOn mdW itl] llM§¨§¦¤¥¦¦©¨§Ÿ¦¦
mxUA lFk`l KxFv oi`e ,[dndA§¥¨§¥¤¤¡§¨¨

dxdhA(`"eb): §¨¢¨
.ìiàëå éávkaEzMd EprinWdW xg` ©§¦§¨©¨©©¤¦§¦¨©¨

Kix`d dOl ,EPlk`i xFdHde `nHdW¤©¨¥§©¨Ÿ§¤¨¨¤¡¦
?'lI`ke iaSM' `nbEC mdA oYil cFr¦¥¨¤§¨©§¦§¨©¨
miWcwA sqFp oiC EpcOll `N ¤̀¨§©§¥¦¨§¨¨¦

`Ede ,ECtPWon oxhtloYil aEIgd ¤¦§§§¨§¨¦©¦¦¥
z` odMliTde miigNde rFxGdda, ©Ÿ¥¤©§©§©§¨©¦§©¥¨

oiNEg zndA lkA zbdFPd devn `idW¤¦¦§¨©¤¤§¨¤¡©¦
EpcOle .[oiWCwEnA `le ,dIgA `l]Ÿ§©¨§Ÿ§§¨¦§¦§¨
miWcTd ,Ff devn oiprNW aEzMd©¨¤§¦§©¦§¨©¢¨¦
mixEhtE ,oiNEgM mpi` miiEcRd©§¦¥¨§¦§¦
iaSdW itM ElNd dPEdM zFpYOn¦©§§¨©¨§¦¤©§¦

odn mixEhR lI`de(ixtq) §¨©¨§¦¥¤
(miyxtn):fh dxez

(fh).eìëàú àì ícä ÷øxEQi` ©©¨ŸŸ¥¦
`xwIe xtqA xn`p mC zlik`(aiÎi ,fi) £¦©¨¤¡©§¥¤©¦§¨

eiYzp ip`e ,`id mCA xUAd Wtp iM'¦¤¤©¨¨©¨¦©£¦§©¦
iM mkizWtp lr xRkl gAfOd lr mkl̈¤©©¦§¥©§©¥©©§Ÿ¥¤¦
iYxn` oM lr ,xRki WtPA `Ed mCd©¨©¤¤§©¥©¥¨©§¦
lk`z `l mMn Wtp lM l`xUi ipal¦§¥¦§¨¥¨¤¤¦¤ŸŸ©
xEQi`d oi`W ,xnFl iziid lFki .'mC̈¨¨¦¦©¤¥¨¦
,gAfOd lr dwixfl iE`xd mcA `N ¤̀¨§¨¨¨¦§¦¨©©¦§¥©

W dndA mC la`PDnEnA dlqt £¨©§¥¨¤¦§§¨§¨
aEzMd xfg Kkl ,xYEn didi oAxwl§¨§¨¦§¤¨§¨¨©©¨
,'Elk`z `l mCd wx' o`M LrinWde§¦§¦£¨©©¨ŸŸ¥

WFa Ll oi`W iYxn`W iRÎlrÎs` ¤©©¦¤¨©§¦¤¥§
,gAfOA mC zwixfxEQi` mFwn lMn §¦©¨©¦§¥©¦¨¨¦

W ,cnFr FnFwnA mCdEPlk`z `l ©¨¦§¥¤ŸŸ§¤
(`"eb):

.íénk epëtLzaEzMd KxvEd dn ¦§§¤©¨¦©§©©¨
xaCW `Ed hEWR ixde ,z`f siqFdl§¦Ÿ©£¥¨¤¨¨
lr FktWl oYip ,dlik`A xEq`d̈¨©£¦¨¦¨§¨§©

`N` ?miOM ux`doi`W Ll xnFlmC ¨¨¤©©¦¤¨©§¤¥©
dndA,iEQM KixvdIg mCn dpFWA §¥¨¨¦¦§¤¦©©¨

iEQiM zevn mdA miIwl WIW sFrë¤¥§©¥¨¤¦§©¦
xn`PW] mCd(bi ,fi `xwie)Wi` Wi`e' ©¨¤¤¡©§¦¦

dIg civ cEvi xW` 'ebe l`xUi ipAn¦§¥¦§¨¥£¤¨¥©¨
FnC z` KtWe ,lk`i xW` sFr F`£¤¥¨¥§¨©¤¨

['xtrA EdQke(.ct oileg ,ixtq)(`"eb).xaC §¦¨¤¨¨¨¨
xg`mCd zkitW oFWNn cFnll Wi ©¥¥¦§¦§§¦©©¨

mBW ,d`nEh xWkd oiprl - 'miOM'©¨¦§¦§©¤§¥§¨¤©
mCdz` xiWkdl miOk `Ed ixd ©¨£¥©©¦§©§¦¤

mirxGdEpipXW FnkE] d`nEh lAwl ©§¨¦§©¥§¨§¤¨¦
(c"n e"t oixiykn)lHd ,od oiwWn draW :¦§¨©§¦¥©©

WacE algde mCde onXde oiId miOde§©©¦©©¦§©¤¤§©¨§¤¨¨§©
[mixFaC(:dl oileg)(x"cq):fi dxez §¦

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

(æé)éøòLa ìëàì ìëeú-àìðâc øNòî EELøéúå E «Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À©§©³§¨«§Æ§¦«§´
ðàöå Eø÷a úøëáe Eøäöéåéøãð-ìëå Eøcz øLà E §¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§¨§¨¤¸Æ£¤´¦½Ÿ

éúáãðå:Eãé úîeøúe E §¦§Ÿ¤−§©¬¨¤«
i"yx£ÏÎe˙Œ‡Ï∑ הּדבר על תעׂשה" "לא לּתן הּכתּוב 'יכל ∑ÏÎe˙Œ‡Ï.ּבא אֹומר: ּבןֿקרחה יהֹוׁשע רּבי …«ֲִֵֶַַַַָָָָֹ…«ְְִֵֶַַָָָֹֻ

ּבֹו: ּכּיֹוצא רּׁשאי'. אינ אבל טו)אּתה, להֹוריׁשם",(יהושע יהּודה ּבני יכלּו לא ירּוׁשלים יֹוׁשבי היבּוסי "ואת ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
יבּוסים  ולא הּמכּפלה. מערת מהם ּכׁשּלקח ּברית אברהם להם ׁשּכרת לפי רּׁשאין, ׁשאינן אּלא היּו, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹיכֹולים

אליעזר דרּבי ּבפרקי מפרׁש ּכ יבּוס, ׁשּׁשמּה העיר ׁשם על אּלא היּו, חּתּיים אּלא לו)היּו ׁשּנאמר (פ' והּוא , ְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ה) ב הּׁשבּועה (שמואל את עליהם ׁשּכתבּו צּורֹות והּפסחים", העורים אםֿהסיר "ּכי :.E¯˜a ˙¯Î·e∑ אזהרה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ¿……¿»¿ְַָָ

E„È.לכהנים  ˙Óe¯˙e∑הּבּכּורים אּלּו. ְֲִֹ¿«»∆ִִֵַ

(çé)éäìà ýåýé éðôì-íà ékíB÷na epìëàz E ¦¿¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹«Ÿ§¤À©¨Æ
éäìà ýåýé øçáé øLàðáe äzà Ba EEzáe E £¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧¦§³¦¤̧Æ

éøòLa øLà éåläå Eúîàå Ecáòåéðôì zçîNå E §©§§´©«£¨¤½§©¥¦−£¤´¦§¨¤®§¨«©§À̈¦§¥Æ
éäìà ýåýé:Eãé çìLî ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑ החֹומה מן EÈ¯ÚLa.לפנים ¯L‡ ÈÂl‰Â∑ מעׂשר ּכגֹון מחלקֹו, לֹו לתת ל אין אם ƒ¿≈ְִִִַָ¿«≈ƒ¬∆ƒ¿»∆ְְְֲִֵֵֵֵֶַָ
ׁשלמי על הזמינהּו עני, מעׂשר ל אין עני! מעׂשר לֹו ּתן .ראׁשֹון, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

NÚÓ¯יז  CÈÂ¯˜a ÏÎÈÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿≈«¿ƒ¿»«¿«
CÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Úƒ»«¿»ƒ¿»¿≈»¿»»
:C„È ˙eL¯Ù‡Â CÈ˙·„Â ¯c˙ Èc C¯„ ÏÎÂ¿»ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ¿»»¿«¿»¿»

Ècיח  ‡¯˙‡a dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô‰l‡∆»≈√»¿»¡»»≈¿ƒ≈¿«¿»ƒ
Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿»¡»»≈«¿¿»¿«»¿«¿»
ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¡≈√»¿»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡¡»»¿»»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi)ìëeú àìlM .'ebe LixrWA lk`l Ÿ©¤¡Ÿ¦§¨¤¨
dlrnl WxRzp xaM ,o`M hxFtnd©§¨¨§¨¦§¨¥§©§¨
...dOW mz`ade'] 'dUr zevn' oFWlA¦§¦§©£¥©£¥¤¨¨

'mW mYlk`e(fÎe miweqt)o`ke .[`A ©£©§¤¨§¨¨
aEzMdsiqFdle'dUrzÎ`l' oYil ©¨§¦§¦¥Ÿ©£¤

xaCd lr`l' :xEQi` oFWlAlkEz ©©¨¨¦§¦Ÿ©
lkF`dW `vnp .'ebe 'LixrWA lFk`l¤¡¦§¨¤¦§¨¤¨¥
zevn lHan ,mnFwnl uEg dN` lMn¦¨¥¤¦§¨§©¥¦§©

'dUrz `l' lr mB xaFre 'dUr': £¥§¥©©Ÿ©£¤
.ìëeú àì?'lkEz `l' EdniAx Ÿ©©Ÿ©©¦

xnF` dgxw oA rWFdimpn` :lFki §ª©¤¨§¨¥¨§¨¨
Fa `vFIM .i`Xx Lpi` la` ,dY ©̀¨£¨¥§©©©¥

`xwOA Epivn(bq ,eh ryedi)d z`e'iqEai ¨¦©¦§¨§¤©§¦
dcEdi ipa Elki `l milWExi iaWFi§¥§¨©¦Ÿ¨§§¥§¨

,'mWixFdldid `NW dpeEMd oi`W §¦¨¤¥©©¨¨¤Ÿ¨¨
i`CeA iM ,mWixFdl mgkAmilFki §Ÿ¨§¦¨¦§©©§¦

,oi`Xx opi`W `N` ,Eid`l dOle ¨¤¨¤¥¨©¨¦§¨¨Ÿ
z` WixFdl oi`Xx l`xUi Eid̈¦§¨¥©¨¦§¦¤

?iqEaidmdxa` mdl zxMW itl ©§¦§¦¤¨©¨¤©§¨¨
,dlRkOd zxrn mdn gwNWM zixA§¦§¤¨©¥¤§¨©©©§¥¨
cr Fl Dxknl zg ipA ESxzp `NW¤Ÿ¦§©§¥¥§¨§¨©
EWAki xW`MW drEaWA mdl gihaIW¤©§¦©¨¤¦§¨¤©£¤¦§§
ipA z` EgiPi ux`d iiFB z` l`xUi¦§¨¥¤¥¨¨¤©¦¤§¥

.'qEai' xirA miaWFId zgmiqEai `le ¥©§¦¨¦§§Ÿ§¦
WOn (iqEaid mrd ipA),Eid`N` §¥¨¨©§¦©¨¨¤¨

,Eid miIYgxW` zg ipA i`v`Sn ¦¦¦¨¦¤¡¨¥§¥¥£¤

dxrOd z` mdxa` dpw mdnziy`xa) ¥¤¨¨©§¨¨¤©§¨¨
(kÎb ,bkDnXW xird mW lr `N` ,¤¨©¥¨¦¤§¨
,qEai'miqEai' E`xwp ,EaWi DA xW`. §£¤¨¨§¦§§§¦

xfril` iAxc iwxtA WxFtn KMwxt) ¨§¨§¦§¥§©¦¡¦¤¤
(elxn`PW `Ede ;(e ,d aÎl`eny)`l' §¤¤¡©Ÿ

dPd `Fazmixerd Lxiqd m` iM ¨¥¨¦¦¡¦§©¦§¦
'migqRdemiqEaid EcxOW xg`] §©¦§¦©©¤¨§©§¦

Exn` ,mWixFdl l`xUil xYEde ElNd©¨§©§¦§¨¥§¦¨¨§
cr iqEaid z` WFAki `NW cecl§¨¦¤Ÿ¦§¤©§¦©
['migqRde mixerd' z` dNigY xiqIW¤¨¦§¦¨¤©¦§¦§©¦§¦

d mdWminlvmiqEaid EcinrdW ¤¥©§¨¦¤¤¡¦©§¦
zEncA cg`e xEr zEncA cg` - xirÄ¦¤¨¦§¦¥§¤¨¦§

- gQRmdilr EazMWoFxMflE zF`l ¦¥©¤¨§£¥¤§§¦¨
drEaXd z`mdxa` mdl rAWPW ¤©§¨¤¦§©¨¤©§¨¨

l`xUi ErBti `NW ,FYrWA Epia`̈¦§©§¤Ÿ¦§§¦§¨¥
icM z`fe .drxl mdAEOci `NW ¨¤§¨¨§Ÿ§¥¤Ÿ§©

drEaXd lr l`xUi ExarW zFIxAd©§¦¤¨§¦§¨¥©©§¨
(w"ixdn):

.Eø÷a úBøBëáe`NW ,df xEQi` §§¨§¦¤¤Ÿ
`N` 'LixrWA' xFkAd z` lFk`l¤¡¤©§¦§¨¤¤¨

`Ed ,'d xgai xW` mFwOAdxdf` ©¨£¤¦§©©§¨¨
mipdMlmdl oYip xFkAdW ,calA ©Ÿ£¦¦§¨¤©§¦©¨¤

K` .oAxwl FzF` oi`ian mde§¥§¦¦§¨§¨©
,Ff dxdf` dkxvp `l mil`xUil§¦§§¥¦Ÿ¦§§¨©§¨¨
dlik`l xFkAd xEq` mdilr ixdW¤£¥£¥¤¨©§©£¦¨

otF` lkA(giÎeh ,gi xacna d`x): §¨¤

.Eãé úîeøúemixEMAd EN`i"yx d`x) §©¨¤¥©¦¦
(e weqt lirldkxvp `l Ff dxdf` mbe .§©©§¨¨Ÿ¦§§¨

z` Elk`i `NW ,mipdMl `N ¤̀¨©Ÿ£¦¤ŸŸ§¤
xirl uEgn mixEMiAd(ixtq) ©¦¦¦¨¦

(l"kyn):gi dxez
(gi)'ä éðôì'd iptl' .EPlk`Y Lidl` ¦§¥¡Ÿ¤Ÿ§¤¦§¥

FWExiR oi` ,o`M xEn`d 'Lidl ¡̀Ÿ¤¨¨¨¥¥
`N` ,dxfrd mEgzAon miptl ¦§¨£¨¨¤¨¦§¦¦

dnFgdxW` ,milWExi z` dtiTOd ©¨©©¦¨¤§¨©¦£¤
DkFzA WCwOd ziA(g"n`a ,m"`x): ¥©¦§¨§¨
éøòLa øLà éåläå.EieNd oipr dn §©¥¦£¤¦§¨¤¨¦§©©¥¦

oYiPd oFW`xdÎxUrOd `lde ,o`kl§¨©£Ÿ©©£¥¨¦©¦¨
`N` ?mFwn lkA Flk`l Fl xYEn ieNl©¥¦¨§¨§§¨¨¤¨

s` :FWExiR KMFl zzl Ll oi` m` ¨¥©¦¥§¨¤
oFbM ,FwlgndYr Ll oi`WxUrn ¥¤§§¤¥§©¨©£¥

iprÎxUrn Fl oY ,oFW`xiR lrW] ¦¤©§©¨¦¤©¦
Fl oi` ixdW ,`Ed ipr ieNd aFxd̈©¥¦¨¦¤£¥¥

m`e ,[ux`A dlgpLl oi`dYr ©£¨¨¨¤§¦¥§©¨
LinlW lr Edpinfd ,iprÎxUrn©§©¨¦©§¦¥©§¨¤
,LNW minlXd gaf xUAn Flik`dl§©£¦¦§©¤©©§¨¦¤§
Edfe .LizFacpe LixcPn z`adW¤¥¥¨¦§¨¤§¦§¤§¤
dY` EPlk`Y Lidl` 'd iptl' xn`PW¤¤¡©¦§¥¡Ÿ¤Ÿ§¤©¨

,'ieNdezFpAxTd on md minlXd iM §©¥¦¦©§¨¦¥¦©¨§¨
'd iptl milk`Pd(ixtq)d"x i"yx ,l"kyn) ©¤¡¨¦¦§¥

(:ai:hi dxez



d`xלו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

(èé)éîé-ìk éålä-úà áæòz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−
ñ :Eúîãà-ìò©©§¨¤«

i"yx£EÏ ¯ÓM‰∑ הּדבר על תעׂשה' 'לא יֹותר ∑E˙Ó„‡ŒÏÚ.לּתן עליו מזהר אינ ּבּגֹולה, אבל ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ««¿»∆ְְֲֵֵַָָָָָֻ
יׂשראל  .מענּיי ְֲִִֵֵֵָ

(ë)éäìà ýåýé áéçøé-ék-øac øLàk Eìáb-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬¤§ª«§»©«£¤´¦¤
ìëàì ELôð äeàú-ék øNá äìëà zøîàå Cì̈¼§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´¨½̈¦«§©¤¬©§§−¤«¡´Ÿ

:øNa ìëàz ELôð úeà-ìëa øNä¨®§¨©©¬©§§−Ÿ©¬¨¨«
i"yx£'B‚Â ·ÈÁ¯ÈŒÈk∑(פד רחבת (חולין מּתֹו אּלא ּבׂשר לאכל אדם יתאּוה ׁשּלא ארץ' ּדר' ּתֹורה לּמדה ƒ«¿ƒ¿ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ועׁשר  B‚Â'.ידים ELÙ ˙e‡ŒÏÎa∑(ט"ז מקּדיׁשּה(שם ּכן אם אּלא חּלין, ּבׂשר להם נאסר ּבּמדּבר אבל ְִֶַָֹ¿»«««¿¿¿ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשלמים  .ּומקריבּה ְְִִַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1108 cenr c wlg zegiyÎihewl itÎlr)

minW mWl didYW ± dlik`A zExidGd©§¦©£¦¨¤¦§¤§¥¨©¦

ההההּדּדּדּדםםםם אכלאכלאכלאכל לבללבללבללבלּתּתּתּתיייי חזקחזקחזקחזק רקרקרקרק .... .... ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר:::: ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש כג)ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־אאאאּוּוּוּותתתת – כ (יב, ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ַַַַָָָָֹֹ
ּבּגמרא ב)איתא טז, נאסר (חּלין לארץ ׁשּנכנסּו ׁשעד ּתאוה". ּבׂשר להם להּתיר אּלא הּכתּוב ּבא לא אֹומר, יׁשמעאל "רּבי : ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ּתאוה. ּבׂשר להם הּתר לארץ, ּכׁשּנכנסּו מה־ּׁשאין־ּכן להם. מּתר היה קדׁשים ּבׂשר ורק ּתאוה, ּבׂשר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻלהם
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

ואף  ּבזה, וכּיֹוצא הּתֹורה ּבלּמּוד רק היה עסקיהם וכל ּגׁשמּיים, ענינים עם התעּסקּו לא ּבּמדּבר יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּכׁשּׁשהּו
לקדּׁשה  ּולהעלֹותם ּגׁשמּיים ענינים עם להתעּסק התחילּו לארץ, ּכׁשּנכנסּו א קדׁשים. ּבׂשר רק זה היה ּבׂשר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּכׁשאכלּו

דעהּו". ּדרכי ּו"ּבכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ּד"ּכל העבֹודה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָעל־ידי
ּתאוה", "ּבׂשר - ּגם אּלא מצוה, ּבזה ׁשּיׁש קדׁשים ּבׂשר רק לא - להם ויּתר לארץ ׁשּכׁשּיּכנסּו הּכתּוב, מזהיר ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻועל־זה
ּב"ּבׂשר" ּתהיה לא האדם וחּיּות הּדמים" ׁש"רתיחת הּדם", אכל לבלּתי חזק "רק מאד להּזהר יׁש מצוה, ּבּה ׁשאין ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹאכילה

לקדּׁשה. להעלֹותם ׁשמים לׁשם רק יהיה ּבהם עּסּוקֹו ּכל אּלא הּגׁשמּיים, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻּובענינים

(àë)ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´
éäìàðàvîe Eø÷aî zçáæå íL BîL íeNì EE ¡Ÿ¤»»¨´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´¦«Ÿ§À

éøòLa zìëàå Eúéeö øLàk Eì ýåýé ïúð øLàE £¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§½©«£¤−¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½
:ELôð úeà ìëa§−Ÿ©©¬©§¤«

Ïkיט  È‡ÂÏ ˙È ˜BaL˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿»≈»≈»
:CÚ¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»

„Èכ  ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ È¯‡¬≈«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
ÈÚ¯z˙ È¯‡ ‡¯Na ÏeÎ‡ ¯ÓÈ˙Â CÏ ÏÈlÓ«ƒ»¿≈«≈ƒ¿»¬≈ƒƒ¿≈
CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa ‡¯Na ÏÎÈÓÏ CLÙ«¿»¿≈«ƒ¿»¿»¿«¿»

:‡¯Na ÏeÎÈz≈ƒ¿»

ÈÈכא  ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
C¯BzÓ ÒBk˙Â Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ»
Cz„wt È„ ‡Ók CÏ ÈÈ ·‰È Èc CÚÓe≈»»ƒ¿«¿»»¿»ƒ«≈ƒ»

:CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa CÈÂ¯˜a ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿»¿…¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hi)Eì øîMä.ieNd z` afrY oR ¦¨¤§¤©£Ÿ¤©¥¦
wEqRA) df oipr aEzMd xiMfd xaM§¨¦§¦©¨¦§¨¤©¨
xfge ,'dUr zevn' oFWlA (mcFTd©¥¦§¦§©£¥§¨©
icM 'oR ...xnXd' oFWlA o`M FxiMfde§¦§¦¨¦§¦¨¤¤§¥

siqFdle,xaCd lr 'dUrzÎ`l' oYil §¦§¦¥Ÿ©£¤©©¨¨
ieNd z` aFfrl `NW(ixtq)(m"`x): ¤Ÿ©£¤©¥¦

.Eúîãà ìò,'Lznc` lr' `weeCla` ©©§¨¤©§¨©©§¨¤£¨
dlFBALznc` lr aWFi Lpi`WM, ©¨§¤¥§¥©©§¨¤

eilr xdfEn Lpi`oR' cgEind e`NA ¥§§¨¨¨©¨©§¨¤
,'ieNd z` aFfrYn xzFix`XiIpr ©£¤©¥¦¥¦§¨£¦¥

l`xUicnFr `Ed oi` dlFBA ixdW] ¦§¨¥¤£¥©¨¥¥
[WCwOd ziaA zxWnE(ixtq),g"n`a) §¨¥§¥©¦§¨

(`"ez:k dxez
(k)'Bâå áéçøé ékdlk` Yxn`e ¦©§¦§§¨©§¨Ÿ§¨

,df wEqR lW Fpiipr xTir .xUä¨¦©¦§¨¤¨¤
oiNEg xUA zlik` xYid EprinWdl§©§¦¥¤¥£¦©§©¦
aEzMd dPiW mlE`e .ux`l E`FaIWM§¤¨¨¨¤§¨¦¨©¨
E`Faz iM' xn` `le ,FpFWl zElibxn¥§¦§§Ÿ¨©¦¨
`N` ,'xUa dlkF` Yxn`e ux`d l ¤̀¨¨¤§¨©§¨§¨¨¨¤¨
KkA .'aigxi iM' :dagxd oFWl hwp̈©§©§¨¨¦©§¦§¨

,ux`ÎKxC dxFz dcOldCOd iM ¦§¨¨¤¤¤¤¦©¦¨
`id diE`xdmc` dE`zi `NW ¨§¨¦¤Ÿ¦§©¤¨¨

miciÎzagx KFYn `N` xUA lFk`l¤¡¨¨¤¨¦©£©¨©¦
.xWFrez` 'd aigxi xW`M ,xnFlkE ¨¤§©©£¤©§¦¤

wx - zExiWre minxkE zFcUA LlEaB§§§¨§¨¦©£¦©
'xUa dlkF` Yxn`e' - f`(.ct oileg) ¨§¨©§¨§¨¨¨

(m"`x ,`"eb):
ELôð úeà ìëadf xYid .xUA lk`Y §¨©©©§§Ÿ©¨¨¤¥¤

,ux`l E`AXn wx `Edla`EidWM ©¦¤¨¨¨¤£¨§¤¨
,oilEgÎxUA mdl xq`p xAcOA`NW ©¦§¨¤¡©¨¤§©¦¤Ÿ

lFk`le dndA hFgWl mdl xYEd©¨¤¦§§¥¨§¤¡
DxUADWiCwn oMÎm`Î`N` §¨¨¤¨¦¥©§¦¨

DaixwnEoAxw zxFzA 'dlminlW, ©§¦¨©§©¨§©§¨¦
gAfOd lr mixEni`d zxhwd xg`lE§©©©§¨©¨¥¦©©¦§¥©

(cÎb ,b `xwie d`x)xUAd x`W lkF`oileg) ¥§¨©¨¨
(:fh:`k dxez

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

i"yx£ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯ÈŒÈk∑הֹול ׁשהּמׁשּכן עכׁשו ּכמֹו יֹום, ּבכל ׁשלמים ולעׂשֹות לבא ּתּוכל ולא ƒƒ¿«ƒ¿«»ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ˆE˙Èe.עּמכם  ¯L‡k 'B‚Â zÁ·ÊÂ∑(כח הלכֹות (חולין והן יׁשחֹוט, היא ּבזביחה צּוּוי ׁשּיׁש למדנּו ִֶָ¿»«¿»¿«¬∆ƒƒƒְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ

ׁשּנאמרּו מּסיני ׁשחיטה .למׁשה ְְְֱִִִֶֶֶַָֹ

(áë)ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé øLàk Cà©À©«£¤̧¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−
:epìëàé åcçé øBähäå àîhä epìëàz«Ÿ§¤®©¨¥Æ§©¨½©§−̈«Ÿ§¤«

i"yx£'B‚Â È·v‰Œ˙‡ ÏÎ‡È ¯L‡k C‡∑,מּתר חלּבן ואּיל ּצבי מה אי ּבטהרה; לאכלן מזהר חּלין אינ אף ««¬∆≈»≈∆«¿ƒ¿ְְְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻֻֻ
א" לֹומר: ּתלמּוד מּתר? ."חלּבן ְְֶַַַָָֻ

(âë)Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà ézìáì ÷æç ÷ø©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ©½̈¦¬©−̈´©¨®¤
:øNaä-íò Lôpä ìëàú-àìå§«ŸŸ©¬©¤−¤¦©¨¨«

i"yx£Ìc‰ ÏÎ‡ ÈzÏ·Ï ˜ÊÁ לפיכ(ספרי)∑¯˜ לאכלֹו. ּבדם ׁשטּופים ׁשהיּו למד אּתה "חזק", ּׁשּנאמר מּמה «¬«¿ƒ¿ƒ¬…«»ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּוללּמד להזהיר אּלא הּכתּוב ּבא לא אֹומר: עּזאי ּבן ׁשמעֹון רּבי יהּודה. רּבי ּדברי "חזק", לֹומר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻהצר

ּבמצות. להתחּזק צרי אּתה ּכּמה לחּזקעד הצר לֹו, מתאּוה אדם ׁשאין מּמּנּו, להּׁשמר קל ׁשהּוא הּדם, אם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
מצות  לׁשאר קלֿוחמר Na‰ŒÌÚ¯.ּבאזהרתֹו, LÙp‰ ÏÎ‡˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי קב. לאבר (חולין החי אזהרה .מן ְְְְִִֶַַָָָָֹֹ¿……««∆∆ƒ«»»ְְִֵֶַַַָָ

(ãë):íénk epëtLz õøàä-ìò epìëàz àì−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦
i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(ד לדם (כריתות .הּתמצית אזהרה ……¿∆ְְְִַַַַָָ

ÏÈ‡Â‡כב  ‡È·Ë ¯Na ÏÎ‡˙Ó È„ ‡Ók Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿««¿»¿«¿»
:dpÏÎÈ ‡„Ák ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz Ôk≈≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»≈¿ƒ≈

‡¯Èכג  ‡Óc ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Û˜z „BÁÏ¿¿≈¿ƒ¿»¿≈«¿»¬≈
ÌÚ ‡LÙ ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ ‡LÙ ‡e‰ ‡Ó„¿»«¿»¿»≈«¿»ƒ

:‡¯Naƒ¿»

iÓk‡:כד  dpcL˙ ‡Ú¯‡ ÏÚ dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿»ƒ¿ƒ≈¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).íB÷nä Enî ÷çøé ékozp ¦¦§©¦§©¨¨©
dn ,ux`A mdl xYEd rECn mrh©©©©©¨¤¨¨¤©
ux`AW mEXn .xAcOA xEq` didX¤¨¨¨©¦§¨¦¤¨¨¤
mFwOdn wFgx didze LlEaB 'd aigxi©§¦§§§¦§¤¨¥©¨

'd xgai xW`,`Fal lkEz `le £¤¦§©§Ÿ©¨
FnM mFi lkA minlW zFUrledY`W §©£§¨¦§¨§¤©¨

dUFreiWkrxAcOAKlFd oMWOdW ¤©§¨©¦§¨¤©¦§¨¥
,mkOrmkNEMWoi`e eil` miaFxw ¦¨¤¤§¤§¦¥¨§¥

miwFgx mkipiA(g"n`a ,i"`a): ¥¥¤§¦
éúéeö øLàk 'Bâå zçáæå.Edfi`A §¨©§¨§©£¤¦¦¦§¥¤

o`Mn `N` ?xAcn aEzMd iEEivEpcnl ¦©¨§©¥¤¨¦¨¨©§
IW.dgiafA iEEv WDA Wi ,xnFlM ¤¥¦¦§¦¨§©¥¨

zFklde mipic ihxRode ,hFgWi K`id §¨¥¦¦©£¨¥©¦§§¥
dhigW zFkldEpiciA zFxEqOd ¦§§¦¨©§§¨¥

Wla` ,dxFYA EaYkp `l mpn` ¤¨§¨Ÿ¦§§©¨£¨
ipiqA dWnl (dRÎlr :`"q) Exn`P¤¤§©¤§Ÿ¤§¦¨

l`xUil mzF` dEiv `Edeoileg) §¦¨¨§¦§¨¥
(.gk:ak dxez

(ak).'Bâå éávä úà ìëàé øLàk Cà©©£¤¥¨¥¤©§¦§
xUA z` lkF` dY`W mWM ,xnFlM§©§¥¤©¨¥¤§©
mkl xYEn `di oM ,lI`de iaSd©§¦§¨©¨¥§¥¨¨¤
xwAd xUA zlik` l`xUiÎux`A§¤¤¦§¨¥£¦©§©©¨¨
oiprl mixEn` mixaCde ,o`Sde§©Ÿ§©§¨¦£¦§¦§©

WdxdhA olk`l xdfEn Lpi` ¤¥§§¨§¨§¨§¨¢¨
md o`Sde xwAdW iR lr s` :xnFlM]§©©©¦¤©¨¨§©Ÿ¥
z`f mr ,oAxwl miiE`xE dndA oiOn¦¦§¥¨§¦§¨§¨¦Ÿ
iavl deW mpiC didi l`xUi ux`A§¤¤¦§¨¥¦§¤¦¨¨¤¦§¦
Eid xAcOA s`W dIg ipin mdW ,lI`e§©¨¤¥¦¥©¨¤©©¦§¨¨
KiWnOW itkE .[d`nEhA milk`p¤¡¨¦§§¨§¦¤©§¦
eiCgi xFdHde `nHd' xnF`e aEzMd©¨§¥©¨¥§©¨©§¨
.FlkF`l mi`Xx mdipXW 'EPlk`iŸ§¤¤§¥¤©¨¦§§

:i"yx siqenei`,xn`Y `OW F` - ¦¤¨Ÿ©
,dIgd ipicl dnda ipiC lM EWTEdW¤§¨¦¥§¥¨§¦¥©©¨

oM m`e,xYEn oAlg lI`e iaS dn §¦¥©§¦§©¨¤§¨¨
s`zFndAoiNEgdidi?xYEn oAlg ©§¥¦¦§¤¤§¨¨

'K`' xnFl cEnlY,hErin oFWl - ©§©©§¦
`N` mdipiC lkl mzFeWdl oi`W¤¥§©§¨§¨¦¥¤¤¨
d`nEhA mzlik` xYid oiprl§¦§©¤¥£¦¨¨§§¨

(i"`xdn):bk dxez
(bk).ícä ìëà ézìáì ÷æç ÷ø©£©§¦§¦£Ÿ©¨

cnl dY` ,'wfg' xn`PX dOn¦©¤¤¡©£©©¨¨¥
WdxFY oYn mcFTEidl`xUi ¤¤©©¨¨¦§¨¥

mitEhW(xzFiA milibx),Flk`l mcA §¦§¦¦§¥§¨§¨§
xnFl KxvEd KkitlKM lr,'wfg' §¦¨§©©©¨£©

,KMn EWxtie mzElibx lr ExABzIW¤¦§©§©§¦¨§¦§§¦¨
md EN`oFrnW iAx .dcEdi iAx ixaC ¥¥¦§¥©¦§¨©¦¦§

,xnF` i`Gr oAmilibx l`xUi Eid `l ¤©©¥Ÿ¨¦§¨¥§¦¦
`weeC ,dAxC`e ,mC zlik`A llM§¨©£¦©¨§©§©¨©§¨
xn` EPOn WFxtl lw `EdW KFYn¦¤©¦§¦¤¨©

e ,'wfg' aEzMd`N` aEzMd `a `l ©¨£©§Ÿ¨©¨¤¨
dY` dOM cr LcOllE Lxidfdl§©§¦§§©¤§©©¨©¨

,zFvOA wGgzdl KixvcnlYW icM ¨¦§¦§©¥©¦§§¥¤¦§©
:'xnFge lw'lw `EdW mCd m` ©¨¤¦©¨¤©

Fl dE`zn mc` oi`W EPOn xnXdl§¦¨¥¦¤¤¥¨¨¦§©¤
z`f mr ,Flk`lKxvEdaEzMd §¨§¦Ÿ§©©¨

x`Wl xnFgeÎlw - Fzxdf`a LwGgl§©¤§§©§¨¨©¨¤¦§¨
zFvnxFarl Fziqn mc` lW FxvIW ¦§¤¦§¤¨¨§¦©£

ozxinWA wGgzdl Wi dOM cr ,odilr£¥¤©©¨¥§¦§©¥¦§¦¨¨
(ixtq)(i"`a ,x"cq ,iigaÎepiax):

.øNaä íò Lôpä ìëàú àìåo`Mn §ŸŸ©©¤¤¦©¨¨¦¨
igd on xa`l dxdf`zlik` xEQi`] ©§¨¨§¥¤¦¤¨¦£¦©

FcFrA miIgÎlrAn KYgPW xa ¥̀¤¤¤§©¦©©©¦§
z` lk`Y `l :FWExiR Kke .[miIgA©©¦§¨¥ŸŸ©¤
mr dzid WtPdW cFrA KYgPW xUAd©¨¨¤¤§©§¤©¤¤¨§¨¦

xUAd(.aw oileg):ck dxez ©¨¨
(ck).epìëàz àìaEW aEzMd ltM ŸŸ§¤¨©©¨

siqFdl icM ,mCd zlik` xEQi ¦̀£¦©©¨§¥§¦
dxdf`s`zivnYd mclmCd - ©§¨¨©§©©©§¦©¨

dSnzOdxg`l cIn oiRih oiRih cxFie ©¦§©¤§¥¦¦¦¦¦¨§©©



לז d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

(èé)éîé-ìk éålä-úà áæòz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−
ñ :Eúîãà-ìò©©§¨¤«

i"yx£EÏ ¯ÓM‰∑ הּדבר על תעׂשה' 'לא יֹותר ∑E˙Ó„‡ŒÏÚ.לּתן עליו מזהר אינ ּבּגֹולה, אבל ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ««¿»∆ְְֲֵֵַָָָָָֻ
יׂשראל  .מענּיי ְֲִִֵֵֵָ

(ë)éäìà ýåýé áéçøé-ék-øac øLàk Eìáb-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬¤§ª«§»©«£¤´¦¤
ìëàì ELôð äeàú-ék øNá äìëà zøîàå Cì̈¼§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´¨½̈¦«§©¤¬©§§−¤«¡´Ÿ

:øNa ìëàz ELôð úeà-ìëa øNä¨®§¨©©¬©§§−Ÿ©¬¨¨«
i"yx£'B‚Â ·ÈÁ¯ÈŒÈk∑(פד רחבת (חולין מּתֹו אּלא ּבׂשר לאכל אדם יתאּוה ׁשּלא ארץ' ּדר' ּתֹורה לּמדה ƒ«¿ƒ¿ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ועׁשר  B‚Â'.ידים ELÙ ˙e‡ŒÏÎa∑(ט"ז מקּדיׁשּה(שם ּכן אם אּלא חּלין, ּבׂשר להם נאסר ּבּמדּבר אבל ְִֶַָֹ¿»«««¿¿¿ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשלמים  .ּומקריבּה ְְִִַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1108 cenr c wlg zegiyÎihewl itÎlr)

minW mWl didYW ± dlik`A zExidGd©§¦©£¦¨¤¦§¤§¥¨©¦

ההההּדּדּדּדםםםם אכלאכלאכלאכל לבללבללבללבלּתּתּתּתיייי חזקחזקחזקחזק רקרקרקרק .... .... ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר:::: ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש כג)ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־אאאאּוּוּוּותתתת – כ (יב, ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ַַַַָָָָֹֹ
ּבּגמרא ב)איתא טז, נאסר (חּלין לארץ ׁשּנכנסּו ׁשעד ּתאוה". ּבׂשר להם להּתיר אּלא הּכתּוב ּבא לא אֹומר, יׁשמעאל "רּבי : ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ּתאוה. ּבׂשר להם הּתר לארץ, ּכׁשּנכנסּו מה־ּׁשאין־ּכן להם. מּתר היה קדׁשים ּבׂשר ורק ּתאוה, ּבׂשר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻלהם
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

ואף  ּבזה, וכּיֹוצא הּתֹורה ּבלּמּוד רק היה עסקיהם וכל ּגׁשמּיים, ענינים עם התעּסקּו לא ּבּמדּבר יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּכׁשּׁשהּו
לקדּׁשה  ּולהעלֹותם ּגׁשמּיים ענינים עם להתעּסק התחילּו לארץ, ּכׁשּנכנסּו א קדׁשים. ּבׂשר רק זה היה ּבׂשר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּכׁשאכלּו

דעהּו". ּדרכי ּו"ּבכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ּד"ּכל העבֹודה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָעל־ידי
ּתאוה", "ּבׂשר - ּגם אּלא מצוה, ּבזה ׁשּיׁש קדׁשים ּבׂשר רק לא - להם ויּתר לארץ ׁשּכׁשּיּכנסּו הּכתּוב, מזהיר ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻועל־זה
ּב"ּבׂשר" ּתהיה לא האדם וחּיּות הּדמים" ׁש"רתיחת הּדם", אכל לבלּתי חזק "רק מאד להּזהר יׁש מצוה, ּבּה ׁשאין ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹאכילה

לקדּׁשה. להעלֹותם ׁשמים לׁשם רק יהיה ּבהם עּסּוקֹו ּכל אּלא הּגׁשמּיים, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻּובענינים

(àë)ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´
éäìàðàvîe Eø÷aî zçáæå íL BîL íeNì EE ¡Ÿ¤»»¨´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´¦«Ÿ§À

éøòLa zìëàå Eúéeö øLàk Eì ýåýé ïúð øLàE £¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§½©«£¤−¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½
:ELôð úeà ìëa§−Ÿ©©¬©§¤«

Ïkיט  È‡ÂÏ ˙È ˜BaL˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿»≈»≈»
:CÚ¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»

„Èכ  ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ È¯‡¬≈«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
ÈÚ¯z˙ È¯‡ ‡¯Na ÏeÎ‡ ¯ÓÈ˙Â CÏ ÏÈlÓ«ƒ»¿≈«≈ƒ¿»¬≈ƒƒ¿≈
CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa ‡¯Na ÏÎÈÓÏ CLÙ«¿»¿≈«ƒ¿»¿»¿«¿»

:‡¯Na ÏeÎÈz≈ƒ¿»

ÈÈכא  ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
C¯BzÓ ÒBk˙Â Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ»
Cz„wt È„ ‡Ók CÏ ÈÈ ·‰È Èc CÚÓe≈»»ƒ¿«¿»»¿»ƒ«≈ƒ»

:CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa CÈÂ¯˜a ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿»¿…¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hi)Eì øîMä.ieNd z` afrY oR ¦¨¤§¤©£Ÿ¤©¥¦
wEqRA) df oipr aEzMd xiMfd xaM§¨¦§¦©¨¦§¨¤©¨
xfge ,'dUr zevn' oFWlA (mcFTd©¥¦§¦§©£¥§¨©
icM 'oR ...xnXd' oFWlA o`M FxiMfde§¦§¦¨¦§¦¨¤¤§¥

siqFdle,xaCd lr 'dUrzÎ`l' oYil §¦§¦¥Ÿ©£¤©©¨¨
ieNd z` aFfrl `NW(ixtq)(m"`x): ¤Ÿ©£¤©¥¦

.Eúîãà ìò,'Lznc` lr' `weeCla` ©©§¨¤©§¨©©§¨¤£¨
dlFBALznc` lr aWFi Lpi`WM, ©¨§¤¥§¥©©§¨¤

eilr xdfEn Lpi`oR' cgEind e`NA ¥§§¨¨¨©¨©§¨¤
,'ieNd z` aFfrYn xzFix`XiIpr ©£¤©¥¦¥¦§¨£¦¥

l`xUicnFr `Ed oi` dlFBA ixdW] ¦§¨¥¤£¥©¨¥¥
[WCwOd ziaA zxWnE(ixtq),g"n`a) §¨¥§¥©¦§¨

(`"ez:k dxez
(k)'Bâå áéçøé ékdlk` Yxn`e ¦©§¦§§¨©§¨Ÿ§¨

,df wEqR lW Fpiipr xTir .xUä¨¦©¦§¨¤¨¤
oiNEg xUA zlik` xYid EprinWdl§©§¦¥¤¥£¦©§©¦
aEzMd dPiW mlE`e .ux`l E`FaIWM§¤¨¨¨¤§¨¦¨©¨
E`Faz iM' xn` `le ,FpFWl zElibxn¥§¦§§Ÿ¨©¦¨
`N` ,'xUa dlkF` Yxn`e ux`d l ¤̀¨¨¤§¨©§¨§¨¨¨¤¨
KkA .'aigxi iM' :dagxd oFWl hwp̈©§©§¨¨¦©§¦§¨

,ux`ÎKxC dxFz dcOldCOd iM ¦§¨¨¤¤¤¤¦©¦¨
`id diE`xdmc` dE`zi `NW ¨§¨¦¤Ÿ¦§©¤¨¨

miciÎzagx KFYn `N` xUA lFk`l¤¡¨¨¤¨¦©£©¨©¦
.xWFrez` 'd aigxi xW`M ,xnFlkE ¨¤§©©£¤©§¦¤

wx - zExiWre minxkE zFcUA LlEaB§§§¨§¨¦©£¦©
'xUa dlkF` Yxn`e' - f`(.ct oileg) ¨§¨©§¨§¨¨¨

(m"`x ,`"eb):
ELôð úeà ìëadf xYid .xUA lk`Y §¨©©©§§Ÿ©¨¨¤¥¤

,ux`l E`AXn wx `Edla`EidWM ©¦¤¨¨¨¤£¨§¤¨
,oilEgÎxUA mdl xq`p xAcOA`NW ©¦§¨¤¡©¨¤§©¦¤Ÿ

lFk`le dndA hFgWl mdl xYEd©¨¤¦§§¥¨§¤¡
DxUADWiCwn oMÎm`Î`N` §¨¨¤¨¦¥©§¦¨

DaixwnEoAxw zxFzA 'dlminlW, ©§¦¨©§©¨§©§¨¦
gAfOd lr mixEni`d zxhwd xg`lE§©©©§¨©¨¥¦©©¦§¥©

(cÎb ,b `xwie d`x)xUAd x`W lkF`oileg) ¥§¨©¨¨
(:fh:`k dxez

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

i"yx£ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯ÈŒÈk∑הֹול ׁשהּמׁשּכן עכׁשו ּכמֹו יֹום, ּבכל ׁשלמים ולעׂשֹות לבא ּתּוכל ולא ƒƒ¿«ƒ¿«»ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ˆE˙Èe.עּמכם  ¯L‡k 'B‚Â zÁ·ÊÂ∑(כח הלכֹות (חולין והן יׁשחֹוט, היא ּבזביחה צּוּוי ׁשּיׁש למדנּו ִֶָ¿»«¿»¿«¬∆ƒƒƒְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ

ׁשּנאמרּו מּסיני ׁשחיטה .למׁשה ְְְֱִִִֶֶֶַָֹ

(áë)ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé øLàk Cà©À©«£¤̧¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−
:epìëàé åcçé øBähäå àîhä epìëàz«Ÿ§¤®©¨¥Æ§©¨½©§−̈«Ÿ§¤«

i"yx£'B‚Â È·v‰Œ˙‡ ÏÎ‡È ¯L‡k C‡∑,מּתר חלּבן ואּיל ּצבי מה אי ּבטהרה; לאכלן מזהר חּלין אינ אף ««¬∆≈»≈∆«¿ƒ¿ְְְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻֻֻ
א" לֹומר: ּתלמּוד מּתר? ."חלּבן ְְֶַַַָָֻ

(âë)Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà ézìáì ÷æç ÷ø©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ©½̈¦¬©−̈´©¨®¤
:øNaä-íò Lôpä ìëàú-àìå§«ŸŸ©¬©¤−¤¦©¨¨«

i"yx£Ìc‰ ÏÎ‡ ÈzÏ·Ï ˜ÊÁ לפיכ(ספרי)∑¯˜ לאכלֹו. ּבדם ׁשטּופים ׁשהיּו למד אּתה "חזק", ּׁשּנאמר מּמה «¬«¿ƒ¿ƒ¬…«»ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּוללּמד להזהיר אּלא הּכתּוב ּבא לא אֹומר: עּזאי ּבן ׁשמעֹון רּבי יהּודה. רּבי ּדברי "חזק", לֹומר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻהצר

ּבמצות. להתחּזק צרי אּתה ּכּמה לחּזקעד הצר לֹו, מתאּוה אדם ׁשאין מּמּנּו, להּׁשמר קל ׁשהּוא הּדם, אם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
מצות  לׁשאר קלֿוחמר Na‰ŒÌÚ¯.ּבאזהרתֹו, LÙp‰ ÏÎ‡˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי קב. לאבר (חולין החי אזהרה .מן ְְְְִִֶַַָָָָֹֹ¿……««∆∆ƒ«»»ְְִֵֶַַַָָ

(ãë):íénk epëtLz õøàä-ìò epìëàz àì−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦
i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(ד לדם (כריתות .הּתמצית אזהרה ……¿∆ְְְִַַַַָָ

ÏÈ‡Â‡כב  ‡È·Ë ¯Na ÏÎ‡˙Ó È„ ‡Ók Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿««¿»¿«¿»
:dpÏÎÈ ‡„Ák ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz Ôk≈≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»≈¿ƒ≈

‡¯Èכג  ‡Óc ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Û˜z „BÁÏ¿¿≈¿ƒ¿»¿≈«¿»¬≈
ÌÚ ‡LÙ ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ ‡LÙ ‡e‰ ‡Ó„¿»«¿»¿»≈«¿»ƒ

:‡¯Naƒ¿»

iÓk‡:כד  dpcL˙ ‡Ú¯‡ ÏÚ dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿»ƒ¿ƒ≈¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).íB÷nä Enî ÷çøé ékozp ¦¦§©¦§©¨¨©
dn ,ux`A mdl xYEd rECn mrh©©©©©¨¤¨¨¤©
ux`AW mEXn .xAcOA xEq` didX¤¨¨¨©¦§¨¦¤¨¨¤
mFwOdn wFgx didze LlEaB 'd aigxi©§¦§§§¦§¤¨¥©¨

'd xgai xW`,`Fal lkEz `le £¤¦§©§Ÿ©¨
FnM mFi lkA minlW zFUrledY`W §©£§¨¦§¨§¤©¨

dUFreiWkrxAcOAKlFd oMWOdW ¤©§¨©¦§¨¤©¦§¨¥
,mkOrmkNEMWoi`e eil` miaFxw ¦¨¤¤§¤§¦¥¨§¥

miwFgx mkipiA(g"n`a ,i"`a): ¥¥¤§¦
éúéeö øLàk 'Bâå zçáæå.Edfi`A §¨©§¨§©£¤¦¦¦§¥¤

o`Mn `N` ?xAcn aEzMd iEEivEpcnl ¦©¨§©¥¤¨¦¨¨©§
IW.dgiafA iEEv WDA Wi ,xnFlM ¤¥¦¦§¦¨§©¥¨

zFklde mipic ihxRode ,hFgWi K`id §¨¥¦¦©£¨¥©¦§§¥
dhigW zFkldEpiciA zFxEqOd ¦§§¦¨©§§¨¥

Wla` ,dxFYA EaYkp `l mpn` ¤¨§¨Ÿ¦§§©¨£¨
ipiqA dWnl (dRÎlr :`"q) Exn`P¤¤§©¤§Ÿ¤§¦¨

l`xUil mzF` dEiv `Edeoileg) §¦¨¨§¦§¨¥
(.gk:ak dxez

(ak).'Bâå éávä úà ìëàé øLàk Cà©©£¤¥¨¥¤©§¦§
xUA z` lkF` dY`W mWM ,xnFlM§©§¥¤©¨¥¤§©
mkl xYEn `di oM ,lI`de iaSd©§¦§¨©¨¥§¥¨¨¤
xwAd xUA zlik` l`xUiÎux`A§¤¤¦§¨¥£¦©§©©¨¨
oiprl mixEn` mixaCde ,o`Sde§©Ÿ§©§¨¦£¦§¦§©

WdxdhA olk`l xdfEn Lpi` ¤¥§§¨§¨§¨§¨¢¨
md o`Sde xwAdW iR lr s` :xnFlM]§©©©¦¤©¨¨§©Ÿ¥
z`f mr ,oAxwl miiE`xE dndA oiOn¦¦§¥¨§¦§¨§¨¦Ÿ
iavl deW mpiC didi l`xUi ux`A§¤¤¦§¨¥¦§¤¦¨¨¤¦§¦
Eid xAcOA s`W dIg ipin mdW ,lI`e§©¨¤¥¦¥©¨¤©©¦§¨¨
KiWnOW itkE .[d`nEhA milk`p¤¡¨¦§§¨§¦¤©§¦
eiCgi xFdHde `nHd' xnF`e aEzMd©¨§¥©¨¥§©¨©§¨
.FlkF`l mi`Xx mdipXW 'EPlk`iŸ§¤¤§¥¤©¨¦§§

:i"yx siqenei`,xn`Y `OW F` - ¦¤¨Ÿ©
,dIgd ipicl dnda ipiC lM EWTEdW¤§¨¦¥§¥¨§¦¥©©¨

oM m`e,xYEn oAlg lI`e iaS dn §¦¥©§¦§©¨¤§¨¨
s`zFndAoiNEgdidi?xYEn oAlg ©§¥¦¦§¤¤§¨¨

'K`' xnFl cEnlY,hErin oFWl - ©§©©§¦
`N` mdipiC lkl mzFeWdl oi`W¤¥§©§¨§¨¦¥¤¤¨
d`nEhA mzlik` xYid oiprl§¦§©¤¥£¦¨¨§§¨

(i"`xdn):bk dxez
(bk).ícä ìëà ézìáì ÷æç ÷ø©£©§¦§¦£Ÿ©¨

cnl dY` ,'wfg' xn`PX dOn¦©¤¤¡©£©©¨¨¥
WdxFY oYn mcFTEidl`xUi ¤¤©©¨¨¦§¨¥

mitEhW(xzFiA milibx),Flk`l mcA §¦§¦¦§¥§¨§¨§
xnFl KxvEd KkitlKM lr,'wfg' §¦¨§©©©¨£©

,KMn EWxtie mzElibx lr ExABzIW¤¦§©§©§¦¨§¦§§¦¨
md EN`oFrnW iAx .dcEdi iAx ixaC ¥¥¦§¥©¦§¨©¦¦§

,xnF` i`Gr oAmilibx l`xUi Eid `l ¤©©¥Ÿ¨¦§¨¥§¦¦
`weeC ,dAxC`e ,mC zlik`A llM§¨©£¦©¨§©§©¨©§¨
xn` EPOn WFxtl lw `EdW KFYn¦¤©¦§¦¤¨©

e ,'wfg' aEzMd`N` aEzMd `a `l ©¨£©§Ÿ¨©¨¤¨
dY` dOM cr LcOllE Lxidfdl§©§¦§§©¤§©©¨©¨

,zFvOA wGgzdl KixvcnlYW icM ¨¦§¦§©¥©¦§§¥¤¦§©
:'xnFge lw'lw `EdW mCd m` ©¨¤¦©¨¤©

Fl dE`zn mc` oi`W EPOn xnXdl§¦¨¥¦¤¤¥¨¨¦§©¤
z`f mr ,Flk`lKxvEdaEzMd §¨§¦Ÿ§©©¨

x`Wl xnFgeÎlw - Fzxdf`a LwGgl§©¤§§©§¨¨©¨¤¦§¨
zFvnxFarl Fziqn mc` lW FxvIW ¦§¤¦§¤¨¨§¦©£

ozxinWA wGgzdl Wi dOM cr ,odilr£¥¤©©¨¥§¦§©¥¦§¦¨¨
(ixtq)(i"`a ,x"cq ,iigaÎepiax):

.øNaä íò Lôpä ìëàú àìåo`Mn §ŸŸ©©¤¤¦©¨¨¦¨
igd on xa`l dxdf`zlik` xEQi`] ©§¨¨§¥¤¦¤¨¦£¦©

FcFrA miIgÎlrAn KYgPW xa ¥̀¤¤¤§©¦©©©¦§
z` lk`Y `l :FWExiR Kke .[miIgA©©¦§¨¥ŸŸ©¤
mr dzid WtPdW cFrA KYgPW xUAd©¨¨¤¤§©§¤©¤¤¨§¨¦

xUAd(.aw oileg):ck dxez ©¨¨
(ck).epìëàz àìaEW aEzMd ltM ŸŸ§¤¨©©¨

siqFdl icM ,mCd zlik` xEQi ¦̀£¦©©¨§¥§¦
dxdf`s`zivnYd mclmCd - ©§¨¨©§©©©§¦©¨

dSnzOdxg`l cIn oiRih oiRih cxFie ©¦§©¤§¥¦¦¦¦¦¨§©©



d`xלח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

(äë)éðáìe Eì áèéé ïòîì epìëàz àìéøçà EE −Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ§¨¤´©«£¤½
:ýåýé éðéòa øLiä äNòú-ék¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(קלב לדם (חולין B‚Â'.האברים אזהרה EÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑(כג ׁשל (מכות ׂשכרן מּתן ּולמד צא ……¿∆ְְִֵַַָָָָ¿««ƒ«¿¿ְְֵֶַַַָָ
ועריֹות, לגזל קלֿוחמר אחריו, ּולבניו לֹו זֹוכה מּמּנּו הּפֹורׁש מּמּנּו, קצה אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּדם, אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמצות:

להם  מתאּוה אדם ׁשל .ׁשּנפׁשֹו ְְִֶֶֶַַָָָָ

(åë)éLã÷ ÷øéøãðe Eì eéäé-øLà Eúàáe àOz E ©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨
:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£EÈL„˜ ˜¯∑ּבׁשערי ּולאכלן הּקדׁשים את לׁשחט ל הּתרּתי לא חּלין, לׁשחט מּתר ׁשאּתה אףֿעלּֿפי «»»∆ְְְְְְְֳִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻֻ
הּבחירה  לבית להביאם אּלא הקרבה, .ּבלא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

(æë)éúìò úéNòåýåýé çaæî-ìò ícäå øNaä E §¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´
éäìàéçáæ-íãå Eéäìà ýåýé çaæî-ìò CôMé EE ¡Ÿ¤®§©§¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:ìëàz øNaäå§©¨−̈Ÿ¥«
i"yx£EÈ˙ÏÚ ˙ÈNÚÂ∑,הּמזּבח ּגּבי על והּדם הּבׂשר ּתן הן, עלֹות זבחיאם ּדם הם, ׁשלמים זבחי ואם ¿»ƒ»……∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

רּבֹותינּו ּדרׁשּו ועֹוד ּתאכל"; "והּבׂשר :ּכ ואחר ּתחּלה, הּמזּבח על ללּמד (ספרי)יּׁשפ ׁשּבא ,"קדׁשי "רק : ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
לארץ, ׁשּבחּוץ הּקדׁשים ׁשּיקריבּועל קדׁשים ולדֹות ועל הּתמּורֹות על .ּוללּמד ְְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

CÈ·ÏÂכה  CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»
:ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ˙ È¯‡ C¯˙a«¿»¬≈«¿≈¿»»√»¿»

C¯„Âכו  CÏ ÔB‰Èc CÈL„e˜ ¯NÚÓ „BÁÏ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»
:ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï È˙È˙Â ÏBhzƒ¿≈≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

Áa„Ó‡כז  ÏÚ ‡Ó„e ‡¯Na C˙ÂÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬»»»ƒ¿»¿»««¿¿»
ÏÚ CÙzLÈ CÈL„e˜ ˙ÒÎ Ì„Â C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿¿≈«

:ÏeÎÈz ‡¯N·e C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

WtPd oi` oiicr `Edd mCaE] dhigXd©§¦¨©¨©£©¦¥©¤¤
`N` zxM aiIg Fpi` FlkF`de ,z`vFi¥§¨§¥©¨¨¥¤¨
'WtPd mC' lr sqFpA z`f .[zFwln©§Ÿ§¨©©©¤¤
mCd `EdW ,mcFTd wEqRA xMfEOd©§¨©¨©¥¤©¨
dwfgA gNwnE mxFGd ,oMn xg`l `Ad©¨§©©¦¥©¥§©¥©§¨§¨
FlkF`de ,z`vFi dndAd Wtp FAW]¤¤¤©§¥¨¥§¨§

[zxM aiIg(:c zezixk)(g"n`a):dk dxez ©¨¨¥
(dk).epìëàz àìmrR aEzMd siqFd ŸŸ§¤¦©¨©©

oYil icM ,mC zlik` xEQi` ziWilW§¦¦¦£¦©¨§¥¦¥
dxdf`mBmixa`d mclFpi`W mC - ©§¨¨©§©¨¥¨¦¨¤¥

`N` ,dndAd zhigWA llM `vFi¥§¨¦§¦©©§¥¨¤¨
mCd WxiR m`W .dixa`A rElA x`Wp¦§¨¨©§¥¨¤¨¤¦¥©©¨
xEq` `Ed ixd ,FnFwOn KM xg ©̀©¨¦§£¥¨

dxFYd on dlik`A(m"`x): ©£¦¨¦©¨
Eì áèéé ïòîìLixg` LipalE.'FbeEdf §©©¦©§§¨¤©£¤§¤

lFk`Nn rpnPW inl ghaEOd xkVd©¨¨©§¨§¦¤¦§¨¦¤¡
;mCcnlE `vriBn okid cr ,KMn ¨¥§©¦¨©¥¨©¦©

mCd m` - zFvn lW oxkU oYn©©§¨¨¤¦§¦©¨
,EPOn dvw mc` lW FWtPWoi`e ¤©§¤¨¨¨¨¦¤§¥

,Fzlik`n rpOdl iWFwEPOn WxFRd ¦§¦¨©¥£¦¨©¥¦¤
dkFfahiIWÎlw - eixg` eipalE Fl ¤¤¦©§¨¨©£¨©

l xnFgeoFbM mixEQi`zFixre lfb ¨¤§¦¦§¨¥©£¨
,mdl dE`zn mc` lW FWtPWlr ¤©§¤¨¨¦§©¨¨¤©

xnWPde xdfPdW dOke dOM zg ©̀©©¨§©¨¤©¦§¨§©¦§¨
c`n dAxd FxkU mdnzekn) ¥¤§¨©§¥§Ÿ

(:bk:ek dxez
(ek)éLã÷ ÷ø.EdxFn 'wx' oFWl ©¨¨¤§©¤

KWnd `N` ,oipr zNigY df oi`W¤¥¤§¦©¦§¨¤¨¤§¥
:FWExiR Kke .dlrnl xEn`dlÎs` §¨¨§©§¨§¨¥©

,oiNEg hFgWl xYEn dY`W iRÎlr©¦¤©¨¨¦§¦
'LixrWA' mFwn lkA olk`lElirl xen`k) §¨§¨§¨¨¦§¨¤

(k weqt,z` hFgWl Ll iYxYd `lŸ¦©§¦§¦§¤
) miWcTd(oAxwl EWCwEdWolk`lE ©¢¨¦¤§§§¨§¨§¨§¨
mFwn lkA,LixrWAENit`e`lA §¨¨¦§¨¤©£¦§Ÿ

daxwdxaM ,daxwd KxcA ixdW] ©§¨¨¤£¥§¤¤©§¨¨§¨
dlrnl xidfd(bi weqt)oR Ll xnXd' ¦§¦§©§¨¦¨¤§¤

xW` mFwn lkA Lizlr dlrY©£¤ŸŸ¤§¨¨£¤
.['d`xY`N`miWcTd lMm`iad ¦§¤¤¨¨©¢¨¦£¦¥

,dxigAd ÎzialmdW cFr lM iM §¥©§¦¨¦¨¤¥
mzFCtl xWt` i` ,oAxwl miiE`x§¦§¨§¨¦¤§¨¦§¨
WCwOl uEgn mhgWlE mzXEcTn¦§¨¨§¨§¨¦©¦§¨

(l"kyn ,oexkfd):fk dxez
(fk)éúBìBò úéNòå.EibEq ipWA §¨¦¨¤¦§¥¥

Wxtn `Ede ,xAcn aEzMd zFpAxẅ§¨©¨§©¥§§¨¥
:mpiipr itl KlFdem`zFpAxTd §¥§¦¦§¨¨¦©¨§¨

z`adW,od zFlFrif`oYz` mB ¤¥¥¨¥£©¥©¤

e xUAdz` mb,gAfOd iABÎlr mCd ©¨¨§©¤©¨©©¥©¦§¥©
FNEM axw `EdW ,dlFrd oAxw oiC oMW¤¥¦¨§©¨¨¤¨¥

;'dl,md minlWÎigaf m`eWIW ©§¦¦§¥§¨¦¥¤¥
if` ,milrAl lk`Pd wlg mdAmC' ¨¤¥¤©¤¡¨©§¨¦£©©

KtXi Ligaf,dNgY 'gAfOd lr §¨¤¦¨¥©©¦§¥©§¦¨
de' KMÎxg`e'lk`Y xUA(`"eb).cFre §©©¨§©¨¨Ÿ¥§

,EpizFAx EWxCwEqRdW'LiWcw wx' ¨§©¥¤©¨©¨¨¤
dlrnl xEn`d(ek weqt)lr cOll `A ¨¨§©§¨¨§©¥©

,ux`lÎdvEgAW miWcTdmBW ©¢¨¦¤§¨¨¨¤¤©
icM ,'ebe 'z`aE `VY' wFgx mFwOn¦¨¨¦¨¨¨§¥

,mnFwnA maixwdle:EWxC cFr §©§¦¨¦§¨§¨§
ÎzFcle lre zFxEnYd lr cOll§©¥©©§§©©§

EaxTIW miWcwwx `l ,xnFlM - ¨¨¦¤¦¨¥§©Ÿ©
m`iadl daFg mnvr miWcTd©¢¨¦©§¨¨©£¦¨
gMn mi`Ad s` `N` ,daxwdl§©§¨¨¤¨©©¨¦¦Ÿ©
mzXEcTW zFxEnYd oFbM ,miWcTd©¢¨¦§©§¤§¨¨
oAxw milrAd ExindW KFYn d`Ä¨¦¤¥¦©§¨¦¨§¨

FpiC xW` ,xg` oAxwA(i ,fk `xwie)dide' §¨§¨©¥£¤¦§¨¨
zFcle oke ,'WcT didi FzxEnzE `Ed§¨¦§¤Ÿ¤§¥§¨
mzXEcTW ,zWCwEn dndAn EclFPW¤§¦§¥¨§¤¤¤§¨¨
miaiIg EN` z` s` ,mO` gMn d`Ä¨¦Ÿ©¦¨©¤¥©¨¦

aixwdlE `iadl milrAd(ixtq)xifp i"yx) ©§¨¦§¨¦§©§¦
(.dk:gk dxez

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

(çë)øLà älàä íéøácä-ìk úà zòîLå øîL§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬
éðáìe Eì áèéé ïòîì jeöî éëðàéøçà E-ãò E ¨«Ÿ¦−§©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³©«£¤¸Æ©

ýåýé éðéòa øLiäå áBhä äNòú ék íìBò½̈¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬
éäìàñ :E ¡Ÿ¤«

i"yx£¯ÓL∑(ספרי)ׁשּנאמר ּכענין ּתׁשּכח, ׁשּלא ,ּבבטנ לׁשמרּה צרי ׁשאּתה מׁשנה, כב)זֹו נעים (משלי "ּכי : ¿…ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
מׁשנה, ּבכלל ׁשאינֹו ּכל הא ּותקּים. ׁשּתׁשמע אפׁשר ׁשנית, ואם ,"ּבבטנ ּתׁשמרם מעׂשה ּכי ּבכלל .אינֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ÌÈ¯·c‰ŒÏk חמּורה (שם)∑‡˙ ּכמצוה קּלה מצוה עלי חביבה הּׁשמים ∑‰Bh·.ׁשּתהא ∑Li‰Â¯.ּבעיני ≈»«¿»ƒְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָ«ְִֵֵַַָ¿«»»
.אדם ּבעיני  ְֵֵָָ

ß a`Îmgpn b"k iyily mei ß

(èë)éäìà ýåýé úéøëé-ékäzà øLà íéBbä-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧©¨¬
éðtî íúBà úLøì änL-àázáLéå íúà zLøéå E ¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´Ÿ½̈§¨«©§−̈
:íöøàa§©§¨«

(ì)íãîMä éøçà íäéøçà L÷pz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´
éðtîeãáòé äëéà øîàì íäéäìàì Løãz-ïôe E ¦¨¤®¤¦§¸¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹

:éðà-íb ïk-äNòàå íäéäìà-úà älàä íéBbä©¦³¨¥̧¤Æ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦
i"yx£L˜pzŒÔt∑ ּבלׁשֹון נּו"ן מצינּו ׁשּלא ּבּלׁשֹון, לדקּדק חׁש ׁשּלא אֹומר ואני מֹוקׁש; לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס ∆ƒ»≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

נּו"ן: מצינּו וקׁשקּוׁש טרּוף ּבלׁשֹון אבל מּמּנּו, הּנֹופל ליסֹוד ואפּלּו ה)יּוקׁש, לדא (דניאל ּדא "וארּכּבתּה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
וכן מעׂשיהם. אחר ּכרּו להיֹות אחריהם, ּתּטרף ּפן אחריהם", "ּפןּֿתּנקׁש אֹומר: אני זה ואף (תהלים נקׁשן", ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אחר קט) ּומתנּקׁשין מחזירין ויהיּו רּבים, נֹוׁשים עליו להיֹות הרׁשע  את  מקּלל ֿ לֹו", לכלֿאׁשר נֹוׁשה "ינּקׁש :ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

‡‡כח  Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È Ïa˜˙e ¯Ë«¿««»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»
„Ú C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a C„wÙÓ¿«¿»¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»«¿»«
ÈÈ Ì„˜ ¯LÎ„e Ô˜˙c „aÚ˙ È¯‡ ÌÏÚ√»¬≈«¿≈¿»≈¿»»√»¿»

:C‰Ï‡¡»»

‡zכט  Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È¯‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ«¿
˙¯È˙Â CÓ„wÓ ÔB‰˙È ‡Î¯˙Ï Ôn˙Ï ÏÏÚ»≈¿«»¿»»»»¿ƒ√»»¿≈«

:ÔB‰Ú¯‡a ·˙È˙Â ÔB‰˙È»¿¿≈«¿«¿¬

a˙¯ל  ÔB‰È¯˙a Ï˜z˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ»««¿≈»«
ÔB‰˙ÂÚËÏ Úa˙˙ ‡ÓÏÈ„Â CÓ„wÓ ÔeˆzLÈc¿ƒ¿≈ƒ√»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¬»¿
˙È ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÔÈÁÏt ÔÈcÎ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«∆¿≈»¿ƒ«¿«»»ƒ≈»

:‡‡ Û‡ Ôk „aÚ‡Â ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿∆¿≈≈«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk)øBîLxcq itl .YrnWe §§¨©§¨§¦¥¤
,'YxnWe rnW' xnFl Fl did mixaCd©§¨¦¨¨©§©§¨©¨
,FzxinWl zncFw xaCd zrinW ixdW¤£¥§¦©©¨¨¤¤¦§¦¨
- o`M dxEn`d 'dxinW' oFWl `N`Ff ¤¨§§¦¨¨£¨¨

,dpWndxFYd zFkld oEPiWe cEOil ¦§¨¦§¦¦§©¨
`NW LphaA DxnWl Kixv dY`W¤©¨¨¦§¨§¨§¦§§¤Ÿ

xn`PW oiprM ,gkXz(gi ,ak ilyn)iM' ¦¨©¨¦§¨¤¤¡©¦
'LphaA mxnWz iM mirpaFH dn] ¨¦¦¦§§¥§¦§¤©

mirpe'xFnWY' m` ,xaCdz` LpFxkfA §¨¦©¨¨¦¦§§¦§§¤
.[dxFYd ixaCDzipW m`ezipW) ¦§¥©¨§¦§¦¨¨¦¨

dYrn ixd (DzF`rnWYW xWt` ¨£¥¥©¨¤§¨¤¦§©
,miIwzEdUrn icil `ian cEnlYdW §©¥¤©©§¥¦¦¥©£¤

(:n oiyeciw d`x),`dW o`Mn YcnllM ¨¨©§¨¦¨¤¨
dpWn llkA Fpi`WdpFW Fpi`W - ¤¥¦§©¦§¨¤¥¤

s` ,dxFYd zFkld z` cnFleFpi` §¥¤¦§©¨©¥
dUrn llkAmiIwl lkEi `NW - ¦§©©£¤¤Ÿ©§©¥
iE`xM zFevOd(ixtq)(dnkg jyn ,l"kyn): ©¦§¨¨

.íéøácä ìk úàxn`e aEzMd WiBcd ¥¨©§¨¦¦§¦©¨§¨©

mdipiA liCaY `NW ,mixaCd 'lM'¨©§¨¦¤Ÿ©§¦¥¥¤
;LipirA mieW Eidi mNEM `N``dYW ¤¨¨¦§¨¦§¥¤¤§¥

devnM dNw devn Lilr daiag£¦¨¨¤¦§¨©¨§¦§¨
dxEng(ixtq)(`"eb ,m"`x): £¨

áBhäEdnE 'aFHd' Edn .xWIde ©§©¨¨©©©
EidIW FWExiR - 'aFHd' ?'xWId'©¨¨©¥¤¦§

miaFh LiUrn;minXd ipirA ©£¤¦§¥¥©¨©¦
øLiäåmB mixWi LiUrn EidIW - §©¨¨¤¦§©£¤§¨¦©
ipirAipA:mc`hk dxez §¥¥§¥¨¨

(l).L÷pz ïtmBxY qElwpE` ¤¦¨¥§§¦§¥
'lwYz `nlC'WwFn oFWl ,dlTze. ¦§¨¦§©§¥§©¨¨

Wg `NW xnF` ip`eqFlwpE` ©£¦¥¤Ÿ¨§§
oFWNA wCwclWExiR itl FnBxzlE §©§¥©¨§©§§§¦¥

zFNOd,itl wx FMxcM WxiR `N` ©¦¤¨¥©§©§©§¦
df did ENi` oMW .oiprd zErnWn©§¨¨¦§¨¤¥¦¨¨¤
oR' xnFl Kixv did ,WwFn oFWNn¦§¥¨¨¨¦©¤

lirl d`x] 'WweY(dk ,f)mEBxzaE ¦¨¥§¥§¥§©§
,'WwPY oR' `le ,[mW qFlwpE``NW §§¨§Ÿ¤¦¨¥¤Ÿ

ENit`e 'WwFi' oFWlA o"Ep Epivn̈¦¦§¥©£¦
EPOn ltFPd cFqilzg` s` - ¦©¥¦¤©©©

lkA ,'WwFi' lW WxFXd zFIzF`n¥¦©¤¤¥§¨
ztNgzn Dpi` ,eizFxfbpe eizFxEv¨§¦§¨¨¥¨¦§©¤¤

o"Ep zF`Ala` .,dnFC WxFW Epivn ¨£¨¨¦¤¤
`Ad'WEwWwe sExih' oFWlAdWTd] ©¨¦§¥§¦§©¨¨

lEAlA lr lWn KxC F` ,dwitcE§¦¨¤¤¨¨©¦§
FAW ,[zEtgQde zrCd- o"Ep Epivn ©©©§¦¨£¤¨¦

' :oFbM'oWwp `cl `C DizAEkx`e §§©§¨¥¨§¨¨§¨
(e ,d l`ipc)Eid xS`WlA lW eiMxA]¦§¨¤¥§©©¨

.[cgRd lcFBn ,FfA Ff zFwtFce zFWwFp§§§¨¦¤©©©
s`e`xwn lW FWExitA,xnF` ip` df §©§¥¤¦§¨¤£¦¥

mdixg` WwPY oRsxHY oR - ¤¦¨¥©£¥¤¤¦¨¥
.mdiUrn xg` KExM zFidl mdixg ©̀£¥¤¦§¨©©©£¥¤

oke:`xwOA Fl dnFCdWFp WTpi' §¥¤©¦§¨§©¥¤
'Fl xW` lkl(`i ,hw mildz):FWExiRW §¨£¤¤¥

miWFp eilr zFidl rWxd z` lNwn§©¥¤¨¨¨¦§¨¨¦
oiWTpznE oixifgn Eidie miAx©¦§¦§©£¦¦¦§©§¦



לט d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ipy meil inei xeriy

(äë)éðáìe Eì áèéé ïòîì epìëàz àìéøçà EE −Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ§¨¤´©«£¤½
:ýåýé éðéòa øLiä äNòú-ék¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(קלב לדם (חולין B‚Â'.האברים אזהרה EÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑(כג ׁשל (מכות ׂשכרן מּתן ּולמד צא ……¿∆ְְִֵַַָָָָ¿««ƒ«¿¿ְְֵֶַַַָָ
ועריֹות, לגזל קלֿוחמר אחריו, ּולבניו לֹו זֹוכה מּמּנּו הּפֹורׁש מּמּנּו, קצה אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּדם, אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמצות:

להם  מתאּוה אדם ׁשל .ׁשּנפׁשֹו ְְִֶֶֶַַָָָָ

(åë)éLã÷ ÷øéøãðe Eì eéäé-øLà Eúàáe àOz E ©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨
:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£EÈL„˜ ˜¯∑ּבׁשערי ּולאכלן הּקדׁשים את לׁשחט ל הּתרּתי לא חּלין, לׁשחט מּתר ׁשאּתה אףֿעלּֿפי «»»∆ְְְְְְְֳִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻֻ
הּבחירה  לבית להביאם אּלא הקרבה, .ּבלא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

(æë)éúìò úéNòåýåýé çaæî-ìò ícäå øNaä E §¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´
éäìàéçáæ-íãå Eéäìà ýåýé çaæî-ìò CôMé EE ¡Ÿ¤®§©§¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:ìëàz øNaäå§©¨−̈Ÿ¥«
i"yx£EÈ˙ÏÚ ˙ÈNÚÂ∑,הּמזּבח ּגּבי על והּדם הּבׂשר ּתן הן, עלֹות זבחיאם ּדם הם, ׁשלמים זבחי ואם ¿»ƒ»……∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

רּבֹותינּו ּדרׁשּו ועֹוד ּתאכל"; "והּבׂשר :ּכ ואחר ּתחּלה, הּמזּבח על ללּמד (ספרי)יּׁשפ ׁשּבא ,"קדׁשי "רק : ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
לארץ, ׁשּבחּוץ הּקדׁשים ׁשּיקריבּועל קדׁשים ולדֹות ועל הּתמּורֹות על .ּוללּמד ְְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

CÈ·ÏÂכה  CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»
:ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ˙ È¯‡ C¯˙a«¿»¬≈«¿≈¿»»√»¿»

C¯„Âכו  CÏ ÔB‰Èc CÈL„e˜ ¯NÚÓ „BÁÏ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»
:ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï È˙È˙Â ÏBhzƒ¿≈≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

Áa„Ó‡כז  ÏÚ ‡Ó„e ‡¯Na C˙ÂÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬»»»ƒ¿»¿»««¿¿»
ÏÚ CÙzLÈ CÈL„e˜ ˙ÒÎ Ì„Â C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿¿≈«

:ÏeÎÈz ‡¯N·e C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

WtPd oi` oiicr `Edd mCaE] dhigXd©§¦¨©¨©£©¦¥©¤¤
`N` zxM aiIg Fpi` FlkF`de ,z`vFi¥§¨§¥©¨¨¥¤¨
'WtPd mC' lr sqFpA z`f .[zFwln©§Ÿ§¨©©©¤¤
mCd `EdW ,mcFTd wEqRA xMfEOd©§¨©¨©¥¤©¨
dwfgA gNwnE mxFGd ,oMn xg`l `Ad©¨§©©¦¥©¥§©¥©§¨§¨
FlkF`de ,z`vFi dndAd Wtp FAW]¤¤¤©§¥¨¥§¨§

[zxM aiIg(:c zezixk)(g"n`a):dk dxez ©¨¨¥
(dk).epìëàz àìmrR aEzMd siqFd ŸŸ§¤¦©¨©©

oYil icM ,mC zlik` xEQi` ziWilW§¦¦¦£¦©¨§¥¦¥
dxdf`mBmixa`d mclFpi`W mC - ©§¨¨©§©¨¥¨¦¨¤¥

`N` ,dndAd zhigWA llM `vFi¥§¨¦§¦©©§¥¨¤¨
mCd WxiR m`W .dixa`A rElA x`Wp¦§¨¨©§¥¨¤¨¤¦¥©©¨
xEq` `Ed ixd ,FnFwOn KM xg ©̀©¨¦§£¥¨

dxFYd on dlik`A(m"`x): ©£¦¨¦©¨
Eì áèéé ïòîìLixg` LipalE.'FbeEdf §©©¦©§§¨¤©£¤§¤

lFk`Nn rpnPW inl ghaEOd xkVd©¨¨©§¨§¦¤¦§¨¦¤¡
;mCcnlE `vriBn okid cr ,KMn ¨¥§©¦¨©¥¨©¦©

mCd m` - zFvn lW oxkU oYn©©§¨¨¤¦§¦©¨
,EPOn dvw mc` lW FWtPWoi`e ¤©§¤¨¨¨¨¦¤§¥

,Fzlik`n rpOdl iWFwEPOn WxFRd ¦§¦¨©¥£¦¨©¥¦¤
dkFfahiIWÎlw - eixg` eipalE Fl ¤¤¦©§¨¨©£¨©

l xnFgeoFbM mixEQi`zFixre lfb ¨¤§¦¦§¨¥©£¨
,mdl dE`zn mc` lW FWtPWlr ¤©§¤¨¨¦§©¨¨¤©

xnWPde xdfPdW dOke dOM zg ©̀©©¨§©¨¤©¦§¨§©¦§¨
c`n dAxd FxkU mdnzekn) ¥¤§¨©§¥§Ÿ

(:bk:ek dxez
(ek)éLã÷ ÷ø.EdxFn 'wx' oFWl ©¨¨¤§©¤

KWnd `N` ,oipr zNigY df oi`W¤¥¤§¦©¦§¨¤¨¤§¥
:FWExiR Kke .dlrnl xEn`dlÎs` §¨¨§©§¨§¨¥©

,oiNEg hFgWl xYEn dY`W iRÎlr©¦¤©¨¨¦§¦
'LixrWA' mFwn lkA olk`lElirl xen`k) §¨§¨§¨¨¦§¨¤

(k weqt,z` hFgWl Ll iYxYd `lŸ¦©§¦§¦§¤
) miWcTd(oAxwl EWCwEdWolk`lE ©¢¨¦¤§§§¨§¨§¨§¨
mFwn lkA,LixrWAENit`e`lA §¨¨¦§¨¤©£¦§Ÿ

daxwdxaM ,daxwd KxcA ixdW] ©§¨¨¤£¥§¤¤©§¨¨§¨
dlrnl xidfd(bi weqt)oR Ll xnXd' ¦§¦§©§¨¦¨¤§¤

xW` mFwn lkA Lizlr dlrY©£¤ŸŸ¤§¨¨£¤
.['d`xY`N`miWcTd lMm`iad ¦§¤¤¨¨©¢¨¦£¦¥

,dxigAd ÎzialmdW cFr lM iM §¥©§¦¨¦¨¤¥
mzFCtl xWt` i` ,oAxwl miiE`x§¦§¨§¨¦¤§¨¦§¨
WCwOl uEgn mhgWlE mzXEcTn¦§¨¨§¨§¨¦©¦§¨

(l"kyn ,oexkfd):fk dxez
(fk)éúBìBò úéNòå.EibEq ipWA §¨¦¨¤¦§¥¥

Wxtn `Ede ,xAcn aEzMd zFpAxẅ§¨©¨§©¥§§¨¥
:mpiipr itl KlFdem`zFpAxTd §¥§¦¦§¨¨¦©¨§¨

z`adW,od zFlFrif`oYz` mB ¤¥¥¨¥£©¥©¤

e xUAdz` mb,gAfOd iABÎlr mCd ©¨¨§©¤©¨©©¥©¦§¥©
FNEM axw `EdW ,dlFrd oAxw oiC oMW¤¥¦¨§©¨¨¤¨¥

;'dl,md minlWÎigaf m`eWIW ©§¦¦§¥§¨¦¥¤¥
if` ,milrAl lk`Pd wlg mdAmC' ¨¤¥¤©¤¡¨©§¨¦£©©

KtXi Ligaf,dNgY 'gAfOd lr §¨¤¦¨¥©©¦§¥©§¦¨
de' KMÎxg`e'lk`Y xUA(`"eb).cFre §©©¨§©¨¨Ÿ¥§

,EpizFAx EWxCwEqRdW'LiWcw wx' ¨§©¥¤©¨©¨¨¤
dlrnl xEn`d(ek weqt)lr cOll `A ¨¨§©§¨¨§©¥©

,ux`lÎdvEgAW miWcTdmBW ©¢¨¦¤§¨¨¨¤¤©
icM ,'ebe 'z`aE `VY' wFgx mFwOn¦¨¨¦¨¨¨§¥

,mnFwnA maixwdle:EWxC cFr §©§¦¨¦§¨§¨§
ÎzFcle lre zFxEnYd lr cOll§©¥©©§§©©§

EaxTIW miWcwwx `l ,xnFlM - ¨¨¦¤¦¨¥§©Ÿ©
m`iadl daFg mnvr miWcTd©¢¨¦©§¨¨©£¦¨
gMn mi`Ad s` `N` ,daxwdl§©§¨¨¤¨©©¨¦¦Ÿ©
mzXEcTW zFxEnYd oFbM ,miWcTd©¢¨¦§©§¤§¨¨
oAxw milrAd ExindW KFYn d`Ä¨¦¤¥¦©§¨¦¨§¨

FpiC xW` ,xg` oAxwA(i ,fk `xwie)dide' §¨§¨©¥£¤¦§¨¨
zFcle oke ,'WcT didi FzxEnzE `Ed§¨¦§¤Ÿ¤§¥§¨
mzXEcTW ,zWCwEn dndAn EclFPW¤§¦§¥¨§¤¤¤§¨¨
miaiIg EN` z` s` ,mO` gMn d`Ä¨¦Ÿ©¦¨©¤¥©¨¦

aixwdlE `iadl milrAd(ixtq)xifp i"yx) ©§¨¦§¨¦§©§¦
(.dk:gk dxez

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

(çë)øLà älàä íéøácä-ìk úà zòîLå øîL§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬
éðáìe Eì áèéé ïòîì jeöî éëðàéøçà E-ãò E ¨«Ÿ¦−§©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³©«£¤¸Æ©

ýåýé éðéòa øLiäå áBhä äNòú ék íìBò½̈¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬
éäìàñ :E ¡Ÿ¤«

i"yx£¯ÓL∑(ספרי)ׁשּנאמר ּכענין ּתׁשּכח, ׁשּלא ,ּבבטנ לׁשמרּה צרי ׁשאּתה מׁשנה, כב)זֹו נעים (משלי "ּכי : ¿…ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
מׁשנה, ּבכלל ׁשאינֹו ּכל הא ּותקּים. ׁשּתׁשמע אפׁשר ׁשנית, ואם ,"ּבבטנ ּתׁשמרם מעׂשה ּכי ּבכלל .אינֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ÌÈ¯·c‰ŒÏk חמּורה (שם)∑‡˙ ּכמצוה קּלה מצוה עלי חביבה הּׁשמים ∑‰Bh·.ׁשּתהא ∑Li‰Â¯.ּבעיני ≈»«¿»ƒְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָ«ְִֵֵַַָ¿«»»
.אדם ּבעיני  ְֵֵָָ

ß a`Îmgpn b"k iyily mei ß

(èë)éäìà ýåýé úéøëé-ékäzà øLà íéBbä-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧©¨¬
éðtî íúBà úLøì änL-àázáLéå íúà zLøéå E ¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´Ÿ½̈§¨«©§−̈
:íöøàa§©§¨«

(ì)íãîMä éøçà íäéøçà L÷pz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´
éðtîeãáòé äëéà øîàì íäéäìàì Løãz-ïôe E ¦¨¤®¤¦§¸¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹

:éðà-íb ïk-äNòàå íäéäìà-úà älàä íéBbä©¦³¨¥̧¤Æ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦
i"yx£L˜pzŒÔt∑ ּבלׁשֹון נּו"ן מצינּו ׁשּלא ּבּלׁשֹון, לדקּדק חׁש ׁשּלא אֹומר ואני מֹוקׁש; לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס ∆ƒ»≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

נּו"ן: מצינּו וקׁשקּוׁש טרּוף ּבלׁשֹון אבל מּמּנּו, הּנֹופל ליסֹוד ואפּלּו ה)יּוקׁש, לדא (דניאל ּדא "וארּכּבתּה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
וכן מעׂשיהם. אחר ּכרּו להיֹות אחריהם, ּתּטרף ּפן אחריהם", "ּפןּֿתּנקׁש אֹומר: אני זה ואף (תהלים נקׁשן", ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אחר קט) ּומתנּקׁשין מחזירין ויהיּו רּבים, נֹוׁשים עליו להיֹות הרׁשע  את  מקּלל ֿ לֹו", לכלֿאׁשר נֹוׁשה "ינּקׁש :ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

‡‡כח  Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È Ïa˜˙e ¯Ë«¿««»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»
„Ú C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a C„wÙÓ¿«¿»¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»«¿»«
ÈÈ Ì„˜ ¯LÎ„e Ô˜˙c „aÚ˙ È¯‡ ÌÏÚ√»¬≈«¿≈¿»≈¿»»√»¿»

:C‰Ï‡¡»»

‡zכט  Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È¯‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ«¿
˙¯È˙Â CÓ„wÓ ÔB‰˙È ‡Î¯˙Ï Ôn˙Ï ÏÏÚ»≈¿«»¿»»»»¿ƒ√»»¿≈«

:ÔB‰Ú¯‡a ·˙È˙Â ÔB‰˙È»¿¿≈«¿«¿¬

a˙¯ל  ÔB‰È¯˙a Ï˜z˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ»««¿≈»«
ÔB‰˙ÂÚËÏ Úa˙˙ ‡ÓÏÈ„Â CÓ„wÓ ÔeˆzLÈc¿ƒ¿≈ƒ√»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¬»¿
˙È ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÔÈÁÏt ÔÈcÎ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«∆¿≈»¿ƒ«¿«»»ƒ≈»

:‡‡ Û‡ Ôk „aÚ‡Â ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿∆¿≈≈«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk)øBîLxcq itl .YrnWe §§¨©§¨§¦¥¤
,'YxnWe rnW' xnFl Fl did mixaCd©§¨¦¨¨©§©§¨©¨
,FzxinWl zncFw xaCd zrinW ixdW¤£¥§¦©©¨¨¤¤¦§¦¨
- o`M dxEn`d 'dxinW' oFWl `N`Ff ¤¨§§¦¨¨£¨¨

,dpWndxFYd zFkld oEPiWe cEOil ¦§¨¦§¦¦§©¨
`NW LphaA DxnWl Kixv dY`W¤©¨¨¦§¨§¨§¦§§¤Ÿ

xn`PW oiprM ,gkXz(gi ,ak ilyn)iM' ¦¨©¨¦§¨¤¤¡©¦
'LphaA mxnWz iM mirpaFH dn] ¨¦¦¦§§¥§¦§¤©

mirpe'xFnWY' m` ,xaCdz` LpFxkfA §¨¦©¨¨¦¦§§¦§§¤
.[dxFYd ixaCDzipW m`ezipW) ¦§¥©¨§¦§¦¨¨¦¨

dYrn ixd (DzF`rnWYW xWt` ¨£¥¥©¨¤§¨¤¦§©
,miIwzEdUrn icil `ian cEnlYdW §©¥¤©©§¥¦¦¥©£¤

(:n oiyeciw d`x),`dW o`Mn YcnllM ¨¨©§¨¦¨¤¨
dpWn llkA Fpi`WdpFW Fpi`W - ¤¥¦§©¦§¨¤¥¤

s` ,dxFYd zFkld z` cnFleFpi` §¥¤¦§©¨©¥
dUrn llkAmiIwl lkEi `NW - ¦§©©£¤¤Ÿ©§©¥
iE`xM zFevOd(ixtq)(dnkg jyn ,l"kyn): ©¦§¨¨

.íéøácä ìk úàxn`e aEzMd WiBcd ¥¨©§¨¦¦§¦©¨§¨©

mdipiA liCaY `NW ,mixaCd 'lM'¨©§¨¦¤Ÿ©§¦¥¥¤
;LipirA mieW Eidi mNEM `N``dYW ¤¨¨¦§¨¦§¥¤¤§¥

devnM dNw devn Lilr daiag£¦¨¨¤¦§¨©¨§¦§¨
dxEng(ixtq)(`"eb ,m"`x): £¨

áBhäEdnE 'aFHd' Edn .xWIde ©§©¨¨©©©
EidIW FWExiR - 'aFHd' ?'xWId'©¨¨©¥¤¦§

miaFh LiUrn;minXd ipirA ©£¤¦§¥¥©¨©¦
øLiäåmB mixWi LiUrn EidIW - §©¨¨¤¦§©£¤§¨¦©
ipirAipA:mc`hk dxez §¥¥§¥¨¨

(l).L÷pz ïtmBxY qElwpE` ¤¦¨¥§§¦§¥
'lwYz `nlC'WwFn oFWl ,dlTze. ¦§¨¦§©§¥§©¨¨

Wg `NW xnF` ip`eqFlwpE` ©£¦¥¤Ÿ¨§§
oFWNA wCwclWExiR itl FnBxzlE §©§¥©¨§©§§§¦¥

zFNOd,itl wx FMxcM WxiR `N` ©¦¤¨¥©§©§©§¦
df did ENi` oMW .oiprd zErnWn©§¨¨¦§¨¤¥¦¨¨¤
oR' xnFl Kixv did ,WwFn oFWNn¦§¥¨¨¨¦©¤

lirl d`x] 'WweY(dk ,f)mEBxzaE ¦¨¥§¥§¥§©§
,'WwPY oR' `le ,[mW qFlwpE``NW §§¨§Ÿ¤¦¨¥¤Ÿ

ENit`e 'WwFi' oFWlA o"Ep Epivn̈¦¦§¥©£¦
EPOn ltFPd cFqilzg` s` - ¦©¥¦¤©©©

lkA ,'WwFi' lW WxFXd zFIzF`n¥¦©¤¤¥§¨
ztNgzn Dpi` ,eizFxfbpe eizFxEv¨§¦§¨¨¥¨¦§©¤¤

o"Ep zF`Ala` .,dnFC WxFW Epivn ¨£¨¨¦¤¤
`Ad'WEwWwe sExih' oFWlAdWTd] ©¨¦§¥§¦§©¨¨

lEAlA lr lWn KxC F` ,dwitcE§¦¨¤¤¨¨©¦§
FAW ,[zEtgQde zrCd- o"Ep Epivn ©©©§¦¨£¤¨¦

' :oFbM'oWwp `cl `C DizAEkx`e §§©§¨¥¨§¨¨§¨
(e ,d l`ipc)Eid xS`WlA lW eiMxA]¦§¨¤¥§©©¨

.[cgRd lcFBn ,FfA Ff zFwtFce zFWwFp§§§¨¦¤©©©
s`e`xwn lW FWExitA,xnF` ip` df §©§¥¤¦§¨¤£¦¥

mdixg` WwPY oRsxHY oR - ¤¦¨¥©£¥¤¤¦¨¥
.mdiUrn xg` KExM zFidl mdixg ©̀£¥¤¦§¨©©©£¥¤

oke:`xwOA Fl dnFCdWFp WTpi' §¥¤©¦§¨§©¥¤
'Fl xW` lkl(`i ,hw mildz):FWExiRW §¨£¤¤¥

miWFp eilr zFidl rWxd z` lNwn§©¥¤¨¨¨¦§¨¨¦
oiWTpznE oixifgn Eidie miAx©¦§¦§©£¦¦¦§©§¦



d`xמ zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy
EÈtÓ.ממֹונֹו Ì„ÓM‰ È¯Á‡∑?אּלּו ּנׁשמדּו מה מּפני לב, לתת ל יׁש ,מּפני ׁשאׁשמידם ׁשּתראה אחר ָ«¬≈ƒ»¿»ƒ»∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ויׁשמידּו אחרים יבאּו ׁשּלא ּכן, ּתעׂשה לא אּתה אף ׁשּבידיהם. מקלקלים מעׂשים e„·ÚÈ.מּפני ‰ÎÈ‡∑ ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻ≈»««¿
ׁשּכתּוב ּכמֹו והׁשּתחואה, ונּסּו וקּטּור זּבּוח על אּלא עבֹודהֿזרה, על ענׁש ׁשּלא כב)לפי לה'(שמות "ּבלּתי : ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּב לעבדּה עבֹודהֿזרה ׁשל ּדרּכּה ׁשאם ּכאן ולּמד ּבא לגבּה, הּנעׂשים ּדברים ּפֹוער לבּדֹו", ּכגֹון אחר, דבר  ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּלא לפעֹור, אפּלּו והׁשּתחואה, ונּסּו וקּטּור זּבּוח אבל וחּיב. עבֹודתֹו, היא זֹו למרקּוליס, אבן וזֹורק ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
חּיב  .ּכדרּכּה ְְַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(368 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

לאלקיהםלאלקיהםלאלקיהםלאלקיהם ּתּתּתּתדרדרדרדרׁשׁשׁשׁש ל)ּוּוּוּופןפןפןפן (יב, ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹ ֱֱֱֱֶֶֶֶֹֹֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
היאהיאהיאהיא היאהיאהיאהיא עבעבעבעבֹוֹוֹוֹודתדתדתדתּהּהּהּה ּדּדּדּדרררר עלעלעלעל ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשאלאלאלאל ב)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ב, זרה עבודה (רמב"ם ֶֶֶֶֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

עבֹודתּה ּדר היא ׁשּזֹו ׁשּידעּו עד ּכֹוכבים עבֹודת סֹוקלין ׁשאין העבֹודֹות, ּדרכי לידע ּבית־ּדין על חּיּוב יׁש ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָואף־על־ּפי־כן
ב) ג, עצמּה(שם זֹו ּבקריאה הּנה העֹולם, מן עֹובדיה את לבער ּכדי עבֹודה־זרה ספרי קֹורין ּבית־ּדין ׁשּכאׁשר לֹומר, ויׁש .ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּמעל  אמּונה, מּצד רק אינֹו ׁשה ּבּטּול והיינּו, הּתֹורה. ּבלּמּוד הּנעלית ּדרּגתם ּבאמצעּות וזאת אֹותּה, וׁשֹוללים ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹמבּטלים
ּגם  עבֹודה־ זרה) (ׁשלילת ה' אחדּות מדּגׁשת וכ נעלית; ּבדרּגה הּתֹורה והּׂשגת הבנת עצמֹו, הּׂשכל מּצד ּגם אּלא ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻהּׂשכל,

לעבֹודה־זרה. מקֹום נתינת ׁשּיׁש ְֲִֵֵֶַַָָָָָהיכן

(àì)éäìà ýåýéì ïë äNòú-àìúáòBz-ìë ék E Ÿ©«£¤´¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧
íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNò àðN øLà ýåýé§Ÿ̈¹£¤´¨¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ

:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúða-úàå§¤§´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«
i"yx£Ì‰ÈaŒ˙‡ Ì‚ Èk∑(ספרי) עֹובד ראיתי 'אני עקיבא: רּבי אמר ואּמֹותיהם. אבֹותיהם את לרּבֹות 'ּגם', ƒ«∆¿≈∆ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ואכלֹו' ּכלּבֹו לפני לאביו ׁשּכפתֹו .ּכֹוכבים ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

âé(à)Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk úà¥´¨©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
ô :epnî òøâú àìå åéìò óñú-àì úBNòì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−¦¤«

Ïkלא  È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôk „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈≈√»¿»¡»»¬≈»
È¯‡ ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú ÈÒ Èc ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ócƒ¿»»√»¿»ƒ»≈¬»¿«¬»¿¬≈
‡¯ea ÔÈ„˜BÈ ÔB‰È˙a ˙ÈÂ ÔB‰Èa ˙È Û‡«»¿≈¿»¿»≈¿ƒ¿»

:ÔB‰˙ÂÚËÏ¿«¬»¿

d˙Èא  ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡Ób˙t Ïk ˙È»»ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈»¿»≈
‡ÏÂ È‰BÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»»¿¬ƒ¿»

:dpÓ ÔeÚÓƒ̇¿¿ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(miwAcpe mikWnp):FpFnn xg` ¦§¨¦§¦§¨¦©©¨
éðtî íãîMä éøçà.EoR' WWgd ©£¥¦¨§¨¦¨¤©£¨¤

iptl' xzFi dAExn 'mdixg` WwPY¦¨¥©£¥¤§¤¥¦§¥
ixg`' aEzMd hwp dOle ,'mcnXd¦¨§¨§¨¨¨©©¨©£¥

iM ,Ll xnFl `N` ?'mcnXdxg` ¦¨§¨¤¨©§¦©©
,LipRn mcinW`W d`xYWf` ixd ¤¦§¤¤©§¦¥¦¨¤£¥¨

al zzl Ll WiopFAzdldn ipRn ¤§¨¥¥§¦§¥¦§¥¨
milwlEwn miUrn ipRn ,EN` EcnWp¦§§¥¦§¥©£¦§§¨¦
,ok dUrz `l dY` s` - mdiciAW¤¦¥¤©©¨Ÿ©£¤¥

icM ,mdFnM bFdplE`Fai `NW ¦§§¤§¥¤Ÿ¨
LEcinWie mixg`(ixtq): £¥¦§©§¦

eãáòé äëéàz` dN`d miFBd ¥¨©©§©¦¨¥¤¤
,Wi milil` ipin dAxd .mdidl ¡̀Ÿ¥¤©§¥¦¥¡¦¦¥
lre ,mdn cg` lkl zFpFW zFcFare©£§¨¤¨¥¤§©

.mixdfEn Ep` mNEMEW itlo`M cr ¨¨§£¦§¦¤©¨
Wpr `NaEzMddxfÎdcFar lr Ÿ¨©©¨©£¨¨¨
lr `N`zFUrdl zFiE`xd zFcFard ¤¨©¨£¨§§¥¨

mdW ,'dlKEQpe xEHwe gEAf ©¤¥¦©§¦§¦
d`egYWde-aEzMW FnM(hi ,ak zeny) §¦§©£¨¨§¤¨

mxgi midl`l gaf''FCal 'dl iYlA Ÿ¥©¨¡Ÿ¦¨¢¨¦§¦©§©
x`W mB zFAxl Epcnl mXOW¤¦¨¨©§§©©§¨

dDFaBl miUrPd mixaC-`A ©§¨¦©©£¦©¨©¨
aEzMd,o`k LcOlezFcFard lMW ©¨§¦¤§¨¤¨¨£

,zFxEq` milil`A zFbEdPd zFpFXd©©§¨¡¦¦£
dxfÎdcFar lW DMxC m`WzipFlR ¤¦©§¨¤£¨¨¨§¦

,xg` xacA DcarlrAx`n uEg §¨§¨§¨¨©¥¥©§©
,ElNd zFcFardoFbMinWxrFR ¨£©¨§¦¤¥

'xFrR'lDzcFar KxCW ,dxfÎdcFar] ©§£¨¨¨¤¤¤£¨¨
,[dilr eikxv lihdl `idedwxFf ¦§¨¦§¨¨¨¤¨§©¥

'qilEwxn'l oa`,zxg` dxfÎdcFar] ¤¤§©§¦£¨¨¨©¤¤
ixd ,[mipa` Dl wFxfl DzcFar KxCW¤¤¤£¨¨¦§¨£¨¦£¥

FfaiIge FzcFar `idmlE` .dzin ¦£¨§©¨¦¨¨
oa` wxFGd F` ,qilEwxnl xrFRd©¥§©§¦©¥¤¤
dxfÎdcFar lMW ,xEhR ,xFrRl©§¨¤¨£¨¨¨

.DzcFar KxC itl zipFcipla` ¦¥§¦¤¤£¨¨£¨
- ElNd zFcFardKEQpe xEHwe gEAf ¨£©¨¦©§¦§¦

d`egYWde-dMxck `NW ENit`- §¦§©£¨¨£¦¤Ÿ§©§¨
ÎdcFarl m`Ur m` ENit` ,xnFlM§©£¦¦£¨¨©£¨
Edixd ,DzcFar KxC `id Ff `NW dxf̈¨¤Ÿ¦¤¤£¨¨£¥

aiIgmdilr dzin(`"n ,`"eb):`l dxez ©¨¦¨£¥¤
(`l).íäéða úà íâ ék,'mB'oFWl ¦©¤§¥¤©§

`aE ,`Ed iEAixzFAxlz` wx `NW ¦¨§©¤Ÿ©¤
ÎdcFarl miaixwn miiFBd Eid mdipA§¥¤¨©¦©§¦¦©£¨

`N` ,dxfmBmdizFa` z` ¨¨¤¨©¤£¥¤
mdizFO`emiaixwn EidiAx xn` . §¦¥¤¨©§¦¦¨©©¦

iFb izi`x ip` ,`aiwrcaFr didW £¦¨£¦¨¦¦¤¨¨¥
,mialklFAlk iptl eia`l FztMW- ¦§¨¦¤§¨§¨¦¦§¥©§

icM FNW alMd iptA eia` z` xWẅ©¤¨¦¦§¥©¤¤¤§¥
,EPlk`IWFlk`eoixcdpq d`x]sc) ¤Ÿ§¤©£¨§¥©§¤§¦

(:bqalMl micaFr Eid miErdW¤¨©¦¨§¦©¤¤
[xFngle(ixtq)(a"ivpd wnr):` dxez §©£

d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

i"yx£¯·c‰ŒÏk ּכבחמּורה ∑‡˙ BNÚÏ˙.קּלה e¯ÓL˙∑,ּבּפרׁשה האמּורים 'עׂשה', על ּתעׂשה' 'לא לּתן ≈»«»»ְֲַַָָƒ¿¿«¬ֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
'עׂשה' ׁשל 'הּׁשמר' על לֹוקין ׁשאין אּלא הּוא, תעׂשה' 'לא לׁשֹון 'הּׁשמר', ÂÈÏÚ.ׁשּכל ÛÒ˙Œ‡Ï∑(ספרי) ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ……≈»»

ארּבע  ּבלּולב, מינין חמּׁשה ּבתפּלין, טֹוטפֹות ּכהנים חמּׁשה ּבברּכת .ּברכֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִַַַָָָָָֹ

(á)éìà ïúðå íBìç íìç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékE ¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®§¨©¬¥¤²
:úôBî Bà úBà−¬¥«

i"yx£˙B‡ EÈÏ‡ Ô˙Â∑ּבגדעֹון ׁשּנאמר ּכענין ו)ּבּׁשמים, ואֹומר(שופטים אֹות", ּלי "ועׂשית "יהיֿנא (שם): : ¿»«≈∆ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
וגֹו'" אלֿהּגּזה ÙBÓ˙.חרב B‡∑ אחרים:[.ּבארץ ‡B˙ספרים EÈÏ‡ Ô˙Â∑ּדכתיב א)ּבּׁשמים, "והיּו(בראשית : ְִֶֶַָֹ≈ְֲִִֵֶָָָ¿»«≈∆ְְִִִַַָָ

ּולמֹועדים" ÙBÓ˙.לאתת B‡∑,[חרב ּכלֿהארץ ועל לבּדּה עלֿהּגּזה יהיה טל "אם ּדכתיב: ּבארץ, ְְֲִֹֹ≈ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
אֹות? לעׂשֹות ממׁשלה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו נֹותן מּפניֿמה ּתאמר: ואם לֹו", תׁשמע "לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹאףֿעלּֿפיֿכן

אתכם  אלהיכם ה' מנּסה .""ּכי ְְֱִֵֶֶֶֶַֹ

(â)éìà øac-øLà úôBnäå úBàä àáeøîàì E ¨³¨Æ§©¥½£¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ
ízòãé-àì øLà íéøçà íéäìà éøçà äëìð¥«§º̈©«£¥¸¡Ÿ¦¯£¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈

:íãáòðå§¨«¨§¥«

ÔzÈÂב  ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡i· CÈa Ìe˜È È¯‡¬≈¿≈»¿ƒ»»≈∆¿»¿ƒ∆
:‡˙ÙBÓ B‡ ˙‡ CÏ»»¿»

ÓÈÓÏ¯ג  CnÚ ÏÈlÓ Èc ‡˙ÙBÓe ‡˙‡ È˙ÈÈÂ¿≈≈»»¿»ƒ«ƒƒ»¿≈»
ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰¿«»««¬««¿«»ƒ»¿«¿»

:ÔepÁÏÙÂ¿ƒ¿¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

âé(`)øácä ìk úàikp` xW` ¥¨©¨¨£¤¨Ÿ¦
lM' aEzMd WiBcd .mkz` dEvn§©¤¤§¤¦§¦©¨¨
devnA mc`d xdGIW xnFl ,'xaCd©¨¨©¤¦¨¥¨¨¨§¦§¨

dxEngM dNw(ixtq): ©¨©£¨
.úBNòì eøîLúd`A Ff dxdf` ¦§§©£©§¨¨¨¨

,dlrnl xEn`d lr xnFg siqFdl§¦¤©¨¨§©§¨
oYilxEQi` mBlr 'dUrzÎ`l'lM ¦¥©¦Ÿ©£¤©¨

dÎzFevndWxRA mixEn`d dUr ¦§¨£¥¨£¦©¨¨¨
z` wFxfl ,zFpAxTd z` `iadl oFbM]§§¨¦¤©¨§¨¦§¤
miiEESd x`W lke ,gAfOd lr mnC̈¨©©¦§¥©§¨§¨©¦¦
rpnPdW .[o`M cr mixEn`d̈£¦©¨¤©¦§¨
,devOd lEHiA caNOW ixd ,mniIwNn¦§©§¨£¥¤¦§©¦©¦§¨

,dUrzÎ`l xEQi`A mB xaFrlMW ¥©§¦Ÿ©£¤¤¨
oFWl'xnXd''ExnWY' oFbM -xEn`d §¦¨¤§¦§§¨¨

- o`M`N` ,`Ed dUrzÎ`l oFWl ¨§Ÿ©£¤¤¨
,oie`l x`Xn lw `Ed miWpFr oiprNW¤§¦§©¨¦©¦§¨¨¦

dUr lW 'xnXd' lr oiwFl oi`W- ¤¥¦©¦¨¤¤£¥
'xnXd' oFWl hwFp aEzMdWM ,xnFlM§©§¤©¨¥§¦¨¥
WIW iR lr s` ,dUrÎzevn mEIw iAbl§©¥¦¦§©£¥©©¦¤¥
'dUrz `l' ztqFY lW zErnWn Kkl§¨©§¨¤¤¤Ÿ©£¤
eilr xaFrd mFwn lMn ,'dUr'd lr©¨£¥¦¨¨¨¥¨¨
xn`p 'xnXd' oFWNWM wx .dwFl Fpi ¥̀¤©§¤§¦¨¥¤¡¨
xidfn aEzMdWM ,dUrzÎ`l iAbl§©¥Ÿ©£¤§¤©¨©§¦
if` ,xEq`d xaCd ziIUrn xnXdl§¦¨¥¥£¦©©¨¨¨¨£©

dwFl KM lr xaFrd(lld epiax): ¨¥©¨¤
.åéìò óñú àìoFbMozFPddXng ŸŸ¥¨¨§©¥£¦¨

zFthFh(zFIWxR)oiNtYAmFwnA ¨¨¨¦©§¦¦¦§
dxFY dxn`W drAx`,F`dXng ©§¨¨¤¨§¨¨£¦¨

alENA oipindxn`W drAx` mFwnA ¦¦©¨¦§©§¨¨¤¨§¨
Kxand odM oke ,dxFYzFkxA rAx` ¨§¥Ÿ¥©§¨¥©§©§¨

mipdMÎzMxaAdxizi zg` dkxA - §¦§©Ÿ£¦§¨¨©©§¥¨
mixEn`d miwEqRd zWlW lrdxFYA ©§¤©§¦¨£¦©¨

(ixtq)(oexkfd):a dxez
(a)éìà ïúðåúBà EzF`d .ztFn F` §¨©¥¤¥¨

ÎxaC mdA WIW mipniq md ztFOde§©¥¥¦¨¦¤¥¨¤§©
gikFdl `iaPd dQpi mdAW ,`lR¤¤¤¨¤§©¤©¨¦§¦©
'zF`' oiA dnE .mipFkp eixaCW¤§¨¨§¦©¥
ritFOd oniq `Ed - zF` ?'ztFn'l§¥¦¨©¦©

oFrcbA xn`PW oiprM ,minXAmihtey) ©¨©¦¨¦§¨¤¤¡©§¦§
(fi ,e'zF` iN ziUre'oFrcB zWTA] §¨¦¨¦©¨©¦§

Fl dUrIW ,eil` d`xPd K`lOdn¥©©§¨©¦§¤¥¨¤©£¤
eixaC zEYn` z` gikFIW ,zF` dfi ¥̀¤¤¦©¤£¦§¨¨
z` riWFIW Fl gihan `Ed xW £̀¤©§¦©¤¦©¤
zF`d ok`e .[oicn cIn l`xUi¦§¨¥¦©¦§¨§¨¥¨
,minXd on cxFId lHA did miIwzPW¤¦§©¥¨¨©©©¥¦©¨©¦

aEzMd mW siqFOW itkExnF`emy) §¦¤¦¨©¨§¥
(hl weqtdGBd l` axFg `p idilM lre §¦¨¤¤©¦¨§©¨

oM midl` UrIe ,lH didi ux`d'Fbe ¨¨¤¦§¤¨©©©¡Ÿ¦¥§
oxFBA oFrcB giPd xW` xnSd zGB]¦©©¤¤£¤¦¦©¦§©¤
dzid ux`d lM ENi`e ,dWai dxzFp§¨§¥¨§¦¨¨¨¤¨§¨

[dliNA cxIW lHd on dgl: ©¨¦©©¤¨©©©§¨
.úôBî Bà`lRÎxacE oniq Edf ¥¤¦¨§©¤¤

dUrPd.ux`A`Ed zF`dW KFYnE ©©£¤¨¨¤¦¤¨
`Ed ztFOdW micnl Epivnp ,minXA©¨©¦¦§¥§¥¦¤©¥

ux`A(oexkfd ,x"cq) ¨¨¤
:`"q]

éìà ïúðå.úBà EdUrPd oniq Edf §¨©¥¤¤¦¨©©£¤
aizkC ,minXA(ci ,` ziy`xa)Eide' ©¨©¦¦§¦§¨

'micrFnlE zFzF`l,gxIde WnXd] §§£¦©¤¤§©¨¥©
mB Eidi ,xi`dl mWEOiW caNn¦§©¦¨§¨¦¦§©
`Ed rx oniq ,oiwFl mdWMW .zFzF`l§¤§¤¥¦¦¨¨

[mlFrl: ¨¨
.úôBî BàdUrPd oniq Edf,ux`A ¥¤¦¨©©£¤¨¨¤

aizkC(fl ,e mihtey)lr didi lh m`' ¦§¦¦©¦§¤©
.'axFg ux`d lM lre DCal dGBd©¦¨§©¨§©¨¨¨¤¤
`A lHdW mbd iM ,ux`AW ztFn `Ede§¥¤¨¨¤¦£©¤©©¨
xMipe dNBzd oniQdW ixd ,minXd on¦©¨©¦£¥¤©¦¨¦§©¨§¦¨

ux`A wxx"cq),xidfdl aEzMd `aE .[( ©¨¨¤¨©¨§©§¦
lW eiztFnE eizFzF` EniIwzi m` mBW¤©¦¦§©§¨§¨¤

,xwXd `iap`l okÎiRÎlrÎs` §¦©¤¤©©¦¥Ÿ
.Fl rnWzd"awdW okYi `l iM ¦§©¦Ÿ¦¨¥¤

,mixg` midl` cFarYW uFRgim`e ©§¤©£¡Ÿ¦£¥¦§¦
,xn`YoM m`Fl ozFp dn ipRn Ÿ©¦¥¦§¥¨¥

`EdÎKExAÎWFcTdgM `Edd `iaPl ©¨¨©¨¦©Ÿ©
E?zF` zFUrl dlWnnWxtn KM lr ¤§¨¨©£©¨§¨¥

aEzMd(c weqt)mkidl` 'd dQpn iM' ©¨¦§©¤¡Ÿ¥¤
'mkz`(ixtq):b dxez ¤§¤



מי d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy
EÈtÓ.ממֹונֹו Ì„ÓM‰ È¯Á‡∑?אּלּו ּנׁשמדּו מה מּפני לב, לתת ל יׁש ,מּפני ׁשאׁשמידם ׁשּתראה אחר ָ«¬≈ƒ»¿»ƒ»∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ויׁשמידּו אחרים יבאּו ׁשּלא ּכן, ּתעׂשה לא אּתה אף ׁשּבידיהם. מקלקלים מעׂשים e„·ÚÈ.מּפני ‰ÎÈ‡∑ ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻ≈»««¿
ׁשּכתּוב ּכמֹו והׁשּתחואה, ונּסּו וקּטּור זּבּוח על אּלא עבֹודהֿזרה, על ענׁש ׁשּלא כב)לפי לה'(שמות "ּבלּתי : ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּב לעבדּה עבֹודהֿזרה ׁשל ּדרּכּה ׁשאם ּכאן ולּמד ּבא לגבּה, הּנעׂשים ּדברים ּפֹוער לבּדֹו", ּכגֹון אחר, דבר  ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּלא לפעֹור, אפּלּו והׁשּתחואה, ונּסּו וקּטּור זּבּוח אבל וחּיב. עבֹודתֹו, היא זֹו למרקּוליס, אבן וזֹורק ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
חּיב  .ּכדרּכּה ְְַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(368 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

לאלקיהםלאלקיהםלאלקיהםלאלקיהם ּתּתּתּתדרדרדרדרׁשׁשׁשׁש ל)ּוּוּוּופןפןפןפן (יב, ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹ ֱֱֱֱֶֶֶֶֹֹֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
היאהיאהיאהיא היאהיאהיאהיא עבעבעבעבֹוֹוֹוֹודתדתדתדתּהּהּהּה ּדּדּדּדרררר עלעלעלעל ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשאלאלאלאל ב)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ב, זרה עבודה (רמב"ם ֶֶֶֶֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

עבֹודתּה ּדר היא ׁשּזֹו ׁשּידעּו עד ּכֹוכבים עבֹודת סֹוקלין ׁשאין העבֹודֹות, ּדרכי לידע ּבית־ּדין על חּיּוב יׁש ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָואף־על־ּפי־כן
ב) ג, עצמּה(שם זֹו ּבקריאה הּנה העֹולם, מן עֹובדיה את לבער ּכדי עבֹודה־זרה ספרי קֹורין ּבית־ּדין ׁשּכאׁשר לֹומר, ויׁש .ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּמעל  אמּונה, מּצד רק אינֹו ׁשה ּבּטּול והיינּו, הּתֹורה. ּבלּמּוד הּנעלית ּדרּגתם ּבאמצעּות וזאת אֹותּה, וׁשֹוללים ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹמבּטלים
ּגם  עבֹודה־ זרה) (ׁשלילת ה' אחדּות מדּגׁשת וכ נעלית; ּבדרּגה הּתֹורה והּׂשגת הבנת עצמֹו, הּׂשכל מּצד ּגם אּלא ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻהּׂשכל,

לעבֹודה־זרה. מקֹום נתינת ׁשּיׁש ְֲִֵֵֶַַָָָָָהיכן

(àì)éäìà ýåýéì ïë äNòú-àìúáòBz-ìë ék E Ÿ©«£¤´¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧
íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNò àðN øLà ýåýé§Ÿ̈¹£¤´¨¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ

:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúða-úàå§¤§´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«
i"yx£Ì‰ÈaŒ˙‡ Ì‚ Èk∑(ספרי) עֹובד ראיתי 'אני עקיבא: רּבי אמר ואּמֹותיהם. אבֹותיהם את לרּבֹות 'ּגם', ƒ«∆¿≈∆ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ואכלֹו' ּכלּבֹו לפני לאביו ׁשּכפתֹו .ּכֹוכבים ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

âé(à)Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk úà¥´¨©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
ô :epnî òøâú àìå åéìò óñú-àì úBNòì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−¦¤«

Ïkלא  È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôk „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈≈√»¿»¡»»¬≈»
È¯‡ ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú ÈÒ Èc ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ócƒ¿»»√»¿»ƒ»≈¬»¿«¬»¿¬≈
‡¯ea ÔÈ„˜BÈ ÔB‰È˙a ˙ÈÂ ÔB‰Èa ˙È Û‡«»¿≈¿»¿»≈¿ƒ¿»

:ÔB‰˙ÂÚËÏ¿«¬»¿

d˙Èא  ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡Ób˙t Ïk ˙È»»ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈»¿»≈
‡ÏÂ È‰BÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»»¿¬ƒ¿»

:dpÓ ÔeÚÓƒ̇¿¿ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(miwAcpe mikWnp):FpFnn xg` ¦§¨¦§¦§¨¦©©¨
éðtî íãîMä éøçà.EoR' WWgd ©£¥¦¨§¨¦¨¤©£¨¤

iptl' xzFi dAExn 'mdixg` WwPY¦¨¥©£¥¤§¤¥¦§¥
ixg`' aEzMd hwp dOle ,'mcnXd¦¨§¨§¨¨¨©©¨©£¥

iM ,Ll xnFl `N` ?'mcnXdxg` ¦¨§¨¤¨©§¦©©
,LipRn mcinW`W d`xYWf` ixd ¤¦§¤¤©§¦¥¦¨¤£¥¨

al zzl Ll WiopFAzdldn ipRn ¤§¨¥¥§¦§¥¦§¥¨
milwlEwn miUrn ipRn ,EN` EcnWp¦§§¥¦§¥©£¦§§¨¦
,ok dUrz `l dY` s` - mdiciAW¤¦¥¤©©¨Ÿ©£¤¥

icM ,mdFnM bFdplE`Fai `NW ¦§§¤§¥¤Ÿ¨
LEcinWie mixg`(ixtq): £¥¦§©§¦

eãáòé äëéàz` dN`d miFBd ¥¨©©§©¦¨¥¤¤
,Wi milil` ipin dAxd .mdidl ¡̀Ÿ¥¤©§¥¦¥¡¦¦¥
lre ,mdn cg` lkl zFpFW zFcFare©£§¨¤¨¥¤§©

.mixdfEn Ep` mNEMEW itlo`M cr ¨¨§£¦§¦¤©¨
Wpr `NaEzMddxfÎdcFar lr Ÿ¨©©¨©£¨¨¨
lr `N`zFUrdl zFiE`xd zFcFard ¤¨©¨£¨§§¥¨

mdW ,'dlKEQpe xEHwe gEAf ©¤¥¦©§¦§¦
d`egYWde-aEzMW FnM(hi ,ak zeny) §¦§©£¨¨§¤¨

mxgi midl`l gaf''FCal 'dl iYlA Ÿ¥©¨¡Ÿ¦¨¢¨¦§¦©§©
x`W mB zFAxl Epcnl mXOW¤¦¨¨©§§©©§¨

dDFaBl miUrPd mixaC-`A ©§¨¦©©£¦©¨©¨
aEzMd,o`k LcOlezFcFard lMW ©¨§¦¤§¨¤¨¨£

,zFxEq` milil`A zFbEdPd zFpFXd©©§¨¡¦¦£
dxfÎdcFar lW DMxC m`WzipFlR ¤¦©§¨¤£¨¨¨§¦

,xg` xacA DcarlrAx`n uEg §¨§¨§¨¨©¥¥©§©
,ElNd zFcFardoFbMinWxrFR ¨£©¨§¦¤¥

'xFrR'lDzcFar KxCW ,dxfÎdcFar] ©§£¨¨¨¤¤¤£¨¨
,[dilr eikxv lihdl `idedwxFf ¦§¨¦§¨¨¨¤¨§©¥

'qilEwxn'l oa`,zxg` dxfÎdcFar] ¤¤§©§¦£¨¨¨©¤¤
ixd ,[mipa` Dl wFxfl DzcFar KxCW¤¤¤£¨¨¦§¨£¨¦£¥

FfaiIge FzcFar `idmlE` .dzin ¦£¨§©¨¦¨¨
oa` wxFGd F` ,qilEwxnl xrFRd©¥§©§¦©¥¤¤
dxfÎdcFar lMW ,xEhR ,xFrRl©§¨¤¨£¨¨¨

.DzcFar KxC itl zipFcipla` ¦¥§¦¤¤£¨¨£¨
- ElNd zFcFardKEQpe xEHwe gEAf ¨£©¨¦©§¦§¦

d`egYWde-dMxck `NW ENit`- §¦§©£¨¨£¦¤Ÿ§©§¨
ÎdcFarl m`Ur m` ENit` ,xnFlM§©£¦¦£¨¨©£¨
Edixd ,DzcFar KxC `id Ff `NW dxf̈¨¤Ÿ¦¤¤£¨¨£¥

aiIgmdilr dzin(`"n ,`"eb):`l dxez ©¨¦¨£¥¤
(`l).íäéða úà íâ ék,'mB'oFWl ¦©¤§¥¤©§

`aE ,`Ed iEAixzFAxlz` wx `NW ¦¨§©¤Ÿ©¤
ÎdcFarl miaixwn miiFBd Eid mdipA§¥¤¨©¦©§¦¦©£¨

`N` ,dxfmBmdizFa` z` ¨¨¤¨©¤£¥¤
mdizFO`emiaixwn EidiAx xn` . §¦¥¤¨©§¦¦¨©©¦

iFb izi`x ip` ,`aiwrcaFr didW £¦¨£¦¨¦¦¤¨¨¥
,mialklFAlk iptl eia`l FztMW- ¦§¨¦¤§¨§¨¦¦§¥©§

icM FNW alMd iptA eia` z` xWẅ©¤¨¦¦§¥©¤¤¤§¥
,EPlk`IWFlk`eoixcdpq d`x]sc) ¤Ÿ§¤©£¨§¥©§¤§¦

(:bqalMl micaFr Eid miErdW¤¨©¦¨§¦©¤¤
[xFngle(ixtq)(a"ivpd wnr):` dxez §©£

d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

i"yx£¯·c‰ŒÏk ּכבחמּורה ∑‡˙ BNÚÏ˙.קּלה e¯ÓL˙∑,ּבּפרׁשה האמּורים 'עׂשה', על ּתעׂשה' 'לא לּתן ≈»«»»ְֲַַָָƒ¿¿«¬ֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
'עׂשה' ׁשל 'הּׁשמר' על לֹוקין ׁשאין אּלא הּוא, תעׂשה' 'לא לׁשֹון 'הּׁשמר', ÂÈÏÚ.ׁשּכל ÛÒ˙Œ‡Ï∑(ספרי) ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ……≈»»

ארּבע  ּבלּולב, מינין חמּׁשה ּבתפּלין, טֹוטפֹות ּכהנים חמּׁשה ּבברּכת .ּברכֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִַַַָָָָָֹ

(á)éìà ïúðå íBìç íìç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékE ¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®§¨©¬¥¤²
:úôBî Bà úBà−¬¥«

i"yx£˙B‡ EÈÏ‡ Ô˙Â∑ּבגדעֹון ׁשּנאמר ּכענין ו)ּבּׁשמים, ואֹומר(שופטים אֹות", ּלי "ועׂשית "יהיֿנא (שם): : ¿»«≈∆ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
וגֹו'" אלֿהּגּזה ÙBÓ˙.חרב B‡∑ אחרים:[.ּבארץ ‡B˙ספרים EÈÏ‡ Ô˙Â∑ּדכתיב א)ּבּׁשמים, "והיּו(בראשית : ְִֶֶַָֹ≈ְֲִִֵֶָָָ¿»«≈∆ְְִִִַַָָ

ּולמֹועדים" ÙBÓ˙.לאתת B‡∑,[חרב ּכלֿהארץ ועל לבּדּה עלֿהּגּזה יהיה טל "אם ּדכתיב: ּבארץ, ְְֲִֹֹ≈ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
אֹות? לעׂשֹות ממׁשלה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו נֹותן מּפניֿמה ּתאמר: ואם לֹו", תׁשמע "לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹאףֿעלּֿפיֿכן

אתכם  אלהיכם ה' מנּסה .""ּכי ְְֱִֵֶֶֶֶַֹ

(â)éìà øac-øLà úôBnäå úBàä àáeøîàì E ¨³¨Æ§©¥½£¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ
ízòãé-àì øLà íéøçà íéäìà éøçà äëìð¥«§º̈©«£¥¸¡Ÿ¦¯£¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈

:íãáòðå§¨«¨§¥«

ÔzÈÂב  ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡i· CÈa Ìe˜È È¯‡¬≈¿≈»¿ƒ»»≈∆¿»¿ƒ∆
:‡˙ÙBÓ B‡ ˙‡ CÏ»»¿»

ÓÈÓÏ¯ג  CnÚ ÏÈlÓ Èc ‡˙ÙBÓe ‡˙‡ È˙ÈÈÂ¿≈≈»»¿»ƒ«ƒƒ»¿≈»
ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰¿«»««¬««¿«»ƒ»¿«¿»

:ÔepÁÏÙÂ¿ƒ¿¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

âé(`)øácä ìk úàikp` xW` ¥¨©¨¨£¤¨Ÿ¦
lM' aEzMd WiBcd .mkz` dEvn§©¤¤§¤¦§¦©¨¨
devnA mc`d xdGIW xnFl ,'xaCd©¨¨©¤¦¨¥¨¨¨§¦§¨

dxEngM dNw(ixtq): ©¨©£¨
.úBNòì eøîLúd`A Ff dxdf` ¦§§©£©§¨¨¨¨

,dlrnl xEn`d lr xnFg siqFdl§¦¤©¨¨§©§¨
oYilxEQi` mBlr 'dUrzÎ`l'lM ¦¥©¦Ÿ©£¤©¨

dÎzFevndWxRA mixEn`d dUr ¦§¨£¥¨£¦©¨¨¨
z` wFxfl ,zFpAxTd z` `iadl oFbM]§§¨¦¤©¨§¨¦§¤
miiEESd x`W lke ,gAfOd lr mnC̈¨©©¦§¥©§¨§¨©¦¦
rpnPdW .[o`M cr mixEn`d̈£¦©¨¤©¦§¨
,devOd lEHiA caNOW ixd ,mniIwNn¦§©§¨£¥¤¦§©¦©¦§¨

,dUrzÎ`l xEQi`A mB xaFrlMW ¥©§¦Ÿ©£¤¤¨
oFWl'xnXd''ExnWY' oFbM -xEn`d §¦¨¤§¦§§¨¨

- o`M`N` ,`Ed dUrzÎ`l oFWl ¨§Ÿ©£¤¤¨
,oie`l x`Xn lw `Ed miWpFr oiprNW¤§¦§©¨¦©¦§¨¨¦

dUr lW 'xnXd' lr oiwFl oi`W- ¤¥¦©¦¨¤¤£¥
'xnXd' oFWl hwFp aEzMdWM ,xnFlM§©§¤©¨¥§¦¨¥
WIW iR lr s` ,dUrÎzevn mEIw iAbl§©¥¦¦§©£¥©©¦¤¥
'dUrz `l' ztqFY lW zErnWn Kkl§¨©§¨¤¤¤Ÿ©£¤
eilr xaFrd mFwn lMn ,'dUr'd lr©¨£¥¦¨¨¨¥¨¨
xn`p 'xnXd' oFWNWM wx .dwFl Fpi ¥̀¤©§¤§¦¨¥¤¡¨
xidfn aEzMdWM ,dUrzÎ`l iAbl§©¥Ÿ©£¤§¤©¨©§¦
if` ,xEq`d xaCd ziIUrn xnXdl§¦¨¥¥£¦©©¨¨¨¨£©

dwFl KM lr xaFrd(lld epiax): ¨¥©¨¤
.åéìò óñú àìoFbMozFPddXng ŸŸ¥¨¨§©¥£¦¨

zFthFh(zFIWxR)oiNtYAmFwnA ¨¨¨¦©§¦¦¦§
dxFY dxn`W drAx`,F`dXng ©§¨¨¤¨§¨¨£¦¨

alENA oipindxn`W drAx` mFwnA ¦¦©¨¦§©§¨¨¤¨§¨
Kxand odM oke ,dxFYzFkxA rAx` ¨§¥Ÿ¥©§¨¥©§©§¨

mipdMÎzMxaAdxizi zg` dkxA - §¦§©Ÿ£¦§¨¨©©§¥¨
mixEn`d miwEqRd zWlW lrdxFYA ©§¤©§¦¨£¦©¨

(ixtq)(oexkfd):a dxez
(a)éìà ïúðåúBà EzF`d .ztFn F` §¨©¥¤¥¨

ÎxaC mdA WIW mipniq md ztFOde§©¥¥¦¨¦¤¥¨¤§©
gikFdl `iaPd dQpi mdAW ,`lR¤¤¤¨¤§©¤©¨¦§¦©
'zF`' oiA dnE .mipFkp eixaCW¤§¨¨§¦©¥
ritFOd oniq `Ed - zF` ?'ztFn'l§¥¦¨©¦©

oFrcbA xn`PW oiprM ,minXAmihtey) ©¨©¦¨¦§¨¤¤¡©§¦§
(fi ,e'zF` iN ziUre'oFrcB zWTA] §¨¦¨¦©¨©¦§

Fl dUrIW ,eil` d`xPd K`lOdn¥©©§¨©¦§¤¥¨¤©£¤
eixaC zEYn` z` gikFIW ,zF` dfi ¥̀¤¤¦©¤£¦§¨¨
z` riWFIW Fl gihan `Ed xW £̀¤©§¦©¤¦©¤
zF`d ok`e .[oicn cIn l`xUi¦§¨¥¦©¦§¨§¨¥¨
,minXd on cxFId lHA did miIwzPW¤¦§©¥¨¨©©©¥¦©¨©¦

aEzMd mW siqFOW itkExnF`emy) §¦¤¦¨©¨§¥
(hl weqtdGBd l` axFg `p idilM lre §¦¨¤¤©¦¨§©¨

oM midl` UrIe ,lH didi ux`d'Fbe ¨¨¤¦§¤¨©©©¡Ÿ¦¥§
oxFBA oFrcB giPd xW` xnSd zGB]¦©©¤¤£¤¦¦©¦§©¤
dzid ux`d lM ENi`e ,dWai dxzFp§¨§¥¨§¦¨¨¨¤¨§¨

[dliNA cxIW lHd on dgl: ©¨¦©©¤¨©©©§¨
.úôBî Bà`lRÎxacE oniq Edf ¥¤¦¨§©¤¤

dUrPd.ux`A`Ed zF`dW KFYnE ©©£¤¨¨¤¦¤¨
`Ed ztFOdW micnl Epivnp ,minXA©¨©¦¦§¥§¥¦¤©¥

ux`A(oexkfd ,x"cq) ¨¨¤
:`"q]

éìà ïúðå.úBà EdUrPd oniq Edf §¨©¥¤¤¦¨©©£¤
aizkC ,minXA(ci ,` ziy`xa)Eide' ©¨©¦¦§¦§¨

'micrFnlE zFzF`l,gxIde WnXd] §§£¦©¤¤§©¨¥©
mB Eidi ,xi`dl mWEOiW caNn¦§©¦¨§¨¦¦§©
`Ed rx oniq ,oiwFl mdWMW .zFzF`l§¤§¤¥¦¦¨¨

[mlFrl: ¨¨
.úôBî BàdUrPd oniq Edf,ux`A ¥¤¦¨©©£¤¨¨¤

aizkC(fl ,e mihtey)lr didi lh m`' ¦§¦¦©¦§¤©
.'axFg ux`d lM lre DCal dGBd©¦¨§©¨§©¨¨¨¤¤
`A lHdW mbd iM ,ux`AW ztFn `Ede§¥¤¨¨¤¦£©¤©©¨
xMipe dNBzd oniQdW ixd ,minXd on¦©¨©¦£¥¤©¦¨¦§©¨§¦¨

ux`A wxx"cq),xidfdl aEzMd `aE .[( ©¨¨¤¨©¨§©§¦
lW eiztFnE eizFzF` EniIwzi m` mBW¤©¦¦§©§¨§¨¤

,xwXd `iap`l okÎiRÎlrÎs` §¦©¤¤©©¦¥Ÿ
.Fl rnWzd"awdW okYi `l iM ¦§©¦Ÿ¦¨¥¤

,mixg` midl` cFarYW uFRgim`e ©§¤©£¡Ÿ¦£¥¦§¦
,xn`YoM m`Fl ozFp dn ipRn Ÿ©¦¥¦§¥¨¥

`EdÎKExAÎWFcTdgM `Edd `iaPl ©¨¨©¨¦©Ÿ©
E?zF` zFUrl dlWnnWxtn KM lr ¤§¨¨©£©¨§¨¥

aEzMd(c weqt)mkidl` 'd dQpn iM' ©¨¦§©¤¡Ÿ¥¤
'mkz`(ixtq):b dxez ¤§¤



d`xמב zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

(ã)íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà òîLú àì́Ÿ¦§©À¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬
íëúà íëéäìà ýåýé äqðî ék àeää íBìçä©«£−©®¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½
-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà íëLéä úòãì̈©À©£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááì§©§¤−§¨©§§¤«

(ä)-úàå eàøéú Búàå eëìz íëéäìà ýåýé éøçà©«£¥¸§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤
Báe eãáòú Búàå eòîLú Bì÷áe eøîLz åéúåöî¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬

:ïe÷aãú¦§¨«

i"yx£e¯ÓLz ÂÈ˙ÂˆÓŒ˙‡Â∑ מׁשה ˙eÚÓL.ּתֹורת BÏ˜·e∑ הּנביאים ˙e„·Ú.ּבקֹול B˙B‡Â∑ּבמקּדׁשֹו. ¿∆ƒ¿…»ƒ¿…ֶַֹ¿…ƒ¿»ְְִִַ¿«¬…ְְִָ
Ôe˜a„˙ B·e∑(יד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (סוטה ׁשעׂשה ּכמֹו חֹולים! ּבּקר מתים, קבר חסדים, ּגמל ּבדרכיו: .הּדבק ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(myÎoiir 53 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd lW eikxcA zEwaCd©§¥¦§¨¨¤©¨¨

ּוּוּוּובבבבֹוֹוֹוֹו גוגוגוגו'''' אלהיכםאלהיכםאלהיכםאלהיכם יהוהיהוהיהוהיהוה תדתדתדתדּבּבּבּבקקקקּוּוּוּון ן ן ן אחריאחריאחריאחרי ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
הּקּב"ה ׁשעׂשה ּכמֹו חֹולים, ּבּקר מתים, קבר חסדים, ּגמל ּבדרכיו, רש"י)הּדבק ובפירוש ה. (יג, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

הּקּב"ה, ׁשל ּבדרכיו ההליכה נעׂשית חֹולים" ּובּקר מתים ּב"קבר ׁשּדוקא הּטעם לבאר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹויׁש
ׁשהּצּוּוי  מּובן ׁשּמּזה ּתׁשמרּו", מצֹותיו "ואת ּגם ּוביניהם ּבּכתּוב, המנּויים הּצּוּויים ּכל ּבסֹוף ּבאה תדּבקּון" "ּובֹו אזהרת ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּדהּנה
צּוּוי  מּצד עֹוׂשהּו היה לא ּבדרכיו" "הּדבק הּצּוּוי ׁשּלּולי היינּו הּמצֹות, ּבין מצוה אינֹו ׁשחּיּובֹו ּבדבר הּוא זֹו ּדבקּות ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעל

אחר. ְֵַָֹמפרׁש
ּבאפן  עׂשאם ׁשהּקּב"ה מֹוצאים אנּו אּלּו ּבדברים רק ּכי הּקּב"ה", ׁשעׂשה ּכמֹו חֹולים ּבּקר מתים "קבר רׁש"י מפרׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹולכן

וחּיּוב: מצוה מּצד זה חסד לגמל מחּיב היה לא האדם ּגּבי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֻֻׁשּבדגמתם
היֹות  עם החֹולה", את לבּקר - אליו "וּירא רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכמֹו אברהם, את לבּקר ּבא ׁשהּקּב"ה ּבּמּצב ּגם - חֹולים ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּבּקּור

אברהם. ׁשל ּביתֹו ּובני ּבחלקֹו, אליו נגלה ׁשהּקּב"ה - ממרא ּוכמֹו לבּקרֹו, ּבאּו ורעיו מאנׁשיו ּכּמה ְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּבוּדאי
היתה  הסּתּלקּותֹו ׁשהרי הּקּב"ה, על־ידי ׁשהיתה ּבּכתּוב, ּכבר ׁשּנאמרה אהרן לקבּורת ּבפ ׁשטּות הּכּונה - מתים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹקבר
קבּורתֹו, אֹודֹות ּכלּום ׁשם נזּכר ולא ואלעזר" מׁשה וּירד (ּומּיד) ההר ּבראׁש ׁשם אהרן "וּימת רק נאמר ּובּפסּוק ְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּבּמערה,
ּבקבּורתֹו, התעּסק ׁשהּקּב"ה על־ּכרח ואם־ּכן ׁשם", "וּיּקבר נאמר עקב ּבפרׁשת אבל ׁשם". "וּתּקבר ׁשּנאמר ּבמרים ְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּכמֹו

יׂשר  מּבני ׁשרּבים ּבזה.אף להתעּסק מּוכנים ּבוּדאי היּו אל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ÌÏÁÏד  B‡ ‡e‰‰ ‡i· ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»≈
ÔBÎ˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈqÓ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ∆¿»«¬≈¿«≈¿»¡»¬»¿
ÏÎa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈÓÁ¯ ÔBÎÈ˙È‡‰ ÚcÓÏ¿ƒ««ƒ≈»¬ƒ»¿»¡»¬¿»

:ÔBÎLÙ ÏÎ·e ÔBÎaÏƒ¿¿»«¿¿

d˙ÈÂה  ÔeÎ‰z ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a»«««¿»«¿»¡»¬¿»¿»≈
d¯ÓÈÓÏe Ôe¯h˙ È‰B„Bwt ˙ÈÂ ÔeÏÁ„zƒ¿¬¿»ƒƒƒ¿¿≈¿≈
dzÏÁ„·e ÔeÁÏÙ˙ È‰BÓ„˜e ÔeÏa˜z¿«¿√»ƒƒ¿¿¿««¿≈

:Ôe·¯˜˙zƒ¿»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).eøBîLz åéúBöî úàåidFf §¤¦§¨¦§¦
dWn zxFYzFevOd zxinW - ©Ÿ¤§¦©©¦§

dWn iciÎlr dxFYA mdilr EEhvPW: ¤¦§©£¥¤©¨©§¥¤
.eòîLú BìB÷áerFnWllFwA §¦§¨¦§©§

mi`iaPd'd mWA mi`ApzOd: ©§¦¦©¦§©§¦§¥
.eãBáòú BúBàåzFevOd dN` §©£¥¤©¦§

,'dcFar' zF`xwPd zFcgEind©§¨©¦§¨£¨
zFniIwzOdFWCwnA(ixtq)(`"eb): ©¦§©§§¦§¨

.ïe÷aãú BáewaCdl xWt` ike ¦§¨§¦¤§¨§¦¨¥
`N` ?FhEWtM ,d"awaeikxcA wACd ¦§¤¨¦©¥¦§¨¨

`Ed xW` KxCA bdpzd ,xnFlM -§©¦§©¥©¤¤£¤
;DA KlFd lFkiaMxFaw ,micqg lFnB ¦§¨¥¨§£¨¦§

miznwFqrIW in oi`W ,devn izn] ¥¦¥¥¦§¨¤¥¦¤©£
,[mzxEawAFnM ,milFg xTA ¦§¨¨©¥¦§
Ep`vOW`EdÎKExAÎWFcTd dUrW ¤¨¨¤¨¨©¨¨

midl` 'd UrIe' - cqg zElinB]§¦¤¤©©©¡Ÿ¦

'mWAlIe xFr zFpzM FYW`lE mc`l§¨¨§¦§¨§©©§¦¥
(`k ,b ziy`xa)xAwIe' - mizn zxEaw ;§©¥¦©¦§Ÿ
'`iBa Fz`(e ,cl mixac)lv` xEn`d Ÿ©©§¨¨¥¤

'd eil` `xIe' - milFg xETiA ;dWn¤¦¦©¥¨¥¨
'`xnn ipl`A(` ,gi ziy`xa)xTal `AW , §¥Ÿ¥©§¥¤¨§©¥

Fzlinl iWilXd mFIA mdxa` z ¤̀©§¨¨©©§¦¦§¦¨
(.ci dheq)[:e dxez

d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

(å)ék úîeé àeää íBìçä íìç Bà àeää àéápäå§©¨¦´©¿´Ÿ¥Á©«£¸©¹À̈¦´
íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìò äøñ-øaã| ¦¤Â¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´

Eçécäì íéãáò úéaî Eãtäå íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ
éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcä-ïîda úëìì E ¦©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤¤́¨®

ñ :Eaøwî òøä zøòáe¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«
i"yx£‰¯Ò∑ ּבלע"ז דישטורנור"א ּכן, לדּבר צּויתיו ולא נברא ולא היה ׁשּלא העֹולם , מן הּמּוסר ּדבר »»ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ÌÈ„·Ú.(אבווענדונג) ˙ÈaÓ E„t‰Â∑(ספרי) אּלא עלי לֹו אין ּדּיֹואפּלּו ,ׁשּפדא. ¿«…¿ƒ≈¬»ƒְֲֲִֵֶֶֶַָָָ

(æ)éçà Eúéñé ékðá-Bà Enà-ïá EBà Ezá-Bà E| ¦´§¦«§¿¨¦´¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´
øîàì øúqa ELôðk øLà Eòø Bà E÷éç úLà¥´¤¥¤À¯¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ
zòãé àì øLà íéøçà íéäìà äãáòðå äëìð¥«§À̈§©«©§¨Æ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨

éúáàå äzà:E ©−̈©«£Ÿ¤«
i"yx£E˙ÈÒÈ Èk∑ׁשּנאמר ּגרּוי, אּלא הסתה כו)אין ּבי",(ש"א הסית ה' "אם ּבלע"ז: רייצען)אמיטר"א ,(אן ƒ¿ƒ¿ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּכן ׁשּמּׂשי  לעׂשֹות פ)מאם∑·En‡ŒÔ.מאב ∑‡EÈÁ.אֹו ּבE˜ÈÁ∑,.(קידושין ּומחּוּקה ּבחיק הּׁשֹוכבת ֲִֵֶַַ»ƒֵָ∆ƒ∆ֵֵ≈∆ְְְֵֶֶֶַָ
ּבלע"ז ו (אנהאנגענד)אפקיט"א מג)כן, ּבארץ (יחזקאל הּתקּוע מיסֹוד הארץ", "ּומחיק :.ELÙk ¯L‡∑,אבי זה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ¬∆¿«¿¿ִֶָ

לאחרים  קלֿוחמר ,ל החביבין את הּכתּוב ל אּלא ∑qa˙¯.ּפרׁש מסית ּדברי ׁשאין ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ«≈∆ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
אֹומר הּוא ׁשלמה וכן ז)ּבּסתר, ואפלה"(משלי לילה ּבאיׁשֹון יֹום, "ּבנׁשףּֿבערב :.‰z‡ zÚ„È ‡Ï ¯L‡ ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ¬∆…»«¿»«»

EÈ˙·‡Â∑ אֹומר וזה אבֹותיהם, להם ּׁשּמסרּו מה מּניחין אין האּומֹות ׁשאף ,ל הּוא ּגדֹול ּגנאי זה, ּדבר «¬…∆ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
'אבֹותי ל ּׁשּמסרּו מה 'עזב : ל. ְְְֲֲֶֶַָֹ

ÏË˜˙Èו  ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡e‰‰ ‡i·e¿ƒ»«»≈∆¿»«ƒ¿¿≈
˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÏÚ ‡ÈËÒ ÏÈlÓ È¯‡¬≈«ƒ«¿»«¿»¡»¬ƒ«≈
˙ÈaÓ C˜¯Ù„e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ≈
ÈÈ C„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ C˙eÈÚË‡Ï ‡˙e„·Ú«¿»¿«¿¬»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»
:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e da C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿««¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

‡Bז  C¯· B‡ Cn‡ ¯a CeÁ‡ CpÎlÓÈ È¯‡¬≈¿«¿ƒ»¬«ƒ»¿»
CLÙÎ Èc C¯·Á B‡ CÓÈ˜ ˙z‡ B‡ Cz¯·¿«»ƒ«¿»»«¿»ƒ¿«¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙÂ C‰ ¯ÓÈÓÏ ‡¯˙Òa¿ƒ¿»¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬««¿«»

:C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).äøñiExw zn` Fpi`W xaC lM ¨¨¨¨¨¤¥¡¤¨
`Ed iM ,'dxq',mlFrd on xqEOd xaC ¨¨¦¨¨©¨¦¨¨

zniITd zE`ivOd on xq `EdW xnFlM§©¤¨¦©§¦©©¤¤
,mlFrA`le `xap `le did `NW ¨¨¤Ÿ¨¨§Ÿ¦§¨§Ÿ

cl eiziEv`"celehyic .oM xA ¦¦¦§©¥¥
:f"rlA§©©

.íéãáò úéaî EãtäåaEzMd llM `l §©Ÿ§¦¥£¨¦Ÿ¨©©¨
:cg` xn`nA mixaCd ipW z ¤̀§¥©§¨¦§©£¨¤¨
.'micar ziAn mixvOn L`ivFOd'©¦£¦¦§©¦¦¥£¨¦
:cEgl mxiMfde mdipiA wNig `N ¤̀¨¦¥¥¥¤§¦§¦¨§
ziAn 'LcFRde' mixvOn 'L`ivFOd'©¦£¦¦§©¦§©§¦¥
daFhe daFh lMW LcOll .micar£¨¦§©¤§¤¨¨§¨

,Dnvrl daEWgeFl oi` ENit` £¨§©§¨©£¦¥
d"awdlL`cRW `N` Lilron §¨¤¤¨¤§¨£¦

Epiid m` s` ,mixvnAW zEcard̈©§¤§¦§©¦©¦¨¦
,mW xxFBzdl mix`WpFICKkA ¦§¨¦§¦§¥¨©§¨

.Epilr FzEkln lFr lAwpE EPcarPW¤©©§¤§©¥©§¨¥
mbe Ep`cRW xg` dOke dOM zg` lr©©©©¨§©¨©©¤§¨¨§©

mXn Ep`ivFd(ixtq)(x"yl):f dxez ¦¨¦¨
(f).Eúéñé ékm` EpizFAx Ewlgp ¦§¦§¤§§©¥¦

`Ed ziqOde ,zErh oFWl `Ed dzqd£¨¨§¨§©¥¦

ÎxacA oin`dl FzlEf z` drhOd©©§¤¤¨§©£¦¦§©
.iExibe iEYiR oFWl `EdW F` ,xwW¤¤¤§¦§¥

:dipyd drck yxtn i"yxdzqd oi ¥̀£¨¨
`N`oFWl,iExbFzF` dYtn `EdW ¤¨§¥¤§©¤

Edrhn `EdW `le ,Kkl FliBxnE©§¦§¨§Ÿ¤©§¥
cFnll Wi oiPnE .xYEn xaCdW aFWgl©£¤©¨¨¨¦©¦¥¦§
mBW mEXn ?dirhd oFWl df oi`W¤¥¤§©§¨¨¦¤©
,'dzqd' oFWl Ep`vn d"awd lv ¥̀¤¨¨§£¨¨

xn`PW(hi ,ek `Îl`eny)Lziqd 'd m` ¤¤¡©¦¡¦§
iaFppgzdA lE`W l` cec ixaCn] 'ebe ¦¦¦§¥¨¦¤¨§¦§©§

d"awd m` :EPOn Fzng aiWdl eil ¥̀¨§¨¦£¨¦¤¦
,izF` `pUYW LYrC z` lAlAW `Ed¤¦§¥¤©§§¤¦§¨¦
zElilv z` Ll aiWie eiptl lNRz ¤̀§©¥§¨¨§¨¦§¤§¦
xWt` i` i`Ce d"awd iRlkE .[LYrC©§§§©¥©©¦¤§¨
z` drhn `EdW ,dlilg ,Wxtl§¨¥¨¦¨¤©§¤¤
iExiB `N` FWExiR oi`W ixd .zFIxAd©§¦£¥¤¥¥¤¨¥

,zrCd iEYitE,f"rlA `"xhin`s` ¦©©©§©©©
FWExiR o`M,oM zFUrl F`iXOW`le ¨¥¤©¦©£¥§Ÿ

xwW ixacA Edrhn `EdW,a"ivpd wnr) ¤©§¥§¦§¥¤¤
(`"ez:
éçàEmiclFp mkipXW ,'Lia` oA' `Ed . ¨¦¤¨¦¤§¥¤¨¦

a`ncg`: ¥¨¤¨
F`

.Enà ïámiclFp mkipXWm`nzg`: ¤¦¤¤§¥¤¨¦¥¥©©
.E÷éçLa dTEgnE LwigA zakFXd- ¥¤©¤¤§¥§§¨§

,KWtpaE LaalA dwEwgd`"ciiwit` ©£¨¦§¨§§©§¨
oke .f"rlA:Epivn'ux`d wign' §©©§¥¨¦¥¥¨¨¤
(ci ,bn l`wfgi)FWExiRWrEwYd cFqin ¤¥¦©¨©

wEwgdeux`A(x"yl): §©¨¨¨¤
.ELôðk øLà`Ed FhEWR itlKWnd £¤§©§§§¦§¤§¥

Lilr aEd`d xnFlkE ,'Lrx' zaizl§¥©¥£§©¨¨¨¤
aEzMd Kix`dW KFYn `N` ,'LWtpM'§©§§¤¨¦¤¤¡¦©¨

:minkg EdEWxC dfA,Lia` dfiM ¨¤§¨£¨¦¤¨¦¦
.xzFiA miaFxw oAde a`d Wtpsiqene ¤¤¨¨§©¥§¦§¥

:i"yxziqOd ipiCW aEzMd zpeEM oi ¥̀©¨©©¨¤¦¥©¥¦
`N` ,miadF`e miaFxwA wx mibdFp£¦©¦§¦§£¦¤¨

,dAxC`z` aEzMd Ll WxiR ©§©¨¥©§©¨¤
,Ll oiaiagd`l mdilr ENit`W ©£¦¦§¤£¦£¥¤Ÿ
,oiCA mgxYmixg`l xnFgeÎlw(`"eb): §©¥©¦©¨¤©£¥¦

a.øúq`N` ,iElbA mB oiCd `EdxAC ©¥¤©¦©§¨¤¨¦¥
deFdA aEzMdhFwpl aEzMd KxC - ©¨©¤¤¤©¨¦§

lW mrah `Ed KMW ,iEvOd otF`d z ¤̀¨¤©¨¤¨¦§¨¤



מג d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

(ã)íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà òîLú àì́Ÿ¦§©À¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬
íëúà íëéäìà ýåýé äqðî ék àeää íBìçä©«£−©®¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½
-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà íëLéä úòãì̈©À©£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááì§©§¤−§¨©§§¤«

(ä)-úàå eàøéú Búàå eëìz íëéäìà ýåýé éøçà©«£¥¸§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤
Báe eãáòú Búàå eòîLú Bì÷áe eøîLz åéúåöî¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬

:ïe÷aãú¦§¨«

i"yx£e¯ÓLz ÂÈ˙ÂˆÓŒ˙‡Â∑ מׁשה ˙eÚÓL.ּתֹורת BÏ˜·e∑ הּנביאים ˙e„·Ú.ּבקֹול B˙B‡Â∑ּבמקּדׁשֹו. ¿∆ƒ¿…»ƒ¿…ֶַֹ¿…ƒ¿»ְְִִַ¿«¬…ְְִָ
Ôe˜a„˙ B·e∑(יד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (סוטה ׁשעׂשה ּכמֹו חֹולים! ּבּקר מתים, קבר חסדים, ּגמל ּבדרכיו: .הּדבק ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(myÎoiir 53 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd lW eikxcA zEwaCd©§¥¦§¨¨¤©¨¨

ּוּוּוּובבבבֹוֹוֹוֹו גוגוגוגו'''' אלהיכםאלהיכםאלהיכםאלהיכם יהוהיהוהיהוהיהוה תדתדתדתדּבּבּבּבקקקקּוּוּוּון ן ן ן אחריאחריאחריאחרי ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
הּקּב"ה ׁשעׂשה ּכמֹו חֹולים, ּבּקר מתים, קבר חסדים, ּגמל ּבדרכיו, רש"י)הּדבק ובפירוש ה. (יג, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

הּקּב"ה, ׁשל ּבדרכיו ההליכה נעׂשית חֹולים" ּובּקר מתים ּב"קבר ׁשּדוקא הּטעם לבאר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹויׁש
ׁשהּצּוּוי  מּובן ׁשּמּזה ּתׁשמרּו", מצֹותיו "ואת ּגם ּוביניהם ּבּכתּוב, המנּויים הּצּוּויים ּכל ּבסֹוף ּבאה תדּבקּון" "ּובֹו אזהרת ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּדהּנה
צּוּוי  מּצד עֹוׂשהּו היה לא ּבדרכיו" "הּדבק הּצּוּוי ׁשּלּולי היינּו הּמצֹות, ּבין מצוה אינֹו ׁשחּיּובֹו ּבדבר הּוא זֹו ּדבקּות ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעל

אחר. ְֵַָֹמפרׁש
ּבאפן  עׂשאם ׁשהּקּב"ה מֹוצאים אנּו אּלּו ּבדברים רק ּכי הּקּב"ה", ׁשעׂשה ּכמֹו חֹולים ּבּקר מתים "קבר רׁש"י מפרׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹולכן

וחּיּוב: מצוה מּצד זה חסד לגמל מחּיב היה לא האדם ּגּבי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֻֻׁשּבדגמתם
היֹות  עם החֹולה", את לבּקר - אליו "וּירא רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכמֹו אברהם, את לבּקר ּבא ׁשהּקּב"ה ּבּמּצב ּגם - חֹולים ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּבּקּור

אברהם. ׁשל ּביתֹו ּובני ּבחלקֹו, אליו נגלה ׁשהּקּב"ה - ממרא ּוכמֹו לבּקרֹו, ּבאּו ורעיו מאנׁשיו ּכּמה ְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּבוּדאי
היתה  הסּתּלקּותֹו ׁשהרי הּקּב"ה, על־ידי ׁשהיתה ּבּכתּוב, ּכבר ׁשּנאמרה אהרן לקבּורת ּבפ ׁשטּות הּכּונה - מתים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹקבר
קבּורתֹו, אֹודֹות ּכלּום ׁשם נזּכר ולא ואלעזר" מׁשה וּירד (ּומּיד) ההר ּבראׁש ׁשם אהרן "וּימת רק נאמר ּובּפסּוק ְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּבּמערה,
ּבקבּורתֹו, התעּסק ׁשהּקּב"ה על־ּכרח ואם־ּכן ׁשם", "וּיּקבר נאמר עקב ּבפרׁשת אבל ׁשם". "וּתּקבר ׁשּנאמר ּבמרים ְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּכמֹו

יׂשר  מּבני ׁשרּבים ּבזה.אף להתעּסק מּוכנים ּבוּדאי היּו אל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ÌÏÁÏד  B‡ ‡e‰‰ ‡i· ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»≈
ÔBÎ˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈqÓ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ∆¿»«¬≈¿«≈¿»¡»¬»¿
ÏÎa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈÓÁ¯ ÔBÎÈ˙È‡‰ ÚcÓÏ¿ƒ««ƒ≈»¬ƒ»¿»¡»¬¿»

:ÔBÎLÙ ÏÎ·e ÔBÎaÏƒ¿¿»«¿¿

d˙ÈÂה  ÔeÎ‰z ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a»«««¿»«¿»¡»¬¿»¿»≈
d¯ÓÈÓÏe Ôe¯h˙ È‰B„Bwt ˙ÈÂ ÔeÏÁ„zƒ¿¬¿»ƒƒƒ¿¿≈¿≈
dzÏÁ„·e ÔeÁÏÙ˙ È‰BÓ„˜e ÔeÏa˜z¿«¿√»ƒƒ¿¿¿««¿≈

:Ôe·¯˜˙zƒ¿»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).eøBîLz åéúBöî úàåidFf §¤¦§¨¦§¦
dWn zxFYzFevOd zxinW - ©Ÿ¤§¦©©¦§

dWn iciÎlr dxFYA mdilr EEhvPW: ¤¦§©£¥¤©¨©§¥¤
.eòîLú BìB÷áerFnWllFwA §¦§¨¦§©§

mi`iaPd'd mWA mi`ApzOd: ©§¦¦©¦§©§¦§¥
.eãBáòú BúBàåzFevOd dN` §©£¥¤©¦§

,'dcFar' zF`xwPd zFcgEind©§¨©¦§¨£¨
zFniIwzOdFWCwnA(ixtq)(`"eb): ©¦§©§§¦§¨

.ïe÷aãú BáewaCdl xWt` ike ¦§¨§¦¤§¨§¦¨¥
`N` ?FhEWtM ,d"awaeikxcA wACd ¦§¤¨¦©¥¦§¨¨

`Ed xW` KxCA bdpzd ,xnFlM -§©¦§©¥©¤¤£¤
;DA KlFd lFkiaMxFaw ,micqg lFnB ¦§¨¥¨§£¨¦§

miznwFqrIW in oi`W ,devn izn] ¥¦¥¥¦§¨¤¥¦¤©£
,[mzxEawAFnM ,milFg xTA ¦§¨¨©¥¦§
Ep`vOW`EdÎKExAÎWFcTd dUrW ¤¨¨¤¨¨©¨¨

midl` 'd UrIe' - cqg zElinB]§¦¤¤©©©¡Ÿ¦

'mWAlIe xFr zFpzM FYW`lE mc`l§¨¨§¦§¨§©©§¦¥
(`k ,b ziy`xa)xAwIe' - mizn zxEaw ;§©¥¦©¦§Ÿ
'`iBa Fz`(e ,cl mixac)lv` xEn`d Ÿ©©§¨¨¥¤

'd eil` `xIe' - milFg xETiA ;dWn¤¦¦©¥¨¥¨
'`xnn ipl`A(` ,gi ziy`xa)xTal `AW , §¥Ÿ¥©§¥¤¨§©¥

Fzlinl iWilXd mFIA mdxa` z ¤̀©§¨¨©©§¦¦§¦¨
(.ci dheq)[:e dxez

d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

(å)ék úîeé àeää íBìçä íìç Bà àeää àéápäå§©¨¦´©¿´Ÿ¥Á©«£¸©¹À̈¦´
íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìò äøñ-øaã| ¦¤Â¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´

Eçécäì íéãáò úéaî Eãtäå íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ
éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcä-ïîda úëìì E ¦©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤¤́¨®

ñ :Eaøwî òøä zøòáe¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«
i"yx£‰¯Ò∑ ּבלע"ז דישטורנור"א ּכן, לדּבר צּויתיו ולא נברא ולא היה ׁשּלא העֹולם , מן הּמּוסר ּדבר »»ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ÌÈ„·Ú.(אבווענדונג) ˙ÈaÓ E„t‰Â∑(ספרי) אּלא עלי לֹו אין ּדּיֹואפּלּו ,ׁשּפדא. ¿«…¿ƒ≈¬»ƒְֲֲִֵֶֶֶַָָָ

(æ)éçà Eúéñé ékðá-Bà Enà-ïá EBà Ezá-Bà E| ¦´§¦«§¿¨¦´¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´
øîàì øúqa ELôðk øLà Eòø Bà E÷éç úLà¥´¤¥¤À¯¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ
zòãé àì øLà íéøçà íéäìà äãáòðå äëìð¥«§À̈§©«©§¨Æ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨

éúáàå äzà:E ©−̈©«£Ÿ¤«
i"yx£E˙ÈÒÈ Èk∑ׁשּנאמר ּגרּוי, אּלא הסתה כו)אין ּבי",(ש"א הסית ה' "אם ּבלע"ז: רייצען)אמיטר"א ,(אן ƒ¿ƒ¿ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּכן ׁשּמּׂשי  לעׂשֹות פ)מאם∑·En‡ŒÔ.מאב ∑‡EÈÁ.אֹו ּבE˜ÈÁ∑,.(קידושין ּומחּוּקה ּבחיק הּׁשֹוכבת ֲִֵֶַַ»ƒֵָ∆ƒ∆ֵֵ≈∆ְְְֵֶֶֶַָ
ּבלע"ז ו (אנהאנגענד)אפקיט"א מג)כן, ּבארץ (יחזקאל הּתקּוע מיסֹוד הארץ", "ּומחיק :.ELÙk ¯L‡∑,אבי זה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ¬∆¿«¿¿ִֶָ

לאחרים  קלֿוחמר ,ל החביבין את הּכתּוב ל אּלא ∑qa˙¯.ּפרׁש מסית ּדברי ׁשאין ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ«≈∆ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
אֹומר הּוא ׁשלמה וכן ז)ּבּסתר, ואפלה"(משלי לילה ּבאיׁשֹון יֹום, "ּבנׁשףּֿבערב :.‰z‡ zÚ„È ‡Ï ¯L‡ ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ¬∆…»«¿»«»

EÈ˙·‡Â∑ אֹומר וזה אבֹותיהם, להם ּׁשּמסרּו מה מּניחין אין האּומֹות ׁשאף ,ל הּוא ּגדֹול ּגנאי זה, ּדבר «¬…∆ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
'אבֹותי ל ּׁשּמסרּו מה 'עזב : ל. ְְְֲֲֶֶַָֹ

ÏË˜˙Èו  ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡e‰‰ ‡i·e¿ƒ»«»≈∆¿»«ƒ¿¿≈
˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÏÚ ‡ÈËÒ ÏÈlÓ È¯‡¬≈«ƒ«¿»«¿»¡»¬ƒ«≈
˙ÈaÓ C˜¯Ù„e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ≈
ÈÈ C„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ C˙eÈÚË‡Ï ‡˙e„·Ú«¿»¿«¿¬»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»
:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e da C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿««¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

‡Bז  C¯· B‡ Cn‡ ¯a CeÁ‡ CpÎlÓÈ È¯‡¬≈¿«¿ƒ»¬«ƒ»¿»
CLÙÎ Èc C¯·Á B‡ CÓÈ˜ ˙z‡ B‡ Cz¯·¿«»ƒ«¿»»«¿»ƒ¿«¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙÂ C‰ ¯ÓÈÓÏ ‡¯˙Òa¿ƒ¿»¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬««¿«»

:C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).äøñiExw zn` Fpi`W xaC lM ¨¨¨¨¨¤¥¡¤¨
`Ed iM ,'dxq',mlFrd on xqEOd xaC ¨¨¦¨¨©¨¦¨¨

zniITd zE`ivOd on xq `EdW xnFlM§©¤¨¦©§¦©©¤¤
,mlFrA`le `xap `le did `NW ¨¨¤Ÿ¨¨§Ÿ¦§¨§Ÿ

cl eiziEv`"celehyic .oM xA ¦¦¦§©¥¥
:f"rlA§©©

.íéãáò úéaî EãtäåaEzMd llM `l §©Ÿ§¦¥£¨¦Ÿ¨©©¨
:cg` xn`nA mixaCd ipW z ¤̀§¥©§¨¦§©£¨¤¨
.'micar ziAn mixvOn L`ivFOd'©¦£¦¦§©¦¦¥£¨¦
:cEgl mxiMfde mdipiA wNig `N ¤̀¨¦¥¥¥¤§¦§¦¨§
ziAn 'LcFRde' mixvOn 'L`ivFOd'©¦£¦¦§©¦§©§¦¥
daFhe daFh lMW LcOll .micar£¨¦§©¤§¤¨¨§¨

,Dnvrl daEWgeFl oi` ENit` £¨§©§¨©£¦¥
d"awdlL`cRW `N` Lilron §¨¤¤¨¤§¨£¦

Epiid m` s` ,mixvnAW zEcard̈©§¤§¦§©¦©¦¨¦
,mW xxFBzdl mix`WpFICKkA ¦§¨¦§¦§¥¨©§¨

.Epilr FzEkln lFr lAwpE EPcarPW¤©©§¤§©¥©§¨¥
mbe Ep`cRW xg` dOke dOM zg` lr©©©©¨§©¨©©¤§¨¨§©

mXn Ep`ivFd(ixtq)(x"yl):f dxez ¦¨¦¨
(f).Eúéñé ékm` EpizFAx Ewlgp ¦§¦§¤§§©¥¦

`Ed ziqOde ,zErh oFWl `Ed dzqd£¨¨§¨§©¥¦

ÎxacA oin`dl FzlEf z` drhOd©©§¤¤¨§©£¦¦§©
.iExibe iEYiR oFWl `EdW F` ,xwW¤¤¤§¦§¥

:dipyd drck yxtn i"yxdzqd oi ¥̀£¨¨
`N`oFWl,iExbFzF` dYtn `EdW ¤¨§¥¤§©¤

Edrhn `EdW `le ,Kkl FliBxnE©§¦§¨§Ÿ¤©§¥
cFnll Wi oiPnE .xYEn xaCdW aFWgl©£¤©¨¨¨¦©¦¥¦§
mBW mEXn ?dirhd oFWl df oi`W¤¥¤§©§¨¨¦¤©
,'dzqd' oFWl Ep`vn d"awd lv ¥̀¤¨¨§£¨¨

xn`PW(hi ,ek `Îl`eny)Lziqd 'd m` ¤¤¡©¦¡¦§
iaFppgzdA lE`W l` cec ixaCn] 'ebe ¦¦¦§¥¨¦¤¨§¦§©§

d"awd m` :EPOn Fzng aiWdl eil ¥̀¨§¨¦£¨¦¤¦
,izF` `pUYW LYrC z` lAlAW `Ed¤¦§¥¤©§§¤¦§¨¦
zElilv z` Ll aiWie eiptl lNRz ¤̀§©¥§¨¨§¨¦§¤§¦
xWt` i` i`Ce d"awd iRlkE .[LYrC©§§§©¥©©¦¤§¨
z` drhn `EdW ,dlilg ,Wxtl§¨¥¨¦¨¤©§¤¤
iExiB `N` FWExiR oi`W ixd .zFIxAd©§¦£¥¤¥¥¤¨¥

,zrCd iEYitE,f"rlA `"xhin`s` ¦©©©§©©©
FWExiR o`M,oM zFUrl F`iXOW`le ¨¥¤©¦©£¥§Ÿ

xwW ixacA Edrhn `EdW,a"ivpd wnr) ¤©§¥§¦§¥¤¤
(`"ez:
éçàEmiclFp mkipXW ,'Lia` oA' `Ed . ¨¦¤¨¦¤§¥¤¨¦

a`ncg`: ¥¨¤¨
F`

.Enà ïámiclFp mkipXWm`nzg`: ¤¦¤¤§¥¤¨¦¥¥©©
.E÷éçLa dTEgnE LwigA zakFXd- ¥¤©¤¤§¥§§¨§

,KWtpaE LaalA dwEwgd`"ciiwit` ©£¨¦§¨§§©§¨
oke .f"rlA:Epivn'ux`d wign' §©©§¥¨¦¥¥¨¨¤
(ci ,bn l`wfgi)FWExiRWrEwYd cFqin ¤¥¦©¨©

wEwgdeux`A(x"yl): §©¨¨¨¤
.ELôðk øLà`Ed FhEWR itlKWnd £¤§©§§§¦§¤§¥

Lilr aEd`d xnFlkE ,'Lrx' zaizl§¥©¥£§©¨¨¨¤
aEzMd Kix`dW KFYn `N` ,'LWtpM'§©§§¤¨¦¤¤¡¦©¨

:minkg EdEWxC dfA,Lia` dfiM ¨¤§¨£¨¦¤¨¦¦
.xzFiA miaFxw oAde a`d Wtpsiqene ¤¤¨¨§©¥§¦§¥

:i"yxziqOd ipiCW aEzMd zpeEM oi ¥̀©¨©©¨¤¦¥©¥¦
`N` ,miadF`e miaFxwA wx mibdFp£¦©¦§¦§£¦¤¨

,dAxC`z` aEzMd Ll WxiR ©§©¨¥©§©¨¤
,Ll oiaiagd`l mdilr ENit`W ©£¦¦§¤£¦£¥¤Ÿ
,oiCA mgxYmixg`l xnFgeÎlw(`"eb): §©¥©¦©¨¤©£¥¦

a.øúq`N` ,iElbA mB oiCd `EdxAC ©¥¤©¦©§¨¤¨¦¥
deFdA aEzMdhFwpl aEzMd KxC - ©¨©¤¤¤©¨¦§

lW mrah `Ed KMW ,iEvOd otF`d z ¤̀¨¤©¨¤¨¦§¨¤



d`xמד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

(ç)éìà íéáøwä íëéúáéáñ øLà íénòä éäìàîE ¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´¥¤½
:õøàä äö÷-ãòå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬¨¨«¤

i"yx£ÌÈ˜Á¯‰ B‡ EÈÏ‡ ÌÈ·¯w‰∑(סא מּטיבן (סנהדרין הּכתּוב: אמר ּכ אּלא ּורחֹוקים? קרֹובים ּפרט לּמה «¿…ƒ≈∆»¿…ƒְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּברחֹוקים  מּמׁש אין ּכ ּבּקרֹובים, מּמׁש ׁשאין ּכׁשם רחֹוקים, ׁשל טיבן למד אּתה קרֹובים, Ó˜ˆ‰.ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָƒ¿≈

ı¯‡‰∑(ספרי)ּולבנה זֹו סֹופֹוחּמה ועד העֹולם מּסֹוף מהּלכים ׁשהן הּׁשמים, .ּוצבא »»∆ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

(è)ñBçú-àìå åéìà òîLú àìå Bì äáàú-àì«ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®§«Ÿ¨³
ðéòåéìò E:åéìò äqëú-àìå ìîçú-àìå ¥«§Æ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«

i"yx£BÏ ‰·‡˙Œ‡Ï∑(שם)ׁשּנאמר לפי ּתאהבּנּו, לא לֹו, ּתאב ּתהא יט)לא זה (ויקרא את ,"ּכמֹו לרע "ואהבּת : ……∆ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ּתאהב  ‡ÂÈÏ.לא ÚÓL˙ ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר לפי לֹו, למחל נפׁשֹו על כג)ּבהתחּננֹו לזה (שמות עּמֹו", ּתעזב "עזב : ַֹֹ¿…ƒ¿«≈»ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ
ּתעזב  ÂÈÏÚ.לא EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ∑ ּתחֹוס לא זה על ,"רע עלּֿדם תעמד "לא ׁשּנאמר: ∑ÏÓÁ˙Œ‡ÏÂ.לפי ֲַֹֹ¿…»≈¿»»ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ¿…«¿…

ּבזכּותֹו ּתהּפ ÂÈÏÚ.לא ‰qÎ˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי) לׁשּתק רּׁשאי אינ חֹובה, לֹו יֹודע אּתה .אם ְְִֵַֹ¿…¿«∆»»ְְִִֵֵַַַַָָֹ

(é)Búéîäì äðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âøä ék¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈©«£¦®
:äðøçàa íòä-ìk ãéå§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«

ÔÈ·È¯˜cח  ÔBÎÈ¯ÁÒa Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚhÓƒ«¬««¿«»ƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒƒ
ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡Ú¯‡ ÈÙÈqÓ CpÓ ÔÈ˜ÈÁ¯„ B‡ CÏ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»≈«¿»¿«¿»≈

:‡Ú¯‡«¿»

˙ÒeÁט  ‡ÏÂ dpÓ Ïa˜˙ ‡ÏÂ dÏ È·È˙ ‡Ï»≈≈≈¿»¿«≈ƒ≈¿»¿
:È‰BÏÚ ÈqÎ˙ ‡ÏÂ ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ È‰BÏÚ CÈÚ≈»¬ƒ¿»¿«≈¿»¿«≈¬ƒ

·dי  È‰z C„È dpÏË˜z ÏË˜Ó È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈≈
‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂ dÏË˜ÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿»«»

:‡˙È¯˙·a¿«¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

mixaCziqn ixaC oi`WmirnWEn §¨¦¤¥¦§¥¥¦§¨¦
xnF` `Ed dnlW oke .xzQa `N ¤̀¨©¥¤§¥§ŸŸ¥

(h ,f ilyn)oFWi`A mFi axrA sWpA'§¤¤§¤¤§¦
'dlt`e dlil`nbEC ozFp aEzMd] ©§¨©£¥¨©¨¥§¨

zExidGd zaFg oiprl ,xvId iEYitl§¦©¥¤§¦§©©©§¦
[EPOn dxinXde(a"ivpd wnr): §©§¦¨¦¤

éúBáàå äzà zòãé àì øLà.E £¤Ÿ¨©§¨©¨©£¤
`N` ,ziqOd ixaCn mpi` EN` mixaC§¨¦¥¥¨¦¦§¥©¥¦¤¨

iM ,oM xnF` aEzMddf xaCxW` ©¨¥¥¦¨¨¤£¤
cFarl zkll ,LzF` dYtn ziqOd©¥¦§©¤§¨¤¤©£

,mixg` midl`,Ll `Ed lFcB i`pB ¡Ÿ¦£¥¦§©¨§
oigiPn oi` zFOE`d s`W(miafFr) ¤©¨¥©¦¦§¦

e ,mdizFa` mdl ExqOX dnENi`df ©¤¨§¨¤£¥¤§¦¤
ziqOdExqOX dn aFfr' Ll xnF` ©¥¦¥§£©¤¨§

'LizFa` Ll(ixtq)(oexkfd):g dxez §£¤
(g)éìà íéáBøwä.íé÷Bçøä Bà E ©§¦¥¤¨§¦

,miwFgxE miaFxw hxt dOldlri ike ¨¨¨©§¦§¦§¦©£¤
?dpFW mpiCW zrCd lrKM `N` ©©©©¤¦¨¤¤¨¨

oaiHn ,aEzMd xn`(mzEdOn)lW ¨©©¨¦¦¨¦©¨¤
d milil`dmiaFxwdY`W ,Lil` ¨¡¦¦©§¦¥¤¤©¨

,lad mdW rcFie aFxTn mxiMndY` ©¦¨¦¨§¥©¤¥¤¤©¨
;miwFgx lW oaiH dn cnl`NW ¨¥©¦¨¤§¦¤Ÿ

on miticr miwFgxdW KWtpA dOcY§©¤§©§¨¤¨§¦£¦¦¦
`N` ,miaFxTdWOn oi`W mWM ©§¦¤¨§¥¤¥©¨

miwFgxA WOn oi` KM ,miaFxTA©§¦¨¥©¨¨§¦
(a"a):

õøàä äö÷îcaNn .ux`d dvw cre ¦§¥¨¨¤§©§¥¨¨¤¦§©
lr aqEn `EdW ,dhEWRd FzErnWn©§¨©§¨¤¨©
EdEWxC ,ux`d zFvw lkAW miiFBd©¦¤§¨§¨¨¤§¨
xW` dxfÎdcFard lr mB minkg£¨¦©©¨£¨¨¨£¤
,'ux`d dvw cre ux`d dvwn'¦§¥¨¨¤§©§¥¨¨¤

?idFfi`e`avE dpalE dOg Ff §¥¦©¨§¨¨§¨
minXd,mdl micaFr miiFBdWodW ©¨©¦¤©¦§¦¨¤¤¥
oikNdnriwxAcre mlFrd sFQn §©§¦¨¨¦©¦¨¨§©

FtFq(ixtq)(i"`a ,m"ialn):h dxez
(h).Bì äáàú àìFzErnWn caNn ŸŸ¤¦§©©§¨

Wi ,'Fl dSxzY `l' dhEWRd©§¨Ÿ¦§©¤¥
oFWl mB 'da`Y' oFWl zErnWnA§©§¨§Ÿ¤©§

;'dad`',Fl a`z `dz `lxnFlM ©£¨Ÿ§¥¨¥§©
,EPad`z `lxidfdl aEzMd KxvEde Ÿ¤¡¨¤§§©©¨§©§¦

,KM lrxn`PW itl(gi ,hi `xwie) ©¨§¦¤¤¡©
,LFnM Lrxl Yad`ela`df z` §¨©§¨§¥£¨£¨¤¤

ziqOd,ad`z `lbFxd' `N` ©¥¦Ÿ¤¡¨¤¨¨
oNdlcM 'ebe 'EPbxdY(y"`): ©©§¤§¦§©¨
.åéìà òîLú àìåFzErnWn caNn §Ÿ¦§©¥¨¦§©©§¨

FlFwA rnWY `NW dhEWRd©§¨¤Ÿ¦§©§
mB FrnWnA Wi ,dxiarl zFYRzdl§¦§©©£¥¨¥§©§¨©
eil` rnWY `NW ,FWpr iAbl dxdf ©̀§¨¨§©¥¨§¤Ÿ¦§©¥¨

WpFrn FxhtlFWtp lr FppgzdA §¨§¥¤§¦§©§©©§
,Fl lFgnl`l' xidfd xaMW s`e ¦§§©¤§¨¦§¦Ÿ

KxvEd 'EPad`Y,z`f lr mB xidfdl Ÿ£¤§©§©§¦©©Ÿ
xn`PW itl(d ,bk zeny)xFng d`xz iM' §¦¤¤¡©¦¦§¤£

'ebe L`pU,FOr aFfrY aFfrixd Ÿ©£¨©£¦£¥
riIql dxFY dzEv `pFVl ENit`W¤£¦©¥¦§¨¨§©¥©

mFwn lMn ,xFfrledflziqOd`l §©£¦¨¨¨¤©¥¦Ÿ
aFfrzFciA riIql lCYWY `le ©£§Ÿ¦§©¥§©¥©§¨

(m"anx):
ðéò ñBçú àìå.åéìò Exn`PW itl §Ÿ¨¥§¨¨§¦¤¤¡©

l`xUIn mc` lM iAbl(fh ,hi `xwie)`l §©¥¨¨¨¦¦§¨¥Ÿ
Lrx mC lr cFnrzz` giPdl `NW] ©£©©¥¤¤Ÿ§©¦©¤

.FliSdl lCYWdl ilAn zEnl Lrx¥£¨¦§¦§¦§©¥§©¦
dxiar xarW inA mB oiCd `Ede§©¦©§¦¤¨©£¥¨
FpiC xnbp `NW cFr lM ,dzin DWprW¤¨§¨¦¨¨¤Ÿ¦§©¦
daFge ,'Lrx' llkA Edixd oiCÎziaA§¥¦£¥¦§©¥£§¨
Kkl ,[zeOn FliSdlE eilr qEgl̈¨¨§©¦¦¨¤§¨

iM xidfdl aEzMd KxvEddf lr §©©¨§©§¦¦©¤
ziqOd,qFgz `lFliSn dY` oi`e ©¥¦Ÿ¨§¥©¨©¦

(a"ivpd wnr):
.ìBîçú àìåFzEkfA KFtdz `l- §Ÿ©§Ÿ©£¦§

,oiCA zEkf zprh Fl `Fvnl WTaY `lŸ§©¥¦§©£©§©¦
,zFzin iaiIg x`WA bFdpl WIW KxcM§¤¤¤¥¦§¦§¨©¨¥¦
zEkf cv mdl `Fvnl miWwaOW¤§©§¦¦§¨¤©§

oiCd on mxhtl(a"ivpd wnr): §¨§¨¦©¦
.åéìò äqëú àìåFl rcFi dY` m` §Ÿ§©¤¨¨¦©¨¥©
zprh eilr oFrhldaFg,FpicALpi` ¦§¨¨©£©¨§¦¥§

,wFYWl i`Xxixd LzwizWA iM ©©¦§¦¦§¦¨§£¥
eilr dQknM dY`eirWR z` milrnE ©¨¦§©¤¨¨©£¦¤§¨¨

(ixtq)(o"anx):i dxez

d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

i"yx£ep‚¯‰z ‚¯‰ Èk∑(לחֹובה החזירהּו זּכאי, ּדין מּבית יצא לזכּות(אם ּתחזירהּו אל חּיב, ּדין מּבית יצא BaŒ‰È‰z.(ספרי), E„È ƒ»…««¿∆ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ»¿ƒ¿∆
‰BL‡¯·∑ לא להמיתֹו. הּניסת ּביד וגֹו'מצוה העם ּכל "ויד ׁשּנאמר: אחרים, ּביד ימּות ּבידֹו, ."מת »ƒ»ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

(àé)ìòî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá Bzì÷ñe§©§¬¨«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ
éäìà ýåýéúéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬

:íéãáò£¨¦«

(áé)úBNòì eôñBé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À
ñ :Eaø÷a äfä òøä øáck©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

(âé)éøò úçàa òîLú-ékéäìà ýåýé øLà Eïúð E ¦«¦§©º§©©´¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬
ì Eì:øîàì íL úáL §²¨¤¬¤−̈¥«Ÿ

i"yx£ÌL ˙·LÏ∑(ספרי) לדירה נּתנה ׁשּלא לירּוׁשלים, Ó‡Ï¯.ּפרט 'B‚Â ÚÓL˙ŒÈk∑יצאּו" ּכן: אֹומרים »∆∆»ְְְִִִִֶַָָָָֹƒƒ¿«¿≈…ְְִֵָ
."וגֹו' ְ

(ãé)-úà eçéciå Eaøwî ìòiìá-éða íéLðà eàöé̈«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½©©¦²¤
íéøçà íéäìà äãáòðå äëìð øîàì íøéò éáLé«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−

:ízòãé-àì øLà£¤¬«Ÿ§©§¤«
i"yx£ÌÈL‡∑(פה נׁשים (סנהדרין ׁשּפ(שם)∑ÏÚiÏ·ŒÈa.ולא על, מקֹום ּבלי ׁשל עּלֹו Ì¯ÈÚ.רקּו È·LÈ∑ ולא ¬»ƒְִָֹ¿≈¿ƒ««ְְִֶֶָָֹֻ…¿≈ƒ»ְֹ

מּתֹוכּה' מּדיחיה ׁשּיהיּו ועד אנׁשים, ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת עיר נעׂשית 'אין אמרּו: מּכאן אחרת. עיר .יֹוׁשבי ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(åè)ïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨«©§¨¯§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´
:Eaø÷a úàfä äáòBzä äúNòð øácä©¨½̈¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«

·Ú‡יא  È¯‡ ˙eÓÈÂ ‡i·‡a dpÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿«»ƒ¬≈»»
C˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁcÓ C˙eÈÚË‡Ï¿«¿¬»ƒ««¿»«¿»¡»»ƒ«¿»

:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÔeÙÒBÈיב  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:CÈa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

È‰·יג  C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÈÂ¯wÓ „Áa ÚÓL˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¡»»»≈
:¯ÓÈÓÏ Ônz ·zÓÏ CÏ»¿ƒ««»¿≈»

È˙יד  eÈÚË‡Â CÈaÓ ‡ÚL¯ Èa ÔÈ¯·b e˜Ù¿»À¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿»»
˙ÂÚËÏ ÁÏÙÂ C‰ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ È·˙È»¿≈«¿¿¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬«

:ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ»¿«¿

˜ËL‡טו  ‡‰Â ˙e‡È Ï‡L˙Â ˜Bc·˙Â Úa˙˙Â¿ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»¿»À¿»
:CÈa ‡„‰ ‡z·ÚBz ‡„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk≈»ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ»∆¿»»»≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(i).epâøäz âøä ék,dzin iaiIg lM ¦¨Ÿ©©§¤¨©¨¥¦¨
xg`l zEkf cv mdl E`vn m ¦̀¨§¨¤©§§©©
mzF` mixifgn ,daFgl mpiC xnbPW¤¦§©¦¨§¨©£¦¦¨
mpiC xnbp m` la` .Wcgn oEcl̈¥¨¨£¨¦¦§©¦¨
,daFg cv mdl E`vn KMÎxg`e zEkfl¦§§©©¨¨§¨¤©¨
la` .Wcgn oEcl mzF` mixifgn oi ¥̀©£¦¦¨¨¥¨¨£¨

:Ktidl FpiC ziqOdÎziAn `vi m` ©¥¦¦§¥¤¦¨¨¦¥
;daFgl Edxifgd ,i`Mf oiCENi`e ¦©©©£¦¥§¨§¦

m`l` ,aiIg oiCÎziAn `vi ¦¨¨¦¥¦©¨©
.zEkfl EdxifgYaEzMd Kix`d Kkl ©£¦¥¦§§¨¤¡¦©¨

'EPbxdY bFxd iM' FpFWl ltke(ixtq) §¨©§¦¨©©§¤
(miyxtn):

äðBLàøá Ba äéäz Eãéike .Fzindl ¨§¦§¤¨¦¨©£¦§¦
iciA bxdp xaM ziqOdW xg`n¥©©¤©¥¦§¨¤¡©¦¥
`N` ?'mrd ci' FA siqFY dn ,zQiPd©¦¨©¦©¨¨¤¨

,Fzindl zQiPd cia devnm`e`l ¦§¨§©©¦¨©£¦§¦Ÿ
,mixg` ciA zEni - FciA zn¥§¨¨§©£¥¦

mrd lM cie' xn`PW'dpFxg`A(ixtq) ¤¤¡©§©¨¨¨¨©£¨
(x"yl):`i dxez

(bi)ì.íL úáLzaWl' aEzMd siqFd ¨¤¤¨¦©¨¨¤¤
dxEn`d zgCPd xir oiCW cOll 'mẄ§©¥¤¦¦©¦©©¨£¨
mixrd ozF`A wx bdFp ,dWxRA©¨¨¨¥©§¨¤¨¦

,mW zaWl xTirA zFiEUrWhxR ¤£§¦¨¨¤¤¨§¨
W ,milWExilDxTirdxicl dpYp `N ¦¨©¦¤¦¨¨Ÿ¦§¨§¦¨
WCwnl `N`(ixtq)(a"ivpd wnr): ¤¨§¦§¨

øîàì 'Bâå òîLú ékmiWp` E`vi ¦¦§©§¥Ÿ¨§£¨¦
zEcr YrnW `l oiicr m` mB .'ebe©¦£©¦Ÿ¨©§¨¥

YrnW wx `N` ,dxExA,oM mixnF` §¨¤¨©¨©§¨§¦¥
WE`vimiWp`'FbelHEOW ixd - ¤¨§£¨¦§£¥¤¨

WFxcle ,micr xg` xEzl Lilr̈¤¨©©¥¦§¦§
oNdl xEn`M ,mixaCd z` xFwgle§©§¤©§¨¦¨¨§©¨

'ebe 'Yxwge YWxce'(dngd xe`):ci dxez §¨©§¨§¨©§¨
(ci).ìòiìá éðarWx iWp`.oFcfe §¥§¦©©©§¥¤©§¨

zFaiYd on zaMxEn 'lrIlA' zaize§¥©§¦©©§¤¤¦©¥

,'lFr ilA'miWp` xnFlMEwxRW §¦§©£¨¦¤¨§
mdilrnmFwn lW FNErFA EcxnE: ¥£¥¤¤¨¨§
.íéLðàmiWp` `weeC,miWp `le £¨¦©§¨£¨¦§Ÿ¨¦

z` EgiCd miWp m`Woi` ,xird iaWFi ¤¦¨¦¦¦¤§¥¨¦¥
zgCPd xir ipiC DA mibdFp£¦¨¦¥¦©¦©©
mipFCp md `N` ,oNdl mix`Fand©§¨¦§©¨¤¨¥¦¦
mibxdpe dxfÎdcFar EcarW micigiM¦¦¦¤¨§£¨¨¨§¤¡¨¦

oiCÎziaA(ixtq)(l"kyn): §¥¦
.íøéò éáLémd migiCOdWM `weeC Ÿ§¥¦¨©§¨§¤©©¦¦¥

,xird iaWFIn`leE`AWxir iaWFi ¦§¥¨¦§Ÿ¤¨§¥¦
zxg`.mgiCdlExn` o`Mn,minkg ©¤¤§©¦¨¦¨¨§£¨¦

zgCPdÎxir ziUrp oi`lEgIW icM ¥©£¥¦©¦©©§¥¤¨
,dWxRA xEn`d lM DAdEgiCIW cr ¨¨¨¨©¨¨¨©¤©¦¨

miWp``lemiWpEidIW cre , £¨¦§Ÿ¨¦§©¤¦§
DkFYn digiCnzxg` xirn `le ©¦¤¨¦¨§Ÿ¥¦©¤¤

(:`iw oixcdpq):eh dxez



מה d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

(ç)éìà íéáøwä íëéúáéáñ øLà íénòä éäìàîE ¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´¥¤½
:õøàä äö÷-ãòå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬¨¨«¤

i"yx£ÌÈ˜Á¯‰ B‡ EÈÏ‡ ÌÈ·¯w‰∑(סא מּטיבן (סנהדרין הּכתּוב: אמר ּכ אּלא ּורחֹוקים? קרֹובים ּפרט לּמה «¿…ƒ≈∆»¿…ƒְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּברחֹוקים  מּמׁש אין ּכ ּבּקרֹובים, מּמׁש ׁשאין ּכׁשם רחֹוקים, ׁשל טיבן למד אּתה קרֹובים, Ó˜ˆ‰.ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָƒ¿≈

ı¯‡‰∑(ספרי)ּולבנה זֹו סֹופֹוחּמה ועד העֹולם מּסֹוף מהּלכים ׁשהן הּׁשמים, .ּוצבא »»∆ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

(è)ñBçú-àìå åéìà òîLú àìå Bì äáàú-àì«ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®§«Ÿ¨³
ðéòåéìò E:åéìò äqëú-àìå ìîçú-àìå ¥«§Æ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«

i"yx£BÏ ‰·‡˙Œ‡Ï∑(שם)ׁשּנאמר לפי ּתאהבּנּו, לא לֹו, ּתאב ּתהא יט)לא זה (ויקרא את ,"ּכמֹו לרע "ואהבּת : ……∆ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ּתאהב  ‡ÂÈÏ.לא ÚÓL˙ ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר לפי לֹו, למחל נפׁשֹו על כג)ּבהתחּננֹו לזה (שמות עּמֹו", ּתעזב "עזב : ַֹֹ¿…ƒ¿«≈»ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ
ּתעזב  ÂÈÏÚ.לא EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ∑ ּתחֹוס לא זה על ,"רע עלּֿדם תעמד "לא ׁשּנאמר: ∑ÏÓÁ˙Œ‡ÏÂ.לפי ֲַֹֹ¿…»≈¿»»ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ¿…«¿…

ּבזכּותֹו ּתהּפ ÂÈÏÚ.לא ‰qÎ˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי) לׁשּתק רּׁשאי אינ חֹובה, לֹו יֹודע אּתה .אם ְְִֵַֹ¿…¿«∆»»ְְִִֵֵַַַַָָֹ

(é)Búéîäì äðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âøä ék¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈©«£¦®
:äðøçàa íòä-ìk ãéå§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«

ÔÈ·È¯˜cח  ÔBÎÈ¯ÁÒa Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚhÓƒ«¬««¿«»ƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒƒ
ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡Ú¯‡ ÈÙÈqÓ CpÓ ÔÈ˜ÈÁ¯„ B‡ CÏ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»≈«¿»¿«¿»≈

:‡Ú¯‡«¿»

˙ÒeÁט  ‡ÏÂ dpÓ Ïa˜˙ ‡ÏÂ dÏ È·È˙ ‡Ï»≈≈≈¿»¿«≈ƒ≈¿»¿
:È‰BÏÚ ÈqÎ˙ ‡ÏÂ ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ È‰BÏÚ CÈÚ≈»¬ƒ¿»¿«≈¿»¿«≈¬ƒ

·dי  È‰z C„È dpÏË˜z ÏË˜Ó È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈≈
‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂ dÏË˜ÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿»«»

:‡˙È¯˙·a¿«¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

mixaCziqn ixaC oi`WmirnWEn §¨¦¤¥¦§¥¥¦§¨¦
xnF` `Ed dnlW oke .xzQa `N ¤̀¨©¥¤§¥§ŸŸ¥

(h ,f ilyn)oFWi`A mFi axrA sWpA'§¤¤§¤¤§¦
'dlt`e dlil`nbEC ozFp aEzMd] ©§¨©£¥¨©¨¥§¨

zExidGd zaFg oiprl ,xvId iEYitl§¦©¥¤§¦§©©©§¦
[EPOn dxinXde(a"ivpd wnr): §©§¦¨¦¤

éúBáàå äzà zòãé àì øLà.E £¤Ÿ¨©§¨©¨©£¤
`N` ,ziqOd ixaCn mpi` EN` mixaC§¨¦¥¥¨¦¦§¥©¥¦¤¨

iM ,oM xnF` aEzMddf xaCxW` ©¨¥¥¦¨¨¤£¤
cFarl zkll ,LzF` dYtn ziqOd©¥¦§©¤§¨¤¤©£

,mixg` midl`,Ll `Ed lFcB i`pB ¡Ÿ¦£¥¦§©¨§
oigiPn oi` zFOE`d s`W(miafFr) ¤©¨¥©¦¦§¦

e ,mdizFa` mdl ExqOX dnENi`df ©¤¨§¨¤£¥¤§¦¤
ziqOdExqOX dn aFfr' Ll xnF` ©¥¦¥§£©¤¨§

'LizFa` Ll(ixtq)(oexkfd):g dxez §£¤
(g)éìà íéáBøwä.íé÷Bçøä Bà E ©§¦¥¤¨§¦

,miwFgxE miaFxw hxt dOldlri ike ¨¨¨©§¦§¦§¦©£¤
?dpFW mpiCW zrCd lrKM `N` ©©©©¤¦¨¤¤¨¨

oaiHn ,aEzMd xn`(mzEdOn)lW ¨©©¨¦¦¨¦©¨¤
d milil`dmiaFxwdY`W ,Lil` ¨¡¦¦©§¦¥¤¤©¨

,lad mdW rcFie aFxTn mxiMndY` ©¦¨¦¨§¥©¤¥¤¤©¨
;miwFgx lW oaiH dn cnl`NW ¨¥©¦¨¤§¦¤Ÿ

on miticr miwFgxdW KWtpA dOcY§©¤§©§¨¤¨§¦£¦¦¦
`N` ,miaFxTdWOn oi`W mWM ©§¦¤¨§¥¤¥©¨

miwFgxA WOn oi` KM ,miaFxTA©§¦¨¥©¨¨§¦
(a"a):

õøàä äö÷îcaNn .ux`d dvw cre ¦§¥¨¨¤§©§¥¨¨¤¦§©
lr aqEn `EdW ,dhEWRd FzErnWn©§¨©§¨¤¨©
EdEWxC ,ux`d zFvw lkAW miiFBd©¦¤§¨§¨¨¤§¨
xW` dxfÎdcFard lr mB minkg£¨¦©©¨£¨¨¨£¤
,'ux`d dvw cre ux`d dvwn'¦§¥¨¨¤§©§¥¨¨¤

?idFfi`e`avE dpalE dOg Ff §¥¦©¨§¨¨§¨
minXd,mdl micaFr miiFBdWodW ©¨©¦¤©¦§¦¨¤¤¥
oikNdnriwxAcre mlFrd sFQn §©§¦¨¨¦©¦¨¨§©

FtFq(ixtq)(i"`a ,m"ialn):h dxez
(h).Bì äáàú àìFzErnWn caNn ŸŸ¤¦§©©§¨

Wi ,'Fl dSxzY `l' dhEWRd©§¨Ÿ¦§©¤¥
oFWl mB 'da`Y' oFWl zErnWnA§©§¨§Ÿ¤©§

;'dad`',Fl a`z `dz `lxnFlM ©£¨Ÿ§¥¨¥§©
,EPad`z `lxidfdl aEzMd KxvEde Ÿ¤¡¨¤§§©©¨§©§¦

,KM lrxn`PW itl(gi ,hi `xwie) ©¨§¦¤¤¡©
,LFnM Lrxl Yad`ela`df z` §¨©§¨§¥£¨£¨¤¤

ziqOd,ad`z `lbFxd' `N` ©¥¦Ÿ¤¡¨¤¨¨
oNdlcM 'ebe 'EPbxdY(y"`): ©©§¤§¦§©¨
.åéìà òîLú àìåFzErnWn caNn §Ÿ¦§©¥¨¦§©©§¨

FlFwA rnWY `NW dhEWRd©§¨¤Ÿ¦§©§
mB FrnWnA Wi ,dxiarl zFYRzdl§¦§©©£¥¨¥§©§¨©
eil` rnWY `NW ,FWpr iAbl dxdf ©̀§¨¨§©¥¨§¤Ÿ¦§©¥¨

WpFrn FxhtlFWtp lr FppgzdA §¨§¥¤§¦§©§©©§
,Fl lFgnl`l' xidfd xaMW s`e ¦§§©¤§¨¦§¦Ÿ

KxvEd 'EPad`Y,z`f lr mB xidfdl Ÿ£¤§©§©§¦©©Ÿ
xn`PW itl(d ,bk zeny)xFng d`xz iM' §¦¤¤¡©¦¦§¤£

'ebe L`pU,FOr aFfrY aFfrixd Ÿ©£¨©£¦£¥
riIql dxFY dzEv `pFVl ENit`W¤£¦©¥¦§¨¨§©¥©

mFwn lMn ,xFfrledflziqOd`l §©£¦¨¨¨¤©¥¦Ÿ
aFfrzFciA riIql lCYWY `le ©£§Ÿ¦§©¥§©¥©§¨

(m"anx):
ðéò ñBçú àìå.åéìò Exn`PW itl §Ÿ¨¥§¨¨§¦¤¤¡©

l`xUIn mc` lM iAbl(fh ,hi `xwie)`l §©¥¨¨¨¦¦§¨¥Ÿ
Lrx mC lr cFnrzz` giPdl `NW] ©£©©¥¤¤Ÿ§©¦©¤

.FliSdl lCYWdl ilAn zEnl Lrx¥£¨¦§¦§¦§©¥§©¦
dxiar xarW inA mB oiCd `Ede§©¦©§¦¤¨©£¥¨
FpiC xnbp `NW cFr lM ,dzin DWprW¤¨§¨¦¨¨¤Ÿ¦§©¦
daFge ,'Lrx' llkA Edixd oiCÎziaA§¥¦£¥¦§©¥£§¨
Kkl ,[zeOn FliSdlE eilr qEgl̈¨¨§©¦¦¨¤§¨

iM xidfdl aEzMd KxvEddf lr §©©¨§©§¦¦©¤
ziqOd,qFgz `lFliSn dY` oi`e ©¥¦Ÿ¨§¥©¨©¦

(a"ivpd wnr):
.ìBîçú àìåFzEkfA KFtdz `l- §Ÿ©§Ÿ©£¦§

,oiCA zEkf zprh Fl `Fvnl WTaY `lŸ§©¥¦§©£©§©¦
,zFzin iaiIg x`WA bFdpl WIW KxcM§¤¤¤¥¦§¦§¨©¨¥¦
zEkf cv mdl `Fvnl miWwaOW¤§©§¦¦§¨¤©§

oiCd on mxhtl(a"ivpd wnr): §¨§¨¦©¦
.åéìò äqëú àìåFl rcFi dY` m` §Ÿ§©¤¨¨¦©¨¥©
zprh eilr oFrhldaFg,FpicALpi` ¦§¨¨©£©¨§¦¥§

,wFYWl i`Xxixd LzwizWA iM ©©¦§¦¦§¦¨§£¥
eilr dQknM dY`eirWR z` milrnE ©¨¦§©¤¨¨©£¦¤§¨¨

(ixtq)(o"anx):i dxez

d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

i"yx£ep‚¯‰z ‚¯‰ Èk∑(לחֹובה החזירהּו זּכאי, ּדין מּבית יצא לזכּות(אם ּתחזירהּו אל חּיב, ּדין מּבית יצא BaŒ‰È‰z.(ספרי), E„È ƒ»…««¿∆ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ»¿ƒ¿∆
‰BL‡¯·∑ לא להמיתֹו. הּניסת ּביד וגֹו'מצוה העם ּכל "ויד ׁשּנאמר: אחרים, ּביד ימּות ּבידֹו, ."מת »ƒ»ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

(àé)ìòî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá Bzì÷ñe§©§¬¨«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ
éäìà ýåýéúéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬

:íéãáò£¨¦«

(áé)úBNòì eôñBé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À
ñ :Eaø÷a äfä òøä øáck©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

(âé)éøò úçàa òîLú-ékéäìà ýåýé øLà Eïúð E ¦«¦§©º§©©´¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬
ì Eì:øîàì íL úáL §²¨¤¬¤−̈¥«Ÿ

i"yx£ÌL ˙·LÏ∑(ספרי) לדירה נּתנה ׁשּלא לירּוׁשלים, Ó‡Ï¯.ּפרט 'B‚Â ÚÓL˙ŒÈk∑יצאּו" ּכן: אֹומרים »∆∆»ְְְִִִִֶַָָָָֹƒƒ¿«¿≈…ְְִֵָ
."וגֹו' ְ

(ãé)-úà eçéciå Eaøwî ìòiìá-éða íéLðà eàöé̈«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½©©¦²¤
íéøçà íéäìà äãáòðå äëìð øîàì íøéò éáLé«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−

:ízòãé-àì øLà£¤¬«Ÿ§©§¤«
i"yx£ÌÈL‡∑(פה נׁשים (סנהדרין ׁשּפ(שם)∑ÏÚiÏ·ŒÈa.ולא על, מקֹום ּבלי ׁשל עּלֹו Ì¯ÈÚ.רקּו È·LÈ∑ ולא ¬»ƒְִָֹ¿≈¿ƒ««ְְִֶֶָָֹֻ…¿≈ƒ»ְֹ

מּתֹוכּה' מּדיחיה ׁשּיהיּו ועד אנׁשים, ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת עיר נעׂשית 'אין אמרּו: מּכאן אחרת. עיר .יֹוׁשבי ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(åè)ïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨«©§¨¯§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´
:Eaø÷a úàfä äáòBzä äúNòð øácä©¨½̈¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«

·Ú‡יא  È¯‡ ˙eÓÈÂ ‡i·‡a dpÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿«»ƒ¬≈»»
C˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁcÓ C˙eÈÚË‡Ï¿«¿¬»ƒ««¿»«¿»¡»»ƒ«¿»

:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÔeÙÒBÈיב  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:CÈa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

È‰·יג  C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÈÂ¯wÓ „Áa ÚÓL˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¡»»»≈
:¯ÓÈÓÏ Ônz ·zÓÏ CÏ»¿ƒ««»¿≈»

È˙יד  eÈÚË‡Â CÈaÓ ‡ÚL¯ Èa ÔÈ¯·b e˜Ù¿»À¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿»»
˙ÂÚËÏ ÁÏÙÂ C‰ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ È·˙È»¿≈«¿¿¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬«

:ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ»¿«¿

˜ËL‡טו  ‡‰Â ˙e‡È Ï‡L˙Â ˜Bc·˙Â Úa˙˙Â¿ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»¿»À¿»
:CÈa ‡„‰ ‡z·ÚBz ‡„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk≈»ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ»∆¿»»»≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(i).epâøäz âøä ék,dzin iaiIg lM ¦¨Ÿ©©§¤¨©¨¥¦¨
xg`l zEkf cv mdl E`vn m ¦̀¨§¨¤©§§©©
mzF` mixifgn ,daFgl mpiC xnbPW¤¦§©¦¨§¨©£¦¦¨
mpiC xnbp m` la` .Wcgn oEcl̈¥¨¨£¨¦¦§©¦¨
,daFg cv mdl E`vn KMÎxg`e zEkfl¦§§©©¨¨§¨¤©¨
la` .Wcgn oEcl mzF` mixifgn oi ¥̀©£¦¦¨¨¥¨¨£¨

:Ktidl FpiC ziqOdÎziAn `vi m` ©¥¦¦§¥¤¦¨¨¦¥
;daFgl Edxifgd ,i`Mf oiCENi`e ¦©©©£¦¥§¨§¦

m`l` ,aiIg oiCÎziAn `vi ¦¨¨¦¥¦©¨©
.zEkfl EdxifgYaEzMd Kix`d Kkl ©£¦¥¦§§¨¤¡¦©¨

'EPbxdY bFxd iM' FpFWl ltke(ixtq) §¨©§¦¨©©§¤
(miyxtn):

äðBLàøá Ba äéäz Eãéike .Fzindl ¨§¦§¤¨¦¨©£¦§¦
iciA bxdp xaM ziqOdW xg`n¥©©¤©¥¦§¨¤¡©¦¥
`N` ?'mrd ci' FA siqFY dn ,zQiPd©¦¨©¦©¨¨¤¨

,Fzindl zQiPd cia devnm`e`l ¦§¨§©©¦¨©£¦§¦Ÿ
,mixg` ciA zEni - FciA zn¥§¨¨§©£¥¦

mrd lM cie' xn`PW'dpFxg`A(ixtq) ¤¤¡©§©¨¨¨¨©£¨
(x"yl):`i dxez

(bi)ì.íL úáLzaWl' aEzMd siqFd ¨¤¤¨¦©¨¨¤¤
dxEn`d zgCPd xir oiCW cOll 'mẄ§©¥¤¦¦©¦©©¨£¨
mixrd ozF`A wx bdFp ,dWxRA©¨¨¨¥©§¨¤¨¦

,mW zaWl xTirA zFiEUrWhxR ¤£§¦¨¨¤¤¨§¨
W ,milWExilDxTirdxicl dpYp `N ¦¨©¦¤¦¨¨Ÿ¦§¨§¦¨
WCwnl `N`(ixtq)(a"ivpd wnr): ¤¨§¦§¨

øîàì 'Bâå òîLú ékmiWp` E`vi ¦¦§©§¥Ÿ¨§£¨¦
zEcr YrnW `l oiicr m` mB .'ebe©¦£©¦Ÿ¨©§¨¥

YrnW wx `N` ,dxExA,oM mixnF` §¨¤¨©¨©§¨§¦¥
WE`vimiWp`'FbelHEOW ixd - ¤¨§£¨¦§£¥¤¨

WFxcle ,micr xg` xEzl Lilr̈¤¨©©¥¦§¦§
oNdl xEn`M ,mixaCd z` xFwgle§©§¤©§¨¦¨¨§©¨

'ebe 'Yxwge YWxce'(dngd xe`):ci dxez §¨©§¨§¨©§¨
(ci).ìòiìá éðarWx iWp`.oFcfe §¥§¦©©©§¥¤©§¨

zFaiYd on zaMxEn 'lrIlA' zaize§¥©§¦©©§¤¤¦©¥

,'lFr ilA'miWp` xnFlMEwxRW §¦§©£¨¦¤¨§
mdilrnmFwn lW FNErFA EcxnE: ¥£¥¤¤¨¨§
.íéLðàmiWp` `weeC,miWp `le £¨¦©§¨£¨¦§Ÿ¨¦

z` EgiCd miWp m`Woi` ,xird iaWFi ¤¦¨¦¦¦¤§¥¨¦¥
zgCPd xir ipiC DA mibdFp£¦¨¦¥¦©¦©©
mipFCp md `N` ,oNdl mix`Fand©§¨¦§©¨¤¨¥¦¦
mibxdpe dxfÎdcFar EcarW micigiM¦¦¦¤¨§£¨¨¨§¤¡¨¦

oiCÎziaA(ixtq)(l"kyn): §¥¦
.íøéò éáLémd migiCOdWM `weeC Ÿ§¥¦¨©§¨§¤©©¦¦¥

,xird iaWFIn`leE`AWxir iaWFi ¦§¥¨¦§Ÿ¤¨§¥¦
zxg`.mgiCdlExn` o`Mn,minkg ©¤¤§©¦¨¦¨¨§£¨¦

zgCPdÎxir ziUrp oi`lEgIW icM ¥©£¥¦©¦©©§¥¤¨
,dWxRA xEn`d lM DAdEgiCIW cr ¨¨¨¨©¨¨¨©¤©¦¨

miWp``lemiWpEidIW cre , £¨¦§Ÿ¨¦§©¤¦§
DkFYn digiCnzxg` xirn `le ©¦¤¨¦¨§Ÿ¥¦©¤¤

(:`iw oixcdpq):eh dxez



d`xמו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

i"yx£·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â∑(מ ג':(סנהדרין יׁש ּכאן הּמקרא מרּבּוי חקירֹות, ׁשבע למדּו מּכאן ¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום ּבדיקֹות. למדּו ּומּמּנּו הּמנין, מן אינֹו וׁשאלּת, והיטב; וחקירה יט)ּדריׁשה, :(דברים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

אֹומר הּוא אחר ּבמקֹום ועֹוד היטב", הּׁשֹופטים יז)"ודרׁשּו היטב'(שם 'היטב ולמדּו: היטב", "ודרׁשּת : ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
ליּתן  ׁשוה, ּבזה לגזרה זה ׁשל .האמּור ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָ

(æè)áøç-éôì àåää øéòä éáLé-úà äkú äkä©¥´©¤À¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦¨®¤
-éôì dzîäa-úàå da-øLà-ìk-úàå dúà íøçä©«£¥¸Ÿ¨¯§¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦

:áøç̈«¤
i"yx£‰k˙ ‰k‰∑(לא ּבאחרת (ב"מ המיתם ּבהם, הּכתּובה ּבמיתה להמיתם יכל אינ .אם «≈«∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

(æé)zôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk-úàå§¤¨§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´
ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øéòä-úà Làá̈¥À¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−

éäìà:ãBò äðaú àì íìBò ìz äúéäå E ¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï∑ּובׁשבילֹו .לׁשמֹו «¡…∆ְְִִִ

(çé)áeLé ïòîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á¨¸
Eaøäå Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî ýåýé§Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´§¦§¤½

éúáàì òaLð øLàk:E ©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«
i"yx£Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ∑(ספרי) ּבעֹולם אף חרֹון ּבעֹולם, ׁשעבֹודתּֿכֹוכבים זמן .ׁשּכל ¿««»≈¬«ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָ

‰‰È‡טז  ‡z¯˜ È·˙È ˙È ÈÁÓ˙ ‡ÁÓÓƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈«¿»«ƒ
˙ÈÂ d· Èc Ïk ˙ÈÂ d˙È ¯nb ·¯Ác Ìb˙ÙÏ¿ƒ¿«¿»∆««»«¿»»ƒ«¿»

:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯ÈÚa¿ƒ«¿ƒ¿«¿»∆

B˙Â˜„יז  di˙Ù B‚Ï LBÎz d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»¬»«ƒ¿¿¿»«¿≈
Ì„˜ ¯ÈÓb d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ‡z¯˜ ˙È ‡¯ea¿»»«¿»¿»»¬»«¿ƒ√»
Èa˙˙ ‡Ï ÌÏÚÏ ·È¯Á Ïz È‰˙e C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿≈≈»ƒ¿»»»ƒ¿¿≈

:„BÚ

ÏÈ„aיח  ‡Ó¯Á ÔÓ ÌÚcÓ C„Èa ˜a„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ««ƒ∆¿»¿ƒ
ÔÈÓÁ¯ CÏ ·‰ÈÂ dÊ‚¯ ÛB˜zÓ ÈÈ ·e˙Ècƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈«»«¬ƒ
:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡Ók CpbÒÈÂ CÏÚ ÌÁ¯ÈÂƒ«≈¬»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨©§¨§¨©§¨§¨©§¨¥¥
,dAxd zFxiwge zFWixC aEzMd dAix¦¨©¨§¦©£¦©§¥

Ecnl o`MnoiC minkgraW ¦¨¨§£¨¦¦¤©
dzFxiwg,micrd z` odA xFwgl WIW ©£¦¤¥©£¨¤¤¨¥¦

.dxEnB zn`M mzEcr lAwl icM§¥§©¥¥¨¤¡¤§¨
?raW od zFxiwgdW Ecnl okidnE¥¥¨¨§¤©£¦¥¤©

iEAxnmdA Kix`dW zFpFWNd ¥¦©§¤¤¡¦¨¤
,`xwOd:cviMo`Mdf wEqtA'b Wi ©¦§¨¥©¨§¨¤¥
zFpFWl.'ahid'e 'dxiwg'e 'dWixC' : §§¦¨©£¦¨§¥¥

oFWl mpn`'Yl`We'o`M xEn`d ¨§¨§§¨©§¨¨¨¨
,oipOd on Fpi`rnWn Fpi` df oFWNW ¥¦©¦§¨¤¨¤¥©§©

,dl`W l`FWM `N` ,WOn dxiwg£¦¨©¨¤¨§¥§¥¨
Ecnl EPOnEz`d,zFwicAx`W odW ¦¤¨§¤©§¦¤¥§¨

FnM zFxEng opi`W zFl`Xd©§¥¤¥¨£§
Epcnl df wEqtAW ixd .zFxiwgd©£¦£¥¤§¨¤¨©§

;zFxiwg WlW`Ed xg` mFwnaE ¨£¦§¨©¥

xnF`(gi ,hi onwl)mihtFXd EWxce ¥§¨§©§¦
ahid'dWixC' :zFpFWl ipW cFr ixd - ¥¥£¥§¥§§¦¨
ahid'ee ;'cFriM Epivnxg` mFwnA §¥¥§¨¦¦§¨©¥

xnF` `EdaEW(c ,fi my)YWxce' ¥§¨©§¨
'ahid.dxiwg lW zFpFWl raW ixd - ¥¥£¥¤©§¤£¦¨

.deWÎdxifbl 'ahid' 'ahid' Ecnle§¨§¥¥¥¥¦§¥¨¨¨
on cg` lMW iRÎlrÎs` ,xnFlM§©©©¦¤¨¤¨¦
ixd ,xg` oiprl xn`p ElNd miwEqRd©§¦©¨¤¡©§¦§¨©¥£¥
Ep` mNEkA dxEn`d 'ahid' zaiYOW¤¦¥©¥¥¨£¨§¨¨

,'deW dxifB' micnloYilz`xEn`d §¥¦§¥¨¨¨¦¥¤¨¨
dfA df lWlkA xn`PX dn lMW - ¤¤¨¤¤¨©¤¤¡©§¨

xn`p ENi`M FzF` mi`Fx ,mdn cg ¤̀¨¥¤¦§¦¤¡©
zEcr zlAw lMW o`MnE ,mNEkA§¨¦¨¤¨©¨©¥

zFxiwg raW dkixv(.n oixcdpq):fh dxez §¦¨¤©£¦
(fh).äkú äkäoFWl aEzMd ltM ©¥©¤¨©©¨§

LcOll .d`Md,s`WlFki Lpi` m` ©¨¨§©¤§¤©¦¥§¨

mda daEzMd dziOA mzindl©£¦¨©¦¨©§¨¨¤
,(axgA dzin)A mzinddzinzxg` ¦¨§¤¤£¦¥§¦¨©¤¤

cg` m` oFbM] mzindl lkEY DAW¤¨©©£¦¨§¦¤¨
wFxfl lFki dY`e ,dpitqA gxFA mdn¥¤¥©¦§¦¨§©¨¨¦§

FriAhdl F` ug FA(i"yx)[(ixtq) ¥§©§¦
(`"n):fi dxez
(fi)éäìà 'äì.Exird ztixU ©¡Ÿ¤§¥©¨¦

`id ,DllWEFliaWaE FnWl- §¨¨¦¦§¦§¦
mEIwlE FnW cFaM xEarA ,xnFlM§©©£§§§¦

oM miUFr Ep` Fzevn(g"n`a):gi dxez ¦§¨¨¦¥
(gi).Btà ïBøçî 'ä áeLé ïòîì§©©¨¥£©

W onf lMWicaFrdxfÎdcFarminiIw ¤¨§©¤§¥£¨¨¨©¨¦
,mlFrAdxFWs`ÎoFxg'd,mlFrA ¨¨¤£©¨¨

'd aEWi' xird iaWFi EMdW oeike§¥¨¤ª§¥¨¦¨
'FR` oFxgn(ixtq)(`"n):hi dxez ¥£©

d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy

(èé)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì E-ìk-úà øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨
éðéòa øLiä úBNòì íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ©¨½̈§¥¥−

éäìà ýåýéñ :E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ß a`Îmgpn c"k iriax mei ß

ãé(à)eããbúú àì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ¦§«Ÿ§À
:úîì íëéðéò ïéa äçø÷ eîéNú-àìå§«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

i"yx£e„„b˙˙ ‡Ï∑ּתּתנּו וׂשרט לא ּבניו ּגדידה ׁשאּתם לפי עֹוׂשין, ׁשהאמֹורּיים ּכדר מת, על ּבבׂשרכם …ƒ¿…¿ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּומקרחים  ּגדּודים ולא נאים להיֹות ראּויין ואּתם מקֹום, ÌÎÈÈÚ.ׁשל ÔÈa∑ אחר ּובמקֹום הּפּדחת, אצל ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָֹֹ≈≈≈∆ְֵֵֶַַַַַָ

אֹומר כא)הּוא העינים (ויקרא ּכבין הראׁש ּכל לעׂשֹות ּבראׁשם", קרחה יקרחּו "לא :. ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(295 'nr ck zegiy ihewl)

אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם להלהלהלה'''' אאאאּתּתּתּתםםםם א)ּבּבּבּבניםניםניםנים (יד, ֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
הּבעל־ׁשם־טֹוב ּתֹורת קלג)ידּועה אות הוספות - קה"ת - טוב שם לעת (כתר להֹוריו ׁשּנֹולד יחיד ּכבן ה' ּבעיני יקר יהּודי ׁשּכל , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

לׁשּכח  לֹו אסּור ,מל ּבן ׁשל ּכבֹודֹו לפי ׁשאינם חּלין, ּבעניני עֹוסק הּוא ּכאׁשר ׁשּגם אפֹוא, מּובן .מּכ יֹותר ועֹוד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻזקנתם,
למעלת  - ּבּׁשביה ּבהיֹותֹו אפילּו - הּׂשר מעלת ּדֹומה ׁשאינּה ּבחסידּות, וכּמבאר הקב"ה. הּמלכים מלכי מל ׁשל ּבנֹו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהּוא

הדיֹוט. ְִֶאיׁש

(á)éäìà ýåýéì äzà LBã÷ íò ékýåýé øça Eáe E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈À
éðt-ìò øLà íénòä ìkî älâñ íòì Bì úBéäì¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬

ñ :äîãàä̈«£¨¨«
i"yx£‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èk∑,מאבֹותי עצמ ה'קדּׁשת ּבחר ּוב" ."ועֹוד: ƒ«»«»ְְְְְֲֵֶַַַָֻ

(â):äáòBz-ìk ìëàú àì¬ŸŸ©−¨«¥¨«
i"yx£‰·ÚBzŒÏk∑(לד ׁשּתעבּתי (בכורות ּדבר הרי ּבּמדינה, לׁשחטֹו ּכדי ּבכֹור אזן צרם ּכגֹון: ,ל ׁשּתעבּתי ּכל »≈»ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

È˙יט  ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚÓÏ¿∆¿«¿»»√»¿»¡»»

˙˙ÔeÓÓÁא  ‡Ï ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔÈa¿ƒ«√»¿»¡»¬»ƒ¿«¿
:˙ÈÓ ÏÚ ÔBÎÈÈÚ ÔÈa Ë¯Ó ÔeeL˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»≈≈≈«ƒ

C·eב  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

Á¯Óc˜:ג  Ïk ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

ãé(`).eããBbúú àì:FWExiR`l Ÿ¦§§¥Ÿ
hxUe dcicb EpYzmikEYg) ¦§§¦¨¨¤¤¦¦

(zFhixUEmkxUaAla`e xrv KFYn §¦¦§©§¤¦©©¨¥¤
lrdoiUFr miIxFn`dW KxcM ,zn ©©¥§¤¤¤¨¡¦¦¦

aEzMde .zOd lr milA`zn mdWM§¤¥¦§©§¦©©¥§©¨
'dl mY` mipA' :xaCl mrh miCwn©§¦©©©¨¨¨¦©¤©

,xnFlM ,'mkidl`eipA mY`W itl ¡Ÿ¥¤§©§¦¤©¤¨¨
mi`p zFidl oiiE`x mY`e ,mFwn lW¤¨§©¤§¦¦§¨¦

migxFwnE micEcb `le,xrU iWElY] §Ÿ§¦§¨¦§¥¥¨
[oNdlcM(m"`x): §¦§©¨

.íëéðéò ïéamipird oiA Wxtl oi` ¥¥¥¤¥§¨¥¥¨¥©¦
xrU zginv mW oi` ixdW ,WOn©¨¤£¥¥¨§¦©¥¨
`N` ,FzWilY lr aEzMd xidfIW¤©§¦©¨©§¦¨¤¨

W`xd DaFbA FWExiR.zgCRd lv` ¥§©¨Ÿ¥¤©©©©

xnF` aEzMdW KxcM] (gvOd lrn)¥©©¥©§¤¤¤©¨¥
W`x lW oiNitY zgpd iAbl(gi ,`i lirl) §©¥£¨©§¦¦¤Ÿ

FrnWOW ,'mkipir oiA zthFhl Eide'§¨§¨Ÿ¥¥¥¤¤©§¨
mipird lEn oEEknd mFwOA.[mFwnaE ©¨©§¨¨¥©¦§¨

xnF` `Ed xg`(d ,`k `xwie)Egxwi `l ©¥¥Ÿ¦§§
,mW`xA dgxwlg xEQi`dW rnWn ¨§¨§Ÿ¨©§©¤¨¦¨

micnl Ep` o`Mn ,W`xd lM lr©¨¨Ÿ¦¨¨§¥¦
zFUrlxrU oiCM W`xd lMoicoiA ©£¦¥¨¨¨Ÿ§¦¥
,mipirdlkA bdFp dgxw xEQi`W ¨¥¨¦¤¦¨§¨¥§¨

`N` ,mipird oiA wx `le ,W`xd̈Ÿ§Ÿ©¥¨¥©¦¤¨
lW mMxc itM o`M aEzMd hwPW¤¨©©¨¨§¦©§¨¤

mdipir oiA gFxwl miIxFn`d(ixtq)a"a) ¨¡¦¦¦§©¥¥¥¤
(`xwie:a dxez

(a)äzà LBã÷ íò ék'd xgA LaE ¦©¨©¨§¨©

o`M hxiR .dNbq mrl Fl zFidl¦§§©§ª¨¥©¨
mr' :l`xUi mrA zFlrn iYW aEzMd©¨§¥©£§©¦§¨¥©
dpFW`xd dlrOd .'xgap mr'e 'WFcẅ§©¦§¨©©£¨¨¦¨

`idLnvr zXEcwLA drEhPd ¦§©©§§©§¨§
cFre ;LizFa`n:dlrn'd xgA LaE ¥£¤§©£¨§¨©

dxFYd z` Ll zzle mrl Fl zFidl¦§§¨§¨¥§¤©¨
(a"a):b dxez
(b).äáòBz ìkzWxtl dnCwd idFf ¨¥¨¦©§¨¨§¨¨©

minkg EdEWxcE ,dlik`d ixEQi ¦̀¥¨£¦¨§¨£¨¦
`NW mitqFp dlik` ixEQi` zFAxl§©¦¥£¦¨¨¦¤Ÿ
mxEQi` cFqi xW`e ,dxFYA EWxRzp¦§¨§©¨©£¤§¦¨
Kke ,mdA dzUrPW dxiard cSn `Ed¦©¨£¥¨¤¤¤§¨¨¤§¨

lk`Y `l :FWExiRlMxaCiYarYW ¥ŸŸ©¨¨¨¤¦©§¦
LlFzFUrloFbM ,Wmxv(hrn Kzg) §©£§¤¨©¨©§©



מז d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iyily meil inei xeriy

i"yx£·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â∑(מ ג':(סנהדרין יׁש ּכאן הּמקרא מרּבּוי חקירֹות, ׁשבע למדּו מּכאן ¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום ּבדיקֹות. למדּו ּומּמּנּו הּמנין, מן אינֹו וׁשאלּת, והיטב; וחקירה יט)ּדריׁשה, :(דברים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

אֹומר הּוא אחר ּבמקֹום ועֹוד היטב", הּׁשֹופטים יז)"ודרׁשּו היטב'(שם 'היטב ולמדּו: היטב", "ודרׁשּת : ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
ליּתן  ׁשוה, ּבזה לגזרה זה ׁשל .האמּור ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָ

(æè)áøç-éôì àåää øéòä éáLé-úà äkú äkä©¥´©¤À¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦¨®¤
-éôì dzîäa-úàå da-øLà-ìk-úàå dúà íøçä©«£¥¸Ÿ¨¯§¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦

:áøç̈«¤
i"yx£‰k˙ ‰k‰∑(לא ּבאחרת (ב"מ המיתם ּבהם, הּכתּובה ּבמיתה להמיתם יכל אינ .אם «≈«∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

(æé)zôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk-úàå§¤¨§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´
ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øéòä-úà Làá̈¥À¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−

éäìà:ãBò äðaú àì íìBò ìz äúéäå E ¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï∑ּובׁשבילֹו .לׁשמֹו «¡…∆ְְִִִ

(çé)áeLé ïòîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á¨¸
Eaøäå Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî ýåýé§Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´§¦§¤½

éúáàì òaLð øLàk:E ©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«
i"yx£Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ∑(ספרי) ּבעֹולם אף חרֹון ּבעֹולם, ׁשעבֹודתּֿכֹוכבים זמן .ׁשּכל ¿««»≈¬«ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָ

‰‰È‡טז  ‡z¯˜ È·˙È ˙È ÈÁÓ˙ ‡ÁÓÓƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈«¿»«ƒ
˙ÈÂ d· Èc Ïk ˙ÈÂ d˙È ¯nb ·¯Ác Ìb˙ÙÏ¿ƒ¿«¿»∆««»«¿»»ƒ«¿»

:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯ÈÚa¿ƒ«¿ƒ¿«¿»∆

B˙Â˜„יז  di˙Ù B‚Ï LBÎz d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»¬»«ƒ¿¿¿»«¿≈
Ì„˜ ¯ÈÓb d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ‡z¯˜ ˙È ‡¯ea¿»»«¿»¿»»¬»«¿ƒ√»
Èa˙˙ ‡Ï ÌÏÚÏ ·È¯Á Ïz È‰˙e C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿≈≈»ƒ¿»»»ƒ¿¿≈

:„BÚ

ÏÈ„aיח  ‡Ó¯Á ÔÓ ÌÚcÓ C„Èa ˜a„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ««ƒ∆¿»¿ƒ
ÔÈÓÁ¯ CÏ ·‰ÈÂ dÊ‚¯ ÛB˜zÓ ÈÈ ·e˙Ècƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈«»«¬ƒ
:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡Ók CpbÒÈÂ CÏÚ ÌÁ¯ÈÂƒ«≈¬»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨©§¨§¨©§¨§¨©§¨¥¥
,dAxd zFxiwge zFWixC aEzMd dAix¦¨©¨§¦©£¦©§¥

Ecnl o`MnoiC minkgraW ¦¨¨§£¨¦¦¤©
dzFxiwg,micrd z` odA xFwgl WIW ©£¦¤¥©£¨¤¤¨¥¦

.dxEnB zn`M mzEcr lAwl icM§¥§©¥¥¨¤¡¤§¨
?raW od zFxiwgdW Ecnl okidnE¥¥¨¨§¤©£¦¥¤©

iEAxnmdA Kix`dW zFpFWNd ¥¦©§¤¤¡¦¨¤
,`xwOd:cviMo`Mdf wEqtA'b Wi ©¦§¨¥©¨§¨¤¥
zFpFWl.'ahid'e 'dxiwg'e 'dWixC' : §§¦¨©£¦¨§¥¥

oFWl mpn`'Yl`We'o`M xEn`d ¨§¨§§¨©§¨¨¨¨
,oipOd on Fpi`rnWn Fpi` df oFWNW ¥¦©¦§¨¤¨¤¥©§©

,dl`W l`FWM `N` ,WOn dxiwg£¦¨©¨¤¨§¥§¥¨
Ecnl EPOnEz`d,zFwicAx`W odW ¦¤¨§¤©§¦¤¥§¨

FnM zFxEng opi`W zFl`Xd©§¥¤¥¨£§
Epcnl df wEqtAW ixd .zFxiwgd©£¦£¥¤§¨¤¨©§

;zFxiwg WlW`Ed xg` mFwnaE ¨£¦§¨©¥

xnF`(gi ,hi onwl)mihtFXd EWxce ¥§¨§©§¦
ahid'dWixC' :zFpFWl ipW cFr ixd - ¥¥£¥§¥§§¦¨
ahid'ee ;'cFriM Epivnxg` mFwnA §¥¥§¨¦¦§¨©¥

xnF` `EdaEW(c ,fi my)YWxce' ¥§¨©§¨
'ahid.dxiwg lW zFpFWl raW ixd - ¥¥£¥¤©§¤£¦¨

.deWÎdxifbl 'ahid' 'ahid' Ecnle§¨§¥¥¥¥¦§¥¨¨¨
on cg` lMW iRÎlrÎs` ,xnFlM§©©©¦¤¨¤¨¦
ixd ,xg` oiprl xn`p ElNd miwEqRd©§¦©¨¤¡©§¦§¨©¥£¥
Ep` mNEkA dxEn`d 'ahid' zaiYOW¤¦¥©¥¥¨£¨§¨¨

,'deW dxifB' micnloYilz`xEn`d §¥¦§¥¨¨¨¦¥¤¨¨
dfA df lWlkA xn`PX dn lMW - ¤¤¨¤¤¨©¤¤¡©§¨

xn`p ENi`M FzF` mi`Fx ,mdn cg ¤̀¨¥¤¦§¦¤¡©
zEcr zlAw lMW o`MnE ,mNEkA§¨¦¨¤¨©¨©¥

zFxiwg raW dkixv(.n oixcdpq):fh dxez §¦¨¤©£¦
(fh).äkú äkäoFWl aEzMd ltM ©¥©¤¨©©¨§

LcOll .d`Md,s`WlFki Lpi` m` ©¨¨§©¤§¤©¦¥§¨

mda daEzMd dziOA mzindl©£¦¨©¦¨©§¨¨¤
,(axgA dzin)A mzinddzinzxg` ¦¨§¤¤£¦¥§¦¨©¤¤

cg` m` oFbM] mzindl lkEY DAW¤¨©©£¦¨§¦¤¨
wFxfl lFki dY`e ,dpitqA gxFA mdn¥¤¥©¦§¦¨§©¨¨¦§

FriAhdl F` ug FA(i"yx)[(ixtq) ¥§©§¦
(`"n):fi dxez
(fi)éäìà 'äì.Exird ztixU ©¡Ÿ¤§¥©¨¦

`id ,DllWEFliaWaE FnWl- §¨¨¦¦§¦§¦
mEIwlE FnW cFaM xEarA ,xnFlM§©©£§§§¦

oM miUFr Ep` Fzevn(g"n`a):gi dxez ¦§¨¨¦¥
(gi).Btà ïBøçî 'ä áeLé ïòîì§©©¨¥£©

W onf lMWicaFrdxfÎdcFarminiIw ¤¨§©¤§¥£¨¨¨©¨¦
,mlFrAdxFWs`ÎoFxg'd,mlFrA ¨¨¤£©¨¨

'd aEWi' xird iaWFi EMdW oeike§¥¨¤ª§¥¨¦¨
'FR` oFxgn(ixtq)(`"n):hi dxez ¥£©

d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy

(èé)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì E-ìk-úà øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨
éðéòa øLiä úBNòì íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ©¨½̈§¥¥−

éäìà ýåýéñ :E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ß a`Îmgpn c"k iriax mei ß

ãé(à)eããbúú àì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ¦§«Ÿ§À
:úîì íëéðéò ïéa äçø÷ eîéNú-àìå§«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

i"yx£e„„b˙˙ ‡Ï∑ּתּתנּו וׂשרט לא ּבניו ּגדידה ׁשאּתם לפי עֹוׂשין, ׁשהאמֹורּיים ּכדר מת, על ּבבׂשרכם …ƒ¿…¿ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּומקרחים  ּגדּודים ולא נאים להיֹות ראּויין ואּתם מקֹום, ÌÎÈÈÚ.ׁשל ÔÈa∑ אחר ּובמקֹום הּפּדחת, אצל ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָֹֹ≈≈≈∆ְֵֵֶַַַַַָ

אֹומר כא)הּוא העינים (ויקרא ּכבין הראׁש ּכל לעׂשֹות ּבראׁשם", קרחה יקרחּו "לא :. ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(295 'nr ck zegiy ihewl)

אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם להלהלהלה'''' אאאאּתּתּתּתםםםם א)ּבּבּבּבניםניםניםנים (יד, ֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
הּבעל־ׁשם־טֹוב ּתֹורת קלג)ידּועה אות הוספות - קה"ת - טוב שם לעת (כתר להֹוריו ׁשּנֹולד יחיד ּכבן ה' ּבעיני יקר יהּודי ׁשּכל , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

לׁשּכח  לֹו אסּור ,מל ּבן ׁשל ּכבֹודֹו לפי ׁשאינם חּלין, ּבעניני עֹוסק הּוא ּכאׁשר ׁשּגם אפֹוא, מּובן .מּכ יֹותר ועֹוד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻזקנתם,
למעלת  - ּבּׁשביה ּבהיֹותֹו אפילּו - הּׂשר מעלת ּדֹומה ׁשאינּה ּבחסידּות, וכּמבאר הקב"ה. הּמלכים מלכי מל ׁשל ּבנֹו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהּוא

הדיֹוט. ְִֶאיׁש

(á)éäìà ýåýéì äzà LBã÷ íò ékýåýé øça Eáe E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈À
éðt-ìò øLà íénòä ìkî älâñ íòì Bì úBéäì¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬

ñ :äîãàä̈«£¨¨«
i"yx£‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èk∑,מאבֹותי עצמ ה'קדּׁשת ּבחר ּוב" ."ועֹוד: ƒ«»«»ְְְְְֲֵֶַַַָֻ

(â):äáòBz-ìk ìëàú àì¬ŸŸ©−¨«¥¨«
i"yx£‰·ÚBzŒÏk∑(לד ׁשּתעבּתי (בכורות ּדבר הרי ּבּמדינה, לׁשחטֹו ּכדי ּבכֹור אזן צרם ּכגֹון: ,ל ׁשּתעבּתי ּכל »≈»ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

È˙יט  ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚÓÏ¿∆¿«¿»»√»¿»¡»»

˙˙ÔeÓÓÁא  ‡Ï ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔÈa¿ƒ«√»¿»¡»¬»ƒ¿«¿
:˙ÈÓ ÏÚ ÔBÎÈÈÚ ÔÈa Ë¯Ó ÔeeL˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»≈≈≈«ƒ

C·eב  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

Á¯Óc˜:ג  Ïk ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

ãé(`).eããBbúú àì:FWExiR`l Ÿ¦§§¥Ÿ
hxUe dcicb EpYzmikEYg) ¦§§¦¨¨¤¤¦¦

(zFhixUEmkxUaAla`e xrv KFYn §¦¦§©§¤¦©©¨¥¤
lrdoiUFr miIxFn`dW KxcM ,zn ©©¥§¤¤¤¨¡¦¦¦

aEzMde .zOd lr milA`zn mdWM§¤¥¦§©§¦©©¥§©¨
'dl mY` mipA' :xaCl mrh miCwn©§¦©©©¨¨¨¦©¤©

,xnFlM ,'mkidl`eipA mY`W itl ¡Ÿ¥¤§©§¦¤©¤¨¨
mi`p zFidl oiiE`x mY`e ,mFwn lW¤¨§©¤§¦¦§¨¦

migxFwnE micEcb `le,xrU iWElY] §Ÿ§¦§¨¦§¥¥¨
[oNdlcM(m"`x): §¦§©¨

.íëéðéò ïéamipird oiA Wxtl oi` ¥¥¥¤¥§¨¥¥¨¥©¦
xrU zginv mW oi` ixdW ,WOn©¨¤£¥¥¨§¦©¥¨
`N` ,FzWilY lr aEzMd xidfIW¤©§¦©¨©§¦¨¤¨

W`xd DaFbA FWExiR.zgCRd lv` ¥§©¨Ÿ¥¤©©©©

xnF` aEzMdW KxcM] (gvOd lrn)¥©©¥©§¤¤¤©¨¥
W`x lW oiNitY zgpd iAbl(gi ,`i lirl) §©¥£¨©§¦¦¤Ÿ

FrnWOW ,'mkipir oiA zthFhl Eide'§¨§¨Ÿ¥¥¥¤¤©§¨
mipird lEn oEEknd mFwOA.[mFwnaE ©¨©§¨¨¥©¦§¨

xnF` `Ed xg`(d ,`k `xwie)Egxwi `l ©¥¥Ÿ¦§§
,mW`xA dgxwlg xEQi`dW rnWn ¨§¨§Ÿ¨©§©¤¨¦¨

micnl Ep` o`Mn ,W`xd lM lr©¨¨Ÿ¦¨¨§¥¦
zFUrlxrU oiCM W`xd lMoicoiA ©£¦¥¨¨¨Ÿ§¦¥
,mipirdlkA bdFp dgxw xEQi`W ¨¥¨¦¤¦¨§¨¥§¨

`N` ,mipird oiA wx `le ,W`xd̈Ÿ§Ÿ©¥¨¥©¦¤¨
lW mMxc itM o`M aEzMd hwPW¤¨©©¨¨§¦©§¨¤

mdipir oiA gFxwl miIxFn`d(ixtq)a"a) ¨¡¦¦¦§©¥¥¥¤
(`xwie:a dxez

(a)äzà LBã÷ íò ék'd xgA LaE ¦©¨©¨§¨©

o`M hxiR .dNbq mrl Fl zFidl¦§§©§ª¨¥©¨
mr' :l`xUi mrA zFlrn iYW aEzMd©¨§¥©£§©¦§¨¥©
dpFW`xd dlrOd .'xgap mr'e 'WFcẅ§©¦§¨©©£¨¨¦¨

`idLnvr zXEcwLA drEhPd ¦§©©§§©§¨§
cFre ;LizFa`n:dlrn'd xgA LaE ¥£¤§©£¨§¨©

dxFYd z` Ll zzle mrl Fl zFidl¦§§¨§¨¥§¤©¨
(a"a):b dxez
(b).äáòBz ìkzWxtl dnCwd idFf ¨¥¨¦©§¨¨§¨¨©

minkg EdEWxcE ,dlik`d ixEQi ¦̀¥¨£¦¨§¨£¨¦
`NW mitqFp dlik` ixEQi` zFAxl§©¦¥£¦¨¨¦¤Ÿ
mxEQi` cFqi xW`e ,dxFYA EWxRzp¦§¨§©¨©£¤§¦¨
Kke ,mdA dzUrPW dxiard cSn `Ed¦©¨£¥¨¤¤¤§¨¨¤§¨

lk`Y `l :FWExiRlMxaCiYarYW ¥ŸŸ©¨¨¨¤¦©§¦
LlFzFUrloFbM ,Wmxv(hrn Kzg) §©£§¤¨©¨©§©



d`xמח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy
ּדבר  הרי ּבחלב, ּבׂשר ּבּׁשל הּמּום. אֹותֹו על ויאכל יׁשחֹוט ׁשּלא ּכאן, ולּמד ּובא ּבֹו", יהיה לא מּום "ּכל :ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹל

אכילתֹו על ּכאן והזהיר ,ל .ׁשּתעבּתי ְְְְֲִִִִִֶַַָָ

(ã)íéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−
:íéfò äNå§¥¬¦¦«

(ä):øîæå Bàúe ïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ§¬¨¨«¤

[dÎc] i"yxit£'B‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê.¯eÓÁÈÂ È·ˆe Ïi‡∑עא)למדנּו חולין ולמדנּו(ספרי. ּבהמה, ּבכלל ׁשהחּיה …«¿≈»¿«»¿ƒ¿«¿ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ
סג) הּמעט (חולין את ּפֹורט מקֹום ׁשּבכל הּטהֹורה, מן מרּבה טמאה וחּיה 'יעלא',∑Bw‡Â.ׁשהּבהמה מתרּגם: ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻ¿«ְְְַָָֻ
לט) אשטנבו"ק(איוב הּוא סלע, פ)יעלי וחולין ב)תורבל"א,∑B‡˙e.(ת"א נט חולין ברש"י וע"ע ב. כו ר"ה ל"ט. איוב פרש"י ּתֹור (וכן ֲֵֶַַ¿

ארּמי הּיער. ּבלׁשֹון יער .באל"א, ְֲִִַַַַַַ

(å)ézL òñL úòñLå äñøt úñøôî äîäa-ìëå§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´
:eìëàz dúà äîäaa äøb úìòî úBñøô§¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑ּכתרּגּומֹו ׁשּיׁש∑ÚÒLÂ˙.(פוסזאהלע)פלאנט"ה∑Ò¯t‰.סדּוקה, צּפרנים, ּבׁשּתי חלּוקה «¿∆∆ְְְַָ«¿»¿…««ְְֲִִִֵֵֶַָָ
טמאה  והיא ּבּצּפרנים, חלּוקה ואינּה סט)∑Ó‰aa‰.סדּוקה מּכאן (חולין אכל! ּבּבהמה, ּׁשּנמצא מה מׁשמע ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ«¿≈»ְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹ

ע"ד)אמרּו אּמֹו(שם ּבׁשחיטת נּתר .ׁשהּׁשליל ְְְִִִִִֶַַַָ

ÔÈÏÁ¯cד  ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯Bz ÔeÏÎÈ˙c ‡¯ÈÚa ÔÈc≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈ƒ
:ÔÈfÚc ÔÈ„‚Â¿»¿»¿ƒƒ

ÓÈ¯Â‡ה  ‡ÏÚÈÂ ‡¯eÓÁÈÂ ‡È·ËÂ ‡Ïi‡«»»¿«¿»¿«¿»¿«¿»¿≈»
:‡ˆÈ„Â ‡Ïa¯B˙Â¿¿»»¿ƒ»

ÙÏhÓe‡ו  ‡˙Ò¯Ù ‡˜È„Òc ‡¯ÈÚa ÏÎÂ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»
‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t ÔÈz¯z ÔÈÙÏËƒ¿ƒ«¿≈«¿»»«¿»ƒ¿»

:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·aƒ¿ƒ»»«≈¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

xFkA ofF`xFkA FciA WIW odM] ¤§Ÿ¥¤¥§¨§
,FaixwdlE milWExil F`iadl FzevOW¤¦§¨©£¦¦¨©¦§©§¦

[mEn FA liHd `EdeicMFzF` lFqtl §¦¦§¥¦§
lkEIW icM ,oAxTndpicOa FhgWl ¦¨§¨§¥¤©§¨£©§¦¨

uEgn ,dpicOA mFwn lkA xnFlM]§©§¨¨©§¦¨¦
xEQi` lr xare ,Flk`lE [WCwOl©¦§¨§¨§§¨©©¦

,miWcTA mEn zlHdixdllkA df ©¨©©¨¨¦£¥¤¦§©
,'Ll iYarYW xac'lr xarW ¨¨¤¦©§¦§¤¨©©

zxdf`'FA didi `l mEn lM',ak `xwie) ©§¨©¨Ÿ¦§¤
(`k`A ,aEzMd`NW o`M cOle ¨©¨§¦¥¨¤Ÿ

lr lk`ie hgWiKnq,mEOd FzF` ¦§©§Ÿ©©§©©
mEn eil`n FA lFRIW cr oiYni `N ¤̀¨©§¦©¤¦¥¥¨

:ztqFp `nbEC .xg`xUA lXA ©¥§¨¤¤¦¥¨¨
,algAicB lXaz `l' lr xare li`Fd §¨¨¦§¨©©Ÿ§©¥§¦

'FO` algA(cere `k weqt onwl)ixd , ©£¥¦£¥
`Ed dGd liWaYdiYarYW xac' ©©§¦©¤¨¨¤¦©§¦
o`M xidfde ,'Lls` aEzMdlr §§¦§¦¨©¨©©

Fzlik`(miyxtn ,o"anx):c dxez £¦¨
(dÎc)éáöe ìià ,'Bâå äîäaä úàæŸ©§¥¨§©¨§¦

.øeîçéå,'dndAd z`f' gzFR aEzMd §©§©¨¥©Ÿ©§¥¨
.'dIg' ipin mB mdOr KlFde dpFn K ©̀¤§¥¦¨¤©¦¥©¨

o`Mn,dndA llkA dIgdW Epcnl ¦¨¨©§¤©©¨¦§©§¥¨
mWM mB `xwOA WOWn 'dndA' mWe§¥§¥¨§©¥©¦§¨©§¥
zFndAd ipinE zFIgd ipinl illM§¨¦§¦¥©©¦¥©§¥

.cg`MecFrEpcnlo`MndndAW §¤¨§¨©§¦¨¤§¥¨
dxFdHd on dAExn d`nh dIge- §©¨§¥¨§¨¦©§¨

mipiOd,mixFdHd on miAExn mi`nHd ©¦¦©§¥¦§¦¦©§¦
mFwn lkAWmde mibEq ipW WIW ¤§¨¨¤¥§¥¦§¥

`EdW aEzMd KxC ,mpicA mipFW¦§¦¨¤¤©¨¤
xSwnE,hrEOd z` hxFRFpi`e §©¥¥¤©¨§¥

o`M s` ,dAExnd z` hxtl Kix`n©£¦§¨¥¤©§¤©¨
EpcOln df llMnE mixFdHd z` hxFR¥¤©§¦¦§¨¤§©§¥

mi`nh x`Xd lMW(ixtq)(:bq oileg): ¤¨©§¨§¥¦
.BwàåmBxEznqFlwpE`A,'`lri' §©§§¨§§§©§¨
mderlq ilri(` ,hl aei`),e`EdiExTd §¥©£¥¨©©¨

fpMW` oFWlAw"eaphy`(x"yl): ¦§©§§©
.BàúeFnBxY qFlwpE`.'`lAxFY' §§§¦§§§¨¨

:FWExitE.xrId [xFW] xFY'xFY' ,oMW ¥©©©¤¥
,iOx` oFWlA xFW FrnWnE'`l`A' ©§¨¦§£©¦¨¨

FrnWn.iOx` oFWlA xrizaize ©§¨©©¦§£©¦§¥©
mdipXn zaMxEn '`lAxFY':e dxez §¨¨§¤¤¦§¥¤

(e)úñøôîzFaiYd iYW .dqxR ©§¤¤©§¨§¥©¥
'zqxtn' :cg` WxFXn opi` ElNd©¨¥¨¦¤¤¨©§¤¤

DWExiR,dwEcqdqExR Dlbx sMW ¥¨§¨¤©©§¨§¨
,Drvn`A dwEcqEEFnEBxzM §¨§¤§¨¨§©§

'`zqxt `wicqC': ¦§¦¨©§¨¨
.äñøtoiA ,dndAd lbx lW DnW idFf ©§¨¦§¨¤¤¤©§¥¨¥

.dwEcq Dpi`W oiaE dwEcq`"hplt §¨¥¤¥¨§¨

zFaiz iYW aEzMd hwpe] f"rlA§©©§¨©©¨§¥¥
oFWNd zEgvl zFnFC(z"yn)[(m"`x): §©©¨

.úòñLåKix`d .zFqxR iYW 'ebe §Ÿ©©§¥§¨¤¡¦
zriwA z` aEW WiBcde aEzMd©¨§¦§¦¤§¦©

`id m` wxW cOll ,dqxRddwElg ©©§¨§©¥¤©¦¦£¨
s`mipxRv iYWA.`id dxFdh ©¦§¥¦¨§©¦§¨¦

lbxd sM zTElgA iC `l ,xnFlM§©Ÿ©©£©©¨¤¤
z` dtFgd oxFRiSd mB `N` Dnvr©§¨¤¨©©¦¤©¨¤
`dY ,dkixCd mFwnA dHnl sMd©©§©¨¦§©§¦¨§¥

,miYWl diEvge drEqWWIWoin §¨©£¨¦§©¦¤¥¦
DzqxRW dndADpi`e dwEcq §¥¨¤©§¨¨§¨§¥¨

dwElgdHnl cr`ide ,mipxRva £¨©§©¨§¦¨§©¦§¦
d`nhlnBd oFbM](ek ,`i `xwie i"yx)[ §¥¨§©¨¨

(m"`x):
äîäaadf oFWl .Elk`Y Dz`rnWn ©§¥¨Ÿ¨Ÿ¥¨¤©§©

'dndAa' `vnPX dn- DtEB KFzA - ©¤¦§¨©§¥¨§¨
Exn` o`Mn .lFk`minkglilXdW ¡¦¨¨§£¨¦¤©§¦

ohaA `vnPd zn F` ig xAEr=]¨©¥©¦§¨§¤¤
Kixv Fpi` [DzhigW xg`l dndAd©§¥¨§©©§¦¨¨¥¨¦

`Ed `N` ,dhigWxYipdlik`l §¦¨¤¨¦¨©£¦¨
,FO` zhigWAdhgWPW ici lrW ¦§¦©¦¤©§¥¤¦§£¨

dniIwzp ENi`M FzF` mi`Fx FO ¦̀¦§¦¦§©§¨
FA mB dhigXdoileg)(.hq:f dxez ©§¦¨©

d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy

(æ)éñéøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´©¥½̈¦©§¦¥¬
-úàå úáðøàä-úàå ìîbä-úà äòeñMä äñøtä©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈§¤¨«©§¤̧¤§¤
eñéøôä àì äñøôe änä äøâ äìòî-ék ïôMä©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨©§¨Æ´Ÿ¦§¦½

:íëì íä íéàîè§¥¦¬¥−¨¤«
i"yx£‰ÚeÒM‰∑(כד רּבֹותינּו:(נדה אמרּו ׁשדראֹות; ּוׁשני ּגּבין ׁשני לּה ׁשּיׁש היא ס"ג)ּברּיה נׁשנּו?(חולין 'לּמה «¿»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

ּכהנים' ּבתֹורת נאמרּו ׁשּלא הראה, מּפני ּובעֹופֹות, הּׁשסּועה. מּפני .ּבּבהמֹות, ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

(ç)äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈
àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ

ñ :eòbú¦¨«
i"yx£eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï··e∑(ת"כ) מזהרים יהיּו יכל ּברגל. עצמֹו את לטהר חּיב ׁשאדם ּברגל, ּפרׁשּו: רּבֹותינּו ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

לֹומר  ּתלמּוד הּׁשנה? כא)ּבכל ואין (ויקרא מזהרים ּכהנים חמּורה, הּמת, ּטמאת ּומה וגֹו'", הּכהנים אל "אמר : ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻֻ
ׁשּכן?! ּכל לא קּלה, נבלה, טמאת מזהרים; .יׂשראל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻ

(è)Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦¯Ÿ£¤²
:eìëàz úN÷N÷å øétðñ§©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«

(é)eìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§¸Ÿ£¤¯¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®
ñ :íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«

(àé):eìëàz äøäè øBtö-ìk̈¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ‰¯‰Ë ¯BtˆŒÏk∑(נז מׁשּלחת (קידושין .ׁשּבמצרע להּתיר »ƒ¿…»…≈ְְְִִֶַַַָֹֻ

LÙ¯‡ז  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
‡ÏÓb ˙È ‡iÙÏË ÈÙÏhÓ ‡˙Ò¯Ù È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»«ƒ¿≈ƒ¿«»»«¿»
‡¯LÙ È˜qÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ ‡·¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»«¿»¬≈«¿≈ƒ¿»
Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ÔB‰˙Ò¯Ùe Ôep‡ƒ«¿»¿»¿ƒ»¿»¬ƒƒ

:ÔBÎÏ¿

ÏÂ‡ח  ‡e‰ ‡˙Ò¯t ˜ÈcÒÓ È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈«¿ƒ«¿»»¿»
ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»«¿»»¿ƒƒ¿¿»≈¿

:Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔB‰zÏ··eƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
:ÔeÏÎÈz ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ≈¿

˙ÔeÏÎÈי  ‡Ï ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dl ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»≈¿
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»¿

ÔeÏÎÈz:יא  ‡ÈÎc ¯tˆ Ïk»ƒ««¿»≈¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).äòeñMä,minkg EWxC o`Mn ©§¨¦¨¨§£¨¦
`idW 'drEqW' DnXW dndA WIW¤¥§¥¨¤§¨§¨¤¦
?drEqXd idnE .dlik`A dxEq £̀¨©£¦¨©¦©§¨
iYWE oiAb ipW Dl WIW `id dIxA§¦¨¦¤¤¨§¥©¦§¥

,zF`xcWENi`M d`xp dAB ,xnFlM ¦§¨§©©¨¦§¤§¦
aEzMd LcOle ,FMx`l mipWl wElg̈¦§©¦§¨§§¦¤§©¨
iRÎlrÎs` ,dlik`A dxEq` `idW o`M̈¤¦£¨©£¦¨©©¦

dxdHd ipniq ipW Dl WIW(:q my). ¤¥¨§¥¦¨¥©¨¢¨
:i"yx siqeneEpizFAx Exn`:bq my) ¨§©¥

(:e zexeka,mixFdhA zwqFrd Ff dWxR̈¨¨¨¤¤¦§¦
dxn`p xaM ,miIg ilraA mi`nhaE¦§¥¦§©£¥©¦§¨¤¤§¨

ipinW zWxtA(bkÎ` ,`i `xwie)dOle , §¨¨©§¦¦§¨¨
mixac ipRn ?o`M dzpWpe dxfg̈§¨§¦§§¨¨¦§¥§¨¦

:zFtFraE zFndAA DA EtqFYPWdOl ¤¦§¨©§¥¨¨¨
,drEqXd ipRn - zFndAA EpWp¦§©§¥¦§¥©§¨
dxdHd ipniq s`Îlr DzF` xFq`l¤¡¨©©¦¨¥©¨¢¨

,DAWd ipRn - zFtFraEsFr,'d`x' ¤¨¨¦§¥¨¨¨
mi`nHd oiA o`M dpnp `EdWweqt oldl) ¤¦§¤¨¥©§¥¦

(bi,WElNd mipiOd ipXExn`p `N ¤§¥©¦¦©¨Ÿ¤¤§
mipdMÎzxFzA`N` (`xwIe xtqA) §©Ÿ£¦§¥¤©¦§¨¤¨

:Ff dWxtAg dxez §¨¨¨
(g).eòbú àì íúìáðáeitl §¦§¨¨Ÿ¦¨§¦

.mc`d z` d`Ohn dlapA dribPdW¤©§¦¨¦§¥¨§©§¨¤¨¨¨
EWxit EpizFAxaEzMd zpeEM oi` iM ©¥¥§¦¥©¨©©¨

`N` ,mlFrl zF`OHdl `NW xidfdl§©§¦¤Ÿ§¦©§¨¤¨
lbxA,xAcn aEzMd (milbx WlWA) ¨¤¤§¨§¨¦©¨§©¥

mc`W,lbxA Fnvr xdhl aiIgicM ¤¨¨©¨§©¥©§¨¤¤§¥
zF`xdl - bgd zFevn miIwl lkEIW¤©§©¥¦§¤¨§¥¨
oiPnE .miWcw xUA lFk`le WCwOA©¦§¨§¤¡§©¨¨¦¦©¦
oFWl KFYn ixde ?z`f micnl Ep`̈§¥¦Ÿ©£¥¦§

aEzMdlFkixnFl iziidWEidi ©¨¨¨¦¦©¤¦§
l`xUilkA mixdfEnzFnidpXd ¦§¨¥§¨¦§¨§©¨¨

cinY zFidl icM ,dliapA rFBpl `NW¤Ÿ¦§©¦§¥¨§¥¦§¨¦
?mixFdhxnFl cEnlY(` ,`k `xwie) §¦©§©

'Fbe mipdMd l` xFn`'`l Wtpl ¡¤©Ÿ£¦§§¤¤Ÿ
mipdMd wxW ixd .'eiOrA `OHi¦©¨§©¨£¥¤©©Ÿ£¦

o`MnE ,znl zF`OHdl `NW mixdfEn§£¦¤Ÿ§¦©§¥¦¨
oMW ,zF`nEHd x`Wl cFnll Wi¥¦§¦§¨©§¤¥

:xnFge lw mixaCddnElrÎz`nEH ©§¨¦©¨¤©©§©
zOdFz`nEHWdxEng`nh `EdW] ©¥¤§¨£¨¤¨¥

[dxR xt`A wx xdhpe ,mini zraW, ¦§©¨¦§¦§¨©§¥¤¨¨
l`xUi oi`e mixdfEn mipdMd©Ÿ£¦§¨¦§¥¦§¨¥

dlapÎz`nEh ;mixdfEn`idW §¨¦§©§¥¨¤¦
d`nEhdNw`l mipdMd s`e ,dPnid §¨©¨¥¤¨§©©Ÿ£¦Ÿ

,dilr ExdfEdoMWÎlk `l`NW §£¨¤¨Ÿ¨¤¥¤Ÿ
l`xUi dilr ExdfEdmilke` z`neh m"anx) §£¨¤¨¦§¨¥

(i"d f"ht:h dxez
(`i).eìëàz äøBäè øBtö ìkdn ¨¦§¨Ÿ¥©

'lM' zaiY `N` ?xaCA Wi WECig¦¥©¨¨¤¨¥©¨
`aE ,`Ed iEAix oFWlxiYdlz` §¦¨§©¦¤

d xFRSdrxFvOAW zgNEWnÎs`W , ©¦©§©©¤©§¨¤©
dxEq` dhEgXd xFRSdW iRÎlr©¦¤©¦©§¨£¨

(oNdlcM)lkM DpiC zgNEWndW ixd , §¦§©¨£¥¤©§©©¦¨§¨
zxYEnE dxFdh xFRv(ixtq):ai dxez ¦§¨¤¤



מט d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy
ּדבר  הרי ּבחלב, ּבׂשר ּבּׁשל הּמּום. אֹותֹו על ויאכל יׁשחֹוט ׁשּלא ּכאן, ולּמד ּובא ּבֹו", יהיה לא מּום "ּכל :ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹל

אכילתֹו על ּכאן והזהיר ,ל .ׁשּתעבּתי ְְְְֲִִִִִֶַַָָ

(ã)íéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−
:íéfò äNå§¥¬¦¦«

(ä):øîæå Bàúe ïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ§¬¨¨«¤

[dÎc] i"yxit£'B‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê.¯eÓÁÈÂ È·ˆe Ïi‡∑עא)למדנּו חולין ולמדנּו(ספרי. ּבהמה, ּבכלל ׁשהחּיה …«¿≈»¿«»¿ƒ¿«¿ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ
סג) הּמעט (חולין את ּפֹורט מקֹום ׁשּבכל הּטהֹורה, מן מרּבה טמאה וחּיה 'יעלא',∑Bw‡Â.ׁשהּבהמה מתרּגם: ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻ¿«ְְְַָָֻ
לט) אשטנבו"ק(איוב הּוא סלע, פ)יעלי וחולין ב)תורבל"א,∑B‡˙e.(ת"א נט חולין ברש"י וע"ע ב. כו ר"ה ל"ט. איוב פרש"י ּתֹור (וכן ֲֵֶַַ¿

ארּמי הּיער. ּבלׁשֹון יער .באל"א, ְֲִִַַַַַַ

(å)ézL òñL úòñLå äñøt úñøôî äîäa-ìëå§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´
:eìëàz dúà äîäaa äøb úìòî úBñøô§¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑ּכתרּגּומֹו ׁשּיׁש∑ÚÒLÂ˙.(פוסזאהלע)פלאנט"ה∑Ò¯t‰.סדּוקה, צּפרנים, ּבׁשּתי חלּוקה «¿∆∆ְְְַָ«¿»¿…««ְְֲִִִֵֵֶַָָ
טמאה  והיא ּבּצּפרנים, חלּוקה ואינּה סט)∑Ó‰aa‰.סדּוקה מּכאן (חולין אכל! ּבּבהמה, ּׁשּנמצא מה מׁשמע ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ«¿≈»ְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹ

ע"ד)אמרּו אּמֹו(שם ּבׁשחיטת נּתר .ׁשהּׁשליל ְְְִִִִִֶַַַָ

ÔÈÏÁ¯cד  ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯Bz ÔeÏÎÈ˙c ‡¯ÈÚa ÔÈc≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈ƒ
:ÔÈfÚc ÔÈ„‚Â¿»¿»¿ƒƒ

ÓÈ¯Â‡ה  ‡ÏÚÈÂ ‡¯eÓÁÈÂ ‡È·ËÂ ‡Ïi‡«»»¿«¿»¿«¿»¿«¿»¿≈»
:‡ˆÈ„Â ‡Ïa¯B˙Â¿¿»»¿ƒ»

ÙÏhÓe‡ו  ‡˙Ò¯Ù ‡˜È„Òc ‡¯ÈÚa ÏÎÂ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»
‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t ÔÈz¯z ÔÈÙÏËƒ¿ƒ«¿≈«¿»»«¿»ƒ¿»

:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·aƒ¿ƒ»»«≈¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

xFkA ofF`xFkA FciA WIW odM] ¤§Ÿ¥¤¥§¨§
,FaixwdlE milWExil F`iadl FzevOW¤¦§¨©£¦¦¨©¦§©§¦

[mEn FA liHd `EdeicMFzF` lFqtl §¦¦§¥¦§
lkEIW icM ,oAxTndpicOa FhgWl ¦¨§¨§¥¤©§¨£©§¦¨

uEgn ,dpicOA mFwn lkA xnFlM]§©§¨¨©§¦¨¦
xEQi` lr xare ,Flk`lE [WCwOl©¦§¨§¨§§¨©©¦

,miWcTA mEn zlHdixdllkA df ©¨©©¨¨¦£¥¤¦§©
,'Ll iYarYW xac'lr xarW ¨¨¤¦©§¦§¤¨©©

zxdf`'FA didi `l mEn lM',ak `xwie) ©§¨©¨Ÿ¦§¤
(`k`A ,aEzMd`NW o`M cOle ¨©¨§¦¥¨¤Ÿ

lr lk`ie hgWiKnq,mEOd FzF` ¦§©§Ÿ©©§©©
mEn eil`n FA lFRIW cr oiYni `N ¤̀¨©§¦©¤¦¥¥¨

:ztqFp `nbEC .xg`xUA lXA ©¥§¨¤¤¦¥¨¨
,algAicB lXaz `l' lr xare li`Fd §¨¨¦§¨©©Ÿ§©¥§¦

'FO` algA(cere `k weqt onwl)ixd , ©£¥¦£¥
`Ed dGd liWaYdiYarYW xac' ©©§¦©¤¨¨¤¦©§¦
o`M xidfde ,'Lls` aEzMdlr §§¦§¦¨©¨©©

Fzlik`(miyxtn ,o"anx):c dxez £¦¨
(dÎc)éáöe ìià ,'Bâå äîäaä úàæŸ©§¥¨§©¨§¦

.øeîçéå,'dndAd z`f' gzFR aEzMd §©§©¨¥©Ÿ©§¥¨
.'dIg' ipin mB mdOr KlFde dpFn K ©̀¤§¥¦¨¤©¦¥©¨

o`Mn,dndA llkA dIgdW Epcnl ¦¨¨©§¤©©¨¦§©§¥¨
mWM mB `xwOA WOWn 'dndA' mWe§¥§¥¨§©¥©¦§¨©§¥
zFndAd ipinE zFIgd ipinl illM§¨¦§¦¥©©¦¥©§¥

.cg`MecFrEpcnlo`MndndAW §¤¨§¨©§¦¨¤§¥¨
dxFdHd on dAExn d`nh dIge- §©¨§¥¨§¨¦©§¨

mipiOd,mixFdHd on miAExn mi`nHd ©¦¦©§¥¦§¦¦©§¦
mFwn lkAWmde mibEq ipW WIW ¤§¨¨¤¥§¥¦§¥

`EdW aEzMd KxC ,mpicA mipFW¦§¦¨¤¤©¨¤
xSwnE,hrEOd z` hxFRFpi`e §©¥¥¤©¨§¥

o`M s` ,dAExnd z` hxtl Kix`n©£¦§¨¥¤©§¤©¨
EpcOln df llMnE mixFdHd z` hxFR¥¤©§¦¦§¨¤§©§¥

mi`nh x`Xd lMW(ixtq)(:bq oileg): ¤¨©§¨§¥¦
.BwàåmBxEznqFlwpE`A,'`lri' §©§§¨§§§©§¨
mderlq ilri(` ,hl aei`),e`EdiExTd §¥©£¥¨©©¨

fpMW` oFWlAw"eaphy`(x"yl): ¦§©§§©
.BàúeFnBxY qFlwpE`.'`lAxFY' §§§¦§§§¨¨

:FWExitE.xrId [xFW] xFY'xFY' ,oMW ¥©©©¤¥
,iOx` oFWlA xFW FrnWnE'`l`A' ©§¨¦§£©¦¨¨

FrnWn.iOx` oFWlA xrizaize ©§¨©©¦§£©¦§¥©
mdipXn zaMxEn '`lAxFY':e dxez §¨¨§¤¤¦§¥¤

(e)úñøôîzFaiYd iYW .dqxR ©§¤¤©§¨§¥©¥
'zqxtn' :cg` WxFXn opi` ElNd©¨¥¨¦¤¤¨©§¤¤

DWExiR,dwEcqdqExR Dlbx sMW ¥¨§¨¤©©§¨§¨
,Drvn`A dwEcqEEFnEBxzM §¨§¤§¨¨§©§

'`zqxt `wicqC': ¦§¦¨©§¨¨
.äñøtoiA ,dndAd lbx lW DnW idFf ©§¨¦§¨¤¤¤©§¥¨¥

.dwEcq Dpi`W oiaE dwEcq`"hplt §¨¥¤¥¨§¨

zFaiz iYW aEzMd hwpe] f"rlA§©©§¨©©¨§¥¥
oFWNd zEgvl zFnFC(z"yn)[(m"`x): §©©¨

.úòñLåKix`d .zFqxR iYW 'ebe §Ÿ©©§¥§¨¤¡¦
zriwA z` aEW WiBcde aEzMd©¨§¦§¦¤§¦©

`id m` wxW cOll ,dqxRddwElg ©©§¨§©¥¤©¦¦£¨
s`mipxRv iYWA.`id dxFdh ©¦§¥¦¨§©¦§¨¦

lbxd sM zTElgA iC `l ,xnFlM§©Ÿ©©£©©¨¤¤
z` dtFgd oxFRiSd mB `N` Dnvr©§¨¤¨©©¦¤©¨¤
`dY ,dkixCd mFwnA dHnl sMd©©§©¨¦§©§¦¨§¥

,miYWl diEvge drEqWWIWoin §¨©£¨¦§©¦¤¥¦
DzqxRW dndADpi`e dwEcq §¥¨¤©§¨¨§¨§¥¨

dwElgdHnl cr`ide ,mipxRva £¨©§©¨§¦¨§©¦§¦
d`nhlnBd oFbM](ek ,`i `xwie i"yx)[ §¥¨§©¨¨

(m"`x):
äîäaadf oFWl .Elk`Y Dz`rnWn ©§¥¨Ÿ¨Ÿ¥¨¤©§©

'dndAa' `vnPX dn- DtEB KFzA - ©¤¦§¨©§¥¨§¨
Exn` o`Mn .lFk`minkglilXdW ¡¦¨¨§£¨¦¤©§¦

ohaA `vnPd zn F` ig xAEr=]¨©¥©¦§¨§¤¤
Kixv Fpi` [DzhigW xg`l dndAd©§¥¨§©©§¦¨¨¥¨¦

`Ed `N` ,dhigWxYipdlik`l §¦¨¤¨¦¨©£¦¨
,FO` zhigWAdhgWPW ici lrW ¦§¦©¦¤©§¥¤¦§£¨

dniIwzp ENi`M FzF` mi`Fx FO ¦̀¦§¦¦§©§¨
FA mB dhigXdoileg)(.hq:f dxez ©§¦¨©

d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy

(æ)éñéøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´©¥½̈¦©§¦¥¬
-úàå úáðøàä-úàå ìîbä-úà äòeñMä äñøtä©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈§¤¨«©§¤̧¤§¤
eñéøôä àì äñøôe änä äøâ äìòî-ék ïôMä©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨©§¨Æ´Ÿ¦§¦½

:íëì íä íéàîè§¥¦¬¥−¨¤«
i"yx£‰ÚeÒM‰∑(כד רּבֹותינּו:(נדה אמרּו ׁשדראֹות; ּוׁשני ּגּבין ׁשני לּה ׁשּיׁש היא ס"ג)ּברּיה נׁשנּו?(חולין 'לּמה «¿»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

ּכהנים' ּבתֹורת נאמרּו ׁשּלא הראה, מּפני ּובעֹופֹות, הּׁשסּועה. מּפני .ּבּבהמֹות, ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

(ç)äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈
àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ

ñ :eòbú¦¨«
i"yx£eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï··e∑(ת"כ) מזהרים יהיּו יכל ּברגל. עצמֹו את לטהר חּיב ׁשאדם ּברגל, ּפרׁשּו: רּבֹותינּו ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

לֹומר  ּתלמּוד הּׁשנה? כא)ּבכל ואין (ויקרא מזהרים ּכהנים חמּורה, הּמת, ּטמאת ּומה וגֹו'", הּכהנים אל "אמר : ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻֻ
ׁשּכן?! ּכל לא קּלה, נבלה, טמאת מזהרים; .יׂשראל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻ

(è)Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦¯Ÿ£¤²
:eìëàz úN÷N÷å øétðñ§©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«

(é)eìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§¸Ÿ£¤¯¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®
ñ :íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«

(àé):eìëàz äøäè øBtö-ìk̈¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ‰¯‰Ë ¯BtˆŒÏk∑(נז מׁשּלחת (קידושין .ׁשּבמצרע להּתיר »ƒ¿…»…≈ְְְִִֶַַַָֹֻ

LÙ¯‡ז  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
‡ÏÓb ˙È ‡iÙÏË ÈÙÏhÓ ‡˙Ò¯Ù È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»«ƒ¿≈ƒ¿«»»«¿»
‡¯LÙ È˜qÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ ‡·¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»«¿»¬≈«¿≈ƒ¿»
Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ÔB‰˙Ò¯Ùe Ôep‡ƒ«¿»¿»¿ƒ»¿»¬ƒƒ

:ÔBÎÏ¿

ÏÂ‡ח  ‡e‰ ‡˙Ò¯t ˜ÈcÒÓ È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈«¿ƒ«¿»»¿»
ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»«¿»»¿ƒƒ¿¿»≈¿

:Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔB‰zÏ··eƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
:ÔeÏÎÈz ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ≈¿

˙ÔeÏÎÈי  ‡Ï ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dl ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»≈¿
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»¿

ÔeÏÎÈz:יא  ‡ÈÎc ¯tˆ Ïk»ƒ««¿»≈¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).äòeñMä,minkg EWxC o`Mn ©§¨¦¨¨§£¨¦
`idW 'drEqW' DnXW dndA WIW¤¥§¥¨¤§¨§¨¤¦
?drEqXd idnE .dlik`A dxEq £̀¨©£¦¨©¦©§¨
iYWE oiAb ipW Dl WIW `id dIxA§¦¨¦¤¤¨§¥©¦§¥

,zF`xcWENi`M d`xp dAB ,xnFlM ¦§¨§©©¨¦§¤§¦
aEzMd LcOle ,FMx`l mipWl wElg̈¦§©¦§¨§§¦¤§©¨
iRÎlrÎs` ,dlik`A dxEq` `idW o`M̈¤¦£¨©£¦¨©©¦

dxdHd ipniq ipW Dl WIW(:q my). ¤¥¨§¥¦¨¥©¨¢¨
:i"yx siqeneEpizFAx Exn`:bq my) ¨§©¥

(:e zexeka,mixFdhA zwqFrd Ff dWxR̈¨¨¨¤¤¦§¦
dxn`p xaM ,miIg ilraA mi`nhaE¦§¥¦§©£¥©¦§¨¤¤§¨

ipinW zWxtA(bkÎ` ,`i `xwie)dOle , §¨¨©§¦¦§¨¨
mixac ipRn ?o`M dzpWpe dxfg̈§¨§¦§§¨¨¦§¥§¨¦

:zFtFraE zFndAA DA EtqFYPWdOl ¤¦§¨©§¥¨¨¨
,drEqXd ipRn - zFndAA EpWp¦§©§¥¦§¥©§¨
dxdHd ipniq s`Îlr DzF` xFq`l¤¡¨©©¦¨¥©¨¢¨

,DAWd ipRn - zFtFraEsFr,'d`x' ¤¨¨¦§¥¨¨¨
mi`nHd oiA o`M dpnp `EdWweqt oldl) ¤¦§¤¨¥©§¥¦

(bi,WElNd mipiOd ipXExn`p `N ¤§¥©¦¦©¨Ÿ¤¤§
mipdMÎzxFzA`N` (`xwIe xtqA) §©Ÿ£¦§¥¤©¦§¨¤¨

:Ff dWxtAg dxez §¨¨¨
(g).eòbú àì íúìáðáeitl §¦§¨¨Ÿ¦¨§¦

.mc`d z` d`Ohn dlapA dribPdW¤©§¦¨¦§¥¨§©§¨¤¨¨¨
EWxit EpizFAxaEzMd zpeEM oi` iM ©¥¥§¦¥©¨©©¨

`N` ,mlFrl zF`OHdl `NW xidfdl§©§¦¤Ÿ§¦©§¨¤¨
lbxA,xAcn aEzMd (milbx WlWA) ¨¤¤§¨§¨¦©¨§©¥

mc`W,lbxA Fnvr xdhl aiIgicM ¤¨¨©¨§©¥©§¨¤¤§¥
zF`xdl - bgd zFevn miIwl lkEIW¤©§©¥¦§¤¨§¥¨
oiPnE .miWcw xUA lFk`le WCwOA©¦§¨§¤¡§©¨¨¦¦©¦
oFWl KFYn ixde ?z`f micnl Ep`̈§¥¦Ÿ©£¥¦§

aEzMdlFkixnFl iziidWEidi ©¨¨¨¦¦©¤¦§
l`xUilkA mixdfEnzFnidpXd ¦§¨¥§¨¦§¨§©¨¨

cinY zFidl icM ,dliapA rFBpl `NW¤Ÿ¦§©¦§¥¨§¥¦§¨¦
?mixFdhxnFl cEnlY(` ,`k `xwie) §¦©§©

'Fbe mipdMd l` xFn`'`l Wtpl ¡¤©Ÿ£¦§§¤¤Ÿ
mipdMd wxW ixd .'eiOrA `OHi¦©¨§©¨£¥¤©©Ÿ£¦

o`MnE ,znl zF`OHdl `NW mixdfEn§£¦¤Ÿ§¦©§¥¦¨
oMW ,zF`nEHd x`Wl cFnll Wi¥¦§¦§¨©§¤¥

:xnFge lw mixaCddnElrÎz`nEH ©§¨¦©¨¤©©§©
zOdFz`nEHWdxEng`nh `EdW] ©¥¤§¨£¨¤¨¥

[dxR xt`A wx xdhpe ,mini zraW, ¦§©¨¦§¦§¨©§¥¤¨¨
l`xUi oi`e mixdfEn mipdMd©Ÿ£¦§¨¦§¥¦§¨¥

dlapÎz`nEh ;mixdfEn`idW §¨¦§©§¥¨¤¦
d`nEhdNw`l mipdMd s`e ,dPnid §¨©¨¥¤¨§©©Ÿ£¦Ÿ

,dilr ExdfEdoMWÎlk `l`NW §£¨¤¨Ÿ¨¤¥¤Ÿ
l`xUi dilr ExdfEdmilke` z`neh m"anx) §£¨¤¨¦§¨¥

(i"d f"ht:h dxez
(`i).eìëàz äøBäè øBtö ìkdn ¨¦§¨Ÿ¥©

'lM' zaiY `N` ?xaCA Wi WECig¦¥©¨¨¤¨¥©¨
`aE ,`Ed iEAix oFWlxiYdlz` §¦¨§©¦¤

d xFRSdrxFvOAW zgNEWnÎs`W , ©¦©§©©¤©§¨¤©
dxEq` dhEgXd xFRSdW iRÎlr©¦¤©¦©§¨£¨

(oNdlcM)lkM DpiC zgNEWndW ixd , §¦§©¨£¥¤©§©©¦¨§¨
zxYEnE dxFdh xFRv(ixtq):ai dxez ¦§¨¤¤



d`xנ zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy

(áé)ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àì øLà äæå§¤¾£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤
:äiðæòäå§¨«¨§¦¨«

i"yx£Ì‰Ó eÏÎ‡˙Œ‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ∑ הּׁשחּוטה את .לאסר ¿∆¬∆……¿≈∆ְֱֶֶַָֹ

(âé):dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäå§¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«
i"yx£'B‚Â ‰i‡‰Œ˙‡Â ‰‡¯‰Â∑,ּדּיה היא אּיה, היא ראה, ּביֹותר.היא ׁשרֹואה 'ראה'? ׁשמּה נקרא ולּמה ¿»»»¿∆»«»¿ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָ

ראה, אֹותּה קֹורא האֹוסרּה יהא ׁשּלא לחלק, ּדין לבעל ּפה ּפתחֹון ליּתן ׁשּלא ׁשמֹותיה? ּבכל הזהיר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹולּמה
הּטמא  ל ּפרט ּובעֹופֹות הּכתּוב'. אסר לא וזֹו ׁשמּה, אּיה אֹו ׁשמּה, ּדּיה 'זֹו, אֹומר: להּתיר, ללּמד ים,והּבא ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הּמעט  את ּפרט לפיכ הּטמאים, על מרּבים הטהֹורים .ׁשהעֹופֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ

(ãé):Bðéîì áøò-ìk úàå§¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(åè)óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©
:eäðéîì õpä-úàå§¤©¥−§¦¥«

(æè):úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkä-úà¤©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤
i"yx£˙ÓLz‰∑ׁשורי"ץ .(פלעדערמויז)קלב"א «ƒ¿»∆

(æé):CìMä-úàå äîçøä-úàå úàwäå§©¨¨¬§¤¨«¨−̈¨§¤©¨¨«
i"yx£CÏM∑(סג הּים (חולין מן ּדגים .הּׁשֹולה »»ִִֶַַָָ

(çé):ólèòäå úôéëecäå dðéîì äôðàäå äãéñçäå§©´£¦½̈§¨«£¨−̈§¦¨®§©«¦©−§¨«£©¥«
i"yx£˙ÙÈÎec∑הרופ"א ּובלע"ז הּבר, ּתרנגֹול וכר (ווידעהאפף)הּוא ּכפּולה , .ּבלּתֹו ƒ«ְְְְְְְַַַַַָָָ

ÚÂ¯יב  ‡¯L ÔB‰pÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»
:‡ÈÊÚÂ¿«¿»

dÊÏ:יג  ‡˙i„Â ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡Ùk ˙·e««¿»¿»»ƒ»¿«¿»ƒ¿«

dÊÏ:יד  ‡·¯Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»…¿»ƒ¿≈

tÁL‡טו  ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

Â·e˙‡:טז  ‡ÙBt˜Â ‡È„˜Â¿«¿»¿ƒ»«¿»

e‡:יז  ÈÏLÂ ‡˜¯˜¯ÈÂ ‡˙˜Â¿»»ƒ«¿≈»¿»≈»

eË¯‡יח  ¯bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai).íäî eìëàú àì øLà äæå§¤£¤ŸŸ§¥¤
mixFdHd on s`W ,'mdn' zaiY siqFd¦¥©¥¤¤©¦©§¦

mdn Wi`aE ,dlik`A mixEq`W ¥¥¤¤£¦©£¦¨¨
aEzMdz` xFq`lxFRSddhEgXd ©¨¤¡¤©¦©§¨

dxEq` dxFdh `idW s`W ,rxFvOAW¤©§¨¤©¤¦§¨£¨
`id(.nw oileg i"yx):bi dxez ¦
(bi)äiàä úàå äàøäådICde.'Fbe §¨¨¨§¤¨©¨§©©¨§

'dIc' `id 'dI`' `id 'd`x' `id- ¦¨¨¦©¨¦©¨
Fl WIW `Ed cg` oin,zFnW dOM ¦¤¨¤¥©¨¥

?'d`x' DnW `xwp dOleoFWNn §¨¨¦§¨§¨¨¨¦§
,'dI`x'xzFia d`FxWDgkA Wi - §¦¨¤¨§¥¥§Ÿ¨

ax wgxOn zF`xlxidfd dOle . ¦§¦¤§¨©§¨¨¦§¦
DiEPiM iciÎlr aEzMd dilrlkA ¨¤¨©¨©§¥¦¨§¨

dRÎoFgzR oYil `NW ?dizFnW§¤¨¤Ÿ¦¥¦§¤

oiCÎlral`FaIWwFlgllr xrxrlE §©©¦¤¨©£§©§¥©
,DxEQi``di `NWzFrhl mFwn ¦¨¤Ÿ§¥¨¦§

xW`M ,DpicADzF` `xFw DxqF`d §¦¨©£¤¨§¨¥¨
`Ade ,'d`x'oEclE,xnF` xiYdlFf ¨¨§©¨¨§©¦¥

e ,DnW 'dI`' F` ,DnW 'dIc'Ff`l ©¨§¨©¨§¨§Ÿ
.aEzMd xq`zWlW Exn`p Kkitl ¨©©¨§¦¨¤¤§§¤

.dlTze zErh lM rFpnl ,zFnXd©¥¦§©¨¨§©¨¨
:i"yx siqeneLl hxiR ,zFIgaE zFndAA©§¥©©¥©§

hrEOd mdW mixFdHd z` aEzMd©¨¤©§¦¤¥©¨
(d ,c miweqt lirl i"yx),Ll hxR zFtFraE¨¨©§

z`W cOll ,mi`nHdipiOzFtFrd ¤©§¥¦§©¥¤¦¥¨
lr miAExn mixFdHdmipiOd ©§¦§¦©©¦¦

Kkitl ,mi`nHddxvw KxC hwp ©§¥¦§¦¨¨©¤¤§¨¨
E,hrEOd z` hxRmixFdh x`Xd lke ¨©¤©¨§¨©§¨§¦

(:bq oileg):ci dxez
(fh).úîLðzäf"rlA diExTd `id ©¦§¨¤¦©§¨§©©

.u"ixey `"alw,mipir Dl oi`W]¤¥¨¥©¦
dliNA zgxFtE xAkrl dnFC `ide§¦¨§©§¨©©©©§¨

(gi ,`i `xwie i"yx)mFIM `xwPd `Ede [§©¦§¨©
'sNhr'(i"yx ifrl xve`):fi dxez £©¥

(fi).CìLsFr `EddlFXd(`ivFn) ¨¨©¤¦
mId on mibcmlkF`e(.bq oileg):gi dxez ¨¦¦©¨§§¨

(gi).úôéëecxAd lFbpxz `Edigd) ¦©©§§©¨©©
(mc` ipA aEXi mFwnl uEgn,f"rlaE ¦¦§¦§¥¨¨§©©

FnWdlEtk FYlAxke ,`"texd- §§©§¨§§¨
dtEtM FW`x lrW zlFAxMd©©§¤¤©Ÿ§¨
FcFdW ,'ztikEC' FnW KklE] zlRwznE¦§©¤¤§¨§¦©¤

zEtM(.bq oileg)[(oexkfd):hi dxez ¨

d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy

(èé):eìëàé àì íëì àeä àîè óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤¤́¨½¨¥¬−¨¤®−Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑ קרּויים הם טמאים, וחגבים ּוצרעים זבּובין, ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשים הּנמּוכים הם ∆∆»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
.'ׁשרץ' ֶֶ

(ë):eìëàz øBäè óBò-ìk̈¬¨−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ¯B‰Ë ÛBÚŒÏk∑ּתאכלּו אֹותּה ּבבהמה: וכן ּתעׂשה', 'לא על 'עׂשה' ליּתן ּבא הּטמא, את ולא »»…≈ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ

ּתעׂשה' ו'לא ּב'עׂשה' עליהם לעבר 'עׂשה', 'עׂשה', מּכלל הּבא ולאו טמאה, ּבהמה .ולא ְְְְְְֲֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

(àë)éøòLa-øLà øbì äìáð-ìë eìëàú-àìE Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤¦§¨¤¹
äzà LBã÷ íò ék éøëðì øëî Bà dìëàå äpðzz¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³¨Æ©½̈

éäìà ýåýéìô :Bnà áìça éãb ìMáú-àì E ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
i"yx£EÈ¯ÚLaŒ¯L‡ ¯bÏ∑ נבלֹות ואֹוכל עבֹודהֿזרה לעבד ׁשּלא עליו ׁשּקּבל ּתֹוׁשב, ˜„LB.ּגר ÌÚ Èk «≈¬∆ƒ¿»∆ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹƒ«»

'‰Ï ‰z‡∑(ספרי),ל ּבּמּתר עצמ את ּבפניהם קּדׁש ּתּתירם אל אּסּור, ּבהם נֹוהגים ואחרים הּמּתרים .ּדברים «»«ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻ
È„b ÏM·˙Œ‡Ï∑(קיג ולעֹופֹות (חולין לחּיה, ּפרט ּפעמים, טמאה ׁשלׁש ‚„È.ולבהמה ÏM·˙Œ‡Ï'B‚Â. …¿«≈¿ƒְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָֹ…¿«≈¿ƒ¿

Ï‡יט  ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»¿»»¿»
:ÔeÏÎ‡˙Èƒ¿»¿

ÔeÏÎÈz:כ  ÈÎ„ ‡ÙBÚ Ïk»»¿≈≈¿

Ècכא  Ï¯Ú ·˙B˙Ï ‡ÏÈ· Ïk ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿»¿ƒ»¿«»≈ƒ
¯·Ï dpaÊ˙ B‡ dpÏÎÈÈÂ dpzz CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ«¿«¿ƒ«¿«
‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡ ÔÈÓÓÚ«¿ƒ¬≈««ƒ«¿√»¿»∆»»»

:·ÏÁa ¯Na ÏeÎÈ≈̇¿««¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hi).óBòä õøLWOWn uxW oFWl ¤¤¨§¤¤§©¥
miPhTd zFIxAd ibEql illM mWM§¥§¨¦§¥©§¦©§©¦
mdilbx zrEpY oi`W] mikEnPde§©§¦¤¥§©©§¥¤
md ENi`M dncpe ,mkENidA zxMip¦¤¤§¦¨§¦§¤§¦¥

ux`d lr mixxbp(ck k ,` ziy`xa i"yx).[ ¦§¨¦©¨¨¤
zFtFrAW mivxXd ok FnkEmd §¥©§¨¦¤¨¥
,ux`d lr miWgFxd mikEnPdoFbM ©§¦¨£¦©¨¨¤§
mi`nh miabge mirxvE oiaEafd`x) §¦§¨¦©£¨¦§¥¦

(bk Îk ,`i `xwieEN` lM ,miiExw ¨¥§¦
:'uxW'k dxez ¤¤

(k).eìëàz øBäè óBò ìkFf oi` ¨¨Ÿ¥¥
`N` ,xFdHd sFrd z` lFk`l devn¦§¨¤¡¤¨©¨¤¨

Elk`Y xFdHd z` wx :FWExiR,`le ¥©¤©¨Ÿ§§Ÿ
.`nHd z`xEQi`d xMfEd xaMW s`e ¤©¨¥§©¤§¨§©¨¦

dlrnl(ai weqt)Elk`z `l xW` dfe' §©§¨§¤£¤ŸŸ§
,'ebe 'mdn`AsiqFdl aEzMdeoYil ¥¤¨©¨§¦§¦¥

.dUrzÎ`l lr dUrsFr lkF`dW £¥©Ÿ©£¤¤¨¥
`l' xEQi` lr xarW caNn ,`nḧ¥¦§©¤¨©©¦Ÿ
xEn`d 'dUr zevn' mB lHiA ,'dUrz©£¤¦¥©¦§©£¥¨¨
zFtFr zlik` lr ciRwdl ,o`M̈§©§¦©£¦©

.calA mixFdhokez` Wxtl Wi §¦¦§¨§¥¥§¨¥¤
zFndAd lv` dlrnl xEn`d oFWNd©¨¨¨§©§¨¥¤©§¥

dqxR zqxtn dndA lke' :mixFdHd©§¦§¨§¥¨©§¤¤©§¨
'ebeElk`Y DzF` dndAA(e weqt lirl), ©§¥¨¨Ÿ¥

,Elk`Y DzF` wx :FWExiRW`le ¤¥©¨Ÿ§§Ÿ
.d`nh dndAellMn `Ad e`l §¥¨§¥¨§¨©¨¦§©

dUroFWl KFYn cnlPd xEQi` lM - £¥¨¦©¦§¨¦¨
zevnM oFCip ,'dUr' lWdUrokle . ¤£¥¦§¦§©£¥§¨¥

zlik` xEQi` lr 'dUr' aEzMd siqFd¦©¨£¥©¦£¦©
icM ,mi`nHd miIgd ilrAxFarl ©£¥©©¦©§¥¦§¥©£

mdilrode dUrAA oddUrzÎ`l £¥¤¥©£¥§¥§Ÿ©£¤
(miyxtn):`k dxez

(`k)éøòLa øLà øbìEdPpYY ©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨
FpiCW wcvÎxbA xAEcnd oi` .Dlk`e©£¨¨¥©§¨§¥¤¤¤¦
`Ed mB ixdW ,xaC lkl l`xUiM§¦§¨¥§¨¨¨¤£¥©

`N` ,dliap xEQi`A xdfEnAxB §¨§¦§¥¨¤¨§¥
aWFYiFB `EdW ,xAcn aEzMdlATW ¨©¨§©¥¤¤¦¥

eilripA odilr EEhvPW zFevn raW ¨¨¤©¦§¤¦§©£¥¤§¥
df llkaE .gpÎdcFar cFarl `NW Ÿ©¦§©¤¤Ÿ©££¨

,dxfux`A 'aWFY' zFidl xYEd okle ¨¨§¨¥©¦§¨§¤¤
zFevn x`W iAbl la` .l`xUi¦§¨¥£¨§©¥§¨¦§

,xaC lkl iFbM FpiC dxFYdlkF`e ©¨¦§§¨¨¨§¥
zFlap(ixtq)i"yx .f"d c"it d`ia ixeqi` m"anx) §¥

(.k dxfÎdcear:

.'äì äzà LBã÷ íò ékxiYdW xg` ¦©¨©¨©©©¤¦¦
ixkpl Dxknl xYEOW] d`pdA dliap§¥¨©£¨¨¤¨§¨§¨§¨§¦
lAwzdW oFnOd on zFpdile§¥¨¦©¨¤¦§©¥
iM' :xnF`e aEzMd siqFn ,[DzxEnY§¨¨¦©¨§¥¦

okle ,'dY` WFcw mrLnvr z` WCw ©¨©¨§¨¥©¥¤©§§
.Ll xYEnAztqFzl mFwn Wi iM §¨§¦¥¨§¤¤

mB rpOdlE xingdl Ll iE`xe ,dXEcw§¨§¨§§©§¦§¦¨©©
`NW biiqE xcbM ,mixYEOd mixaCn¦§¨¦©¨¦§¨¥§¨¤Ÿ
KkitlE ,mixEq`d mixaCA lWMdl§¦¨¥©§¨¦¨£¦§¦¨
mibdFp mixg`e mixYEOd mixaC§¨¦©¨¦©£¥¦£¦

,xEQi` mdAxEQi` mibdFPd oFbM ¨¤¦§©£¦¦
lWMdl `NW icM ,dliapA d`pd£¨¨¦§¥¨§¥¤Ÿ§¦¨¥

,Dzlik`A,mdiptA mxiYY l``N` ©£¦¨¨©©¦¥¦§¥¤¤¨
mdA bFdple mbdpnA wifgdl mdilr£¥¤§©£¦§¦§¨¨§¦§¨¤

xEQi`(lld epiax): ¦
.éãb ìMáú àìminrR WlWxMfEd Ÿ§©¥§¦¨Ÿ§¨¦§©

df xEQi` dxFYA(ek ,cl ;hi ,bk zeny), ©¨¦¤
lkaELcOll ,'icB' xn`p mdn cg` §¨¤¨¥¤¤¡©§¦§©¤§

oinA wx bdFp (dxFYd on) xEQi`dW¤¨¦¦©¨¥©§¦
znbEcM ,dxFdHA `weece ,dndAd©§¥¨§©§¨©§¨§§©

,icBl hxRoindzFtFrlE dIg §¦§¨§¦©©¨§
:d`nh dndaleak dxez §¦§¥¨§¥¨



ני d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy

(áé)ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àì øLà äæå§¤¾£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤
:äiðæòäå§¨«¨§¦¨«

i"yx£Ì‰Ó eÏÎ‡˙Œ‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ∑ הּׁשחּוטה את .לאסר ¿∆¬∆……¿≈∆ְֱֶֶַָֹ

(âé):dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäå§¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«
i"yx£'B‚Â ‰i‡‰Œ˙‡Â ‰‡¯‰Â∑,ּדּיה היא אּיה, היא ראה, ּביֹותר.היא ׁשרֹואה 'ראה'? ׁשמּה נקרא ולּמה ¿»»»¿∆»«»¿ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָ

ראה, אֹותּה קֹורא האֹוסרּה יהא ׁשּלא לחלק, ּדין לבעל ּפה ּפתחֹון ליּתן ׁשּלא ׁשמֹותיה? ּבכל הזהיר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹולּמה
הּטמא  ל ּפרט ּובעֹופֹות הּכתּוב'. אסר לא וזֹו ׁשמּה, אּיה אֹו ׁשמּה, ּדּיה 'זֹו, אֹומר: להּתיר, ללּמד ים,והּבא ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הּמעט  את ּפרט לפיכ הּטמאים, על מרּבים הטהֹורים .ׁשהעֹופֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ

(ãé):Bðéîì áøò-ìk úàå§¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(åè)óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©
:eäðéîì õpä-úàå§¤©¥−§¦¥«

(æè):úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkä-úà¤©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤
i"yx£˙ÓLz‰∑ׁשורי"ץ .(פלעדערמויז)קלב"א «ƒ¿»∆

(æé):CìMä-úàå äîçøä-úàå úàwäå§©¨¨¬§¤¨«¨−̈¨§¤©¨¨«
i"yx£CÏM∑(סג הּים (חולין מן ּדגים .הּׁשֹולה »»ִִֶַַָָ

(çé):ólèòäå úôéëecäå dðéîì äôðàäå äãéñçäå§©´£¦½̈§¨«£¨−̈§¦¨®§©«¦©−§¨«£©¥«
i"yx£˙ÙÈÎec∑הרופ"א ּובלע"ז הּבר, ּתרנגֹול וכר (ווידעהאפף)הּוא ּכפּולה , .ּבלּתֹו ƒ«ְְְְְְְַַַַַָָָ

ÚÂ¯יב  ‡¯L ÔB‰pÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»
:‡ÈÊÚÂ¿«¿»

dÊÏ:יג  ‡˙i„Â ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡Ùk ˙·e««¿»¿»»ƒ»¿«¿»ƒ¿«

dÊÏ:יד  ‡·¯Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»…¿»ƒ¿≈

tÁL‡טו  ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

Â·e˙‡:טז  ‡ÙBt˜Â ‡È„˜Â¿«¿»¿ƒ»«¿»

e‡:יז  ÈÏLÂ ‡˜¯˜¯ÈÂ ‡˙˜Â¿»»ƒ«¿≈»¿»≈»

eË¯‡יח  ¯bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai).íäî eìëàú àì øLà äæå§¤£¤ŸŸ§¥¤
mixFdHd on s`W ,'mdn' zaiY siqFd¦¥©¥¤¤©¦©§¦

mdn Wi`aE ,dlik`A mixEq`W ¥¥¤¤£¦©£¦¨¨
aEzMdz` xFq`lxFRSddhEgXd ©¨¤¡¤©¦©§¨

dxEq` dxFdh `idW s`W ,rxFvOAW¤©§¨¤©¤¦§¨£¨
`id(.nw oileg i"yx):bi dxez ¦
(bi)äiàä úàå äàøäådICde.'Fbe §¨¨¨§¤¨©¨§©©¨§

'dIc' `id 'dI`' `id 'd`x' `id- ¦¨¨¦©¨¦©¨
Fl WIW `Ed cg` oin,zFnW dOM ¦¤¨¤¥©¨¥

?'d`x' DnW `xwp dOleoFWNn §¨¨¦§¨§¨¨¨¦§
,'dI`x'xzFia d`FxWDgkA Wi - §¦¨¤¨§¥¥§Ÿ¨

ax wgxOn zF`xlxidfd dOle . ¦§¦¤§¨©§¨¨¦§¦
DiEPiM iciÎlr aEzMd dilrlkA ¨¤¨©¨©§¥¦¨§¨

dRÎoFgzR oYil `NW ?dizFnW§¤¨¤Ÿ¦¥¦§¤

oiCÎlral`FaIWwFlgllr xrxrlE §©©¦¤¨©£§©§¥©
,DxEQi``di `NWzFrhl mFwn ¦¨¤Ÿ§¥¨¦§

xW`M ,DpicADzF` `xFw DxqF`d §¦¨©£¤¨§¨¥¨
`Ade ,'d`x'oEclE,xnF` xiYdlFf ¨¨§©¨¨§©¦¥

e ,DnW 'dI`' F` ,DnW 'dIc'Ff`l ©¨§¨©¨§¨§Ÿ
.aEzMd xq`zWlW Exn`p Kkitl ¨©©¨§¦¨¤¤§§¤

.dlTze zErh lM rFpnl ,zFnXd©¥¦§©¨¨§©¨¨
:i"yx siqeneLl hxiR ,zFIgaE zFndAA©§¥©©¥©§

hrEOd mdW mixFdHd z` aEzMd©¨¤©§¦¤¥©¨
(d ,c miweqt lirl i"yx),Ll hxR zFtFraE¨¨©§

z`W cOll ,mi`nHdipiOzFtFrd ¤©§¥¦§©¥¤¦¥¨
lr miAExn mixFdHdmipiOd ©§¦§¦©©¦¦

Kkitl ,mi`nHddxvw KxC hwp ©§¥¦§¦¨¨©¤¤§¨¨
E,hrEOd z` hxRmixFdh x`Xd lke ¨©¤©¨§¨©§¨§¦

(:bq oileg):ci dxez
(fh).úîLðzäf"rlA diExTd `id ©¦§¨¤¦©§¨§©©

.u"ixey `"alw,mipir Dl oi`W]¤¥¨¥©¦
dliNA zgxFtE xAkrl dnFC `ide§¦¨§©§¨©©©©§¨

(gi ,`i `xwie i"yx)mFIM `xwPd `Ede [§©¦§¨©
'sNhr'(i"yx ifrl xve`):fi dxez £©¥

(fi).CìLsFr `EddlFXd(`ivFn) ¨¨©¤¦
mId on mibcmlkF`e(.bq oileg):gi dxez ¨¦¦©¨§§¨

(gi).úôéëecxAd lFbpxz `Edigd) ¦©©§§©¨©©
(mc` ipA aEXi mFwnl uEgn,f"rlaE ¦¦§¦§¥¨¨§©©

FnWdlEtk FYlAxke ,`"texd- §§©§¨§§¨
dtEtM FW`x lrW zlFAxMd©©§¤¤©Ÿ§¨
FcFdW ,'ztikEC' FnW KklE] zlRwznE¦§©¤¤§¨§¦©¤

zEtM(.bq oileg)[(oexkfd):hi dxez ¨

d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iriax meil inei xeriy

(èé):eìëàé àì íëì àeä àîè óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤¤́¨½¨¥¬−¨¤®−Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑ קרּויים הם טמאים, וחגבים ּוצרעים זבּובין, ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשים הּנמּוכים הם ∆∆»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
.'ׁשרץ' ֶֶ

(ë):eìëàz øBäè óBò-ìk̈¬¨−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ¯B‰Ë ÛBÚŒÏk∑ּתאכלּו אֹותּה ּבבהמה: וכן ּתעׂשה', 'לא על 'עׂשה' ליּתן ּבא הּטמא, את ולא »»…≈ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ

ּתעׂשה' ו'לא ּב'עׂשה' עליהם לעבר 'עׂשה', 'עׂשה', מּכלל הּבא ולאו טמאה, ּבהמה .ולא ְְְְְְֲֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

(àë)éøòLa-øLà øbì äìáð-ìë eìëàú-àìE Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤¦§¨¤¹
äzà LBã÷ íò ék éøëðì øëî Bà dìëàå äpðzz¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³¨Æ©½̈

éäìà ýåýéìô :Bnà áìça éãb ìMáú-àì E ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
i"yx£EÈ¯ÚLaŒ¯L‡ ¯bÏ∑ נבלֹות ואֹוכל עבֹודהֿזרה לעבד ׁשּלא עליו ׁשּקּבל ּתֹוׁשב, ˜„LB.ּגר ÌÚ Èk «≈¬∆ƒ¿»∆ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹƒ«»

'‰Ï ‰z‡∑(ספרי),ל ּבּמּתר עצמ את ּבפניהם קּדׁש ּתּתירם אל אּסּור, ּבהם נֹוהגים ואחרים הּמּתרים .ּדברים «»«ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻ
È„b ÏM·˙Œ‡Ï∑(קיג ולעֹופֹות (חולין לחּיה, ּפרט ּפעמים, טמאה ׁשלׁש ‚„È.ולבהמה ÏM·˙Œ‡Ï'B‚Â. …¿«≈¿ƒְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָֹ…¿«≈¿ƒ¿

Ï‡יט  ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»¿»»¿»
:ÔeÏÎ‡˙Èƒ¿»¿

ÔeÏÎÈz:כ  ÈÎ„ ‡ÙBÚ Ïk»»¿≈≈¿

Ècכא  Ï¯Ú ·˙B˙Ï ‡ÏÈ· Ïk ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿»¿ƒ»¿«»≈ƒ
¯·Ï dpaÊ˙ B‡ dpÏÎÈÈÂ dpzz CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ«¿«¿ƒ«¿«
‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡ ÔÈÓÓÚ«¿ƒ¬≈««ƒ«¿√»¿»∆»»»

:·ÏÁa ¯Na ÏeÎÈ≈̇¿««¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hi).óBòä õøLWOWn uxW oFWl ¤¤¨§¤¤§©¥
miPhTd zFIxAd ibEql illM mWM§¥§¨¦§¥©§¦©§©¦
mdilbx zrEpY oi`W] mikEnPde§©§¦¤¥§©©§¥¤
md ENi`M dncpe ,mkENidA zxMip¦¤¤§¦¨§¦§¤§¦¥

ux`d lr mixxbp(ck k ,` ziy`xa i"yx).[ ¦§¨¦©¨¨¤
zFtFrAW mivxXd ok FnkEmd §¥©§¨¦¤¨¥
,ux`d lr miWgFxd mikEnPdoFbM ©§¦¨£¦©¨¨¤§
mi`nh miabge mirxvE oiaEafd`x) §¦§¨¦©£¨¦§¥¦

(bk Îk ,`i `xwieEN` lM ,miiExw ¨¥§¦
:'uxW'k dxez ¤¤

(k).eìëàz øBäè óBò ìkFf oi` ¨¨Ÿ¥¥
`N` ,xFdHd sFrd z` lFk`l devn¦§¨¤¡¤¨©¨¤¨

Elk`Y xFdHd z` wx :FWExiR,`le ¥©¤©¨Ÿ§§Ÿ
.`nHd z`xEQi`d xMfEd xaMW s`e ¤©¨¥§©¤§¨§©¨¦

dlrnl(ai weqt)Elk`z `l xW` dfe' §©§¨§¤£¤ŸŸ§
,'ebe 'mdn`AsiqFdl aEzMdeoYil ¥¤¨©¨§¦§¦¥

.dUrzÎ`l lr dUrsFr lkF`dW £¥©Ÿ©£¤¤¨¥
`l' xEQi` lr xarW caNn ,`nḧ¥¦§©¤¨©©¦Ÿ
xEn`d 'dUr zevn' mB lHiA ,'dUrz©£¤¦¥©¦§©£¥¨¨
zFtFr zlik` lr ciRwdl ,o`M̈§©§¦©£¦©

.calA mixFdhokez` Wxtl Wi §¦¦§¨§¥¥§¨¥¤
zFndAd lv` dlrnl xEn`d oFWNd©¨¨¨§©§¨¥¤©§¥

dqxR zqxtn dndA lke' :mixFdHd©§¦§¨§¥¨©§¤¤©§¨
'ebeElk`Y DzF` dndAA(e weqt lirl), ©§¥¨¨Ÿ¥

,Elk`Y DzF` wx :FWExiRW`le ¤¥©¨Ÿ§§Ÿ
.d`nh dndAellMn `Ad e`l §¥¨§¥¨§¨©¨¦§©

dUroFWl KFYn cnlPd xEQi` lM - £¥¨¦©¦§¨¦¨
zevnM oFCip ,'dUr' lWdUrokle . ¤£¥¦§¦§©£¥§¨¥

zlik` xEQi` lr 'dUr' aEzMd siqFd¦©¨£¥©¦£¦©
icM ,mi`nHd miIgd ilrAxFarl ©£¥©©¦©§¥¦§¥©£

mdilrode dUrAA oddUrzÎ`l £¥¤¥©£¥§¥§Ÿ©£¤
(miyxtn):`k dxez

(`k)éøòLa øLà øbìEdPpYY ©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨
FpiCW wcvÎxbA xAEcnd oi` .Dlk`e©£¨¨¥©§¨§¥¤¤¤¦
`Ed mB ixdW ,xaC lkl l`xUiM§¦§¨¥§¨¨¨¤£¥©

`N` ,dliap xEQi`A xdfEnAxB §¨§¦§¥¨¤¨§¥
aWFYiFB `EdW ,xAcn aEzMdlATW ¨©¨§©¥¤¤¦¥

eilripA odilr EEhvPW zFevn raW ¨¨¤©¦§¤¦§©£¥¤§¥
df llkaE .gpÎdcFar cFarl `NW Ÿ©¦§©¤¤Ÿ©££¨

,dxfux`A 'aWFY' zFidl xYEd okle ¨¨§¨¥©¦§¨§¤¤
zFevn x`W iAbl la` .l`xUi¦§¨¥£¨§©¥§¨¦§

,xaC lkl iFbM FpiC dxFYdlkF`e ©¨¦§§¨¨¨§¥
zFlap(ixtq)i"yx .f"d c"it d`ia ixeqi` m"anx) §¥

(.k dxfÎdcear:

.'äì äzà LBã÷ íò ékxiYdW xg` ¦©¨©¨©©©¤¦¦
ixkpl Dxknl xYEOW] d`pdA dliap§¥¨©£¨¨¤¨§¨§¨§¨§¦
lAwzdW oFnOd on zFpdile§¥¨¦©¨¤¦§©¥
iM' :xnF`e aEzMd siqFn ,[DzxEnY§¨¨¦©¨§¥¦

okle ,'dY` WFcw mrLnvr z` WCw ©¨©¨§¨¥©¥¤©§§
.Ll xYEnAztqFzl mFwn Wi iM §¨§¦¥¨§¤¤

mB rpOdlE xingdl Ll iE`xe ,dXEcw§¨§¨§§©§¦§¦¨©©
`NW biiqE xcbM ,mixYEOd mixaCn¦§¨¦©¨¦§¨¥§¨¤Ÿ
KkitlE ,mixEq`d mixaCA lWMdl§¦¨¥©§¨¦¨£¦§¦¨
mibdFp mixg`e mixYEOd mixaC§¨¦©¨¦©£¥¦£¦

,xEQi` mdAxEQi` mibdFPd oFbM ¨¤¦§©£¦¦
lWMdl `NW icM ,dliapA d`pd£¨¨¦§¥¨§¥¤Ÿ§¦¨¥

,Dzlik`A,mdiptA mxiYY l``N` ©£¦¨¨©©¦¥¦§¥¤¤¨
mdA bFdple mbdpnA wifgdl mdilr£¥¤§©£¦§¦§¨¨§¦§¨¤

xEQi`(lld epiax): ¦
.éãb ìMáú àìminrR WlWxMfEd Ÿ§©¥§¦¨Ÿ§¨¦§©

df xEQi` dxFYA(ek ,cl ;hi ,bk zeny), ©¨¦¤
lkaELcOll ,'icB' xn`p mdn cg` §¨¤¨¥¤¤¡©§¦§©¤§

oinA wx bdFp (dxFYd on) xEQi`dW¤¨¦¦©¨¥©§¦
znbEcM ,dxFdHA `weece ,dndAd©§¥¨§©§¨©§¨§§©

,icBl hxRoindzFtFrlE dIg §¦§¨§¦©©¨§
:d`nh dndaleak dxez §¦§¥¨§¥¨



d`xנב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k iying meil inei xeriy

ß a`Îmgpn d"k iying mei ß

(áë)àöiä Eòøæ úàeáz-ìk úà øOòz øOò©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®©Ÿ¥¬
:äðL äðL äãOä©¨¤−¨¨¬¨¨«

[ak]£¯OÚz ¯OÚ∑(תנחומא) לבּׁשל לי ּתגרמּו 'לא ליׂשראל: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, להם אמר זה? אצל זה ענין מה «≈¿«≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
להתּבּׁשל, סמּו ּכׁשהּוא ּכראּוי, מעׂשרֹות מעּׂשרים אּתם אין ׁשאם אּמֹותיהן, ּבמעי ׁשהן עד ּתבּואה, ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּגדיים

ׁשּנאמר  מׁשּדפּתן', והיא קדים רּוח מֹוציא כו)אני ב וכן(מלכים קמה", לפני "ּוׁשדפה ּבּכּורים : L‰.לענין ‰L∑ ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ»»»»
על (ספרי) החדׁש מן מעּׂשרין ׁשאין .הּיׁשן מּכאן ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr e zeiecreezd mgpn zxez - a"iyz fenz b"i zgiy)

ּתּתּתּתעעעעּׂשּׂשּׂשּׂשרררר כב)עעעעּׂשּׂשּׂשּׂשרררר (יד, ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַ
ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתתעתעתעתעּׁשּׁשּׁשּׁשרררר ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשבילבילבילביל א)עעעעּׂשּׂשּׂשּׂשרררר ט, (תענית ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַ

ּדכתיב אף ה', את לנּסֹות מּתר מעׂשר ׁשּבמצות ׁשם, ּבּגמרא טז)מבאר ו, ׁשּנאמר(ואתחּנן ּוכמֹו ה', את תנּסּו ג,לא (מלאכי ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
נפסק י) וכן הּׁשמים. ארּבֹות את לכם אפּתח לא אם . . ּבזאת נא ּובחנּוני . . האֹוצר ּבית אל הּמעׂשר ּכל את הביאּו :ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

סרמ"ז)להלכה צדקה הלכות יו"ד ׁשהּדבר (טור ּדעה הביא ׁשם הרמ"א והּנה, זה. מּדבר חּוץ ה', את לנּסֹות אסּור ּדבר ׁשּבכל , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ
חסידים ּבספר איתא וכן האחרֹונים, רב הסּכמת אבל ּבמעׂשר. רק צדקה.(סקמ"ד)אמּור ּבׁשאר ּגם ה' את לנּסֹות ׁשּמּתר , ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

(âë)éðôì zìëàå|éäìà ýåýéøçáé-øLà íB÷na E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»
ìðâc øNòî íL BîL ïkLEøäöéå ELøéz E §©¥´§´¨¼©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½

ðàöå Eø÷a úøëáeýåýé-úà äàøéì ãîìz ïòîì E §Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬
éäìà:íéîiä-ìk E ¡Ÿ¤−¨©¨¦«

i"yx£'B‚Â zÏÎ‡Â∑ ׁשּכב ׁשני, מעׂשר ׁשּנאמר זה לּלוּיים, ראׁשֹון מעׂשר ליּתן למדנּו יח)ר מאת (במדבר תקחּו "ּכי : ¿»«¿»¿ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר  מקֹום, ּבכל לאכלֹו רׁשּות להם ונתן וגֹו'", יׂשראל עלּֿכרח(שם)ּבני מקֹום"; ּבכל אֹותֹו "ואכלּתם : ְְְְְְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
הּוא  אחר מעׂשר .זה ֲֵֵֶַַ

BtÈc˜כב  CÚ¯Ê ˙ÏÏÚ Ïk ˙È ¯OÚ˙ ‡¯OÚ«¿»¿«≈»»¬»««¿»¿ƒ
:‡zL· ‡zL ‡Ï˜Á«¿»«»¿«»

ÈÚ¯zÈכג  Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏeÎÈ˙Â¿≈√»¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈
C¯ÓÁ C¯e·Ú ¯NÚÓ Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»«¿«ƒ»«¿»
ÛÏÈ˙c ÏÈ„a CÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e CÁLÓeƒ¿»¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«

:‡iÓBÈ Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«√»¿»¡»»»«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(akÎ`k),éãb ìMáú àìŸ§©¥§¦
.øNòz øNò'lXaz `l' zxdf` ©¥§©¥©§¨©Ÿ§©¥

E ,zFxUrOd zWxtl dknqpoipr dn ¦§§¨§¨¨©©©©§¨¦§¨
?df lv` dflr fnFx aEzMd `N` ¤¥¤¤¤¨©¨¥©

,xUrn zevn milHand WpFr¤©§©§¦¦§©©£¥
,oFtCW zMnA d`EaYd lwlwzYW¤¦§©§¥©§¨§©©¦¨

KMW`EdÎKExAÎWFcTd mdl xn` ¤¨¨©¨¤©¨¨
lXal il EnxbY l` :l`xUil§¦§¨¥©¦§§¦§©¥
irnA odW cr d`EaY lW miicB§¨¦¤§¨©¤¥¦§¥

odizFO`d`EaYdW ,`Ed lWn KxC] ¦¥¤¤¤¨¨¤©§¨
DPnf mxh zncwEn dlWadA dwFl¨§©§¨¨§¤¤¤¤§©¨
'miicbM' miMxd mipirxBdWM ,iE`xd̈¨§¤©©§¦¦¨©¦¦§¨¦
[milAXd 'mdizFO`'l miwEwf oiicr, £©¦§¦§¦¥¤©¦¢¦
zFxUrn mixUrn mY` oi` m`W¤¦¥©¤§©§¦©©§

,iE`xMif`KEnq `EdWMxivTd onfl ¨¨£©§¤¨¦§©©¨¦
zcnFr d`EaYdeip` ,lXAzdl §©§¨¤¤§¦§©¥£¦
micwÎgEx `ivFndOg zigxfn gEx) ¦©¨¦©¦§¨¦©¨

(dWaieoYtCWn `idemzF` dMn - ¦¥¨§¦§©©§¨©¨¨

gFnvl zwqFR d`EaYde ,WaFie mFgA§§¤§©§¨¤¤¦§©
oiprM ,zlwlwznExn`PW,hi aÎmikln) ¦§©§¤¤§¦§¨¤¤¡©

(ekdnw iptl dtcWE`iaPd ixaCn] §¥¨¦§¥¨¨¦¦§¥©¨¦
FpFgvpA x`Rzi `NW xEX` Kln lr©¤¤©¤Ÿ¦§¨¥§¦§
,mWilgdW `Ed 'd iM ,eiaiF` lr©§¨¦¤¤¡¦¨
EWAiizPW zFtEcW milAW mzF`M§¨¦¢¦§¤¦§©§

.[dnw ozFid iptloiprl okezevn ¦§¥¡¨¨¨§¥§¦§©¦§©
,mixEMAaEzMd Kinqd DzF` s`W ¦¦¤©¨¦§¦©¨

xn`PW FnM ,'lXaz `l' xEQi`lzeny) §¦Ÿ§©¥§¤¤¡©
(hi ,bk`iaY Lznc` ixEMA ziW`x'¥¦¦¥©§¨§¨¦

algA icB lXaz `l ,Lidl` 'd ziA¥¡Ÿ¤Ÿ§©¥§¦©£¥
zevn lEHiA ici lr mBW .'FO ¦̀¤©©§¥¦¦§©
oFtCWA dwFl d`EaYd ,mixEMiA¦¦©§¨¨§¦¨

(`negpz ,izax `zwiqt)(mixn`d xe`ia):
.äðL äðLo`MnlMW ,micnl Ep` ¨¨¨¨¦¨¨§¥¦¤¨

.Dnvrl zxVrzn dpWe dpWoi`W ¨¨§¨¨¦§©¤¤§©§¨¤¥
on oixUrnlEaidoWId lr Wcgd, §©§¦¦©§¤¨¨©©¨¨

oiicr m` mB ,Wcgd lr oWId on F`¦©¨¨©¤¨¨©¦£©¦

Wi dpW lM `N` ,mdipXn Wixtd `lŸ¦§¦¦§¥¤¤¨¨¨¨¥
cxtpA DlEain xVrl(ixtq)zexeka i"yx) §©¥¦¨§¦§¨

(:bp:bk dxez
(bk)zìëàåLidl` 'd iptl.'Fbedf §¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§¤

,ipW xUrnFpiCW'd iptl' Flk`l ©£¥¥¦¤¦§¨§¦§¥
Wxtl oi`e ,milWExiA 'Lidl ¡̀Ÿ¤¦¨©¦§¥§¨¥
oYiPd oFW`xÎxUrnA xAcn aEzMdW¤©¨§©¥§©£¥¦©¦¨

,miIellWixdoYil Epcnl xaM ©§¦¦¤£¥§¨¨©§¦¥
xn`PW ,mIell oFW`x xUrnxacna) ©£¥¦©§¦¦¤¤¡©

(ek ,gi,'Fbe l`xUi ipA z`n Egwz iM¦¦§¥¥§¥¦§¨¥§
emWlkA Flk`l zEWx mdl ozp §¨¨©¨¤§§¨§§¨

xn`PW ,mFwn(`l weqt my)mYlk`e ¨¤¤¡©©£©§¤
,mFwn lkA FzF`oM m`df LgxMÎlr §¨¨¦¥©¨§£¤

o`M xEn`d,`Ed xg` xUrn`Ede ¨¨¨©£¥©¥§
'ipW xUrn' minkg oFWlA iExTd©¨¦§£¨¦©£¥¥¦
FzF` milkF` mnvr milrAd xW £̀¤©§¨¦©§¨§¦

milWExiA:ck dxez ¦¨©¦

d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k iying meil inei xeriy

(ãë)BúàN ìëeú àì ék Cøcä Enî äaøé-éëå§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ©»§¥¼
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ékE ¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éäìà ýåýé Eëøáé ék íL BîL íeNì:E ¨¬§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÎ¯·È Èk∑ הּתבּואה לׂשאת ׁשּתהא .מרּבה ƒ¿»∆¿ְְְֵֵֶַָָָֻ

(äë)zëìäå Eãéa óñkä zøöå óñka äzúðå§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½§¨«©§¨Æ
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà:Ba E ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

(åë)ø÷aa ELôð äeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹©¨¨´
ELôð EìàLz øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−©§¤®

éäìà ýåýé éðôì íM zìëàåäzà zçîNå E §¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈©¨¬
:Eúéáe¥¤«

i"yx£ELÙ ‰e‡zŒ¯L‡ ÏÎa∑ ּכלל.¯ÎM·e ÔÈi·e Ô‡v·e ¯˜aa∑ ּפרט.ELÙ EÏ‡Lz ¯L‡ ÏÎ·e∑ ¿…¬∆¿«∆«¿¿ְָ«»»«…««ƒ«≈»ְָ¿…¬∆ƒ¿»¿«¿∆
סג) ב"ק הארץ,(ספרי. ולדֹות ולד מפרׁש: הּפרט מה וכלל: וכּו'חזר אדם למאכל .וראּוי ְְְְְְְְֲֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(æë)éøòLa-øLà éåläåBì ïéà ék epáæòú àì E §©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ©«©§¤®¦´¥¬²
ñ :Cnò äìçðå ÷ìç¥¬¤§©«£−̈¦¨«

i"yx£ep·ÊÚ˙ ‡Ï 'B‚Â ÈÂl‰Â∑לֹו ראׁשֹון מּליּתן CnÚ.מעׂשר ‰ÏÁÂ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ Èk∑(ספרי),לקט יצאּו ¿«≈ƒ¿…««¿∆ֲִִִֵֵַƒ≈≈∆¿«¬»ƒ»ְֶֶָ
ּבמעׂשר  חּיבין ואינן ,ּכמֹו ּבהן עּמ חלק לֹו יׁש הּוא ׁשאף והפקר, ּופאה .ׁשכחה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

˙Ïekכד  ‡Ï È¯‡ ‡Á¯‡ CpÓ ÈbÒÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¬≈»ƒ
ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡ dÏhÓÏ¿ƒ¿≈¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
CpÎ¯·È È¯‡ Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¬≈¿»≈ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

C‰˙eכה  C„Èa ‡tÒk ¯eˆ˙e ‡tÒÎa Ôz˙Â¿ƒ≈¿«¿»¿«¿»ƒ»¿«
:da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈

È¯B˙aכו  CLÙ ÈÚ¯zÈ Èc ÏÎa ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿…ƒƒƒ¿≈«¿»¿≈
Èc ÏÎ·e ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁ·e ‡Ú·e¿»»«¬«¬«¿«ƒ¿…ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÏeÎÈ˙Â CLÙ CpÏ‡Lƒ̇¿¬ƒ»«¿»¿≈«»√»¿»¡»»

:C˙Èa L‡Â z‡ È„Á˙Â¿∆¡≈«¿∆¡«≈»

ÈÏ˙כז  È¯‡ dÈ˜Á¯˙ ‡Ï CÈÂ¯˜· È„ ‰‡ÂÏÂ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»»¿«¬ƒ≈¬≈≈
:CnÚ ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ≈√»¿«¬»»ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ck).Eëøáé ékxn`X dnl mrh Edf ¦§¨¤§¤©©§©¤¨©
dM rtWA Lkxai iM ,'Fz`U lkEz `l'Ÿ©§¥¦§¨¤§§¤©Ÿ

,axdAExn d`EaYd `dYWicMn ©¤§¥©§¨§¨¦§¥
z`Ul(m"`x):dk dxez ¨¥

(ek).ELôð äeàz øLà ìëaixd §Ÿ£¤§©¤©§§£¥
oFWl `Ed,llMhxtn aEzMd oi`W §§¨¤¥©¨§¨¥

,ipWÎxUrn zFrnA mipwp mixaC EN ¥̀§¨¦¦§¦¦§©£¥¥¦
xaC lM mdA zFpwl xWt`W rnWnE: ©§©¤¤§¨¦§¨¤¨¨¨

.øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aadf ixd ©¨¨©Ÿ©©¦©¥¨£¥¤
hxR,calA EN` z` aEzMd hxiRW - §¨¤¥©©¨¤¥¦§¨

`l mixg` mixaCW rnWnE: ©§©¤§¨¦£¥¦Ÿ
.ELôð EìàLz øLà ìëáeaEW §Ÿ£¤¦§¨§©§¤

.llke xfghxtE llM' EpipXW itlE ¨©§¨©§¦¤¨¦§¨§¨
,'hxRd oirM `N` oC dY` i` llkE§¨¦©¨¨¤¨§¥©§¨
mdA zFpwl WIW micnl Ep` o`Mn¦¨¨§¥¦¤¥¦§¨¤
mihxRd l` minFCd mixaC `weeC©§¨§¨¦©¦¤©§¨¦

miWxFtnd:WxFtn hxRd dn- ©§¨¦¨©§¨§¨

lMW ,'xkXaE oiIaE o`SaE xwAA'©¨¨©Ÿ©©¦©¥¨¤¨
md EN`ux`d zFcle cle- ¥¥§©©§¨¨¤

on mcFqiA mi`A mNEM ,xnFlM§©¨¨¦¦¨¦
zFIgde zFndAd s` ixdW ,ux`d̈¨¤¤£¥©©§¥§©©
dnc`d on dzid ozxivi zNigY§¦©§¦¨¨¨§¨¦¨£¨¨

(ck ,` ziy`xa)mipin md mNEke ,§¨¥¦¦
ixt'E ,'clEn cle' miAxe mixRd©¨¦§©¦¨¨¦¨¨§¦

.'ixRnemdn cg` lkiE`x ¦§¦§¨¤¨¥¤¨
.'Eke mc`Îlk`nllM s` ixd §©£©¨¨§£¥©¨

zFidl eilr ipW xUrn sqkA dpwPd©¦§¤§¤¤©£¥¥¦¨¨¦§
,zFIxhR ,oidnM hrnl] EN` znbEcM§§©¥§©¥§¥¦¦§¦
mibC ;(ixRn ixR mpi`W) glnE min©¦¤©¤¥¨§¦¦§¦¨¦
;(dnc`dn mzxivi oi`W) zFtFre§¤¥§¦¨¨¥¨£¨¨
mpi`W) zFrwxwe zFgtWE micar£¨¦§¨§©§¨¤¥¨

[dfA `vFIM lke (mc` lk`noiaexir) ©£©¨¨§¨©¥¨¤
(:fk(`"ry):fk dxez

(fk).epáæòú àì 'Bâå éåläåoYiNn §©¥¦§Ÿ©©§¤¦¦¤

.oFW`x xUrn Flo`M aEzMd KxvEde ©£¥¦§§©©¨¨
xnFl drhp `NW icM ,KM lr xidfdl§©§¦©¨§¥¤Ÿ¦§¤©
oi` ,ipW xUrn DA bdFPW dpWAW¤§¨¨¤¥¨©£¥¥¦¥

oFW`x xUrn DA oYil Kixv(f"ra`): ¨¦¦¥¨©£¥¦
.Cnò äìçðå ÷ìç Bì ïéà éko`Mn ¦¥¥¤§©£¨¦¨¦¨

zFxitA wx `Ed ,oFW`x xUrn aEIgW¤¦©£¥¦©§¥
la` ,LOr wlg ieNl oi`WE`villMn ¤¥©¥¦¥¤¦§£¨¨§¦§©

df aEIgd`tE dgkW hwlmdW ¦¤¤¤¦§¨¥¨¤¥
miIprloldl :dgky .h ,hi `xwie d`x :d`te hwl) ¨£¦¦

(hi ,ck,eokxwtd,lMl `EdWs`W §¥¤§¥¤©Ÿ¤©
,LFnM odA LOr wlg Fl Wi `EdoMW ¤¥¤¦§¨¥¨¤¥

,LFnM xwtdd on zFMfl lFki ieNd mB©©¥¦¨¦§¦©¤§¥¨
iprd l`xUIn dpFW Fpi` iprd ieNde§©¥¦¤¨¦¥¤¦¦§¨¥¤¨¦
dgkW hwl lFHil deW mdipW cie§©§¥¤¨¨¦¤¤¦§¨

d`tEe ,okloiaiIg opi` ¥¨§¨¥¥¨©¨¦
:xUrnAgk dxez §©£¥



נג d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k iying meil inei xeriy

ß a`Îmgpn d"k iying mei ß

(áë)àöiä Eòøæ úàeáz-ìk úà øOòz øOò©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®©Ÿ¥¬
:äðL äðL äãOä©¨¤−¨¨¬¨¨«

[ak]£¯OÚz ¯OÚ∑(תנחומא) לבּׁשל לי ּתגרמּו 'לא ליׂשראל: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, להם אמר זה? אצל זה ענין מה «≈¿«≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
להתּבּׁשל, סמּו ּכׁשהּוא ּכראּוי, מעׂשרֹות מעּׂשרים אּתם אין ׁשאם אּמֹותיהן, ּבמעי ׁשהן עד ּתבּואה, ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּגדיים

ׁשּנאמר  מׁשּדפּתן', והיא קדים רּוח מֹוציא כו)אני ב וכן(מלכים קמה", לפני "ּוׁשדפה ּבּכּורים : L‰.לענין ‰L∑ ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ»»»»
על (ספרי) החדׁש מן מעּׂשרין ׁשאין .הּיׁשן מּכאן ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr e zeiecreezd mgpn zxez - a"iyz fenz b"i zgiy)

ּתּתּתּתעעעעּׂשּׂשּׂשּׂשרררר כב)עעעעּׂשּׂשּׂשּׂשרררר (יד, ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַ
ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתתעתעתעתעּׁשּׁשּׁשּׁשרררר ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשבילבילבילביל א)עעעעּׂשּׂשּׂשּׂשרררר ט, (תענית ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַ

ּדכתיב אף ה', את לנּסֹות מּתר מעׂשר ׁשּבמצות ׁשם, ּבּגמרא טז)מבאר ו, ׁשּנאמר(ואתחּנן ּוכמֹו ה', את תנּסּו ג,לא (מלאכי ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
נפסק י) וכן הּׁשמים. ארּבֹות את לכם אפּתח לא אם . . ּבזאת נא ּובחנּוני . . האֹוצר ּבית אל הּמעׂשר ּכל את הביאּו :ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

סרמ"ז)להלכה צדקה הלכות יו"ד ׁשהּדבר (טור ּדעה הביא ׁשם הרמ"א והּנה, זה. מּדבר חּוץ ה', את לנּסֹות אסּור ּדבר ׁשּבכל , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ
חסידים ּבספר איתא וכן האחרֹונים, רב הסּכמת אבל ּבמעׂשר. רק צדקה.(סקמ"ד)אמּור ּבׁשאר ּגם ה' את לנּסֹות ׁשּמּתר , ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

(âë)éðôì zìëàå|éäìà ýåýéøçáé-øLà íB÷na E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»
ìðâc øNòî íL BîL ïkLEøäöéå ELøéz E §©¥´§´¨¼©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½

ðàöå Eø÷a úøëáeýåýé-úà äàøéì ãîìz ïòîì E §Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬
éäìà:íéîiä-ìk E ¡Ÿ¤−¨©¨¦«

i"yx£'B‚Â zÏÎ‡Â∑ ׁשּכב ׁשני, מעׂשר ׁשּנאמר זה לּלוּיים, ראׁשֹון מעׂשר ליּתן למדנּו יח)ר מאת (במדבר תקחּו "ּכי : ¿»«¿»¿ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר  מקֹום, ּבכל לאכלֹו רׁשּות להם ונתן וגֹו'", יׂשראל עלּֿכרח(שם)ּבני מקֹום"; ּבכל אֹותֹו "ואכלּתם : ְְְְְְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
הּוא  אחר מעׂשר .זה ֲֵֵֶַַ

BtÈc˜כב  CÚ¯Ê ˙ÏÏÚ Ïk ˙È ¯OÚ˙ ‡¯OÚ«¿»¿«≈»»¬»««¿»¿ƒ
:‡zL· ‡zL ‡Ï˜Á«¿»«»¿«»

ÈÚ¯zÈכג  Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏeÎÈ˙Â¿≈√»¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈
C¯ÓÁ C¯e·Ú ¯NÚÓ Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»«¿«ƒ»«¿»
ÛÏÈ˙c ÏÈ„a CÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e CÁLÓeƒ¿»¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«

:‡iÓBÈ Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«√»¿»¡»»»«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(akÎ`k),éãb ìMáú àìŸ§©¥§¦
.øNòz øNò'lXaz `l' zxdf` ©¥§©¥©§¨©Ÿ§©¥

E ,zFxUrOd zWxtl dknqpoipr dn ¦§§¨§¨¨©©©©§¨¦§¨
?df lv` dflr fnFx aEzMd `N` ¤¥¤¤¤¨©¨¥©

,xUrn zevn milHand WpFr¤©§©§¦¦§©©£¥
,oFtCW zMnA d`EaYd lwlwzYW¤¦§©§¥©§¨§©©¦¨

KMW`EdÎKExAÎWFcTd mdl xn` ¤¨¨©¨¤©¨¨
lXal il EnxbY l` :l`xUil§¦§¨¥©¦§§¦§©¥
irnA odW cr d`EaY lW miicB§¨¦¤§¨©¤¥¦§¥

odizFO`d`EaYdW ,`Ed lWn KxC] ¦¥¤¤¤¨¨¤©§¨
DPnf mxh zncwEn dlWadA dwFl¨§©§¨¨§¤¤¤¤§©¨
'miicbM' miMxd mipirxBdWM ,iE`xd̈¨§¤©©§¦¦¨©¦¦§¨¦
[milAXd 'mdizFO`'l miwEwf oiicr, £©¦§¦§¦¥¤©¦¢¦
zFxUrn mixUrn mY` oi` m`W¤¦¥©¤§©§¦©©§

,iE`xMif`KEnq `EdWMxivTd onfl ¨¨£©§¤¨¦§©©¨¦
zcnFr d`EaYdeip` ,lXAzdl §©§¨¤¤§¦§©¥£¦
micwÎgEx `ivFndOg zigxfn gEx) ¦©¨¦©¦§¨¦©¨

(dWaieoYtCWn `idemzF` dMn - ¦¥¨§¦§©©§¨©¨¨

gFnvl zwqFR d`EaYde ,WaFie mFgA§§¤§©§¨¤¤¦§©
oiprM ,zlwlwznExn`PW,hi aÎmikln) ¦§©§¤¤§¦§¨¤¤¡©

(ekdnw iptl dtcWE`iaPd ixaCn] §¥¨¦§¥¨¨¦¦§¥©¨¦
FpFgvpA x`Rzi `NW xEX` Kln lr©¤¤©¤Ÿ¦§¨¥§¦§
,mWilgdW `Ed 'd iM ,eiaiF` lr©§¨¦¤¤¡¦¨
EWAiizPW zFtEcW milAW mzF`M§¨¦¢¦§¤¦§©§

.[dnw ozFid iptloiprl okezevn ¦§¥¡¨¨¨§¥§¦§©¦§©
,mixEMAaEzMd Kinqd DzF` s`W ¦¦¤©¨¦§¦©¨

xn`PW FnM ,'lXaz `l' xEQi`lzeny) §¦Ÿ§©¥§¤¤¡©
(hi ,bk`iaY Lznc` ixEMA ziW`x'¥¦¦¥©§¨§¨¦

algA icB lXaz `l ,Lidl` 'd ziA¥¡Ÿ¤Ÿ§©¥§¦©£¥
zevn lEHiA ici lr mBW .'FO ¦̀¤©©§¥¦¦§©
oFtCWA dwFl d`EaYd ,mixEMiA¦¦©§¨¨§¦¨

(`negpz ,izax `zwiqt)(mixn`d xe`ia):
.äðL äðLo`MnlMW ,micnl Ep` ¨¨¨¨¦¨¨§¥¦¤¨

.Dnvrl zxVrzn dpWe dpWoi`W ¨¨§¨¨¦§©¤¤§©§¨¤¥
on oixUrnlEaidoWId lr Wcgd, §©§¦¦©§¤¨¨©©¨¨

oiicr m` mB ,Wcgd lr oWId on F`¦©¨¨©¤¨¨©¦£©¦

Wi dpW lM `N` ,mdipXn Wixtd `lŸ¦§¦¦§¥¤¤¨¨¨¨¥
cxtpA DlEain xVrl(ixtq)zexeka i"yx) §©¥¦¨§¦§¨

(:bp:bk dxez
(bk)zìëàåLidl` 'd iptl.'Fbedf §¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§¤

,ipW xUrnFpiCW'd iptl' Flk`l ©£¥¥¦¤¦§¨§¦§¥
Wxtl oi`e ,milWExiA 'Lidl ¡̀Ÿ¤¦¨©¦§¥§¨¥
oYiPd oFW`xÎxUrnA xAcn aEzMdW¤©¨§©¥§©£¥¦©¦¨

,miIellWixdoYil Epcnl xaM ©§¦¦¤£¥§¨¨©§¦¥
xn`PW ,mIell oFW`x xUrnxacna) ©£¥¦©§¦¦¤¤¡©

(ek ,gi,'Fbe l`xUi ipA z`n Egwz iM¦¦§¥¥§¥¦§¨¥§
emWlkA Flk`l zEWx mdl ozp §¨¨©¨¤§§¨§§¨

xn`PW ,mFwn(`l weqt my)mYlk`e ¨¤¤¡©©£©§¤
,mFwn lkA FzF`oM m`df LgxMÎlr §¨¨¦¥©¨§£¤

o`M xEn`d,`Ed xg` xUrn`Ede ¨¨¨©£¥©¥§
'ipW xUrn' minkg oFWlA iExTd©¨¦§£¨¦©£¥¥¦
FzF` milkF` mnvr milrAd xW £̀¤©§¨¦©§¨§¦

milWExiA:ck dxez ¦¨©¦

d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k iying meil inei xeriy

(ãë)BúàN ìëeú àì ék Cøcä Enî äaøé-éëå§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ©»§¥¼
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ékE ¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éäìà ýåýé Eëøáé ék íL BîL íeNì:E ¨¬§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÎ¯·È Èk∑ הּתבּואה לׂשאת ׁשּתהא .מרּבה ƒ¿»∆¿ְְְֵֵֶַָָָֻ

(äë)zëìäå Eãéa óñkä zøöå óñka äzúðå§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½§¨«©§¨Æ
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà:Ba E ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

(åë)ø÷aa ELôð äeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹©¨¨´
ELôð EìàLz øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−©§¤®

éäìà ýåýé éðôì íM zìëàåäzà zçîNå E §¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈©¨¬
:Eúéáe¥¤«

i"yx£ELÙ ‰e‡zŒ¯L‡ ÏÎa∑ ּכלל.¯ÎM·e ÔÈi·e Ô‡v·e ¯˜aa∑ ּפרט.ELÙ EÏ‡Lz ¯L‡ ÏÎ·e∑ ¿…¬∆¿«∆«¿¿ְָ«»»«…««ƒ«≈»ְָ¿…¬∆ƒ¿»¿«¿∆
סג) ב"ק הארץ,(ספרי. ולדֹות ולד מפרׁש: הּפרט מה וכלל: וכּו'חזר אדם למאכל .וראּוי ְְְְְְְְֲֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(æë)éøòLa-øLà éåläåBì ïéà ék epáæòú àì E §©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ©«©§¤®¦´¥¬²
ñ :Cnò äìçðå ÷ìç¥¬¤§©«£−̈¦¨«

i"yx£ep·ÊÚ˙ ‡Ï 'B‚Â ÈÂl‰Â∑לֹו ראׁשֹון מּליּתן CnÚ.מעׂשר ‰ÏÁÂ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ Èk∑(ספרי),לקט יצאּו ¿«≈ƒ¿…««¿∆ֲִִִֵֵַƒ≈≈∆¿«¬»ƒ»ְֶֶָ
ּבמעׂשר  חּיבין ואינן ,ּכמֹו ּבהן עּמ חלק לֹו יׁש הּוא ׁשאף והפקר, ּופאה .ׁשכחה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

˙Ïekכד  ‡Ï È¯‡ ‡Á¯‡ CpÓ ÈbÒÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¬≈»ƒ
ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡ dÏhÓÏ¿ƒ¿≈¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
CpÎ¯·È È¯‡ Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¬≈¿»≈ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

C‰˙eכה  C„Èa ‡tÒk ¯eˆ˙e ‡tÒÎa Ôz˙Â¿ƒ≈¿«¿»¿«¿»ƒ»¿«
:da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈

È¯B˙aכו  CLÙ ÈÚ¯zÈ Èc ÏÎa ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿…ƒƒƒ¿≈«¿»¿≈
Èc ÏÎ·e ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁ·e ‡Ú·e¿»»«¬«¬«¿«ƒ¿…ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÏeÎÈ˙Â CLÙ CpÏ‡Lƒ̇¿¬ƒ»«¿»¿≈«»√»¿»¡»»

:C˙Èa L‡Â z‡ È„Á˙Â¿∆¡≈«¿∆¡«≈»

ÈÏ˙כז  È¯‡ dÈ˜Á¯˙ ‡Ï CÈÂ¯˜· È„ ‰‡ÂÏÂ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»»¿«¬ƒ≈¬≈≈
:CnÚ ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ≈√»¿«¬»»ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ck).Eëøáé ékxn`X dnl mrh Edf ¦§¨¤§¤©©§©¤¨©
dM rtWA Lkxai iM ,'Fz`U lkEz `l'Ÿ©§¥¦§¨¤§§¤©Ÿ

,axdAExn d`EaYd `dYWicMn ©¤§¥©§¨§¨¦§¥
z`Ul(m"`x):dk dxez ¨¥

(ek).ELôð äeàz øLà ìëaixd §Ÿ£¤§©¤©§§£¥
oFWl `Ed,llMhxtn aEzMd oi`W §§¨¤¥©¨§¨¥

,ipWÎxUrn zFrnA mipwp mixaC EN ¥̀§¨¦¦§¦¦§©£¥¥¦
xaC lM mdA zFpwl xWt`W rnWnE: ©§©¤¤§¨¦§¨¤¨¨¨

.øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aadf ixd ©¨¨©Ÿ©©¦©¥¨£¥¤
hxR,calA EN` z` aEzMd hxiRW - §¨¤¥©©¨¤¥¦§¨

`l mixg` mixaCW rnWnE: ©§©¤§¨¦£¥¦Ÿ
.ELôð EìàLz øLà ìëáeaEW §Ÿ£¤¦§¨§©§¤

.llke xfghxtE llM' EpipXW itlE ¨©§¨©§¦¤¨¦§¨§¨
,'hxRd oirM `N` oC dY` i` llkE§¨¦©¨¨¤¨§¥©§¨
mdA zFpwl WIW micnl Ep` o`Mn¦¨¨§¥¦¤¥¦§¨¤
mihxRd l` minFCd mixaC `weeC©§¨§¨¦©¦¤©§¨¦

miWxFtnd:WxFtn hxRd dn- ©§¨¦¨©§¨§¨

lMW ,'xkXaE oiIaE o`SaE xwAA'©¨¨©Ÿ©©¦©¥¨¤¨
md EN`ux`d zFcle cle- ¥¥§©©§¨¨¤

on mcFqiA mi`A mNEM ,xnFlM§©¨¨¦¦¨¦
zFIgde zFndAd s` ixdW ,ux`d̈¨¤¤£¥©©§¥§©©
dnc`d on dzid ozxivi zNigY§¦©§¦¨¨¨§¨¦¨£¨¨

(ck ,` ziy`xa)mipin md mNEke ,§¨¥¦¦
ixt'E ,'clEn cle' miAxe mixRd©¨¦§©¦¨¨¦¨¨§¦

.'ixRnemdn cg` lkiE`x ¦§¦§¨¤¨¥¤¨
.'Eke mc`Îlk`nllM s` ixd §©£©¨¨§£¥©¨

zFidl eilr ipW xUrn sqkA dpwPd©¦§¤§¤¤©£¥¥¦¨¨¦§
,zFIxhR ,oidnM hrnl] EN` znbEcM§§©¥§©¥§¥¦¦§¦
mibC ;(ixRn ixR mpi`W) glnE min©¦¤©¤¥¨§¦¦§¦¨¦
;(dnc`dn mzxivi oi`W) zFtFre§¤¥§¦¨¨¥¨£¨¨
mpi`W) zFrwxwe zFgtWE micar£¨¦§¨§©§¨¤¥¨

[dfA `vFIM lke (mc` lk`noiaexir) ©£©¨¨§¨©¥¨¤
(:fk(`"ry):fk dxez

(fk).epáæòú àì 'Bâå éåläåoYiNn §©¥¦§Ÿ©©§¤¦¦¤

.oFW`x xUrn Flo`M aEzMd KxvEde ©£¥¦§§©©¨¨
xnFl drhp `NW icM ,KM lr xidfdl§©§¦©¨§¥¤Ÿ¦§¤©
oi` ,ipW xUrn DA bdFPW dpWAW¤§¨¨¤¥¨©£¥¥¦¥

oFW`x xUrn DA oYil Kixv(f"ra`): ¨¦¦¥¨©£¥¦
.Cnò äìçðå ÷ìç Bì ïéà éko`Mn ¦¥¥¤§©£¨¦¨¦¨

zFxitA wx `Ed ,oFW`x xUrn aEIgW¤¦©£¥¦©§¥
la` ,LOr wlg ieNl oi`WE`villMn ¤¥©¥¦¥¤¦§£¨¨§¦§©

df aEIgd`tE dgkW hwlmdW ¦¤¤¤¦§¨¥¨¤¥
miIprloldl :dgky .h ,hi `xwie d`x :d`te hwl) ¨£¦¦

(hi ,ck,eokxwtd,lMl `EdWs`W §¥¤§¥¤©Ÿ¤©
,LFnM odA LOr wlg Fl Wi `EdoMW ¤¥¤¦§¨¥¨¤¥

,LFnM xwtdd on zFMfl lFki ieNd mB©©¥¦¨¦§¦©¤§¥¨
iprd l`xUIn dpFW Fpi` iprd ieNde§©¥¦¤¨¦¥¤¦¦§¨¥¤¨¦
dgkW hwl lFHil deW mdipW cie§©§¥¤¨¨¦¤¤¦§¨

d`tEe ,okloiaiIg opi` ¥¨§¨¥¥¨©¨¦
:xUrnAgk dxez §©£¥



d`xנד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy

(çë)äö÷î|ìLøNòî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¦§¥´¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ
éøòLa zçpäå àåää äðMa Eúàeáz:E §¨´§½©¨−̈©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«

i"yx£ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó∑ ׁשּיבערם לׁשמּטה, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל מעׂשרֹותיו הׁשהה ׁשאם ולּמד, ּבא ƒ¿≈»…»ƒְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבּׁשליׁשית  הּבית .מן ְִִִִַַַ

(èë)øbäå Cnò äìçðå ÷ìç Bì-ïéà ék éålä àáe¨´©¥¦¿¦´¥«Á¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â
éøòLa øLà äðîìàäå íBúiäåeòáNå eìëàå E §©¨³§¨«©§¨¨Æ£¤´¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®

éäìà ýåýé Eëøáé ïòîìøLà Eãé äNòî-ìëa E §©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬¨«§−£¤¬
ñ :äNòz©«£¤«

i"yx£ÈÂl‰ ‡·e∑ ראׁשֹון מעׂשר ÌB˙i‰Â.ויּטל ¯b‰Â∑,זֹו ׁשנה ׁשל עני ׁשל ׁשהּוא ׁשני, מעׂשר ויּטלּו »«≈ƒְֲִִֵַֹ¿«≈¿«»ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ׁשנים  ׁשּתי ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּנזקקּת ּכדר ּבירּוׁשלים אּתה ּתאכלּנּו eÚ·NÂ.ולא eÏÎ‡Â∑ להם ּתן ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ¿»¿¿»≈ֵֶָ

ראׁשֹונה  ׁשנה ׁשל ּבמעׂשר לירּוׁשלים הֹול ואּתה וכּו''. ּבּגרן לעני ּפֹוחתין 'אין אמרּו: מּכאן ׂשביעה, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּכדי
ּומתוּדה: ׁשהׁשהית, כז)ּוׁשנּיה ׁשּמפרׁש(דברים ּכמֹו הּבית", מן הּקדׁש לעׂשר (שם)"ּבערּתי ּתכּלה ."ּב"כי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ß a`Îmgpn e"k iyiy mei ß

åè(à):ähîL äNòz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
i"yx£ÌÈLŒÚ·L ıwÓ∑ ואם הּׁשבע", ׁשנת "קרבה לֹומר: ּתלמּוד ּומלוה? מלוה לכל ׁשנים ׁשבע יכל ƒ≈∆«»ƒְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשנים  ׁשבע למדּת הא קרבה? היא היא ואחד, אחד ּכל להלואת ּומלוה מלוה לכל ׁשנים ׁשבע אֹומר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָאּתה
הּׁשמּטֹות  .למנין ְְְִִַַ

NÚÓ¯כח  Ïk ˙È ˜tz ÔÈL ˙Ïz ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«≈»»«¿«
:CÈÂ¯˜a Úˆ˙Â ‡È‰‰ ‡zLa CzÏÏÚ¬«¿»¿«»«ƒ¿«¿«¿ƒ¿»

ÒÁ‡Â‡כט  ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈÂ¿≈≈≈»»¬≈≈≈√»¿«¬»»
CÈÂ¯˜· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â CnÚƒ»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc ÏÈ„a ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

:„aÚ˙ Èc C„È È„·BÚ ÏÎa¿»»≈¿»ƒ«¿≈

hÓL˙‡:א  „aÚz ÔÈL Ú·L ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk)ìL äö÷îíéðL Lz` `ivFY ¦§¥¨Ÿ¨¦¦¤
.'ebe Lz`EaY xUrn lM`AaEzMd ¨©§©§¨§¨©¨

ddWd m`W cOlez` FziA KFzA §¦¥¤¦¦§¨§¥¤
dIpWE dpFW`x dpW lW eizFxUrn©§§¨¤¨¨¦¨§¦¨

zFpnPd mipXd raW KFYn,dHnWl ¦¤©©¨¦©¦§¦§¦¨
ieNle odMl mpzp `l oiicre,mpicM ©£©¦Ÿ§¨¨©Ÿ¥§©¥¦§¦¨

`l oiicre ipW xUrn Wixtd m` oke§¥¦¦§¦©£¥¥¦©£©¦Ÿ
,milWExil FzF` dlrdon mxraIW ¤¡¨¦¨©¦¤§©£¥¦

A ziAdd dpXziWilXxnFlM - ©©¦©¨¨©§¦¦§©
miIwlE FzEWxn m`ivFdl eilr daFg¨¨¨§¦¨¥§§©¥
driBdW oeiMW ,mzevn z` mdÄ¤¤¦§¨¨¤¥¨¤¦¦¨
mzFdWdl xEq` ziWilXd dpXd©¨¨©§¦¦¨§©§¨
ziXXd dpXA df oiC bdFp oke .cFr§¥¥¦¤©¨¨©¦¦
dn lM xral aiIg DAW ,dHinXl©§¦¨¤¨©¨§©¥¨©
ziWingde ziriaxd dpXdn ddWdX¤¦§¨¥©¨¨¨§¦¦§©£¦¦

(m"`x):hk dxez
(hk).éålä àáeoFW`x xUrn lFHie ¨©¥¦§¦©£¥¦

zFncFTd mizpW lWe Ff dpW lW¤¨¨§¤§¨©¦©§
xUrn oMW] ziAd KFzA zidWdW¤¦§¥¨§©©¦¤¥©£¥

[mipXd lkA bdFp oFW`x: ¦¥§¨©¨¦
íBúiäå øbäå.dpnl`dexUrn ElHie §©¥§©¨§¨©§¨¨§¦§©£¥

Ff dpW lW ipr lW `EdW ipW¥¦¤¤¨¦¤¨¨
xUrn' minrtl dPEkn ,'ipr xUrn']©£¥¨¦§¤¦§¨¦©£¥

['iprd lW ipWdY` EPlk`z `le . ¥¦¤¤¨¦§ŸŸ§¤©¨
LnvrAYwwfPW KxcM milWExiA §©§§¦¨©¦§¤¤¤¦§©§¨

mipW iYW lW ipW xUrn lFk`l¤¡©£¥¥¦¤§¥¨¦
oke ,dIpXde dpFW`xd] zFncFTd©§¨¦¨§©§¦¨§¥

[ziWingde ziriaxd: ¨§¦¦§©£¦¦
.eòáNå eìëàå,xnFlMmdl oY §¨§§¨¥§©¤¨¤

miIprl.(driaU :`"q) oraU icM ©£¦¦§¥¨§¨§¦¨
zFgR iprl oYil i`Xx dY` oi`e§¥©¨©©¦¥¤¨¦¨
x`Xd z` Llv` aMrlE ,xEriXdn¥©¦§©¥¤§§¤©§¨

.eixg` `aIW iprd xEar,Exn` o`Mn £¤¨¦¤¨Ÿ©£¨¦¨¨§
oxFBA iprl oizgFR oi`aw ivgn ¥£¦§¨¦©¤¥£¦©

xEriW `EdW] mixFrU aw F` miHig¦¦©§¦¤¦
zFCErq iYW oFfn(miyxtn)[(ixtq). ¨§¥§

:i"yx siqeneaEzMd WxiRX dn caNn¦§©©¤¥©©¨
,ipr xUrnE ,oFW`x xUrn iAbl o`M̈§©¥©£¥¦©£¥¨¦
ixd ,ziWilXd dpXA mxran dY`W¤©¨§©£¨©¨¨©§¦¦£¥
ipXd xUrOd z` mB xral LilrW: ¤¨¤§©¥©¤©©£¥©¥¦

milWExil KlFd dY`exUrnAipW §©¨¥¦¨©¦§©£¥¥¦
zidWdW dIpWE dpFW`x dpW lW¤¨¨¦¨§¦¨¤¦§¥¨

Fzeevn YniIw `l oiicre LziaA, §¥§©£©¦Ÿ¦©§¨¦§¨
dCeznExnF`e FzkldM eilriYxrA' ¦§©¤¨¨§¦§¨§¥¦©§¦

'ziAd on WcTd,'ebeWxFtOW FnM ©Ÿ¤¦©©¦§¤§¨
AzWxt'xUrl dNkz iM',ek onwl) §¨¨©¦§©¤©§¥
(bi:` dxez

åè(`)íéðL òáL õwî'ebeKFYn ¦¥¤©¨¦¦
iziid aEzMd oFWllFkixnFl,iM §©¨¨¦¦¨©¦

mipW raWzrXn zFpnp ElNd ¤©¨¦©¨¦§¦§©
,d`eldddelnE deln lklitl ©©§¨¨§¨¦§¨¦§¨§¦
dizFpWxnFl cEnlY -(h weqt oldl)oR' §¤¨©§©¤

xn`l lrIla Laal mr xac didi¦§¤¨¨¦§¨§§¦©©¥Ÿ
'raXd zpW daxw.'ebeaEzMdW ixd ¨§¨§©©¤©£¥¤©¨

ENit` zFeldNn rpOdl `NW xidfn©§¦¤Ÿ§¦¨©¦§©§£¦
raXd zpWl aFxw `EdW onfAm`e , ¦§©¤¨¦§©©¤©§¦

deln lkl mipW raW xnF` dY ©̀¨¥¤©¨¦§¨¦§¨
,cg`e cg` lM z`eldl - delnE¦§¨§©§¨©¨¤¨§¤¨

?daxw `id K`idmipW raW `lde ¥©¦¨§¨©£Ÿ¤©¨¦
aFgd hnXIW cr Fl Wi,Ycnl `d . ¥©¤¦¨¥©¨¨©§¨

iMraWdmipWod,zFHnXd oipnl ¦¤©©¨¦¥§¦§©©§¦
ok` ziriaXl aFxw dpYiPW d`elde§©§¨¨¤¦§¨¨©§¦¦¨¥

hrEn onf xg`l zhnWp(ixtq):a dxez ¦§¤¤§©©§©¨

d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy

(á)Bãé äMî ìòa-ìk èBîL ähîMä øác äæå§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½
åéçà-úàå eäòø-úà Nbé-àì eäòøa äMé øLà£¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤¨¦½

:ýåýéì ähîL àø÷-ék¦«¨¨¬§¦−̈©«Ÿ̈«
i"yx£B„È ‰MÓ ÏÚaŒÏk ËBÓL∑ ׁשל ידֹו את מּׁשה ׁשמט ּבעל .ּכל »»«««≈»ְֶֶֶַַַָָֹ

(â)éçà-úà Eì äéäé øLàå Nbz éøëpä-úàE ¤©¨§¦−¦®Ÿ©«£¤̧¦«§¤¬§²¤¨¦−
:Eãé èîLz©§¥¬¨¤«

(ã)Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea-äéäé àì ék ñôà¤¾¤¦²¬Ÿ¦«§¤§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ
éäìà ýåýé øLà õøàa ýåýéäìçð Eì-ïúð E §Ÿ̈½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈

:dzLøì§¦§¨«
i"yx£ÔBÈ·‡ EaŒ‰È‰È ‡Ï Èk ÒÙ‡∑ עֹוׂשים ׁשאּתם ּבזמן אּלא אביֹון"? יחּדל לא "ּכי אֹומר: הּוא ּולהּלן ∆∆ƒ…ƒ¿∆¿∆¿ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

אביֹון  ּבכם. אביֹונים מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם ּוכׁשאין ּבכם, ולא ּבאחרים אביֹונים מקֹום, ׁשל ,רצֹונֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּדבר  לכל ּתאב ׁשהּוא 'אביֹון' ּולׁשֹון מעני, .ּדל ְְְִֵֵֶֶַָָָָָ

(ä)éäìà ýåýé ìB÷a òîLz òBîL-íà ÷øE ©µ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
ìéëðà øLà úàfä äåönä-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬

:íBiä Eeöî§©§−©«
i"yx£ÚÓLz ÚBÓLŒÌ‡ יהיה ∑¯˜ לא אביֹון אז ּב.ÚÓLz ÚBÓL∑אֹותֹו מׁשמיעין קמעא, ׁשמע «ƒ»«ƒ¿«ְְְִֶֶָֹ»«ƒ¿«ְְִִִַַָָ

.הרּבה  ְֵַ

È¯Óב  ¯·b Ïk ËÓL˙c ‡˙hÓL Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈»¿«»≈
d¯·Á ÔÓ Úa˙È ‡Ï d¯·Áa ÈL¯È Èc eL¿̄ƒ«¿≈¿«¿≈»ƒ¿«ƒ«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙hÓL ‡¯˜ È¯‡ È‰eÁ‡ ÔÓeƒ¬ƒ¬≈¿»¿ƒ¿»√»¿»

‡CeÁג  ÌÚ CÏ È‰È È„Â Úa˙z ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ»
:C„È ËÓLz«¿≈¿»

·¯Î‡ד  È¯‡ ‡kÒÓ C· È‰È ‡Ï È¯‡ „BÁÏ¿¬≈»¿≈»ƒ¿≈»¬≈»»»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ ‡Ú¯‡a ÈÈ CpÎ¯·È¿»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:d˙¯ÈÓÏ ‡ÒÁ‡«¬»»¿≈¿«

‡C‰Ïה  ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ „BÁÏ¿ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»«¿∆¿»»»ƒ¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(a).Bãé äMî ìòa ìk èBîL`xwn ¨¨©©©¥¨¦§¨
KM zFaiYd xcq ENi`M WxRzn df¤¦§¨¥§¦¥¤©¥¨

:`EdlrA lM lW Fci z` hFnẄ¤¨¤¨©©
.dXn`Ed dhinXd xaC ,xnFlM ©¤§©§©©§¦¨

lM lW Fci z` (lHalE aFfrl) hFnWl¦§©£§©¥¤¨¤¨
siqFi `le FzriaY gM lHaIW ,dWFp¤¤§©¥Ÿ©§¦¨§Ÿ¦

FaFg z` rFAzl,miyxyd ,m"`x) ¦§©¤
(w"dekd:b dxez

(b).Nbz éøëpä úà:WExiRFzF` ¤©¨§¦¦Ÿ¥
,(rFAzle uFgll=) UFBil i`Xx dY ©̀¨©©¦¦§§¦§©
WxiR xaMW xg`nE .Lrx z` `l la £̀¨Ÿ¤¥£¥©©¤§¨¥©
oFWlA 'Edrx z` UFBi `l' dlrnl§©§¨Ÿ¦¤¥¥¦§
aEW z`f EpcOll KxvEd dOl ,e`l̈¨¨§©§©§¥Ÿ

`N` ?dUr oFWlA;dUr zevn Ff ¦§£¥¤¨¦§©£¥
ztqFp dxdf` siqFdl aEzMd `AW¤¨©¨§¦©§¨¨¤¤

lMW KM ,dUr oFWl KFYn zcnlPd©¦§¤¤¦§£¥¨¤¨
dUr zevnA mB xaFr Edrx z` UbFPd©¥¤¥¥¥©§¦§©£¥

o`M dxEn`d Ff(ixtq)i"yxity jxcke ,o"anx) ¨£¨¨
(`k ,bk onwl:c dxez

(c).ïBéáà Ea äéäé àì ék ñôà¤¤¦Ÿ¦§¤§¤§
,l`xUiA mipFia` Eidi `NW rnWn©§©¤Ÿ¦§¤§¦§¦§¨¥

eENi`oNdl(`i weqta)iM' xnF` `Ed §¦§©¨¥¦
oFia` lCgi `l,'ux`d axTn Ÿ¤§©¤§¦¤¤¨¨¤

?mipFia` miiEvn Eidi mlFrNW`N` ¤§¨¦§§¦¤§¦¤¨
,mFwn lW FpFvx miUFr mY`W onfA¦§©¤©¤¦§¤¨

EididmipFia`wxmixg`Ax`WA - ¦§¨¤§¦©©£¥¦¦§¨
'ux`d axwA' xW` mlFrd zFOE``le ¨¨£¤§¤¤¨¨¤§Ÿ

lW FpFvx miUFr mY` oi`WkE ;mkä¤§¤¥©¤¦§¤
,mFwnEidimipFia`mB miiEvnmkA ¨¦§¤§¦§¦©¨¤

(w"dnyn):

.ïBéáàxzFi `EdoFWlE .iprn lC ¤§¥©¥¨¦§
'oFia`'mWÎlr `Eda`z `EdW ¤§©¥¤¨¥

(wwFYWn)xaC lklaFxn ¦§¥§¨¨¨¥
:FzEIprd dxez £¦

(d).òîLz òBîL íà ÷ødf `xwn ©¦¨©¦§©¦§¨¤
rFnW m` wx iM ,FncFwl KWnd `Ed¤§¥§§¦©¦¨©

- 'd lFwA rnWYLA didi `l f` ¦§©§¨Ÿ¦§¤§
oFia`(n"evw): ¤§

.òîLz òBîLoFWl aEzMd ltM ¨©¦§©¨©©¨§
drinXW Ll xnFl ,miinrR drinW§¦¨©£©¦©§¤§¦¨
m`W ,dAxd zFrinW zxxFB zg ©̀©¤¤§¦©§¥¤¦

mc``rnw rnWENit` dxFY cnl - ¨¨¨©¦§¨¨©¨£¦
dkFf `Ed ixd ,hrnWFzF` oirinWn §©£¥¤¤©§¦¦

dAxddxFY(ixtq),ai lirl `"ez) ©§¥¨
(gk:e dxez



נה d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy

(çë)äö÷î|ìLøNòî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¦§¥´¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ
éøòLa zçpäå àåää äðMa Eúàeáz:E §¨´§½©¨−̈©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«

i"yx£ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó∑ ׁשּיבערם לׁשמּטה, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל מעׂשרֹותיו הׁשהה ׁשאם ולּמד, ּבא ƒ¿≈»…»ƒְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבּׁשליׁשית  הּבית .מן ְִִִִַַַ

(èë)øbäå Cnò äìçðå ÷ìç Bì-ïéà ék éålä àáe¨´©¥¦¿¦´¥«Á¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â
éøòLa øLà äðîìàäå íBúiäåeòáNå eìëàå E §©¨³§¨«©§¨¨Æ£¤´¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®

éäìà ýåýé Eëøáé ïòîìøLà Eãé äNòî-ìëa E §©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬¨«§−£¤¬
ñ :äNòz©«£¤«

i"yx£ÈÂl‰ ‡·e∑ ראׁשֹון מעׂשר ÌB˙i‰Â.ויּטל ¯b‰Â∑,זֹו ׁשנה ׁשל עני ׁשל ׁשהּוא ׁשני, מעׂשר ויּטלּו »«≈ƒְֲִִֵַֹ¿«≈¿«»ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ׁשנים  ׁשּתי ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּנזקקּת ּכדר ּבירּוׁשלים אּתה ּתאכלּנּו eÚ·NÂ.ולא eÏÎ‡Â∑ להם ּתן ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ¿»¿¿»≈ֵֶָ

ראׁשֹונה  ׁשנה ׁשל ּבמעׂשר לירּוׁשלים הֹול ואּתה וכּו''. ּבּגרן לעני ּפֹוחתין 'אין אמרּו: מּכאן ׂשביעה, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּכדי
ּומתוּדה: ׁשהׁשהית, כז)ּוׁשנּיה ׁשּמפרׁש(דברים ּכמֹו הּבית", מן הּקדׁש לעׂשר (שם)"ּבערּתי ּתכּלה ."ּב"כי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ß a`Îmgpn e"k iyiy mei ß

åè(à):ähîL äNòz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
i"yx£ÌÈLŒÚ·L ıwÓ∑ ואם הּׁשבע", ׁשנת "קרבה לֹומר: ּתלמּוד ּומלוה? מלוה לכל ׁשנים ׁשבע יכל ƒ≈∆«»ƒְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשנים  ׁשבע למדּת הא קרבה? היא היא ואחד, אחד ּכל להלואת ּומלוה מלוה לכל ׁשנים ׁשבע אֹומר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָאּתה
הּׁשמּטֹות  .למנין ְְְִִַַ

NÚÓ¯כח  Ïk ˙È ˜tz ÔÈL ˙Ïz ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«≈»»«¿«
:CÈÂ¯˜a Úˆ˙Â ‡È‰‰ ‡zLa CzÏÏÚ¬«¿»¿«»«ƒ¿«¿«¿ƒ¿»

ÒÁ‡Â‡כט  ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈÂ¿≈≈≈»»¬≈≈≈√»¿«¬»»
CÈÂ¯˜· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â CnÚƒ»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc ÏÈ„a ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

:„aÚ˙ Èc C„È È„·BÚ ÏÎa¿»»≈¿»ƒ«¿≈

hÓL˙‡:א  „aÚz ÔÈL Ú·L ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk)ìL äö÷îíéðL Lz` `ivFY ¦§¥¨Ÿ¨¦¦¤
.'ebe Lz`EaY xUrn lM`AaEzMd ¨©§©§¨§¨©¨

ddWd m`W cOlez` FziA KFzA §¦¥¤¦¦§¨§¥¤
dIpWE dpFW`x dpW lW eizFxUrn©§§¨¤¨¨¦¨§¦¨

zFpnPd mipXd raW KFYn,dHnWl ¦¤©©¨¦©¦§¦§¦¨
ieNle odMl mpzp `l oiicre,mpicM ©£©¦Ÿ§¨¨©Ÿ¥§©¥¦§¦¨

`l oiicre ipW xUrn Wixtd m` oke§¥¦¦§¦©£¥¥¦©£©¦Ÿ
,milWExil FzF` dlrdon mxraIW ¤¡¨¦¨©¦¤§©£¥¦

A ziAdd dpXziWilXxnFlM - ©©¦©¨¨©§¦¦§©
miIwlE FzEWxn m`ivFdl eilr daFg¨¨¨§¦¨¥§§©¥
driBdW oeiMW ,mzevn z` mdÄ¤¤¦§¨¨¤¥¨¤¦¦¨
mzFdWdl xEq` ziWilXd dpXd©¨¨©§¦¦¨§©§¨
ziXXd dpXA df oiC bdFp oke .cFr§¥¥¦¤©¨¨©¦¦
dn lM xral aiIg DAW ,dHinXl©§¦¨¤¨©¨§©¥¨©
ziWingde ziriaxd dpXdn ddWdX¤¦§¨¥©¨¨¨§¦¦§©£¦¦

(m"`x):hk dxez
(hk).éålä àáeoFW`x xUrn lFHie ¨©¥¦§¦©£¥¦

zFncFTd mizpW lWe Ff dpW lW¤¨¨§¤§¨©¦©§
xUrn oMW] ziAd KFzA zidWdW¤¦§¥¨§©©¦¤¥©£¥

[mipXd lkA bdFp oFW`x: ¦¥§¨©¨¦
íBúiäå øbäå.dpnl`dexUrn ElHie §©¥§©¨§¨©§¨¨§¦§©£¥

Ff dpW lW ipr lW `EdW ipW¥¦¤¤¨¦¤¨¨
xUrn' minrtl dPEkn ,'ipr xUrn']©£¥¨¦§¤¦§¨¦©£¥

['iprd lW ipWdY` EPlk`z `le . ¥¦¤¤¨¦§ŸŸ§¤©¨
LnvrAYwwfPW KxcM milWExiA §©§§¦¨©¦§¤¤¤¦§©§¨

mipW iYW lW ipW xUrn lFk`l¤¡©£¥¥¦¤§¥¨¦
oke ,dIpXde dpFW`xd] zFncFTd©§¨¦¨§©§¦¨§¥

[ziWingde ziriaxd: ¨§¦¦§©£¦¦
.eòáNå eìëàå,xnFlMmdl oY §¨§§¨¥§©¤¨¤

miIprl.(driaU :`"q) oraU icM ©£¦¦§¥¨§¨§¦¨
zFgR iprl oYil i`Xx dY` oi`e§¥©¨©©¦¥¤¨¦¨
x`Xd z` Llv` aMrlE ,xEriXdn¥©¦§©¥¤§§¤©§¨

.eixg` `aIW iprd xEar,Exn` o`Mn £¤¨¦¤¨Ÿ©£¨¦¨¨§
oxFBA iprl oizgFR oi`aw ivgn ¥£¦§¨¦©¤¥£¦©

xEriW `EdW] mixFrU aw F` miHig¦¦©§¦¤¦
zFCErq iYW oFfn(miyxtn)[(ixtq). ¨§¥§

:i"yx siqeneaEzMd WxiRX dn caNn¦§©©¤¥©©¨
,ipr xUrnE ,oFW`x xUrn iAbl o`M̈§©¥©£¥¦©£¥¨¦
ixd ,ziWilXd dpXA mxran dY`W¤©¨§©£¨©¨¨©§¦¦£¥
ipXd xUrOd z` mB xral LilrW: ¤¨¤§©¥©¤©©£¥©¥¦

milWExil KlFd dY`exUrnAipW §©¨¥¦¨©¦§©£¥¥¦
zidWdW dIpWE dpFW`x dpW lW¤¨¨¦¨§¦¨¤¦§¥¨

Fzeevn YniIw `l oiicre LziaA, §¥§©£©¦Ÿ¦©§¨¦§¨
dCeznExnF`e FzkldM eilriYxrA' ¦§©¤¨¨§¦§¨§¥¦©§¦

'ziAd on WcTd,'ebeWxFtOW FnM ©Ÿ¤¦©©¦§¤§¨
AzWxt'xUrl dNkz iM',ek onwl) §¨¨©¦§©¤©§¥
(bi:` dxez

åè(`)íéðL òáL õwî'ebeKFYn ¦¥¤©¨¦¦
iziid aEzMd oFWllFkixnFl,iM §©¨¨¦¦¨©¦

mipW raWzrXn zFpnp ElNd ¤©¨¦©¨¦§¦§©
,d`eldddelnE deln lklitl ©©§¨¨§¨¦§¨¦§¨§¦
dizFpWxnFl cEnlY -(h weqt oldl)oR' §¤¨©§©¤

xn`l lrIla Laal mr xac didi¦§¤¨¨¦§¨§§¦©©¥Ÿ
'raXd zpW daxw.'ebeaEzMdW ixd ¨§¨§©©¤©£¥¤©¨

ENit` zFeldNn rpOdl `NW xidfn©§¦¤Ÿ§¦¨©¦§©§£¦
raXd zpWl aFxw `EdW onfAm`e , ¦§©¤¨¦§©©¤©§¦

deln lkl mipW raW xnF` dY ©̀¨¥¤©¨¦§¨¦§¨
,cg`e cg` lM z`eldl - delnE¦§¨§©§¨©¨¤¨§¤¨

?daxw `id K`idmipW raW `lde ¥©¦¨§¨©£Ÿ¤©¨¦
aFgd hnXIW cr Fl Wi,Ycnl `d . ¥©¤¦¨¥©¨¨©§¨

iMraWdmipWod,zFHnXd oipnl ¦¤©©¨¦¥§¦§©©§¦
ok` ziriaXl aFxw dpYiPW d`elde§©§¨¨¤¦§¨¨©§¦¦¨¥

hrEn onf xg`l zhnWp(ixtq):a dxez ¦§¤¤§©©§©¨

d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy

(á)Bãé äMî ìòa-ìk èBîL ähîMä øác äæå§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½
åéçà-úàå eäòø-úà Nbé-àì eäòøa äMé øLà£¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤¨¦½

:ýåýéì ähîL àø÷-ék¦«¨¨¬§¦−̈©«Ÿ̈«
i"yx£B„È ‰MÓ ÏÚaŒÏk ËBÓL∑ ׁשל ידֹו את מּׁשה ׁשמט ּבעל .ּכל »»«««≈»ְֶֶֶַַַָָֹ

(â)éçà-úà Eì äéäé øLàå Nbz éøëpä-úàE ¤©¨§¦−¦®Ÿ©«£¤̧¦«§¤¬§²¤¨¦−
:Eãé èîLz©§¥¬¨¤«

(ã)Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea-äéäé àì ék ñôà¤¾¤¦²¬Ÿ¦«§¤§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ
éäìà ýåýé øLà õøàa ýåýéäìçð Eì-ïúð E §Ÿ̈½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈

:dzLøì§¦§¨«
i"yx£ÔBÈ·‡ EaŒ‰È‰È ‡Ï Èk ÒÙ‡∑ עֹוׂשים ׁשאּתם ּבזמן אּלא אביֹון"? יחּדל לא "ּכי אֹומר: הּוא ּולהּלן ∆∆ƒ…ƒ¿∆¿∆¿ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

אביֹון  ּבכם. אביֹונים מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם ּוכׁשאין ּבכם, ולא ּבאחרים אביֹונים מקֹום, ׁשל ,רצֹונֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּדבר  לכל ּתאב ׁשהּוא 'אביֹון' ּולׁשֹון מעני, .ּדל ְְְִֵֵֶֶַָָָָָ

(ä)éäìà ýåýé ìB÷a òîLz òBîL-íà ÷øE ©µ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
ìéëðà øLà úàfä äåönä-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬

:íBiä Eeöî§©§−©«
i"yx£ÚÓLz ÚBÓLŒÌ‡ יהיה ∑¯˜ לא אביֹון אז ּב.ÚÓLz ÚBÓL∑אֹותֹו מׁשמיעין קמעא, ׁשמע «ƒ»«ƒ¿«ְְְִֶֶָֹ»«ƒ¿«ְְִִִַַָָ

.הרּבה  ְֵַ

È¯Óב  ¯·b Ïk ËÓL˙c ‡˙hÓL Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈»¿«»≈
d¯·Á ÔÓ Úa˙È ‡Ï d¯·Áa ÈL¯È Èc eL¿̄ƒ«¿≈¿«¿≈»ƒ¿«ƒ«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙hÓL ‡¯˜ È¯‡ È‰eÁ‡ ÔÓeƒ¬ƒ¬≈¿»¿ƒ¿»√»¿»

‡CeÁג  ÌÚ CÏ È‰È È„Â Úa˙z ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ»
:C„È ËÓLz«¿≈¿»

·¯Î‡ד  È¯‡ ‡kÒÓ C· È‰È ‡Ï È¯‡ „BÁÏ¿¬≈»¿≈»ƒ¿≈»¬≈»»»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ ‡Ú¯‡a ÈÈ CpÎ¯·È¿»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:d˙¯ÈÓÏ ‡ÒÁ‡«¬»»¿≈¿«

‡C‰Ïה  ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ „BÁÏ¿ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»«¿∆¿»»»ƒ¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(a).Bãé äMî ìòa ìk èBîL`xwn ¨¨©©©¥¨¦§¨
KM zFaiYd xcq ENi`M WxRzn df¤¦§¨¥§¦¥¤©¥¨

:`EdlrA lM lW Fci z` hFnẄ¤¨¤¨©©
.dXn`Ed dhinXd xaC ,xnFlM ©¤§©§©©§¦¨

lM lW Fci z` (lHalE aFfrl) hFnWl¦§©£§©¥¤¨¤¨
siqFi `le FzriaY gM lHaIW ,dWFp¤¤§©¥Ÿ©§¦¨§Ÿ¦

FaFg z` rFAzl,miyxyd ,m"`x) ¦§©¤
(w"dekd:b dxez

(b).Nbz éøëpä úà:WExiRFzF` ¤©¨§¦¦Ÿ¥
,(rFAzle uFgll=) UFBil i`Xx dY ©̀¨©©¦¦§§¦§©
WxiR xaMW xg`nE .Lrx z` `l la £̀¨Ÿ¤¥£¥©©¤§¨¥©
oFWlA 'Edrx z` UFBi `l' dlrnl§©§¨Ÿ¦¤¥¥¦§
aEW z`f EpcOll KxvEd dOl ,e`l̈¨¨§©§©§¥Ÿ

`N` ?dUr oFWlA;dUr zevn Ff ¦§£¥¤¨¦§©£¥
ztqFp dxdf` siqFdl aEzMd `AW¤¨©¨§¦©§¨¨¤¤

lMW KM ,dUr oFWl KFYn zcnlPd©¦§¤¤¦§£¥¨¤¨
dUr zevnA mB xaFr Edrx z` UbFPd©¥¤¥¥¥©§¦§©£¥

o`M dxEn`d Ff(ixtq)i"yxity jxcke ,o"anx) ¨£¨¨
(`k ,bk onwl:c dxez

(c).ïBéáà Ea äéäé àì ék ñôà¤¤¦Ÿ¦§¤§¤§
,l`xUiA mipFia` Eidi `NW rnWn©§©¤Ÿ¦§¤§¦§¦§¨¥

eENi`oNdl(`i weqta)iM' xnF` `Ed §¦§©¨¥¦
oFia` lCgi `l,'ux`d axTn Ÿ¤§©¤§¦¤¤¨¨¤

?mipFia` miiEvn Eidi mlFrNW`N` ¤§¨¦§§¦¤§¦¤¨
,mFwn lW FpFvx miUFr mY`W onfA¦§©¤©¤¦§¤¨

EididmipFia`wxmixg`Ax`WA - ¦§¨¤§¦©©£¥¦¦§¨
'ux`d axwA' xW` mlFrd zFOE``le ¨¨£¤§¤¤¨¨¤§Ÿ

lW FpFvx miUFr mY` oi`WkE ;mkä¤§¤¥©¤¦§¤
,mFwnEidimipFia`mB miiEvnmkA ¨¦§¤§¦§¦©¨¤

(w"dnyn):

.ïBéáàxzFi `EdoFWlE .iprn lC ¤§¥©¥¨¦§
'oFia`'mWÎlr `Eda`z `EdW ¤§©¥¤¨¥

(wwFYWn)xaC lklaFxn ¦§¥§¨¨¨¥
:FzEIprd dxez £¦

(d).òîLz òBîL íà ÷ødf `xwn ©¦¨©¦§©¦§¨¤
rFnW m` wx iM ,FncFwl KWnd `Ed¤§¥§§¦©¦¨©

- 'd lFwA rnWYLA didi `l f` ¦§©§¨Ÿ¦§¤§
oFia`(n"evw): ¤§

.òîLz òBîLoFWl aEzMd ltM ¨©¦§©¨©©¨§
drinXW Ll xnFl ,miinrR drinW§¦¨©£©¦©§¤§¦¨
m`W ,dAxd zFrinW zxxFB zg ©̀©¤¤§¦©§¥¤¦

mc``rnw rnWENit` dxFY cnl - ¨¨¨©¦§¨¨©¨£¦
dkFf `Ed ixd ,hrnWFzF` oirinWn §©£¥¤¤©§¦¦

dAxddxFY(ixtq),ai lirl `"ez) ©§¥¨
(gk:e dxez



d`xנו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy

(å)éäìà ýåýé-ékzèáòäå Cì-øac øLàk Eëøa E ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«©§½©«£¤−¦¤¨®§©«£©§º̈
íéaø íéBâa zìLîe èáòú àì äzàå íéaø íéBb¦´©¦À§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½

ñ :eìLîé àì Eáe§−¬Ÿ¦§«Ÿ
i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כח)והיכן ּבעיר"(דברים אּתה ּברּו".zË·Ú‰Â∑ על ּכׁשּנֹופל הלואה, לׁשֹון ּכל «¬∆ƒ∆»ְִִֵֵַָָָָ¿«¬«¿»ְְְֵֶַַָָָ

הלוה, על נֹופל היה "ועבט ּת", אֹומר היה ואם "והעבטּת", "והלוית", ּכגֹון: מפעיל, ּבלׁשֹון נֹופל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּמלוה
"ולוית" ÌÈBb.ּכמֹו zË·Ú‰Â∑"תעבט לא "ואּתה לֹומר: ּתלמּוד לזה? ּומלוה מּזה לוה ׁשּתהא .יכל ְְִָָ¿«¬«¿»ƒְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹ

ÌÈa¯ ÌÈB‚a zÏLÓe∑?עלי מֹוׁשלים אחרים עֹובדיּֿכֹוכבים ימׁשלּויכל לא ּוב" לֹומר: ."ּתלמּוד »«¿»¿ƒ«ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹ

(æ)éçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékéøòL ãçàa EE ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ§©©´§¨¤½
éäìà ýåýé-øLà Eöøàaõnàú àì Cì ïúð E §©̧§§½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¯Ÿ§©¥´

éçàî Eãé-úà õt÷ú àìå Eááì-úà:ïBéáàä E ¤§¨«§À§³Ÿ¦§ŸÆ¤¨´§½¥«¨¦−¨«¤§«
i"yx£ÔBÈ·‡ E· ‰È‰ÈŒÈk∑,ּתאב ‡EÈÁ.קֹודם הּתאב „Á‡Ó∑לאחי קֹודם מאבי אחימאּמ. ƒƒ¿∆¿∆¿ֵֵֵַָָ≈«««∆ְְִִִִֵֵֵָָָ

EÈ¯ÚL∑ אחרת עיר לענּיי קֹודמים עיר ˙‡ın.ענּיי ‡Ï∑,יּתן לא אם יּתן אם ׁשּמצטער אדם ל יׁש ¿»∆ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַ…¿«≈ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
תקּפץ" "ולא נאמר: לכ וקֹופצּה, ידֹו את ׁשּפֹוׁשט אדם ל יׁש תאּמץ"; "לא נאמר: לכ.EÈÁ‡Ó ְְְְְְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ≈»ƒ

ÔBÈ·‡‰∑ אביֹון ׁשל אחיו להיֹות סֹופ לֹו, ּתּתן לא .אם »∆¿ְְְִִִִֵֶֶָֹ

CÏו  ÏÈlÓ Èc ‡Ók CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ«ƒ»
ÛeÊ˙ ‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»¿
:ÔeËÏLÈ ‡Ï C·e ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa ËBÏL˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ«ƒƒ»»ƒ¿¿

Áa„‡ז  CÈÁ‡Ó „Á ‡kÒÓ C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»ƒ¿≈»«≈«»«¬»
‡Ï CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÚ¯‡a CÈÂ¯wÓƒƒ¿»¿«¿»«¿»¡»»»≈»»
CeÁ‡Ó C„È ˙È ıt˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ˙È Û˜˙«̇¿≈»ƒ»¿»ƒ¿…»¿»≈¬

:‡kÒÓƒ¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e)Cì øac øLàkmiFB Yharde ©£¤¦¤¨§©£©§¨¦
.harz `l dY`e miAxxAC okide ©¦§©¨Ÿ©£Ÿ§¥¨¦¥

zWxtA ?Ff dkxaA LzF` KxiaE¥¥§¦§¨¨§¨¨©
:DzNigYW oNdl dxEn`d zFkxAd©§¨¨£¨§©¨¤§¦¨¨

xirA dY` KExA,(b ,gk onwl)xn`p mW ¨©¨¨¦¨¤¡©
zFkxAd x`W oiA(ai weqt my)zielde' ¥§¨©§¨§¦§¦¨

'delz `l dY`e miAx miFB(ixtq)(a"a): ¦©¦§©¨Ÿ¦§¤
.zèáòäå'ziele' FnM FWExiR oi` §©£©§¨¥¥§§¨¦¨

'zielde' FnM `N` (mdn delz dY`W)¤©¨¦§¤¥¤¤¨§§¦§¦¨
oMW .(mdl delY dz`y)oFWl lM ©§¤¨¤¤¥¨§

ltFp delOd lr ltFPWM 'd`eld'©§¨¨§¤¥©©©§¤¥
lirtn oFWlAzFpFWNd lkA - ¦§©§¦§¨©§

zFrOd ozFp iExw ,d`eld mWExiRW¤¥¨©§¨¨¨¥©¨
oFWlA zFrOd lAwnE 'lirtn' oFWlA¦§©§¦§©¥©¨¦§
F` 'deln' iExw zFrOd ozFp ;'lrFR'¥¥©¨¨©§¤

,'hiarn'zielde oFbM(ai ,gk onwl), ©£¦§§¦§¦¨
,YhardeiExw zFrOd lAwn ENi`e §©£©§¨§¦§©¥©¨¨

,'haFr' F` 'del'xnF` did m`e Ÿ¤¥§¦¨¨¥
FnM ,deNd lr ltFp did ,'Yhare'§¨©§¨¨¨¥©©Ÿ¤§

:'ziele'§¨¦¨
íéaø íéBb zèáòäå.harz `l dY`e §©£©§¨¦©¦§©¨Ÿ©£Ÿ

,'harz `l dY`e' Wxtl KxvEd dOl̈¨§©§¨¥§©¨Ÿ©£Ÿ
zFeldl ElkEi m`W xaCd hEWR `lde©£Ÿ¨©¨¨¤¦§§©§
?zFell miwEwf mpi`W ixd ,mixg`l©£¥¦£¥¤¥¨§¦¦§

`N`lFkixnFl iziiddel `dYW ¤¨¨¨¦¦©¤§¥Ÿ¤
dfl delnE dGnipglEXd KxcM - ¦¤©§¤¨¤§¤¤©§¨¦

delnE dPhw ziAixA miiFBd on deNd©Ÿ¤¦©¦§¦¦§©¨©§¤

,dlFcB ziAixA mixg` miiFbl§¦£¥¦§¦¦§¨
oi`W `vnpe] Wxtdd on qpxRznE¦§©§¥¦©¤§¥§¦§¨¤¥

,[zcgEin dkxA dfAxnFl cEnlY ¨¤§¨¨§¤¤©§©
,'hFarz `l dY`e'delY wx §©¨Ÿ©£©©§¤

Ll didIW rtXd aFx gMn mixg`l©£¥¦¦Ÿ©©¤©¤¦§¤§
(xac wnrd ,w"ix):

íéaø íéBâa zìLîeElWni `l LaE. ¨©§¨§¦©¦§Ÿ¦§Ÿ
Kixv mElM ,mdA lFWnY dY` m ¦̀©¨¦§¨¤§¨¦

`N` ?LA ElWni `l mdW xnFllFki ©¤¥Ÿ¦§§§¤¨¨
ElNd miiFBd lr mpn` iM ,xnFl iziid̈¦¦©¦¨§¨©©¦©¨

la` ,lWFn dY`mixg` miFB ©¨¥£¨¦£¥¦
LaE' xnFl cEnlY - Lilr milWFn§¦¨¤©§©§

,'ElFWni `ldOE` mEW `dY `NW Ÿ¦§¤Ÿ§¥¨
llM Lilr zlWFn(ixtq)(w"ix):f dxez ¤¤¨¤§¨

(f).ïBéáà Eá äéäé ékhwp `l ¦¦§¤§¤§Ÿ¨©
'oFia`' `N` 'ipr' aEzMdon lC `EdW] ©¨¨¦¤¨¤§¤©¦

iprd(c weqt lirl i"yx)EpcOll [Wa`Yd ¤¨¦§©§¥¤©¨¥
mcFw a`YxzFi KxvPd lM ,xnFlM - ¨¥¥§©¨©¦§¨¥

Fl oY ,dlFcB FzEIprW xg`n ,Fxiagn¥£¥¥©©¤£¦§¨¥
mcFw(`"eb g"n`a): ¤

éçà ãçàî.E'Lig`n' xn`p `l ¥©©©¤Ÿ¤¡©¥©¤
on oiA) mig`d ibEq lM FrnWn `dIW¤§¥©§¨¨¥¨©¦¥¦
cg`n' `N` ,(m`d on oiaE ,a`d̈¨¥¦¨¥¤¨¥¤¨

'Lig`,LcOll .mdAW cgEind xnFlM ©¤§©©§¨¤¨¤§©¤§
dwcSd zevnAWmcFw Lia`n Lig` ¤§¦§©©§¨¨¨¦¥¨¦¥

,LO`n Lig`lLil` aFxw `EdW itl §¨¦¥¦¤§¦¤¨¥¤
oke ,cg` haXn mkipW ixdW .xzFi¥¤£¥§¥¤¦¥¤¤¨§¥

FWxil dY` iE`x(g"n`a): ¨©¨§¨§
éøòL.Eo`M xMfEOd 'mixrW' oFWl §¨¤§§¨¦©§¨¨

'LixrW cg`'e ,'mixr' FWExiR¥¨¦§©©§¨¤
.'Lxir' FzErnWn,aEzMd LcOle ©§¨¦§§¦¤§©¨

dwcv oiprNWmincFw Lxir iIpr ¤§¦§©§¨¨£¦¥¦§§¦
zxg` xir iIprl(i"gp): ©£¦¥¦©¤¤

õnàú àì.Lci z` uFRwz `le 'ebe Ÿ§©¥§Ÿ¦§¤¨§
ode 'aNd uEOi`' od aEzMd xiMfd¦§¦©¨¥¦©¥§¥
miWp` ibEq ipW cbpM ,'mici zvitw'§¦©¨©¦§¤¤§¥¥£¨¦
:`l F` dwcv oYil m` miwRYqOd©¦§©§¦¦¦¥§¨¨Ÿ

xrhvOW mc` Ll WidXwzn) ¥§¨¨¤¦§©¥¦§©¤
FAl zaWgnA (eizFwtqA rixkdlm` §©§¦©¦§¥¨§©£¤¤¦¦

,oYi `l m` oYi,Fci hWR `l oiicre ¦¥¦Ÿ¦¥©£©¦Ÿ¨©¨
uO`z `l xn`p Kkl'Laal z`.eWi §¨¤¡©Ÿ§©¥¤§¨§§¥

W mc` LlxaMW xg`Nz` hWFR §¨¨¤§©©¤§¨¥¤
FcixfFge Fxvi xABzn f` ,oYil ¨¦¥¨¦§©¥¦§§¥

DvtFwe,(DzF` xbFq)xn`p Kkl §§¨¥¨§¨¤¡©
uFRwz `le'Lci z`'(ixtq)(oexkfd): §Ÿ¦§¤¨§

éçàî.ïBéáàä Exn`p xaMW s` ¥¨¦¨¤§©¤§¨¤¡©
`Ed xAEcndW wEqRd zNigzA¦§¦©©¨¤©§¨
aEW xiMfde xfg ,'Lig` cg`n' oFia`A§¤§¥©©©¤¨©§¦§¦

xnFl ,'Lig`n'W,Fl oYz `l m` ¥¨¦©¤¦Ÿ¦¥
oFia` lW eig` zFidl LtFq- §¦§¨¦¤¤§

`Ed dn ,Fl dnFC `dYW ,xnFlM§©¤§¥¤©
oFia` dY` s` oFia`(ixtq),g"n`a) ¤§©©¨¤§

(i"gp:g dxez
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(ç)éc epèéáòz èáòäå Bì Eãé-úà çzôz çúô-ék¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ
:Bì øñçé øLà Bøñçî©§Ÿ½£¤¬¤§©−«

i"yx£ÁzÙz Á˙t∑ ּפעמים ּכּמה ÁzÙz.אפּלּו Á˙ÙŒÈk∑'אּלא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' Ë·Ú‰Â.הרי »…«ƒ¿«ְֲִִַָָƒ»…«ƒ¿«ְְֲִִֵֵֶַָ¿«¬≈
epËÈ·Úz∑ ּבהלואה לֹו ּתן ּבמּתנה, רצה לא B¯ÒÁÓ.אם Èc∑להעׁשירֹו מצּוה אּתה BÏ.ואי ¯ÒÁÈ ¯L‡∑ «¬ƒ∆ְְְִֵַַָָָָָָֹ≈«¿…ְְְֲִִֶַַָֻ¬∆∆¿«

וע  עליו לרּכב סּוס לפניו אפּלּו לרּוץ סו)∑BÏ.בד אּׁשה,(כתובות אֹומר זֹו הּוא ב)וכן עזר (בראשית לֹו "אעׂשה : ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹ
."ּכנגּדֹו ְְֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 82 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

minrR d`n Elit` - oYY oFzp̈¦¥£¦¥¨§¨¦

ללללֹוֹוֹוֹו ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן נתנתנתנתֹוֹוֹוֹוןןןן .... .... ללללֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת־־־־ידידידיד ּתּתּתּתפפפפּתּתּתּתחחחח ִִִִָָָָֹֹּֽֽֽֽכּכּכּכיייי־־־־פתחפתחפתחפתח ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּפעמים מאה אפילּו - ּתּתן נתֹון ּפעמים. ּכּמה אפילּו - ּתפּתח רש"י)ּפתֹוח י. - ח (טו, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

אפילּו ׁשהּוא ּתּתן" "נתֹון ׁשּפרׁש ּכמֹו ולא ּפעמים, ּכּמה אפילּו לפּתח ּדמלּמדנּו רׁש"י ּפרׁש הא' הּפסּוק על מּדּוע לעּין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹיׁש
ּפעמים? ְִֵָָמאה

ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש
ממׁשי ּולאחרי־זה גֹו'" יד את תקּפץ ולא לבב את תאּמץ "לא ׁשּלפני־זה לּפסּוק ּבהמׁש ּבא ּתפּתח" "ּפתֹוח ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּפסּוק

ּבזה. וכּיֹוצא יפֹות ּפנים ּבסבר ׁשּתהיה הּצדקה ּבנתינת הּלב ּפתיחת על ּדמדּבר ּתפּתח", פתֹוח ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ"ּכי
לֹו" תּתן ולא האביֹון ּבאחי עינ ורעה . . הּׁשבע ׁשנת ּכׁש"קרבה ׁשאם ּבפעל, הּצדקה נתינת על מדּבר הּׁשני ּבּפסּוק ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻא

לֹו". ּתּתן "נתֹון -ִֵָ
על  אבל ּפעמים, מאה אפילּו ׁשּתהיה לצּוֹות אפׁשר ּבפעל נתינה על רק ּכי רׁש"י, ּבפרּוׁש הׁשּנּוי טעם מּובן ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹועל־ּפי־זה

וקל־להבין. ּפעמים! מאה לּבֹו את ׁשּיפּתח לצּוֹות קׁשה ׁשּבּלב) רגׁש (ׁשהיא הּלב ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּפתיחת

(è)ìòiìá Eááì-íò øáã äéäé-ït Eì øîMä¦¨´¤§¿¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©
òáMä-úðL äáø÷ øîàìäòøå ähîMä úðL ¥ÀŸ¨«§¨´§©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´

ðéòéçàa Eéìò àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàä EE ¥«§À§¨¦̧Æ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ
:àèç Eá äéäå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§

i"yx£EÈÏÚ ‡¯˜Â∑(ספרי) לֹומר ּתלמּוד מצוה? כד)יכל יקרא"(דברים "ולא :.‡ËÁ E· ‰È‰Â∑,מּכלֿמקֹום ¿»»»∆ְְְְִִַַָָָֹֹ¿»»¿≈¿ִָָ
ׁשאינֹו מּמי יֹותר הּקֹורא עלֿידי ליּפרע אני ממהר ?"עלי "וקרא נאמר: לּמה ּכן אם יקרא. לא ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאפּלּו

.קֹורא  ֵ

ÙÊB‡Â‡ח  dÏ C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ‡l‡∆»ƒ¿«ƒ¿«»¿»≈¿»»
:dÏ ¯ÈÒÁÈc dB¯ÒÁ ˙qÓk dpÙÊBz¿ƒ≈¿ƒ«∆¿≈¿«¬ƒ≈

CaÏט  ÌÚ Ìb˙Ù È‰È ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ»
‡zL ‡˙ÚÈ·L ‡zL ‡·È¯˜ ¯ÓÈÓÏ ÚL¯aƒ¿«¿≈«¿ƒ»«»¿ƒ≈»«»
‡ÏÂ ‡kÒÓ CeÁ‡a CÈÚ L‡·˙Â ‡˙hÓL„ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈≈»¿»ƒ¿≈»¿»
:‡·BÁ C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜ÈÂ dÏ Ôzƒ̇≈≈¿ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»»
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(g).çzôz çúôoFWl aEzMd ltM ¨Ÿ©¦§©¨©©¨§
Yzp xaM m` s`W Ll xnFl ,dgizR§¦¨©§¤©¦§¨¨©¨
Fl gYtY gFzR ,df iprl zg` mrR©©©©§¨¦¤¨©¦§©

,cFre cFrminrt dOM ENit`(ixtq) ¨£¦©¨§¨¦
(d"y):

.çzôz çúô ék'iM' ixdxEn`d df ¦¨Ÿ©¦§©£¥¦¤¨¨
o`M'`N`' oFWlA WOWn:FWExitE , ¨§©¥¦§¤¨¥

'gYtY gFzR `N` ,Lci uFRwY l`'©¦§¨§¤¨¨©¦§©
cg` `Ede'iM' zaiYW zFpFWl rAx`n §¤¨¥©§©§¤¥©¦

mdA zWOWn: §©¤¤¨¤
.epèéáòz èáòäåoi`e ,d`eldA Fl oY §©£¥©£¦¤¥§©§¨¨§¥

zFeldl `id dwcSd zevOW dpeEMd©©¨¨¤¦§©©§¨¨¦§©§
zpeEM KM `N` ,oYil `le calA¦§¨§Ÿ¦¥¤¨¨©¨©

:aEzMddvx `l m`gTil iprd ©¨¦Ÿ¨¨¤¨¦¦©
,d`eldA Fl oY ,dpYna`NW icM §©¨¨¤§©§¨¨§¥¤Ÿ

WiIAzi(:fq zeaezk ,ixtq): ¦§©¥
.BøBñçî éczF`Nnl wx `id devOd ¥©§©¦§¨¦©§©

,Fl xqgX dn z`dEEvn dY` i`e ¤©¤¨¥§¦©¨§¤
:FxiWrdl§©£¦

.Bì øñçé øLàiC' xn`W xg` £¤¤§©©©¤¨©¥
xqgi xW`' xnFl cEnlY dn ,'FxFqgn©§©©§©£¤¤§©
mpi` xW` mixaC ENit`W ?'Fl¤£¦§¨¦£¤¥¨
md 'Fl' la` ,mc` ipA aFxl mivEgp§¦§§¥¨¨£¨¥

;Fl oYY z`f s` ,mixqgqEq ENit` £¥¦©Ÿ¦¥£¦
,eiptl uExl care eilr aFMxlm` ¦§¨¨§¤¤¨§¨¨¦

ixd ,WWFxzPW iptl KkA libx did̈¨¨¦§¨¦§¥¤¦§¥£¥

xFqgnM Flv` miaWgp EN` s`(ixtq) ©¥¤§¨¦¤§§©§
(m"ialn):

.Bìminkg EWxC 'Fl' zNn ztqFYnFf ¦¤¤¦©¨§£¨¦
.dX`zevn llkA z`f s` ,xnFlM ¦¨§©©Ÿ¦§©¦§©

KxFvl zFrn Fl oinfdl ,dwcSd©§¨¨§©§¦¨§¤
.dX` i`EVpxnF` `Ed oke,a ziy`xa) ¦¥¦¨§¥¥

(gi;FCbpM xfr 'FN' dUr`oFWNW ixd ¤¡¤¥¤§¤§£¥¤§
d`EUPd dX`d iRlM xEn` 'Fl'¨§©¥¨¦¨©§¨

FCal Fl zcgEinE ,Dlral(`"eb):h dxez §©§¨§¤¤§©
(h)éìò àø÷å.Edf oFWNnlFki §¨¨¨¤¦¨¤¨

`EdW ,xnFle zFrhl iziiddevn ¨¦¦¦§§©¤¦§¨
zFcF` lr 'd l` opF`zie `xwIW iprl¤¨¦¤¦§¨§¦§¥¤©

;Fl oYil axqnd Wi`dxnFl cEnlY ¨¦©§¨¥¦¥©§©
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(å)éäìà ýåýé-ékzèáòäå Cì-øac øLàk Eëøa E ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«©§½©«£¤−¦¤¨®§©«£©§º̈
íéaø íéBâa zìLîe èáòú àì äzàå íéaø íéBb¦´©¦À§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½

ñ :eìLîé àì Eáe§−¬Ÿ¦§«Ÿ
i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כח)והיכן ּבעיר"(דברים אּתה ּברּו".zË·Ú‰Â∑ על ּכׁשּנֹופל הלואה, לׁשֹון ּכל «¬∆ƒ∆»ְִִֵֵַָָָָ¿«¬«¿»ְְְֵֶַַָָָ

הלוה, על נֹופל היה "ועבט ּת", אֹומר היה ואם "והעבטּת", "והלוית", ּכגֹון: מפעיל, ּבלׁשֹון נֹופל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּמלוה
"ולוית" ÌÈBb.ּכמֹו zË·Ú‰Â∑"תעבט לא "ואּתה לֹומר: ּתלמּוד לזה? ּומלוה מּזה לוה ׁשּתהא .יכל ְְִָָ¿«¬«¿»ƒְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹ

ÌÈa¯ ÌÈB‚a zÏLÓe∑?עלי מֹוׁשלים אחרים עֹובדיּֿכֹוכבים ימׁשלּויכל לא ּוב" לֹומר: ."ּתלמּוד »«¿»¿ƒ«ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹ

(æ)éçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékéøòL ãçàa EE ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ§©©´§¨¤½
éäìà ýåýé-øLà Eöøàaõnàú àì Cì ïúð E §©̧§§½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¯Ÿ§©¥´

éçàî Eãé-úà õt÷ú àìå Eááì-úà:ïBéáàä E ¤§¨«§À§³Ÿ¦§ŸÆ¤¨´§½¥«¨¦−¨«¤§«
i"yx£ÔBÈ·‡ E· ‰È‰ÈŒÈk∑,ּתאב ‡EÈÁ.קֹודם הּתאב „Á‡Ó∑לאחי קֹודם מאבי אחימאּמ. ƒƒ¿∆¿∆¿ֵֵֵַָָ≈«««∆ְְִִִִֵֵֵָָָ

EÈ¯ÚL∑ אחרת עיר לענּיי קֹודמים עיר ˙‡ın.ענּיי ‡Ï∑,יּתן לא אם יּתן אם ׁשּמצטער אדם ל יׁש ¿»∆ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַ…¿«≈ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
תקּפץ" "ולא נאמר: לכ וקֹופצּה, ידֹו את ׁשּפֹוׁשט אדם ל יׁש תאּמץ"; "לא נאמר: לכ.EÈÁ‡Ó ְְְְְְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ≈»ƒ

ÔBÈ·‡‰∑ אביֹון ׁשל אחיו להיֹות סֹופ לֹו, ּתּתן לא .אם »∆¿ְְְִִִִֵֶֶָֹ

CÏו  ÏÈlÓ Èc ‡Ók CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ«ƒ»
ÛeÊ˙ ‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»¿
:ÔeËÏLÈ ‡Ï C·e ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa ËBÏL˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ«ƒƒ»»ƒ¿¿

Áa„‡ז  CÈÁ‡Ó „Á ‡kÒÓ C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»ƒ¿≈»«≈«»«¬»
‡Ï CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÚ¯‡a CÈÂ¯wÓƒƒ¿»¿«¿»«¿»¡»»»≈»»
CeÁ‡Ó C„È ˙È ıt˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ˙È Û˜˙«̇¿≈»ƒ»¿»ƒ¿…»¿»≈¬

:‡kÒÓƒ¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e)Cì øac øLàkmiFB Yharde ©£¤¦¤¨§©£©§¨¦
.harz `l dY`e miAxxAC okide ©¦§©¨Ÿ©£Ÿ§¥¨¦¥

zWxtA ?Ff dkxaA LzF` KxiaE¥¥§¦§¨¨§¨¨©
:DzNigYW oNdl dxEn`d zFkxAd©§¨¨£¨§©¨¤§¦¨¨

xirA dY` KExA,(b ,gk onwl)xn`p mW ¨©¨¨¦¨¤¡©
zFkxAd x`W oiA(ai weqt my)zielde' ¥§¨©§¨§¦§¦¨

'delz `l dY`e miAx miFB(ixtq)(a"a): ¦©¦§©¨Ÿ¦§¤
.zèáòäå'ziele' FnM FWExiR oi` §©£©§¨¥¥§§¨¦¨

'zielde' FnM `N` (mdn delz dY`W)¤©¨¦§¤¥¤¤¨§§¦§¦¨
oMW .(mdl delY dz`y)oFWl lM ©§¤¨¤¤¥¨§

ltFp delOd lr ltFPWM 'd`eld'©§¨¨§¤¥©©©§¤¥
lirtn oFWlAzFpFWNd lkA - ¦§©§¦§¨©§

zFrOd ozFp iExw ,d`eld mWExiRW¤¥¨©§¨¨¨¥©¨
oFWlA zFrOd lAwnE 'lirtn' oFWlA¦§©§¦§©¥©¨¦§
F` 'deln' iExw zFrOd ozFp ;'lrFR'¥¥©¨¨©§¤

,'hiarn'zielde oFbM(ai ,gk onwl), ©£¦§§¦§¦¨
,YhardeiExw zFrOd lAwn ENi`e §©£©§¨§¦§©¥©¨¨

,'haFr' F` 'del'xnF` did m`e Ÿ¤¥§¦¨¨¥
FnM ,deNd lr ltFp did ,'Yhare'§¨©§¨¨¨¥©©Ÿ¤§

:'ziele'§¨¦¨
íéaø íéBb zèáòäå.harz `l dY`e §©£©§¨¦©¦§©¨Ÿ©£Ÿ

,'harz `l dY`e' Wxtl KxvEd dOl̈¨§©§¨¥§©¨Ÿ©£Ÿ
zFeldl ElkEi m`W xaCd hEWR `lde©£Ÿ¨©¨¨¤¦§§©§
?zFell miwEwf mpi`W ixd ,mixg`l©£¥¦£¥¤¥¨§¦¦§

`N`lFkixnFl iziiddel `dYW ¤¨¨¨¦¦©¤§¥Ÿ¤
dfl delnE dGnipglEXd KxcM - ¦¤©§¤¨¤§¤¤©§¨¦

delnE dPhw ziAixA miiFBd on deNd©Ÿ¤¦©¦§¦¦§©¨©§¤

,dlFcB ziAixA mixg` miiFbl§¦£¥¦§¦¦§¨
oi`W `vnpe] Wxtdd on qpxRznE¦§©§¥¦©¤§¥§¦§¨¤¥

,[zcgEin dkxA dfAxnFl cEnlY ¨¤§¨¨§¤¤©§©
,'hFarz `l dY`e'delY wx §©¨Ÿ©£©©§¤

Ll didIW rtXd aFx gMn mixg`l©£¥¦¦Ÿ©©¤©¤¦§¤§
(xac wnrd ,w"ix):

íéaø íéBâa zìLîeElWni `l LaE. ¨©§¨§¦©¦§Ÿ¦§Ÿ
Kixv mElM ,mdA lFWnY dY` m ¦̀©¨¦§¨¤§¨¦

`N` ?LA ElWni `l mdW xnFllFki ©¤¥Ÿ¦§§§¤¨¨
ElNd miiFBd lr mpn` iM ,xnFl iziid̈¦¦©¦¨§¨©©¦©¨

la` ,lWFn dY`mixg` miFB ©¨¥£¨¦£¥¦
LaE' xnFl cEnlY - Lilr milWFn§¦¨¤©§©§

,'ElFWni `ldOE` mEW `dY `NW Ÿ¦§¤Ÿ§¥¨
llM Lilr zlWFn(ixtq)(w"ix):f dxez ¤¤¨¤§¨

(f).ïBéáà Eá äéäé ékhwp `l ¦¦§¤§¤§Ÿ¨©
'oFia`' `N` 'ipr' aEzMdon lC `EdW] ©¨¨¦¤¨¤§¤©¦

iprd(c weqt lirl i"yx)EpcOll [Wa`Yd ¤¨¦§©§¥¤©¨¥
mcFw a`YxzFi KxvPd lM ,xnFlM - ¨¥¥§©¨©¦§¨¥

Fl oY ,dlFcB FzEIprW xg`n ,Fxiagn¥£¥¥©©¤£¦§¨¥
mcFw(`"eb g"n`a): ¤

éçà ãçàî.E'Lig`n' xn`p `l ¥©©©¤Ÿ¤¡©¥©¤
on oiA) mig`d ibEq lM FrnWn `dIW¤§¥©§¨¨¥¨©¦¥¦
cg`n' `N` ,(m`d on oiaE ,a`d̈¨¥¦¨¥¤¨¥¤¨

'Lig`,LcOll .mdAW cgEind xnFlM ©¤§©©§¨¤¨¤§©¤§
dwcSd zevnAWmcFw Lia`n Lig` ¤§¦§©©§¨¨¨¦¥¨¦¥

,LO`n Lig`lLil` aFxw `EdW itl §¨¦¥¦¤§¦¤¨¥¤
oke ,cg` haXn mkipW ixdW .xzFi¥¤£¥§¥¤¦¥¤¤¨§¥

FWxil dY` iE`x(g"n`a): ¨©¨§¨§
éøòL.Eo`M xMfEOd 'mixrW' oFWl §¨¤§§¨¦©§¨¨

'LixrW cg`'e ,'mixr' FWExiR¥¨¦§©©§¨¤
.'Lxir' FzErnWn,aEzMd LcOle ©§¨¦§§¦¤§©¨

dwcv oiprNWmincFw Lxir iIpr ¤§¦§©§¨¨£¦¥¦§§¦
zxg` xir iIprl(i"gp): ©£¦¥¦©¤¤

õnàú àì.Lci z` uFRwz `le 'ebe Ÿ§©¥§Ÿ¦§¤¨§
ode 'aNd uEOi`' od aEzMd xiMfd¦§¦©¨¥¦©¥§¥
miWp` ibEq ipW cbpM ,'mici zvitw'§¦©¨©¦§¤¤§¥¥£¨¦
:`l F` dwcv oYil m` miwRYqOd©¦§©§¦¦¦¥§¨¨Ÿ

xrhvOW mc` Ll WidXwzn) ¥§¨¨¤¦§©¥¦§©¤
FAl zaWgnA (eizFwtqA rixkdlm` §©§¦©¦§¥¨§©£¤¤¦¦

,oYi `l m` oYi,Fci hWR `l oiicre ¦¥¦Ÿ¦¥©£©¦Ÿ¨©¨
uO`z `l xn`p Kkl'Laal z`.eWi §¨¤¡©Ÿ§©¥¤§¨§§¥

W mc` LlxaMW xg`Nz` hWFR §¨¨¤§©©¤§¨¥¤
FcixfFge Fxvi xABzn f` ,oYil ¨¦¥¨¦§©¥¦§§¥

DvtFwe,(DzF` xbFq)xn`p Kkl §§¨¥¨§¨¤¡©
uFRwz `le'Lci z`'(ixtq)(oexkfd): §Ÿ¦§¤¨§

éçàî.ïBéáàä Exn`p xaMW s` ¥¨¦¨¤§©¤§¨¤¡©
`Ed xAEcndW wEqRd zNigzA¦§¦©©¨¤©§¨
aEW xiMfde xfg ,'Lig` cg`n' oFia`A§¤§¥©©©¤¨©§¦§¦

xnFl ,'Lig`n'W,Fl oYz `l m` ¥¨¦©¤¦Ÿ¦¥
oFia` lW eig` zFidl LtFq- §¦§¨¦¤¤§

`Ed dn ,Fl dnFC `dYW ,xnFlM§©¤§¥¤©
oFia` dY` s` oFia`(ixtq),g"n`a) ¤§©©¨¤§

(i"gp:g dxez

d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy

(ç)éc epèéáòz èáòäå Bì Eãé-úà çzôz çúô-ék¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ
:Bì øñçé øLà Bøñçî©§Ÿ½£¤¬¤§©−«

i"yx£ÁzÙz Á˙t∑ ּפעמים ּכּמה ÁzÙz.אפּלּו Á˙ÙŒÈk∑'אּלא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' Ë·Ú‰Â.הרי »…«ƒ¿«ְֲִִַָָƒ»…«ƒ¿«ְְֲִִֵֵֶַָ¿«¬≈
epËÈ·Úz∑ ּבהלואה לֹו ּתן ּבמּתנה, רצה לא B¯ÒÁÓ.אם Èc∑להעׁשירֹו מצּוה אּתה BÏ.ואי ¯ÒÁÈ ¯L‡∑ «¬ƒ∆ְְְִֵַַָָָָָָֹ≈«¿…ְְְֲִִֶַַָֻ¬∆∆¿«

וע  עליו לרּכב סּוס לפניו אפּלּו לרּוץ סו)∑BÏ.בד אּׁשה,(כתובות אֹומר זֹו הּוא ב)וכן עזר (בראשית לֹו "אעׂשה : ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹ
."ּכנגּדֹו ְְֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 82 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

minrR d`n Elit` - oYY oFzp̈¦¥£¦¥¨§¨¦

ללללֹוֹוֹוֹו ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן נתנתנתנתֹוֹוֹוֹוןןןן .... .... ללללֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת־־־־ידידידיד ּתּתּתּתפפפפּתּתּתּתחחחח ִִִִָָָָֹֹּֽֽֽֽכּכּכּכיייי־־־־פתחפתחפתחפתח ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּפעמים מאה אפילּו - ּתּתן נתֹון ּפעמים. ּכּמה אפילּו - ּתפּתח רש"י)ּפתֹוח י. - ח (טו, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

אפילּו ׁשהּוא ּתּתן" "נתֹון ׁשּפרׁש ּכמֹו ולא ּפעמים, ּכּמה אפילּו לפּתח ּדמלּמדנּו רׁש"י ּפרׁש הא' הּפסּוק על מּדּוע לעּין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹיׁש
ּפעמים? ְִֵָָמאה

ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש
ממׁשי ּולאחרי־זה גֹו'" יד את תקּפץ ולא לבב את תאּמץ "לא ׁשּלפני־זה לּפסּוק ּבהמׁש ּבא ּתפּתח" "ּפתֹוח ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּפסּוק

ּבזה. וכּיֹוצא יפֹות ּפנים ּבסבר ׁשּתהיה הּצדקה ּבנתינת הּלב ּפתיחת על ּדמדּבר ּתפּתח", פתֹוח ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ"ּכי
לֹו" תּתן ולא האביֹון ּבאחי עינ ורעה . . הּׁשבע ׁשנת ּכׁש"קרבה ׁשאם ּבפעל, הּצדקה נתינת על מדּבר הּׁשני ּבּפסּוק ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻא

לֹו". ּתּתן "נתֹון -ִֵָ
על  אבל ּפעמים, מאה אפילּו ׁשּתהיה לצּוֹות אפׁשר ּבפעל נתינה על רק ּכי רׁש"י, ּבפרּוׁש הׁשּנּוי טעם מּובן ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹועל־ּפי־זה

וקל־להבין. ּפעמים! מאה לּבֹו את ׁשּיפּתח לצּוֹות קׁשה ׁשּבּלב) רגׁש (ׁשהיא הּלב ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּפתיחת

(è)ìòiìá Eááì-íò øáã äéäé-ït Eì øîMä¦¨´¤§¿¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©
òáMä-úðL äáø÷ øîàìäòøå ähîMä úðL ¥ÀŸ¨«§¨´§©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´

ðéòéçàa Eéìò àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàä EE ¥«§À§¨¦̧Æ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ
:àèç Eá äéäå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§

i"yx£EÈÏÚ ‡¯˜Â∑(ספרי) לֹומר ּתלמּוד מצוה? כד)יכל יקרא"(דברים "ולא :.‡ËÁ E· ‰È‰Â∑,מּכלֿמקֹום ¿»»»∆ְְְְִִַַָָָֹֹ¿»»¿≈¿ִָָ
ׁשאינֹו מּמי יֹותר הּקֹורא עלֿידי ליּפרע אני ממהר ?"עלי "וקרא נאמר: לּמה ּכן אם יקרא. לא ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאפּלּו

.קֹורא  ֵ

ÙÊB‡Â‡ח  dÏ C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ‡l‡∆»ƒ¿«ƒ¿«»¿»≈¿»»
:dÏ ¯ÈÒÁÈc dB¯ÒÁ ˙qÓk dpÙÊBz¿ƒ≈¿ƒ«∆¿≈¿«¬ƒ≈

CaÏט  ÌÚ Ìb˙Ù È‰È ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ»
‡zL ‡˙ÚÈ·L ‡zL ‡·È¯˜ ¯ÓÈÓÏ ÚL¯aƒ¿«¿≈«¿ƒ»«»¿ƒ≈»«»
‡ÏÂ ‡kÒÓ CeÁ‡a CÈÚ L‡·˙Â ‡˙hÓL„ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈≈»¿»ƒ¿≈»¿»
:‡·BÁ C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜ÈÂ dÏ Ôzƒ̇≈≈¿ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g).çzôz çúôoFWl aEzMd ltM ¨Ÿ©¦§©¨©©¨§
Yzp xaM m` s`W Ll xnFl ,dgizR§¦¨©§¤©¦§¨¨©¨
Fl gYtY gFzR ,df iprl zg` mrR©©©©§¨¦¤¨©¦§©

,cFre cFrminrt dOM ENit`(ixtq) ¨£¦©¨§¨¦
(d"y):

.çzôz çúô ék'iM' ixdxEn`d df ¦¨Ÿ©¦§©£¥¦¤¨¨
o`M'`N`' oFWlA WOWn:FWExitE , ¨§©¥¦§¤¨¥

'gYtY gFzR `N` ,Lci uFRwY l`'©¦§¨§¤¨¨©¦§©
cg` `Ede'iM' zaiYW zFpFWl rAx`n §¤¨¥©§©§¤¥©¦

mdA zWOWn: §©¤¤¨¤
.epèéáòz èáòäåoi`e ,d`eldA Fl oY §©£¥©£¦¤¥§©§¨¨§¥

zFeldl `id dwcSd zevOW dpeEMd©©¨¨¤¦§©©§¨¨¦§©§
zpeEM KM `N` ,oYil `le calA¦§¨§Ÿ¦¥¤¨¨©¨©

:aEzMddvx `l m`gTil iprd ©¨¦Ÿ¨¨¤¨¦¦©
,d`eldA Fl oY ,dpYna`NW icM §©¨¨¤§©§¨¨§¥¤Ÿ

WiIAzi(:fq zeaezk ,ixtq): ¦§©¥
.BøBñçî éczF`Nnl wx `id devOd ¥©§©¦§¨¦©§©

,Fl xqgX dn z`dEEvn dY` i`e ¤©¤¨¥§¦©¨§¤
:FxiWrdl§©£¦

.Bì øñçé øLàiC' xn`W xg` £¤¤§©©©¤¨©¥
xqgi xW`' xnFl cEnlY dn ,'FxFqgn©§©©§©£¤¤§©
mpi` xW` mixaC ENit`W ?'Fl¤£¦§¨¦£¤¥¨
md 'Fl' la` ,mc` ipA aFxl mivEgp§¦§§¥¨¨£¨¥

;Fl oYY z`f s` ,mixqgqEq ENit` £¥¦©Ÿ¦¥£¦
,eiptl uExl care eilr aFMxlm` ¦§¨¨§¤¤¨§¨¨¦

ixd ,WWFxzPW iptl KkA libx did̈¨¨¦§¨¦§¥¤¦§¥£¥

xFqgnM Flv` miaWgp EN` s`(ixtq) ©¥¤§¨¦¤§§©§
(m"ialn):

.Bìminkg EWxC 'Fl' zNn ztqFYnFf ¦¤¤¦©¨§£¨¦
.dX`zevn llkA z`f s` ,xnFlM ¦¨§©©Ÿ¦§©¦§©

KxFvl zFrn Fl oinfdl ,dwcSd©§¨¨§©§¦¨§¤
.dX` i`EVpxnF` `Ed oke,a ziy`xa) ¦¥¦¨§¥¥

(gi;FCbpM xfr 'FN' dUr`oFWNW ixd ¤¡¤¥¤§¤§£¥¤§
d`EUPd dX`d iRlM xEn` 'Fl'¨§©¥¨¦¨©§¨

FCal Fl zcgEinE ,Dlral(`"eb):h dxez §©§¨§¤¤§©
(h)éìò àø÷å.Edf oFWNnlFki §¨¨¨¤¦¨¤¨

`EdW ,xnFle zFrhl iziiddevn ¨¦¦¦§§©¤¦§¨
zFcF` lr 'd l` opF`zie `xwIW iprl¤¨¦¤¦§¨§¦§¥¤©

;Fl oYil axqnd Wi`dxnFl cEnlY ¨¦©§¨¥¦¥©§©



d`xנח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy

(é)ék Bì Ezúa Eááì òøé-àìå Bì ïzz ïBúð̈³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬§¨«§−§¦§´®¦º
ììâa|éäìà ýåýé Eëøáé äfä øácä-ìëa E ¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨

:Eãé çìLî ìëáe ENòî©«£¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
i"yx£BÏ Ôzz ÔB˙∑ ּפעמים מאה ּובינBÏ∑.אפּלּו ‰c·¯.ּבינֹו ÏÏ‚a Èk∑אמרּת אּתה אפּלּו ליּתן, »ƒ≈ְְֲִִֵֵֵָָƒƒ¿««»»ְֲִִֵַַָָָ

הּמעׂשה  ׂשכר עם האמירה ׂשכר .נֹוטל ְְֲֲִִֵֶַַַַָָ

(àé)éëðà ïk-ìò õøàä áøwî ïBéáà ìcçé-àì ék¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨¨®¤©¥º¨«Ÿ¦³
éçàì Eãé-úà çzôz çút øîàì Eeöîiðòl EE §©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦¯©«£¦¤²

ðéáàìeñ :Eöøàa E §¤§«Ÿ§−§©§¤«
i"yx£ÔkŒÏÚ∑(שם) כן מּׂשיא(ספרי)∑Ó‡Ï¯.מּפני אני לטֹובת EiÚÏ.עצה EÈÁ‡Ï∑?אח לאיזה «≈ְִֵֵ≈…ְְֲֲִִֵַָָ¿»ƒ«¬ƒ∆ְֵֶָ

ענּיים ∑EiÚÏ.לעני  ׁשני יּודי"ן, ּבׁשני ענּיי אבל הּוא, אחד עני לׁשֹון אחד, .ּביֹו"ד ְִָ«¬ƒ∆ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

(áé)éçà Eì øëné-ékEãáòå äiøáòä Bà éøáòä E ¦«¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−
éLôç epçlLz úòéáMä äðMáe íéðL LL¥´¨¦®©¨¨Æ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−

:Cnòî¥«¦¨«
i"yx£EÏ ¯ÎnÈŒÈk∑(יד נאמר (קידושין ּכבר והרי מדּבר, הּכתּוב ּבגנבתֹו ּביתּֿדין ׁשמכרּוהּו אחרים, ידי על ƒƒ»≈¿ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

כא) ּכאן:(שמות ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים ׁשני מּפני  אּלא מדּבר? הּכתּוב ּביתּֿדין ּובמכרּוהּו עברי", עבד תקנה "ּכי :ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

dÏי  CzÓa CaÏ L‡·È ‡ÏÂ dÏ Ôzz ÔzÓƒ«ƒ≈≈¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÈ„a È¯‡¬≈¿ƒƒ¿»»»≈¿»≈ƒ»¿»¡»»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎ·e C„·BÚ ÏÎa¿»»»¿…»¿»

Ôkיא  ÏÚ ‡Ú¯‡ BbÓ ‡kÒÓ ˜BÒÙÈ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»«≈
C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»¿≈«ƒ¿«ƒ¿«»¿»

:EÚ¯‡a CkÒÓÏe CÈÚÏ CeÁ‡Ï«¬¿«¿»¿ƒ¿≈»¿«¿»

a˙יב  B‡ Ï‡¯NÈ ¯a CeÁ‡ CÏ ÔacÊÈ È¯‡¬≈ƒ¿««»¬«ƒ¿»≈«
‡zL·e ÔÈL ˙ÈL CpÁÏÙÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»

:CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙz ‡˙ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh ,ck onwl)`xwi `le''ebe 'd l` Lilr §Ÿ¦§¨¨¤¤
,FnFiA xikU xkU mElWY zevn iAbl]§©¥¦§©©§§©¨¦§
icM ,EPaMrY `NW aEzMd xidfdW¤¦§¦©¨¤Ÿ§©§¤§¥
iEPiXnE .['eke 'd l` Lilr `xwi `NW¤Ÿ¦§¨¨¤¤¦¦
minkg EWxC zF`xwOd ipWA oFWNd©¨¦§¥©¦§¨¨§£¨¦
KkA oi`W calA Ff `l ,dAxC` iM¦©§©¨Ÿ¦§¨¤¥§¨
on rpOdl iprl iE`x `N` ,devn¦§¨¤¨¨¤¨¦§¦¨©¦
`xwi m` mlE` ,'d l` eilr d`ixTd©§¦¨¨¨¤¨¦¦§¨

`hg KkA oi`(i"`a): ¥§¨¥§
.àèç Eá äéäå'd l` `xw m` wx ike §¨¨§¥§§¦©¦¨¨¤

LciAW `hgd `N` ?`hg LA didi¦§¤§¥§¤¨©¥§¤§¨§
`EdmFwn lMn,(otF` lkA)ENit` ¦¨¨§¨¤£¦

`xwi `lLilr iprddOl oMÎm` . Ÿ¦§¨¤¨¦¨¤¦¥¨¨
'Lilr `xwe' xn`p?WpFrd oiprl ¤¡©§¨¨¨¤§¦§©¨¤

iM ,xAcn aEzMdrxRil ip` xdnn ©¨§©¥¦§©¥£¦¦¨©
(Wiprdl)iOn xzFi `xFTd iciÎlr §©£¦©§¥©¥¥¦¦

,`xFw Fpi`W'd l` Fz`ixwAW itl ¤¥¥§¦¤¦§¦¨¤
FWpr xdnl eilr bxhwn `Ed(ixtq) §©§¥¨¨§©¥¨§

(i"`a):i dxez
(i).Bì ïzz ïBúðoFWl aEzMd ltM ¨¦¥¨©©¨§

zFAxl ,'dpizp':minrt d`n ENit` §¦¨§©£¦¥¨§¨¦
.BìoYY' :'Fl' o`M xMfEd minrt iYW§¥§¨¦§©¨¦¥

l icM .'Fl LYzA ...FlWiBcd`NW §¦§§¥§©§¦¤Ÿ

,zFIxAd ipirl mEqxtA Lzpizp `dY§¥§¦¨§§¦§§¥¥©§¦
`N`LpiaE FpiA`NW icM ,drpvA - ¤¨¥¥¤§¦§¨§¥¤Ÿ

WiIAzi(w"dnyn): ¦§©¥
øácä ììâa ékWi 'xaCd' zaiY .dGd ¦¦§©©¨¨©¤¥©©¨¨¥

o`Mn ,'xEAiC' oFWl mB DrnWnA§©§¨¨©§¦¦¨
W ,minkg EWxCENit`wxYxn` ¨§£¨¦¤£¦©¨©§¨

,oYildlr `le qpF` rxi` sFQalE ¦¥§©¥©¤§Ÿ¨¨
,oYil LciAdxin`d xkU lhFp dY` §¨§¦¥©¨¥§©¨£¦¨

dUrOd xkU mrllbA mB iM - ¦§©©©£¤¦©¦§©
Lidl` 'd Lkxai dGd 'xEAiCd'(ixtq) ©¦©¤§¨¤§¡Ÿ¤

(g"n`a ,a"a):`i dxez
(`i).ïk-ìò`l'W xg`n ,xnFlM ©¥§©¥©©¤Ÿ

Ll Wi ,'ux`d axTn oFia` lCgi¤§©¤§¦¤¤¨¨¤¥§
bF`cl,ok ipRnbiVY zEIprd `OW ¦§¦§¥¥¤¨¨£¦©¦

LOr aihin ippd Kkitl ,LzF` mB©§§¦¨¦§¦¥¦¦§
LEvnE§©§
.øîàìL`iVn ip` LzaFhl dvr ¥Ÿ¥¨§¨§£¦©¦£

gFzR' :dvrd idnE ,iprd on lvPdl§¦¨¥¦¨Ÿ¦©¦¨¥¨¨©
'ebe 'gYtY(i"`a): ¦§©

éçàìiðòì E.Empi` 'LIpr'e 'Lig`' §¨¦©£¦¤¨¦©£¦¤¥¨
aEzMd `N` ,mipFW miWp` ipW§¥£¨¦¦¤¨©¨

:Wxtn.iprl - g` dfi`lxnFlM §¨¥§¥¤¨¤¨¦§©
l`xUiA ipr lkl: §¨¨¦§¦§¨¥

iðòì.E'LIpr' xnF` aEzMdWMc"FiA ©£¦¤§¤©¨¥£¦¤§
`Ed cg` ipr oFWl - cg`iprd) ¤¨§¨¦¤¨¤¨¦

;(LNWla`xnF` `EdWM'LiIpr' ¤§£¨§¤¥£¦¤
o"icFi ipWAoFbM](a ,ar mildz)oici' ¦§¥¦§¨¦

FWExiR ,['hRWna LiIpre wcva LOr©§§¤¤©£¦¤§¦§¨¥
EpiidC ,miAx miIprmiIpr ipWF` £¦¦©¦§©§§¥£¦¦

xzFi:ai dxez ¥
(ai)'åâå Eì øëné ékWW Lcare ¦¦¨¥§©£¨§¥

.mipW,mzq xn`Pd 'xkOi' oFWl ¨¦§¦¨¥©¤¡¨§¨
xMnPW FrnWn,mixg` iciÎlr`le ©§¨¤¦§©©§¥£¥¦§Ÿ

md inE .Fnvr z` xkn `EdW¤¨©¤©§¦¥
?EdExkOW 'mixg`'dzia EdExknA ¨£¥¦¤§¨¦§¨¥

,xAcn aEzMd FzapbA oiCaPBd oicM ¦¦§¥¨©¨§©¥§¦©©¨
FA xn`PW ,mNWl Fl oi`W(a ,ak zeny) ¤¥§©¥¤¤¡©
'FzapbA xMnpe Fl oi` m`'. ¦¥§¦§©¦§¥¨

i"yx siqene:xnFl aEzMd KxvEd dOl̈¨§©©¨©
,'mipW WW Lcare' o`Mxak ixde ¨©£¨§¥¨¦©£¥§¨

xn`p(a ,`k zeny)ixar car dpwz iM' ¤¡©¦¦§¤¤¤¦§¦
,'ebe 'cari mipW WWemW mb ¥¨¦©£Ÿ§©¨

?xAcn aEzMd oiCÎzia EdExknA¦§¨¥¦©¨§©¥
`N`,aEW Ff dWxR dzpWpipW ipRn ¤¨¦§§¨¨¨¨¦§¥§¥

aEzMW ,cg` :o`k EWCgzPW mixac§¨¦¤¦§©§¨¤¨¤¨
'dIxard F`',W``vz `id siWtgl ¨¦§¦¨¤©¦¥¥©¨§¦

d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy
ּבגנבתּה, נמּכרת האׁשה ׁשאין ּביתּֿדין, ׁשּמכרּוה ולא ּבׁשׁש, ּתצא היא אף העברּיה", "אֹו ׁשּכתּוב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹאחד,
קדם  ׁשנים ׁשׁש יצאּו ׁשאם ּכאן ולּמד אביה; ׁשּמכרּה ּבקטּנה אּלא 'ּבגנבתּה', ולא "ּבגנבתֹו", ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ּתעניק  "העניק ּכאן: חּדׁש ועֹוד ּתצא. סימנין, ."ׁשּתביא ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

(âé):í÷éø epçlLú àì Cnòî éLôç epçlLú-éëå§¦«§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«

(ãé)ðàvî Bì ÷éðòz ÷éðòäðøbîe EøLà Eá÷iîe E ©«£¥³©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯
éäìà ýåýé Eëøa:Bì-ïzz E ¥«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«

i"yx£˜ÈÚz ˜ÈÚ‰∑ לׁשֹון מפרׁשים ויׁש לֹו. ׁשהטיבת נּכר ׁשּיהא ּדבר העין. ּובמראית ּבגבּה עדי , לׁשֹון «¬≈«¬ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
צּוארֹו על E·˜iÓe.הטענה E¯bÓe E‡vÓ∑,"ּברכ "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּבלבד? אלּו אּלא לי אין יכל ְַַַָָָƒ…¿ƒ»¿¿ƒƒ¿∆ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשהם  מיחדים אּלּו מה אּלּו? נאמרּו ולּמה .ּבֹורא ּׁשּברכ מה ּבכלל מּכל ׁשהּוא ּכל אף ּברכה, ּבכלל ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
ּומין  מין מּכל לֹו נֹותן ּכּמה ּבגזרהֿׁשוה קּדּוׁשין ּבמּסכת רּבֹותינּו ולמדּו ּפרדֹות. יצאּו .ּברכה. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 87 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

card xExgXn wlg - dwprd©£¨¨¥¤¦¦§¨¤¤

מצרים מצרים מצרים מצרים  ּבּבּבּבארץארץארץארץ הייתהייתהייתהיית עבדעבדעבדעבד ּכּכּכּכיייי וזכרוזכרוזכרוזכרּתּתּתּת .... .... ללללֹוֹוֹוֹו ּתּתּתּתעניקעניקעניקעניק ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽהעניקהעניקהעניקהעניק
יד ּברחב לֹו ּתּתן אּתה אף יד, ּברחב ל נתּתי ּבמצרים מה לֹו; ּוׁשנה לֹו הענק אּתה אף ,ל וׁשניתי ל יד־טו.הענקּתי (טו, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ובספרי)

(ּכלֹומר  העניק ׁשהּקּב"ה ּדמֹורה וׁשניתי" "הענקּתי הּוא הּספרי לׁשֹון ּומּדּוע האדֹון, על היא הענקה מצות א. לעּין: ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָיׁש
הענקה, ּבכלל אינֹו ּכֹוכבים־ּומּזלֹות לעֹובד הּנמּכר עבד ב. האדֹון. ׁשהיּו הּמצרים ולא כּו'), ּכסף ּכלי יּתנּו ׁשהּמצרים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּגרם

הענקה? ּגדר - ּבמצרים יׂשראל ּבני ׁשּקּבלּו הרכּוׁש על לֹומר אפׁשר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואי
ּבזה: לבאר ְְֵֵֶָָויׁש

ההנאה  - העבד קּבלת ב) עבֹודתֹו. עבּור לעבד הּטֹוב הּכרת ּבתֹור - האדֹון נתינת א) חלקים ב' יׁשנם הענקה ְְְְְֲֲֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבמצות
מהּמּתנה. העבד ׁשל ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּתֹועלת

Ï‡יג  CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙ˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»»
:Ôe˜È¯ dp¯ËÙƒ̇¿¿ƒ≈≈»

C¯c‡Óeיד  CÚÓ dÏ L¯Ù˙ ‡L¯Ù‡«¿»»«¿≈≈≈»»≈ƒ¿»
:dÏ Ôzz C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc Cz¯ˆÚnÓeƒ«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»¡»»ƒ∆≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

WWa.mipW`ledIxarAdExkOW §¥¨¦§Ÿ§¦§¦¨¤§¨¨
oiCÎzia,xAcn aEzMdoiCd ixdW ¥¦©¨§©¥¤£¥©¦

`EdDzapbA zxMnp dX`d oi`W- ¤¥¨¦¨¦§¤¤¦§¥¨¨
,carl xkOdl lFki apFBd Wi`d wx©¨¦©¥¨§¦¨¥§¤¤
zxMnp Dpi` dapBW dX`d la £̀¨¨¦¨¤¨§¨¥¨¦§¤¤

,KM lWA dn`lxn`PW(a ,ak my) §¨¨§¤¨¤¤¡©
xMnpe''FzapbA- EWxC o`MOW - §¦§©¦§¥¨¤¦¨¨§

`N` ,DzapbA `le'dIxar' dfi`A §Ÿ¦§¥¨¨¤¨§¥¤¦§¦¨
?xAcn aEzMd mixg` ici lr zxMnPd©¦§¤¤©§¥£¥¦©¨§©¥

,dia` DxkOW dPhwAx`Fan xaMW ¦§©¨¤§¨¨¨¦¨¤§¨§¨
DpiC(`i weqt my)iWtgl z`vFi `idW ¦¨¤¦¥©¨§¦

aEzMd `aE ,zExrp ipniq d`iadWM§¤¥¦¨¦¨¥©£¨©¨
E`vi m`W o`M cOle(EniIYqp)WW §¦¥¨¤¦¨§¦§©§¥

mipW,dxMnPXn`iaYW mcFw ¨¦¦¤¦§§¨¤¤¨¦
oipniqz`fA s` ,dxrp lW`vY ¦¨¦¤©£¨©§Ÿ¥¥

dIxard dO`d ,xnFlM .iWtgl©¨§¦§©¨©¨¨¦§¦¨
:mikxCd iYXn zg`A iWtgl z`vFi¥©¨§¦§©©¦§¥©§¨¦
Etlg m` F` ,zExrp ipniq d`iad m ¦̀¥¦¨¦¨¥©£¦¨§

.mipW WWcFreoiCWCgaEzMdo`M ¥¨¦§¦¦¥©¨¨
zWxtA xn`p `NW - Ff dWxtA§¨¨¨¤Ÿ¤¡©§¨¨©

zevn - mihRWn'wiprY wiprd' ¦§¨¦¦§©©£¥©£¦
`Ad wEqRA dxEn`d:bi dxez ¨£¨©¨©¨

(ci).÷éðòz ÷éðòä.zFpYn Fl oY ©£¥©£¦¥©¨
dwprd' aEzMd hwpemB `EdW 'oFWl §¨©©¨©£¨¨¤©§

'icr'`dYW Ll xnFl .(hiWkY) £¦©§¦©§¤§¥
,oirl zi`xpe zxMip dCnA dpYOd©©¨¨§¦¨¦¤¤§¦§¥¨©¦

oYiPd hEXiw znbEcMDaFbA §§©¦©¦¨§©
,oird zi`xnaEFl oYY KMxaC §©§¦¨©¦¨¦¥¨¨

xMip `dIWFAWie .Fl zFaihdW ¤§¥¦¨¤¡¦¨§¥
miWxtno`M dxEn`d 'dwprd' iM §¨§¦¦©£¨¨¨£¨¨

cg`A'] 'wpr' hiWkYd mW lr `id¦©¥©©§¦£¨§©©
'KipxESn wpr(h ,c y"dy)iEUrd ,[ £¨¦©§Ÿ¨¦¤¨

FhwpE .x`ESd lr micpFrW zxWxWM§©§¤¤¤§¦©©©¨§¨
,lWnM o`M aEzMdn,dprhd oFWl ©¨¨§¨¨¦§©§¨¨

zFpYn oirhOW inM dnFC oFc`dW¤¨¨¤§¦¤©§¦©¨
Fx`Ev lrcard lW(x"`a): ©©¨¤¨¤¤

ðàvîðøbîe E.Eá÷iîe EKFYn ¦Ÿ§¦¨§§¦¦§¤¦
,EN` mipin aEzMd hxiRWlFki ¤¥©©¨¦¦¥¨
iM ,xnFle zFrhl iziidil oi` ¨¦¦¦§§©¦¥¦

dwprdd z` aiIgl`N`mipiOn §©¥¤©©£¨¨¤¨¦¦¦

xW`' xnFl cEnlY ;calA EN ¥̀¦§©©§©£¤
'LkxAL`xFA LkxAX dn lMn - ¥©§¦¨©¤¥©§©£

,Fl oYYeoM m`Exn`p dnldWlW ¦¥§¦¥¨¨¤¤§§¨
mipin?EN`mipiOd wxW LcOll ¦¦¥§©¤§¤©©¦¦

zaFg llkA md EN`l minFCd©¦§¥¥¦§©©
:dwprdEN` dnobCde o`Sd) ©£¨¨¨¥©Ÿ§©¨¨

(WFxiYdellkA mdW micgEin §©¦§¨¦¤¥¦§©
dkxA,clEn cle ,miAxzn mdW - §¨¨¤¥¦§©¦¨¨¦¨¨

,ixRn ixtElM s`oinllka `EdW §¦¦§¦©¨¦¤¦§©
dkxA;dwprdA aiIgzFcxt E`vi §¨¨©¨§©£¨¨¨§§¨

zrAxdn clFPd miIg lrA oin=]¦©©©¦©¨¥©§¨©
Fnvr `Ede ,xFnge qEq lW mi`lM¦§©¦¤©£§©§
llkA mpi`e li`Fd ,[cilFn Fpi ¥̀¦¦§¥¨¦§©
mdn wiprn oFc`d oi` ,'dkxA'§¨¨¥¨¨©£¦¥¤
zFrn ozFp Fpi`W oMW lke] FCarl§©§§¨¤¥¤¥¥¨

micbaE(m"anx)[EpizFAx Ecnle . §¨¦§¨§©¥
oiWECw zkQna(.fi sc),deWÎdxfbA §©¤¤¦¦¦§¥¨¨¨

dOMwiprOdoine oin lMn Fl ozFp ©¨©©£¦¥¦¨¦¨¦
(ck el ziy`xa i"yx ,x"cq):eh dxez
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(é)ék Bì Ezúa Eááì òøé-àìå Bì ïzz ïBúð̈³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬§¨«§−§¦§´®¦º
ììâa|éäìà ýåýé Eëøáé äfä øácä-ìëa E ¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨

:Eãé çìLî ìëáe ENòî©«£¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
i"yx£BÏ Ôzz ÔB˙∑ ּפעמים מאה ּובינBÏ∑.אפּלּו ‰c·¯.ּבינֹו ÏÏ‚a Èk∑אמרּת אּתה אפּלּו ליּתן, »ƒ≈ְְֲִִֵֵֵָָƒƒ¿««»»ְֲִִֵַַָָָ

הּמעׂשה  ׂשכר עם האמירה ׂשכר .נֹוטל ְְֲֲִִֵֶַַַַָָ

(àé)éëðà ïk-ìò õøàä áøwî ïBéáà ìcçé-àì ék¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨¨®¤©¥º¨«Ÿ¦³
éçàì Eãé-úà çzôz çút øîàì Eeöîiðòl EE §©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦¯©«£¦¤²

ðéáàìeñ :Eöøàa E §¤§«Ÿ§−§©§¤«
i"yx£ÔkŒÏÚ∑(שם) כן מּׂשיא(ספרי)∑Ó‡Ï¯.מּפני אני לטֹובת EiÚÏ.עצה EÈÁ‡Ï∑?אח לאיזה «≈ְִֵֵ≈…ְְֲֲִִֵַָָ¿»ƒ«¬ƒ∆ְֵֶָ

ענּיים ∑EiÚÏ.לעני  ׁשני יּודי"ן, ּבׁשני ענּיי אבל הּוא, אחד עני לׁשֹון אחד, .ּביֹו"ד ְִָ«¬ƒ∆ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

(áé)éçà Eì øëné-ékEãáòå äiøáòä Bà éøáòä E ¦«¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−
éLôç epçlLz úòéáMä äðMáe íéðL LL¥´¨¦®©¨¨Æ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−

:Cnòî¥«¦¨«
i"yx£EÏ ¯ÎnÈŒÈk∑(יד נאמר (קידושין ּכבר והרי מדּבר, הּכתּוב ּבגנבתֹו ּביתּֿדין ׁשמכרּוהּו אחרים, ידי על ƒƒ»≈¿ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

כא) ּכאן:(שמות ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים ׁשני מּפני  אּלא מדּבר? הּכתּוב ּביתּֿדין ּובמכרּוהּו עברי", עבד תקנה "ּכי :ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

dÏי  CzÓa CaÏ L‡·È ‡ÏÂ dÏ Ôzz ÔzÓƒ«ƒ≈≈¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÈ„a È¯‡¬≈¿ƒƒ¿»»»≈¿»≈ƒ»¿»¡»»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎ·e C„·BÚ ÏÎa¿»»»¿…»¿»

Ôkיא  ÏÚ ‡Ú¯‡ BbÓ ‡kÒÓ ˜BÒÙÈ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»«≈
C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»¿≈«ƒ¿«ƒ¿«»¿»

:EÚ¯‡a CkÒÓÏe CÈÚÏ CeÁ‡Ï«¬¿«¿»¿ƒ¿≈»¿«¿»

a˙יב  B‡ Ï‡¯NÈ ¯a CeÁ‡ CÏ ÔacÊÈ È¯‡¬≈ƒ¿««»¬«ƒ¿»≈«
‡zL·e ÔÈL ˙ÈL CpÁÏÙÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»

:CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙz ‡˙ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh ,ck onwl)`xwi `le''ebe 'd l` Lilr §Ÿ¦§¨¨¤¤
,FnFiA xikU xkU mElWY zevn iAbl]§©¥¦§©©§§©¨¦§
icM ,EPaMrY `NW aEzMd xidfdW¤¦§¦©¨¤Ÿ§©§¤§¥
iEPiXnE .['eke 'd l` Lilr `xwi `NW¤Ÿ¦§¨¨¤¤¦¦
minkg EWxC zF`xwOd ipWA oFWNd©¨¦§¥©¦§¨¨§£¨¦
KkA oi`W calA Ff `l ,dAxC` iM¦©§©¨Ÿ¦§¨¤¥§¨
on rpOdl iprl iE`x `N` ,devn¦§¨¤¨¨¤¨¦§¦¨©¦
`xwi m` mlE` ,'d l` eilr d`ixTd©§¦¨¨¨¤¨¦¦§¨

`hg KkA oi`(i"`a): ¥§¨¥§
.àèç Eá äéäå'd l` `xw m` wx ike §¨¨§¥§§¦©¦¨¨¤

LciAW `hgd `N` ?`hg LA didi¦§¤§¥§¤¨©¥§¤§¨§
`EdmFwn lMn,(otF` lkA)ENit` ¦¨¨§¨¤£¦

`xwi `lLilr iprddOl oMÎm` . Ÿ¦§¨¤¨¦¨¤¦¥¨¨
'Lilr `xwe' xn`p?WpFrd oiprl ¤¡©§¨¨¨¤§¦§©¨¤

iM ,xAcn aEzMdrxRil ip` xdnn ©¨§©¥¦§©¥£¦¦¨©
(Wiprdl)iOn xzFi `xFTd iciÎlr §©£¦©§¥©¥¥¦¦

,`xFw Fpi`W'd l` Fz`ixwAW itl ¤¥¥§¦¤¦§¦¨¤
FWpr xdnl eilr bxhwn `Ed(ixtq) §©§¥¨¨§©¥¨§

(i"`a):i dxez
(i).Bì ïzz ïBúðoFWl aEzMd ltM ¨¦¥¨©©¨§

zFAxl ,'dpizp':minrt d`n ENit` §¦¨§©£¦¥¨§¨¦
.BìoYY' :'Fl' o`M xMfEd minrt iYW§¥§¨¦§©¨¦¥

l icM .'Fl LYzA ...FlWiBcd`NW §¦§§¥§©§¦¤Ÿ

,zFIxAd ipirl mEqxtA Lzpizp `dY§¥§¦¨§§¦§§¥¥©§¦
`N`LpiaE FpiA`NW icM ,drpvA - ¤¨¥¥¤§¦§¨§¥¤Ÿ

WiIAzi(w"dnyn): ¦§©¥
øácä ììâa ékWi 'xaCd' zaiY .dGd ¦¦§©©¨¨©¤¥©©¨¨¥

o`Mn ,'xEAiC' oFWl mB DrnWnA§©§¨¨©§¦¦¨
W ,minkg EWxCENit`wxYxn` ¨§£¨¦¤£¦©¨©§¨

,oYildlr `le qpF` rxi` sFQalE ¦¥§©¥©¤§Ÿ¨¨
,oYil LciAdxin`d xkU lhFp dY` §¨§¦¥©¨¥§©¨£¦¨

dUrOd xkU mrllbA mB iM - ¦§©©©£¤¦©¦§©
Lidl` 'd Lkxai dGd 'xEAiCd'(ixtq) ©¦©¤§¨¤§¡Ÿ¤

(g"n`a ,a"a):`i dxez
(`i).ïk-ìò`l'W xg`n ,xnFlM ©¥§©¥©©¤Ÿ

Ll Wi ,'ux`d axTn oFia` lCgi¤§©¤§¦¤¤¨¨¤¥§
bF`cl,ok ipRnbiVY zEIprd `OW ¦§¦§¥¥¤¨¨£¦©¦

LOr aihin ippd Kkitl ,LzF` mB©§§¦¨¦§¦¥¦¦§
LEvnE§©§
.øîàìL`iVn ip` LzaFhl dvr ¥Ÿ¥¨§¨§£¦©¦£

gFzR' :dvrd idnE ,iprd on lvPdl§¦¨¥¦¨Ÿ¦©¦¨¥¨¨©
'ebe 'gYtY(i"`a): ¦§©

éçàìiðòì E.Empi` 'LIpr'e 'Lig`' §¨¦©£¦¤¨¦©£¦¤¥¨
aEzMd `N` ,mipFW miWp` ipW§¥£¨¦¦¤¨©¨

:Wxtn.iprl - g` dfi`lxnFlM §¨¥§¥¤¨¤¨¦§©
l`xUiA ipr lkl: §¨¨¦§¦§¨¥

iðòì.E'LIpr' xnF` aEzMdWMc"FiA ©£¦¤§¤©¨¥£¦¤§
`Ed cg` ipr oFWl - cg`iprd) ¤¨§¨¦¤¨¤¨¦

;(LNWla`xnF` `EdWM'LiIpr' ¤§£¨§¤¥£¦¤
o"icFi ipWAoFbM](a ,ar mildz)oici' ¦§¥¦§¨¦

FWExiR ,['hRWna LiIpre wcva LOr©§§¤¤©£¦¤§¦§¨¥
EpiidC ,miAx miIprmiIpr ipWF` £¦¦©¦§©§§¥£¦¦

xzFi:ai dxez ¥
(ai)'åâå Eì øëné ékWW Lcare ¦¦¨¥§©£¨§¥

.mipW,mzq xn`Pd 'xkOi' oFWl ¨¦§¦¨¥©¤¡¨§¨
xMnPW FrnWn,mixg` iciÎlr`le ©§¨¤¦§©©§¥£¥¦§Ÿ

md inE .Fnvr z` xkn `EdW¤¨©¤©§¦¥
?EdExkOW 'mixg`'dzia EdExknA ¨£¥¦¤§¨¦§¨¥

,xAcn aEzMd FzapbA oiCaPBd oicM ¦¦§¥¨©¨§©¥§¦©©¨
FA xn`PW ,mNWl Fl oi`W(a ,ak zeny) ¤¥§©¥¤¤¡©
'FzapbA xMnpe Fl oi` m`'. ¦¥§¦§©¦§¥¨

i"yx siqene:xnFl aEzMd KxvEd dOl̈¨§©©¨©
,'mipW WW Lcare' o`Mxak ixde ¨©£¨§¥¨¦©£¥§¨

xn`p(a ,`k zeny)ixar car dpwz iM' ¤¡©¦¦§¤¤¤¦§¦
,'ebe 'cari mipW WWemW mb ¥¨¦©£Ÿ§©¨

?xAcn aEzMd oiCÎzia EdExknA¦§¨¥¦©¨§©¥
`N`,aEW Ff dWxR dzpWpipW ipRn ¤¨¦§§¨¨¨¨¦§¥§¥

aEzMW ,cg` :o`k EWCgzPW mixac§¨¦¤¦§©§¨¤¨¤¨
'dIxard F`',W``vz `id siWtgl ¨¦§¦¨¤©¦¥¥©¨§¦
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ּבגנבתּה, נמּכרת האׁשה ׁשאין ּביתּֿדין, ׁשּמכרּוה ולא ּבׁשׁש, ּתצא היא אף העברּיה", "אֹו ׁשּכתּוב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹאחד,
קדם  ׁשנים ׁשׁש יצאּו ׁשאם ּכאן ולּמד אביה; ׁשּמכרּה ּבקטּנה אּלא 'ּבגנבתּה', ולא "ּבגנבתֹו", ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ּתעניק  "העניק ּכאן: חּדׁש ועֹוד ּתצא. סימנין, ."ׁשּתביא ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

(âé):í÷éø epçlLú àì Cnòî éLôç epçlLú-éëå§¦«§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«

(ãé)ðàvî Bì ÷éðòz ÷éðòäðøbîe EøLà Eá÷iîe E ©«£¥³©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯
éäìà ýåýé Eëøa:Bì-ïzz E ¥«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«

i"yx£˜ÈÚz ˜ÈÚ‰∑ לׁשֹון מפרׁשים ויׁש לֹו. ׁשהטיבת נּכר ׁשּיהא ּדבר העין. ּובמראית ּבגבּה עדי , לׁשֹון «¬≈«¬ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
צּוארֹו על E·˜iÓe.הטענה E¯bÓe E‡vÓ∑,"ּברכ "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּבלבד? אלּו אּלא לי אין יכל ְַַַָָָƒ…¿ƒ»¿¿ƒƒ¿∆ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשהם  מיחדים אּלּו מה אּלּו? נאמרּו ולּמה .ּבֹורא ּׁשּברכ מה ּבכלל מּכל ׁשהּוא ּכל אף ּברכה, ּבכלל ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
ּומין  מין מּכל לֹו נֹותן ּכּמה ּבגזרהֿׁשוה קּדּוׁשין ּבמּסכת רּבֹותינּו ולמדּו ּפרדֹות. יצאּו .ּברכה. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 87 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

card xExgXn wlg - dwprd©£¨¨¥¤¦¦§¨¤¤

מצרים מצרים מצרים מצרים  ּבּבּבּבארץארץארץארץ הייתהייתהייתהיית עבדעבדעבדעבד ּכּכּכּכיייי וזכרוזכרוזכרוזכרּתּתּתּת .... .... ללללֹוֹוֹוֹו ּתּתּתּתעניקעניקעניקעניק ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽהעניקהעניקהעניקהעניק
יד ּברחב לֹו ּתּתן אּתה אף יד, ּברחב ל נתּתי ּבמצרים מה לֹו; ּוׁשנה לֹו הענק אּתה אף ,ל וׁשניתי ל יד־טו.הענקּתי (טו, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ובספרי)

(ּכלֹומר  העניק ׁשהּקּב"ה ּדמֹורה וׁשניתי" "הענקּתי הּוא הּספרי לׁשֹון ּומּדּוע האדֹון, על היא הענקה מצות א. לעּין: ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָיׁש
הענקה, ּבכלל אינֹו ּכֹוכבים־ּומּזלֹות לעֹובד הּנמּכר עבד ב. האדֹון. ׁשהיּו הּמצרים ולא כּו'), ּכסף ּכלי יּתנּו ׁשהּמצרים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּגרם

הענקה? ּגדר - ּבמצרים יׂשראל ּבני ׁשּקּבלּו הרכּוׁש על לֹומר אפׁשר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואי
ּבזה: לבאר ְְֵֵֶָָויׁש

ההנאה  - העבד קּבלת ב) עבֹודתֹו. עבּור לעבד הּטֹוב הּכרת ּבתֹור - האדֹון נתינת א) חלקים ב' יׁשנם הענקה ְְְְְֲֲֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבמצות
מהּמּתנה. העבד ׁשל ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּתֹועלת

Ï‡יג  CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙ˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»»
:Ôe˜È¯ dp¯ËÙƒ̇¿¿ƒ≈≈»

C¯c‡Óeיד  CÚÓ dÏ L¯Ù˙ ‡L¯Ù‡«¿»»«¿≈≈≈»»≈ƒ¿»
:dÏ Ôzz C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc Cz¯ˆÚnÓeƒ«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»¡»»ƒ∆≈
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d`xס zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy
קׁשּורה  העבד קּבלת מה־ּׁשאין־ּכן ּכעבד; עבֹודתֹו עבּור הּטֹוב הּכרת - הּקֹודם למּצבֹו קׁשּורה האדֹון נתינת ּביניהם: ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָוהחּלּוק
חרּות  אם ּכי ּדעבדּות, הענין הפ מּתנֹות, מקּבל הּוא יציאת ֹו עם ּבד־ּבבד אׁשר מּׁשחרּורֹו, וחלק ּפרט מהּוה והיא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלחירּותֹו

יד. ְַָֹורחב
ׁשלמּות  ּבהענקה, הּׁשני ענין מדּגׁש גֹו'" מצּו אנכי ּכן על ,אלקי ה' וּיפּד ּבמצרים היית עבד ּכי "וזכרּת ּבּפסּוק ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻוהּנה

עבדיהם. ּבׁשחרּור הם מחּיבים ּכן לגמרי, ׁשחררם והּקּב"ה עבדים היּו יׂשראל ׁשּבני ּדכמֹו העבד, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשחרּור
היה  מי אצל נֹוגע אינֹו ׁשּבהענקה, הּׁשחרּור ׁשלמּות לגּבי אּלא האדֹון ׁשעל הּנתינה חּיּוב על ּכאן הּמדּבר ׁשאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּובהיֹות

חרּות. ׁשל ּבמּצב העבד מרּגיׁש אחר מאדם הּמּתנה ּבקּבלת  ּדגם הּמּתנה, נֹותן מי נֹוגע אינֹו וכן לפני־זה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָעבד

(åè)Ecôiå íéøöî õøàa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©¦§§−
éäìà ýåýéäfä øácä-úà Eeöî éëðà ïk-ìò E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯§©§²¤©¨¨¬©¤−

:íBiä©«
i"yx£˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ∑לֹו ּוׁשנה הענק אּתה אף הּים, ּובּזת מצרים מּבּזת ל וׁשניתי .והענקּתי ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

(æè)éìà øîàé-ék äéäåék Cnòî àöà àì E §¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³
:Cnò Bì áBè-ék Eúéa-úàå Eáäà£¥«§Æ§¤¥¤½¦¬−¦¨«

(æé)äéäå úìcáe Bðæàá äzúðå òöønä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬
:ïk-äNòz Eúîàì óàå íìBò ãáò Eì§−¤´¤¨®§©¬©«£¨«§−©«£¤¥«

i"yx£ÌÏBÚ „·Ú∑ לֹומר ּתלמּוד ּכמׁשמעֹו? כה)יכל מׁשּפחּתֹו(ויקרא אל ואיׁש אחּזתֹו, אל איׁש "וׁשבּתם : ∆∆»ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
יֹובל ּתׁשּובּו", ׁשל עֹולמֹו אּלא זה ׁשאין למדּת, ÔkŒ‰NÚz.(מכילתא)הא E˙Ó‡Ï Û‡Â∑ יכל לּה, הענק ְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ¿««¬»¿«¬∆≈ֲֵַָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד אֹותּה? הּכתּוב הׁשוה לרציעה כא)אף אמה (שמות ואין נרצע עבד העבד", יאמר אמר "ואם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
.נרצעת  ְִַַ

(çé)ðéòá äL÷é-àìCnòî éLôç Búà EçlLa E «Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³¨§¦Æ¥«¦½̈
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i"yx£¯ÈÎN ¯ÎN ‰LÓ Èk∑ ׁשּבעבֹודת ּכפלים וזהּו ּבּלילה, ּובין ּבּיֹום ּבין עֹובד עברי עבד אמרּו: מּכאן ƒƒ¿∆¿«»ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשפחה  לֹו מֹוסר רּבֹו ּבּלילה? עבֹודתֹו ּומהּו יֹום, לאדֹון ׂשכירי והּולדֹות .ּכנענית, ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(oeiq fk mei meid)

ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּבּבּבּבכלכלכלכל אלקיאלקיאלקיאלקי הההה'''' יח)ּוּוּוּוברכברכברכברכ (טו, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
ׁשּיהיה  היינּו וכּדֹומה, אֹונאה ׁשל ּופסלת סיג מּכל טהֹור יהיה ׁשהּכלי ּכחֹו ּבכל ּולהׁשּתּדל לפרנסתֹו, ּכלי לעׂשֹות רק האדם ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹעל

הראּוי. לּמקֹום ּתל הּפרנסה ב. ּבריוח. ּפרנסה לֹו ּתהיה א. ּובׁשנים: ה', לברּכת ראּוי ּכלי יהיה ואז הּתֹורה. ּדיני ּפי על ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּכל

ß a`Îmgpn f"k ycew zay ß

(èé)ðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkøëfä E ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ©¨½̈
éäìà ýåýéì Léc÷zEøBL øëáa ãáòú àì E ©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ¤½

ðàö øBëa æâú àìå:E §¬Ÿ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«
i"yx£LÈc˜z 'B‚Â ¯BÎa‰ŒÏk∑"אֹותֹו איׁש יקּדיׁש "לא אֹומר הּוא אחר כז),ּובמקֹום אינֹו(ויקרא ּכיצד? הא »«¿¿«¿ƒְְִִֵֵֵֵַַַָָֹ

אּתה  'הרי לֹומר: ׁשּמצוה לּמד וכאן אחר, לקרּבן לבכֹורה'מקּדיׁשֹו כט)קדֹוׁש אפׁשר (ערכין אי אחר: ּדבר . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
"ּתקּדיׁש", נאמר: ּכבר ׁשהרי יקּדיׁש", "לא לֹומר: אפׁשר ואי יקּדיׁש", "לא נאמר: ׁשּכבר 'ּתקּדיׁש', ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹלֹומר

הקּדׁש אּתה מקּדיׁשֹו ּכיצד? ׁשּבֹוהא הנאה טֹובת ּכפי להקּדׁש ונֹותן ÏÂ‡.עּלּוי, E¯BL ¯Î·a „·Ú˙ ‡Ï ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ…«¬…ƒ¿…∆¿…
'B‚Â Ê‚˙∑רּבֹותינּו למדּו החּלּוף כה)אף ּבהוה (בכורות הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא .ׁשאסּור, »…¿ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(ë)éäìà ýåýé éðôìíB÷na äðLá äðL epìëàú E ¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´§¨½̈©¨−
:Eúéáe äzà ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©´§Ÿ̈®©−̈¥¤«

i"yx£epÏÎ‡˙ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ∑ ואחד ּתם אחד ּכהּנה, ממּתנֹות ׁשהּוא מצינּו ׁשּכבר אֹומר, הּוא לּכהן ƒ¿≈¡…∆…¿∆ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
ׁשּנאמר  מּום, יח)ּבעל וגֹו'"(במדבר ּל יהיה "ּובׂשרם :.‰L· ‰L∑ על יֹותר אֹותֹו מׁשהין ׁשאין מּכאן, ְְְֱִֶֶֶַַַָָָ»»¿»»ְִִֵֵֶַַָ

CÚ·eיט  C¯B˙a „ÈÏÈ˙È Èc ‡¯Îea Ïk»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»¿»»
ÁÏÙ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îec¿ƒ«¿≈√»¿»¡»»»ƒ¿«
:CÚ„ ‡¯Îea ÊB‚˙ ‡ÏÂ C¯B˙„ ‡¯Îe·a¿¿»¿»¿»≈¿»¿»»

·zL‡כ  ‡zL dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»≈¿ƒ≈«»¿«»
:C˙Èa L‡Â z‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»«¿∆¡«≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi)øéëN øëN äðLî ék.Lcar ¦¦§¤§©¨¦£¨§
,xnFlM ,'ltM' FWExiR 'dpWn' oFWl§¦§¤¥¤¤§©
zcFarn miiltM LzF` car card̈¤¤¨©§¦§©¦¥£©

.dlilÎxikU F` mFiÎxikUo`Mn §¦§¦©§¨¦¨
Exn`,minkgcaFr ixar car ¨§£¨¦¤¤¦§¦¥

eipFc` xEarA,dliNA oiaE mFIA oiA ©££¨¥©¥©©§¨
.mFi ixikU zcFarAW miltk Edfe§¤¦§©¦¤©£©§¦¥

?dliNa FzcFar EdnExW`MFAx ©£¨©©§¨©£¤©
(eipFc`),ziprpk dgtW Fl xqFn £¨¥¦§¨§©£¦

,FOr xEcle dX`l Fl zFidlzFclEde ¦§§¦¨§¨¦§©§¨
mikiIW.oFc`lcaFr `EdW `vnp ©¨¦¨¨¦§¨¤¥

dliNA mB eipFc`l(ixtq):hi dxez ©£¨©©©§¨
(hi).Léc÷z 'Bâå øBëaä ìko`Mn ¨©§§©§¦¦¨

,FWiCwdl KxFv Wi xFkAdW rnWn©§©¤©§¥¤§©§¦
eENi`xg` mFwna(ek ,fk `xwie)`Ed §¦§¨©¥

:`"q] FzF` Wi` WiCwi `l xnF`¥Ÿ©§¦¦
xW` xFkA K` xn`PW ,WiCwi `lŸ©§¦¤¤¡©©§£¤

'dl xMEaiFzF` Wi` WiCwi `l,['Fbe §©Ÿ©§¦¦§
eil`n WFcw `EdW rnWn?cvik `d , ©§©¤¨¥¥¨¨¥©

'WiCwi `l'cOll `A ,mW xEn`d Ÿ©§¦¨¨¨¨§©¥
W,xg` oAxwl FWiCwn Fpi`itl ¤¥©§¦§¨§¨©¥§¦

xFkA zxFzA axTdl crEin `EdW, ¤§¨§¦¨¥§©§
cOl o`ke,'WiCwY'xnFl devOW §¨¦¥©§¦¤¦§¨©

eilrxaC .'dxFkal WFcw dY` ixd' ¨¨£¥©¨¨¦§¨¨¨
xg`dxEaQd ,zwlFgd drCd idFf] ©¥¦©¥¨©¤¤©§¨

`EdW oeiM ,dtA FWiCwdl devn oi`W¤¥¦§¨§©§¦§¤¥¨¤
[mgxn WFcwxnFl xWt` i` : ¨¥¤¤¦¤§¨©

,'WiCwi `l' xn`p xaMW ,'WiCwY'©§¦¤§¨¤¡©Ÿ©§¦
ixdW ,'WiCwi `l' xnFl xWt` i`e§¦¤§¨©Ÿ©§¦¤£¥
?cvik `d ,'WiCwY' xn`p xak§¨¤¡©©§¦¨¥©

dY` WiCwnxFkAd z`iENr Wcwd ©§¦©¨¤©§¤§¥¦
z` zFMfl siqFn dvx m` ,xnFlM -§©¦¨¨¦§©¤
Fl WIW d`pdd zaFhA mB WCwdd©¤§¥©§©©£¨¨¤¥

,df xFkaAEzFpwl `Ad lM dYrn ¦§¤¥©¨¨©¨¦§
,Ff zEkfÎzaFh itM WCwdl ozFp §¥§¤§¥§¦©

.FAW d`pdsiqFdW ,'iENir'd Edfe £¨¨¤§¤¨¦¤¦
WCwd zaFhl FieeW z` zFlrdl§©£¤¨§§©¤§¥

(miyxtn):

æBâú àìå EøBL øBëáa ãBáòú àìŸ©£¦§¤§Ÿ¨
xEQi` xFXA aEzMd hwp .Lp`v xFkA§Ÿ¤¨©©¨©¦

,dcFarmpn` ,dGiB xEQi` o`SaEs` £¨©Ÿ¦¦¨¨§¨©
sENigd(mixaC lW okERid)Ecnl ©¦¦¨¤§¨¦¨§

,xEq`W EpizFAxxrU z` fFbl oFbM ©¥¤¨§¨¤§©
,o`SA cFarl F` xFXdxACW `N` ©©£©Ÿ¤¨¤¦¥

deFdA aEzMdhFwpl aEzMd KxC - ©¨©¤¤¤©¨¦§
KxC `Ed KMW ,iEvOd otF`d z ¤̀¨¤©¨¤¨¤¤

libxd mWEOiW(`"n ,g"n`a):k dxez ¦¨¨¨¦
(k)éäìà 'ä éðôì.epìëàú EipiC lM ¦§¥¡Ÿ¤Ÿ§¤¨¦¥

,oNdl mixEn`d xFkAd zlik`odMl £¦©©§¨£¦§©¨©Ÿ¥
xnF` `Ed,z`fmilrAl `le ¥Ÿ§Ÿ©§¨¦

,l`xUIdW Epivn xaMWxFkAd`Ed ©¦§¨¥¤§¨¨¦¤©§
dPEdMÎzFpYOnwlg l`xUIl oi`e ¦©§§¨§¥©¦§¨¥¥¤

iM ,FAcg`xFkAcg`e mYxFkA ¦¤¨§¨§¤¨§
,mEnÎlrA,odMl mipYip mdipW ©©§¥¤¦¨¦©Ÿ¥

xn`PW(gi ,gi xacna)KN didi mxUaE ¤¤¡©§¨¨¦§¤¨
,'FbexFkA zFAxl ,miAx oFWl 'mxUA' §§¨¨§©¦§©§

lk`p `Ede axw Fpi`W s`W ,mEn lrA©©¤©¤¥¨¥§¤¡¨



סי d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyiy meil inei xeriy
קׁשּורה  העבד קּבלת מה־ּׁשאין־ּכן ּכעבד; עבֹודתֹו עבּור הּטֹוב הּכרת - הּקֹודם למּצבֹו קׁשּורה האדֹון נתינת ּביניהם: ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָוהחּלּוק
חרּות  אם ּכי ּדעבדּות, הענין הפ מּתנֹות, מקּבל הּוא יציאת ֹו עם ּבד־ּבבד אׁשר מּׁשחרּורֹו, וחלק ּפרט מהּוה והיא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלחירּותֹו

יד. ְַָֹורחב
ׁשלמּות  ּבהענקה, הּׁשני ענין מדּגׁש גֹו'" מצּו אנכי ּכן על ,אלקי ה' וּיפּד ּבמצרים היית עבד ּכי "וזכרּת ּבּפסּוק ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻוהּנה

עבדיהם. ּבׁשחרּור הם מחּיבים ּכן לגמרי, ׁשחררם והּקּב"ה עבדים היּו יׂשראל ׁשּבני ּדכמֹו העבד, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשחרּור
היה  מי אצל נֹוגע אינֹו ׁשּבהענקה, הּׁשחרּור ׁשלמּות לגּבי אּלא האדֹון ׁשעל הּנתינה חּיּוב על ּכאן הּמדּבר ׁשאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּובהיֹות

חרּות. ׁשל ּבמּצב העבד מרּגיׁש אחר מאדם הּמּתנה ּבקּבלת  ּדגם הּמּתנה, נֹותן מי נֹוגע אינֹו וכן לפני־זה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָעבד

(åè)Ecôiå íéøöî õøàa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©¦§§−
éäìà ýåýéäfä øácä-úà Eeöî éëðà ïk-ìò E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯§©§²¤©¨¨¬©¤−

:íBiä©«
i"yx£˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ∑לֹו ּוׁשנה הענק אּתה אף הּים, ּובּזת מצרים מּבּזת ל וׁשניתי .והענקּתי ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

(æè)éìà øîàé-ék äéäåék Cnòî àöà àì E §¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³
:Cnò Bì áBè-ék Eúéa-úàå Eáäà£¥«§Æ§¤¥¤½¦¬−¦¨«

(æé)äéäå úìcáe Bðæàá äzúðå òöønä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬
:ïk-äNòz Eúîàì óàå íìBò ãáò Eì§−¤´¤¨®§©¬©«£¨«§−©«£¤¥«

i"yx£ÌÏBÚ „·Ú∑ לֹומר ּתלמּוד ּכמׁשמעֹו? כה)יכל מׁשּפחּתֹו(ויקרא אל ואיׁש אחּזתֹו, אל איׁש "וׁשבּתם : ∆∆»ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
יֹובל ּתׁשּובּו", ׁשל עֹולמֹו אּלא זה ׁשאין למדּת, ÔkŒ‰NÚz.(מכילתא)הא E˙Ó‡Ï Û‡Â∑ יכל לּה, הענק ְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ¿««¬»¿«¬∆≈ֲֵַָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד אֹותּה? הּכתּוב הׁשוה לרציעה כא)אף אמה (שמות ואין נרצע עבד העבד", יאמר אמר "ואם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
.נרצעת  ְִַַ

(çé)ðéòá äL÷é-àìCnòî éLôç Búà EçlLa E «Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³¨§¦Æ¥«¦½̈
Eëøáe íéðL LL Eãáò øéëN øëN äðLî ék¦À¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´¨¦®¥«©§Æ

éäìà ýåýéô :äNòz øLà ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«

Ú¯‡a‡טו  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
‡‡ Ôk ÏÚ C‰Ï‡ ÈÈ C˜¯Ùe ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«¿»¿»¡»»«≈¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È C„wÙÓ¿«¿»»ƒ¿»»»≈»≈

‡¯Èטז  CnÚÓ ˜Bt‡ ‡Ï CÏ ¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«»»∆≈ƒ»¬≈
:CnÚ dÏ ·Ë È¯‡ C˙Èa L‡ ˙ÈÂ CÓÁ»̄¬»¿»¡«≈»¬≈«≈ƒ»

L„·e‡יז  d„‡a Ôz˙Â ‡Úˆ¯Ó ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿¿»¿ƒ≈¿À¿≈¿»»
C˙Ó‡Ï Û‡Â ÌÏÚÏ ÁÏt „·Ú CÏ È‰ÈÂƒ≈»ƒ≈»«¿»»¿«¿«¿»

:Ôk „aÚz«¿∆≈

ÔÈ¯BÁיח  ¯a d˙È C¯ËÙÓa CÈÚ· ÈL˜È ‡Ï»ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿¿»»≈«ƒ
CÁÏt ‡¯È‚‡ ¯‚‡a ÔÈ¯z „Á ÏÚ È¯‡ CnÚÓ≈ƒ»¬≈««¿≈«¬«¬ƒ»»¿»
:„aÚ˙ Èc ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂ ÔÈL ˙ÈLƒ¿ƒƒ»≈ƒ»¿»√»»¿…ƒ«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh)úééä ãáò ék zøëæåux`A §¨©§¨¦¤¤¨¦¨§¤¤
?o`kl mixvn z`ivi oipr dn .mixvn¦§©¦¨¦§©§¦©¦§©¦§¨
`l mixvOn z`vi xW`MW mWM `N ¤̀¨§¥¤©£¤¨¨¨¦¦§©¦Ÿ

,mwix z`viiYwprdemWEkxn Ll ¨¨¨¥¨§¤¡©§¦§¥§¨
Ll izipWeLwiprdl dIpW mrR cFr §¨¦¦§©©§¦¨§©£¦§

mixvn zfiAnxn`PW FnM],ai zeny) ¦¦©¦§©¦§¤¤¡©
(dlilkE sqk ilM mixvOn El`WIe'©¦§£¦¦§©¦§¥¤¤§¥

,['adfmId zGiaEi"Wx d`x],eh my) ¨¨¦©©¨§¥©¦
(akmdiqEq z` mixvn ExHrW'¤¦§¦§©¦¤¥¤

,zFaFh mipa`e sqke adf ihiWkzA§©§¦¥¨¨¨¤¤©£¨¦
['mIA mzF` oi`ivFn l`xUi Eide- §¨¦§¨¥¦¦¨©¨

wprd dY` s`LCarlFl dpWE- ©©¨©£¥§©§§§¥
,FllbA Liqkp EkxAzp m` ,xnFlM§©¦¦§¨§§¨¤¦§¨

itM dwprdd xEriW lr cFr Fl sqFd¥©¦©©£¨¨§¦
dkxAd zCn(ixtq)(`"ez):fh dxez ¦©©§¨¨

(fi).íìBò ãáòlFkiiM xnFl iziid ¤¤¨¨¨¦¦©¦
`Ed o`M xEn`d 'mlFr',FrnWnMlke ¨¨¨¨§©§¨§¨

car didi eiIg inixnFl cEnlY - §¥©¨¦§¤¤¤©§©
(i ,dk `xwie)mkl didz `id laFi'¥¦¦§¤¨¤

l` Wi`e FzGEg` l` Wi` mYaWe§©§¤¦¤£¨§¦¤
oi`W Ycnl `d ,'EaEWY FYgRWn¦§©§¨¨¨©§¨¤¥

,laFi lW 'FnlFr' `N` df'mlFr'de ¤¤¨¨¤¥§¨¨
zpW ,laFId cr `Ed o`M xEn`d̈¨¨©©¥§©
l` zFcVd lM zFxfFg DAW miXingd©£¦¦¤¨§¨©¨¤
l` aW car lke ,mincFTd odilrA©§¥¤©§¦§¨¤¤¨¤

eipFc` ziAn FYgRWn(`k zeny `zlikn): ¦§©§¦¥£¨

.ïk äNòz Eúîàì óàåmB ,xnFlM §©©£¨§©£¤¥§©©
iWtgl z`vFi dn`dWM,Dl wprd §¤¨¨¨¥©¨§¦©£¥¨

xg`nE .carl miwiprOW mWM§¥¤©£¦¦§¤¤¥©©
oiprl carl aEzMd DzF` deWdW¤¦§¨¨©¨§¤¤§¦§©

,dlrnl dxEn`d dwprdlFkiiziid ©£¨¨¨£¨§©§¨¨¨¦¦
iM xnFll s`d oicdrivxwEqtAW ©¦©§¦¨§¦¨¤§¨

dfDzF` aEzMd deWdcarl- ¤¦§¨©¨¨§¤¤
xnFl cEnlYdrivxd zWxtAzeny) ©§©§¨¨©¨§¦¨

(d ,`kcard xn`i xFn` m`e'iYad` §¦¨Ÿ©¨¤¤¨©§¦
'ebe 'ipc` z`.aEzMd KxvEd `le ¤£Ÿ¦§Ÿ§©©¨

wx iM cOll `N` ,'card' aEW xiMfdl§©§¦¨¤¤¤¨§©¥¦©
zrvxp dn` oi`e rvxp car(ixtq) ¤¤¦§©§¥¨¨¦§©©

(i"`a):gi dxez

d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

i"yx£¯ÈÎN ¯ÎN ‰LÓ Èk∑ ׁשּבעבֹודת ּכפלים וזהּו ּבּלילה, ּובין ּבּיֹום ּבין עֹובד עברי עבד אמרּו: מּכאן ƒƒ¿∆¿«»ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשפחה  לֹו מֹוסר רּבֹו ּבּלילה? עבֹודתֹו ּומהּו יֹום, לאדֹון ׂשכירי והּולדֹות .ּכנענית, ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(oeiq fk mei meid)

ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּבּבּבּבכלכלכלכל אלקיאלקיאלקיאלקי הההה'''' יח)ּוּוּוּוברכברכברכברכ (טו, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
ׁשּיהיה  היינּו וכּדֹומה, אֹונאה ׁשל ּופסלת סיג מּכל טהֹור יהיה ׁשהּכלי ּכחֹו ּבכל ּולהׁשּתּדל לפרנסתֹו, ּכלי לעׂשֹות רק האדם ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹעל

הראּוי. לּמקֹום ּתל הּפרנסה ב. ּבריוח. ּפרנסה לֹו ּתהיה א. ּובׁשנים: ה', לברּכת ראּוי ּכלי יהיה ואז הּתֹורה. ּדיני ּפי על ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּכל

ß a`Îmgpn f"k ycew zay ß

(èé)ðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkøëfä E ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ©¨½̈
éäìà ýåýéì Léc÷zEøBL øëáa ãáòú àì E ©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ¤½

ðàö øBëa æâú àìå:E §¬Ÿ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«
i"yx£LÈc˜z 'B‚Â ¯BÎa‰ŒÏk∑"אֹותֹו איׁש יקּדיׁש "לא אֹומר הּוא אחר כז),ּובמקֹום אינֹו(ויקרא ּכיצד? הא »«¿¿«¿ƒְְִִֵֵֵֵַַַָָֹ

אּתה  'הרי לֹומר: ׁשּמצוה לּמד וכאן אחר, לקרּבן לבכֹורה'מקּדיׁשֹו כט)קדֹוׁש אפׁשר (ערכין אי אחר: ּדבר . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
"ּתקּדיׁש", נאמר: ּכבר ׁשהרי יקּדיׁש", "לא לֹומר: אפׁשר ואי יקּדיׁש", "לא נאמר: ׁשּכבר 'ּתקּדיׁש', ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹלֹומר

הקּדׁש אּתה מקּדיׁשֹו ּכיצד? ׁשּבֹוהא הנאה טֹובת ּכפי להקּדׁש ונֹותן ÏÂ‡.עּלּוי, E¯BL ¯Î·a „·Ú˙ ‡Ï ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ…«¬…ƒ¿…∆¿…
'B‚Â Ê‚˙∑רּבֹותינּו למדּו החּלּוף כה)אף ּבהוה (בכורות הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא .ׁשאסּור, »…¿ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(ë)éäìà ýåýé éðôìíB÷na äðLá äðL epìëàú E ¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´§¨½̈©¨−
:Eúéáe äzà ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©´§Ÿ̈®©−̈¥¤«

i"yx£epÏÎ‡˙ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ∑ ואחד ּתם אחד ּכהּנה, ממּתנֹות ׁשהּוא מצינּו ׁשּכבר אֹומר, הּוא לּכהן ƒ¿≈¡…∆…¿∆ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
ׁשּנאמר  מּום, יח)ּבעל וגֹו'"(במדבר ּל יהיה "ּובׂשרם :.‰L· ‰L∑ על יֹותר אֹותֹו מׁשהין ׁשאין מּכאן, ְְְֱִֶֶֶַַַָָָ»»¿»»ְִִֵֵֶַַָ

CÚ·eיט  C¯B˙a „ÈÏÈ˙È Èc ‡¯Îea Ïk»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»¿»»
ÁÏÙ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îec¿ƒ«¿≈√»¿»¡»»»ƒ¿«
:CÚ„ ‡¯Îea ÊB‚˙ ‡ÏÂ C¯B˙„ ‡¯Îe·a¿¿»¿»¿»≈¿»¿»»

·zL‡כ  ‡zL dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»≈¿ƒ≈«»¿«»
:C˙Èa L‡Â z‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»«¿∆¡«≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi)øéëN øëN äðLî ék.Lcar ¦¦§¤§©¨¦£¨§
,xnFlM ,'ltM' FWExiR 'dpWn' oFWl§¦§¤¥¤¤§©
zcFarn miiltM LzF` car card̈¤¤¨©§¦§©¦¥£©

.dlilÎxikU F` mFiÎxikUo`Mn §¦§¦©§¨¦¨
Exn`,minkgcaFr ixar car ¨§£¨¦¤¤¦§¦¥

eipFc` xEarA,dliNA oiaE mFIA oiA ©££¨¥©¥©©§¨
.mFi ixikU zcFarAW miltk Edfe§¤¦§©¦¤©£©§¦¥

?dliNa FzcFar EdnExW`MFAx ©£¨©©§¨©£¤©
(eipFc`),ziprpk dgtW Fl xqFn £¨¥¦§¨§©£¦

,FOr xEcle dX`l Fl zFidlzFclEde ¦§§¦¨§¨¦§©§¨
mikiIW.oFc`lcaFr `EdW `vnp ©¨¦¨¨¦§¨¤¥

dliNA mB eipFc`l(ixtq):hi dxez ©£¨©©©§¨
(hi).Léc÷z 'Bâå øBëaä ìko`Mn ¨©§§©§¦¦¨

,FWiCwdl KxFv Wi xFkAdW rnWn©§©¤©§¥¤§©§¦
eENi`xg` mFwna(ek ,fk `xwie)`Ed §¦§¨©¥

:`"q] FzF` Wi` WiCwi `l xnF`¥Ÿ©§¦¦
xW` xFkA K` xn`PW ,WiCwi `lŸ©§¦¤¤¡©©§£¤

'dl xMEaiFzF` Wi` WiCwi `l,['Fbe §©Ÿ©§¦¦§
eil`n WFcw `EdW rnWn?cvik `d , ©§©¤¨¥¥¨¨¥©

'WiCwi `l'cOll `A ,mW xEn`d Ÿ©§¦¨¨¨¨§©¥
W,xg` oAxwl FWiCwn Fpi`itl ¤¥©§¦§¨§¨©¥§¦

xFkA zxFzA axTdl crEin `EdW, ¤§¨§¦¨¥§©§
cOl o`ke,'WiCwY'xnFl devOW §¨¦¥©§¦¤¦§¨©

eilrxaC .'dxFkal WFcw dY` ixd' ¨¨£¥©¨¨¦§¨¨¨
xg`dxEaQd ,zwlFgd drCd idFf] ©¥¦©¥¨©¤¤©§¨

`EdW oeiM ,dtA FWiCwdl devn oi`W¤¥¦§¨§©§¦§¤¥¨¤
[mgxn WFcwxnFl xWt` i` : ¨¥¤¤¦¤§¨©

,'WiCwi `l' xn`p xaMW ,'WiCwY'©§¦¤§¨¤¡©Ÿ©§¦
ixdW ,'WiCwi `l' xnFl xWt` i`e§¦¤§¨©Ÿ©§¦¤£¥
?cvik `d ,'WiCwY' xn`p xak§¨¤¡©©§¦¨¥©

dY` WiCwnxFkAd z`iENr Wcwd ©§¦©¨¤©§¤§¥¦
z` zFMfl siqFn dvx m` ,xnFlM -§©¦¨¨¦§©¤
Fl WIW d`pdd zaFhA mB WCwdd©¤§¥©§©©£¨¨¤¥

,df xFkaAEzFpwl `Ad lM dYrn ¦§¤¥©¨¨©¨¦§
,Ff zEkfÎzaFh itM WCwdl ozFp §¥§¤§¥§¦©

.FAW d`pdsiqFdW ,'iENir'd Edfe £¨¨¤§¤¨¦¤¦
WCwd zaFhl FieeW z` zFlrdl§©£¤¨§§©¤§¥

(miyxtn):

æBâú àìå EøBL øBëáa ãBáòú àìŸ©£¦§¤§Ÿ¨
xEQi` xFXA aEzMd hwp .Lp`v xFkA§Ÿ¤¨©©¨©¦

,dcFarmpn` ,dGiB xEQi` o`SaEs` £¨©Ÿ¦¦¨¨§¨©
sENigd(mixaC lW okERid)Ecnl ©¦¦¨¤§¨¦¨§

,xEq`W EpizFAxxrU z` fFbl oFbM ©¥¤¨§¨¤§©
,o`SA cFarl F` xFXdxACW `N` ©©£©Ÿ¤¨¤¦¥

deFdA aEzMdhFwpl aEzMd KxC - ©¨©¤¤¤©¨¦§
KxC `Ed KMW ,iEvOd otF`d z ¤̀¨¤©¨¤¨¤¤

libxd mWEOiW(`"n ,g"n`a):k dxez ¦¨¨¨¦
(k)éäìà 'ä éðôì.epìëàú EipiC lM ¦§¥¡Ÿ¤Ÿ§¤¨¦¥

,oNdl mixEn`d xFkAd zlik`odMl £¦©©§¨£¦§©¨©Ÿ¥
xnF` `Ed,z`fmilrAl `le ¥Ÿ§Ÿ©§¨¦

,l`xUIdW Epivn xaMWxFkAd`Ed ©¦§¨¥¤§¨¨¦¤©§
dPEdMÎzFpYOnwlg l`xUIl oi`e ¦©§§¨§¥©¦§¨¥¥¤

iM ,FAcg`xFkAcg`e mYxFkA ¦¤¨§¨§¤¨§
,mEnÎlrA,odMl mipYip mdipW ©©§¥¤¦¨¦©Ÿ¥

xn`PW(gi ,gi xacna)KN didi mxUaE ¤¤¡©§¨¨¦§¤¨
,'FbexFkA zFAxl ,miAx oFWl 'mxUA' §§¨¨§©¦§©§

lk`p `Ede axw Fpi`W s`W ,mEn lrA©©¤©¤¥¨¥§¤¡¨



d`xסב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy
ׁשּנאמר  למעׂשר, הּקׁש ּכבר ׁשנתֹו? מּׁשעברה ּפסּול יהא יכל יד)ׁשנתֹו, מעׂשר (לעיל אלהי ה' לפני "ואכלּת : ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ׁשני  ּמעׂשר  מה ,"וצאנ  ּבקר ּובכֹורֹות ,ויצהר ּתירׁש אינֹוּדגנ ּבכֹור אף ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ׁשנתֹו ּתֹו ׁשּמצוה אּלא ·L‰.נפסל, ‰L∑ מּׁשנה אחד ויֹום הּיֹום, אֹותֹו אֹוכלֹו ׁשנתֹו, ּבסֹוף ׁשחטֹו אם ְְְִִֶֶָָָָ»»¿»»ְְְְְִִֶַָָָָָ

אחד  ולילה ימים לׁשני ׁשּנאכל לּמד .(ספרי)אחרת; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(àë)òø íeî ìk øeò Bà çqt íeî Bá äéäé-éëå§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´¦¥½−Ÿ´¨®
éäìà ýåýéì epçaæú àì:E ´Ÿ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

i"yx£ÌeÓ∑ ּכלל.¯eÚ B‡ Áqt∑ ּפרט.Ú¯ ÌeÓ Ïk∑ואינֹו הּגלּוי מּום מפרׁש: הּפרט מה וכלל, חזר ְָƒ≈«ƒ≈ְָ…»ְְְְֵַַַַַָָָָָֹ
חֹוזר  ואינֹו ׁשּבגלּוי מּום ּכל אף .חֹוזר, ְְֵֵֵֶַָָ

(áë)éøòLaéávk åcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈©§¦−
:ìiàëå§¨«©¨«

(âë)epëtLz õøàä-ìò ìëàú àì Bîc-úà ÷ø©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−
ô :íénk©¨«¦

i"yx£ÏÎ‡˙ ‡Ï BÓcŒ˙‡ ונׁשחט ∑¯˜ קדֹוׁש ׁשהרי הּוא, אּסּור מּכלל הּבא הּתר וכּלֹו הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא «∆»……≈ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
תאכל  לא אתּֿדמֹו "רק לֹומר: ּתלמּוד מּתר? הּדם אף יהא יכל ונאכל, ּפדיֹון ּבלא ."ּבחּוץ ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻ

æè(à)çñt úéNòå áéáàä Lãç-úà øBîL̈Æ¤´Ÿ¤¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©
éäìà ýåýéìýåýé EàéöBä áéáàä Lãça ék E ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯

éäìà:äìéì íéøönî E ¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨

Ïkכא  ¯ÈÂÚ B‡ ¯È‚Á ‡ÓeÓ d· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈≈»¬ƒ¬ƒ…
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dpÒk˙ ‡Ï LÈa ÌeÓƒ»ƒ¿ƒ≈√»¿»¡»»

Ák„‡כב  ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz CÈÂ¯˜a¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»
:‡ÏÈ‡Â ‡È·Ë ¯Ò·kƒ¿««¿»¿«¿»

‡¯Ú‡כג  ÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï dÓc ˙È „BÁÏ¿»¿≈»≈««¿»
:‡iÓk dpcLƒ̇¿ƒ≈¿«»

˜„Ìא  ‡ÁÒt „aÚ˙Â ‡·È·‡„ ‡Á¯È ˙È ¯Ë«»«¿»«¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»√»
ÈÈ C˜t‡ ‡·È·‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¬≈¿«¿»«¬ƒ»«¿»¿»
:‡ÈÏÈÏa ÔÈq CÏ „·ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓ C‰Ï‡¡»»ƒƒ¿«ƒ«¬«»ƒƒ¿≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

odMl oYip Edixd ,mFwn lkA(.gk zexeka): §¨¨£¥¦¨©Ÿ¥
.äðLá äðLW o`MnoYiPd xFkAd ¨¨§¨¨¦¨¤©§©¦¨

odMllr xzFi FzF` oidWn oi` ©Ÿ¥¥©§¦¥©
,FzpWWi ,daxwdl iE`xd mY xFkA] §¨§¨¨¨§©§¨¨¥

mEnÎlrA xFkaE ,dpW KFzA Faixwdl§©§¦§¨¨§©©
Flk`l odMd lr ,daxwdl iE`x Fpi`W¤¥¨§©§¨¨©©Ÿ¥§¨§

.[dpW KFzAlFkixnFl iziid §¨¨¨¨¦¦©
,FA zlqFR dIdXdWe`dixFkAd ¤©§¦¨¤¤¦§¥©§

lEqtoAxwl;FzpW dxarXnoi` ¨§¨§¨¦¤¨§¨§¨¥
itl ,oM xaCdW,xUrnl WTEd xaM ©¨¨¥§¦¤§¨©§©£¥

xn`PW(bk ,ci lirl)'d iptl Ylk`e' ¤¤¡©§¨©§¨¦§¥
Lxdvie LWFxiY LpbC xUrn Lidl ¡̀Ÿ¤©§©§¨§¦§§¦§¨¤

'Lp`ve LxwA zFxFkaEixd - §§¨§§Ÿ¤£¥
,cg` `xwnA mdipW ExMfEdW¤§§§¥¤§¦§¨¤¨

zFeWdl:mdipiAFpi` ipW xUrO dn §©§¥¥¤©©£¥¥¦¥
lqtpdIdWADYxagl dpXnKMW] ¦§¨¦§¦¨¦¨¨©£¤§¨¤¨

dlrnl WxFtn(gk ,ci)WlW dvwn' §¨§©§¨¦§¥¨Ÿ
['Lz`EaY xUrn lM z` `ivFY mipW, ¨¦¦¤¨©§©§¨§

,xFkA s`dpWl FzF` ddWd m` mB ©§©¦¦§¨§¨¨
zxg`devOW `N` ,lqtp Fpi` ©¤¤¥¦§¨¤¨¤¦§¨

- Flk`l F` - FaixwdlFzpW KFY §©§¦§¨§§¨

(b"ide g"d `"t zexeka m"anx):
.äðLá äðLdxFYA xn`p `l ¨¨§¨¨Ÿ¤¡©©¨

zlik` zxYEn izni` cr WxFtnA¦§¨©¥¨©¤¤£¦©
Fzaxwd xg`l xFkAd xUA,oFWNnE §©©§§©©©§¨¨¦§

minrRW ,minkg EWxC 'dpWa dpW'¨¨§¨¨¨§£¨¦¤§¨¦
oFbkE ,mipW iYWA lk`p `EdWm` ¤¤¡¨¦§¥¨¦§¦

FzpW sFqA FhgWlW oFxg`d mFIA - §¨§§¨©¨©£¤
dpXde mFId FzF` FlkF` ,cFrmFi ©¨¨§©§

cOl .zxg` dpXn cg`lr aEzMd ¤¨¦¨¨©¤¤¦¥©¨©
xFkAdl lk`PWKWnmini ipW ©§¤¤¡¨§¤¤§¥¨¦

cg` dlile,o`Mn mFie ,o`Mn mFi] §©§¨¤¨¦¨§¦¨
oAxw lM FnkE [mdipiA cg` dlile§©§¨¤¨¥¥¤§¨¨§©

minlW:`k dxez §¨¦
(`k).íeîoFWl `Ed ,mzq 'mEn'§¨§
,llM.minEOd ibEq lM FrnWnA WIW §¨¤¥§©§¨¨¥©¦

.øeò Bà çqtdf ixd,hxRFrnWOW ¦¥©¦¥£¥¤§¨¤©§¨
mihxFtnd EN` minEn wx: ©¦¥©§¨¦

.òø íeî ìkxfgaEWllkelM z` Ÿ¨¨©§¨©¤¨
llM' EpipXW itlE ;mirxd minEOd©¦¨¨¦§¦¤¨¦§¨
oirM `N` oC dY` i` llkE hxtE§¨§¨¦©¨¨¤¨§¥
wx 'mEn' oicA lFlkl Epl Wi ,'hxRd©§¨¥¨¦§§¦©

minFCd minEOd z`mhxiRW EN`l ¤©¦©¦§¥¤¥§¨
:aEzMdhxRd dndWxFtngQR - ©¨©©§¨©§¨¦¥©

`Ed - xEr F`xfFg Fpi`e iElBd mEn ¦¥©¨§¥¥
,`RxzdllM s``Ed oAxwA lqFRd §¦§©¥©Ÿ©¥§¨§¨

`weeC;xfFg Fpi`e iElBAW mEnhxR ©§¨¤©¨§¥¥§¨
minEn F` ,xzQAW minEnl§¦¤©¥¤¦

:milqFR mpi`W ,mi`RxzOdak dxez ©¦§©§¦¤¥¨§¦
(bk).ìëàú àì Bîc úà ÷ødOl ©¤¨ŸŸ¥¨¨

KxvEdxzFi FnC xEQi` lr xidfdl §©§©§¦©¦¨¥
`N` ?dndA x`W mCnxn`z `NW ¦©§¨§¥¨¤¨¤ŸŸ©

llMn `Ad xYid FNEke li`Fd¦§¤¥©¨¦§©
`Ed xEQi`dxFYdW xg`n ,xnFlM - ¦§©¥©©¤©¨

ltPW miWcw x`WAn xzFi FA dlwd¥¥¨¥¦¦§¨¨¨¦¤¨©
oFicR mikixv mdW ,mEn mdÄ¤¤¥§¦¦¦§

,mzXEcTn m`ivFdlixdWmB xFkAd §¦¨¦§¨¨¤£¥©§©
did `EdWFcwmzFnMeFnEnA dYr ¨¨¨§¨§©¨§

`EduEgA hgWp(WCwOl uEgn) ¦§¨©¦©¦§¨
,lk`pe oFict `lAKkitllFkiiziid §Ÿ¦§§¤¡¨§¦¨¨¨¦¦

xnFle zFrhlWxYEn mCd s` `di ¦§§©¤§¥©©¨¨
`l FnC z` wx' xnFl cEnlY -©§©©¤¨Ÿ

'lk`z(i"`a):` dxez Ÿ¥

d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

i"yx£·È·‡‰ L„ÁŒ˙‡ ¯BÓL∑,העמר מנחת את ּבֹו להקריב לאביב, ראּוי ׁשּיהא ׁשמֹור ּבֹואֹו, מּקדם »∆…∆»»ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
הּׁשנה  את עּבר לאו, ÏÈÏ‰.ואם ÌÈ¯ˆnÓ∑ ׁשּנאמר יצאּו, ּבּיֹום לג)והלא יצאּו(במדבר הּפסח "מּמחרת : ְִֵֶַַָָָƒƒ¿«ƒ»¿»ְְֱֲֳִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר  לצאת, ר ׁשּות ּפרעה להם נתן ׁשּבּלילה לפי אּלא וגֹו'"? יׂשראל יב)בני ּולאהרן (שמות למׁשה "וּיקרא : ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
וגֹו' ."לילה ְְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - cvwzz zxb` c"g ycew zexb`)

dgixtE dxiviA mc`d cinY - aia`d WcFg z` xFnẄ¤¤¨¨¦¨¦¨¨¨¦¦¨§¦¨

גו'" ּפסח ועׂשית האביב חֹודׁש את "ׁשמֹור ּכתּוב א)ּבפרׁשתנּו להיֹות (טז, ׁשּצרי הּוא ּבּפס ּוק הּפסח חג ׁשּסימן והינּו, . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
האביב. ְִֶָָּבחֹודׁש

ה': ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְֲִֵֵַַָָָויׁש
נדמה  הרֹואה ׁשּלעין עד החֹורף, ימי ּבמׁש ּבהעלם ׁשהיּו הּטבע ּכחֹות הּנה האביב, הֹופעת עם הּטבע, סדרי ּפי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹעל
זמן  מׁש אּלא זה היה ׁשּלא ּכל, לעין מתּגּלה האביב ּבחֹודׁש ּפתאֹום לפתע הּנה וגידּול, צמיחה יצירה החּיּות, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּנפסקה

ירק. עטּופים וׂשדֹות מלבלבים אילנֹות אחר־ּכ יֹופיעּו למען ּכחֹות, קיּבּוץ ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹׁשל
ּבמׁש הּנה יחד, ּגם הּנׁשמה וגלּות הּגּוף ּגלּות - מצרים ּגלּות ׁשל הּמרה הּתקּופה ׁשאחרי מצרים, יציאת ּבעת ּגם היה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָוכן
הּתֹורה  לקּבלת טּומאה ׁשערי ממ"ט נתעּלּו יֹום ּובחמּׁשים יׂשראל, ּבעם מצרים ּגלּות ׁשּפעל הּזיּכּו ּבהם נתּגּלה מּועט ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָזמן

ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה ְְְִִִַַָָמּפי
וגידּול, צמיחה יצירה, ׁשל ּתקּופה ׁשאינּה ּבּה לטעֹות ׁשאפׁשר ּתקּופה איזֹו ּבחּיינּו יׁש ׁשאם לכּולנּו, ּבזה הׂשּכל' ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּו'מּוסר
ּפירֹות. ולגמֹול ּפרח להֹוצאת - האביב וכמׁשל ּכח, לתֹוספת ּתׁשּמׁש וההפסקה ּבידינּו, טעּות אּלא זה ׁשאין לוּדאי ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹקרֹוב

(á)éäìà ýåýéì çñt zçáæåíB÷na ø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ
ì ýåýé øçáé øLà:íL BîL ïkL £¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨«

i"yx£Ô‡ˆ EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁÒt zÁ·ÊÂ∑"ּתּקחּו העּזים ּומן הּכבׂשים "מן ּתזּבח (ספרי)∑e·˜¯.ׁשּנאמר: ¿»«¿»∆««¡…∆…ְֱִִִִִִֶֶַַָָָ»»ְִַ
מ  מרּבה, חבּורה הּפסח על נמנּו ׁשאם למדּולחגיגה, ועֹוד הּׂשבע, על נאכל ׁשּיהא ּכדי חגיגה עּמֹו ביאים ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ

זה  מּפסּוק הרּבה ּדברים .רּבֹותינּו ְְִִֵֵֶַַָָ

Ú‡ב  Èa ÔÓ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ÒBk˙Â¿ƒƒ¿»√»¿»¡»»ƒ¿≈»»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a È¯Bz ÔÓ ‡iL„e˜ ˙ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï ÈÈ¿»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

æè(`).áéáàä Lãç úà øBîL̈¤Ÿ¤¨¨¦
F`FA mcFTnaia`d WcFg lW ¦¤¤¤¨¨¦

lEXiA zNigY onf `EdW ,oqip WcFg=]¤¦¨¤§©§¦©¦
[d`EaYdaia`l iE`x `dIW xFnW , ©§¨§¤§¥¨¨¨¦

WcFgdW wCwcl LAl miU ,xnFlM -§©¦¦§§©§¥¤©¤
,aia`d ztEwY onfA lEgi ok` dGd©¤¨¥¨¦§©§©¨¨¦

EpiEhvp xW`aixwdl[xUr dXWA] £¤¦§©¥§©§¦§¦¨¨¨
xnFrd zgpn z` FAxivw ziW`xn ¤¦§©¨¤¥¥¦§¦
EliWadW mixFrVd(i ,bk `xwie d`x). ©§¦¤¦§¦

e`l m`e`l oiicrW d`Fx dY` m` - §¦¨¦©¨¤¤£©¦Ÿ
`N` oqip WcFgA aia`d ztEwY riBY©¦©§©¨¨¦§¤¦¨¤¨

if` ,EPOn xgE`ndpXd z` xAr- §¨¦¤£©©¥¤©¨¨
Kke [ipW xc`] dpWl sqFp WcFg sqFd¥¤¨§¨¨£¨¥¦§¨
FPnfA ,aia`A lEgie oqip WcFg dgCi¦¨¤¤¦¨§¨¨¨¦¦§©

iE`xd: ¨¨
.äìéì íéøönîE`vi dliNA ike ¦¦§©¦¨§¨§¦©©§¨¨§

,mixvOnxn`PW ,E`vi mFIA `lde ¦¦§©¦©£Ÿ©¨§¤¤¡©

(b ,bl xacna)ipa E`vi gqRd zxgOn¦¨¢©©¤©¨§§¥
'Fbe l`xUimFi lW Fzxgnl ,xnFlM - ¦§¨¥§§©§¨¢¨¤

mFiA hgWPW ,gqRd oAxw zhigW§¦©¨§©©¤©¤¦§©§
?oqipA xUr drAx`itl `N` ©§¨¨¨¨§¦¨¤¨§¦

dliNAW(xUr dXng lil)mdl ozp ¤©©§¨¥£¦¨¨¨¨©¨¤
xn`PW ,z`vl zEWx drxR,ai zeny) ©§Ÿ§¨¥¤¤¡©

(`ldlil oxd`lE dWnl `xwIe'©¦§¨§Ÿ¤§©£Ÿ©§¨
'iOr KFYn E`S EnEw xn`Ie,'FbeKkl ©Ÿ¤§¦©¦§§¨

zlAw zrXn ,dliNA mz`ivi zaWgp¤§¤¤§¦¨¨©©§¨¦§©©¨©
E`vi lrFtAW s`Îlr ,z`vl zEWxd̈§¨¥©©¤§©¨§

xUr dXng mFiA ,zxgOlai zeny o"anx) ©¨¢©§£¦¨¨¨
(`l:a dxez
(a)éäìà 'äì çñt zçáæåïàö E §¨©§¨¤©©¡Ÿ¤Ÿ

gqRd oAxTW aEzMd zpeEM oi` .xwaE¨¨¥©¨©©¨¤¨§©©¤©
xWM Fpi` ixdW ,xwAd on s` `Ä©¦©¨¨¤£¥¥¨¥

,o`Sd on `N`xn`PW(d weqt my)on ¤¨¦©Ÿ¤¤¡©¦
.EgTY miGrd onE miUaMdz` ,`N` ©§¨¦¦¨¦¦¦¨¤¨¤

,gqtl gAfY o`Sd©Ÿ¦§©§¤©
.ø÷áedbibgl gAfYminlXd oAxw] ¨¨¦§©©£¦¨¨§©©§¨¦

mr ,xUr drAx` mFiA axwPd©¦§¨§©§¨¨¨¨¦
o`Sd z` aEzMd llM dOle .[gqRd©¤©§¨¨¨©©¨¤©Ÿ
oAxTW itl ?'gqR' mXA eiCgi xwAde§©¨¨©§¨©¥¤©§¦¤¨§©
,gqRd KxFv `Ed xUr drAx` zbibg£¦©©§¨¨¨¨¤©¤©
dxEag gqRd lr Epnp m`W¤¦¦§©©¤©£¨

,dAExnmNEkl wiRqn gqRd oi`e §¨§¥©¤©©§¦§¨
,driaU icMdbibg FOr mi`ian §¥§¦¨§¦¦¦£¦¨

,dNigY dbibgd xUAn milkF`eicM §§¦¦§©©£¦¨§¦¨§¥
Wdf ici lr`dIgqRdlr lk`p ¤©§¥¤§¥©¤©¤¡¨©

raFVdFzevnM(.r migqt)(`"eb).siqene ©©§¦§¨
:i"yxmixaC EpizFAx Ecnl cFre§¨§©¥§¨¦

,df wEqRn dAxd'xwaE' zaiYn ©§¥¦¨¤¦¥©¨¨
gqRd oAxwA dxn`PW:r migqt d`x) ¤¤¤§¨§¨§©©¤©

(.at zegpn:b dxez



סג d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy
ׁשּנאמר  למעׂשר, הּקׁש ּכבר ׁשנתֹו? מּׁשעברה ּפסּול יהא יכל יד)ׁשנתֹו, מעׂשר (לעיל אלהי ה' לפני "ואכלּת : ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ׁשני  ּמעׂשר  מה ,"וצאנ  ּבקר ּובכֹורֹות ,ויצהר ּתירׁש אינֹוּדגנ ּבכֹור אף ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ׁשנתֹו ּתֹו ׁשּמצוה אּלא ·L‰.נפסל, ‰L∑ מּׁשנה אחד ויֹום הּיֹום, אֹותֹו אֹוכלֹו ׁשנתֹו, ּבסֹוף ׁשחטֹו אם ְְְִִֶֶָָָָ»»¿»»ְְְְְִִֶַָָָָָ

אחד  ולילה ימים לׁשני ׁשּנאכל לּמד .(ספרי)אחרת; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(àë)òø íeî ìk øeò Bà çqt íeî Bá äéäé-éëå§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´¦¥½−Ÿ´¨®
éäìà ýåýéì epçaæú àì:E ´Ÿ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

i"yx£ÌeÓ∑ ּכלל.¯eÚ B‡ Áqt∑ ּפרט.Ú¯ ÌeÓ Ïk∑ואינֹו הּגלּוי מּום מפרׁש: הּפרט מה וכלל, חזר ְָƒ≈«ƒ≈ְָ…»ְְְְֵַַַַַָָָָָֹ
חֹוזר  ואינֹו ׁשּבגלּוי מּום ּכל אף .חֹוזר, ְְֵֵֵֶַָָ

(áë)éøòLaéávk åcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈©§¦−
:ìiàëå§¨«©¨«

(âë)epëtLz õøàä-ìò ìëàú àì Bîc-úà ÷ø©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−
ô :íénk©¨«¦

i"yx£ÏÎ‡˙ ‡Ï BÓcŒ˙‡ ונׁשחט ∑¯˜ קדֹוׁש ׁשהרי הּוא, אּסּור מּכלל הּבא הּתר וכּלֹו הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא «∆»……≈ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
תאכל  לא אתּֿדמֹו "רק לֹומר: ּתלמּוד מּתר? הּדם אף יהא יכל ונאכל, ּפדיֹון ּבלא ."ּבחּוץ ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻ

æè(à)çñt úéNòå áéáàä Lãç-úà øBîL̈Æ¤´Ÿ¤¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©
éäìà ýåýéìýåýé EàéöBä áéáàä Lãça ék E ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯

éäìà:äìéì íéøönî E ¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨

Ïkכא  ¯ÈÂÚ B‡ ¯È‚Á ‡ÓeÓ d· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈≈»¬ƒ¬ƒ…
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dpÒk˙ ‡Ï LÈa ÌeÓƒ»ƒ¿ƒ≈√»¿»¡»»

Ák„‡כב  ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz CÈÂ¯˜a¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»
:‡ÏÈ‡Â ‡È·Ë ¯Ò·kƒ¿««¿»¿«¿»

‡¯Ú‡כג  ÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï dÓc ˙È „BÁÏ¿»¿≈»≈««¿»
:‡iÓk dpcLƒ̇¿ƒ≈¿«»

˜„Ìא  ‡ÁÒt „aÚ˙Â ‡·È·‡„ ‡Á¯È ˙È ¯Ë«»«¿»«¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»√»
ÈÈ C˜t‡ ‡·È·‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¬≈¿«¿»«¬ƒ»«¿»¿»
:‡ÈÏÈÏa ÔÈq CÏ „·ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓ C‰Ï‡¡»»ƒƒ¿«ƒ«¬«»ƒƒ¿≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

odMl oYip Edixd ,mFwn lkA(.gk zexeka): §¨¨£¥¦¨©Ÿ¥
.äðLá äðLW o`MnoYiPd xFkAd ¨¨§¨¨¦¨¤©§©¦¨

odMllr xzFi FzF` oidWn oi` ©Ÿ¥¥©§¦¥©
,FzpWWi ,daxwdl iE`xd mY xFkA] §¨§¨¨¨§©§¨¨¥

mEnÎlrA xFkaE ,dpW KFzA Faixwdl§©§¦§¨¨§©©
Flk`l odMd lr ,daxwdl iE`x Fpi`W¤¥¨§©§¨¨©©Ÿ¥§¨§

.[dpW KFzAlFkixnFl iziid §¨¨¨¨¦¦©
,FA zlqFR dIdXdWe`dixFkAd ¤©§¦¨¤¤¦§¥©§

lEqtoAxwl;FzpW dxarXnoi` ¨§¨§¨¦¤¨§¨§¨¥
itl ,oM xaCdW,xUrnl WTEd xaM ©¨¨¥§¦¤§¨©§©£¥

xn`PW(bk ,ci lirl)'d iptl Ylk`e' ¤¤¡©§¨©§¨¦§¥
Lxdvie LWFxiY LpbC xUrn Lidl ¡̀Ÿ¤©§©§¨§¦§§¦§¨¤

'Lp`ve LxwA zFxFkaEixd - §§¨§§Ÿ¤£¥
,cg` `xwnA mdipW ExMfEdW¤§§§¥¤§¦§¨¤¨

zFeWdl:mdipiAFpi` ipW xUrO dn §©§¥¥¤©©£¥¥¦¥
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d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

i"yx£·È·‡‰ L„ÁŒ˙‡ ¯BÓL∑,העמר מנחת את ּבֹו להקריב לאביב, ראּוי ׁשּיהא ׁשמֹור ּבֹואֹו, מּקדם »∆…∆»»ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
הּׁשנה  את עּבר לאו, ÏÈÏ‰.ואם ÌÈ¯ˆnÓ∑ ׁשּנאמר יצאּו, ּבּיֹום לג)והלא יצאּו(במדבר הּפסח "מּמחרת : ְִֵֶַַָָָƒƒ¿«ƒ»¿»ְְֱֲֳִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר  לצאת, ר ׁשּות ּפרעה להם נתן ׁשּבּלילה לפי אּלא וגֹו'"? יׂשראל יב)בני ּולאהרן (שמות למׁשה "וּיקרא : ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
וגֹו' ."לילה ְְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - cvwzz zxb` c"g ycew zexb`)

dgixtE dxiviA mc`d cinY - aia`d WcFg z` xFnẄ¤¤¨¨¦¨¦¨¨¨¦¦¨§¦¨

גו'" ּפסח ועׂשית האביב חֹודׁש את "ׁשמֹור ּכתּוב א)ּבפרׁשתנּו להיֹות (טז, ׁשּצרי הּוא ּבּפס ּוק הּפסח חג ׁשּסימן והינּו, . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
האביב. ְִֶָָּבחֹודׁש

ה': ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְֲִֵֵַַָָָויׁש
נדמה  הרֹואה ׁשּלעין עד החֹורף, ימי ּבמׁש ּבהעלם ׁשהיּו הּטבע ּכחֹות הּנה האביב, הֹופעת עם הּטבע, סדרי ּפי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹעל
זמן  מׁש אּלא זה היה ׁשּלא ּכל, לעין מתּגּלה האביב ּבחֹודׁש ּפתאֹום לפתע הּנה וגידּול, צמיחה יצירה החּיּות, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּנפסקה

ירק. עטּופים וׂשדֹות מלבלבים אילנֹות אחר־ּכ יֹופיעּו למען ּכחֹות, קיּבּוץ ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹׁשל
ּבמׁש הּנה יחד, ּגם הּנׁשמה וגלּות הּגּוף ּגלּות - מצרים ּגלּות ׁשל הּמרה הּתקּופה ׁשאחרי מצרים, יציאת ּבעת ּגם היה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָוכן
הּתֹורה  לקּבלת טּומאה ׁשערי ממ"ט נתעּלּו יֹום ּובחמּׁשים יׂשראל, ּבעם מצרים ּגלּות ׁשּפעל הּזיּכּו ּבהם נתּגּלה מּועט ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָזמן

ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה ְְְִִִַַָָמּפי
וגידּול, צמיחה יצירה, ׁשל ּתקּופה ׁשאינּה ּבּה לטעֹות ׁשאפׁשר ּתקּופה איזֹו ּבחּיינּו יׁש ׁשאם לכּולנּו, ּבזה הׂשּכל' ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּו'מּוסר
ּפירֹות. ולגמֹול ּפרח להֹוצאת - האביב וכמׁשל ּכח, לתֹוספת ּתׁשּמׁש וההפסקה ּבידינּו, טעּות אּלא זה ׁשאין לוּדאי ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹקרֹוב

(á)éäìà ýåýéì çñt zçáæåíB÷na ø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ
ì ýåýé øçáé øLà:íL BîL ïkL £¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨«

i"yx£Ô‡ˆ EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁÒt zÁ·ÊÂ∑"ּתּקחּו העּזים ּומן הּכבׂשים "מן ּתזּבח (ספרי)∑e·˜¯.ׁשּנאמר: ¿»«¿»∆««¡…∆…ְֱִִִִִִֶֶַַָָָ»»ְִַ
מ  מרּבה, חבּורה הּפסח על נמנּו ׁשאם למדּולחגיגה, ועֹוד הּׂשבע, על נאכל ׁשּיהא ּכדי חגיגה עּמֹו ביאים ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ

זה  מּפסּוק הרּבה ּדברים .רּבֹותינּו ְְִִֵֵֶַַָָ

Ú‡ב  Èa ÔÓ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ÒBk˙Â¿ƒƒ¿»√»¿»¡»»ƒ¿≈»»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a È¯Bz ÔÓ ‡iL„e˜ ˙ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï ÈÈ¿»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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(â)åéìò-ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò ìëàú-àì«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬
íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò íçì úBvî©−¤´¤®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦

íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà økæz ïòîìéîé ìk §©´©¦§ÀŸ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬
éiç:E ©¤«

i"yx£ÈÚ ÌÁÏ∑ ּבמצרים ׁשּנתעּנּו העני את ׁשּמזּכיר Èˆ‡˙.לחם ÔBÊtÁ· Èk∑ להחמיץ ּבצק הסּפיק ולא ∆∆…ƒְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹƒ¿ƒ»»»»ְְְֲִִִֵַָֹ
אֹומר  הּוא ׁשּכן מצרים, ׁשל אּלא היה ׁשּל לא וחּפזֹון לזּכרֹון, ל יהיה יב)וזה על (שמות מצרים "וּתחזק : ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

וגֹו'" kÊz¯.העם ÔÚÓÏ∑צאת "אתֿיֹום והּמּצה, הּפסח אכילת ידי ."על ְָָ¿««ƒ¿…ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 921 'nr `"g zegiy ihewl t"r) ycew zegiyn zecewp

zg` zF` lW lCad - unge dSn©¨§¨¥¤§¥¤©©

גֹו'" מּצֹות עליו ּתאכל ימים ׁשבעת חמץ, עליו תאכל "לא הּפסח לחג ּבנֹוגע ּכתּוב ג)ּבפרׁשתנּו .(טז, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשהיא. ּכמֹות העיסה נׁשארת - ּבמּצה ואילּו העיסה, מתנּׂשאת - ּבחמץ א. ּומהם: ענינים, ּבכּמה חלּוקים וחמץ מּצה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוהּנה,

וׁשפלּות ּביטּול על ּומּצה והתנּׂשאּות, יׁשּות על מֹורה חמץ ּברּוחנּיּות: הּדבר ד.ּומׁשמעּות יד, שה"ש ג. יג, צו לקוטי־תורה (ראה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
.ובכ"מ)

ּדֹומֹות  אּלּו אֹותּיֹות ּוׁשּתי חי"ת. ּבאֹות ו"חמץ" ה"א, ּבאֹות היא ׁש"מּצה" אּלא זהֹות, מאֹותּיֹות מּורּכבֹות ו"חמץ" "מּצה" ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָב.
הּצדדים  ׁשלׁשת ּבכל סתּומה חי"ת ׁשהאֹות אּלא מּלמּטה. ּופתּוחֹות קּוין מּׁשלׁשה מּורּכבֹות ׁשּתיהן ׁשהרי לּׁשנּיה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאחת

מּלמעלה ּפתח לּה יׁש ה"א האֹות ואילּו ובכ"מ)לגמרי, א, רנב, זח"ג .(ראה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּברּוחנּיּות: הּדבר מׁשמעּות לבאר ְְְְִֵֵַַָָָָָויׁש

רֹובץ" חּטאת ה"לּפתח על קאי - האֹותּיֹות) (ׁשּבׁשּתי מּלמּטה ז)הּפתח ד, ׁשאר (בראשית מּכל ׁשּסתּומה חי"ת, והאֹות . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּפתח  לּה ׁשּיׁש ה"א, האֹות מה־ּׁשאין־ּכן מּמּנה. ליציאה מקֹום לֹו ואין זה ל"ּפתח" ׁש"נכנס" אדם על מֹורה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּצדדים,

אף־על  אבל רֹובץ", חּטאת "לּפתח ׁשל ּבמּצב נמצא ׁשאמנם אדם על מֹורה -מּלמעלה, למעלה ּפתח לֹו יׁש ־ּפי־כן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּתׁשּובה. ולעׂשֹות מּמּצבֹו לצאת יכֹול ְְֲִֵֶַַַָָָָָׁשעל־ידֹו

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו הרי - ּביֹותר קטן ּפתח הּוא ה"א) (ּבאֹות למעלה ׁשהּפתח [ב])ואף ב פ"ה, ׁשל (שהש"ר ּכחּודֹו לי "ּפתחּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּברגע  - להׁשּתּנֹות האדם יכֹול אחד, ּתׁשּובה הרהּור על־ידי ּכי אּולם", ׁשל ּכפתחֹו לכם אפּתח "ואני - ועל־ידי־זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָמחט",

ּגמּור. לצּדיק ּגמּור מרׁשע - ְִֵֶַָָָָָאחד
ּתׁשּובה. על וגם ּביטּול על מֹורה ּומּצה לתׁשּובה, ּפתח לֹו ׁשאין מי על וגם ויׁשּות, ּגאוה על מֹורה ׁשחמץ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָונמצא,

ּבזה: זה ּתלּויים - ּומּצה חמץ ׁשּבין החילּוקים ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּוׁשני
את  להצּדיק חׁשּבֹונֹות ימצא הּזמן ׁשּכל מּפני חס־וׁשלֹום, ּתׁשּובה לידי לעֹולם יבֹוא לא ּומתנּׂשא, מתּגאה האדם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּדכאׁשר
עֹוׂשה  הּוא הרי ּובמילא עצמֹו, את להצּדיק מׁשּתּדל אינֹו וׁשפלּות, ּבביטּול הּוא ּכאׁשר מה־ּׁשאין־ּכן הנהגֹותיו. ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכל

ּתׁשּובה. עֹוׂשה - הראּוי ּבאֹופן אינּה ׁשהנהגתֹו לדעת נֹוכח וכאׁשר מעׂשיו, מּכל ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָחׁשּבֹון־צדק

ÔÈÓBÈג  ‡Ú·L ÚÈÓÁ È‰BÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¬ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒ
eÏÈ‰·a È¯‡ ÈÚ ÌÁÏ ¯ÈhÙ È‰BÏÚ ÏeÎÈz≈¬ƒ«ƒ¿≈…ƒ¬≈ƒ¿ƒ
˙È ¯k„˙c ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜Ù¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»
ÈÓBÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜tÓ ‡ÓBÈ»ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»≈

:CÈiÁ«»
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(b).éðò íçìdSOd z`xwp dOl ¤¤Ÿ¦¨¨¦§¥©©¨
`EdW ipRn ?'ipFr mgl'xiMfOW mgl ¤¤¦¦§¥¤¤¤¤©§¦

ipFrd z`(iEPird z`)EPrzPW ¤¨¦¤¨¦¤¦§©
EpizFa`mixvna(ixtq): £¥§¦§¨¦

.úàöé ïBætçá ékLwvA wiRqd `le ¦§¦¨¨¨¨§Ÿ¦§¦§¥§
,uingdlmXn z`vl EkxvEdW itl §©£¦§¦¤§§¨¥¦¨

zEdW mdl xzFp `le ,zExidnA¦§¦§Ÿ¨¨¤¨
.mwvA z` uingdlemgNd zlik` §©§¦¤§¥¨§£¦©©¤¤

d,oFxMfl Ll didi dGz` xFMfY FA iM ©¤¦§¤§§¦¨¦¦§¤
.mixvOn Lz`v'oFfRg'eYfRgPW df ¥§¦¦§©¦§¦¨¤¤¤§©§¨

,mXn z`vl,did LNW `l,xnFlM ¨¥¦¨Ÿ¤§¨¨§©
xdnl zivxe mdn z`xIW ipRn `lŸ¦§¥¤¨¥¨¥¤§¨¦¨§©¥

,mXn hlOdlE`N`mpFftglW §¦¨¥¦¨¤¨¦§¨¤
mixvnaxd mCgR zngOW ,df did ¦§©¦¨¨¤¤¥£©©§¨¨©

ux`d on LgNWl xdnl LA EwgC, ¨£§§©¥§©¥£¦¨¨¤
xnF` `Ed oMW(bl ,ai zeny)wfgYe' ¤¥¥©¤¡©

mrd lr mixvnon mgNWl xdnl ¦§©¦©¨¨§©¥§©§¨¦
Kkitl .'mizn EpNM Exn` iM ,ux`d̈¨¤¦¨§ª¨¥¦§¦¨

dfl xkf zFUrl iE`x(ixtq)(`"ez ,oexkfd): ¨©£¥¤¨¤
.øBkæz ïòîìmrh oYil aEzMd `A §©©¦§¨©¨¦¥©©

itl ,dlrnl ExMfEdW zFevOd lr©©¦§¤§§§©§¨§¦
WdSOde gqRd zlik` iciÎlr ¤©§¥£¦©©¤©§©©¨

xFMfYLz`v mFi z`'mixvn ux`n ¦§¤¥§¥¤¤¦§©¦
'LiIg ini lM(m"`x):c dxez Ÿ§¥©¤

d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

(ã)íéîé úòáL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«̈¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®
íBia áøòa çaæz øLà øNaä-ïî ïéìé-àìå§«Ÿ¨¦´¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬

:ø÷aì ïBLàøä̈«¦−©«Ÿ¤
i"yx£¯˜aÏ ÔBL‡¯‰ ÌBia ·¯Úa ÁaÊz ¯L‡ ¯Na‰ŒÔÓ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑ לפי ּדֹורֹות, ּבפסח לּמֹותיר אזהרה ¿…»ƒƒ«»»¬∆ƒ¿«»∆∆«»ƒ«…∆ְְְִִֶַַַָָ

מצרים, ּבפסח אּלא נאמר אמר:ׁשּלא ּדאּת ּכמה ּבניסן, י"ד הּוא ּכאן האמּור ראׁשֹון יב)ויֹום ּבּיֹום (שמות א" ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשבעת  ּבחּקֹות לדּבר והתחיל ּפסח ׁשל מענינֹו הּכתּוב ׁשּנסּתּלק ּולפי מּבּתיכם", ׂשאֹור ּתׁשּביתּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהראׁשֹון
זביחה  ּבאיזֹו לפרׁש הצר ,"ּגבּול ּבכל ׂשאֹור ל יראה ולא מּצֹות, עליו ּתאכל ימים "ׁשבעת ּכגֹון: ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻימים,
הּנׁשחטים  ׁשלמים אֹומר: הייתי לּבקר", ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ילין "ולא ּכתב: ׁשאם מזהיר, ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּוא
אחר: ּדבר הראׁשֹון". ּבּיֹום "ּבערב ּכתב: לכ ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ואינן ּתֹותירּו, ּבבל ּכּלן ׁשבעה, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּכל
הראׁשֹון  טֹוב ּביֹום ּכאן האמּור והראׁשֹון ימים, לׁשני ׁשּנאכלת עליה ולּמד מדּבר, הּכתּוב י"ד ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבחגיגת
ּבקרֹו עד הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ילין לא ּבערב, ּתזּבח אׁשר חגיגה ּבׂשר המקרא: מׁשמעּות וכן מדּבר, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהּכתּוב

ּפסחים  ּבמּסכת היא ׁשנּויה וכ ּובט"ו, ּבי"ד היא נאכלת אבל ׁשני, .(ע"א)ׁשל ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(ä)éøòL ãçàa çñtä-úà çaæì ìëeú àìE ¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©§©©´§¨¤½
éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

Ú·L‡ד  CÓeÁz ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»¿»ƒ¿»
‡LÓ¯a ÒBk˙ Èc ‡¯Òa ÔÓ ˙È·È ‡ÏÂ ÔÈÓBÈƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒƒ¿«¿»

:‡¯ÙˆÏ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿«¿»

Áa„‡ה  ‡ÁÒt ˙È ÒkÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿ƒ…»ƒ¿»«¬»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÈÂ¯wÓƒƒ¿»«¿»¡»»»≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c)çaæz øLà øNaä ïî ïéìé àìå§Ÿ¨¦¦©¨¨£¤¦§©
.ø÷aì ïBLàøä íBia áøòas` ¨¤¤©¨¦©Ÿ¤©

`le' gqR oAxw lv` xn`p xaMW¤§¨¤¡©¥¤¨§©¤©§Ÿ
'xwA cr EPOn ExizFz(i ,ai zeny)`A , ¦¦¤©Ÿ¤¨

oYil o`M aEzMddxdf`mB Ff ©¨¨¦¥©§¨¨©
zFxFC gqtA xizFnlEUrIW gqRd=] §¦§¤©©¤©¤©£

[mdizFxFcl l`xUi ipA`NW itl . §¥¦§¨¥§¥¤§¦¤Ÿ
xn`p'ExizFz `l' xEQi`gqtA `N` ¤¡©¦Ÿ¦¤¨§¤©

mixvnEpizFa` EUrW oFW`x gqR=] ¦§©¦¤©¦¤¨£¥
[mixvnAE .,df WExiR itlmFi' §¦§©¦§¦¥¤

o`M xEn`d 'oFW`xmFi FWExiR oi` ¦¨¨¨¥¥
xUr dXng mFi EpiidC ,bg lW oFW`x¦¤©§©§£¦¨¨¨

`N` ,oqipA,oqipA c"i `Edf`W §¦¨¤¨§¦¨¤¨
:aEzMd xnF` Kke .gqRd hgWp¦§¨©¤©§¨¥©¨
oiA) axrA gAfY xW` xUAd©¨¨£¤¦§©¨¤¤¥
oilY l` ,oFW`xd mFIA (miiAxrd̈©§©¦©¨¦©¨¦
dliNA EPlk`Y `N` ,xwFAl EPOn¦¤©¤¤¨Ÿ§¤©©§¨
Kkl `nbEC EpivnE .bgd lW oFW`xd̈¦¤¤¨¨¦§¨§¨
oFW`x FWExiR oi` 'oFW`x mFi' oFWNW¤§¦¥¥¦

:eiptNW mFi `N` ,bg lWY`c dnM ¤¨¤¨¤§¨¨§¨§©§
xn`(xnF` dY`W FnM)(eh ,ai zeny) ¨¥§¤©¨¥

xF`U EziAWY oFW`xd mFIA K`'©©¨¦©§¦§
.'mkiYAn,xUr drAx` mFi FWExiRW ¦¨¥¤¤¥©§¨¨¨¨

.ung xEriA zevn miniIwn FAW¤§©§¦¦§©¦¨¥
:i"yx siqenexn`e gzR xaMW xg`n¥©©¤§¨¨©§¨©

(a weqt)dOl ,'Lidl` 'dl gqR Ygafe'§¨©§¨¤©©¡Ÿ¤¨¨
aEW Wxtl aEzMd o`M KxvEd§©¨©¨§¨¥

oAxwA `le xAcn `Ed gqR oAxwAW¤§¨§©¤©§©¥§Ÿ§¨§¨
xfFgWMW ,aEzMd KxC oM `N` ?xg ©̀¥¤¨¥¤¤©¨¤§¤¥

,aEW FxiMfn FpiiprlwNYqPW itlE §¦§¨©§¦§¦¤¦§©¥
aEzMdwiqtdelW FpiprnoAxw ©¨§¦§¦¥¦§¨¤¨§©

zraW zFTgA xAcl ligzde ,gqR¤©§¦§¦§©¥§ª¦§©
,mini,eizFvnE bgd zFkld x`W mdW ¨¦¤¥§¨¦§¤¨¦§¨

,zFSn eilr lk`Y mini zraW oFbM§¦§©¨¦Ÿ©¨¨©
LlEaB lkA xF`U Ll d`xi `le, §Ÿ¥¨¤§§§¨§§
gqRd oAxw oiprA xAcl xfFgWM Kkl§¨§¤¥§©¥§¦§©¨§©©¤©

i`A Wxtl KxvEdFf`Ed dgiaf §©§¨¥§¥§¦¨
xidfn,DxUAn xizFdl `NWm`W ©§¦¤Ÿ§¦¦§¨¨¤¦

gAfY xW` xUAd on oili `le' azM̈©§Ÿ¨¦¦©¨¨£¤¦§©
,'xwAl axrAmFIA' xiMfn did `le ¨¤¤©Ÿ¤§Ÿ¨¨©§¦©

,'oFW`xdxnF` iziiddpeEMd `OW ¨¦¨¦¦¥¤¨©©¨¨
lr `iddraW lM mihgWPd minlW ¦©§¨¦©¦§¨¦¨¦§¨

zevn miniIwn mxUA zlik`AW]¤©£¦©§¨¨§©§¦¦§©
,[bgd ini zraW lkAW dgnVd©¦§¨¤§¨¦§©§¥¤¨
dN` minlWA xingdl `A aEzMdWe§¤©¨¨§©§¦¦§¨¦¥¤
dpFWaE ,mzlik` onf sFq z` miCwdl§©§¦¤§©£¦¨¨§¤
,dpXd zFni lM lW minlW x`Xn¦§¨§¨¦¤¨§©¨¨
Eidi ,mFie dlile mFil milk`Pd©¤¡¨¦§§©§¨¨¦§

ElNd minlXd'ExizFY la'A oNEMlM ©§¨¦©¨¨§©¦¨
,mzhigW xg`NW oFW`xd dlil©§¨¨¦¤§©©§¦¨¨

.dlile mFil `N` oilk`p opi`eickE §¥¨¤¡¨¦¤¨§¨©§¨§¥
,oM Wxtl drhp `NWazM Kkl ¤Ÿ¦§¤§¨¥¥§¨¨©

oFW`xd mFIA axrA,oi`W zFxFdl ¨¤¤©¨¦§¤¥
`N` ,draW lM lW minlWA xAEcnd©§¨¦§¨¦¤¨¦§¨¤¨

.`weeC oFW`xd mFIAW gqRd oAxwA§¨§©©¤©¤©¨¦©§¨
xg` xaCz` Wxtl zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥¤

oAxwA xAcn aEzMd oi` :mixaCd©§¨¦¥©¨§©¥§¨§©
`N` ,gqRxAcn aEzMd c"i zbibgA ¤©¤¨©£¦©©¨§©¥

(a weqt lirl i"yx d`x),drhp `NW ickE§¥¤Ÿ¦§¤
gqRl dbibgd aEzMd WiTdW xnFl©¤¦¦©¨©£¦¨©¤©
dliNA `N` zlk`p `dY `le§Ÿ§¥¤¡¤¤¤¨©©§¨

oFW`xdaEzMd `A ,gqRd oicMcOle ¨¦§¦©¤©¨©¨§¦¥
mini ipWl zlk`PW dilrdlile ¨¤¨¤¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨

.minlW zFpAxw x`WM ,mdipiA cg ¤̀¨¥¥¤¦§¨¨§§§¨¦
EoFWl ,df WExiR itl'oFW`xd' §¦¥¤§¨¦

o`M xEn`donf lr aqEn Fpi` ¨¨¨¥¨©§©
`N` ,xUr drAx`A DzhigWÎmFiA §¦¨¨§©§¨¨¨¨¤¨§

,xAcn aEzMd oFW`xd aFhzxgnl ¨¦©¨§©¥§¨¢©
`NW xidfdl `aE ,dbibgd zhigW§¦©©£¦¨¨§©§¦¤Ÿ
aFh mFi i`vFn lil xg`l DxUAn oilï¦¦§¨¨§©©¥¨¥

,oFW`x`xwOd zErnWn oke:xUA ¦§¥©§¨©¦§¨§©
oili `l axrA gAfY xW` dbibg£¦¨£¤¦§©¨¤¤Ÿ¨¦

oFW`xd aFhÎmFiAdliNd lM §¨¦¨©©§¨
eixg`NWla` ,ipW lW FxwA cr ¤§©£¨©¨§¤¥¦£¨

`id zlk`pEpiidC ,dlile mini ipWl ¤¡¤¤¦¦§¥¨¦¨©§¨§©§
xUr dXngaE xUr drAx`A§©§¨¨¨¨©£¦¨¨¨
xEng DpiC oi`e ,mdipiAW dliNde§©©§¨¤¥¥¤§¥¦¨¨

.minlW x`XndiEpW `id Kke ¦§¨§¨¦§¨¦§¨
(Ff `ziixA)migqR zkQna(:`r sc) ¨©§¨§©¤¤§¨¦

(m"`x):d dxez
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(â)åéìò-ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò ìëàú-àì«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬
íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò íçì úBvî©−¤´¤®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦

íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà økæz ïòîìéîé ìk §©´©¦§ÀŸ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬
éiç:E ©¤«

i"yx£ÈÚ ÌÁÏ∑ ּבמצרים ׁשּנתעּנּו העני את ׁשּמזּכיר Èˆ‡˙.לחם ÔBÊtÁ· Èk∑ להחמיץ ּבצק הסּפיק ולא ∆∆…ƒְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹƒ¿ƒ»»»»ְְְֲִִִֵַָֹ
אֹומר  הּוא ׁשּכן מצרים, ׁשל אּלא היה ׁשּל לא וחּפזֹון לזּכרֹון, ל יהיה יב)וזה על (שמות מצרים "וּתחזק : ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

וגֹו'" kÊz¯.העם ÔÚÓÏ∑צאת "אתֿיֹום והּמּצה, הּפסח אכילת ידי ."על ְָָ¿««ƒ¿…ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 921 'nr `"g zegiy ihewl t"r) ycew zegiyn zecewp

zg` zF` lW lCad - unge dSn©¨§¨¥¤§¥¤©©

גֹו'" מּצֹות עליו ּתאכל ימים ׁשבעת חמץ, עליו תאכל "לא הּפסח לחג ּבנֹוגע ּכתּוב ג)ּבפרׁשתנּו .(טז, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשהיא. ּכמֹות העיסה נׁשארת - ּבמּצה ואילּו העיסה, מתנּׂשאת - ּבחמץ א. ּומהם: ענינים, ּבכּמה חלּוקים וחמץ מּצה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוהּנה,

וׁשפלּות ּביטּול על ּומּצה והתנּׂשאּות, יׁשּות על מֹורה חמץ ּברּוחנּיּות: הּדבר ד.ּומׁשמעּות יד, שה"ש ג. יג, צו לקוטי־תורה (ראה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
.ובכ"מ)

ּדֹומֹות  אּלּו אֹותּיֹות ּוׁשּתי חי"ת. ּבאֹות ו"חמץ" ה"א, ּבאֹות היא ׁש"מּצה" אּלא זהֹות, מאֹותּיֹות מּורּכבֹות ו"חמץ" "מּצה" ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָב.
הּצדדים  ׁשלׁשת ּבכל סתּומה חי"ת ׁשהאֹות אּלא מּלמּטה. ּופתּוחֹות קּוין מּׁשלׁשה מּורּכבֹות ׁשּתיהן ׁשהרי לּׁשנּיה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאחת

מּלמעלה ּפתח לּה יׁש ה"א האֹות ואילּו ובכ"מ)לגמרי, א, רנב, זח"ג .(ראה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּברּוחנּיּות: הּדבר מׁשמעּות לבאר ְְְְִֵֵַַָָָָָויׁש

רֹובץ" חּטאת ה"לּפתח על קאי - האֹותּיֹות) (ׁשּבׁשּתי מּלמּטה ז)הּפתח ד, ׁשאר (בראשית מּכל ׁשּסתּומה חי"ת, והאֹות . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּפתח  לּה ׁשּיׁש ה"א, האֹות מה־ּׁשאין־ּכן מּמּנה. ליציאה מקֹום לֹו ואין זה ל"ּפתח" ׁש"נכנס" אדם על מֹורה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּצדדים,

אף־על  אבל רֹובץ", חּטאת "לּפתח ׁשל ּבמּצב נמצא ׁשאמנם אדם על מֹורה -מּלמעלה, למעלה ּפתח לֹו יׁש ־ּפי־כן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּתׁשּובה. ולעׂשֹות מּמּצבֹו לצאת יכֹול ְְֲִֵֶַַַָָָָָׁשעל־ידֹו

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו הרי - ּביֹותר קטן ּפתח הּוא ה"א) (ּבאֹות למעלה ׁשהּפתח [ב])ואף ב פ"ה, ׁשל (שהש"ר ּכחּודֹו לי "ּפתחּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּברגע  - להׁשּתּנֹות האדם יכֹול אחד, ּתׁשּובה הרהּור על־ידי ּכי אּולם", ׁשל ּכפתחֹו לכם אפּתח "ואני - ועל־ידי־זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָמחט",

ּגמּור. לצּדיק ּגמּור מרׁשע - ְִֵֶַָָָָָאחד
ּתׁשּובה. על וגם ּביטּול על מֹורה ּומּצה לתׁשּובה, ּפתח לֹו ׁשאין מי על וגם ויׁשּות, ּגאוה על מֹורה ׁשחמץ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָונמצא,

ּבזה: זה ּתלּויים - ּומּצה חמץ ׁשּבין החילּוקים ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּוׁשני
את  להצּדיק חׁשּבֹונֹות ימצא הּזמן ׁשּכל מּפני חס־וׁשלֹום, ּתׁשּובה לידי לעֹולם יבֹוא לא ּומתנּׂשא, מתּגאה האדם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּדכאׁשר
עֹוׂשה  הּוא הרי ּובמילא עצמֹו, את להצּדיק מׁשּתּדל אינֹו וׁשפלּות, ּבביטּול הּוא ּכאׁשר מה־ּׁשאין־ּכן הנהגֹותיו. ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכל

ּתׁשּובה. עֹוׂשה - הראּוי ּבאֹופן אינּה ׁשהנהגתֹו לדעת נֹוכח וכאׁשר מעׂשיו, מּכל ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָחׁשּבֹון־צדק

ÔÈÓBÈג  ‡Ú·L ÚÈÓÁ È‰BÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¬ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒ
eÏÈ‰·a È¯‡ ÈÚ ÌÁÏ ¯ÈhÙ È‰BÏÚ ÏeÎÈz≈¬ƒ«ƒ¿≈…ƒ¬≈ƒ¿ƒ
˙È ¯k„˙c ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜Ù¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»
ÈÓBÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜tÓ ‡ÓBÈ»ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»≈

:CÈiÁ«»
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(b).éðò íçìdSOd z`xwp dOl ¤¤Ÿ¦¨¨¦§¥©©¨
`EdW ipRn ?'ipFr mgl'xiMfOW mgl ¤¤¦¦§¥¤¤¤¤©§¦

ipFrd z`(iEPird z`)EPrzPW ¤¨¦¤¨¦¤¦§©
EpizFa`mixvna(ixtq): £¥§¦§¨¦

.úàöé ïBætçá ékLwvA wiRqd `le ¦§¦¨¨¨¨§Ÿ¦§¦§¥§
,uingdlmXn z`vl EkxvEdW itl §©£¦§¦¤§§¨¥¦¨

zEdW mdl xzFp `le ,zExidnA¦§¦§Ÿ¨¨¤¨
.mwvA z` uingdlemgNd zlik` §©§¦¤§¥¨§£¦©©¤¤

d,oFxMfl Ll didi dGz` xFMfY FA iM ©¤¦§¤§§¦¨¦¦§¤
.mixvOn Lz`v'oFfRg'eYfRgPW df ¥§¦¦§©¦§¦¨¤¤¤§©§¨

,mXn z`vl,did LNW `l,xnFlM ¨¥¦¨Ÿ¤§¨¨§©
xdnl zivxe mdn z`xIW ipRn `lŸ¦§¥¤¨¥¨¥¤§¨¦¨§©¥

,mXn hlOdlE`N`mpFftglW §¦¨¥¦¨¤¨¦§¨¤
mixvnaxd mCgR zngOW ,df did ¦§©¦¨¨¤¤¥£©©§¨¨©

ux`d on LgNWl xdnl LA EwgC, ¨£§§©¥§©¥£¦¨¨¤
xnF` `Ed oMW(bl ,ai zeny)wfgYe' ¤¥¥©¤¡©

mrd lr mixvnon mgNWl xdnl ¦§©¦©¨¨§©¥§©§¨¦
Kkitl .'mizn EpNM Exn` iM ,ux`d̈¨¤¦¨§ª¨¥¦§¦¨

dfl xkf zFUrl iE`x(ixtq)(`"ez ,oexkfd): ¨©£¥¤¨¤
.øBkæz ïòîìmrh oYil aEzMd `A §©©¦§¨©¨¦¥©©

itl ,dlrnl ExMfEdW zFevOd lr©©¦§¤§§§©§¨§¦
WdSOde gqRd zlik` iciÎlr ¤©§¥£¦©©¤©§©©¨

xFMfYLz`v mFi z`'mixvn ux`n ¦§¤¥§¥¤¤¦§©¦
'LiIg ini lM(m"`x):c dxez Ÿ§¥©¤
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(ã)íéîé úòáL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«̈¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®
íBia áøòa çaæz øLà øNaä-ïî ïéìé-àìå§«Ÿ¨¦´¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬

:ø÷aì ïBLàøä̈«¦−©«Ÿ¤
i"yx£¯˜aÏ ÔBL‡¯‰ ÌBia ·¯Úa ÁaÊz ¯L‡ ¯Na‰ŒÔÓ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑ לפי ּדֹורֹות, ּבפסח לּמֹותיר אזהרה ¿…»ƒƒ«»»¬∆ƒ¿«»∆∆«»ƒ«…∆ְְְִִֶַַַָָ

מצרים, ּבפסח אּלא נאמר אמר:ׁשּלא ּדאּת ּכמה ּבניסן, י"ד הּוא ּכאן האמּור ראׁשֹון יב)ויֹום ּבּיֹום (שמות א" ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשבעת  ּבחּקֹות לדּבר והתחיל ּפסח ׁשל מענינֹו הּכתּוב ׁשּנסּתּלק ּולפי מּבּתיכם", ׂשאֹור ּתׁשּביתּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהראׁשֹון
זביחה  ּבאיזֹו לפרׁש הצר ,"ּגבּול ּבכל ׂשאֹור ל יראה ולא מּצֹות, עליו ּתאכל ימים "ׁשבעת ּכגֹון: ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻימים,
הּנׁשחטים  ׁשלמים אֹומר: הייתי לּבקר", ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ילין "ולא ּכתב: ׁשאם מזהיר, ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּוא
אחר: ּדבר הראׁשֹון". ּבּיֹום "ּבערב ּכתב: לכ ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ואינן ּתֹותירּו, ּבבל ּכּלן ׁשבעה, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּכל
הראׁשֹון  טֹוב ּביֹום ּכאן האמּור והראׁשֹון ימים, לׁשני ׁשּנאכלת עליה ולּמד מדּבר, הּכתּוב י"ד ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבחגיגת
ּבקרֹו עד הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ילין לא ּבערב, ּתזּבח אׁשר חגיגה ּבׂשר המקרא: מׁשמעּות וכן מדּבר, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהּכתּוב

ּפסחים  ּבמּסכת היא ׁשנּויה וכ ּובט"ו, ּבי"ד היא נאכלת אבל ׁשני, .(ע"א)ׁשל ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(ä)éøòL ãçàa çñtä-úà çaæì ìëeú àìE ¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©§©©´§¨¤½
éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

Ú·L‡ד  CÓeÁz ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»¿»ƒ¿»
‡LÓ¯a ÒBk˙ Èc ‡¯Òa ÔÓ ˙È·È ‡ÏÂ ÔÈÓBÈƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒƒ¿«¿»

:‡¯ÙˆÏ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿«¿»

Áa„‡ה  ‡ÁÒt ˙È ÒkÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿ƒ…»ƒ¿»«¬»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÈÂ¯wÓƒƒ¿»«¿»¡»»»≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c)çaæz øLà øNaä ïî ïéìé àìå§Ÿ¨¦¦©¨¨£¤¦§©
.ø÷aì ïBLàøä íBia áøòas` ¨¤¤©¨¦©Ÿ¤©

`le' gqR oAxw lv` xn`p xaMW¤§¨¤¡©¥¤¨§©¤©§Ÿ
'xwA cr EPOn ExizFz(i ,ai zeny)`A , ¦¦¤©Ÿ¤¨

oYil o`M aEzMddxdf`mB Ff ©¨¨¦¥©§¨¨©
zFxFC gqtA xizFnlEUrIW gqRd=] §¦§¤©©¤©¤©£

[mdizFxFcl l`xUi ipA`NW itl . §¥¦§¨¥§¥¤§¦¤Ÿ
xn`p'ExizFz `l' xEQi`gqtA `N` ¤¡©¦Ÿ¦¤¨§¤©

mixvnEpizFa` EUrW oFW`x gqR=] ¦§©¦¤©¦¤¨£¥
[mixvnAE .,df WExiR itlmFi' §¦§©¦§¦¥¤

o`M xEn`d 'oFW`xmFi FWExiR oi` ¦¨¨¨¥¥
xUr dXng mFi EpiidC ,bg lW oFW`x¦¤©§©§£¦¨¨¨

`N` ,oqipA,oqipA c"i `Edf`W §¦¨¤¨§¦¨¤¨
:aEzMd xnF` Kke .gqRd hgWp¦§¨©¤©§¨¥©¨
oiA) axrA gAfY xW` xUAd©¨¨£¤¦§©¨¤¤¥
oilY l` ,oFW`xd mFIA (miiAxrd̈©§©¦©¨¦©¨¦
dliNA EPlk`Y `N` ,xwFAl EPOn¦¤©¤¤¨Ÿ§¤©©§¨
Kkl `nbEC EpivnE .bgd lW oFW`xd̈¦¤¤¨¨¦§¨§¨
oFW`x FWExiR oi` 'oFW`x mFi' oFWNW¤§¦¥¥¦

:eiptNW mFi `N` ,bg lWY`c dnM ¤¨¤¨¤§¨¨§¨§©§
xn`(xnF` dY`W FnM)(eh ,ai zeny) ¨¥§¤©¨¥

xF`U EziAWY oFW`xd mFIA K`'©©¨¦©§¦§
.'mkiYAn,xUr drAx` mFi FWExiRW ¦¨¥¤¤¥©§¨¨¨¨

.ung xEriA zevn miniIwn FAW¤§©§¦¦§©¦¨¥
:i"yx siqenexn`e gzR xaMW xg`n¥©©¤§¨¨©§¨©

(a weqt)dOl ,'Lidl` 'dl gqR Ygafe'§¨©§¨¤©©¡Ÿ¤¨¨
aEW Wxtl aEzMd o`M KxvEd§©¨©¨§¨¥

oAxwA `le xAcn `Ed gqR oAxwAW¤§¨§©¤©§©¥§Ÿ§¨§¨
xfFgWMW ,aEzMd KxC oM `N` ?xg ©̀¥¤¨¥¤¤©¨¤§¤¥

,aEW FxiMfn FpiiprlwNYqPW itlE §¦§¨©§¦§¦¤¦§©¥
aEzMdwiqtdelW FpiprnoAxw ©¨§¦§¦¥¦§¨¤¨§©

zraW zFTgA xAcl ligzde ,gqR¤©§¦§¦§©¥§ª¦§©
,mini,eizFvnE bgd zFkld x`W mdW ¨¦¤¥§¨¦§¤¨¦§¨

,zFSn eilr lk`Y mini zraW oFbM§¦§©¨¦Ÿ©¨¨©
LlEaB lkA xF`U Ll d`xi `le, §Ÿ¥¨¤§§§¨§§
gqRd oAxw oiprA xAcl xfFgWM Kkl§¨§¤¥§©¥§¦§©¨§©©¤©

i`A Wxtl KxvEdFf`Ed dgiaf §©§¨¥§¥§¦¨
xidfn,DxUAn xizFdl `NWm`W ©§¦¤Ÿ§¦¦§¨¨¤¦

gAfY xW` xUAd on oili `le' azM̈©§Ÿ¨¦¦©¨¨£¤¦§©
,'xwAl axrAmFIA' xiMfn did `le ¨¤¤©Ÿ¤§Ÿ¨¨©§¦©

,'oFW`xdxnF` iziiddpeEMd `OW ¨¦¨¦¦¥¤¨©©¨¨
lr `iddraW lM mihgWPd minlW ¦©§¨¦©¦§¨¦¨¦§¨

zevn miniIwn mxUA zlik`AW]¤©£¦©§¨¨§©§¦¦§©
,[bgd ini zraW lkAW dgnVd©¦§¨¤§¨¦§©§¥¤¨
dN` minlWA xingdl `A aEzMdWe§¤©¨¨§©§¦¦§¨¦¥¤
dpFWaE ,mzlik` onf sFq z` miCwdl§©§¦¤§©£¦¨¨§¤
,dpXd zFni lM lW minlW x`Xn¦§¨§¨¦¤¨§©¨¨
Eidi ,mFie dlile mFil milk`Pd©¤¡¨¦§§©§¨¨¦§

ElNd minlXd'ExizFY la'A oNEMlM ©§¨¦©¨¨§©¦¨
,mzhigW xg`NW oFW`xd dlil©§¨¨¦¤§©©§¦¨¨

.dlile mFil `N` oilk`p opi`eickE §¥¨¤¡¨¦¤¨§¨©§¨§¥
,oM Wxtl drhp `NWazM Kkl ¤Ÿ¦§¤§¨¥¥§¨¨©

oFW`xd mFIA axrA,oi`W zFxFdl ¨¤¤©¨¦§¤¥
`N` ,draW lM lW minlWA xAEcnd©§¨¦§¨¦¤¨¦§¨¤¨

.`weeC oFW`xd mFIAW gqRd oAxwA§¨§©©¤©¤©¨¦©§¨
xg` xaCz` Wxtl zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥¤

oAxwA xAcn aEzMd oi` :mixaCd©§¨¦¥©¨§©¥§¨§©
`N` ,gqRxAcn aEzMd c"i zbibgA ¤©¤¨©£¦©©¨§©¥

(a weqt lirl i"yx d`x),drhp `NW ickE§¥¤Ÿ¦§¤
gqRl dbibgd aEzMd WiTdW xnFl©¤¦¦©¨©£¦¨©¤©
dliNA `N` zlk`p `dY `le§Ÿ§¥¤¡¤¤¤¨©©§¨

oFW`xdaEzMd `A ,gqRd oicMcOle ¨¦§¦©¤©¨©¨§¦¥
mini ipWl zlk`PW dilrdlile ¨¤¨¤¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨

.minlW zFpAxw x`WM ,mdipiA cg ¤̀¨¥¥¤¦§¨¨§§§¨¦
EoFWl ,df WExiR itl'oFW`xd' §¦¥¤§¨¦

o`M xEn`donf lr aqEn Fpi` ¨¨¨¥¨©§©
`N` ,xUr drAx`A DzhigWÎmFiA §¦¨¨§©§¨¨¨¨¤¨§

,xAcn aEzMd oFW`xd aFhzxgnl ¨¦©¨§©¥§¨¢©
`NW xidfdl `aE ,dbibgd zhigW§¦©©£¦¨¨§©§¦¤Ÿ
aFh mFi i`vFn lil xg`l DxUAn oilï¦¦§¨¨§©©¥¨¥

,oFW`x`xwOd zErnWn oke:xUA ¦§¥©§¨©¦§¨§©
oili `l axrA gAfY xW` dbibg£¦¨£¤¦§©¨¤¤Ÿ¨¦

oFW`xd aFhÎmFiAdliNd lM §¨¦¨©©§¨
eixg`NWla` ,ipW lW FxwA cr ¤§©£¨©¨§¤¥¦£¨

`id zlk`pEpiidC ,dlile mini ipWl ¤¡¤¤¦¦§¥¨¦¨©§¨§©§
xUr dXngaE xUr drAx`A§©§¨¨¨¨©£¦¨¨¨
xEng DpiC oi`e ,mdipiAW dliNde§©©§¨¤¥¥¤§¥¦¨¨

.minlW x`XndiEpW `id Kke ¦§¨§¨¦§¨¦§¨
(Ff `ziixA)migqR zkQna(:`r sc) ¨©§¨§©¤¤§¨¦

(m"`x):d dxez



d`xסו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

(å)éäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékE Â¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìàBák áøòa çñtä-úà çaæz íL BîL ïkL §©¥´§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨¨®¤§´

:íéøönî Eúàö ãòBî LîMä©¤½¤¥−¥«§¬¦¦§¨«¦
i"yx£·¯Úa.·kLÓM‰ ‡B.ÌÈ¯ˆnÓ E˙‡ˆ „ÚBÓ∑(ספרי) ׁשעֹות מּׁשׁש ּבערב חלּוקים: זמּנים ׁשלׁשה הרי »»∆¿«∆∆≈≈¿ƒƒ¿»ƒְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

לבית  ויצא נֹותר נעׂשה ּכלֹומר, ׂשֹורפהּו; אּתה צאת ּומֹועד ּתאכלהּו, הּׁשמׁש ּוכבֹוא זבחהּו, ְְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּולמעלה
.הּׂשרפה  ְֵַָ

(æ)éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷na zìëàå zìMáeE ¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe Ba:E ®¨¦´¨©½Ÿ¤§¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«

i"yx£zÏM·e∑ ּבּׁשּול קרּוי הּוא ׁשאף אׁש, צלי ·a˜¯.זהּו ˙ÈÙe∑(ספרי) ׁשל ׁשּטעּון לבקרֹו מלּמד ׁשני; ƒ«¿»ְִִֵֶֶַָ»ƒ»«…∆ְְְִֵֵֶֶַָָ
יֹוםֿטֹוב  מֹוצאי ׁשל לילה טז)לינה .(חגיגה ְִֵֶַָָָ

(ç)úøöò éòéáMä íBiáe úBvî ìëàz íéîé úLL¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®©´©§¦¦À£¤̧¤Æ
éäìà ýåýéìñ :äëàìî äNòú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−§¨¨«

i"yx£˙BvÓ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙LL∑ אֹומר הּוא אחר יב)ּובמקֹום הּיׁשן (שמות מן ׁשבעה ימים", "ׁשבעת וׁשּׁשה : ≈∆»ƒ…««ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ
חֹובה. ׁשאינּה ּבּׁשביעי, מּצה אכילת על לּמד אחר: ּדבר החדׁש. ׁשהרי מן הימים, לׁשׁשת למד אּתה ּומּכאן ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

עצמֹו על ללּמד ולא רׁשּות, אּלא חֹובה ּבֹו מּצה אכילת ׁשאין ללּמד הּכלל מן ויצא היה, ּבּכלל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשביעי

L‡Ï¯‡‰ו  C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»
ÏÚÓk ‡LÓ¯a ‡ÁÒt ˙È ÒBkz Ônz dzÎL¿ƒ¿≈«»ƒ»ƒ¿»¿«¿»¿≈«

:ÌÈ¯ˆnÓ C˜tÓ ÔÓÊ ‡LÓLƒ¿»¿«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ

‡C‰Ïז  ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a ÏeÎÈ˙Â ÏM·˙e¿«≈¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»
:CÈÂ¯˜Ï C‰˙e ‡¯Ùˆ· Èt˙˙Â da≈¿ƒ¿¿≈¿«¿»¿«¿ƒ¿»

ÓBÈ·e‡ח  ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ≈«ƒ»¿»
„aÚ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lk ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈√»¿»¡»»»«¿≈

:‡„È·Úƒƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e)Eúàö ãòBî LîMä àBák áøòä¨¤§©¤¤¥¥§
.íéøönîmiwElg miPnf dWlW ixd ¦¦§¨¦£¥§Ÿ¨§©¦£¦

iAbl Exn`p mNEke ,df wEqtA mixMfEn§¨¦§¨¤§¨¤¤§§©¥
.gqRd zFkldA mipFW mipiipr dWlW§¨¦§¨¦¦§¦§©¤©

:mWExiR KkeaxrAdOgdWM - §¨¥¨¨¤¤§¤©©¨
xg`l axrn cvl zFhpl dligzn©§¦¨¦§§©©£¨§©©

EpiidC ,mFId zFvgzFrW WXnmFIA £©§©§¦¥¨©
,dlrnlEf`Edgaf:xn`PW FnM] §©§¨¨¨§¥§¤¤¡©

oiA l`xUi zcr ldw lM Fz` EhgWe'§¨£ŸŸ§©£©¦§¨¥¥
'miAxrd(my i"yx d`xe .e ,ai zeny)[`FakE . ¨©§¨¦§
WnXddXng lilA -f` - xUr ©¤¤§¥£¦¨¨¨¨

Edlk`Yxn`PW FnM](g weqt my) Ÿ§¥§¤¤¡©
.['dGd dliNA xUAd z` Elk`e'crFnE §¨§¤©¨¨©©§¨©¤¥

Lz`v- mixvOn.EdtxFU dY` ¥§¦¦§¨¦©¨§¥
Yx`Wd m` ,xnFlMmFi cr xUAd on §©¦¦§©§¨¦©¨¨©

mz`ivi dzid f`W] xUr dXng£¦¨¨¨¤¨¨§¨§¦¨¨
oicM xUAd z` sxFU dY` ,[mixvOn¦¦§©¦©¨¥¤©¨¨§¦

xn`PW FnM] xzFPd(i weqt my)xzPde' ©¨§¤¤¡©§©Ÿ¨
.['EtxUY W`A xwA cr EPOnxirne ¦¤©Ÿ¤¨¥¦§Ÿ

:i"yxFA EPtxUIW aEzMd zpeEM oi ¥̀©¨©©¨¤¦§§¤
xEq`e `Ed aFhÎmFi ixdW ,mFIA©¤£¥§¨

`N` ,'xzFp' FA sFxUl,xnFlMxwFAA ¦§¨¤¨§©©¤
`EdddUrpxUAde ,xzFpW Fpic`vi ©©£¤©¨¨¨§¦¤¥¥

,dtxUd zialLpi` oiicr mpn` §¥©§¥¨¨§¨£©¦¥§

aFhÎmFi i`vFn cr FtxFU(ixtq),i"`a) §©¨¥
(`"eb:f dxez
(f).zìMáeFWExiR oi` 'lEXiA' oFWl ¦©§¨§¦¥¥

lk`Od oETiY lM `N` ,minA `weeC©§¨§©¦¤¨¨¦©©£¨
xEn`de ,lEXiA iExw mEOig iciÎlr©§¥¦¨¦§¨¨

o`M,W`Îilv EdfgqRd oiC KMW ¨¤§¦¥¤¨¦©¤©
xn`PW FnM] ilv `N` lk`p Fpi`W¤¥¤¡¨¤¨¨¦§¤¤¡©

(h weqt my)lWaE `p EPOn Elk`Y l`'©Ÿ§¦¤¨¨¥
lMnE .['W` ilv m` iM ,miOA lXan§ª¨©¨¦¦¦§¦¥¦¨

,'YlWaE' aEzMd o`M hwp mFwns`W ¨¨©¨©¨¦©§¨¤©
lEXiA iExw `Ed(oexkfd): ¨¦

.ø÷aá úéðôelW xwFAl dpeEMd oi` ¨¦¨©Ÿ¤¥©©¨¨©¤¤
`N` ,oFW`xd aFhÎmFilW FxwalmFi ¨¦¤¨§¨§¤

ipWKixv ixd oFW`xd mFIA ,oMW] ¥¦¤¥©¨¦£¥¨¦
xFfgl xWt` i` mbe ,dxfrA zF`xdl§¥¨¨£¨¨§©¦¤§¨©£

oinEgY xEQi` mEXnd"xe :fi dbibg i"yx) ¦¦§¦
(.ddf `xwnE .[dpil oErHW cOln- ¦§¨¤§©¥¤¨¦¨

x`Xdl aiIg milWExil `Ad mc`dW¤¨¨¨©¨¦¨©¦©¨§¦¨¥
lM mWaFh ÎmFi i`vFn lW lil,ixtq) ¨¨©¦¤¨¥

(.fi dbibg :dv migqt:g dxez
(g).úBvî ìëàz íéîé úLL¥¤¨¦Ÿ©©

xg` mFwnaE(eh ,ai zeny)xnF` `Ed §¨©¥¥
mini zraW''Elk`Y zFSn?,`N` ¦§©¨¦©Ÿ¥¤¨

la` ,draW lM milk`p ok` zFSOd©©¨¥¤¡¨¦¨¦§¨£¨

on lFk`l xEq` oiicr oFW`xd mFIA©¨¦£©¦¨¤¡¦
xnFrd oAxTW itl ,dWcgd d`EaYd©§¨©£¨¨§¦¤¨§©¨¤
axw Fpi` ,dlik`l Wcgd z` xiYOd©©¦¤¤¨¨©£¦¨¥¨¥

oqipA f"hA zxgOl m` iM.ck `xwie) ¦¦©¨¢¨§§¦¨
(ciÎh:miaEzMd ipW miniIwzn E`vnp .¦§§¦§©§¦§¥©§¦

draWdiEUrd dSn lkF` dY` mini ¦§¨¨¦©¨¥©¨¨£¨
dXWe ,oWId ondiEUrd dSn mini ¦©¨¨§¦¨¨¦©¨¨£¨

.Wcgd onmini dXWA ,xnFlM ¦¤¨¨§©§¦¨¨¦
lFk`l i`Xx dY` gqR lW mipFxg ©̀£¦¤¤©©¨©©¤¡
oFW`xd mFIA ENi`e ,Wcgd on mB©¦¤¨¨§¦©¨¦

oWId on `N` lkF` Lpi`(ixtq)xaC . ¥§¥¤¨¦©¨¨¨¨
xg`,micnl Ep` miaEzMd ipW KFYn : ©¥¦§¥©§¦¨§¥¦

,oFW`xd mFi caNn ,gqRd ini lMW¤¨§¥©¤©¦§©¨¦
dSOd zlik` oi`?cviM .daFg ¥£¦©©©¨¨¥©

dNigYAA dSn zlik` lr cOlmFI ©§¦¨¦¥©£¦©©¨©
d,daFg Dpi`W iriaXhwp ixdW ©§¦¦¤¥¨¨¤£¥¨©

,'mini zWW' wx o`MdY` o`MnE ¨©¥¤¨¦¦¨©¨
l cnllk,minId zWWmd mBW ¨¥§¨¥¤©¨¦¤©¥

,daFg mdA dSOd oi`W ,iriaXM mpiC¦¨©§¦¦¤¥©©¨¨¤¨
lM' EpipXX dn iRÎlr Wxcp df xace§¨¨¤¦§©©¦©¤¨¦¨
llMd on `vie llMA didW xaC̈¨¤¨¨©§¨§¨¨¦©§¨
`N` `vi Fnvr lr cOll `l ,cOll§©¥Ÿ§©¥©©§¨¨¤¨

,'`vi FNEM llMd lr cOllixdW §©¥©©§¨¨¨¤£¥
did llkA iriaWdid iriaXd mFi - §¦¦¦§¨¨¨©§¦¦¨¨

d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy
ׁשהּכתּוב  הראׁשֹון מּלילה חּוץ רׁשּות, ּכּלם אף רׁשּות, ּׁשביעי מה יצא: ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻיצא,

ׁשּנאמר  חֹובה, יב)קבעֹו מּצֹות"(שמות ּתאכלּו "ּבערב :.EÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯ˆÚ∑ ּדבר הּמלאכה. מן עצמ עצר ְְֱֶֶֶֶַַָָָֹ¬∆∆«¡…∆ְְְֲִַַָָָָֹ
ּומׁשּתה, מאכל ׁשל ּכנּופיא יג)לׁשֹון אחר: אֹות(שופטים "נעצרהּֿנא :". ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ

(è)äîwa Lîøç ìçäî Cì-øtñz úòáL äòáL¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³¤§¥Æ©¨½̈
:úBòáL äòáL øtñì ìçz̈¥´¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«

i"yx£‰Ówa LÓ¯Á ÏÁ‰Ó∑(עא מנחות הּקציר (ספרי. ראׁשית ׁשהּוא העמר, .מּׁשּנקצר ≈»≈∆¿≈«»»ְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

(é)éäìà ýåýéì úBòáL âç úéNòåúáãð úqî E §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬
éäìà ýåýé Eëøáé øLàk ïzz øLà Eãé:E ¨«§−£¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„È ˙·„ ˙qÓ∑,יד נדבת לאכל ּדי קרּואים וקּדׁש ׂשמחה ׁשלמי הבא הּברכה, לפי .הּכל ƒ«ƒ¿«»¿ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(àé)éðôì zçîNå|éäìà ýåýéðáe äzà EEzáe E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»
éøòLa øLà éåläå Eúîàå EcáòåíBúiäå øbäå E §©§§´©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²§©¨¬

ýåýé øçáé øLà íB÷na Eaø÷a øLà äðîìàäå§¨«©§¨−̈£¤´§¦§¤®©¨À£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´
éäìàì E:íL BîL ïkL ¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«

i"yx£ÈÂl‰Â‰ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â ¯b‰Â∑,"ואמת ועבּד ּובּת ּבנ" :ׁשּל ארּבעה ּכנגד ׁשּלי ארּבעה ¿«≈ƒ¿«≈¿«»¿»«¿»»ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
א  מׂשּמח אני ׁשּלי, את מׂשּמח אּתה ׁשּלאם .ת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ÏbÓ‡ט  ˙eÈ¯LcÓ CÏ ÈÓz ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿»
ÈÓÓÏ È¯Lz ‡˙eÓ¯‡„ ‡¯ÓeÚ „ˆÁa«¬«¿»«¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿≈

:ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒ

qÓ˙י  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡iÚe·L„ ‡bÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«»¿»«»√»¿»¡»»ƒ«
:C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È„ ‡Ók Ôz˙ Èc C„È ˙·„ƒ¿«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

Cz¯·eיא  C¯·e z‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â¿∆¡≈√»¿»¡»»«¿¿»¿«»
‡¯Bi‚Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ¿«¿»¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a CÈ· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

xn`PW ,dSn zlik` zaFg llkA¦§©©£¦©©¨¤¤¡©
'Elk`Y zFSn mini zraW'on `vie , ¦§©¨¦©Ÿ¥§¨¨¦

llMdlk`Y mini zWW' xn`PW - ©§¨¤¤¡©¥¤¨¦Ÿ©
- 'zFSnFA dSn zlik` oi`W cOll ©§©¥¤¥£¦©©¨
(iriaXA)E ,zEWx `N` daFgdYrn ©§¦¦¨¤¨§¥©¨

iM ,FWxcl Wi`licM wxlr cOll ¥§¨§¦Ÿ©§¥§©¥©
`vi FnvrFA wxW xnFle ,llMd on ©§¨¨¦©§¨§©¤©

,zEWx dSOd zlik`lr cOll `N` £¦©©©¨§¤¨§©¥©
,`vi FNEM llMdlM z` zFeWdlE ©§¨¨¨§©§¤¨

;iriaXd mFIl minIdiriaX dn ©¨¦©©§¦¦©§¦¦
dliNn uEg ,zEWx mNEM s` zEWx§©¨§¦©§¨

aEzMdW oFW`xdxg` mFwnAFraw ¨¦¤©¨§¨©¥§¨
xn`PW ,daFg(gi weqt my)drAx`A' ¨¤¤¡©§©§¨¨
Wcgl mFi xUr'zFSn Elk`Y axrA ¨¨©Ÿ¤¨¤¤Ÿ§©

(`zlikn)(miyxtn):
öòéäìà 'äì úø.E`Ed 'zxvr' oFWl £¤¤©¡Ÿ¤§£¤¤

:FrnWOW ,bgl iEPiMon Lnvr xFvr ¦¤¨¤©§¨£©§§¦
xg` xaC .dk`lOdiEPiM mrhA ©§¨¨¨¨©¥§©©¦

oFWl :bgl 'zxvr'`itEpMzEtQ`zd) £¤¤¤¨§§§¨¦§©§
(zEqPMzde,dYWnE lk`n lWoMW §¦§©§¤©£¨¦§¤¤¥

cFrqle uAwzdl aFhÎmFi cFaM KxC¤¤§§¦§©¥§¦§
znbEckE ,`YeevAoFWlaEzMdmihtey) §©§¨§§©§©¨

(eh ,biKzF` `P dxvrp',Liptl dUrpe ©§§¨¨¨§©£¤§¨¤
:K`lOd l` gFpn ixaCn] 'miGr icB§¦¦¦¦¦§¥¨©¤©©§¨
Liptl dUrpe EpziA l` LzF` sFq`p¤¡§¤¥¥§©£¤§¨¤

[miGr icB(gi ai lirl ,l"kyn):h dxez §¦¦¦
(h).äîwa Lîøç ìçäî,FWExiR ¥¨¥¤§¥©¨¨¥

`Ed 'Wnxg'] d`EaYd xivw zNigYn¦§¦©§¦©§¨¤§¥
izni`e .[d`EaYd mixvFw FAW ilMd©§¦¤§¦©§¨§¥¨©

?xivTd zNigY `EdxnFrd xvwPXn §¦©©¨¦¦¤¦§©¨¤
,oqipA xUr dXWAziW`x `EdW §¦¨¨¨§¦¨¤¥¦

xivTdxn`PW FnM](i ,bk `xwie) ©¨¦§¤¤¡©
mkxivw ziW`x xnr z` mz`ade'©£¥¤¤Ÿ¤¥¦§¦§¤
xEq`W minkg EWxce ,['ebe odMd l ¤̀©Ÿ¥§¨§£¨¦¤¨
zxivw iptl d`EaYd on xFvwl¦§¦©§¨¦§¥§¦©

xnFrd(ixtq oiir)(miyxtn):i dxez ¨¤
(i).Eãé úáãð úqî'dQn' oFWl ¦©¦§©¨§§¦¨

zQn' ,df itlE .xEriW ,dCin :FWExiR¥¦¨¦§¦¤¦©
FnM FWExiR 'Lci zacp,'Lci zacp iC' ¦§©¨§¥§¥¦§©¨§

WIW xEriXde dCOd itl ,xnFlM§©§¦©¦¨§©¦¤¥

.LizFacpA dAxY KM ,aCpzdl LciA§¨§§¦§©¥¨©§¤§¦§¤
?iElY xaCd dOaEitl lMdaFx ©¤©¨¨¨©Ÿ§¦

dkxAdKM ,mFwOd LkxAW`adxzFi ©§¨¨¤¥©§©¨¨¨¥¥
,dgnU inlWz` mdA zFUrl ©§¥¦§¨©£¨¤¤

ziUre' :o`M xn`PW FnM] bgd zgnU¦§©¤¨§¤¤¡©¨§¨¦¨
,['bgWCwexzFi (onfd)mi`Exw ©§©¥©§¥¥§¦

lFk`lxn`PW FnM] LzCErqA LOr ¤¡¦§¦§¨§§¤¤¡©
['ebe xBde ,ieNde :oNdl,g"n`a) §©¨§©¥¦§©¥

(oexkfd:`i dxez
(`i).äðîìàäå íBúiäå øbäå éåläå§©¥¦§©¥§©¨§¨©§¨¨

cgi ,EN` drAx` z` aEzMd xiMfd¦§¦©¨¤©§¨¨¥©©
:Ll xnFl ,mc`d lW Fzia ipA mr¦§¥¥¤¨¨¨©§

iNW drAx`lr lFkiaM mikEnQd - ©§¨¨¤¦©§¦¦§¨©
lXn dqpxR mdl oi`W itl ,ipglEW§¨¦§¦¤¥¨¤©§¨¨¦¤

md ,mnvrLNW drAx` cbpM:LpA ©§¨¥§¤¤©§¨¨¤§¦§
Lzn`e LCare LYaEdY` m` . ¦¤§©§§©£¨¤¦©¨

,iNW z` gOUnmMxv iC mdl oYil §©¥©¤¤¦¦¥¨¤¥¨§¨
s` ,bgd zgnUlz` gOUn ip` §¦§©¤¨©£¦§©¥©¤

:LNWai dxez ¤§



סז d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy

(å)éäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékE Â¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìàBák áøòa çñtä-úà çaæz íL BîL ïkL §©¥´§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨¨®¤§´

:íéøönî Eúàö ãòBî LîMä©¤½¤¥−¥«§¬¦¦§¨«¦
i"yx£·¯Úa.·kLÓM‰ ‡B.ÌÈ¯ˆnÓ E˙‡ˆ „ÚBÓ∑(ספרי) ׁשעֹות מּׁשׁש ּבערב חלּוקים: זמּנים ׁשלׁשה הרי »»∆¿«∆∆≈≈¿ƒƒ¿»ƒְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

לבית  ויצא נֹותר נעׂשה ּכלֹומר, ׂשֹורפהּו; אּתה צאת ּומֹועד ּתאכלהּו, הּׁשמׁש ּוכבֹוא זבחהּו, ְְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּולמעלה
.הּׂשרפה  ְֵַָ

(æ)éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷na zìëàå zìMáeE ¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe Ba:E ®¨¦´¨©½Ÿ¤§¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«

i"yx£zÏM·e∑ ּבּׁשּול קרּוי הּוא ׁשאף אׁש, צלי ·a˜¯.זהּו ˙ÈÙe∑(ספרי) ׁשל ׁשּטעּון לבקרֹו מלּמד ׁשני; ƒ«¿»ְִִֵֶֶַָ»ƒ»«…∆ְְְִֵֵֶֶַָָ
יֹוםֿטֹוב  מֹוצאי ׁשל לילה טז)לינה .(חגיגה ְִֵֶַָָָ

(ç)úøöò éòéáMä íBiáe úBvî ìëàz íéîé úLL¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®©´©§¦¦À£¤̧¤Æ
éäìà ýåýéìñ :äëàìî äNòú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−§¨¨«

i"yx£˙BvÓ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙LL∑ אֹומר הּוא אחר יב)ּובמקֹום הּיׁשן (שמות מן ׁשבעה ימים", "ׁשבעת וׁשּׁשה : ≈∆»ƒ…««ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ
חֹובה. ׁשאינּה ּבּׁשביעי, מּצה אכילת על לּמד אחר: ּדבר החדׁש. ׁשהרי מן הימים, לׁשׁשת למד אּתה ּומּכאן ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

עצמֹו על ללּמד ולא רׁשּות, אּלא חֹובה ּבֹו מּצה אכילת ׁשאין ללּמד הּכלל מן ויצא היה, ּבּכלל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשביעי

L‡Ï¯‡‰ו  C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»
ÏÚÓk ‡LÓ¯a ‡ÁÒt ˙È ÒBkz Ônz dzÎL¿ƒ¿≈«»ƒ»ƒ¿»¿«¿»¿≈«

:ÌÈ¯ˆnÓ C˜tÓ ÔÓÊ ‡LÓLƒ¿»¿«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ

‡C‰Ïז  ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a ÏeÎÈ˙Â ÏM·˙e¿«≈¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»
:CÈÂ¯˜Ï C‰˙e ‡¯Ùˆ· Èt˙˙Â da≈¿ƒ¿¿≈¿«¿»¿«¿ƒ¿»

ÓBÈ·e‡ח  ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ≈«ƒ»¿»
„aÚ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lk ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈√»¿»¡»»»«¿≈

:‡„È·Úƒƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e)Eúàö ãòBî LîMä àBák áøòä¨¤§©¤¤¥¥§
.íéøönîmiwElg miPnf dWlW ixd ¦¦§¨¦£¥§Ÿ¨§©¦£¦

iAbl Exn`p mNEke ,df wEqtA mixMfEn§¨¦§¨¤§¨¤¤§§©¥
.gqRd zFkldA mipFW mipiipr dWlW§¨¦§¨¦¦§¦§©¤©

:mWExiR KkeaxrAdOgdWM - §¨¥¨¨¤¤§¤©©¨
xg`l axrn cvl zFhpl dligzn©§¦¨¦§§©©£¨§©©

EpiidC ,mFId zFvgzFrW WXnmFIA £©§©§¦¥¨©
,dlrnlEf`Edgaf:xn`PW FnM] §©§¨¨¨§¥§¤¤¡©

oiA l`xUi zcr ldw lM Fz` EhgWe'§¨£ŸŸ§©£©¦§¨¥¥
'miAxrd(my i"yx d`xe .e ,ai zeny)[`FakE . ¨©§¨¦§
WnXddXng lilA -f` - xUr ©¤¤§¥£¦¨¨¨¨

Edlk`Yxn`PW FnM](g weqt my) Ÿ§¥§¤¤¡©
.['dGd dliNA xUAd z` Elk`e'crFnE §¨§¤©¨¨©©§¨©¤¥

Lz`v- mixvOn.EdtxFU dY` ¥§¦¦§¨¦©¨§¥
Yx`Wd m` ,xnFlMmFi cr xUAd on §©¦¦§©§¨¦©¨¨©

mz`ivi dzid f`W] xUr dXng£¦¨¨¨¤¨¨§¨§¦¨¨
oicM xUAd z` sxFU dY` ,[mixvOn¦¦§©¦©¨¥¤©¨¨§¦

xn`PW FnM] xzFPd(i weqt my)xzPde' ©¨§¤¤¡©§©Ÿ¨
.['EtxUY W`A xwA cr EPOnxirne ¦¤©Ÿ¤¨¥¦§Ÿ

:i"yxFA EPtxUIW aEzMd zpeEM oi ¥̀©¨©©¨¤¦§§¤
xEq`e `Ed aFhÎmFi ixdW ,mFIA©¤£¥§¨

`N` ,'xzFp' FA sFxUl,xnFlMxwFAA ¦§¨¤¨§©©¤
`EdddUrpxUAde ,xzFpW Fpic`vi ©©£¤©¨¨¨§¦¤¥¥

,dtxUd zialLpi` oiicr mpn` §¥©§¥¨¨§¨£©¦¥§

aFhÎmFi i`vFn cr FtxFU(ixtq),i"`a) §©¨¥
(`"eb:f dxez
(f).zìMáeFWExiR oi` 'lEXiA' oFWl ¦©§¨§¦¥¥

lk`Od oETiY lM `N` ,minA `weeC©§¨§©¦¤¨¨¦©©£¨
xEn`de ,lEXiA iExw mEOig iciÎlr©§¥¦¨¦§¨¨

o`M,W`Îilv EdfgqRd oiC KMW ¨¤§¦¥¤¨¦©¤©
xn`PW FnM] ilv `N` lk`p Fpi`W¤¥¤¡¨¤¨¨¦§¤¤¡©

(h weqt my)lWaE `p EPOn Elk`Y l`'©Ÿ§¦¤¨¨¥
lMnE .['W` ilv m` iM ,miOA lXan§ª¨©¨¦¦¦§¦¥¦¨

,'YlWaE' aEzMd o`M hwp mFwns`W ¨¨©¨©¨¦©§¨¤©
lEXiA iExw `Ed(oexkfd): ¨¦

.ø÷aá úéðôelW xwFAl dpeEMd oi` ¨¦¨©Ÿ¤¥©©¨¨©¤¤
`N` ,oFW`xd aFhÎmFilW FxwalmFi ¨¦¤¨§¨§¤

ipWKixv ixd oFW`xd mFIA ,oMW] ¥¦¤¥©¨¦£¥¨¦
xFfgl xWt` i` mbe ,dxfrA zF`xdl§¥¨¨£¨¨§©¦¤§¨©£

oinEgY xEQi` mEXnd"xe :fi dbibg i"yx) ¦¦§¦
(.ddf `xwnE .[dpil oErHW cOln- ¦§¨¤§©¥¤¨¦¨

x`Xdl aiIg milWExil `Ad mc`dW¤¨¨¨©¨¦¨©¦©¨§¦¨¥
lM mWaFh ÎmFi i`vFn lW lil,ixtq) ¨¨©¦¤¨¥

(.fi dbibg :dv migqt:g dxez
(g).úBvî ìëàz íéîé úLL¥¤¨¦Ÿ©©

xg` mFwnaE(eh ,ai zeny)xnF` `Ed §¨©¥¥
mini zraW''Elk`Y zFSn?,`N` ¦§©¨¦©Ÿ¥¤¨

la` ,draW lM milk`p ok` zFSOd©©¨¥¤¡¨¦¨¦§¨£¨

on lFk`l xEq` oiicr oFW`xd mFIA©¨¦£©¦¨¤¡¦
xnFrd oAxTW itl ,dWcgd d`EaYd©§¨©£¨¨§¦¤¨§©¨¤
axw Fpi` ,dlik`l Wcgd z` xiYOd©©¦¤¤¨¨©£¦¨¥¨¥

oqipA f"hA zxgOl m` iM.ck `xwie) ¦¦©¨¢¨§§¦¨
(ciÎh:miaEzMd ipW miniIwzn E`vnp .¦§§¦§©§¦§¥©§¦

draWdiEUrd dSn lkF` dY` mini ¦§¨¨¦©¨¥©¨¨£¨
dXWe ,oWId ondiEUrd dSn mini ¦©¨¨§¦¨¨¦©¨¨£¨

.Wcgd onmini dXWA ,xnFlM ¦¤¨¨§©§¦¨¨¦
lFk`l i`Xx dY` gqR lW mipFxg ©̀£¦¤¤©©¨©©¤¡
oFW`xd mFIA ENi`e ,Wcgd on mB©¦¤¨¨§¦©¨¦

oWId on `N` lkF` Lpi`(ixtq)xaC . ¥§¥¤¨¦©¨¨¨¨
xg`,micnl Ep` miaEzMd ipW KFYn : ©¥¦§¥©§¦¨§¥¦

,oFW`xd mFi caNn ,gqRd ini lMW¤¨§¥©¤©¦§©¨¦
dSOd zlik` oi`?cviM .daFg ¥£¦©©©¨¨¥©

dNigYAA dSn zlik` lr cOlmFI ©§¦¨¦¥©£¦©©¨©
d,daFg Dpi`W iriaXhwp ixdW ©§¦¦¤¥¨¨¤£¥¨©

,'mini zWW' wx o`MdY` o`MnE ¨©¥¤¨¦¦¨©¨
l cnllk,minId zWWmd mBW ¨¥§¨¥¤©¨¦¤©¥

,daFg mdA dSOd oi`W ,iriaXM mpiC¦¨©§¦¦¤¥©©¨¨¤¨
lM' EpipXX dn iRÎlr Wxcp df xace§¨¨¤¦§©©¦©¤¨¦¨
llMd on `vie llMA didW xaC̈¨¤¨¨©§¨§¨¨¦©§¨
`N` `vi Fnvr lr cOll `l ,cOll§©¥Ÿ§©¥©©§¨¨¤¨

,'`vi FNEM llMd lr cOllixdW §©¥©©§¨¨¨¤£¥
did llkA iriaWdid iriaXd mFi - §¦¦¦§¨¨¨©§¦¦¨¨

d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy
ׁשהּכתּוב  הראׁשֹון מּלילה חּוץ רׁשּות, ּכּלם אף רׁשּות, ּׁשביעי מה יצא: ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻיצא,

ׁשּנאמר  חֹובה, יב)קבעֹו מּצֹות"(שמות ּתאכלּו "ּבערב :.EÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯ˆÚ∑ ּדבר הּמלאכה. מן עצמ עצר ְְֱֶֶֶֶַַָָָֹ¬∆∆«¡…∆ְְְֲִַַָָָָֹ
ּומׁשּתה, מאכל ׁשל ּכנּופיא יג)לׁשֹון אחר: אֹות(שופטים "נעצרהּֿנא :". ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ

(è)äîwa Lîøç ìçäî Cì-øtñz úòáL äòáL¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³¤§¥Æ©¨½̈
:úBòáL äòáL øtñì ìçz̈¥´¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«

i"yx£‰Ówa LÓ¯Á ÏÁ‰Ó∑(עא מנחות הּקציר (ספרי. ראׁשית ׁשהּוא העמר, .מּׁשּנקצר ≈»≈∆¿≈«»»ְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

(é)éäìà ýåýéì úBòáL âç úéNòåúáãð úqî E §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬
éäìà ýåýé Eëøáé øLàk ïzz øLà Eãé:E ¨«§−£¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„È ˙·„ ˙qÓ∑,יד נדבת לאכל ּדי קרּואים וקּדׁש ׂשמחה ׁשלמי הבא הּברכה, לפי .הּכל ƒ«ƒ¿«»¿ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(àé)éðôì zçîNå|éäìà ýåýéðáe äzà EEzáe E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»
éøòLa øLà éåläå Eúîàå EcáòåíBúiäå øbäå E §©§§´©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²§©¨¬

ýåýé øçáé øLà íB÷na Eaø÷a øLà äðîìàäå§¨«©§¨−̈£¤´§¦§¤®©¨À£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´
éäìàì E:íL BîL ïkL ¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«

i"yx£ÈÂl‰Â‰ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â ¯b‰Â∑,"ואמת ועבּד ּובּת ּבנ" :ׁשּל ארּבעה ּכנגד ׁשּלי ארּבעה ¿«≈ƒ¿«≈¿«»¿»«¿»»ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
א  מׂשּמח אני ׁשּלי, את מׂשּמח אּתה ׁשּלאם .ת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ÏbÓ‡ט  ˙eÈ¯LcÓ CÏ ÈÓz ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿»
ÈÓÓÏ È¯Lz ‡˙eÓ¯‡„ ‡¯ÓeÚ „ˆÁa«¬«¿»«¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿≈

:ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒ
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d`xסח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz e"`e ,daey zay ,jlie t"y zgiy)

ּדּבּור־הּמתחיל  הּמאמר אמירת אֹודֹות אדמֹו"ר מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדׁשת ׁשּסּפר הּסּפּור ּגם יׁשנֹו העני, ּתפּלת מעלת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָֻּבענין
לֹומר  ׁשאפׁשר ּכּמה עד - חֹול ּביֹום אז (ׁשהיה תרכ"ט ּתׁשרי ו' ּביֹום מהר"ׁש, אדמֹו"ר ידי על ּגֹו' יעטף ּכי לעני ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּתפּלה

ּבקיׁשינֹוב. ּתׁשּובה), ימי עׂשרת על חֹול" ְְְֲִִֵֶֶַָ"יֹום
להיֹות  צרי זה ׁשּמּׁשּום הּוא וה'ּבכן' והּבחינֹות, הספירֹות הּפרצּופים ּבכל ּומקּבל מׁשּפיע ענין ּבבאּור היה הּמאמר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּתכן

הּמׁשּפיע. הּוא והעׁשיר הּמקּבל, הּוא העני ּומקּבל, מׁשּפיע ענין להיֹותֹו ועׁשיר, עני אדם ּבצּיּור ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּגם
הּדבר  אמת - טענה ּבקֹול ּכמדּבר - (ּבאיּדיׁש) ואמר - קֹולֹו קדׁשת הדרת את מהר"ׁש אדמֹו"ר ּכבֹוד־קדׁשת הרים - ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֻֻאבל
צרי יׂשראל, נׁשמֹות ׁשל קֹומה ּבצּיּור למּטה, ּגם הּנה לכן ּומקּבל, דמׁשּפיע הענין להיֹות צרי העֹולמֹות ׁשּבכללּות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּכיון

צֹודקת. טענה היא העני וטענת הּמקּבל. להיֹות הּוא צרי מּדּוע טֹוען: העני אבל ּומקּבל, דמׁשּפיע הענין ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָלהיֹות
ּבבכיּה. העם ּגעה - אדמֹו"ר ּכבֹוד־קדׁשת הֹוד מּפי יֹוצאים הּללּו קדׁש ּדברי ּבהׁשמע לסּפר: ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּוממׁשי

האחרֹון. ּביֹומי ּכזֹו ּבתמימּות לבּכֹות זֹוכה הייתי הלואי החסיּדים: אחד ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָואמר
"ּדעם  נׁשמתֹו־עדן): מהֹורׁש"ּב אדמֹו"ר (ּכבֹוד־קדׁשת אביו לֹו ׁשאמר מה לסּפר אדמֹו"ר מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדׁשת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻֻּומֹוסיף

לעד". חקּוק ווערן דארפן חסידּות זאגען ּבעת וערטער זׁשארגאן ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָטאטענס
והאּׁשּור  העני, להיֹות הּוא צרי מּדּוע טֹוען ׁשהעני מהר"ׁש, אדמֹו"ר ׁשל ּפתגמֹו אדמֹו"ר: מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדׁשת ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻּומסּים
ולעׂשֹות  ולחזר לעׂשֹות ועז ּכח נֹותן זה וענין העינים, נגד ּתמיד לעמֹוד צרי - צֹודקת טענה אכן היא העני ׁשּטענת ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשּלֹו,

ּבפרט. מצוה וׁשֹומרי ּתֹורה ולבני ּבכלל, ׁשאפׁשר מי לכל טֹוב ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָא

(áé)úéNòå zøîLå íéøöîa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½¨
ô :älàä íéwçä-úà¤©«ª¦−¨¥«¤

i"yx£'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·ÚŒÈk z¯ÎÊÂ∑ האּלה החּקים את ותעׂשה ׁשּתׁשמר ,ּפדיתי ּכן .עלֿמנת ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ

(âé)Etñàa íéîé úòáL Eì äNòz úkqä âç©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®§¨̧§§½
ðøbî:Eá÷iîe E ¦¨§§−¦¦§¤«

i"yx£EtÒ‡a∑:אחר ּדבר הּקיץ. ּפרֹות לּבית מכניס ׁשאּתה האסיף, לּמד ּבזמן ,ּומּיקב מּגרנ ּבאסּפ ¿»¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ויקב  ּגרן ּבפסלת הּסּכה את יב)ׁשּמסּככין .(סוכה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - a"iyz zekqd bgc 'a mei zgiy t"r)

`weC ixWY WcgA - zFMqª§Ÿ¤¦§¥©§¨

ימים" ׁשבעת ל ּתעׂשה הּסּכֹות "חג ּבּפרׁשתנּו יג)נצטוינּו .(טז, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֻ
ימֹות  ׁשהּוא לפי הּזמן, ּבאֹותֹו סּכה לעׂשֹות (יתּבר (ה' צונּו לא ניסן, ּבחדׁש מּמצרים ׁשּיצאנּו ּפי על ׁש"אף הּטּור, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻוכתב
אֹותנּו צּוה ולכן ,יתּבר הּבֹורא ּבמצוֹות ׁשהם ּבהם עׂשיתנּו נּכרת היתה ולא לצל, סּכה לעׂשֹות אדם ּכל ודר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻהּקיץ,
הּבית  מן יֹוצאין ואנחנּו ּבביתֹו, וליׁשב מּסּכתֹו לצאת אדם ּכל ודר הּגׁשמים, זמן ׁשהּוא (ּתׁשרי), הּׁשביעי ּבחדׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻׁשּנעׂשה

לעׂשֹותּה" עלינּו היא הּמל ׁשמצות לּכל יראה ּבזה ּבסּכה, סתרכ"ה)ליׁשב או"ח .(טור ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּדוקא: הּגׁשמים ּבּזמן סּכה יׁשיבת מצות מּקביעּות ׁשּלמּדים הּמּוסר־הׂשּכל לבאר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻויׁש

הּיציאה  ואז ּבתקּפּה, מאירה ׁשהּׁשמׁש החּמה, ימֹות ניסן, ּבחדׁש לא למצוה ונחׁשבת נּכרת ּכפׁשּוטה לסּכה ׁשהּיציאה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻּכׁשם

h˙Â¯יב  ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿»«»»ƒ≈

ÔÈÓBÈיג  ‡Ú·L CÏ „aÚz ‡ilËÓ„ ‡bÁ«»ƒ¿««»«¿≈»ƒ¿»ƒ
:Cz¯ˆÚnÓe C¯c‡Ó CLÎÓa¿ƒ¿¿»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»
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d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy
ׁשל  ּכחּה ׁשּתׁשׁש לאחרי החרף, ימֹות ּתׁשרי, ּבימי ּכׁשּנעׂשית ורק א אּלא לאדם, הּוא נֹוח ודבר העֹולם ּדר היא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻלסּכה

הרּוחנית. ּבעבֹודה ּגם הּוא ּכן ּגׁשמים, ויֹורדים קרֹות רּוחֹות נֹוׁשבֹות ּובחּוץ ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָחּמה,
ה'" "ׁשמׁש מאירה ׁשּבֹו זמן הינּו, החּמה, יב)דבימֹות פד, מּביתֹו(תהלים יֹוצא ּכׁשּיהּודי אזי ּבעֹולם, נּכרת יתּבר ה' ּוקדׁשת , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

גּוט"); ּפׁשּוט ("ס'איז ונֹוח טֹוב ּדבר זהּו ׁשּכן, מצּוה. מּׁשּום ּבכ אין - ּבחּוץ להאיר ּכדי הּוא זֹו יציאה ׁשל ׁשּתכנּה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻלסּכה,
ּבחּוץ, ׂשֹורר וחׁש לגמרי, מאירה ה' ׁשמׁש ׁשאין לּזמן ועד ּבתקּפּה, מאירה אינּה ה'" ד"ׁשמש זמן ּתׁשרי", ּב"חדׁש ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹּדוקא

החיּוב יׁשנֹו אזי - קרֹות רּוחֹות ׁשמנׁשבֹות אּלא עֹוד הרחֹוב!ּוּוּוּומצוה מצוה מצוה מצוה ולא את להאיר הּבית מן יצא ׁשיהּודי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

(ãé)ðáe äzà Ebça zçîNåEcáòå Ezáe E §¨«©§−̈§©¤®©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´
øLà äðîìàäå íBúiäå øbäå éåläå Eúîàå©«£¨¤½§©¥¦À§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬

éøòLa:E ¦§¨¤«

(åè)éäìà ýåýéì âçz íéîé úòáLíB÷na E ¦§©´¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−
éäìà ýåýé Eëøáé ék ýåýé øçáé-øLàìëa E £¤¦§©´§Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ

éãé äNòî ìëáe Eúàeáz:çîN Cà úééäå E §¨«§Æ§ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©
i"yx£ÁÓN C‡ ˙ÈÈ‰Â∑ מּכאן למדּו ּתלמּודֹו: ּולפי הבטחה. לׁשֹון אּלא צּוּוי לׁשֹון זה אין ּפׁשּוטֹו, לפי ¿»ƒ»«»≈«ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

לׂשמחה  אחרֹון יֹוםֿטֹוב ליל .(שם)לרּבֹות ְְְֲִֵַַָ

(æè)íéîòt LBìL|Eøeëæ-ìë äàøé äðMa ¨´§¨¦´©¨¿̈¥«̈¤Á¨§¸§¹
éðt-úà|éäìà ýåýéâça øçáé øLà íB÷na E ¤§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯

äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä âçáe úBvnä©©²§©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«̈¤²
:í÷éø ýåýé éðt-úà¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

i"yx£Ì˜È¯ '‰ ÈtŒ˙‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ∑ ראּיה עלֹות הבא חגיגה אּלא .וׁשלמי ¿…≈»∆∆¿≈≈»ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

(æé)éäìà ýåýé úkøák Bãé úðzîk LéàøLà E ¦−§©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬
:Cì-ïúð̈«©¨«

i"yx£B„È ˙zÓk LÈ‡∑:מרּבים ּוׁשלמים מרּבֹות עלֹות יביא מרּבין, ּונכסים הרּבה אֹוכלין לֹו ׁשּיׁש מי ƒ¿«¿«»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֻֻֻ

סימן. פליא"ה פסוקים, ראה קכ"ו פרשת חסלת

Cc·ÚÂיד  Cz¯·e C¯·e z‡ CbÁa È„Á˙Â¿∆¡≈¿«»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ

:CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»

a‡˙¯‡טו  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‚BÁz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈√»¿»¡»»¿«¿»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È¯‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¬≈¿»≈ƒ»¿»¡»»¿»
:È„Á Ì¯a È‰˙e C„È È„·BÚ ÏÎ·e CzÏÏÚ¬«¿»¿»»≈¿»¿≈¿«»≈

˜„Ìטז  C¯eÎc ÏÎ ÈÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬≈»¿»√»
‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁa ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿«»¿«ƒ«»
‡ÏÂ ‡ilËÓ„ ‡bÁ·e ‡iÚe·L„ ‡bÁ·e¿«»¿»«»¿«»ƒ¿««»¿»

:Ôe˜È¯ ÈÈ Ì„˜ ÈÊÁ˙Èƒ¿¬≈√»¿»≈»

Ècיז  C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k d„È ˙zÓk ¯·b¿«¿«¿«¿≈¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ
Ò Ò Ò :CÏ ·‰È¿«»

áò÷ ãåîòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äàø úùøôì äøèôä
myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).çîN Cà úééäåFhEWt itllW §¨¦¨©¨¥©§¦§¤
,`xwniEEv oFWl df oi`gnU zFidl ¦§¨¥¤§¦¦§¨¥©

,['LBgA YgnUe' mcFTd wEqRaM]§©¨©¥§¨©§¨§©¤
`N``Ed,dghad oFWlon wlgM ¤¨§©§¨¨§¥¤¦

'Lkxai iM' o`M dxEn`d dkxAd,'ebe ©§¨¨¨£¨¨¦§¨¤§
K` cinY didY FzkxA aFxn xW £̀¤¥¦§¨¦§¤¨¦©

.FhEWR Edf .gnUEcnl FcEnlY itlE ¨¥©¤§§¦©§¨§
minkgzFAxl o`MnmBÎmFi ilil £¨¦¦¨§©©¥¥

oFxg`d aFh[zxvr ipinW],dgnUl ¨©£§¦¦£¤¤§¦§¨
wx `l zbdFp bgd zgnU zevOW¤¦§©¦§©¤¨¤¤Ÿ©
xn`p mdilrW minId zraWA§¦§©©¨¦¤£¥¤¤¡©
onGA s` `N` ,'YgnUe' WxFtnA¦§¨§¨©§¨¤¨©©§©

f` mB ,ipinW lil `EdW mdl KEnQd©¨¨¤¤¥§¦¦©¨
lM ,aiIg dliNA m`e] 'gnU K` ziide'§¨¦¨©¨¥©§¦©©§¨©¨¨

[bgd xTir `EdW FnFiA oMWdkeq) ¤¥§¤¦©¤¨
(.gn:fh dxez

(fh).í÷éø 'ä éðt úà äàøé àìål` §Ÿ¥¨¤¤§¥¥¨©
,mwix eiptl d`xzY`ad `N` ¦§¨¤§¨¨¥¨¤¨¨¥

diI`x zFlFraiIgW dlFr zFpAxw - §¦¨¨§§¨¤©¨
,bg lW oFW`x mFiA `iadl mc` lM̈¨¨§¨¦§¦¤¨
,dxfrA 'd iptl zF`xdl `AWM§¤¨§¥¨¦§¥¨£¨¨

dbibg inlWeminlW zFpAxw - §©§¥£¦¨¨§§§¨¦
zevn mEIwlE ,bgd cFakl mi`Ad©¨¦¦§¤¨§¦¦§©

minlXd xUA zlik`A dgnVddbibg) ©¦§¨©£¦©§©©§¨¦

(.f:fi dxez
(fi).Bãé úðzîk LéàminlW `iai ¦§©§©¨¨¦§¨¦

itM zFlFre ,micrFQd KxFv itl§¦¤©£¦§§¦
.FpFnn wiRqIWoilkF` Fl WIW in ¤©§¦¨¦¤¤§¦

(micrFq),dAxdWFWgl Fl oi`e £¦©§¥§¥©£
,xzFp icil `Fai minlXd xUAWeWi ¤§©©§¨¦¨¦¥¨§¥

mB FloiAExn miqkp-zFlFr `iai ©§¨¦§¦¨¦
zFAExnFxWr itMmiAExn minlWE , §§¦¨§§¨¦§¦

daxw dlFrd oMW] micrFQd aFx itM§¦©£¦¤¥¨¨§¥¨
miaxw minlXd on ENi`e ,'dl DNEM¨©§¦¦©§¨¦§¥¦
lk`p xUAd x`WE ,'dl mixEni`d wx©¨¥¦©§¨©¨¨¤¡¨

[milrAl(:g dbibg ,ixtq):d`x zyxt zlqg ©§¨¦



סט d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz e"`e ,daey zay ,jlie t"y zgiy)

ּדּבּור־הּמתחיל  הּמאמר אמירת אֹודֹות אדמֹו"ר מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדׁשת ׁשּסּפר הּסּפּור ּגם יׁשנֹו העני, ּתפּלת מעלת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָֻּבענין
לֹומר  ׁשאפׁשר ּכּמה עד - חֹול ּביֹום אז (ׁשהיה תרכ"ט ּתׁשרי ו' ּביֹום מהר"ׁש, אדמֹו"ר ידי על ּגֹו' יעטף ּכי לעני ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּתפּלה

ּבקיׁשינֹוב. ּתׁשּובה), ימי עׂשרת על חֹול" ְְְֲִִֵֶֶַָ"יֹום
להיֹות  צרי זה ׁשּמּׁשּום הּוא וה'ּבכן' והּבחינֹות, הספירֹות הּפרצּופים ּבכל ּומקּבל מׁשּפיע ענין ּבבאּור היה הּמאמר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּתכן

הּמׁשּפיע. הּוא והעׁשיר הּמקּבל, הּוא העני ּומקּבל, מׁשּפיע ענין להיֹותֹו ועׁשיר, עני אדם ּבצּיּור ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּגם
הּדבר  אמת - טענה ּבקֹול ּכמדּבר - (ּבאיּדיׁש) ואמר - קֹולֹו קדׁשת הדרת את מהר"ׁש אדמֹו"ר ּכבֹוד־קדׁשת הרים - ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֻֻאבל
צרי יׂשראל, נׁשמֹות ׁשל קֹומה ּבצּיּור למּטה, ּגם הּנה לכן ּומקּבל, דמׁשּפיע הענין להיֹות צרי העֹולמֹות ׁשּבכללּות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּכיון

צֹודקת. טענה היא העני וטענת הּמקּבל. להיֹות הּוא צרי מּדּוע טֹוען: העני אבל ּומקּבל, דמׁשּפיע הענין ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָלהיֹות
ּבבכיּה. העם ּגעה - אדמֹו"ר ּכבֹוד־קדׁשת הֹוד מּפי יֹוצאים הּללּו קדׁש ּדברי ּבהׁשמע לסּפר: ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּוממׁשי

האחרֹון. ּביֹומי ּכזֹו ּבתמימּות לבּכֹות זֹוכה הייתי הלואי החסיּדים: אחד ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָואמר
"ּדעם  נׁשמתֹו־עדן): מהֹורׁש"ּב אדמֹו"ר (ּכבֹוד־קדׁשת אביו לֹו ׁשאמר מה לסּפר אדמֹו"ר מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדׁשת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻֻּומֹוסיף

לעד". חקּוק ווערן דארפן חסידּות זאגען ּבעת וערטער זׁשארגאן ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָטאטענס
והאּׁשּור  העני, להיֹות הּוא צרי מּדּוע טֹוען ׁשהעני מהר"ׁש, אדמֹו"ר ׁשל ּפתגמֹו אדמֹו"ר: מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדׁשת ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻּומסּים
ולעׂשֹות  ולחזר לעׂשֹות ועז ּכח נֹותן זה וענין העינים, נגד ּתמיד לעמֹוד צרי - צֹודקת טענה אכן היא העני ׁשּטענת ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשּלֹו,

ּבפרט. מצוה וׁשֹומרי ּתֹורה ולבני ּבכלל, ׁשאפׁשר מי לכל טֹוב ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָא

(áé)úéNòå zøîLå íéøöîa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½¨
ô :älàä íéwçä-úà¤©«ª¦−¨¥«¤

i"yx£'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·ÚŒÈk z¯ÎÊÂ∑ האּלה החּקים את ותעׂשה ׁשּתׁשמר ,ּפדיתי ּכן .עלֿמנת ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ

(âé)Etñàa íéîé úòáL Eì äNòz úkqä âç©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®§¨̧§§½
ðøbî:Eá÷iîe E ¦¨§§−¦¦§¤«

i"yx£EtÒ‡a∑:אחר ּדבר הּקיץ. ּפרֹות לּבית מכניס ׁשאּתה האסיף, לּמד ּבזמן ,ּומּיקב מּגרנ ּבאסּפ ¿»¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ויקב  ּגרן ּבפסלת הּסּכה את יב)ׁשּמסּככין .(סוכה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - a"iyz zekqd bgc 'a mei zgiy t"r)

`weC ixWY WcgA - zFMqª§Ÿ¤¦§¥©§¨

ימים" ׁשבעת ל ּתעׂשה הּסּכֹות "חג ּבּפרׁשתנּו יג)נצטוינּו .(טז, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֻ
ימֹות  ׁשהּוא לפי הּזמן, ּבאֹותֹו סּכה לעׂשֹות (יתּבר (ה' צונּו לא ניסן, ּבחדׁש מּמצרים ׁשּיצאנּו ּפי על ׁש"אף הּטּור, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻוכתב
אֹותנּו צּוה ולכן ,יתּבר הּבֹורא ּבמצוֹות ׁשהם ּבהם עׂשיתנּו נּכרת היתה ולא לצל, סּכה לעׂשֹות אדם ּכל ודר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻהּקיץ,
הּבית  מן יֹוצאין ואנחנּו ּבביתֹו, וליׁשב מּסּכתֹו לצאת אדם ּכל ודר הּגׁשמים, זמן ׁשהּוא (ּתׁשרי), הּׁשביעי ּבחדׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻׁשּנעׂשה

לעׂשֹותּה" עלינּו היא הּמל ׁשמצות לּכל יראה ּבזה ּבסּכה, סתרכ"ה)ליׁשב או"ח .(טור ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּדוקא: הּגׁשמים ּבּזמן סּכה יׁשיבת מצות מּקביעּות ׁשּלמּדים הּמּוסר־הׂשּכל לבאר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻויׁש

הּיציאה  ואז ּבתקּפּה, מאירה ׁשהּׁשמׁש החּמה, ימֹות ניסן, ּבחדׁש לא למצוה ונחׁשבת נּכרת ּכפׁשּוטה לסּכה ׁשהּיציאה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻּכׁשם

h˙Â¯יב  ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿»«»»ƒ≈

ÔÈÓBÈיג  ‡Ú·L CÏ „aÚz ‡ilËÓ„ ‡bÁ«»ƒ¿««»«¿≈»ƒ¿»ƒ
:Cz¯ˆÚnÓe C¯c‡Ó CLÎÓa¿ƒ¿¿»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai).'Bâå úééä ãáò ék zøëæåoi` §¨©§¨¦¤¤¨¦¨§¥
xkf Wi zFrEaXdÎbgAW dpeEMd©©¨¨¤§©©¨¥¥¤
WExiR KM `N` ,mixvn zEcarl§©§¦§©¦¤¨¨¥

:aEzMdLizicR oM zpnÎlr ©¨©§¨¥§¦¦
icM ,mixvnA LzEcarnxFnWYW ¥©§§§¦§©¦§¥¤¦§

dN`d miTEgd z` dUrze§©£¤¤©¦¨¥¤
(i"`a):bi dxez

(bi).Etñàasiq`d onfAWcFgA) §¨§§¦§©¨¨¦§¤
(ixWYqipkn dY`W ,sqF`eziAl ¦§¦¤©¨©§¦§¥©©¦

uiTd zFxiRzFni lM uEgA EWAiizPW ¥©©¦¤¦§©§©¨§
dOgdxg` xaC .:dfA minkg EWxC ©©¨¨¨©¥¨§£¨¦¨¤

LawInE LpxBn LRq`AcOl -aEzMd §¨§§¦¨§§¦¦§¤¦¥©¨
dMEQd z` oikMqOWwxzlFqtA ¤§©§¦¤©¨©¦§¤

,awie oxFBmdl dnFCd xaC lkA F` ¤¨¨¤§¨¨¨©¤¨¤

,ilM mpi`W ,miWElY rwxw ilECiB lM]¨¦¥©§©§¦¤¥¨§¦
bg :aEzMd Wxcp Kke .[lk`n mpi`e§¥¨©£¨§¨¦§¨©¨©
sQ`n dY`X dOn ,Ll dUrY zFMEQd©©£¤§¦©¤©¨§©¥
WTd oFbM ,awId onE oxFBdn cixtnE©§¦¥©¤¦©¤¤§©©
zFxFnfE mitpre ,d`EaYdn hwlPd©¦§¨¥©§¨©£¨¦§

awId on mitQ`OW(.ai dkeq ;.bi dpydÎy`x) ¤§©§¦¦©¤¤
(`"eb ,m"`x):ci dxez

d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ycew zayl inei xeriy
ׁשל  ּכחּה ׁשּתׁשׁש לאחרי החרף, ימֹות ּתׁשרי, ּבימי ּכׁשּנעׂשית ורק א אּלא לאדם, הּוא נֹוח ודבר העֹולם ּדר היא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻלסּכה

הרּוחנית. ּבעבֹודה ּגם הּוא ּכן ּגׁשמים, ויֹורדים קרֹות רּוחֹות נֹוׁשבֹות ּובחּוץ ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָחּמה,
ה'" "ׁשמׁש מאירה ׁשּבֹו זמן הינּו, החּמה, יב)דבימֹות פד, מּביתֹו(תהלים יֹוצא ּכׁשּיהּודי אזי ּבעֹולם, נּכרת יתּבר ה' ּוקדׁשת , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

גּוט"); ּפׁשּוט ("ס'איז ונֹוח טֹוב ּדבר זהּו ׁשּכן, מצּוה. מּׁשּום ּבכ אין - ּבחּוץ להאיר ּכדי הּוא זֹו יציאה ׁשל ׁשּתכנּה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻלסּכה,
ּבחּוץ, ׂשֹורר וחׁש לגמרי, מאירה ה' ׁשמׁש ׁשאין לּזמן ועד ּבתקּפּה, מאירה אינּה ה'" ד"ׁשמש זמן ּתׁשרי", ּב"חדׁש ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹּדוקא

החיּוב יׁשנֹו אזי - קרֹות רּוחֹות ׁשמנׁשבֹות אּלא עֹוד הרחֹוב!ּוּוּוּומצוה מצוה מצוה מצוה ולא את להאיר הּבית מן יצא ׁשיהּודי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

(ãé)ðáe äzà Ebça zçîNåEcáòå Ezáe E §¨«©§−̈§©¤®©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´
øLà äðîìàäå íBúiäå øbäå éåläå Eúîàå©«£¨¤½§©¥¦À§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬

éøòLa:E ¦§¨¤«

(åè)éäìà ýåýéì âçz íéîé úòáLíB÷na E ¦§©´¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−
éäìà ýåýé Eëøáé ék ýåýé øçáé-øLàìëa E £¤¦§©´§Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ

éãé äNòî ìëáe Eúàeáz:çîN Cà úééäå E §¨«§Æ§ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©
i"yx£ÁÓN C‡ ˙ÈÈ‰Â∑ מּכאן למדּו ּתלמּודֹו: ּולפי הבטחה. לׁשֹון אּלא צּוּוי לׁשֹון זה אין ּפׁשּוטֹו, לפי ¿»ƒ»«»≈«ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

לׂשמחה  אחרֹון יֹוםֿטֹוב ליל .(שם)לרּבֹות ְְְֲִֵַַָ

(æè)íéîòt LBìL|Eøeëæ-ìë äàøé äðMa ¨´§¨¦´©¨¿̈¥«̈¤Á¨§¸§¹
éðt-úà|éäìà ýåýéâça øçáé øLà íB÷na E ¤§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯

äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä âçáe úBvnä©©²§©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«̈¤²
:í÷éø ýåýé éðt-úà¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

i"yx£Ì˜È¯ '‰ ÈtŒ˙‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ∑ ראּיה עלֹות הבא חגיגה אּלא .וׁשלמי ¿…≈»∆∆¿≈≈»ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

(æé)éäìà ýåýé úkøák Bãé úðzîk LéàøLà E ¦−§©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬
:Cì-ïúð̈«©¨«

i"yx£B„È ˙zÓk LÈ‡∑:מרּבים ּוׁשלמים מרּבֹות עלֹות יביא מרּבין, ּונכסים הרּבה אֹוכלין לֹו ׁשּיׁש מי ƒ¿«¿«»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֻֻֻ

סימן. פליא"ה פסוקים, ראה קכ"ו פרשת חסלת

Cc·ÚÂיד  Cz¯·e C¯·e z‡ CbÁa È„Á˙Â¿∆¡≈¿«»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ

:CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»

a‡˙¯‡טו  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‚BÁz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈√»¿»¡»»¿«¿»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È¯‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¬≈¿»≈ƒ»¿»¡»»¿»
:È„Á Ì¯a È‰˙e C„È È„·BÚ ÏÎ·e CzÏÏÚ¬«¿»¿»»≈¿»¿≈¿«»≈

˜„Ìטז  C¯eÎc ÏÎ ÈÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬≈»¿»√»
‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁa ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿«»¿«ƒ«»
‡ÏÂ ‡ilËÓ„ ‡bÁ·e ‡iÚe·L„ ‡bÁ·e¿«»¿»«»¿«»ƒ¿««»¿»

:Ôe˜È¯ ÈÈ Ì„˜ ÈÊÁ˙Èƒ¿¬≈√»¿»≈»

Ècיז  C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k d„È ˙zÓk ¯·b¿«¿«¿«¿≈¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ
Ò Ò Ò :CÏ ·‰È¿«»

áò÷ ãåîòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äàø úùøôì äøèôä
myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).çîN Cà úééäåFhEWt itllW §¨¦¨©¨¥©§¦§¤
,`xwniEEv oFWl df oi`gnU zFidl ¦§¨¥¤§¦¦§¨¥©

,['LBgA YgnUe' mcFTd wEqRaM]§©¨©¥§¨©§¨§©¤
`N``Ed,dghad oFWlon wlgM ¤¨§©§¨¨§¥¤¦

'Lkxai iM' o`M dxEn`d dkxAd,'ebe ©§¨¨¨£¨¨¦§¨¤§
K` cinY didY FzkxA aFxn xW £̀¤¥¦§¨¦§¤¨¦©

.FhEWR Edf .gnUEcnl FcEnlY itlE ¨¥©¤§§¦©§¨§
minkgzFAxl o`MnmBÎmFi ilil £¨¦¦¨§©©¥¥

oFxg`d aFh[zxvr ipinW],dgnUl ¨©£§¦¦£¤¤§¦§¨
wx `l zbdFp bgd zgnU zevOW¤¦§©¦§©¤¨¤¤Ÿ©
xn`p mdilrW minId zraWA§¦§©©¨¦¤£¥¤¤¡©
onGA s` `N` ,'YgnUe' WxFtnA¦§¨§¨©§¨¤¨©©§©

f` mB ,ipinW lil `EdW mdl KEnQd©¨¨¤¤¥§¦¦©¨
lM ,aiIg dliNA m`e] 'gnU K` ziide'§¨¦¨©¨¥©§¦©©§¨©¨¨

[bgd xTir `EdW FnFiA oMWdkeq) ¤¥§¤¦©¤¨
(.gn:fh dxez

(fh).í÷éø 'ä éðt úà äàøé àìål` §Ÿ¥¨¤¤§¥¥¨©
,mwix eiptl d`xzY`ad `N` ¦§¨¤§¨¨¥¨¤¨¨¥

diI`x zFlFraiIgW dlFr zFpAxw - §¦¨¨§§¨¤©¨
,bg lW oFW`x mFiA `iadl mc` lM̈¨¨§¨¦§¦¤¨
,dxfrA 'd iptl zF`xdl `AWM§¤¨§¥¨¦§¥¨£¨¨

dbibg inlWeminlW zFpAxw - §©§¥£¦¨¨§§§¨¦
zevn mEIwlE ,bgd cFakl mi`Ad©¨¦¦§¤¨§¦¦§©

minlXd xUA zlik`A dgnVddbibg) ©¦§¨©£¦©§©©§¨¦

(.f:fi dxez
(fi).Bãé úðzîk LéàminlW `iai ¦§©§©¨¨¦§¨¦

itM zFlFre ,micrFQd KxFv itl§¦¤©£¦§§¦
.FpFnn wiRqIWoilkF` Fl WIW in ¤©§¦¨¦¤¤§¦

(micrFq),dAxdWFWgl Fl oi`e £¦©§¥§¥©£
,xzFp icil `Fai minlXd xUAWeWi ¤§©©§¨¦¨¦¥¨§¥

mB FloiAExn miqkp-zFlFr `iai ©§¨¦§¦¨¦
zFAExnFxWr itMmiAExn minlWE , §§¦¨§§¨¦§¦

daxw dlFrd oMW] micrFQd aFx itM§¦©£¦¤¥¨¨§¥¨
miaxw minlXd on ENi`e ,'dl DNEM¨©§¦¦©§¨¦§¥¦
lk`p xUAd x`WE ,'dl mixEni`d wx©¨¥¦©§¨©¨¨¤¡¨

[milrAl(:g dbibg ,ixtq):d`x zyxt zlqg ©§¨¦



a`Îmgpnע `"k oey`x mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"א ראשון יום
אגרת ו  ,218 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ä÷ãö òøåæ .å,220 'nr cr.'åë åðòùé

(àé éìLîa) "úîà øëN ä÷ãö òøæ" .å1øëOL ,Leøt . Ÿ¥©§¨¨¤¤¡¤§¦§¥¥¤§©
.úîà úcî àéä ä÷ãvä úòéøæzcn dlrnln el mipzepy ± §¦©©§¨¨¦¦©¡¤

exn`a owfd epax zpeek .dwcv rxef `edy lr xkyk "zn`"d
,xg` yexitn zebiizqd `id dpeekd llk jxcay ,"yexit"

z` o`k yxtn i"yx :`id
xeza `l "xky" dlnd
oeyln m` ik ,melyz2

,"medz zepirn exkqie"
fkxl ick) dxivre dnizq
mebxza mb .(cklle
mixg` miyxtnae
oeyln miyxtny
mb ixd mileki ,"melyz"
xkydy `l ,yxtl mda
zcn `ed el mipzepy
xkydy `l` ,zn`d
izin` `ed lawn `edy
xne` okl ;gvpl miiwzne
,"yexit" owfd epax
,`id o`k dpeekdy
lr lawn `edy xkydy

`ed ± dwcvd zrixfzcn
el mipzepy zn`d

,dlrnlnáéúëe3ïzz" : §¦¦¥
,"á÷òéì úîà,ixd - ¡¤§©£Ÿ

itly ,`l` ,zn`d zcn dlrnln el mipzepy oipr miiwy
zghady ,dywa idefy ,(dkina) my mebxzde i"yx yexit
ixd ,'eke eipal dze` `lni ,awril d"awd gihady "zn`"d
epax xne` okl ,zn`d zcn dlrnln mipzepy ,myn di`x oi`

:owfdéøa-àLã÷c àçáLå,'eë àéáð øcñî àeä-C`iapd - §¦§¨§ª§¨§¦§©¥¨¦
,d"awd ly egay o`k xcqnLBãwä øäfa áeúkL Bîk4,- §¤¨©Ÿ©©¨

"zn`" ozep `edy ,d"awdl gay `l` ,dywa oeyl df oi`y
.awrilLeøtzeidl leki ixd ,d"awd ly egaya mb ,oky ± ¥

miiwn `edyz`dghadd`le ,(awril gihady) zn` ly
z` awril ozep `edyzcnowfd epax xne` okl ± zn`d

:`id dpeekdyúîà úcî ïúBpä àeä àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨©¥¦©¡¤
éøöå .á÷òéìãò íBìLå-ñç á÷òéa úîà ïéà éëå ,ïéáäì C §©£Ÿ§¨¦§¨¦§¦¥¡¤§©£Ÿ©§¨©

:äìòîlî Bì ïzé àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¦¥¦§©§¨
úàæ úòãeî äpä Cà5,,reci ixd -úcî àéä á÷òé úcîc ©¦¥©©Ÿ§¦©©£Ÿ¦¦©

,úeðîçø,dxeabd zcn ± wgvi ,cqgd zcn `ed mdxa` - ©£¨
,zepngx ± mingx ± zx`tzd zcn ± awrieúcîa 'ä úãBáòå©£©§¦©

úeðîçø,zepngxd zcna icedi ly eytpa ziniptd dceard ± ©£¨
,dad`d oipr `id cqgd zcn ly ziniptd dceardy myk

`id jk ,d`xi `id dxeabd zcn ly ziniptd dcearde
,zepngxd zcn ly ziniptd dceardäàaä àéä¦©¨¨

úe÷ìà õBöéð ìò íãàä áìa íéaø íéîçø úeøøBòúäî¥¦§§©£¦©¦§¥¨¨¨©¦¡Ÿ
ä÷Bçøä ,BLôðaL,dwegx ely ytpd ±øLàk 'ä éðt øBàî ¤§©§¨§¨¥§¥©£¤

íìBò éìáä CLça CìBä¥§Ÿ¤©§¥¨
xe`n dwegx eytp f`y ±
'd zcear ef ixd ,'d ipt
`edy mingx zexxerzda
.`ed eznyp lr xxern
Bæ úeðîçø úeøøBòúäå§¦§§©£¨
äðeázäî äàa àéä¦¨¨¥©§¨

,'ä úlãâa úòcäådn - §©©©¦§ª©
z` winrne oian `edy
f`y ± 'd zlecba ezrc
zepngxa yge yibxn `ed
`edy lr ,eilry dlecbd
,'d ipt xe`n wegx

`id zeppeazddeéàC ¥
úBîìBòä elôàL¤£¦¨¨
äìòî äìòîì íéðBéìòä̈¤§¦§©§¨©§¨

õ÷ ïéà ãò,md mb ±àìk ©¥¥§¨
,dén÷ éáéLç Lnî- ©¨£¦¥©¥

ynn melkk miaygp md
.d"awd iablìk ék¦¨

íúeiçå íòôLly ± ¦§¨§©¨
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לשבוע פרשת ראה תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"א מנחם אב
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום רביעי - כ"ד מנחם אב
מפרק קיג 

עד סוף פרק קיח

יום שני - כ"ב מנחם אב
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום חמישי - כ"ה מנחם אב
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שלישי - כ"ג מנחם אב
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שישי - כ"ו מנחם אב
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

שבת קודש - כ"ז מנחם אב
פרק כ, מפרק קכ עד סוף פרק קלד

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

את  יום  בכל  אומר  היה  אחד  שכל  המנהג  היה  שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 

הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת הכ"א היה אומר 

פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי 

סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 



עי a`Îmgpn `"k oey`x mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"א ראשון יום
אגרת ו  ,218 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ä÷ãö òøåæ .å,220 'nr cr.'åë åðòùé

(àé éìLîa) "úîà øëN ä÷ãö òøæ" .å1øëOL ,Leøt . Ÿ¥©§¨¨¤¤¡¤§¦§¥¥¤§©
.úîà úcî àéä ä÷ãvä úòéøæzcn dlrnln el mipzepy ± §¦©©§¨¨¦¦©¡¤

exn`a owfd epax zpeek .dwcv rxef `edy lr xkyk "zn`"d
,xg` yexitn zebiizqd `id dpeekd llk jxcay ,"yexit"

z` o`k yxtn i"yx :`id
xeza `l "xky" dlnd
oeyln m` ik ,melyz2

,"medz zepirn exkqie"
fkxl ick) dxivre dnizq
mebxza mb .(cklle
mixg` miyxtnae
oeyln miyxtny
mb ixd mileki ,"melyz"
xkydy `l ,yxtl mda
zcn `ed el mipzepy
xkydy `l` ,zn`d
izin` `ed lawn `edy
xne` okl ;gvpl miiwzne
,"yexit" owfd epax
,`id o`k dpeekdy
lr lawn `edy xkydy

`ed ± dwcvd zrixfzcn
el mipzepy zn`d

,dlrnlnáéúëe3ïzz" : §¦¦¥
,"á÷òéì úîà,ixd - ¡¤§©£Ÿ

itly ,`l` ,zn`d zcn dlrnln el mipzepy oipr miiwy
zghady ,dywa idefy ,(dkina) my mebxzde i"yx yexit
ixd ,'eke eipal dze` `lni ,awril d"awd gihady "zn`"d
epax xne` okl ,zn`d zcn dlrnln mipzepy ,myn di`x oi`

:owfdéøa-àLã÷c àçáLå,'eë àéáð øcñî àeä-C`iapd - §¦§¨§ª§¨§¦§©¥¨¦
,d"awd ly egay o`k xcqnLBãwä øäfa áeúkL Bîk4,- §¤¨©Ÿ©©¨

"zn`" ozep `edy ,d"awdl gay `l` ,dywa oeyl df oi`y
.awrilLeøtzeidl leki ixd ,d"awd ly egaya mb ,oky ± ¥

miiwn `edyz`dghadd`le ,(awril gihady) zn` ly
z` awril ozep `edyzcnowfd epax xne` okl ± zn`d

:`id dpeekdyúîà úcî ïúBpä àeä àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨©¥¦©¡¤
éøöå .á÷òéìãò íBìLå-ñç á÷òéa úîà ïéà éëå ,ïéáäì C §©£Ÿ§¨¦§¨¦§¦¥¡¤§©£Ÿ©§¨©

:äìòîlî Bì ïzé àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¦¥¦§©§¨
úàæ úòãeî äpä Cà5,,reci ixd -úcî àéä á÷òé úcîc ©¦¥©©Ÿ§¦©©£Ÿ¦¦©

,úeðîçø,dxeabd zcn ± wgvi ,cqgd zcn `ed mdxa` - ©£¨
,zepngx ± mingx ± zx`tzd zcn ± awrieúcîa 'ä úãBáòå©£©§¦©

úeðîçø,zepngxd zcna icedi ly eytpa ziniptd dceard ± ©£¨
,dad`d oipr `id cqgd zcn ly ziniptd dceardy myk

`id jk ,d`xi `id dxeabd zcn ly ziniptd dcearde
,zepngxd zcn ly ziniptd dceardäàaä àéä¦©¨¨

úe÷ìà õBöéð ìò íãàä áìa íéaø íéîçø úeøøBòúäî¥¦§§©£¦©¦§¥¨¨¨©¦¡Ÿ
ä÷Bçøä ,BLôðaL,dwegx ely ytpd ±øLàk 'ä éðt øBàî ¤§©§¨§¨¥§¥©£¤

íìBò éìáä CLça CìBä¥§Ÿ¤©§¥¨
xe`n dwegx eytp f`y ±
'd zcear ef ixd ,'d ipt
`edy mingx zexxerzda
.`ed eznyp lr xxern
Bæ úeðîçø úeøøBòúäå§¦§§©£¨
äðeázäî äàa àéä¦¨¨¥©§¨

,'ä úlãâa úòcäådn - §©©©¦§ª©
z` winrne oian `edy
f`y ± 'd zlecba ezrc
zepngxa yge yibxn `ed
`edy lr ,eilry dlecbd
,'d ipt xe`n wegx

`id zeppeazddeéàC ¥
úBîìBòä elôàL¤£¦¨¨
äìòî äìòîì íéðBéìòä̈¤§¦§©§¨©§¨

õ÷ ïéà ãò,md mb ±àìk ©¥¥§¨
,dén÷ éáéLç Lnî- ©¨£¦¥©¥

ynn melkk miaygp md
.d"awd iablìk ék¦¨
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(c"ei ze`) zg` ze`n mlek e`xap ± 'ek "`ad mler" illkd
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,íéðBzçúå íéðBéìò úBéçäì Cøaúé BîMî,`wec dfa -àeä ¦§¦§¨¥§©£¤§¦§©§¦
äfä íìBòL ,íéðBzçúì íéðBéìò ïéa Løôäå ìcáä LiL¤¥¤§¥§¤§¥¥¤§¦§©§¦¤¨©¤

'äa àøáð,'ied my ly 'd ze`a ±,'eëåzxb`a xiaqdy itk - ¦§¨§§
wx d`a ,lty mler `edy ,dfd mlerd zeigy ,zncewd
ly 'd ze`dn `a dfy ,dlrnly xeaicd zeize` sebe xnegn
zeize`d xeivn mi`a mipeilrd zenlerd eli`e ,'ied my
oia lcaddy ixd ,'ied my ly c"ei ze`d ± "dnkg" zpigany
,j` .jxazi enyn zeigd zehytzda exewn mipezgzl mipeilr
envrlyk "my") myd zpigan cala dx`de eif `ed df lk
`ede mvrd epi` mydy mc`a lynl enk ,dx`d ly oipr `ed

.(enya eze` `exwl lkeiy zlefl wx rbepééepéL ìk ïëå§¥¨¦¥
íìBòå íìBò ìëaL íéèøtäly llkd lr xaec lirl ± ©§¨¦¤§¨¨§¨
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a`Îmgpnעב `"k oey`x mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mb ,mler lkay mihxta ipeydy ,owfd epax xne` o`k
mipezgzd zenlera mbe mipeilrd zenleraééepéL éôì àeä§¦¦¥

,úBiúBàä éôeøö,e`xap mdny -øáòa íépîfä ééepL ïëå ¥¥¨¦§¥¦¥©§©¦§¨¨
ìkä ¯ íépîfä éôelça úBøBwä ìk ééepéLå ,ãéúòå äåäŸ¤§¨¦§¦¥¨©§¦¥©§©¦©Ÿ

,`a ±éôeøö ééepMéî¦¦¥¥¥
ïäL ,úBiúBàäitexiv ± ¨¦¤¥

,zeize`dúëLîä ïä¥©§¨©
Cøaúé åéúBcnî úeiçä©©¦¦¨¦§¨¥
øàaúpL Bîk) BîL§§¤¦§¨¥

íéøîà éèewìaxtq ± §¦¥£¨¦
,"`ipz"dá ÷ìçxry" ± ¥¤

,"dpen`de cegid÷øt¤¤
.(àézeigd zkynday ±

d`ae zecndn zkynpd
zeize` ici lr dhnl
lk mikiiy dfa ± xeaicd
zeigd ly miiepiyd
ded ,xar ,onfd iiepiye

,cizreBúeäî éaâì ìáà£¨§©¥¨
áéúk Cøaúé Búeîöòå7: §©§¦§¨¥§¦
,"éúéðL àì 'ä éðà"- £¦Ÿ¨¦¦

jxazi ea iepiy mey oi`
ixg`ll d`ixad iptl oia

,d`ixadúðéçáa ïéa¥¦§¦©
ìzLää ééepéLúeìL ¦¥©¦§©§§
úBìònä íeøî± ¥©©£

,zebixcndeähîì ãò©§©¨
,ähîzenlerdn - ©¨

;xzeia mipezgzd zenlerl cr xzeia mipeilrdàeäL BîkL¤§¤
a éeöî Cøaúézenler ±äåLa Lnî àeä Ck ¯ íéðBéìò ¦§¨¥¨¨¤§¦¨©¨§¨¤

azenler ±íéøîà éèewìa øàaúpL Bîëe) íéðBzçz± ©©§¦§¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
,"`ipz"d xtq,(àð ÷øt à ÷ìçoi` ,envr d"awd iably - ¥¤¤¤

.mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenler oia lcad mey
ea "qetzl" dleki mzaygn oi` mipeilrd zenlerd mb ,oky
,jxazi ea dbyde "dqitz" mey oi` mipeilrl mby ,ixd ,jxazi
,mipeilra `vnp `edy itk mipezgza `vnp jxazi `ede
zeigd zkynda wx `hazn mipezgze mipeilr oia lcadd
zeigd mipeilrd zenleray ,zenlerl jxazi epnn zkynpd

.mipezgzd zenlera xy`n ieliba xzeiééepL úðéçáa ïéáe¥¦§¦©¦¥
,ïîfä,d"awd iabl iepiy mey oi` dfa mb -àeä äéäL BîkL ©§©¤§¤¨¨

,àeä Bcáìly ze`ivn ote`ae -úLL éðôì ,ãçéîe ãéçé §©¨¦§ª¨¦§¥¥¤
eðéäå ,äàéøaä øçà äzò àeä Ck ¯ úéLàøa éîézexnl ± §¥§¥¦¨©¨©©©§¦¨§©§

cigi `ede ,`ed ecal `ed z`f lkae ,mi`xap etqezipy
,cgeineBúeäî éaâì Lnî ñôàå ïéàk ìkäL íeMî¦¤©Ÿ§©¦§¤¤©¨§©¥¨

,Búeîöòåiepiyl minxeb e`xapy mi`xapd oi` okle - §©§
,jxazi eiabl qt`e oi`k md oky ,ezecg`ae eze`ivnaBîëe§

ãçà úBà,zg` ±BzáLçnî elôà Bà íãà ìL Bøeacî ¤¨¦¦¤¨¨£¦¦©£©§
-Cøc-ìò ,dúeîöòå úéìëOä Lôpä úeäî úeììk éaâì§©¥§¨¨©¤¤©¦§¦§©§¨©¤¤

ì ,ìLî,ïæàä úà CkLoicr yeal `id daygndy zexnl - ¨¨§©¥¤¨Ÿ¤
llk mewn zqtez zg` ze` oi` z`f lka ,ytpl xzei aexwe
,zilkyd ytpd lk iabl
ytpay lkyd oiprne
odne ,zecnd ixd ze`a
,xeaicde daygnd ze`a
`edy) ytpd mvr iable
,(lkyd oiprn dlrnl
xeaic ly zg` ze` ixd
zqtez oi` ,daygn e`
mixacd ,llk mewn
lyn mieedn mixen`d
oiadl lkez ofe`dy
d`ixad zeqt` biydle

.d"awd iablúîàáe¤¡¤
éìà CBøò ïéà""E ¥£¥¤

áéúk8,itk `ly - §¦
enk dfy mcew epxn`y
e` xeaic ly zg` ze`
ytpd iabl daygn
zg`d ze`l ixdy ,dlek
lk" jxr miptÎlkÎlr yi
iabl eli`e ,"`edy
mey mi`xapl oi` d"awd

,llk jxrøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
éèewìa) øçà íB÷îa§¨©¥§¦¥

íéøîà,"`ipz"d xtq ±á ÷ìç"dpen`de cegid xry" ±÷øt £¨¦¥¤¤¤
:íéøîBàL eäæå .íL ïiò (èoipr lr miywanyk ,dltza - ©¥¨§¤¤§¦

:"epilr mgx miaxd jingxa" , mingxdíîBønä Cìnä"©¤¤©§¨
äàéøaä íã÷ "æàn"L Bîk Leøt ,"æàî Bcáìly ± §©¥¨¥§¤¥¨Ÿ¤©§¦¨

,mi`xapde zenlerd,àeä Bcáì àeä äéäxac meye - ¨¨§©
,miiw did `l ecrlaäzò Ckzenlerd zeedzd ixg` ± ¨©¨

e,mi`xapd;"'eë íîBøî" àeä,miiw `ed wxy -àOðúî"e §¨¦§©¥
äìòî äìòîì àOðå íø àeäL Leøt ,"íìBò úBîéî¦¨¥¤¨§¦¨§©§¨©§¨
úeiçL éôì eðéäå ,"íìBò úBîé" íLa àø÷pä ïîæ úðéçaî¦§¦©§©©¦§¨§¥§¨§©§§¦¤©

"íìBò úBîé" ìk,onfd oipr ±Cìnä" úðéçaî ÷ø àeä ¨§¨©¦§¦©©¤¤
,"'eë,"jlnd" zpiga `idy ,"zekln" zxitqe zpigan -

zxitqa mikiiy ,"onf"d oipr mieednd ,cizre ded ,xary
jln jln ly lcadd mixne` dilry ,cala "zekln"d
zecne zexitqa eli`e ,cizre xar ,ded mdy ,jelnie

,"onf"d oipr oiicr jiiy `l "zekln"n dlrnlyBîëe§
øçà íB÷îa øàBáîL9,úàæì éàå .d"awdy ,jk m`e - ¤§¨§¨©¥§¦¨Ÿ

oi`e mewn zqtez dppi`y d`ixad oiprn elek `yepne mnexn
,jxazi eiabl llk jxr dlìò ãàî ãàî äìBãb úeðîçøä̈©£¨§¨§Ÿ§Ÿ©
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ùã÷ä úøâà
íéðîæä ééåðéù ïëå úåéúåàä éôåøéö ééåðéù éôì àåä íìåòå
íéðîæä éôåìéçá úåøå÷ä ìë ééåðéùå ãéúòå äåä øáòá
úåéçä úëùîä ïä ïäù úåéúåàä éôåøéö ééåðéùî ìëä
éáâì ìáà (à"éô á"ç à"÷ìá ù"îë) ù"úé åéúåãîî
ïéá éúéðù àì 'ä éðà áéúë êøáúé åúåîöòå åúåäî
äèîì ãò úåìòîä íåøî úåìùìúùää ééåðéù úðéçáá
ùîî àåä êë íéðåéìòá éåöî êøáúé àåäù åîëù äèî
úðéçáá ïéáå (à"ðô à"ç à"÷ìá ù"îëå) íéðåúçúá äåùá
ãçåéîå ãéçé àåä åãáì àåä äéäù åîëù ïîæä ééåðéù

êë úéùàøá éîé úùù éðôìäàéøáä øçà äúò àåä
åúåäî éáâì ùîî ñôàå ïéàë ìëäù íåùî åðééäå
åìéôà åà íãà ìù åøåáãî ãçà úåà åîëå åúåîöòå
äúåîöòå úéìëùä ùôðä úåäî úåììë éáâì åúáùçîî
áéúë êéìà êåøò ïéà úîàáå ïæàä úà êëùì î"ãò
íéøîåàù åäæå .ù"ò (è"ô á"ç à"÷ìá) à"îá ù"îëå
íãå÷ æàîù åîë ùåøéô æàî åãáì íîåøîä êìîä
íîåøî àåä äúò êë àåä åãáì àåä äéä äàéøáä
äìòîì àùðå íø àåäù 'éô íìåò úåîéî àùðúîå 'åë
éôì åðééäå íìåò úåîé íùá àø÷ðä ïîæ úðéçáî äìòî
'åë êìîä úðéçáî ÷ø àåä íìåò úåîé ìë úåéçù
ãàî ãàî äìåãâ úåðîçøä úàæì éàå .à"îá ù"îëå
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ו.7. ג, ו.8.מלאכי מ, ˘ËÈÏ"‡:9.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'הי אז כי – ע"ז שהכוונה אאפ"ל אבל פ"ז. משהיחוה"א "להעיר
זה, ואכמ"ל.ÏÈÚÏ„ÎÂמפרש ח"ב". "בלק"א

a`Îmgpn a"k ipy mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ב שני יום
,220 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úòãåî äðäå,`iw 'nr cr:éððåëú

õBöépälrnn dwel` wlg ,d"awdn wlg `edy ±10,ïëBMä ©¦©¥
,ìôàäå CeLçä óeba`xwpd -àéåçc àëLî11,ly xerd - ©¤¨§¨¨¥¨§¨§¦§¨

,(ipencwd) ygpdäàîè ìa÷ì ìeìòäly mipipr ici lr ± ¤¨§©¥ª§¨
,ixnbl ze`nhd zetilwd yelyny xeqi`ìëa ìàbúäìe§¦§¨¥§¨

,ïìvì-àðîçø úBåàzä©©£©£¨¨¦§©
mipiprn od m` s`y -
ztilwny xzid ly
ote`a odyk ,j` ,"dbep"

lyzee`zsebd dyrp
dl` lkl ,dfn jlkeln

,ribdl sebd lelréìeì¥
ïâî àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¨¥

óebä íò íçìì úBîeöòúå æò Bì ïúBðå BìåéúBàúå §¥Ÿ§©£¦§Ÿ¦©§©£¨
,ïçvðìe,zee`zd z` gvpl d"awd ly ezxfr ilan ,j` - §©§¨

ly oipr ixd `ed envr dfe ,df lkl envr cvn sebd lelr
lret icil `a epi`e cala geka x`yp dfyk mb ± zezigp
zegp jk lk `edy df sebae .zee`zd ici lr dlilg l`bzdl

.dnypd ly uevipd okey ±:íéøîBàL eäæåmixne`y ixg` - §¤¤§¦
`yepne mnexn dnk cr
jlnd" ,d`ixadn d"awd
xkfpk) "ecal mnexnd
iwl`" miywan ,(lirl
mgx miaxd jingxa mler

miniiqne "epilrïBãà"£
."'eë eðòLé ïâî 'eë eðfòª¥¨¥¦§¥
gekd lr `id dpeekdy ±
miinvrd eizegeke mc`dn dlrnly siwn xe`a d"awd ozepy

.eizee`ze sebd cbp opebzdle fera cenrl mc`d lkeiy ±

úàæ úòãeî äpäå12,,xacd reci -eìéçc éðéî 'á Léc §¦¥©©Ÿ§¥¦¥§¦
:eîéçøedad`a mbe d`xia mb) dad`e d`xi ibeq ipy mpyi - §¦

:(mipin ipy mpyiúBðBLàøäd`xia mipey`xd mibeqd ± ¨¦
,dad`ee 'ä úlãâa úòcäå äðeázäî úBãìBpä ïä± ¥©¨¥©§¨§©©©¦§ª©

zwnrde zeppeazddn
zrcdïéàéánä íéøácá©§¨¦©§¦¦

,Búàøéå 'ä úáäà éãéì¦¥©£©§¦§¨
ezad`e eaexiw zcn lr -
l`xyi ipal d"awd ly
mc`dy dryay ,'eke
mipipra ezrc winrn
'd zad` ea zeclep ,dl`

,'d z`xieúBðBøçàäå± §¨©£
d`xia mipexg`d mibeqd

dad`e-øçà úBàaä ïä¥©¨©©
úðéçáa äìòîlî Ck̈¦§©§¨¦§¦©

,äðzîmc`dy ixg` - ©¨¨
'd z`xi envrl biyd
ici lr 'd zad`e
d`xid ze`a ,zeppeazd
dpzn ly jxca dad`de

,dlrnlne÷eñt ìò øçà íB÷îa øàaúpL Bîë13úãBáò" : §¤¦§¨¥§¨©¥©¨£©
àéäL ,"íëúpäk úà ïzà äðzî`id ,mkzpedk -úcî ©¨¨¤¥¤§ª©§¤¤¦¦©

,äáäà`edy dad` ly df ote` epyiy weqtd xne` jk lre - ©£¨
,dlrnln dpzn jxca ,dpzn zcearàeä ïëå,xacd jke -íb §¥©

.äàøia ïkdpzn jxca `idy d`xia dbixcn dpyiy - ¥©¦§¨
.dlrnlnéàcå ,äpäå- y ,xacd -ïéa ììk CBøò ïéà §¦¥©©¥£§¨¥

úBðBLàøä,dad`e d`xia mipey`xd mibeqd oia -ïäL ¨¦¤¥

úBðBøçàä éaâì ,àøápä ìëOä úBãìBzmibeqd oial - §©¥¤©¦§¨§©¥¨©£
,dad`e d`xia mipexg`dïäL,dpzn ly jxca -àøBaäî ¤¥¥©¥

,BîL Cøaúéoi` jk ,`xeal `xap oia jxr mey oi`y myk - ¦§¨¥§
ici lr xvepy d`xie dad` ly oey`xd beqd oia jxr mey
(elky zervn`a) `xapd
ly oexg`d beqd oial
`ay d`xie dad`

.`xeadnïä ïëìå- §¨¥¥
dad`de d`xid

,zepexg`dúBàø÷pä ïä¥©¦§¨
ék ,"úîà" íLa§¥¡¤¦
-LBãwä ìL BîúBç"¨¤©¨

"úîà àeä-Ceøa14, ¨¡¤
,ézîàä úîà àeäL¤¡¤¨£¦¦
íéàøápaL úîàä ìëå§¨¨¡¤¤©¦§¨¦

.dén÷ éáéLç àìk- §¨£¦¥©¥
eiptl melkk zaygp
d`xid ,okl .jxazi
jxca ze`ad dad`de
ze`xwp ,`xeadn dpzn

."zn`" myaäæéà Cà©¥¤
,"'ä úîà"ì íãàä äkæiL Cøcäd`xil mc`d dkfiy - ©¤¤¤¦§¤¨¨¨§¡¤

,d"awd ly "zn`"d zpigan "zn`" ody dad`eìò àeä äpä¦¥©
,BLôðaL õBöépä ìò 'ä éðôì íéaø íéîçø øøBòiL éãé§¥¤§¥©£¦©¦¦§¥©©¦¤§©§

àéäL`id ,mingxd zcn -äöwäî çéøáî ,á÷òé ìL Búcî ¤¦¦¨¤©£Ÿ©§¦©¥©¨¤
eðééäc ,äöwä ìà,xnelk -úBìònä íeøî,zebixcnde - ¤©¨¤§©§¥©©£

,ähî ähîì ãò,awri ly mingxd zcn zxfzyne zxaer - ©§©¨©¨
dgeka yi - jky oeeikneéLîäììôMä íìBòì "'ä úîà" C §©§¦¡¤¨¨©¨¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àéåçã àëùî ìôàäå êåùçä óåâá ïëåùä õåöéðä ìò
éìåì ì"ø úååàúä ìëá ìàâúäìå äàîåè ìá÷ì ìåìòä
íò íåçìì úåîåöòúå æåò åì ïúåðå åì ïâî ä"á÷äù
åðòùé ïâî 'åë åðæåò ïåãà ù"æå ïçöðìå åéúåàúå óåâä

.'åë

úåðåùàøä ø"åã éðéî 'á ùéã úàæ úòãåî äðäå
íéøáãáå 'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî úåãìåðä ïä
úåàáä ïä úåðåøçàäå åúàøéå 'ä úáäà éãéì ïéàéáîä
ô"ò à"îá ù"îëå äðúî 'éçáá äìòîìî êë øçà
äáäà úãî àéäù íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò
ïéá ììë êåøò ïéà éàãå äðäå .äàøéá ë"â àåä ïëå
úåðåøçàä éáâì àøáðä ìëùä úåãìåú ïäù úåðåùàøä
úîà íùá úåàø÷ðä ïä ïä ïëìå .ù"úé àøåáäî ïäù
ìëå éúéîàä úîà àåäù úîà ä"á÷ä ìù åîúåç éë
êøãä äæéà êà äéî÷ éáéùç àìë íéàøáðáù úîàä
íéîçø øøåòéù éãé ìò àåä äðä 'ä úîàì íãàä äëæéù
ìù åúãî àéäù åùôðáù õåöéðä ìò 'ä éðôì íéáø
úåìòîä íåøî åðééäã äö÷ä ìà äö÷äî çéøáî á÷òé
äæä ìôùä íìåòì 'ä úîà êéùîäì äèî äèîì ãò
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רפ"ב.10. ובכ"מ.11.תניא ב). (י, בהקדמה תקו"ז קטן.12.ראה חינוך – ח"ב פי"ד. ח"א לקו"א ז.13.ראה יח, נה,14.קרח שבת
א.



עג a`Îmgpn `"k oey`x mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mb ,mler lkay mihxta ipeydy ,owfd epax xne` o`k
mipezgzd zenlera mbe mipeilrd zenleraééepéL éôì àeä§¦¦¥

,úBiúBàä éôeøö,e`xap mdny -øáòa íépîfä ééepL ïëå ¥¥¨¦§¥¦¥©§©¦§¨¨
ìkä ¯ íépîfä éôelça úBøBwä ìk ééepéLå ,ãéúòå äåäŸ¤§¨¦§¦¥¨©§¦¥©§©¦©Ÿ

,`a ±éôeøö ééepMéî¦¦¥¥¥
ïäL ,úBiúBàäitexiv ± ¨¦¤¥

,zeize`dúëLîä ïä¥©§¨©
Cøaúé åéúBcnî úeiçä©©¦¦¨¦§¨¥
øàaúpL Bîk) BîL§§¤¦§¨¥

íéøîà éèewìaxtq ± §¦¥£¨¦
,"`ipz"dá ÷ìçxry" ± ¥¤

,"dpen`de cegid÷øt¤¤
.(àézeigd zkynday ±

d`ae zecndn zkynpd
zeize` ici lr dhnl
lk mikiiy dfa ± xeaicd
zeigd ly miiepiyd
ded ,xar ,onfd iiepiye

,cizreBúeäî éaâì ìáà£¨§©¥¨
áéúk Cøaúé Búeîöòå7: §©§¦§¨¥§¦
,"éúéðL àì 'ä éðà"- £¦Ÿ¨¦¦

jxazi ea iepiy mey oi`
ixg`ll d`ixad iptl oia

,d`ixadúðéçáa ïéa¥¦§¦©
ìzLää ééepéLúeìL ¦¥©¦§©§§
úBìònä íeøî± ¥©©£

,zebixcndeähîì ãò©§©¨
,ähîzenlerdn - ©¨

;xzeia mipezgzd zenlerl cr xzeia mipeilrdàeäL BîkL¤§¤
a éeöî Cøaúézenler ±äåLa Lnî àeä Ck ¯ íéðBéìò ¦§¨¥¨¨¤§¦¨©¨§¨¤

azenler ±íéøîà éèewìa øàaúpL Bîëe) íéðBzçz± ©©§¦§¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
,"`ipz"d xtq,(àð ÷øt à ÷ìçoi` ,envr d"awd iably - ¥¤¤¤

.mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenler oia lcad mey
ea "qetzl" dleki mzaygn oi` mipeilrd zenlerd mb ,oky
,jxazi ea dbyde "dqitz" mey oi` mipeilrl mby ,ixd ,jxazi
,mipeilra `vnp `edy itk mipezgza `vnp jxazi `ede
zeigd zkynda wx `hazn mipezgze mipeilr oia lcadd
zeigd mipeilrd zenleray ,zenlerl jxazi epnn zkynpd

.mipezgzd zenlera xy`n ieliba xzeiééepL úðéçáa ïéáe¥¦§¦©¦¥
,ïîfä,d"awd iabl iepiy mey oi` dfa mb -àeä äéäL BîkL ©§©¤§¤¨¨

,àeä Bcáìly ze`ivn ote`ae -úLL éðôì ,ãçéîe ãéçé §©¨¦§ª¨¦§¥¥¤
eðéäå ,äàéøaä øçà äzò àeä Ck ¯ úéLàøa éîézexnl ± §¥§¥¦¨©¨©©©§¦¨§©§

cigi `ede ,`ed ecal `ed z`f lkae ,mi`xap etqezipy
,cgeineBúeäî éaâì Lnî ñôàå ïéàk ìkäL íeMî¦¤©Ÿ§©¦§¤¤©¨§©¥¨

,Búeîöòåiepiyl minxeb e`xapy mi`xapd oi` okle - §©§
,jxazi eiabl qt`e oi`k md oky ,ezecg`ae eze`ivnaBîëe§

ãçà úBà,zg` ±BzáLçnî elôà Bà íãà ìL Bøeacî ¤¨¦¦¤¨¨£¦¦©£©§
-Cøc-ìò ,dúeîöòå úéìëOä Lôpä úeäî úeììk éaâì§©¥§¨¨©¤¤©¦§¦§©§¨©¤¤

ì ,ìLî,ïæàä úà CkLoicr yeal `id daygndy zexnl - ¨¨§©¥¤¨Ÿ¤
llk mewn zqtez zg` ze` oi` z`f lka ,ytpl xzei aexwe
,zilkyd ytpd lk iabl
ytpay lkyd oiprne
odne ,zecnd ixd ze`a
,xeaicde daygnd ze`a
`edy) ytpd mvr iable
,(lkyd oiprn dlrnl
xeaic ly zg` ze` ixd
zqtez oi` ,daygn e`
mixacd ,llk mewn
lyn mieedn mixen`d
oiadl lkez ofe`dy
d`ixad zeqt` biydle

.d"awd iablúîàáe¤¡¤
éìà CBøò ïéà""E ¥£¥¤

áéúk8,itk `ly - §¦
enk dfy mcew epxn`y
e` xeaic ly zg` ze`
ytpd iabl daygn
zg`d ze`l ixdy ,dlek
lk" jxr miptÎlkÎlr yi
iabl eli`e ,"`edy
mey mi`xapl oi` d"awd

,llk jxrøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
éèewìa) øçà íB÷îa§¨©¥§¦¥

íéøîà,"`ipz"d xtq ±á ÷ìç"dpen`de cegid xry" ±÷øt £¨¦¥¤¤¤
:íéøîBàL eäæå .íL ïiò (èoipr lr miywanyk ,dltza - ©¥¨§¤¤§¦

:"epilr mgx miaxd jingxa" , mingxdíîBønä Cìnä"©¤¤©§¨
äàéøaä íã÷ "æàn"L Bîk Leøt ,"æàî Bcáìly ± §©¥¨¥§¤¥¨Ÿ¤©§¦¨

,mi`xapde zenlerd,àeä Bcáì àeä äéäxac meye - ¨¨§©
,miiw did `l ecrlaäzò Ckzenlerd zeedzd ixg` ± ¨©¨

e,mi`xapd;"'eë íîBøî" àeä,miiw `ed wxy -àOðúî"e §¨¦§©¥
äìòî äìòîì àOðå íø àeäL Leøt ,"íìBò úBîéî¦¨¥¤¨§¦¨§©§¨©§¨
úeiçL éôì eðéäå ,"íìBò úBîé" íLa àø÷pä ïîæ úðéçaî¦§¦©§©©¦§¨§¥§¨§©§§¦¤©

"íìBò úBîé" ìk,onfd oipr ±Cìnä" úðéçaî ÷ø àeä ¨§¨©¦§¦©©¤¤
,"'eë,"jlnd" zpiga `idy ,"zekln" zxitqe zpigan -

zxitqa mikiiy ,"onf"d oipr mieednd ,cizre ded ,xary
jln jln ly lcadd mixne` dilry ,cala "zekln"d
zecne zexitqa eli`e ,cizre xar ,ded mdy ,jelnie

,"onf"d oipr oiicr jiiy `l "zekln"n dlrnlyBîëe§
øçà íB÷îa øàBáîL9,úàæì éàå .d"awdy ,jk m`e - ¤§¨§¨©¥§¦¨Ÿ

oi`e mewn zqtez dppi`y d`ixad oiprn elek `yepne mnexn
,jxazi eiabl llk jxr dlìò ãàî ãàî äìBãb úeðîçøä̈©£¨§¨§Ÿ§Ÿ©
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ùã÷ä úøâà
íéðîæä ééåðéù ïëå úåéúåàä éôåøéö ééåðéù éôì àåä íìåòå
íéðîæä éôåìéçá úåøå÷ä ìë ééåðéùå ãéúòå äåä øáòá
úåéçä úëùîä ïä ïäù úåéúåàä éôåøéö ééåðéùî ìëä
éáâì ìáà (à"éô á"ç à"÷ìá ù"îë) ù"úé åéúåãîî
ïéá éúéðù àì 'ä éðà áéúë êøáúé åúåîöòå åúåäî
äèîì ãò úåìòîä íåøî úåìùìúùää ééåðéù úðéçáá
ùîî àåä êë íéðåéìòá éåöî êøáúé àåäù åîëù äèî
úðéçáá ïéáå (à"ðô à"ç à"÷ìá ù"îëå) íéðåúçúá äåùá
ãçåéîå ãéçé àåä åãáì àåä äéäù åîëù ïîæä ééåðéù

êë úéùàøá éîé úùù éðôìäàéøáä øçà äúò àåä
åúåäî éáâì ùîî ñôàå ïéàë ìëäù íåùî åðééäå
åìéôà åà íãà ìù åøåáãî ãçà úåà åîëå åúåîöòå
äúåîöòå úéìëùä ùôðä úåäî úåììë éáâì åúáùçîî
áéúë êéìà êåøò ïéà úîàáå ïæàä úà êëùì î"ãò
íéøîåàù åäæå .ù"ò (è"ô á"ç à"÷ìá) à"îá ù"îëå
íãå÷ æàîù åîë ùåøéô æàî åãáì íîåøîä êìîä
íîåøî àåä äúò êë àåä åãáì àåä äéä äàéøáä
äìòîì àùðå íø àåäù 'éô íìåò úåîéî àùðúîå 'åë
éôì åðééäå íìåò úåîé íùá àø÷ðä ïîæ úðéçáî äìòî
'åë êìîä úðéçáî ÷ø àåä íìåò úåîé ìë úåéçù
ãàî ãàî äìåãâ úåðîçøä úàæì éàå .à"îá ù"îëå
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a`Îmgpn a"k ipy mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ב שני יום
,220 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úòãåî äðäå,`iw 'nr cr:éððåëú

õBöépälrnn dwel` wlg ,d"awdn wlg `edy ±10,ïëBMä ©¦©¥
,ìôàäå CeLçä óeba`xwpd -àéåçc àëLî11,ly xerd - ©¤¨§¨¨¥¨§¨§¦§¨

,(ipencwd) ygpdäàîè ìa÷ì ìeìòäly mipipr ici lr ± ¤¨§©¥ª§¨
,ixnbl ze`nhd zetilwd yelyny xeqi`ìëa ìàbúäìe§¦§¨¥§¨

,ïìvì-àðîçø úBåàzä©©£©£¨¨¦§©
mipiprn od m` s`y -
ztilwny xzid ly
ote`a odyk ,j` ,"dbep"

lyzee`zsebd dyrp
dl` lkl ,dfn jlkeln

,ribdl sebd lelréìeì¥
ïâî àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¨¥

óebä íò íçìì úBîeöòúå æò Bì ïúBðå BìåéúBàúå §¥Ÿ§©£¦§Ÿ¦©§©£¨
,ïçvðìe,zee`zd z` gvpl d"awd ly ezxfr ilan ,j` - §©§¨

ly oipr ixd `ed envr dfe ,df lkl envr cvn sebd lelr
lret icil `a epi`e cala geka x`yp dfyk mb ± zezigp
zegp jk lk `edy df sebae .zee`zd ici lr dlilg l`bzdl

.dnypd ly uevipd okey ±:íéøîBàL eäæåmixne`y ixg` - §¤¤§¦
`yepne mnexn dnk cr
jlnd" ,d`ixadn d"awd
xkfpk) "ecal mnexnd
iwl`" miywan ,(lirl
mgx miaxd jingxa mler

miniiqne "epilrïBãà"£
."'eë eðòLé ïâî 'eë eðfòª¥¨¥¦§¥
gekd lr `id dpeekdy ±
miinvrd eizegeke mc`dn dlrnly siwn xe`a d"awd ozepy

.eizee`ze sebd cbp opebzdle fera cenrl mc`d lkeiy ±

úàæ úòãeî äpäå12,,xacd reci -eìéçc éðéî 'á Léc §¦¥©©Ÿ§¥¦¥§¦
:eîéçøedad`a mbe d`xia mb) dad`e d`xi ibeq ipy mpyi - §¦

:(mipin ipy mpyiúBðBLàøäd`xia mipey`xd mibeqd ± ¨¦
,dad`ee 'ä úlãâa úòcäå äðeázäî úBãìBpä ïä± ¥©¨¥©§¨§©©©¦§ª©

zwnrde zeppeazddn
zrcdïéàéánä íéøácá©§¨¦©§¦¦

,Búàøéå 'ä úáäà éãéì¦¥©£©§¦§¨
ezad`e eaexiw zcn lr -
l`xyi ipal d"awd ly
mc`dy dryay ,'eke
mipipra ezrc winrn
'd zad` ea zeclep ,dl`

,'d z`xieúBðBøçàäå± §¨©£
d`xia mipexg`d mibeqd

dad`e-øçà úBàaä ïä¥©¨©©
úðéçáa äìòîlî Ck̈¦§©§¨¦§¦©

,äðzîmc`dy ixg` - ©¨¨
'd z`xi envrl biyd
ici lr 'd zad`e
d`xid ze`a ,zeppeazd
dpzn ly jxca dad`de

,dlrnlne÷eñt ìò øçà íB÷îa øàaúpL Bîë13úãBáò" : §¤¦§¨¥§¨©¥©¨£©
àéäL ,"íëúpäk úà ïzà äðzî`id ,mkzpedk -úcî ©¨¨¤¥¤§ª©§¤¤¦¦©

,äáäà`edy dad` ly df ote` epyiy weqtd xne` jk lre - ©£¨
,dlrnln dpzn jxca ,dpzn zcearàeä ïëå,xacd jke -íb §¥©

.äàøia ïkdpzn jxca `idy d`xia dbixcn dpyiy - ¥©¦§¨
.dlrnlnéàcå ,äpäå- y ,xacd -ïéa ììk CBøò ïéà §¦¥©©¥£§¨¥

úBðBLàøä,dad`e d`xia mipey`xd mibeqd oia -ïäL ¨¦¤¥

úBðBøçàä éaâì ,àøápä ìëOä úBãìBzmibeqd oial - §©¥¤©¦§¨§©¥¨©£
,dad`e d`xia mipexg`dïäL,dpzn ly jxca -àøBaäî ¤¥¥©¥

,BîL Cøaúéoi` jk ,`xeal `xap oia jxr mey oi`y myk - ¦§¨¥§
ici lr xvepy d`xie dad` ly oey`xd beqd oia jxr mey
(elky zervn`a) `xapd
ly oexg`d beqd oial
`ay d`xie dad`

.`xeadnïä ïëìå- §¨¥¥
dad`de d`xid

,zepexg`dúBàø÷pä ïä¥©¦§¨
ék ,"úîà" íLa§¥¡¤¦
-LBãwä ìL BîúBç"¨¤©¨

"úîà àeä-Ceøa14, ¨¡¤
,ézîàä úîà àeäL¤¡¤¨£¦¦
íéàøápaL úîàä ìëå§¨¨¡¤¤©¦§¨¦

.dén÷ éáéLç àìk- §¨£¦¥©¥
eiptl melkk zaygp
d`xid ,okl .jxazi
jxca ze`ad dad`de
ze`xwp ,`xeadn dpzn

."zn`" myaäæéà Cà©¥¤
,"'ä úîà"ì íãàä äkæiL Cøcäd`xil mc`d dkfiy - ©¤¤¤¦§¤¨¨¨§¡¤

,d"awd ly "zn`"d zpigan "zn`" ody dad`eìò àeä äpä¦¥©
,BLôðaL õBöépä ìò 'ä éðôì íéaø íéîçø øøBòiL éãé§¥¤§¥©£¦©¦¦§¥©©¦¤§©§

àéäL`id ,mingxd zcn -äöwäî çéøáî ,á÷òé ìL Búcî ¤¦¦¨¤©£Ÿ©§¦©¥©¨¤
eðééäc ,äöwä ìà,xnelk -úBìònä íeøî,zebixcnde - ¤©¨¤§©§¥©©£

,ähî ähîì ãò,awri ly mingxd zcn zxfzyne zxaer - ©§©¨©¨
dgeka yi - jky oeeikneéLîäììôMä íìBòì "'ä úîà" C §©§¦¡¤¨¨©¨¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àéåçã àëùî ìôàäå êåùçä óåâá ïëåùä õåöéðä ìò
éìåì ì"ø úååàúä ìëá ìàâúäìå äàîåè ìá÷ì ìåìòä
íò íåçìì úåîåöòúå æåò åì ïúåðå åì ïâî ä"á÷äù
åðòùé ïâî 'åë åðæåò ïåãà ù"æå ïçöðìå åéúåàúå óåâä

.'åë

úåðåùàøä ø"åã éðéî 'á ùéã úàæ úòãåî äðäå
íéøáãáå 'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî úåãìåðä ïä
úåàáä ïä úåðåøçàäå åúàøéå 'ä úáäà éãéì ïéàéáîä
ô"ò à"îá ù"îëå äðúî 'éçáá äìòîìî êë øçà
äáäà úãî àéäù íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò
ïéá ììë êåøò ïéà éàãå äðäå .äàøéá ë"â àåä ïëå
úåðåøçàä éáâì àøáðä ìëùä úåãìåú ïäù úåðåùàøä
úîà íùá úåàø÷ðä ïä ïä ïëìå .ù"úé àøåáäî ïäù
ìëå éúéîàä úîà àåäù úîà ä"á÷ä ìù åîúåç éë
êøãä äæéà êà äéî÷ éáéùç àìë íéàøáðáù úîàä
íéîçø øøåòéù éãé ìò àåä äðä 'ä úîàì íãàä äëæéù
ìù åúãî àéäù åùôðáù õåöéðä ìò 'ä éðôì íéáø
úåìòîä íåøî åðééäã äö÷ä ìà äö÷äî çéøáî á÷òé
äæä ìôùä íìåòì 'ä úîà êéùîäì äèî äèîì ãò
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a`Îmgpnעד b"k iyily mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ג שלישי יום

אגרת ז 
,`iw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åðéøùà .æ,222 'nr cr.'åëå ìåìòå

áeúkL Bîëe ,CeLçä äfä15CLça áLà ék" :ly - ©¤¤¨§¤¨¦¥¥©Ÿ¤
,dfd mlerdeäæå ."éì øBà 'äaezky dn -16:eðéìò øáb ék" ¦§¤¦¨©¨¥
."'eë Bcñçytpae ,dfd mlerd jyeg lr xabzn 'd cqgy - ©§

,mipt lk lr ,ixd .'dn xe` ielib xi`n - seba z`vnpd mc`d
zn`" zkyndl jxcdy
ici lr `id ,"'d
.miax mingx zexxerzd
íéîçø úeøøBòúä Cà©¦§§©£¦
éøö ¯ 'ä éðôì íéaøC ©¦¦§¥¨¦

,úîàa ïk íb úBéäì¦§©¥¤¡¤
BlL úîàa àeäLk íâå§©§¤¨¡¤¤

éà ¯úîà éãé ìò ìëeé C ¥©©§¥¡¤
íéîçø øøBòì BlL¤§¥©£¦

?"'ä úîà"î íéðBéìò- ¤§¦¥¡¤
zn` lk ,xen`ky oeeik
"`lk" `id `xap ly
.d"awd ly zn`d iabl
àéä äæì äöòä Cà©¨¥¨¨¤¦
àéäL ,ä÷ãvä úcî¦©©§¨¨¤¦
ïàî ìò íéîçøä úcî¦©¨©£¦©©

déîøbî déì úéìc- §¥¥¦©§¥
envrn el oi`y inl

,melkçeø úBéçäì§©£©
àzúìc àúeøòúàáe ,'eë íéìôL"dhnlny zexxerzda" - §¨¦§¦§¨¨¦§©¨

-,àìéòìc àúeøòúà,"dlrnln zexxerzd" d`a -'ä ¦§¨¨¦§¥¨
íéaø íéîçø úðéça íä ,íéîcøð õé÷îe íéðLé øøBòî§¥§¥¦¥¦¦§¨¦¥§¦©©£¦©¦

íéðBéìò íéãñçå,íéîìòpäly oipr md dncxze dpiy - ©£¨¦¤§¦©¤§¨¦
oyi `edyk mc`a lynl enk ,xzei wenr mlrd lye mlrd
micqgde 'miax mingx'd mi`xwp okl ,mlrda md eizegek
mze`e ,"mincxp"e "mipyi" - mvra minlrp mdy ,mipeilrd

uiwne xxern d"awdäøàäå éelbä ìà íìòääî úàöì̈¥¥©¤§¥¤©¦§¤¨¨
ì eäæå ."íìBòì 'ä úîà" ,"íéiçä øBàa øBàì" ,äaøïBL ©¨¥§©©¦¡¤§¨§¤§

,ä÷ãöa øîàpä äòéøæzligzay "dwcv rxef" enk - §¦¨©¤¡©¦§¨¨
"dwcvl mkl erxf" e` ,zxb`d17,çéîöäìenk ,zelble - §©§¦©

ly ielibd `idy dginv
,drixfd,ïBéìòä úîà¡¤¨¤§

,èøôáe ."'ä úîà"¡¤¦§¨
úîà ìL ãñçå ä÷ãöa¦§¨¨¨¤¤¤¡¤
Lãwä õøà íò íéNBòL¤¦¦¤¤©Ÿ¤
äøäîa ïðBkúå äðaz¦¨¤§¦¥¦§¥¨
äî íi÷ì ,ïîà eðéîéa§¨¥¨¥§©¥©

áeúkL18õøàî úîà" : ¤¨¡¤¥¤¤
,"çîözdf dhnl - ¦§¨

dlrnle ,"l`xyi ux`"
"zekln"d zxitq df

,"ux`" mya z`xwpdìò©
,da ä÷ãvä úòéøæ éãé§¥§¦©©§¨¨¨

,l`xyi ux`a -ãñçå§¤¤
íéôñàpä íéaø íéîçøå§©£¦©¦©¤¡¨¦
íä ,dëBúì íéè÷ìðå§¦§¨¦§¨¥
íéãñç ïk íb íéøøBòî§§¦©¥£¨¦
íéðeôvä íéðBéìò¤§¦©§¦

íéîìòðå:øçà çqða) §¤§¨¦§ª¨©¥
(daáeúkL Bîk ,19:jaeh ax dn" -¯ "'eë zðôö øLà" ¨§¤¨£¤¨©§¨

.dîé÷äìå dððBëìz`e ,l`xyi ux` dhnly ux`d z` - §§¨§©£¦¨
xewn zeidl zcxeid ,"zeliv`c zekln" dlrnly ux`d
dniwdl yie ,"zeliv`"d mlern dhnly zenlerle mi`xapl

,dzelrdleáeúkL eäæå20:"éððBkz ä÷ãöa" :lr aqend - §¤¤¨¦§¨¨¦¨¦
"zeliv`c zekln" - dlrnlye dhnly l`xyi zqpk

."l`xyi zqpk" z`xwpd

.f."'eë eðìøBb íéòp äîe eð÷ìç áBh äî eðéøLà"mixac - ©§¥©¤§¥©¨¦¨¥
aexiwl xywda - "eced" iptly dltzd xcqa mixne` dl`
dn ,epl ixy` - mixne` ep` ,l`xyi ipae d"awd ly xywle
dti dne (miniiqne) eplxeb `ed mirp dne ,epwlg `ed aeh

"wlg" miiehiad .epzyexi
miqgiizn "lxeb"e
ziwl`d zelbzdl

aezky enke ,icedil1:'ä"
."'Bâå éñBëå é÷ìç úðî§¨¤§¦§¦§

okn xg`le)2(:aezk
."'Bâå éì eìôð íéìáç"lxeba miwlg -3`edy itk) 'ek il eltp £¨¦¨§¦§

,oky .il minirp ,lxeba il eltpy miwlgdy ,"minirpa" miiqn
jnez ,d"awd ,dz` ,"ilxeb jinez dz`" xn` ixd `ed ok iptl
lr "wlg" oeyld ep` mi`veny ixd .(aehd wlgd didiy ,ilxeb

.icedi ly eznypa dxi`nd zewl`d lr ,lxebì ïéáäìïBL §¨¦§
"eðìøBâ"å "eð÷ìç"- ¤§¥§¨¥

,zewl`d z`xwp recn
ly dnypa dxi`nd
"wlg" mya ,icedi
ly ezernyn ,"lxeb"e
zeidl dleki "wlg"
`vei `edy wlg ernyn "lxeb" eli`e ,ipyl dey cg` wlgy
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

øáâ éë åäæå éì øåà 'ä êùçá áùà éë ù"îëå êåùçä
ë"â ì"ö 'ä éðôì ø"ø úåøøåòúä êà .'åë åãñç åðéìò
úîà éãé ìò ìëåé êéà åìù úîàá àåäùë íâå úîàá
äæì äöòä êà .'ä úîàî íéðåéìò íéîçø øøåòì åìù
úéìã ïàî ìò íéîçøä úãî àéäù ä÷ãöä úãî àéä
ú"ìãòúàáå 'åë íéìôù çåø úåéçäì äéîøâî äéì
'éçá íä íéîãøð õé÷îå íéðùé øøåòî 'ä ò"ìãòúà
íìòääî úàöì íéîìòðä íéðåéìò íéãñçå íéáø íéîçø
'ä úîà íééçä øåàá øåàì äáø äøàäå éåìéâä ìà
çéîöäì ä÷ãöá øîàðä äòéøæ ïåùì [åäæå] (äæå) íìåòì
úîà ìù ãñçå ä÷ãöá èøôáå 'ä úîà ïåéìòä úîà
õøàî úîà ù"î íéé÷ì à"ááåú ÷"äà íò íéùåòù
íéôñàðä ø"øå ãñçå äá ä÷ãöä úòéøæ éãé ìò çîöú
íéðåôöä íéðåéìò íéãñç ë"â íéøøåòî íä äëåúì íéè÷ìðå

) íéîìòðåà"ðáäððåëì 'åë úðôö øùà ù"îë (äá
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וק"ל". רבים. ל' לא וגם נוכח ל' להעתיק רצה שלא וי"ל ב). סג, (ברכות להם" "אין וכן רע"א) ל, בתו"א כ.5.הובא לג, בראשית

כד.6. כג, ג.7.ירמי' ו, פמ"ב.8.ישעי' ח"א יג.9.בלק"א קמח, תהלים
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מנחםֿאב  כ"ג שלישי יום
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,`iw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åðéøùà .æ,222 'nr cr.'åëå ìåìòå
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,dfd mlerdeäæå ."éì øBà 'äaezky dn -16:eðéìò øáb ék" ¦§¤¦¨©¨¥
."'eë Bcñçytpae ,dfd mlerd jyeg lr xabzn 'd cqgy - ©§

,mipt lk lr ,ixd .'dn xe` ielib xi`n - seba z`vnpd mc`d
zn`" zkyndl jxcdy
ici lr `id ,"'d
.miax mingx zexxerzd
íéîçø úeøøBòúä Cà©¦§§©£¦
éøö ¯ 'ä éðôì íéaøC ©¦¦§¥¨¦

,úîàa ïk íb úBéäì¦§©¥¤¡¤
BlL úîàa àeäLk íâå§©§¤¨¡¤¤

éà ¯úîà éãé ìò ìëeé C ¥©©§¥¡¤
íéîçø øøBòì BlL¤§¥©£¦

?"'ä úîà"î íéðBéìò- ¤§¦¥¡¤
zn` lk ,xen`ky oeeik
"`lk" `id `xap ly
.d"awd ly zn`d iabl
àéä äæì äöòä Cà©¨¥¨¨¤¦
àéäL ,ä÷ãvä úcî¦©©§¨¨¤¦
ïàî ìò íéîçøä úcî¦©¨©£¦©©

déîøbî déì úéìc- §¥¥¦©§¥
envrn el oi`y inl

,melkçeø úBéçäì§©£©
àzúìc àúeøòúàáe ,'eë íéìôL"dhnlny zexxerzda" - §¨¦§¦§¨¨¦§©¨

-,àìéòìc àúeøòúà,"dlrnln zexxerzd" d`a -'ä ¦§¨¨¦§¥¨
íéaø íéîçø úðéça íä ,íéîcøð õé÷îe íéðLé øøBòî§¥§¥¦¥¦¦§¨¦¥§¦©©£¦©¦

íéðBéìò íéãñçå,íéîìòpäly oipr md dncxze dpiy - ©£¨¦¤§¦©¤§¨¦
oyi `edyk mc`a lynl enk ,xzei wenr mlrd lye mlrd
micqgde 'miax mingx'd mi`xwp okl ,mlrda md eizegek
mze`e ,"mincxp"e "mipyi" - mvra minlrp mdy ,mipeilrd

uiwne xxern d"awdäøàäå éelbä ìà íìòääî úàöì̈¥¥©¤§¥¤©¦§¤¨¨
ì eäæå ."íìBòì 'ä úîà" ,"íéiçä øBàa øBàì" ,äaøïBL ©¨¥§©©¦¡¤§¨§¤§

,ä÷ãöa øîàpä äòéøæzligzay "dwcv rxef" enk - §¦¨©¤¡©¦§¨¨
"dwcvl mkl erxf" e` ,zxb`d17,çéîöäìenk ,zelble - §©§¦©

ly ielibd `idy dginv
,drixfd,ïBéìòä úîà¡¤¨¤§

,èøôáe ."'ä úîà"¡¤¦§¨
úîà ìL ãñçå ä÷ãöa¦§¨¨¨¤¤¤¡¤
Lãwä õøà íò íéNBòL¤¦¦¤¤©Ÿ¤
äøäîa ïðBkúå äðaz¦¨¤§¦¥¦§¥¨
äî íi÷ì ,ïîà eðéîéa§¨¥¨¥§©¥©

áeúkL18õøàî úîà" : ¤¨¡¤¥¤¤
,"çîözdf dhnl - ¦§¨

dlrnle ,"l`xyi ux`"
"zekln"d zxitq df

,"ux`" mya z`xwpdìò©
,da ä÷ãvä úòéøæ éãé§¥§¦©©§¨¨¨

,l`xyi ux`a -ãñçå§¤¤
íéôñàpä íéaø íéîçøå§©£¦©¦©¤¡¨¦
íä ,dëBúì íéè÷ìðå§¦§¨¦§¨¥
íéãñç ïk íb íéøøBòî§§¦©¥£¨¦
íéðeôvä íéðBéìò¤§¦©§¦

íéîìòðå:øçà çqða) §¤§¨¦§ª¨©¥
(daáeúkL Bîk ,19:jaeh ax dn" -¯ "'eë zðôö øLà" ¨§¤¨£¤¨©§¨

.dîé÷äìå dððBëìz`e ,l`xyi ux` dhnly ux`d z` - §§¨§©£¦¨
xewn zeidl zcxeid ,"zeliv`c zekln" dlrnly ux`d
dniwdl yie ,"zeliv`"d mlern dhnly zenlerle mi`xapl

,dzelrdleáeúkL eäæå20:"éððBkz ä÷ãöa" :lr aqend - §¤¤¨¦§¨¨¦¨¦
"zeliv`c zekln" - dlrnlye dhnly l`xyi zqpk

."l`xyi zqpk" z`xwpd

.f."'eë eðìøBb íéòp äîe eð÷ìç áBh äî eðéøLà"mixac - ©§¥©¤§¥©¨¦¨¥
aexiwl xywda - "eced" iptly dltzd xcqa mixne` dl`
dn ,epl ixy` - mixne` ep` ,l`xyi ipae d"awd ly xywle
dti dne (miniiqne) eplxeb `ed mirp dne ,epwlg `ed aeh

"wlg" miiehiad .epzyexi
miqgiizn "lxeb"e
ziwl`d zelbzdl

aezky enke ,icedil1:'ä"
."'Bâå éñBëå é÷ìç úðî§¨¤§¦§¦§

okn xg`le)2(:aezk
."'Bâå éì eìôð íéìáç"lxeba miwlg -3`edy itk) 'ek il eltp £¨¦¨§¦§

,oky .il minirp ,lxeba il eltpy miwlgdy ,"minirpa" miiqn
jnez ,d"awd ,dz` ,"ilxeb jinez dz`" xn` ixd `ed ok iptl
lr "wlg" oeyld ep` mi`veny ixd .(aehd wlgd didiy ,ilxeb

.icedi ly eznypa dxi`nd zewl`d lr ,lxebì ïéáäìïBL §¨¦§
"eðìøBâ"å "eð÷ìç"- ¤§¥§¨¥

,zewl`d z`xwp recn
ly dnypa dxi`nd
"wlg" mya ,icedi
ly ezernyn ,"lxeb"e
zeidl dleki "wlg"
`vei `edy wlg ernyn "lxeb" eli`e ,ipyl dey cg` wlgy
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ë"â ì"ö 'ä éðôì ø"ø úåøøåòúä êà .'åë åãñç åðéìò
úîà éãé ìò ìëåé êéà åìù úîàá àåäùë íâå úîàá
äæì äöòä êà .'ä úîàî íéðåéìò íéîçø øøåòì åìù
úéìã ïàî ìò íéîçøä úãî àéäù ä÷ãöä úãî àéä
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,zewl`a "wlg" iehiaa
,oiadl epilr o`kn
`id zewl`y zexnly
j` ,zehiyt ly oipr
zcxeie dxi`nd zewl`a
jiiy - l`xyi zenypl
`id ,oky ."wlg" oeyld

zcxeily zelbzda
itk ,miwlg.oldl xiaqiy
,ïéðòä Cà,`ed -Bîk ©¨¦§¨§

á÷òéa áeúkL5àø÷iå" : ¤¨§©£Ÿ©¦§¨
,"ìàøNé éäìà ìà Bì¥¡Ÿ¥¦§¨¥

Leøt(` :mipaen `l mixac dnk weqta mpyi zehyta ,oky - ¥
o`k eli`e ,"awri" mya ef dyxta miynzyn ,df weqtl cr

(iwl` lÎ`)" xn`pl`xyiaezky dnl zekiiyd `id dn (a ."
iwl` lÎ`" oipra yecigd dn (b ."gafn my avie" df iptl

:`ed weqta "yexit"dy ,owfd epax xiaqn jk lr ."l`xyiék¦
,àeä ïk BîLk àeä-Ceøa-LBãwä úîàa äpä`edy ,`ed - ¦¥¤¡¤©¨¨¦§¥

jynp `ed - "`ed jexa" `ed ,mlerdn mnexne lcaen ,"yecw"
df iptl didy dny ,(zelbzde dkynd oeyln dkxa) dlbzne
:owfd epax oeylae ,zelbzde dkynda cxi ,mlrpe xzqp ,"`ed"

íéðBzçúå íéðBéìò ïéîìò ìk àlîî eäéàc óà ékzexnl - ¦©§¦§©¥¨¨§¦¤§¦§©§¦
,mipezgzde mipeilrd ,zenlerd lk `lnn `edyíeøî¥

úBìònä,zebixcnde -,úéøîçä Bælä õøàì úçzî ãò- ©©£©¦©©¨¨¤©¨©¨§¦
oi` o`k oky ,deeya mewn lka `vnpe mlek z` d"awd `lnn
xywda llk jxca xaqeny itk "oinlr lk `lnn"a dpeekd
ezlrnl m`zda mler lka znvnevnd zewl`a dbixcnl

`l` ,ezbixcnleo`k`vnpe `lnn d"awdy dnl `id dpeekd
,zenlerd lkaáeúkL Bîk6õøàä úàå íéîMä úà àìä" : §¤¨£Ÿ¤©¨©¦§¤¨¨¤

ìBëéák Búeîöòå Búeäî eðééäc ,Lnî "éðà" ¯ "àìî éðà£¦¨¥£¦©¨§©§¨§©§¦§¨

,ãáì BãBák àìåxg` mewna aezky itk -7ux`d lk `ln" : §Ÿ§§©
"d zece` xaecn my ,"eceak,jxazi ez`n dx`dde ely "ceak

" aezky ,o`k eli`eip`ezedne ezenvrl dpeekd - "`ln
`vnpe `lnn ezenvre ezedna d"awdy zexnl ,ixd .jxazi

,zenlerd lka-ìò-óà©©
ìcáîe LBã÷ àeä ïë-ét¦¥¨ª§¨

,íéðBzçúå íéðBéìòî- ¥¤§¦§©§¦
zenlerdn wx `l
- mipezgzd mi`xapde
zenlerdn mb `l`

,mipeilrdñtúð Bðéàå§¥¦§¨
íBìLå-ñç íëBúa ììk§¨§¨©§¨
ea elrti zenlerdy -
,mdn rtyen didiy
íãàä úîLð úñéôúk¦§¦©¦§©¨¨¨

,ìLî-Cøc-ìò Bôeâa- §©¤¤¨¨
,seba zqtzpd dnypd
miiepiydn zrtyen
jxazi `ed eli`e ,sebay
,zenlera qtzp epi`
melyeÎqg mdl didzy

,eilr drtydBîk§
øçà íB÷îa øàBáîL¤§¨§¨©¥

úeëéøàa8úàæìå .- ©£¦§¨Ÿ
,zenlern ixnbl dlrnle lcaene yecw d"awdy oeeik ,okle
Bcáì Búeîöòå Búeänî íúeiç ìa÷ì íéìBëé eéä àìŸ¨§¦§©¥©¨¦¨§©§§©

÷ø ,ìBëéákàeä-Ceøa-LBãwä øLà úeiçä úeèMtúä ¦§¨©¦§©§©©£¤©¨¨
äøàä Bîk ,ìLî-Cøc ìò ,àeä íéðBzçúå íéðBéìò äiçî§©¤¤§¦§©§¦©¤¤¨¨§¤¨¨

,Cøaúé BîMî äøéàî,cala dx`d ok mb `ed envr mydy - §¦¨¦§¦§¨¥
,dx`d dxi`ne zpxew mydne,ãçà BîLe àeäLyi okly - ¤§¤¨

,zenlerd lk zeigdl enyn dx`d gekaáeúkL Bîëe9ék" : §¤¨¦
,"Bcáì BîL ábNð`ed myd mby -"ecal"dlrnl - ¦§¨§§©

,mlerdnBãBä"å Båéæ ÷ø,myd ly -."'Bâå íéîLå õøà ìò- ©¦§©¤¤§¨¨¦§
,enyn dx`d - cala eife ced `id ,minye ux` ly zeigd

mb `ed envrlyk myd ,xen`kydyrnly jk ,cala dx`d ok
.dx`dn dx`d `id mi`xapde zenlerd zeigäøàäå- §¤¨¨

dx`dn,íúBéçäì íéðBzçúå íéðBéìòa Lnî úLaìúî Bæ- ¦§©¤¤©¨§¤§¦§©§¦§©£¨
zeyalzd lr xaecn xak o`kynn,mda z`vnp `idy wx `l .

zbixcnl m`zda zn`zene znvnevn zeigdy zeyalzd `l`
,mlerd mr zcg`zne ,mlerdéãé ìò íëBúa úñtúðå§¦§¤¤§¨©§¥

,íéaø íéòvîîdbixcn oia "mirvenn" enk ody zebixcn - §ª¨¦©¦
zepeilrd zebixcnl mb zekiiy odl yi ,oky .dpezgze dpeilr
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ùã÷ä úøâà
éäìàá ÷ìç åì ïéà ì"æøàîá øåâùä ïåùì áèéä
ììë ÷ìç ïåùì êééù àì äøåàëìã íâä éë ìàøùé
ïéðòä êà .å"ç íé÷ìçì ÷ìçúî åðéàù êøáúé úå÷ìàá
éë ùåøéô ìàøùé éäìà ìà åì àø÷éå á÷òéá ù"îë
ò"ëîî åäéàã óà éë àåä ïë åîùë ä"á÷ä úîàá äðä
õøàì úçúî ãò úåìòîä íåøî íéðåúçúå íéðåéìò
õøàä úàå íéîùä úà àìä ù"îë úéøîåçä åæìä
àìå ìåëéáë åúåîöòå åúåäî åðééäã ùîî éðà àìî éðà
íéðåúçúå íéðåéìòî ìãáåîå ùåã÷ àåä ë"ôòà ãáì åãåáë
íãàä úîùð úñéôúë å"ç íëåúá ììë ñôúð åðéàå
åéä àì úàæìå .úåëéøàá à"îá ù"îë î"ãò åôåâá
ìåëéáë åãáì åúåîöòå åúåäîî íúåéç ìá÷ì íéìåëé
íéðåéìò äéçî ä"á÷ä øùà úåéçä úåèùôúä ÷ø
êøáúé åîùî äøéàî äøàä åîë î"ãò àåä íéðåúçúå
ååéæ ÷ø åãáì åîù áâùð éë ù"îëå ãçà åîùå àåäù
ùîî úùáìúî åæ äøàäå .'åâå íéîùå õøà ìò åãåäå
éãé ìò íëåúá úñôúðå íúåéçäì íéðåúçúå íéðåéìòá
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.וש"נ ד. פ"ב, (ב"ר לכם אי' מקומות בכו"כ אבל תזריע, ס"פ בתנחומא אלא מצאתי לא "לע"ע
וק"ל". רבים. ל' לא וגם נוכח ל' להעתיק רצה שלא וי"ל ב). סג, (ברכות להם" "אין וכן רע"א) ל, בתו"א כ.5.הובא לג, בראשית

כד.6. כג, ג.7.ירמי' ו, פמ"ב.8.ישעי' ח"א יג.9.בלק"א קמח, תהלים



a`Îmgpnעו c"k iriax mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ד רביעי יום
,222 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxendx`d dpde...,222 'nr cráåøî øôñé

יום שלישי ֿ רביעי כ "ג ֿ כ "ד מנחם ֿ אב 
.

zcixil "mirvenn" od zeynyn okle ,zepezgzd zebixcnl mbe
,dpezgzd dbixcnl dpeilrd dbixcndn zeigde rtyd

íéaø íéîeöîöå- §¦§¦©¦
,zenka miax minevnv
,mevnv lk ici lry
,zeigde xe`d miphwzn

,íéîeöòå,xe`dy ,xzeia miwfg md zeki`ay minevnv - ©£¦
xg` beq `ed `l` ,xzei hrene ohw wx `l `ed ,mevnvd ixg`l

,mevnvd iptly xe`d xy`n xe` lyìzLäaúBâøãnä úeìL §¦§©§§©©§¥
,zenlerd ly -.'eëå ìeìòå älò Cøcenvr cg` mleray - ¤¤¦¨§¨§

- "dlir" ly xcq yi
,aaeqn - "lelr"e - daiq
dlir `id zg` dbixcn
dpezgzd dbixcnl daiqe
ly zecixide minevnvd lk ixg` ixd ,"dlir"dn "lelr" `idy

.mda qtzp `edy ote`a zenlera xe`d `a ,xe`d

äìòîlL óà ,Bæ äøàä ,äpäåxzeia mipeilrd zenlera - §¦¥¤¨¨©¤§©§¨
,leabe dlabdn dlrnlyúðéçáa úèMtúîe äøéàî àéä¦§¦¨¦§©¤¤¦§¦©

,úéìëúå ìeáb éìa,seq ilae leab ila -úBîìBò úBéçäì §¦§§©§¦§©£¨
,úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòðmb -ibeqila md dl` zenler ¤§¨¦§¥¥§©§¦

mdn mler lk mbe ,leab
e`a `edleab ila ly ot
,zilkzeáeúkL Bîk§¤¨

àaø àøãàa10,- §¦§¨©¨
minlrp zenler mpyiy

,zilkze uw oi`l-óà©
dzãøa ïë-ét-ìò- ©¦¥§¦§¨

- dx`dd zcxaähîì§©¨
íéaø íéîeöîö éãé ìò©§¥¦§¦©¦
íéàøápä úBéçäì§©£©¦§¨¦

,íéNòpäå íéøeöéäå- §©§¦§©©£¦
zenleray mi`xapd
"dxivi" ,"d`ixa"
oaen jkn ."diyr"e
zece` xaecn df iptly
"zeliv`"d mler
seqÎoi` zenlere
mlern dlrnly

,"zeliv`"dú÷ìçð àéä¦¤§¤¤
øtñîì ììk Cøc¤¤§¨§¦§©

,â"éøz,613 -ãâðk ©§©§¤¤
äøàä úBëLîä éðéî â"éøz ïä ïäL ,äøBzä úBöî â"éøz©§©¦§©¨¤¥¥©§©¦¥©§¨¤¨¨
íãàä úîLðì øéàäì ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî Bæ¥¥¨§¨¦§¦§©¨¨¨

ç"îøî äìeìkä248 -ä"ñLe íéøáà365 -,íéãéb- ©§¨¥§¨¥¨¦§¨¦¦
,(613) b"ixz md cgiaydøeáòa øLàly eznyp liaya - £¤©£¨

,icediähîì Bæ äøàä úëLîäå úãéøé úéìëz øwò àeä¦©©§¦§¦©§©§¨©¤¨¨§©¨
,íéNòpäå íéøeöéäå íéàøápä ìëìmlek mi`xwpd - §¨©¦§¨¦§©§¦§©©£¦

"dhn,dlabdn dlrnly zenlerd znerl ,"ïlk úéìëzL- ¤©§¦ª¨
,miyrpde mixvepd ,mi`xapd lk ly:òãBpk ,íãàä àeä- ¨¨¨©©

jiiy `le ,zehiytd zilkza heyt `ed zewl`y zexnl ,ixd
dxi`nd ziwl`d dx`dda ,j` ,miwlg ly oipr zewl`a

- icedi ly eznyp `id mzilkze mxwiry dhnl zenlera
ly oiprd jiiymiwlg (613) b"ixz md illk ote`ae .miwlg

- oldl owfd epax xiaqi - zeihxtae ,dx`dd zwlgzn mda
.miihxt miwlg daxdl ,dl` miwlgn cg` lk wlgzn

äæ øtñî ,äpäåb"ixz - §¦¥¦§¨¤
b"ixz cbpk - (613)

,dxezd zeevnàeä
,ììk Cøãaote`a - §¤¤§¨

dx`dd zwlgzn illk
,miwlg (613) b"ixzl
äpä ¯ èøt Cøãa ìáà£¨§¤¤§¨¦¥
äåöîe äåöî ìk̈¦§¨¦§¨
íéaø íéèøôì ú÷lçúî¦§©¤¤¦§¨¦©¦
ïäå ,úéìëúå õ÷ ïéàì§¥¥§©§¦§¥
úBièøt úBëìä éôeb ïä¥¥£¨§¨¦
íäì ïéàL äåöî ìëaL¤§¨¦§¨¤¥¨¤

,øtñîxtqn oi` - ¦§¨
lkay zekldd ihxtl

,zeevndn zg`Bîk§
áeúkL11änä íéML" : ¤¨¦¦¥¨
"úBëìîmiyxec - §¨

l"f epinkg12:'ñ ïä¥
úBzëqî,q"yd -,'eë ©¤§

"øtñî ïéà úBîìòå"- ©£¨¥¦§¨
:l"f epinkg miyxecïä¥

,'eë úBëìää,xtqn ila ody -ïBéìòä ïBöø úëLîä ïäL ©£¨¤¥©§¨©§¨¤§
.'eëihxt mb jk ,leab ila ixd `ed oeilrd oevxdy oeeike -

.leab ila md - oeilrd oevxdn zekynd ihxt mdy ,zekldd
,dx`dd zwlgzn mda miillkd miwlgd b"ixz iably myke
,mipipr b"ixz mpyi ,mze` zhlewd ,dnypay ,lirl xn`
zekyndd ihxt iabl mb jk ,micib d"qye mixa` g"nx
miihxt milk l`xyi zenypl yi - leab ila mdy ,dx`ddny

:owfd epax oeylae .ef dkynde dx`dn mihxtd helwlïëå§¥
.íãàä úîLða Lnî àeäzhilwl milk dnypl yiy - ©¨§¦§©¨¨¨

.ef dx`de dkyndn miiteqÎoi`d mihxtdìk ,äpä ék¦¦¥¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåìùìúùäá íéîåöòå íéáø íéîåöîöå íéáø íéòöåîî
.'åëå ìåìòå äìò êøã úåâøãîä

óà åæ äøàä äðäå
ìåáâ éìá 'éçáá úèùôúîå äøéàî àéä äìòîìù
úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòð úåîìåò úåéçäì úéìëúå
íéîåöîö é"ò äèîì äúãøá ë"ôòà àáø àøãàá ù"îë
ú÷ìçð àéä íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä úåéçäì íéáø
ïäù äøåúä úåöî â"éøú ãâðë â"éøú øôñîì ììë êøã
øéàäì ä"á ñ"à øåàî åæ äøàä úåëùîä éðéî â"éøú ïä
íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îøî äìåìëä íãàä úîùðì
úëùîäå úãéøé úéìëú ø÷éò àåä äøåáòá øùà
íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä ìëì äèîì åæ äøàä

:òãåðë íãàä àåä ïìåë úéìëúù
äðäåèøô êøãá ìáà .ììë êøãá àåä äæ øôñî

íéáø íéèøôì ú÷ìçúî äåöîå äåöî ìë äðä
ìëáù úåéèøô úåëìä éôåâ ïä ïäå úéìëúå õ÷ ïéàì
úåëìî äîä íéùù ù"îë øôñî íäì ïéàù äåöî
úåëìää ïä øôñî ïéà úåîìòå 'åë úåúëñî 'ñ ïä
ùîî àåä ïëå 'åë ïåéìòä ïåöø úëùîä ïäù 'åë
åéä íìåòáù úåîùðä ìë äðä éë íãàä úîùðá
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ואילך.10. ב קכז, ח.11.זח"ג ו, ובכ"מ.12.שה"ש שם. שהש"ר

a`Îmgpn d"k iying mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ה חמישי יום
,222 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éøôåù äðäå,aiw 'nr cr.à"îá ù"îë

a úBìeìk eéä íìBòaL úBîLpäly eznyp -íãà ©§¨¤¨¨¨§¨¨¨
ïBLàøä13êøãå ,BúîLð äúéä ììk,oey`xd mc` ly - ¨¦§¤¤§§¨¨§¨¦§¨

:â"éøz øtñîì ú÷ìçð¤§¤¤§¦§©©§©
ä"ñLe íéøáà ç"îø§¨¥¨¦§¨
èøt Cøc Cà ,íéãéb¦¦©¤¤§¨
ïéà úBöBöéðì ú÷ìçð¤§¤¤§¦¥
ìk úBîLð ïäL ,øtñî¦§¨¤¥¦§¨
úBáàä úBîéî ìàøNé¦§¨¥¦¨¨
úàéa ãò íéèáMäå§©§¨¦©¦©
,ììëa ãòå çéLnä©¨¦©§©¦§¨
øîàpM äî æà íi÷iL14ìBçk ìàøNé éða øtñî äéäå" : ¤§ª©¨©¤¤¡©§¨¨¦§©§¥¦§¨¥§

"áøî øôqé àìå ãné àì øLà ,íiä15.,oaen xen`d lkn - ©¨£¤Ÿ¦©§Ÿ¦¨¥¥Ÿ

ly xetq oi` zevevipl zwlgznd) oey`xd mc` znypy
dkynddn miiteqÎoi`d mihxtd likdl dgeka did (zenyp
oevxd ly dx`dde
zeigde xe`d ,oeilrd
zenypl jynpd iwl`d
epax xiaqi oldl .l`xyi
,lirl xikfdy dn owfd
el `xwie" aezk awriay
mby ,"l`xyi iwl` lÎ`
lk eznypa exi`d awria
mc`a xacd didy jxcÎlre itk ,ziwl`d dx`ddn mihxtd

:owfd epax oeylae .oey`xd

ïBLàøä íãàc déøôeL ïéòî á÷òéc déøôeL ,äpäå16,eitei - §¦¥§¥§©£Ÿ¥¥§¥§¨¨¨¦
,oey`xd mc` ly ezenilye eitei oirk awri ly ezenilyeïwzL¤¦¥

,awri -ìkî äìeìk ïk íb BúîLð äúéäå ,ïBLàøä íãà àèç¥§¨¨¨¦§¨§¨¦§¨©¥§¨¦¨
,íìBò ãòå íìBòî ,ìàøNéaL úBîLpäzenypd mb ,xnelk - ©§¨¤§¦§¨¥¥¨§©¨

"`iqkz`c `nlr"n
,(miqeknd zenlerdn)
`nlr"n zenypd mbe
zenlerdn) "`ilbz`c
zelelk olek eid (mielbd

,awri ly eznypaäéäå§¨¨
äøBúì äákøî¤§¨¨§¨
úàø÷pL ,äìòîlL¤§©§¨¤¦§¥

,"íãà" íLaz`f" - §¥¨¨
"mc` dxezd17,Bîk§

áeúkL18úeîc ìòå" : ¤¨§©§
äàøîk úeîc àqkä©¦¥§§©§¥

,"'eëå íãàdpeekdy - ¨¨§
`aeny itk ,"dxez"l `id

dlawd zxeza19.Bîëe§
áeúkL20íéðôì úàæå" : ¤¨§Ÿ§¨¦

"'eë ìàøNéaz`fe - §¦§¨¥
,l`xyi ly mzeinipta

äøBz àlà úàæ ïéà"21,"'eëmcewn did ,dxez ,"z`f"y - ¥Ÿ¤¨¨
,l`xyia,"àáñ ìàøNé" úîLða úLaìîe äìeìk äúéäL- ¤¨§¨§¨§ª¤¤§¦§©¦§¨¥¨¨

lr oke ,"`aq l`xyi" `xwpd dhnl epia` awri lr aqend
,"`aq l`xyi" `xwp ok mby dlrnl eyxeyäìeìkäznyp - ©§¨

dlelk "`aq l`xyi".úBîLpä ìkîxe`l ilk did `ede - ¦¨©§¨
.dxezdì "ìà" ¯ "ìàøNé éäìà ìà Bì àø÷iå" eäæåïBL §¤©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥¥§

äøàää úëLîä,cqgd zcn lr fnex lÎ` myd ,oky - ©§¨©©¤¨¨

,drtyde dkyndìà íìòääî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî¥¥¨¥©¤§¥¤
,éelbä,dxeza yaelnd seqÎoi` xe`l dpeekd -øéàäì ©¦§¨¦

áeúkL Bîëe ,BúîLða éelb úðéçáa22;"eðì øàéå 'ä ìà" :- ¦§¦©¦§¦§¨§¤¨¥©¨¤¨
,"l`xyi iwl` lÎ` el `xwie" edfe ,dx`d oeyl `ed "lÎ`"y ixd

`xw awriyjiynde
dx`ddn zelbzdd
,seq oi` xe` ly zillkd
lk ekeza liknd llkd
zeevne dxezay mihxtd
xi`z zelbzddy -

.eznypaéøLé ìk åéøçàå§©£¨¨¦§¥
áì23,xe`dy dl` - ¥

`a mgena xi`nd iwl`d
mdl yi xy`e mala
'd zad` ly zexxerzd
zeig dqipknd ,'d z`xie
mneiwae dxez mcenila

,zeevnäøBza íé÷ñBòä̈§¦©¨
'ä øBà øéàî ,úBönáe©¦§¥¦
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨

,íúîLða éelb úðéçáa- ¦§¦©¦§¦§¨¨
z`xwp ef "dx`d"

"epiwlgaeh dn epixy`) "epiwlgziwl`d dx`dd ,xnelk ,("
dx`ddn wlg `idy ,devn lk ici lr dxi`nd zihxtd
,dhnl zcxei `idyk ef dx`dy ,lirl xaqedy itke .zillkd
wlgd ixd - 'eke miwlg (613) b"ixzl zewlgzd ly ote`a `id
lre ,devn miiwnd icedi ly dnypa xi`n ziwl`d dx`ddny

aeh dn epixy`" xn`p jkepiwlg."úàN øúéa äæ éelb ïîæe§©¦¤§¤¤§¥
Bîk ,älôzä úòLa àeä íaìå íçîa äøàää æò øúéå§¤¤¨©¤¨¨§Ÿ¨§¦¨¦§©©§¦¨§
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ú÷ìçð åúîùð äúéä ììë êøãå ø"äãàá úåìåìë
êøã êà íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îø â"éøú øôñîì
ìë úåîùð ïäù øôñî ïéà úåöåöéðì ú÷ìçð èøô
çéùîä úàéá ãò íéèáùäå úåáàä úåîéî ìàøùé
ìåçë é"ðá øôñî äéäå ù"î æà íéå÷éù ììëá ãòå

.áåøî øôñé àìå ãîé àì øùà íéä

äéøôåù äðäå
ø"äãà àèç ï÷éúù ø"äãàã äéøôåù ïéòî á÷òéã
ìàøùéáù úåîùðä ìëî äìåìë ë"â åúîùð äúéäå
'÷ðù äìòîìù äøåúì äáëøî äéäå íìåò ãòå íìåòî
äàøîë úåîã àñëä úåîã ìòå ù"îë íãà íùá
úàæ ïéà 'åë ìàøùéá íéðôì úàæå ù"îëå 'åëå íãà
úîùðá úùáåìîå äìåìë äúéäù 'åë äøåú àìà
åì àø÷éå åäæå úåîùðä ìëî äìåìëä àáñ ìàøùé
øåàî äøàää úëùîä ïåùì ìà .ìàøùé é÷ìà ìà
éåìéâ 'éçáá øéàäì éåìéâä ìà íìòääî ä"á ñ"à
áì éøùé ìë åéøçàå åðì øàéå 'ä ìà ù"îëå åúîùðá

úåöîáå äøåúá íé÷ñåòää"á ñ"à 'ä øåà øéàî
úàù øúéá äæ éåìéâ ïîæå íúîùðá éåìéâ úðéçáá
äìôúä úòùá àåä íáìå íçåîá äøàää æò øúéå

.à"îá ù"îë
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ובכ"מ.13. ב. פ"מ, ב"ר א.14.ראה ב, ˘ËÈÏ"‡:15.הושע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(י טז, (שם אחר" מפסוק א.16."סיום פד, ב"מ
יד.17.ובכ"מ. יט, כו.18.חוקת א, ואיל 19.יחזקאל ב עא, זח"א ז.20.ך.ראה ד, ב.21.רות פא, כז.22.זח"ג קיח, 23.תהלים

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(ג מ, שלח לקו"ת (ראה ישרֿאֿל" אותיות "דישראל :



עז a`Îmgpn c"k iriax mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ד רביעי יום
,222 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxendx`d dpde...,222 'nr cráåøî øôñé

יום שלישי ֿ רביעי כ "ג ֿ כ "ד מנחם ֿ אב 
.

zcixil "mirvenn" od zeynyn okle ,zepezgzd zebixcnl mbe
,dpezgzd dbixcnl dpeilrd dbixcndn zeigde rtyd

íéaø íéîeöîöå- §¦§¦©¦
,zenka miax minevnv
,mevnv lk ici lry
,zeigde xe`d miphwzn

,íéîeöòå,xe`dy ,xzeia miwfg md zeki`ay minevnv - ©£¦
xg` beq `ed `l` ,xzei hrene ohw wx `l `ed ,mevnvd ixg`l

,mevnvd iptly xe`d xy`n xe` lyìzLäaúBâøãnä úeìL §¦§©§§©©§¥
,zenlerd ly -.'eëå ìeìòå älò Cøcenvr cg` mleray - ¤¤¦¨§¨§

- "dlir" ly xcq yi
,aaeqn - "lelr"e - daiq
dlir `id zg` dbixcn
dpezgzd dbixcnl daiqe
ly zecixide minevnvd lk ixg` ixd ,"dlir"dn "lelr" `idy

.mda qtzp `edy ote`a zenlera xe`d `a ,xe`d

äìòîlL óà ,Bæ äøàä ,äpäåxzeia mipeilrd zenlera - §¦¥¤¨¨©¤§©§¨
,leabe dlabdn dlrnlyúðéçáa úèMtúîe äøéàî àéä¦§¦¨¦§©¤¤¦§¦©

,úéìëúå ìeáb éìa,seq ilae leab ila -úBîìBò úBéçäì §¦§§©§¦§©£¨
,úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòðmb -ibeqila md dl` zenler ¤§¨¦§¥¥§©§¦

mdn mler lk mbe ,leab
e`a `edleab ila ly ot
,zilkzeáeúkL Bîk§¤¨

àaø àøãàa10,- §¦§¨©¨
minlrp zenler mpyiy

,zilkze uw oi`l-óà©
dzãøa ïë-ét-ìò- ©¦¥§¦§¨

- dx`dd zcxaähîì§©¨
íéaø íéîeöîö éãé ìò©§¥¦§¦©¦
íéàøápä úBéçäì§©£©¦§¨¦

,íéNòpäå íéøeöéäå- §©§¦§©©£¦
zenleray mi`xapd
"dxivi" ,"d`ixa"
oaen jkn ."diyr"e
zece` xaecn df iptly
"zeliv`"d mler
seqÎoi` zenlere
mlern dlrnly

,"zeliv`"dú÷ìçð àéä¦¤§¤¤
øtñîì ììk Cøc¤¤§¨§¦§©

,â"éøz,613 -ãâðk ©§©§¤¤
äøàä úBëLîä éðéî â"éøz ïä ïäL ,äøBzä úBöî â"éøz©§©¦§©¨¤¥¥©§©¦¥©§¨¤¨¨
íãàä úîLðì øéàäì ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî Bæ¥¥¨§¨¦§¦§©¨¨¨

ç"îøî äìeìkä248 -ä"ñLe íéøáà365 -,íéãéb- ©§¨¥§¨¥¨¦§¨¦¦
,(613) b"ixz md cgiaydøeáòa øLàly eznyp liaya - £¤©£¨

,icediähîì Bæ äøàä úëLîäå úãéøé úéìëz øwò àeä¦©©§¦§¦©§©§¨©¤¨¨§©¨
,íéNòpäå íéøeöéäå íéàøápä ìëìmlek mi`xwpd - §¨©¦§¨¦§©§¦§©©£¦

"dhn,dlabdn dlrnly zenlerd znerl ,"ïlk úéìëzL- ¤©§¦ª¨
,miyrpde mixvepd ,mi`xapd lk ly:òãBpk ,íãàä àeä- ¨¨¨©©

jiiy `le ,zehiytd zilkza heyt `ed zewl`y zexnl ,ixd
dxi`nd ziwl`d dx`dda ,j` ,miwlg ly oipr zewl`a

- icedi ly eznyp `id mzilkze mxwiry dhnl zenlera
ly oiprd jiiymiwlg (613) b"ixz md illk ote`ae .miwlg

- oldl owfd epax xiaqi - zeihxtae ,dx`dd zwlgzn mda
.miihxt miwlg daxdl ,dl` miwlgn cg` lk wlgzn

äæ øtñî ,äpäåb"ixz - §¦¥¦§¨¤
b"ixz cbpk - (613)

,dxezd zeevnàeä
,ììk Cøãaote`a - §¤¤§¨

dx`dd zwlgzn illk
,miwlg (613) b"ixzl
äpä ¯ èøt Cøãa ìáà£¨§¤¤§¨¦¥
äåöîe äåöî ìk̈¦§¨¦§¨
íéaø íéèøôì ú÷lçúî¦§©¤¤¦§¨¦©¦
ïäå ,úéìëúå õ÷ ïéàì§¥¥§©§¦§¥
úBièøt úBëìä éôeb ïä¥¥£¨§¨¦
íäì ïéàL äåöî ìëaL¤§¨¦§¨¤¥¨¤

,øtñîxtqn oi` - ¦§¨
lkay zekldd ihxtl

,zeevndn zg`Bîk§
áeúkL11änä íéML" : ¤¨¦¦¥¨
"úBëìîmiyxec - §¨

l"f epinkg12:'ñ ïä¥
úBzëqî,q"yd -,'eë ©¤§

"øtñî ïéà úBîìòå"- ©£¨¥¦§¨
:l"f epinkg miyxecïä¥

,'eë úBëìää,xtqn ila ody -ïBéìòä ïBöø úëLîä ïäL ©£¨¤¥©§¨©§¨¤§
.'eëihxt mb jk ,leab ila ixd `ed oeilrd oevxdy oeeike -

.leab ila md - oeilrd oevxdn zekynd ihxt mdy ,zekldd
,dx`dd zwlgzn mda miillkd miwlgd b"ixz iably myke
,mipipr b"ixz mpyi ,mze` zhlewd ,dnypay ,lirl xn`
zekyndd ihxt iabl mb jk ,micib d"qye mixa` g"nx
miihxt milk l`xyi zenypl yi - leab ila mdy ,dx`ddny

:owfd epax oeylae .ef dkynde dx`dn mihxtd helwlïëå§¥
.íãàä úîLða Lnî àeäzhilwl milk dnypl yiy - ©¨§¦§©¨¨¨

.ef dx`de dkyndn miiteqÎoi`d mihxtdìk ,äpä ék¦¦¥¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåìùìúùäá íéîåöòå íéáø íéîåöîöå íéáø íéòöåîî
.'åëå ìåìòå äìò êøã úåâøãîä

óà åæ äøàä äðäå
ìåáâ éìá 'éçáá úèùôúîå äøéàî àéä äìòîìù
úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòð úåîìåò úåéçäì úéìëúå
íéîåöîö é"ò äèîì äúãøá ë"ôòà àáø àøãàá ù"îë
ú÷ìçð àéä íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä úåéçäì íéáø
ïäù äøåúä úåöî â"éøú ãâðë â"éøú øôñîì ììë êøã
øéàäì ä"á ñ"à øåàî åæ äøàä úåëùîä éðéî â"éøú ïä
íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îøî äìåìëä íãàä úîùðì
úëùîäå úãéøé úéìëú ø÷éò àåä äøåáòá øùà
íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä ìëì äèîì åæ äøàä

:òãåðë íãàä àåä ïìåë úéìëúù
äðäåèøô êøãá ìáà .ììë êøãá àåä äæ øôñî

íéáø íéèøôì ú÷ìçúî äåöîå äåöî ìë äðä
ìëáù úåéèøô úåëìä éôåâ ïä ïäå úéìëúå õ÷ ïéàì
úåëìî äîä íéùù ù"îë øôñî íäì ïéàù äåöî
úåëìää ïä øôñî ïéà úåîìòå 'åë úåúëñî 'ñ ïä
ùîî àåä ïëå 'åë ïåéìòä ïåöø úëùîä ïäù 'åë
åéä íìåòáù úåîùðä ìë äðä éë íãàä úîùðá
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ואילך.10. ב קכז, ח.11.זח"ג ו, ובכ"מ.12.שה"ש שם. שהש"ר

a`Îmgpn d"k iying mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ה חמישי יום
,222 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éøôåù äðäå,aiw 'nr cr.à"îá ù"îë

a úBìeìk eéä íìBòaL úBîLpäly eznyp -íãà ©§¨¤¨¨¨§¨¨¨
ïBLàøä13êøãå ,BúîLð äúéä ììk,oey`xd mc` ly - ¨¦§¤¤§§¨¨§¨¦§¨

:â"éøz øtñîì ú÷ìçð¤§¤¤§¦§©©§©
ä"ñLe íéøáà ç"îø§¨¥¨¦§¨
èøt Cøc Cà ,íéãéb¦¦©¤¤§¨
ïéà úBöBöéðì ú÷ìçð¤§¤¤§¦¥
ìk úBîLð ïäL ,øtñî¦§¨¤¥¦§¨
úBáàä úBîéî ìàøNé¦§¨¥¦¨¨
úàéa ãò íéèáMäå§©§¨¦©¦©
,ììëa ãòå çéLnä©¨¦©§©¦§¨
øîàpM äî æà íi÷iL14ìBçk ìàøNé éða øtñî äéäå" : ¤§ª©¨©¤¤¡©§¨¨¦§©§¥¦§¨¥§

"áøî øôqé àìå ãné àì øLà ,íiä15.,oaen xen`d lkn - ©¨£¤Ÿ¦©§Ÿ¦¨¥¥Ÿ

ly xetq oi` zevevipl zwlgznd) oey`xd mc` znypy
dkynddn miiteqÎoi`d mihxtd likdl dgeka did (zenyp
oevxd ly dx`dde
zeigde xe`d ,oeilrd
zenypl jynpd iwl`d
epax xiaqi oldl .l`xyi
,lirl xikfdy dn owfd
el `xwie" aezk awriay
mby ,"l`xyi iwl` lÎ`
lk eznypa exi`d awria
mc`a xacd didy jxcÎlre itk ,ziwl`d dx`ddn mihxtd

:owfd epax oeylae .oey`xd

ïBLàøä íãàc déøôeL ïéòî á÷òéc déøôeL ,äpäå16,eitei - §¦¥§¥§©£Ÿ¥¥§¥§¨¨¨¦
,oey`xd mc` ly ezenilye eitei oirk awri ly ezenilyeïwzL¤¦¥

,awri -ìkî äìeìk ïk íb BúîLð äúéäå ,ïBLàøä íãà àèç¥§¨¨¨¦§¨§¨¦§¨©¥§¨¦¨
,íìBò ãòå íìBòî ,ìàøNéaL úBîLpäzenypd mb ,xnelk - ©§¨¤§¦§¨¥¥¨§©¨

"`iqkz`c `nlr"n
,(miqeknd zenlerdn)
`nlr"n zenypd mbe
zenlerdn) "`ilbz`c
zelelk olek eid (mielbd

,awri ly eznypaäéäå§¨¨
äøBúì äákøî¤§¨¨§¨
úàø÷pL ,äìòîlL¤§©§¨¤¦§¥

,"íãà" íLaz`f" - §¥¨¨
"mc` dxezd17,Bîk§

áeúkL18úeîc ìòå" : ¤¨§©§
äàøîk úeîc àqkä©¦¥§§©§¥

,"'eëå íãàdpeekdy - ¨¨§
`aeny itk ,"dxez"l `id

dlawd zxeza19.Bîëe§
áeúkL20íéðôì úàæå" : ¤¨§Ÿ§¨¦

"'eë ìàøNéaz`fe - §¦§¨¥
,l`xyi ly mzeinipta

äøBz àlà úàæ ïéà"21,"'eëmcewn did ,dxez ,"z`f"y - ¥Ÿ¤¨¨
,l`xyia,"àáñ ìàøNé" úîLða úLaìîe äìeìk äúéäL- ¤¨§¨§¨§ª¤¤§¦§©¦§¨¥¨¨

lr oke ,"`aq l`xyi" `xwpd dhnl epia` awri lr aqend
,"`aq l`xyi" `xwp ok mby dlrnl eyxeyäìeìkäznyp - ©§¨

dlelk "`aq l`xyi".úBîLpä ìkîxe`l ilk did `ede - ¦¨©§¨
.dxezdì "ìà" ¯ "ìàøNé éäìà ìà Bì àø÷iå" eäæåïBL §¤©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥¥§

äøàää úëLîä,cqgd zcn lr fnex lÎ` myd ,oky - ©§¨©©¤¨¨

,drtyde dkyndìà íìòääî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî¥¥¨¥©¤§¥¤
,éelbä,dxeza yaelnd seqÎoi` xe`l dpeekd -øéàäì ©¦§¨¦

áeúkL Bîëe ,BúîLða éelb úðéçáa22;"eðì øàéå 'ä ìà" :- ¦§¦©¦§¦§¨§¤¨¥©¨¤¨
,"l`xyi iwl` lÎ` el `xwie" edfe ,dx`d oeyl `ed "lÎ`"y ixd

`xw awriyjiynde
dx`ddn zelbzdd
,seq oi` xe` ly zillkd
lk ekeza liknd llkd
zeevne dxezay mihxtd
xi`z zelbzddy -

.eznypaéøLé ìk åéøçàå§©£¨¨¦§¥
áì23,xe`dy dl` - ¥

`a mgena xi`nd iwl`d
mdl yi xy`e mala
'd zad` ly zexxerzd
zeig dqipknd ,'d z`xie
mneiwae dxez mcenila

,zeevnäøBza íé÷ñBòä̈§¦©¨
'ä øBà øéàî ,úBönáe©¦§¥¦
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨

,íúîLða éelb úðéçáa- ¦§¦©¦§¦§¨¨
z`xwp ef "dx`d"

"epiwlgaeh dn epixy`) "epiwlgziwl`d dx`dd ,xnelk ,("
dx`ddn wlg `idy ,devn lk ici lr dxi`nd zihxtd
,dhnl zcxei `idyk ef dx`dy ,lirl xaqedy itke .zillkd
wlgd ixd - 'eke miwlg (613) b"ixzl zewlgzd ly ote`a `id
lre ,devn miiwnd icedi ly dnypa xi`n ziwl`d dx`ddny

aeh dn epixy`" xn`p jkepiwlg."úàN øúéa äæ éelb ïîæe§©¦¤§¤¤§¥
Bîk ,älôzä úòLa àeä íaìå íçîa äøàää æò øúéå§¤¤¨©¤¨¨§Ÿ¨§¦¨¦§©©§¦¨§
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ú÷ìçð åúîùð äúéä ììë êøãå ø"äãàá úåìåìë
êøã êà íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îø â"éøú øôñîì
ìë úåîùð ïäù øôñî ïéà úåöåöéðì ú÷ìçð èøô
çéùîä úàéá ãò íéèáùäå úåáàä úåîéî ìàøùé
ìåçë é"ðá øôñî äéäå ù"î æà íéå÷éù ììëá ãòå

.áåøî øôñé àìå ãîé àì øùà íéä

äéøôåù äðäå
ø"äãà àèç ï÷éúù ø"äãàã äéøôåù ïéòî á÷òéã
ìàøùéáù úåîùðä ìëî äìåìë ë"â åúîùð äúéäå
'÷ðù äìòîìù äøåúì äáëøî äéäå íìåò ãòå íìåòî
äàøîë úåîã àñëä úåîã ìòå ù"îë íãà íùá
úàæ ïéà 'åë ìàøùéá íéðôì úàæå ù"îëå 'åëå íãà
úîùðá úùáåìîå äìåìë äúéäù 'åë äøåú àìà
åì àø÷éå åäæå úåîùðä ìëî äìåìëä àáñ ìàøùé
øåàî äøàää úëùîä ïåùì ìà .ìàøùé é÷ìà ìà
éåìéâ 'éçáá øéàäì éåìéâä ìà íìòääî ä"á ñ"à
áì éøùé ìë åéøçàå åðì øàéå 'ä ìà ù"îëå åúîùðá

úåöîáå äøåúá íé÷ñåòää"á ñ"à 'ä øåà øéàî
úàù øúéá äæ éåìéâ ïîæå íúîùðá éåìéâ úðéçáá
äìôúä úòùá àåä íáìå íçåîá äøàää æò øúéå

.à"îá ù"îë
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ובכ"מ.13. ב. פ"מ, ב"ר א.14.ראה ב, ˘ËÈÏ"‡:15.הושע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(י טז, (שם אחר" מפסוק א.16."סיום פד, ב"מ
יד.17.ובכ"מ. יט, כו.18.חוקת א, ואיל 19.יחזקאל ב עא, זח"א ז.20.ך.ראה ד, ב.21.רות פא, כז.22.זח"ג קיח, 23.תהלים

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(ג מ, שלח לקו"ת (ראה ישרֿאֿל" אותיות "דישראל :



a`Îmgpnעח e"k iyiy mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ו שישי יום
,aiw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...óà äðäå,aiw 'nr cr:ùîî ìøåâä

øçà íB÷îa øàBáîL24.ici lr ,oky -mleqmiler dltzd ¤§¨§¨©¥
ziwl`d dx`dd mleqd ici lr jynpe ,icedi ly zeevnd iyrn
oeyld owfd epax xiaqd o`k cr .dizeawray zelbzdde

mirp dn" oeyld xiaqi oldl ."epiwlg"epilxebixd lxeby ,"
.dtid wlga mikef lxeb it lr wxe llkd on `vei wlg lr dxen

:owfd epax oeylae

éelbL óà ,äpäå,iwl` -úBönäå äøBzä ÷ñò éãé ìò äæ §¦¥©¤¦¤©§¥¥¤©¨§©¦§
úçà äøBz ék ,ììk Cøãa ìàøNiî Lôð ìëì äåL àeä¨¤§¨¤¤¦¦§¨¥§¤¤§¨¦¨©©

eðlëì ãçà ètLîecvne ,zeevne dxeza aiiegn icedi lk - ¦§¨¤¨§ª¨
ddlrnly dx`d`id ,zeevnde dxezd ici lr zkynpd

cg` lkl zkynp
,deya l`xyin-ìò-óà©©

ïéà èøt Cøãa ïë-ét¦¥§¤¤§¨¥
Bà úBLôpä ìk- ¨©§¨

dlrnly dbixcnd
,dpnnå úBçeøäe` - ¨§

dlrnly dbixcnd
,dpnnúBåL úBîLpä©§¨¨

äæ ïéðòadx`da - §¦§¨¤
ziwl`d zelbzde
ici lr mdl dxi`nd

,devn meiwe dxezéôì§¦
íàBáe íìebìb ïîæe úò¥§©¦§¨¨

,äfä íìBòaziaxn - ¨¨©¤
epizexec ly zenypd
eidy zenyp ixd od dl`
aey ecxie df mlera xak
oipr owzl ick dfd mlerl
onfd itl ixd ,miieqn
dnypdy dtewzde

dl dxi`n dfk ote`a - df mlerl zcxeie zlblbzndlrnln
.ef e` ef devn ici lry ziwl`d zelbzdde dx`ddøîàîëe§©£©

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø25,éôè øéäæ éåä éàîa Ceáà" : ©¥¦§¨¦§¨¨¨§©¨¥¨¦§¥
."'eë úéöéöa déì øîàdpre ?"xzei xidf did dna jia`" - ¨©¥§¦¦

zelbzd el dxi`d ziviv zevnay ,ixd ."ziviv zevna" :el
zeevna xy`n xzei dneiwa xidf did okly ,zcgein ziwl`

yexitd itke ,zexg`26ied i`na" :xidfdna - "ithxi`del
.iwl`d xe`d xzeiúBøBcä ìk ïéà ïëå27.ïéåLcala ef `l - §¥¥¨©¨¦

miiepiy mb mpyi `l` ,dipyl zg` dnyp oia miiepiy mpyiy
mzceary zexec eidy ,zexecd cvnzixwirdoipr dzid

mzceary zexece ,dxezdzixwird'eke dwcvd oipr dzid28,
mipipra zcgein zelbzd dxi`d zexec mze`ay zenypl ,oky

dl`.úéèøt älòt Bì Lé øáà ìk ,íãàä éøáàL Bîk ék¦§¤¥§¥¨¨¨¨¥¨¥§ª¨§¨¦

ì ïæàäå úBàøì ïéòä ,úãçéîeîLäåöî ìëa Ck ,ò- §ª¤¤¨©¦¦§§¨Ÿ¤¦§Ÿ©¨§¨¦§¨
"`klnc oixa`" ze`xwpd29,"jlnd ixa`" -éèøt øBà øéàî¥¦§¨¦

ìàøNiî Lôð ìkL óàå .àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî ãçéîe§ª¨¥¥¨§©¤¨¤¤¦¦§¨¥
,úBöî â"éøz ìk íi÷ì ìebìâa àBáì äëéøöcvik - §¦¨¨§¦§§©¥¨©§©¦§

,xnel ,`eti` ,mi`zn
df onf ly dnyply
,dxi`n dl` zexece
zelbzdd ,xg` ote`a
zexidf zyxcpe ,ziwl`d
xzei dwfge zcgein

zeevnazeihxt
?zeniieqníB÷î-ìkî¦¨¨

äëøöð àìzexidfd - Ÿ¦§§¨
devna zcgeind

,zniieqnäôcòäì àlà¤¨§©§¨¨
,äøúé úeæéøæe úeøéäæe§¦§¦§¥¨
,æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨
,úìtëîe äìeôk§¨§ª¤¤
úeøéäfî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦§¦
eäæå .úBönä øàL§¨©¦§§¤
øéäæ éåä éàîa" øîàL¤¨©§©¨¥¨¦

"éôè" ¯ "éôè,xzei - §¥§¥
.à÷éc,oky .`wec - ©§¨

zeidl dkixv zexidflka
xidf did devn efi`a :`id o`k dl`yd ,zeevndxzei.,äpäå§¦¥

úBièøt úBîLðì éèøtä äfä øBàä ïBøúéxi`n oday - ¦§¨©¤©§¨¦¦§¨§¨¦
,zelbzd xzia devndny xe`dúòãå íòè úðéçáa Bðéà¥¦§¦©©©¨©©

,úòcä úðéçaî äìòîì àlà ,âOî,dpadde -äìò CkL ª¨¤¨§©§¨¦§¦©©©©¤¨¨¨
,Cøaúé åéðôì äáLçîaly xe`d xi`i zniieqn dnypay - §©£¨¨§¨¨¦§¨¥

.zecgein zelbzde dx`da zniieqn devnähîì Búîâeãå§§¨§©¨
:Lnî ìøBbä úðéça àeä,lkye mrh it lr epi` `ed mby - §¦©©¨©¨

enk ,dlrnln rawp jk `l` ,xg` e` df lxeba dkef recn
aezky30lxebdy ,"ehtyn lk 'dne lxebd z` lhei wiga" :

,"epilxeb mirp dn" ly oiprd df ixd ,df e` df ly wlga leti
dn dtid wlgdymiieqn oiprn zcgein ziwl` zelbzd dpyiy

"lxeb" ly oipr `ed ,zniieqn dnypl ,zeevne dxez ly
.zrce mrhn dlrnly
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ùã÷ä úøâà
äøåúä ÷ñò é"ò äæ éåìéâù óà äðäå
éë ììë êøãá ìàøùéî ùôð ìëì äåù àåä úåöîäå
ïéà èøô êøãá ë"ôòà åðìåëì 'à èôùîå úçà äøåú
éôì äæ ïéðòá úååù úåîùðäå úåçåøä åà úåùôðä ìë
éàîá êåáà ì"æøàîëå æ"äåòá íàåáå íìåâìâ ïîæå úò
úåøåãä ìë ïéà ïëå 'åë úéöéöá ì"à éôè øéäæ éåä
äìåòô åì ùé øáà ìë íãàä éøáàù åîë éë ïéåù
ìëá êë òåîùì ïæàäå úåàøì ïéòä úãçåéîå úéèøô
óàå ä"á ñ"à øåàî ãçåéîå éèøô øåà øéàî äåöî
ìë íéé÷ì ìåâìâá àåáì äëéøö ìàøùéî ùôð ìëù
úåøéäæå äôãòäì àìà äëøöð àì î"î úåöî â"éøú
úìôåëîå äìåôë æò øúéå úàù øúéá äøéúé úåæéøæå
øîàù åäæå .úåöîä øàù úåøéäæî äìòî äìòîì
äæä øåàä ïåøúé äðäå .à÷ééã éôè éôè øéäæ éåä éàîá
âùåî úòãå íòè úðéçáá åðéà úåéèøô úåîùðì éèøôä
åéðôì äáùçîá äìò êëù úòãä úðéçáî äìòîì àìà

:ùîî ìøåâä úðéçá àåä äèîì åúîâåãå êøáúé
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.24:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סכ"ד מלקמן ב.25."להעיר קיח, ע'26.שבת תש"א סה"מ .21 ע' תש"ב השיחות ספר ראה
.240.27:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'המצוות' צ"ל אולי דאגה"ק בכת"י לחפש ויש דלעיל. וזמן" ב"עת נכלל ‰Ú¯˙28."לכאורה

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."ס"ט ס"ה, אגה"ק ת"ל.29."ראה לג.30.תקו"ז טז, משלי

a`Îmgpn f"k ycew zay mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ז קודש שבת יום
אגרת ח  ,224 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úå÷ãö òøåæ .ç,226 'nr cr:ì"ãå ì"åçá

g."úBòeLé çéîöî ,úB÷ãö òøBæ" ..dltzd xcq zepeyln - ¥©§¨©§¦©§
ì áeúkM äî äpäBîëe ,ä÷ãvä úåöîa "äòéøæ" ïBL ¦¥©¤¨§§¦¨§¦§©©§¨¨§

÷eñta áeúkL1,"'eë ä÷ãöì íëì eòøæ" :exvw" :miiqne - ¤¨©¨¦§¨¤¦§¨¨
,cqgd zcn itl drixfd ixt z` exvwiy ,"cqg itlìò ïáeé¨©

eðéúBaø eøîàM äî ét¦©¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ2éaø" : ¦§¨¦§¨¨©¦

äèeøt áéäé øæòìà¤§¨¨¨¦§¨
,éìöî øãäå éðòì'x - §¨¦©£©©§¥

(dwcv) dhext ozp xfrl`
,lltzd okn xg`le iprl

:áéúëcaezk ,oky -3: ¦§¦
éðô äæçà ÷ãöá éðà."E £¦§¤¤¤¡¤¨¤

,Leøt`xew `edy dn - ¥
,"jipt dfg`" dltzl
ici lr `wec df recne

,dwcv ly dpkddék¦
Cøaúé Búe÷ìà éelb¦¡Ÿ¦§¨¥
ìL BzáLçîa älbúnä©¦§©¤§©£©§¤
,Búlôúa Búðeëå íãà̈¨§©¨¨¦§¦¨
àøeòL íeôì ãç ìk̈©§¦¨

,déìécitl cg` lk - ¦¥
,exeriyúøBúa àeä§©

íìBòî 'ä ãñç"å ä÷ãö§¨¨§¤¤¥¨
ìò íìBò ãòååéàøé §©¨©§¥¨

."'eëzcxeie dxi`ny -
mlerl oeilrd mlerdn
ziwl` zelbzd oezgzd

,myd i`xi lr,øîBìk§©
óBñ-ïéà ,'ä øBàL¤¥
øéànä àeä-Ceøä©¥¦

áø éelb úðéçáa äaø äøàäa ,íéðBéìò úBîìBòa äìòîì§©§¨§¨¤§¦§¤¨¨©¨¦§¦©¦©
,zenka -,íeöòå,zeki`a -úîàaL ãòmi`xapd - §¨©¤¤¡¤

,mipeilrd zenlerayéáéLç Lnî àìëe úeàéöna ïéìèa ïä¥§¥¦©§¦§Ÿ©¨£¦¥
dén÷melkl miaygp md oi`y ji`e mlehiaa miyg mdy - ©¥

,jxazi eiablíò úBìëéää ïä ïäå ,Cøaúé BøBàa ïéììëðå§¦§¨¦§¦§¨¥§¥¥©¥¨¦
LBãwä øäfa íéøàánä ,ïäaL úBîLpäå íéëàìnä©©§¨¦§©§¨¤¨¤©§Ÿ¨¦©Ÿ©©¨
éLðà eðì eøcqL älôzä øãña íúBîB÷îì íúBîLa¦§¨¦§¨§¥¤©§¦¨¤¦§¨©§¥

,äìBãbä úñðkmik`lnde zelkidd mifnexn dltzd xcqa - §¤¤©§¨
,mday zenypdeíMî äpädxi`nd ziwl`d zelbzddn - ¦¥¦¨

.mipeilrd zenlera mdaìôMä íìBòì áBè ék øBàä øéàî¥¦¨¦¨¨©¨¨
éáLBçå 'ä éàøé" ìò ,äfäÎa mippeazn -íéöôçä ,"BîL ©¤©¦§¥§§¥§©£¥¦

,"älôz Bæ álaL äãBáò"a Bãáòìdcear" z`xwpd - §¨§©£¨¤©¥§¦¨
"alay4,áeúkL Bîëe5."ékLç débé 'äå" :ltyd mleray - §¤¨©©¦©¨§¦

dfddibi 'ied" ,zewl` ielib ea xi`n epi`y jeyg mler `edy
.ily jyegd z` 'ied my ly xe`d xi`i ,"ikygúãéøé ,äpäå§¦¥§¦©

,"'ä ãñç" íLa úàø÷ð ,äfä íìBòì ähîì Bæ äøàä- ¤¨¨§©¨¨¨©¤¦§¥§¥¤¤
dpi` dnvr dceard j` ,icedi ly ezcear ici lr `a df ,oky
jiynzy llk jxra
oipr df `l` ,ef dkynd
xi`nd "'d cqg" ly

,df ielib icediläpëîä- ©§ª¤
,dpekn "'d cqg"íLa§¥

íB÷nî íéãøBiä ,"íéî"©¦©§¦¦¨
'eë Ceîð íB÷îì dBáb6: ¨©§¨¨

zcxl mind rah enk -
jk ,jenpl deab mewnn
zenlerdn 'd xe` cxei
mlerd l` mipeilrd
jynp df "'d cqg" ,ltyd
`zexrz`" ici lr
zexxerzdd - "`zzlc
cqgdn - dhnln
,dyer icediy dwcvde
zii`x ,"jipt dfg`" okly
zewl` ly zeiniptd
`a - ezltza icedil
ixg` ,"dwcva" ixg`
ick ,iprl dhext zpizp
cqgd z` jiyndl
cqgd ici lr dlrnly
,dxe`kl ,mxa .dhnly
`ed df ielib zx`dy oeeik
dwcv ly oipr dk oia
`zexrz`"d ila mb xi`dl leki df ixd - dlrnly cqge
?dhnl mc`d ly cqgdn - dhnln zexxerzdd - "`zzlc
,mevnvde dxeabd zcn dpyi dlrnl mby ,owfd epax xiaqn
ly dwcve cqgl miwewf okl ,jxazi exe` lr zeqkle mvnvl
dxeabd zcny ick ,'d cqgl "`zzlc `zexrz`"k mc`d
zrya icedil ziwl`d zelbzdd z` rpniz `l mevnvde

:owfd epax oeylae ,dltzd
,úàæ úòãeî ,äpäå,xacd reci -úcî ïk íb äìòîì LiL §¦¥©©Ÿ¤¥§©§¨©¥¦©

ìáì Cøaúé BøBà øézñäìe íöîöì ,íeöîväå äøeábä©§¨§©¦§§©§¥§©§¦¦§¨¥§©
.íéðBzçzì älbúé,`eti` ,cvik ,ixd .mipezgzd mi`xapl - ¦§©¤©©§¦

mevnvde dxeabd zcn zniiwy drya ,"'d cqg" xi`n
?zelbzdd z` dwiqtndàúeøòúà"a éeìz ìkä Cà©©Ÿ¨§¦§¨¨

,"àzúìc.dhnlny zexxerzda -âäðúî íãàä íàL ¦§©¨¤¦¨¨¨¦§©¥
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ùã÷ä úøâà
òøåæ çù"î äðä úåòåùé çéîöî úå÷ãö

ù"îëå ä÷ãöä úåöîá äòéøæ ïåùì
ì"æøàù äî ô"ò ïáåé .'åë ä÷ãöì íëì åòøæ ÷åñôá
÷ãöá éðà áéúëã éìöî øãäå éðòì äèåøô áéäé à"ø
äìâúîä êøáúé åúå÷ìà éåìéâ éë 'éô êéðô äæçà
íåôì ãç ìë åúìôúá åúðåëå íãà ìù åúáùçîá
íìåòî 'ä ãñçå ä÷ãö úøåúá àåä äéìéã àøåòéù
ä"á ñ"à 'ä øåàù øîåìë 'åë åéàøé ìò íìåò ãòå
'éçáá äáø äøàäá íéðåéìò úåîìåòá äìòîì øéàîä
úåàéöîá ïéìèá ïä úîàáù ãò íåöòå áø éåìéâ
ïä ïäå 'úé åøåàá ïéììëðå äéî÷ éáéùç ùîî àìëå
íéøàåáîä ïäáù úåîùðäå íéëàìîä íò úåìëéää
åðì åøãñù äìôúä øãñá íúåîå÷îì íúåîùá ÷"äåæá
íìåòì áåè éë øåàä øéàî íùî äðä â"äðë éùðà
åãáòì íéöôçä åîù éáùåçå 'ä éàøé ìò äæä ìôùä
äðäå éëùç äéâé 'äå ù"îëå äìôú åæ áìáù äãåáòá
'ä ãñç íùá úàø÷ð æ"äåòì äèîì åæ äøàä úãéøé
íå÷îì äåáâ íå÷îî íéãøåéä íéî íùá äðåëîä

:'åë êåîð
äðäåäøåáâä úãî ïë íâ äìòîì ùéù úàæ úòãåî

ìáì êøáúé åøåà øéúñäìå íöîöì íåöîöäå
íàù ú"ìãòúàá éåìú ìëä êà íéðåúçúì äìâúé
êë 'åë ãñçå íééç òéôùäì úåãéñçá âäðúî íãàä
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עט a`Îmgpn e"k iyiy mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ו שישי יום
,aiw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...óà äðäå,aiw 'nr cr:ùîî ìøåâä

øçà íB÷îa øàBáîL24.ici lr ,oky -mleqmiler dltzd ¤§¨§¨©¥
ziwl`d dx`dd mleqd ici lr jynpe ,icedi ly zeevnd iyrn
oeyld owfd epax xiaqd o`k cr .dizeawray zelbzdde

mirp dn" oeyld xiaqi oldl ."epiwlg"epilxebixd lxeby ,"
.dtid wlga mikef lxeb it lr wxe llkd on `vei wlg lr dxen

:owfd epax oeylae

éelbL óà ,äpäå,iwl` -úBönäå äøBzä ÷ñò éãé ìò äæ §¦¥©¤¦¤©§¥¥¤©¨§©¦§
úçà äøBz ék ,ììk Cøãa ìàøNiî Lôð ìëì äåL àeä¨¤§¨¤¤¦¦§¨¥§¤¤§¨¦¨©©

eðlëì ãçà ètLîecvne ,zeevne dxeza aiiegn icedi lk - ¦§¨¤¨§ª¨
ddlrnly dx`d`id ,zeevnde dxezd ici lr zkynpd

cg` lkl zkynp
,deya l`xyin-ìò-óà©©

ïéà èøt Cøãa ïë-ét¦¥§¤¤§¨¥
Bà úBLôpä ìk- ¨©§¨

dlrnly dbixcnd
,dpnnå úBçeøäe` - ¨§

dlrnly dbixcnd
,dpnnúBåL úBîLpä©§¨¨

äæ ïéðòadx`da - §¦§¨¤
ziwl`d zelbzde
ici lr mdl dxi`nd

,devn meiwe dxezéôì§¦
íàBáe íìebìb ïîæe úò¥§©¦§¨¨

,äfä íìBòaziaxn - ¨¨©¤
epizexec ly zenypd
eidy zenyp ixd od dl`
aey ecxie df mlera xak
oipr owzl ick dfd mlerl
onfd itl ixd ,miieqn
dnypdy dtewzde

dl dxi`n dfk ote`a - df mlerl zcxeie zlblbzndlrnln
.ef e` ef devn ici lry ziwl`d zelbzdde dx`ddøîàîëe§©£©

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø25,éôè øéäæ éåä éàîa Ceáà" : ©¥¦§¨¦§¨¨¨§©¨¥¨¦§¥
."'eë úéöéöa déì øîàdpre ?"xzei xidf did dna jia`" - ¨©¥§¦¦

zelbzd el dxi`d ziviv zevnay ,ixd ."ziviv zevna" :el
zeevna xy`n xzei dneiwa xidf did okly ,zcgein ziwl`

yexitd itke ,zexg`26ied i`na" :xidfdna - "ithxi`del
.iwl`d xe`d xzeiúBøBcä ìk ïéà ïëå27.ïéåLcala ef `l - §¥¥¨©¨¦

miiepiy mb mpyi `l` ,dipyl zg` dnyp oia miiepiy mpyiy
mzceary zexec eidy ,zexecd cvnzixwirdoipr dzid

mzceary zexece ,dxezdzixwird'eke dwcvd oipr dzid28,
mipipra zcgein zelbzd dxi`d zexec mze`ay zenypl ,oky

dl`.úéèøt älòt Bì Lé øáà ìk ,íãàä éøáàL Bîk ék¦§¤¥§¥¨¨¨¨¥¨¥§ª¨§¨¦

ì ïæàäå úBàøì ïéòä ,úãçéîeîLäåöî ìëa Ck ,ò- §ª¤¤¨©¦¦§§¨Ÿ¤¦§Ÿ©¨§¨¦§¨
"`klnc oixa`" ze`xwpd29,"jlnd ixa`" -éèøt øBà øéàî¥¦§¨¦

ìàøNiî Lôð ìkL óàå .àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî ãçéîe§ª¨¥¥¨§©¤¨¤¤¦¦§¨¥
,úBöî â"éøz ìk íi÷ì ìebìâa àBáì äëéøöcvik - §¦¨¨§¦§§©¥¨©§©¦§

,xnel ,`eti` ,mi`zn
df onf ly dnyply
,dxi`n dl` zexece
zelbzdd ,xg` ote`a
zexidf zyxcpe ,ziwl`d
xzei dwfge zcgein

zeevnazeihxt
?zeniieqníB÷î-ìkî¦¨¨

äëøöð àìzexidfd - Ÿ¦§§¨
devna zcgeind

,zniieqnäôcòäì àlà¤¨§©§¨¨
,äøúé úeæéøæe úeøéäæe§¦§¦§¥¨
,æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨
,úìtëîe äìeôk§¨§ª¤¤
úeøéäfî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦§¦
eäæå .úBönä øàL§¨©¦§§¤
øéäæ éåä éàîa" øîàL¤¨©§©¨¥¨¦

"éôè" ¯ "éôè,xzei - §¥§¥
.à÷éc,oky .`wec - ©§¨

zeidl dkixv zexidflka
xidf did devn efi`a :`id o`k dl`yd ,zeevndxzei.,äpäå§¦¥

úBièøt úBîLðì éèøtä äfä øBàä ïBøúéxi`n oday - ¦§¨©¤©§¨¦¦§¨§¨¦
,zelbzd xzia devndny xe`dúòãå íòè úðéçáa Bðéà¥¦§¦©©©¨©©

,úòcä úðéçaî äìòîì àlà ,âOî,dpadde -äìò CkL ª¨¤¨§©§¨¦§¦©©©©¤¨¨¨
,Cøaúé åéðôì äáLçîaly xe`d xi`i zniieqn dnypay - §©£¨¨§¨¨¦§¨¥

.zecgein zelbzde dx`da zniieqn devnähîì Búîâeãå§§¨§©¨
:Lnî ìøBbä úðéça àeä,lkye mrh it lr epi` `ed mby - §¦©©¨©¨

enk ,dlrnln rawp jk `l` ,xg` e` df lxeba dkef recn
aezky30lxebdy ,"ehtyn lk 'dne lxebd z` lhei wiga" :

,"epilxeb mirp dn" ly oiprd df ixd ,df e` df ly wlga leti
dn dtid wlgdymiieqn oiprn zcgein ziwl` zelbzd dpyiy

"lxeb" ly oipr `ed ,zniieqn dnypl ,zeevne dxez ly
.zrce mrhn dlrnly
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ùã÷ä úøâà
äøåúä ÷ñò é"ò äæ éåìéâù óà äðäå
éë ììë êøãá ìàøùéî ùôð ìëì äåù àåä úåöîäå
ïéà èøô êøãá ë"ôòà åðìåëì 'à èôùîå úçà äøåú
éôì äæ ïéðòá úååù úåîùðäå úåçåøä åà úåùôðä ìë
éàîá êåáà ì"æøàîëå æ"äåòá íàåáå íìåâìâ ïîæå úò
úåøåãä ìë ïéà ïëå 'åë úéöéöá ì"à éôè øéäæ éåä
äìåòô åì ùé øáà ìë íãàä éøáàù åîë éë ïéåù
ìëá êë òåîùì ïæàäå úåàøì ïéòä úãçåéîå úéèøô
óàå ä"á ñ"à øåàî ãçåéîå éèøô øåà øéàî äåöî
ìë íéé÷ì ìåâìâá àåáì äëéøö ìàøùéî ùôð ìëù
úåøéäæå äôãòäì àìà äëøöð àì î"î úåöî â"éøú
úìôåëîå äìåôë æò øúéå úàù øúéá äøéúé úåæéøæå
øîàù åäæå .úåöîä øàù úåøéäæî äìòî äìòîì
äæä øåàä ïåøúé äðäå .à÷ééã éôè éôè øéäæ éåä éàîá
âùåî úòãå íòè úðéçáá åðéà úåéèøô úåîùðì éèøôä
åéðôì äáùçîá äìò êëù úòãä úðéçáî äìòîì àìà

:ùîî ìøåâä úðéçá àåä äèîì åúîâåãå êøáúé
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a`Îmgpn f"k ycew zay mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ז קודש שבת יום
אגרת ח  ,224 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úå÷ãö òøåæ .ç,226 'nr cr:ì"ãå ì"åçá

g."úBòeLé çéîöî ,úB÷ãö òøBæ" ..dltzd xcq zepeyln - ¥©§¨©§¦©§
ì áeúkM äî äpäBîëe ,ä÷ãvä úåöîa "äòéøæ" ïBL ¦¥©¤¨§§¦¨§¦§©©§¨¨§

÷eñta áeúkL1,"'eë ä÷ãöì íëì eòøæ" :exvw" :miiqne - ¤¨©¨¦§¨¤¦§¨¨
,cqgd zcn itl drixfd ixt z` exvwiy ,"cqg itlìò ïáeé¨©

eðéúBaø eøîàM äî ét¦©¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ2éaø" : ¦§¨¦§¨¨©¦

äèeøt áéäé øæòìà¤§¨¨¨¦§¨
,éìöî øãäå éðòì'x - §¨¦©£©©§¥

(dwcv) dhext ozp xfrl`
,lltzd okn xg`le iprl

:áéúëcaezk ,oky -3: ¦§¦
éðô äæçà ÷ãöá éðà."E £¦§¤¤¤¡¤¨¤

,Leøt`xew `edy dn - ¥
,"jipt dfg`" dltzl
ici lr `wec df recne

,dwcv ly dpkddék¦
Cøaúé Búe÷ìà éelb¦¡Ÿ¦§¨¥
ìL BzáLçîa älbúnä©¦§©¤§©£©§¤
,Búlôúa Búðeëå íãà̈¨§©¨¨¦§¦¨
àøeòL íeôì ãç ìk̈©§¦¨

,déìécitl cg` lk - ¦¥
,exeriyúøBúa àeä§©

íìBòî 'ä ãñç"å ä÷ãö§¨¨§¤¤¥¨
ìò íìBò ãòååéàøé §©¨©§¥¨

."'eëzcxeie dxi`ny -
mlerl oeilrd mlerdn
ziwl` zelbzd oezgzd

,myd i`xi lr,øîBìk§©
óBñ-ïéà ,'ä øBàL¤¥
øéànä àeä-Ceøä©¥¦

áø éelb úðéçáa äaø äøàäa ,íéðBéìò úBîìBòa äìòîì§©§¨§¨¤§¦§¤¨¨©¨¦§¦©¦©
,zenka -,íeöòå,zeki`a -úîàaL ãòmi`xapd - §¨©¤¤¡¤

,mipeilrd zenlerayéáéLç Lnî àìëe úeàéöna ïéìèa ïä¥§¥¦©§¦§Ÿ©¨£¦¥
dén÷melkl miaygp md oi`y ji`e mlehiaa miyg mdy - ©¥

,jxazi eiablíò úBìëéää ïä ïäå ,Cøaúé BøBàa ïéììëðå§¦§¨¦§¦§¨¥§¥¥©¥¨¦
LBãwä øäfa íéøàánä ,ïäaL úBîLpäå íéëàìnä©©§¨¦§©§¨¤¨¤©§Ÿ¨¦©Ÿ©©¨
éLðà eðì eøcqL älôzä øãña íúBîB÷îì íúBîLa¦§¨¦§¨§¥¤©§¦¨¤¦§¨©§¥

,äìBãbä úñðkmik`lnde zelkidd mifnexn dltzd xcqa - §¤¤©§¨
,mday zenypdeíMî äpädxi`nd ziwl`d zelbzddn - ¦¥¦¨

.mipeilrd zenlera mdaìôMä íìBòì áBè ék øBàä øéàî¥¦¨¦¨¨©¨¨
éáLBçå 'ä éàøé" ìò ,äfäÎa mippeazn -íéöôçä ,"BîL ©¤©¦§¥§§¥§©£¥¦

,"älôz Bæ álaL äãBáò"a Bãáòìdcear" z`xwpd - §¨§©£¨¤©¥§¦¨
"alay4,áeúkL Bîëe5."ékLç débé 'äå" :ltyd mleray - §¤¨©©¦©¨§¦

dfddibi 'ied" ,zewl` ielib ea xi`n epi`y jeyg mler `edy
.ily jyegd z` 'ied my ly xe`d xi`i ,"ikygúãéøé ,äpäå§¦¥§¦©

,"'ä ãñç" íLa úàø÷ð ,äfä íìBòì ähîì Bæ äøàä- ¤¨¨§©¨¨¨©¤¦§¥§¥¤¤
dpi` dnvr dceard j` ,icedi ly ezcear ici lr `a df ,oky
jiynzy llk jxra
oipr df `l` ,ef dkynd
xi`nd "'d cqg" ly

,df ielib icediläpëîä- ©§ª¤
,dpekn "'d cqg"íLa§¥

íB÷nî íéãøBiä ,"íéî"©¦©§¦¦¨
'eë Ceîð íB÷îì dBáb6: ¨©§¨¨

zcxl mind rah enk -
jk ,jenpl deab mewnn
zenlerdn 'd xe` cxei
mlerd l` mipeilrd
jynp df "'d cqg" ,ltyd
`zexrz`" ici lr
zexxerzdd - "`zzlc
cqgdn - dhnln
,dyer icediy dwcvde
zii`x ,"jipt dfg`" okly
zewl` ly zeiniptd
`a - ezltza icedil
ixg` ,"dwcva" ixg`
ick ,iprl dhext zpizp
cqgd z` jiyndl
cqgd ici lr dlrnly
,dxe`kl ,mxa .dhnly
`ed df ielib zx`dy oeeik
dwcv ly oipr dk oia
`zexrz`"d ila mb xi`dl leki df ixd - dlrnly cqge
?dhnl mc`d ly cqgdn - dhnln zexxerzdd - "`zzlc
,mevnvde dxeabd zcn dpyi dlrnl mby ,owfd epax xiaqn
ly dwcve cqgl miwewf okl ,jxazi exe` lr zeqkle mvnvl
dxeabd zcny ick ,'d cqgl "`zzlc `zexrz`"k mc`d
zrya icedil ziwl`d zelbzdd z` rpniz `l mevnvde

:owfd epax oeylae ,dltzd
,úàæ úòãeî ,äpäå,xacd reci -úcî ïk íb äìòîì LiL §¦¥©©Ÿ¤¥§©§¨©¥¦©

ìáì Cøaúé BøBà øézñäìe íöîöì ,íeöîväå äøeábä©§¨§©¦§§©§¥§©§¦¦§¨¥§©
.íéðBzçzì älbúé,`eti` ,cvik ,ixd .mipezgzd mi`xapl - ¦§©¤©©§¦

mevnvde dxeabd zcn zniiwy drya ,"'d cqg" xi`n
?zelbzdd z` dwiqtndàúeøòúà"a éeìz ìkä Cà©©Ÿ¨§¦§¨¨

,"àzúìc.dhnlny zexxerzda -âäðúî íãàä íàL ¦§©¨¤¦¨¨¨¦§©¥
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ùã÷ä úøâà
òøåæ çù"î äðä úåòåùé çéîöî úå÷ãö

ù"îëå ä÷ãöä úåöîá äòéøæ ïåùì
ì"æøàù äî ô"ò ïáåé .'åë ä÷ãöì íëì åòøæ ÷åñôá
÷ãöá éðà áéúëã éìöî øãäå éðòì äèåøô áéäé à"ø
äìâúîä êøáúé åúå÷ìà éåìéâ éë 'éô êéðô äæçà
íåôì ãç ìë åúìôúá åúðåëå íãà ìù åúáùçîá
íìåòî 'ä ãñçå ä÷ãö úøåúá àåä äéìéã àøåòéù
ä"á ñ"à 'ä øåàù øîåìë 'åë åéàøé ìò íìåò ãòå
'éçáá äáø äøàäá íéðåéìò úåîìåòá äìòîì øéàîä
úåàéöîá ïéìèá ïä úîàáù ãò íåöòå áø éåìéâ
ïä ïäå 'úé åøåàá ïéììëðå äéî÷ éáéùç ùîî àìëå
íéøàåáîä ïäáù úåîùðäå íéëàìîä íò úåìëéää
åðì åøãñù äìôúä øãñá íúåîå÷îì íúåîùá ÷"äåæá
íìåòì áåè éë øåàä øéàî íùî äðä â"äðë éùðà
åãáòì íéöôçä åîù éáùåçå 'ä éàøé ìò äæä ìôùä
äðäå éëùç äéâé 'äå ù"îëå äìôú åæ áìáù äãåáòá
'ä ãñç íùá úàø÷ð æ"äåòì äèîì åæ äøàä úãéøé
íå÷îì äåáâ íå÷îî íéãøåéä íéî íùá äðåëîä

:'åë êåîð
äðäåäøåáâä úãî ïë íâ äìòîì ùéù úàæ úòãåî

ìáì êøáúé åøåà øéúñäìå íöîöì íåöîöäå
íàù ú"ìãòúàá éåìú ìëä êà íéðåúçúì äìâúé
êë 'åë ãñçå íééç òéôùäì úåãéñçá âäðúî íãàä
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a`Îmgpnפ f"k ycew zay mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úeãéñça,cqgd zcna -'eë ãñçå íéiç òétLäì`edy - ©£¦§©§¦©©¦¨¤¤
,miiga iprd z` zniiwnd dwcv ozep,äìòîì øøBòî Ck- ¨§¥§©§¨

,eil` ziwl`d zelbzda dlrnly cqgd zcn jynezyBîk§
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL7¯ ããBî íãàL äcîa" : ¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨§¦¨¤¨¨¥

."Bì ïéããBî daxy`ke - ¨§¦
cqgd zcna bdpzn `ed
mb jk ez` mibdpzn -
el mipzepy ,dlrnln

.dlrnly cqgàlà¤¨
ïî dðéà Bæ äøBàëìc§¦§¨¥¨¦

,äcnä,oipr eze` ly - ©¦¨
éiç Bì òétLäì íà-ék¦¦§©§¦©©¥
ãâðk ãáì àaä íìBòä̈¨©¨§©§¤¤
éiç òétLî àeäM äî©¤©§¦©©¥

,äfä íìBòxky dfy - ¨©¤
`edy dryay - mi`zn
mlerd ly oipr rityn

elymiinyb miig ly oipr ,
dze`a ,el miwiprn -
ly oipra xkyd mb ,dcn

mlerdfy jkl hxt ,
mler ,xzei dlrp mlera

,`adòétLäì àì ìáà£¨Ÿ§©§¦©
'ä øBà úøàä éiç Bì©¥¤¨©

]øçà çqðóBñ-ïéà : ª¨©¥¥
,Lnî [àeä-Ceøaoipr - ¨©¨

dlrnly ,"seq oi`" ly
,"mler"n ixnbløéàiL¤¨¦

BkLç débéåjyegd - §©¦©¨§
,elyBæ álaL äãBáò"a©£¨¤©¥

äàlò äáeLz úâøãîe úðéça àéäL ,"älôzdaeyz - §¦¨¤¦§¦©©§¥©§¨¦¨¨
,dpeilròãBpk8,z`f el ritydl "dcnd on" df oi` ixd - , ©©

àéä éøäL`id "zi`lird daeyz"d -ìkî äìòî äìòîì ¤£¥¦§©§¨©§¨¦¨
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL Bîk ,àaä íìBò éiç9: ©¥¨©¨§¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨

,"'eë íéáBè íéNòîe äáeLúa úçà äòL äôé"mlera - ¨¨¨¨©©¦§¨©£¦¦
,"`ad mlerd iig lkn dfdøçà íB÷îa øàaúpL Bîëe10 §¤¦§¨¥§¨©¥

:'eëå äøàäå åéæ àlà Bðéà àaä íìBòc ,úeëéøàadx`d - ©£¦§¨©¨¥¤¨¦§¤¨¨§
"migwel" daeyz ici lr eli`e ."dpikyd eif" `xwpd ,"'d xe`"n
dlrnl `id dltzd zryay zelbzddy ixd ,envr d"awd z`
dwcv ici lry "dcnd on" df oi` ixde ,`ad mler iign dlrn

ziwl` zelbzd el xi`z cqgeef?
íéòøæ ïéòøBfL Bîk ,ìLî-Cøc-ìò àeä ïéðòä Càly - ©¨¦§¨©¤¤¨¨§¤§¦§¨¦

,dnecke dhg e` d`eaz,ïéòøb ïéòèBð Bàixt ur ly - §¦©§¦
,oli` epnn gnviyúìaMäL,d`eazd ly -úçîBvä ¤©¦Ÿ¤©©©

åéúBøôe ïìéàäå ,òøfäîmignevd -ïúeäî ïðéà ,ïéòøbäî ¥©¤©§¨¦¨¥¨¥©©§¦¥¨¨¨
íúeîöòå íúeäî ék ,ììk ïéòøbäå òøfä ìL ïúeîöòå- §©§¨¤©¤©§©©§¦§¨¦¨¨§©§¨

,oirxbde rxfd ly,õøàa á÷øðå äìkdpi` dginvdy ixd - ¨¤§¦§¨¨¨¤

- `l` oirxbd on e` rxfdn d`adîöò õøàaL çîBvä çëå§Ÿ©©¥©¤¨¨¤©§¨
gek" `l` ,oirxba e` rxfa dlbzd gnevd gek ly wlgd `l -

,dnvr ux`a `vnpd "gnevd]:øçà çqð[Bîöògek" - ª¨©¥©§
,envr `ed ,ux`ay "gnevdúìaMä ìcâîäå àéöBnä àeä©¦§©§©¥©¦Ÿ¤

,rxfa llk dzid `ly -
.åéúBøôe ïìéàäå`ly - §¨¦¨¥¨

"gnevd gek" ,oirxba eid
ginvnd iwl` gek `ed
yi" ly oipr ,mixac
,"yi" dyrp "oi`"n :"oi`n
.ipgex gekn inyb xac
ipt md jk m` ,mxa
:dl`yd zl`yp ,mixacd
zrixfl miwewf dn myl
oia ixd - oirxbd e` rxfd
d`a dginvd oi` dk
"gnevd gek"n `l` ,mdn
:`id daeyzde ?ux`ay

BðéàL ÷øgek" - ©¤¥
epi` ,ux`ay "gnevd
õeçì Bçk älâîe àéöBî¦§©¤Ÿ©

,ìòtä ìà çkäî- ¥©Ÿ©¤©Ÿ©
dnzleki,(geka) ginvdl

,ziynn dginvlíà-ék¦¦
ïéòøbäå òøfä éãé ìò- ©§¥©¤©§©©§¦

d geky milretdzleki
- ux`a `vnpd ginvdl
ginvdl ,ieliba `eai
e` d`eazd z` lreta
cvik .eizexite oli`d z`

?df xac milret md ,ok`íçk ìk äìëå õøàa ïéá÷øpL- ¤¦§¨¦¨¨¤§¨¤¨Ÿ¨
y drya ux`ay "gnevd gek"n `aymd,gnevd gekn egnv

,íéãçàì eéäå eãçàúðå ,õøàaL çîBvä çëad -hxtly §Ÿ©©¥©¤¨¨¤§¦§©£§¨©£¨¦
d mr ,oirxba e` rxfa iehia icil `ay "gnevd gek"llkly

,cg` xacl miyrp - ux`ay "gnevd gek"àéöBî äæ éãé-ìòå§©§¥¤¦
eiç òétLîe ,ìòtä ìà Bçk úà çîBvä çkúìaL ìcâì ú Ÿ©©¥©¤Ÿ¤©Ÿ©©§¦©©§©¥¦Ÿ¤

,òøfä ïéòk- dhg ly `ed rxfd m`ay ,ux`a rxfpy - §¥©¤©
.dnecke ,dhg ly zleay zgnevãàî äaøä éeaøa ìáà£¨§¦©§¥§Ÿ

,úçà úìaLadhg ipirxb daxd mignev cg` dhg oirxbn - §¦Ÿ¤©©
,zg` zleaya,ãçà ïìéà ìò äaøä úBøt ïëåxy`ae - §¥¥©§¥©¦¨¤¨

daxd mdy cala ef `ly ,oipr cer sqeezin oli`d zexitl
- `l` ,rxfpy oirxbd xy`n xzeiìL ïúeîöòå ïúeäî íâå§©¨¨§©§¨¤

Búeänî äìòî äìòîì íeöòå áø éelòa älòî úBøtä©¥§ª¨§¦©§¨§©§¨©§¨¦¨
.òeèpä ïéòøbä ìL Búeîöòåoirxbny cala ef `ly ixd - §©§¤©©§¦©¨©

xzei daxd zedna mb mdy `l` ,zexit daxd mignev cg`
mrh ixa zexit mignev - mrh ea oi`y oirxbny ,dnxe daeh

,d`pde aehàðåb éàäk ïëå,jkl dneca -õøàä úBøôa §¥§©©§¨§¥¨¨¤
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ùã÷ä úøâà
äá ããåî íãàù äãîá ì"æøàùîë äìòîì øøåòî
à"ë äãîä ïî äðéà åæ äøåàëìã àìà åì ïéããåî
òéôùî àåäù äî ãâðë ãáì á"äåòä ééç åì òéôùäì
'ä øåà úøàä ééç åì òéôùäì àì ìáà æ"äåò ééç

]à"ðäãåáòá åëùç äéâéå øéàéù ùîî [ä"á ñ"à
äàìéò äáåùú úâøãîå úðéçá àåäù äìôú åæ áìáù
á"äåò ééç ìëî äìòî äìòîì àéä éøäù òãåðë
ù"îëå 'åë è"òîå äáåùúá úçà äòù äôé ì"æøàùîë
:'åëå äøàäå åéæ àìà åðéà á"äåòã úåëéøàá à"îá

êàïéòèåð åà íéòøæ ïéòøåæù åîë î"ãò àåä ïéðòä
åéúåøéôå ïìéàäå òøæäî úçîåöä úìåáùäù ïéòøâ
ììë ïéòøâäå òøæä ìù ïúåîöòå ïúåäî ïðéà ïéòøâäî
çîåöä çëå õøàá á÷øðå äìë íúåîöòå íúåäî éë

] äîöò õøàáùà"ðìãâîäå àéöåîä àåä [åîöò
äìâîå àéöåî åðéàù ÷ø åéúåøéôå ïìéàäå úìåáùä
òøæä éãé ìò íà éë ìòåôä ìà çëäî õåçì åçë

öä çëá íçë ìë äìëå õøàá ïéá÷øðù ïéòøâäåçîå
çë àéöåî äæ é"òå íéãçàì åéäå åãçàúðå õøàáù
úìåáù ìãâì úåéç òéôùîå ìòåôä ìà åçë úà çîåöä
úçà úìåáùá ãàî äáøä éåáéøá ìáà òøæä ïéòë
ìù ïúåîöòå ïúåäî íâå 'à ïìéà ìò äáøä úåøéô ïëå
äìòî äìòîì íåöòå áø éåìéòá äìåòî úåøéôä
úåøéôá â"äë ïëå òåèðä ïéòøâä ìù åúåîöòå åúåäîî
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ב.7. ה, י'.8.סוטה פרק מי"ז.9.אגה"ת פ"ד ועוד.10.אבות ספ"ד. ח"א בלקו"א

a`Îmgpn f"k ycew zay mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ïéðéòøb ïéòk ïéðBòøfî íéìãbä,ixt dyer oli` ly -Bîk ©§¥¦¦¥§¦§¥©§¦¦§
.àðåb éàäëe íéàeM÷zexitdy ,jk mda mby ,el dnecde - ¦¦§©©§¨

dlrpe dpey zedn `l` ,rxfd ipirxb ly zedn eze`n mpi`
ynn zedn eze` `id d`eazdy ,d`eaza enk `ly ,xzeia

d`eazd ipirxb enk
gnve dhg erxf ,erxfy

.dnecke ,dhgìkäå- §©Ÿ
wx `l `id dginvdy dn
zedna mb `l` ax ieaixa
ipirxb xy`n xzeia dlrp

,erxfpy rxfdéðtî ,àeä¦§¥
úeiç LøLå øwòL¤¦©§Ÿ¤©
çkî òtLð úBøtä©¥¦§¨¦Ÿ©
ììBkä ,õøàaL çîBvä©¥©¤¨¨¤©¥

.úBøtä ìk úeiç- ©¨©¥
,`l` .zexitd lk ginvne
miwewf dn myl ,jk m`
,oirxbd e` rxfd zrixfl

gnev ,zexit ibeq lk ginvdl egekay "gnevd gk"n recne
,`l` - ?erxfy oin eze` `wec,õøàa íéòeøfä ïéðéòøbäå§©©§¦¦©§¦¨¨¤

,"àzúìc àúeøòúà" ïéòk àlà ïðéàzexxerzd" - ¥¨¤¨§¥¦§¨¨¦§©¨
jiyndl ick dhnln zexxerzd zyxcpy myk ,"dhnln

,dlrnln zexxerzd"ïéá÷eð ïééî úàìòä" íLa úàø÷pä©¦§¥§¥©£¨©©¦§¦
:ì"æ é"øàä éáúëa" dlrn ,"lawnd" ,"`awep"dy -oiin §¦§¥¨£¦©

,"xkc"dn rty jynei eay ilk xvei `ed ,xnelk ,"oiawep
`ed envr gnevd gek ,eppiprl xywa mb jk .ritynde xkfdn

cvn oke ,zexitd ibeq lk llekd ipgex gekezeipgex`ed
zexit ginvdl xy`n dlrnlmiinyblret ,`eti` ,dne in .

df ine ,miinyb zexite oli` lreta ginvie cxi df ipgex geky
"gnevd gek" zlekiay - lynl getz ly hxtdny lrety
dzlert ef ixd - ?xg` ixt `le getz ieliba gnvi - ginvdl
z` zxxernd ,oirxbd ly "oiawep oiin" - "p"n z`lrd"' ly
eze` gnviy drityne ,lreta dginva dlbziy ,"gnevd gek"
oipry ixd ,mipt lk lr .rxfpy oirxbd znbecay ihxt oin
cr ,dlrn dlrnl `ed drixfdn gnevy dny `ed dginvd

.rxfpy rxfd xy`n zilrpe zxg` zednlepax xiaqi jka
dyer mc`y cqgde dwcvd geka yi ji` ,oldl owfd
;ely cqgd beqn ixnbl dlrp beqn `edy oipr eil` jiyndl
cqgde dwcvd llbay ,mi`zn didy itk ,cala ef `ly
iig ly oipr el jynei - dfd mlerd ly miig rityn `edy

hxtay ,`ad mlerddfmdipy mdy ,zenler,mipt lk lr ,
el mipzep ,"daeh dcn daexn"y oeeik ,`l` ,zedn eze` md

mler ly oipr`admler ly oipr rityd `edy dn xear
dfddfe - "el oiccen da ccen mc`y dcna" llkl m`zda ,

.zedne dcn beq eze`n xnelk ,"dcn"a `xwp

drixfay myk ,oky ,"drixf" oeyla `xwp dwcvd oipr ,j`
daxd `l` zedn dze`a `l ixnbl `edy oipr drihpdn gnev
,dltza zewl` zelbzd ly oipr el jynp jk - dfn dlrnl
wx `l `edy (lirl xiaqdy itk) "d`lir daeyz" ly oipr
ixnbl zxg` zedna
dlrnl `l` ,"mler"n
oeylae ."mler"n dlrn

:owfd epax
-Cøc-ìò Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤
äNòî ìk ,ìLî̈¨¨©£¥
,ìàøNé ïéNBòL ä÷ãvä©§¨¨¤¦¦§¨¥
úðéçáa äìòîì äìBò¤§©§¨¦§¦©
"ïéá÷eð ïééî úàìòä"©£¨©©¦§¦

ìïäéúBîLð LøL §Ÿ¤¦§¥¤
,äìòîì`wec df okly - §©§¨
dwcvdicediy.dyer

oipra ,lyna enk ,oky
iptn ixd ,dginv ly
leki okl ,"gnevd gek"n epyi mirxefy oirxba e` rxfay
ux`ay "gnevd gek" l` "oiawep oiin z`lrd" jkn zeidl
icediy drya - dwcva ,lynpa mb jk ,dginvd d`a epnny
yxeyl "p"n z`lrd" xeza ,xacd dler ,cqge dwcv dyer
zexitqd ly cqgdn lylzypy eznyp ly cqgde ,eznyp
,oey`xd wlgd ly 'b wxta owfd epax xne`y itk) zepeilrd
xyrn elylzyp mdy iptn ,zegk dxyr dnypa yi okly
z`lrd" jkn didiy ,dlrnly cqgl zekiiy el yi (zexitqd
lk lr .oldl xiaqiy itk ,dlrnly cqgd z` jiyndl "p"n
yxeya dlrnl dler ,dyer icediy dwcvde cqgd ,mipt

,dlrnl dnypdàø÷pä11"ìàøNé úñðk" íLadf ,oky - ©¦§¨§¥§¤¤¦§¨¥
dkeza zqpek `idy iptn mb oke ,l`xyi zenyp ly xewnd
"`lirlc l`xyi" ly - zecnd ly miielibde zexe`d
,"zeliv`"d mleray (zecn) "`"f" zpigan ,(dlrnly)

å`xwp ,zenypd yxey"-"äàzz ànà"dbixcnd - §¦¨©¨¨
,"`ni`" zpigaa dpezgzdìa,øäfä ïBLz`xwp "dpia" - ¦§©Ÿ©

- "zekln"e ,"`ni`"a dpeilrd dbixcnd ,"d`lir `ni`"
,"`ni`"a dpezgzd dbixcnd ,"d`zz `ni`"e`xwp ok -

ìa "äðéëL",àøîbä ïBL,"mipezgza zpkey `idy iptn - §¦¨¦§©§¨¨
mipezgzd mi`xapa zpkeye zcxei `id12,äìeìkäzqpk" - ©§¨

dlelk ,l`xyi zenyp xewn - "l`xyiìL åéúBcî ìkî¦¨¦¨¤
,úéìëúa ïäa úãçéîe ,àeä-Ceøa-LBãwäzecg`zda - ©¨¨§ª¤¤¨¤§©§¦

,xzeia dlrpd.ãñçä úcî àéä ïúéLàøådcnl ,ixd -ef §¥¦¨¦¦©©¤¤
lycqgdwcve cqgdn "p"n z`lrd" dribn ,dlrnly

ly cqgdne ,eznyp yxey ixd df ,oky - dhnl dyer icediy
yxeydf.cqgd zcn didz dnypay jynpäàìòä éãé ìòå§©§¥©£¨¨

Bæyxeyay cqga ,dyxeyl dler dnypd ly cqgd zcny -
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ùã÷ä úøâà
íéàåù÷ åîë ïéðéòøâ ïéòë ïéðåòøæî íéìãâä õøàä
úåøéôä úåéç ùøùå ø÷éòù éðôî àåä ìëäå â"äëå
.úåøéôä ìë úåéç ììåëä õøàáù çîåöä çëî òôùð
àúåøòúà ïéòë àìà ïðéà õøàá íéòåøæä ïéðéòøâäå
:ì"æéøàä éáúëá ð"î úàìòä íùá úàø÷ðä àúúìã

äëëåìàøùé ïéùåòù ä÷ãöä äùòî ìë î"ãò ùîî
ùøåùì ð"î úàìòä úðéçáá äìòîì äìåò
äàúú àîéàå é"ðë íùá àø÷ðä äìòîì ïäéúåîùð
ìëî äìåìëä àøîâä ïåùìá äðéëùå øäæä ïåùìá
ïúéùàøå úéìëúá ïäá úãçåéîå ä"á÷ä ìù åéúåãî
ùîî 'ä ãñç øøåòúî åæ äàìòä é"òå ãñçä úãî àéä
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פי a`Îmgpn f"k ycew zay mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úeãéñça,cqgd zcna -'eë ãñçå íéiç òétLäì`edy - ©£¦§©§¦©©¦¨¤¤
,miiga iprd z` zniiwnd dwcv ozep,äìòîì øøBòî Ck- ¨§¥§©§¨

,eil` ziwl`d zelbzda dlrnly cqgd zcn jynezyBîk§
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL7¯ ããBî íãàL äcîa" : ¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨§¦¨¤¨¨¥

."Bì ïéããBî daxy`ke - ¨§¦
cqgd zcna bdpzn `ed
mb jk ez` mibdpzn -
el mipzepy ,dlrnln

.dlrnly cqgàlà¤¨
ïî dðéà Bæ äøBàëìc§¦§¨¥¨¦

,äcnä,oipr eze` ly - ©¦¨
éiç Bì òétLäì íà-ék¦¦§©§¦©©¥
ãâðk ãáì àaä íìBòä̈¨©¨§©§¤¤
éiç òétLî àeäM äî©¤©§¦©©¥

,äfä íìBòxky dfy - ¨©¤
`edy dryay - mi`zn
mlerd ly oipr rityn

elymiinyb miig ly oipr ,
dze`a ,el miwiprn -
ly oipra xkyd mb ,dcn

mlerdfy jkl hxt ,
mler ,xzei dlrp mlera

,`adòétLäì àì ìáà£¨Ÿ§©§¦©
'ä øBà úøàä éiç Bì©¥¤¨©

]øçà çqðóBñ-ïéà : ª¨©¥¥
,Lnî [àeä-Ceøaoipr - ¨©¨

dlrnly ,"seq oi`" ly
,"mler"n ixnbløéàiL¤¨¦

BkLç débéåjyegd - §©¦©¨§
,elyBæ álaL äãBáò"a©£¨¤©¥

äàlò äáeLz úâøãîe úðéça àéäL ,"älôzdaeyz - §¦¨¤¦§¦©©§¥©§¨¦¨¨
,dpeilròãBpk8,z`f el ritydl "dcnd on" df oi` ixd - , ©©

àéä éøäL`id "zi`lird daeyz"d -ìkî äìòî äìòîì ¤£¥¦§©§¨©§¨¦¨
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL Bîk ,àaä íìBò éiç9: ©¥¨©¨§¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨

,"'eë íéáBè íéNòîe äáeLúa úçà äòL äôé"mlera - ¨¨¨¨©©¦§¨©£¦¦
,"`ad mlerd iig lkn dfdøçà íB÷îa øàaúpL Bîëe10 §¤¦§¨¥§¨©¥

:'eëå äøàäå åéæ àlà Bðéà àaä íìBòc ,úeëéøàadx`d - ©£¦§¨©¨¥¤¨¦§¤¨¨§
"migwel" daeyz ici lr eli`e ."dpikyd eif" `xwpd ,"'d xe`"n
dlrnl `id dltzd zryay zelbzddy ixd ,envr d"awd z`
dwcv ici lry "dcnd on" df oi` ixde ,`ad mler iign dlrn

ziwl` zelbzd el xi`z cqgeef?
íéòøæ ïéòøBfL Bîk ,ìLî-Cøc-ìò àeä ïéðòä Càly - ©¨¦§¨©¤¤¨¨§¤§¦§¨¦

,dnecke dhg e` d`eaz,ïéòøb ïéòèBð Bàixt ur ly - §¦©§¦
,oli` epnn gnviyúìaMäL,d`eazd ly -úçîBvä ¤©¦Ÿ¤©©©

åéúBøôe ïìéàäå ,òøfäîmignevd -ïúeäî ïðéà ,ïéòøbäî ¥©¤©§¨¦¨¥¨¥©©§¦¥¨¨¨
íúeîöòå íúeäî ék ,ììk ïéòøbäå òøfä ìL ïúeîöòå- §©§¨¤©¤©§©©§¦§¨¦¨¨§©§¨

,oirxbde rxfd ly,õøàa á÷øðå äìkdpi` dginvdy ixd - ¨¤§¦§¨¨¨¤

- `l` oirxbd on e` rxfdn d`adîöò õøàaL çîBvä çëå§Ÿ©©¥©¤¨¨¤©§¨
gek" `l` ,oirxba e` rxfa dlbzd gnevd gek ly wlgd `l -

,dnvr ux`a `vnpd "gnevd]:øçà çqð[Bîöògek" - ª¨©¥©§
,envr `ed ,ux`ay "gnevdúìaMä ìcâîäå àéöBnä àeä©¦§©§©¥©¦Ÿ¤

,rxfa llk dzid `ly -
.åéúBøôe ïìéàäå`ly - §¨¦¨¥¨

"gnevd gek" ,oirxba eid
ginvnd iwl` gek `ed
yi" ly oipr ,mixac
,"yi" dyrp "oi`"n :"oi`n
.ipgex gekn inyb xac
ipt md jk m` ,mxa
:dl`yd zl`yp ,mixacd
zrixfl miwewf dn myl
oia ixd - oirxbd e` rxfd
d`a dginvd oi` dk
"gnevd gek"n `l` ,mdn
:`id daeyzde ?ux`ay

BðéàL ÷øgek" - ©¤¥
epi` ,ux`ay "gnevd
õeçì Bçk älâîe àéöBî¦§©¤Ÿ©

,ìòtä ìà çkäî- ¥©Ÿ©¤©Ÿ©
dnzleki,(geka) ginvdl

,ziynn dginvlíà-ék¦¦
ïéòøbäå òøfä éãé ìò- ©§¥©¤©§©©§¦

d geky milretdzleki
- ux`a `vnpd ginvdl
ginvdl ,ieliba `eai
e` d`eazd z` lreta
cvik .eizexite oli`d z`

?df xac milret md ,ok`íçk ìk äìëå õøàa ïéá÷øpL- ¤¦§¨¦¨¨¤§¨¤¨Ÿ¨
y drya ux`ay "gnevd gek"n `aymd,gnevd gekn egnv

,íéãçàì eéäå eãçàúðå ,õøàaL çîBvä çëad -hxtly §Ÿ©©¥©¤¨¨¤§¦§©£§¨©£¨¦
d mr ,oirxba e` rxfa iehia icil `ay "gnevd gek"llkly

,cg` xacl miyrp - ux`ay "gnevd gek"àéöBî äæ éãé-ìòå§©§¥¤¦
eiç òétLîe ,ìòtä ìà Bçk úà çîBvä çkúìaL ìcâì ú Ÿ©©¥©¤Ÿ¤©Ÿ©©§¦©©§©¥¦Ÿ¤

,òøfä ïéòk- dhg ly `ed rxfd m`ay ,ux`a rxfpy - §¥©¤©
.dnecke ,dhg ly zleay zgnevãàî äaøä éeaøa ìáà£¨§¦©§¥§Ÿ

,úçà úìaLadhg ipirxb daxd mignev cg` dhg oirxbn - §¦Ÿ¤©©
,zg` zleaya,ãçà ïìéà ìò äaøä úBøt ïëåxy`ae - §¥¥©§¥©¦¨¤¨

daxd mdy cala ef `ly ,oipr cer sqeezin oli`d zexitl
- `l` ,rxfpy oirxbd xy`n xzeiìL ïúeîöòå ïúeäî íâå§©¨¨§©§¨¤

Búeänî äìòî äìòîì íeöòå áø éelòa älòî úBøtä©¥§ª¨§¦©§¨§©§¨©§¨¦¨
.òeèpä ïéòøbä ìL Búeîöòåoirxbny cala ef `ly ixd - §©§¤©©§¦©¨©

xzei daxd zedna mb mdy `l` ,zexit daxd mignev cg`
mrh ixa zexit mignev - mrh ea oi`y oirxbny ,dnxe daeh

,d`pde aehàðåb éàäk ïëå,jkl dneca -õøàä úBøôa §¥§©©§¨§¥¨¨¤
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ùã÷ä úøâà
äá ããåî íãàù äãîá ì"æøàùîë äìòîì øøåòî
à"ë äãîä ïî äðéà åæ äøåàëìã àìà åì ïéããåî
òéôùî àåäù äî ãâðë ãáì á"äåòä ééç åì òéôùäì
'ä øåà úøàä ééç åì òéôùäì àì ìáà æ"äåò ééç

]à"ðäãåáòá åëùç äéâéå øéàéù ùîî [ä"á ñ"à
äàìéò äáåùú úâøãîå úðéçá àåäù äìôú åæ áìáù
á"äåò ééç ìëî äìòî äìòîì àéä éøäù òãåðë
ù"îëå 'åë è"òîå äáåùúá úçà äòù äôé ì"æøàùîë
:'åëå äøàäå åéæ àìà åðéà á"äåòã úåëéøàá à"îá

êàïéòèåð åà íéòøæ ïéòøåæù åîë î"ãò àåä ïéðòä
åéúåøéôå ïìéàäå òøæäî úçîåöä úìåáùäù ïéòøâ
ììë ïéòøâäå òøæä ìù ïúåîöòå ïúåäî ïðéà ïéòøâäî
çîåöä çëå õøàá á÷øðå äìë íúåîöòå íúåäî éë

] äîöò õøàáùà"ðìãâîäå àéöåîä àåä [åîöò
äìâîå àéöåî åðéàù ÷ø åéúåøéôå ïìéàäå úìåáùä
òøæä éãé ìò íà éë ìòåôä ìà çëäî õåçì åçë

öä çëá íçë ìë äìëå õøàá ïéá÷øðù ïéòøâäåçîå
çë àéöåî äæ é"òå íéãçàì åéäå åãçàúðå õøàáù
úìåáù ìãâì úåéç òéôùîå ìòåôä ìà åçë úà çîåöä
úçà úìåáùá ãàî äáøä éåáéøá ìáà òøæä ïéòë
ìù ïúåîöòå ïúåäî íâå 'à ïìéà ìò äáøä úåøéô ïëå
äìòî äìòîì íåöòå áø éåìéòá äìåòî úåøéôä
úåøéôá â"äë ïëå òåèðä ïéòøâä ìù åúåîöòå åúåäîî
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ב.7. ה, י'.8.סוטה פרק מי"ז.9.אגה"ת פ"ד ועוד.10.אבות ספ"ד. ח"א בלקו"א

a`Îmgpn f"k ycew zay mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ïéðéòøb ïéòk ïéðBòøfî íéìãbä,ixt dyer oli` ly -Bîk ©§¥¦¦¥§¦§¥©§¦¦§
.àðåb éàäëe íéàeM÷zexitdy ,jk mda mby ,el dnecde - ¦¦§©©§¨

dlrpe dpey zedn `l` ,rxfd ipirxb ly zedn eze`n mpi`
ynn zedn eze` `id d`eazdy ,d`eaza enk `ly ,xzeia

d`eazd ipirxb enk
gnve dhg erxf ,erxfy

.dnecke ,dhgìkäå- §©Ÿ
wx `l `id dginvdy dn
zedna mb `l` ax ieaixa
ipirxb xy`n xzeia dlrp

,erxfpy rxfdéðtî ,àeä¦§¥
úeiç LøLå øwòL¤¦©§Ÿ¤©
çkî òtLð úBøtä©¥¦§¨¦Ÿ©
ììBkä ,õøàaL çîBvä©¥©¤¨¨¤©¥

.úBøtä ìk úeiç- ©¨©¥
,`l` .zexitd lk ginvne
miwewf dn myl ,jk m`
,oirxbd e` rxfd zrixfl

gnev ,zexit ibeq lk ginvdl egekay "gnevd gk"n recne
,`l` - ?erxfy oin eze` `wec,õøàa íéòeøfä ïéðéòøbäå§©©§¦¦©§¦¨¨¤

,"àzúìc àúeøòúà" ïéòk àlà ïðéàzexxerzd" - ¥¨¤¨§¥¦§¨¨¦§©¨
jiyndl ick dhnln zexxerzd zyxcpy myk ,"dhnln

,dlrnln zexxerzd"ïéá÷eð ïééî úàìòä" íLa úàø÷pä©¦§¥§¥©£¨©©¦§¦
:ì"æ é"øàä éáúëa" dlrn ,"lawnd" ,"`awep"dy -oiin §¦§¥¨£¦©

,"xkc"dn rty jynei eay ilk xvei `ed ,xnelk ,"oiawep
`ed envr gnevd gek ,eppiprl xywa mb jk .ritynde xkfdn

cvn oke ,zexitd ibeq lk llekd ipgex gekezeipgex`ed
zexit ginvdl xy`n dlrnlmiinyblret ,`eti` ,dne in .

df ine ,miinyb zexite oli` lreta ginvie cxi df ipgex geky
"gnevd gek" zlekiay - lynl getz ly hxtdny lrety
dzlert ef ixd - ?xg` ixt `le getz ieliba gnvi - ginvdl
z` zxxernd ,oirxbd ly "oiawep oiin" - "p"n z`lrd"' ly
eze` gnviy drityne ,lreta dginva dlbziy ,"gnevd gek"
oipry ixd ,mipt lk lr .rxfpy oirxbd znbecay ihxt oin
cr ,dlrn dlrnl `ed drixfdn gnevy dny `ed dginvd

.rxfpy rxfd xy`n zilrpe zxg` zednlepax xiaqi jka
dyer mc`y cqgde dwcvd geka yi ji` ,oldl owfd
;ely cqgd beqn ixnbl dlrp beqn `edy oipr eil` jiyndl
cqgde dwcvd llbay ,mi`zn didy itk ,cala ef `ly
iig ly oipr el jynei - dfd mlerd ly miig rityn `edy

hxtay ,`ad mlerddfmdipy mdy ,zenler,mipt lk lr ,
el mipzep ,"daeh dcn daexn"y oeeik ,`l` ,zedn eze` md

mler ly oipr`admler ly oipr rityd `edy dn xear
dfddfe - "el oiccen da ccen mc`y dcna" llkl m`zda ,

.zedne dcn beq eze`n xnelk ,"dcn"a `xwp

drixfay myk ,oky ,"drixf" oeyla `xwp dwcvd oipr ,j`
daxd `l` zedn dze`a `l ixnbl `edy oipr drihpdn gnev
,dltza zewl` zelbzd ly oipr el jynp jk - dfn dlrnl
wx `l `edy (lirl xiaqdy itk) "d`lir daeyz" ly oipr
ixnbl zxg` zedna
dlrnl `l` ,"mler"n
oeylae ."mler"n dlrn

:owfd epax
-Cøc-ìò Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤
äNòî ìk ,ìLî̈¨¨©£¥
,ìàøNé ïéNBòL ä÷ãvä©§¨¨¤¦¦§¨¥
úðéçáa äìòîì äìBò¤§©§¨¦§¦©
"ïéá÷eð ïééî úàìòä"©£¨©©¦§¦

ìïäéúBîLð LøL §Ÿ¤¦§¥¤
,äìòîì`wec df okly - §©§¨
dwcvdicediy.dyer

oipra ,lyna enk ,oky
iptn ixd ,dginv ly
leki okl ,"gnevd gek"n epyi mirxefy oirxba e` rxfay
ux`ay "gnevd gek" l` "oiawep oiin z`lrd" jkn zeidl
icediy drya - dwcva ,lynpa mb jk ,dginvd d`a epnny
yxeyl "p"n z`lrd" xeza ,xacd dler ,cqge dwcv dyer
zexitqd ly cqgdn lylzypy eznyp ly cqgde ,eznyp
,oey`xd wlgd ly 'b wxta owfd epax xne`y itk) zepeilrd
xyrn elylzyp mdy iptn ,zegk dxyr dnypa yi okly
z`lrd" jkn didiy ,dlrnly cqgl zekiiy el yi (zexitqd
lk lr .oldl xiaqiy itk ,dlrnly cqgd z` jiyndl "p"n
yxeya dlrnl dler ,dyer icediy dwcvde cqgd ,mipt

,dlrnl dnypdàø÷pä11"ìàøNé úñðk" íLadf ,oky - ©¦§¨§¥§¤¤¦§¨¥
dkeza zqpek `idy iptn mb oke ,l`xyi zenyp ly xewnd
"`lirlc l`xyi" ly - zecnd ly miielibde zexe`d
,"zeliv`"d mleray (zecn) "`"f" zpigan ,(dlrnly)

å`xwp ,zenypd yxey"-"äàzz ànà"dbixcnd - §¦¨©¨¨
,"`ni`" zpigaa dpezgzdìa,øäfä ïBLz`xwp "dpia" - ¦§©Ÿ©

- "zekln"e ,"`ni`"a dpeilrd dbixcnd ,"d`lir `ni`"
,"`ni`"a dpezgzd dbixcnd ,"d`zz `ni`"e`xwp ok -

ìa "äðéëL",àøîbä ïBL,"mipezgza zpkey `idy iptn - §¦¨¦§©§¨¨
mipezgzd mi`xapa zpkeye zcxei `id12,äìeìkäzqpk" - ©§¨

dlelk ,l`xyi zenyp xewn - "l`xyiìL åéúBcî ìkî¦¨¦¨¤
,úéìëúa ïäa úãçéîe ,àeä-Ceøa-LBãwäzecg`zda - ©¨¨§ª¤¤¨¤§©§¦

,xzeia dlrpd.ãñçä úcî àéä ïúéLàøådcnl ,ixd -ef §¥¦¨¦¦©©¤¤
lycqgdwcve cqgdn "p"n z`lrd" dribn ,dlrnly

ly cqgdne ,eznyp yxey ixd df ,oky - dhnl dyer icediy
yxeydf.cqgd zcn didz dnypay jynpäàìòä éãé ìòå§©§¥©£¨¨

Bæyxeyay cqga ,dyxeyl dler dnypd ly cqgd zcny -
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ùã÷ä úøâà
íéàåù÷ åîë ïéðéòøâ ïéòë ïéðåòøæî íéìãâä õøàä
úåøéôä úåéç ùøùå ø÷éòù éðôî àåä ìëäå â"äëå
.úåøéôä ìë úåéç ììåëä õøàáù çîåöä çëî òôùð
àúåøòúà ïéòë àìà ïðéà õøàá íéòåøæä ïéðéòøâäå
:ì"æéøàä éáúëá ð"î úàìòä íùá úàø÷ðä àúúìã

äëëåìàøùé ïéùåòù ä÷ãöä äùòî ìë î"ãò ùîî
ùøåùì ð"î úàìòä úðéçáá äìòîì äìåò
äàúú àîéàå é"ðë íùá àø÷ðä äìòîì ïäéúåîùð
ìëî äìåìëä àøîâä ïåùìá äðéëùå øäæä ïåùìá
ïúéùàøå úéìëúá ïäá úãçåéîå ä"á÷ä ìù åéúåãî
ùîî 'ä ãñç øøåòúî åæ äàìòä é"òå ãñçä úãî àéä
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a`Îmgpnפב f"k ycew zay mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"zekln"d,Lnî "'ä ãñç" øøBòúîcqg" dhnl jyniiy - ¦§¥¤¤©¨
`l` ,zenypd yxeyay cqgd zpigan dlrn dlrnly ,"'d
,"mler"n dlrnly zelbzde cqg `edy ,ynn "'d cqg" df

ähîì øéàäìe ãøéì ,Cøaúé BøBà éelb àeäLmlera -dfd, ¤¦¦§¨¥¥¥§¨¦§©¨
,ìàøNé úBîLðì§¦§¦§¨¥
íeöòå áø éelb úðéçáa¦§¦©¦©§¨
-ìk-ìò älôzä úòLa¦§©©§¦¨©¨

.íéðtdidzy `l m` - ¨¦
didzy ,cinz zelbzdd
zrya miptÎlkÎlr

.dltzdóà ék¦©
Búlãâl"Ll -dlecb ¤¦§ª¨

`xwp ea myd `edy ,ely
"'d cqg"13,,"ø÷ç ïéà- ¥¥¤

df cqg biydl zlekin
,ef dlecbeàlë"c ãò©§ª¨

"éáéLç àìk dén÷- ©¥§¨£¦¥
,melkl aygp lkd eiabl
jynei ,`eti` ,cvik
xi`dl 'd cqge dlecbdn
zelbzda dhnl dnypl

- ?dbyd lyéøä£¥
àöBî äzàL íB÷îa"§¨¤©¨¥
àöBî äzà íL ,Búlãb§ª¨¨©¨¥

"Búeðúåðò14,`wecy - ©§§¨
"d zbixcn cvndlecb"

,dhn dhnl zelbzda zcxl ,dltydde "deepr"d dpyiíéîk§©¦
.'eë ïéãøBiLmb ixd jky ,jenpl deab mewnn -cqgd ¤§¦

,dhn dhnl zelbzda `a `ed mby ,minl dnec dlrnly
.dfd mlera seba dnypláeúkL eäæå15øBà CLça çøæ" : §¤¤¨¨©©Ÿ¤

íeçøå ïepç" íãàäL éãé-ìòc ,"÷écöå íeçøå ïepç ,íéøLéì©§¨¦©§©§©¦§©§¥¤¨¨¨©§©
"áäà úB÷ãö" ,"÷écöå,dad`e cqga dwcv dyer `ed - §©¦§¨¨¥

,Bôeâa úLaìîä BúîLðì çøæiL 'ä øBàì íøBb`xwp df - ¥§¤¦§©§¦§¨©§ª¤¤§
,jyega xi`dlãîBòäcnery sebd -àëLî àeäL ,CLça ¨¥©Ÿ¤¤¨§¨

.àéåçc"`iegc `kyn" `xwp sebd -16`ed ixd ,(ygpd xer) §¦§¨
xi`ie gxfi - zelbzdne iwl` xe`n wgexnd jyeg ly avna

seba z`vnpd dnypadf.'iedn xe`íLa àø÷ð äæå§¤¦§¨§¥
.àøBäðì àëBLç àëtäúà ãk ,"äòeLé"jyegd xy`k - §¨©¦§©§¨£¨¦§¨

,l"x dxv dzid dfÎiptly ixg` d`ad dreyi enk ,xe`l jtdp

.dreyi ef ixd - xe`l jtdp `ede jyeg dfÎiptl did jkeäæå§¤
`ed jkl xkydy mixne` ,"zewcv rxef" ixg` -çéîöî"©§¦©

ïéòøBfL ä÷ãvä úòéøfî úçîBö Bæ äòeLiL ,"úBòeLé§¤§¨©©¦§¦©©§¨¨¤§¦
,ìàøNé úñðëe äðéëMä àéä ,"õôç õøà" ,äðBéìòä õøàä¨¤¨¤§¨¤¤¥¤¦©§¦¨§¤¤¦§¨¥
,l`xyi zenyp xewn -
íL ìò ïk úàø÷pL¤¦§¥¥©¥

a úLaìúnLmi`xap - ¤¦§©¤¤©
,íúBéçäì íéðBzçz©§¦§©£¨

áeúkL Bîk17: §¤¨
Eúeëìî"zpiga - ©§§

`id "zekln"dúeëìî©§
."íéîìBò ìklk xewn - ¨¨¦

ef "ux`"ae ,zenlerd
icediy dwcvd zrxfp
d`a o`kne ,dyer
zelbzdd - dginvd
el dxi`nd ziwl`d

.dltzd zryaèøôáe¦§¨
,èøtä ïî,cgeinae - ¦©§¨

ïéòøBfLk,dwcv -õøàa §¤§¦§¤¤
äðBzçzä Lãwä- ©Ÿ¤©©§¨

llk jxca ,l`xyi ux`a
lk ici lr dyrp df
zeevnd lky ,zeevnd
,"dwcv" mya ze`xwp
ik epl 'idz dwcve"

"z`fd devnd lk z` zeyrl xenyp18xacd dyrp cgeina ,
xacd dyrp hxtd on hxtae ,ynn dwcv zevn ici lr
,l`xyi ux`a ,dhnl ycewd ux`a dwcv mirxefyk
ux`a dceare dxeza miwqerd zwfgdl dwcv mipzepyk

,l`xyiúðeëîäzpeekn ,l`xyi ux` ,dhnly ycewd ux` - ©§ª¤¤
dcâðk,dpeilrd ux`d cbpk -L ,Lnîf` -äòéøfäly - §¤§¨©¨¤©§¦¨

,dwcvdíeL éìa ,äðBéìòä õøàa ãiîe óëz úèì÷ð¦§¤¤¥¤¦¨¨¨¤¨¤§¨§¦
ïéàL øçàî ,íìBòa áekòå äòéðî÷éñôîe õöBç øác íeL §¦¨§¦¨¨¥©©¤¥¨¨¥©§¦

,"íéiçä úBöøà" ïéa ììkxewn ,dlrnly miigd ux` - §¨¥©§©©¦
,l`xyi ux` ,dhnly miigd ux`e ,zenypdäæ" ékmewn - ¦¤
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ה'תש"גכא מנחם אביום ראשון

חומש: ראה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ו. זורע . . . 220 ישענו כו'.

ֲעָסָקיו, ַיְחׁשֹב ַמה הּוא ָיכֹול  ּוק ָטרּוד ּבַ ּשׁ ָהְלכֹו ּבַ ם ּבְ ר ּגַ ַדְרֵכי ַהֲחִסידּות הּוא, ֲאׁשֶ קּות ּבְ ַהִהְתַעּסְ
יָריו –  ּכִ ּוק ִמּמַ י ַהּשׁ הּוא ֵמַאְנׁשֵ הּוא ּפֹוֵגׁש ִמי ׁשֶ ַעד ִעְנְיֵני ַהֲחִסידּות ְוטֹוַבת ַהֲחִסיִדים, ּוְכׁשֶ ַלֲעׂשֹות ּבְ
דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[  ּמּוִדים ּבְ עּוֵרי ַהּלִ י ָיבֹוא ֶאל ׁשִ ר ַעל ִלּבֹו, ּכִ ִעְנְיֵני ִמְסָחר – ְיַדּבֵ ּבְ

אֹו ְלֵאיזֹו ִהְתַוֲעדּות.

ְוָקָטן  דֹול  ּגָ ין  ּבֵ ל  ֶהְבּדֵ ִלי  ִמּבְ ית[  ִאיׁשִ ]=חֹוָבה  ְבָרא  ּגַ חֹוַבת  הּוא  ַהֲחִסידּות  ַדְרֵכי  ּבְ קּות  ְוַהִהְתַעּסְ
יִדיַעת דַא"ח . ּבִ

ה'תש"גכב מנחם אביום שני

חומש: ראה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . תכונני.

יֵמי  ּבִ ַבד  ִמּלְ  – ְלָבֵרְך  ֵאין  ֲחִרית,  ׁשַ ה  ַהּפֶ ְרִחיַצת  ֹקֶדם  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ַחר. ַ ְרכֹות ַהּשׁ ֲעִנּיֹות – ּבִ ַהּתַ

ה'תש"גכג מנחם אביום שלישי

חומש: ראה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ז. אשרנו . . . 222 ועלול כו'.

ִנית  ֵ ַהּשׁ "ְוֶנֶפׁש  ְנָיא  ַהּתַ ֵסֶפר  ּבְ י  ִעּמִ ָלַמד  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ר  ֲאׁשֶ ּכַ תרנ"ב,  ֹחֶרף  ּבְ
ׁש" ֵהם  ַעל" ּוְבֵתַבת "ַמּמָ ֵתַבת "ִמּמַ ִאים ּבְ י ַהּנֹוׂשְ יר ּכִ ׁש", ִהְסּבִ ַעל ַמּמָ ָרֵאל ִהיא ֵחֶלק ֱאלַֹקּה ִמּמַ ִיׂשְ ּבְ
י ֶזהּו  ָבֵאר, ּכִ ִמּיּות. ַוּיְ ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֳארֹו ּגַ ׁש" ּתָ רּוָחִנּיּות, ּו"ַמּמָ ּבָ ֳארֹו רּוָחִנּיּות ׁשֶ ַעל" ּתָ ֲהָפִכים. "ִמּמַ
ִמּיּות. ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ַגׁשְ רּוָחִנּיּות, ּפֹוֶעֶלת ּבְ ּבָ ִעם ֱהיֹוָתּה רּוָחִנּיּות ׁשֶ ִנית ]=ָהֱאלִֹקית[, ׁשֶ ֵ ַמֲעַלת ֶנֶפׁש ַהּשׁ

ה'תש"גכד מנחם אביום רביעי

חומש: ראה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה הארה . . . 222 מרוב.

מקובל רבי מפי רבי: אין דער צייט פון מחלוקת הידועה, הָאבען חסידים דערציילט 
דעם אלטען רבי'ן די גרויסע יסורים ווָאס מ'הָאט פון די מתנגדישע ּפרָאסטע אידען. 
הָאט דער רבי געזָאגט: דער זיידע - אזוי פלעגט דער רבי רופען דעם בעש"ט - הָאט 
זייער ליב געהַאט די ּפרָאסטע אידען. אין די ערשטע טעג ווען איך בין געווען אין 
מעזריטש, הָאט דער רבי הה"מ געזָאגט: מרגלא בפומי' פון רבי'ן - הבעש"ט - אהבת 
ישראל איז אהבת המקום, בנים אתם לה' אלקיכם, אז מען הָאט הָאלט דעם פָאטער 

הָאט מען הָאלט די קינדער.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . פד

ּסּוִרים  ֵקן ֶאת ּגֶֹדל ַהּיִ רּו ַהֲחִסיִדים ָלַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֲחלֶֹקת ַהְידּוָעה, ִסּפְ ְזַמן ַהּמַ י: ּבִ י ַרּבִ י ִמּפִ ל ַרּבִ ְמֻקּבָ
 – ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ֶאת  ה  ְמַכּנֶ י  ָהַרּבִ ָהָיה  ְך  ּכָ  – ָבא  ַהּסָ י:  ָהַרּבִ ָעָנה  ִדים.  ְתַנּגְ ַהּמִ ׁשּוֵטי  ִמּפְ ּסֹוְבִלים  ׁשֶ
יד  ּגִ ַהּמַ י – ָהַרב  ָהַרּבִ מֶעְזִריְטׁש,  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ִמים ָהִראׁשֹוִנים  ּיָ ּבַ ׁשּוִטים.  ַהּפְ הּוִדים  ַהּיְ יֹוֵתר ֶאת  ּבְ ָאַהב 
ָרֵאל ִהיא ַאֲהַבת  ם־טֹוב – ַאֲהַבת ִיׂשְ ַעל־ׁשֵ י – ַהּבַ ל ָהַרּבִ ִפיו[ ׁשֶ גּור ָהָיה ּבְ פּוֵמיּה ]=ׁשָ ָלא ּבְ – ָאַמר: ַמְרּגְ

ִנים. ם ַלה' ֱאלֵֹקיֶכם" – ָהאֹוֵהב ֶאת ָהָאב אֹוֵהב ֶאת ַהּבָ ִנים ַאּתֶ קֹום, "ּבָ ַהּמָ

ה'תש"גכה מנחם אביום חמישי

חומש: ראה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: והנה שופרי' . . . .קיב במ"א.

ֲאבֹוֵתינּו  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ם  ׁשֵ ּבְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָביו:  ְכּתָ ִמּמִ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ָמָתם ֵעֶדן, ְזכּוָתם  א, ִנׁשְ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ים ִלְבָרָכה ְלַחּיֵ יִקים ּוְקדֹוׁשִ ים זצוקללה"ה נ"ע זי"ע ]=ֵזֶכר ַצּדִ דֹוׁשִ ַהּקְ
ַרַז"ל  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  י  ּפִ ַעל  ים טֹוִבים(",  ּוַמֲעׂשִ ה  )ּוְלֻחּפָ "ְלתֹוָרה  לֹוַמר  ָצִריְך  ת  ּבַ ַעל  ם  ּגַ ׁשֶ ָעֵלינּו[  ָיֵגן 

ִלּמּוד  ּבְ ֵחֶלק  ים  ׁשִ ַלּנָ ם  ]ּגַ כּו'"  ְוַנְטִרין  כּו'  ּוְבַאְתנּוֵיי  כּו'  רּוֵיי  ִאּקְ ּבְ ַזְכָיין,  ַמאי  ּבְ י  "ָנׁשֵ א(  יז,  ָרכֹות  )ּבְ
עֹות ְלַבֲעֵליֶהן[. ַסּיְ ּמְ ַהּתֹוָרה – ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ה'תש"גכו מנחם אביום ששי

חומש: ראה, ששי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: והנה . . . הגורל ממש.

משיחות אאמו"ר: אין דעם יציאת מצרים פון חסידות, איז פאראן די מצוה פון 
סיפור יצ"מ בדבור, דערציילען חסידישע ספורים און דערהערען דעם סיפור אין א 
פנימית דפנימית. מ'בעדארף וויסען אז יעדער סיפור איז א הוראה בחיים. יעדער ספור 
בעדארף בריינגען א מדה טובה און א חיות פנימי אין א הידור מצוה און דערהערען 

דעם דרכי נועם פון תורת החסידות.

ל  ׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ ֶמת  ַקּיֶ ֲחִסידּות  ל  ׁשֶ ִמְצַרִים"  "יִציַאת  ּבִ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יחֹות  ִמּשִׂ
ִניִמית. ֵיׁש  ל ַהּפְ ִניִמית ׁשֶ ּפְ ּפּור ּבַ ר ִסּפּוֵרי ֲחִסיִדים ְו"ִלְקלֹט" ֶאת ַהּסִ ִדּבּור, ְלַסּפֵ ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ
ִניִמית  ה טֹוָבה ְוַחּיּות ּפְ ל ִסּפּור ָצִריְך ְלָהִביא ]=ִלְגרֹום[ ִמּדָ ים; ּכָ ַחּיִ ל ִסּפּור הּוא הֹוָרָאה ּבַ ּכָ ָלַדַעת, ׁשֶ

ל ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ְרֵכי ַהּנַֹעם ׁשֶ ִהּדּור ִמְצָוה, ּוְלַהְפִנים ֶאת ּדַ ּבְ

ה'תש"גכז מנחם אבשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול, ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: ראה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: ח. זורע . . . בחו"ל וד"ל.

ֵעי  ְדּבָ ְהֶיה ָהֵעֶסק ּכִ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ ַעל ֵעֶסק.. ּבִ ה ַהּבַ ִמּיּות, ִהּנֵ ַגׁשְ ְכמֹו ּבְ ּבֹון. ּדִ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ
ֲעבֹוָדה  ּבָ ם  ּגַ הּוא  ן  ּכֵ ַהֶחְסרֹונֹות..  ל  ּכָ ֶאת  ן  ּוְלַתּקֵ ּבֹון  ֶחׁשְ ַלֲעׂשֹות  ִלְזַמן  ַמן  ִמּזְ ָצִריְך  ַרב,  ֶרַוח  ן  ְוִיּתֵ
תֹוָרה ּוִמְצֹות ּוְבִמּדֹות טֹובֹות,  ָרֵאל עֹוְסִקים ּבְ ל ִיׂשְ ה ּכָ ָנה ִהּנֵ ָ ָכל ַהּשׁ ֵרְך, ּדְ ֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ָהרּוָחִנית ּבַ
יֵליּה,  עּוָרא ּדִ ל ַחד ְוַחד ְלפּום ׁשִ ָרֵאל, ּכָ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ר ּכָ ּבֹון ֲאׁשֶ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ ּבְ
ֲעֵליֶהם  ָעַבר  ר  ֲאׁשֶ ל  ִמּכָ ם  ַנְפׁשָ ּבְ ֶצֶדק  ּבֹון  ֶחׁשְ ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ֵעֶסק,  ַעל  ַהּבַ ְוֵהן  ֹאֶהל  ב  ַהּיֹוׁשֵ ֵהן 
ָנם..  ְלַתּקְ ּוַבֲעבֹוָדָתם  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ַהֶחְסרֹונֹות  ְוֶאת  ָקם,  ּוְלַחּזְ ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ֲעלֹות  ַהּמַ ְוֵליַדע  ָנה,  ָ ַהּשׁ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה ּבְ ַעל ְיֵדי ֲהָכָנה טֹוָבה זֹו.. זֹוִכים ְלׁשָ ּדְ

יום 
חמישי
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ה'תשע"ד  אב מנחם כ"א ראשון יום שאובים  במים ברחיצה הגזירה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰àaä©¨
...ìaèiL ãò äàîèì éðLk àeä éøä ...ïéáeàL íéîa Baøå BLàøŸ§ª§©¦§¦£¥§¥¦§ª§¨©¤¦§Ÿ
eéä Ck øçàå ,íéòø ïäéîénL úBøòîa ïéìáBè íBé éìeáè eéäL¤¨§¥§¦¦§¨¤¥¥¤¨¦§©©¨¨
ãò ,Ck âäðnä èLôe .úei÷ð Cøc íéôé íéáeàL íéîa ïéöçBø£¦§©¦§¦¨¦¤¤§¦¨©©¦§¨¨©
äðBøçàa ïäa ïéöçBøL íéáeàL íénL íénãî íòä áø eéäL¤¨Ÿ¨¨§©¦¤©¦§¦¤£¦¨¤¨©£¨

...ïéøäènL ïä¥¤§©£¦
לאחר  (גם שאובין במים שבא מי על טומאה גזרו חכמים

ובגמרא תרומה. יאכל שלא במקוה) א)שטבל יד, מבואר (שבת
וסרוחין  מכונסין מערות במי טובלין היו "בתחילה הטעם:
ועד  קבע", ועשאום התחילו שאובין. מים עליהן נותנין והיו
אלו  אלא מטהרין, אלו לא אומרים "היו כך שאחר

מטהרין".
יהושע' ה'פני שם)והקשה :(שבת

אלא  מטהרין, אלו ש"לא לטעות להגיע ניתן כיצד א.
המלוכלכים, למים נכנסו מלכתחילה הלא מטהרין"? אלו
כי  סרוחים, מים תוך לכנוס עושה אדם שום שאין ו"בודאי
השאובין  המים שאין ידעו ובוודאי מטומאתו", לטהר אם

המקוה? מי אלא מטהרים,
נפסל  שאובין" במים ורובו ראשו ש"הבא בתקנתם ב.

לאכול  שירצו הכהנים, עבור רק הועילו תרומה לאכילת
נדה  בטהרת ובפרט טמאים, שאר אבל בטהרה, תרומה
שיטבלו  עומדת, במקומה גופא חששא "הך עדיין לבעלה,

מטהרים"!? שהשאובין שיאמרו בשאובין,
ותירץ:

רוב  שהיו "עד הרמב"ם: כתב הגזירה, סיבת את בתארו
הן  באחרונה בהן שרוחצין שאובין שמים מדמים העם

מקוה, שבמי הטבילה לא la`שמטהרין, leflfa oilaeh eide
dpeek אלא מקוה, במי יטבלו שלא היה לא החשש כלומר: ."

בפירוש  גם הרמב"ם כתב (וכך כוונה. בלא שיטבלו
זבים). מסכת סוף המשניות,

במי  כלל יטבלו לא שהטמאים חשש היה לא ובכן,
במי  טבילות, שתי דורשת שהטהרה שיסברו אלא המקוה
המטהרת  הטבילה "עיקר כאשר שאובים, ובמים מקוה
הראשונה  הטבילה את יטבלו ולכן השניים" הם - מטומאתו
- מתרומה לפסול תיקנו זה ומטעם כוונה". בלא "בזלזול
שייך  לא "וזה כוונה, צריכה לתרומה טבילה דווקא כי

כוונה" בעי ולא היא דחולין ד"ה בנדה, ריד, סי' יו"ד סופר (חתם

.ומצאתי)

ה'תשע"ד  אב מנחם כ"ב שני יום לקודש  מצרף הכלי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰éìkä©§¦
ïéãeøt úBøt àìî àeäL éìk ...Lã÷ì BëBúaM äî óøöî Z§¨¥©¤§§Ÿ¤§¦¤¨¥¥§¦
Z ïäî ãçàa äàîè äòâðå ,úBøâBøâe ïé÷enö ïBâk ,äfî äæ¤¦¤§¦¦§¨§¨§¨ª§¨§¤¨¥¤
.íä íäéøác ìL úBìònä ìëå ...Lã÷ì éìkaM äî ìk àîèð¦§¨¨©¤©§¦§Ÿ¤§¨©©£¤¦§¥¤¥

יוחנן כרבי פוסק כב,א)הרמב"ם מה (חגיגה מצרף שהכלי
טומאה לענין לקודש opaxcn.שבתוכו

המלך' ב'כתר :(כאן)והקשה
א)הגמרא כד, מנחה (מנחות של סולת בעשרון מסתפקת

זה  נוגעים ואינם בכלי מונחים והם חלקים לשני שחלקוהו
מדאורייתא  מועיל הכלי ידי על צירופם האם - בזה
או  זה, על מזה לקמוץ וניתן אחד כעשרון ונחשבים
הטמא  נגע שאם לטומאה ולחומרא מדרבנן הוא שהצירוף
ואין  לקולא, לא אבל השני, החלק גם נפסל אחד בחלק

השני. על מאחד לקמוץ
המוקדשין  פסולי בהלכות זו הלכה הביא הרמב"ם והנה,

הכ"ג) נוגעין (פי"א חלקיו ואין אחד בכלי העשרון "חלק וכתב:
הכלי  מצרף אם ספק זה הרי מחיצה, ביניהם ואין בזה זה
ויש  הורצה). - והקטיר קמץ אם (ובדיעבד לקמיצה"
מדרבנן, הוא כלי שצירוף בפשיטות כתב כאן הרי לתמוה:

כתב  ומדוע קמיצה, לענין מועיל הצירוף שאין ברור  כך ואם
בדיעבד)? (ויועיל לקמיצה" הכלי מצרף אם "ספק

אברמסקי הגר"י יט,א)ומבאר פסחים יחזקאל :(חזון
ולעשותם  החלקים את לחבר צריך הצירוף לטומאה

cg` אינה - פירות במי שלשה "עיסה מההלכה: לכך (ראיה
שבעה  אלא האוכלין את שמחבר דבר לך שאין חיבור

בלבד" הי"ג)משקין פ"ו אוכלין טומאת שמכונסים (הל' אף כי ;
צורך  אין מנחה לענין מהֿשאיןֿכן אחד). כגוש אינם יחד,

יהיה קומץ הוא ממנו שבכלי `cgשהסולת yeb די אלא ,
אחד. במקום מכונסים שהם

טומאה  יקבל שבכלי שהאוכל שכדי טומאה לענין ולכן,
האוכל  צריך המאכל, במקצת היתה הטומאה נגיעת כאשר

כ  `cgלהיות seb אין כי התורה, מן מועיל הכלי צירוף אין ,
(אלא  אחד לגוף המפוזרים החלקים את לעשות בכוחו

עשו ה"א)לקודשminkgשמעלה מה (לעיל כל זו מעלה ומצד
צורך  אין המנחה לקמיצת אבל אחד"), כ"גוף שבכלי

יהיה `cgשהעשרון sebשאף לומר מקום ויש ,`ziixe`cn
מכולו. קמץ כאילו ממקצתו וקמץ החלקים, את מצרף הכלי

ה'תשע"ד  אב מנחם כ"ג שלישי יום למקום' ממקום טומאה מחזיקין 'אין

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰äéä̈¨
Z âba õøMä àöîðå ,âbì ïúBà äìòîe ïèònä ïî íéúéæ äöB÷¤¥¦¦©©£¨©£¤¨©©§¦§¨©¤¤©©

.àîè ïèònä Z ïèòna àöîð .íéøBäè ïèònaL íéúéæ¥¦¤©©£¨§¦¦§¨©©£¨©©£¨¨¥
הזיתים) את בו שצוברים (כלי המעטן מן זיתים המלקט
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ה'תשע"ד  אב מנחם כ"א ראשון יום שאובים  במים ברחיצה הגזירה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰àaä©¨
...ìaèiL ãò äàîèì éðLk àeä éøä ...ïéáeàL íéîa Baøå BLàøŸ§ª§©¦§¦£¥§¥¦§ª§¨©¤¦§Ÿ
eéä Ck øçàå ,íéòø ïäéîénL úBøòîa ïéìáBè íBé éìeáè eéäL¤¨§¥§¦¦§¨¤¥¥¤¨¦§©©¨¨
ãò ,Ck âäðnä èLôe .úei÷ð Cøc íéôé íéáeàL íéîa ïéöçBø£¦§©¦§¦¨¦¤¤§¦¨©©¦§¨¨©
äðBøçàa ïäa ïéöçBøL íéáeàL íénL íénãî íòä áø eéäL¤¨Ÿ¨¨§©¦¤©¦§¦¤£¦¨¤¨©£¨

...ïéøäènL ïä¥¤§©£¦
לאחר  (גם שאובין במים שבא מי על טומאה גזרו חכמים

ובגמרא תרומה. יאכל שלא במקוה) א)שטבל יד, מבואר (שבת
וסרוחין  מכונסין מערות במי טובלין היו "בתחילה הטעם:
ועד  קבע", ועשאום התחילו שאובין. מים עליהן נותנין והיו
אלו  אלא מטהרין, אלו לא אומרים "היו כך שאחר

מטהרין".
יהושע' ה'פני שם)והקשה :(שבת

אלא  מטהרין, אלו ש"לא לטעות להגיע ניתן כיצד א.
המלוכלכים, למים נכנסו מלכתחילה הלא מטהרין"? אלו
כי  סרוחים, מים תוך לכנוס עושה אדם שום שאין ו"בודאי
השאובין  המים שאין ידעו ובוודאי מטומאתו", לטהר אם

המקוה? מי אלא מטהרים,
נפסל  שאובין" במים ורובו ראשו ש"הבא בתקנתם ב.

לאכול  שירצו הכהנים, עבור רק הועילו תרומה לאכילת
נדה  בטהרת ובפרט טמאים, שאר אבל בטהרה, תרומה
שיטבלו  עומדת, במקומה גופא חששא "הך עדיין לבעלה,

מטהרים"!? שהשאובין שיאמרו בשאובין,
ותירץ:

רוב  שהיו "עד הרמב"ם: כתב הגזירה, סיבת את בתארו
הן  באחרונה בהן שרוחצין שאובין שמים מדמים העם

מקוה, שבמי הטבילה לא la`שמטהרין, leflfa oilaeh eide
dpeek אלא מקוה, במי יטבלו שלא היה לא החשש כלומר: ."

בפירוש  גם הרמב"ם כתב (וכך כוונה. בלא שיטבלו
זבים). מסכת סוף המשניות,

במי  כלל יטבלו לא שהטמאים חשש היה לא ובכן,
במי  טבילות, שתי דורשת שהטהרה שיסברו אלא המקוה
המטהרת  הטבילה "עיקר כאשר שאובים, ובמים מקוה
הראשונה  הטבילה את יטבלו ולכן השניים" הם - מטומאתו
- מתרומה לפסול תיקנו זה ומטעם כוונה". בלא "בזלזול
שייך  לא "וזה כוונה, צריכה לתרומה טבילה דווקא כי

כוונה" בעי ולא היא דחולין ד"ה בנדה, ריד, סי' יו"ד סופר (חתם

.ומצאתי)

ה'תשע"ד  אב מנחם כ"ב שני יום לקודש  מצרף הכלי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰éìkä©§¦
ïéãeøt úBøt àìî àeäL éìk ...Lã÷ì BëBúaM äî óøöî Z§¨¥©¤§§Ÿ¤§¦¤¨¥¥§¦
Z ïäî ãçàa äàîè äòâðå ,úBøâBøâe ïé÷enö ïBâk ,äfî äæ¤¦¤§¦¦§¨§¨§¨ª§¨§¤¨¥¤
.íä íäéøác ìL úBìònä ìëå ...Lã÷ì éìkaM äî ìk àîèð¦§¨¨©¤©§¦§Ÿ¤§¨©©£¤¦§¥¤¥

יוחנן כרבי פוסק כב,א)הרמב"ם מה (חגיגה מצרף שהכלי
טומאה לענין לקודש opaxcn.שבתוכו

המלך' ב'כתר :(כאן)והקשה
א)הגמרא כד, מנחה (מנחות של סולת בעשרון מסתפקת

זה  נוגעים ואינם בכלי מונחים והם חלקים לשני שחלקוהו
מדאורייתא  מועיל הכלי ידי על צירופם האם - בזה
או  זה, על מזה לקמוץ וניתן אחד כעשרון ונחשבים
הטמא  נגע שאם לטומאה ולחומרא מדרבנן הוא שהצירוף
ואין  לקולא, לא אבל השני, החלק גם נפסל אחד בחלק

השני. על מאחד לקמוץ
המוקדשין  פסולי בהלכות זו הלכה הביא הרמב"ם והנה,

הכ"ג) נוגעין (פי"א חלקיו ואין אחד בכלי העשרון "חלק וכתב:
הכלי  מצרף אם ספק זה הרי מחיצה, ביניהם ואין בזה זה
ויש  הורצה). - והקטיר קמץ אם (ובדיעבד לקמיצה"
מדרבנן, הוא כלי שצירוף בפשיטות כתב כאן הרי לתמוה:

כתב  ומדוע קמיצה, לענין מועיל הצירוף שאין ברור  כך ואם
בדיעבד)? (ויועיל לקמיצה" הכלי מצרף אם "ספק

אברמסקי הגר"י יט,א)ומבאר פסחים יחזקאל :(חזון
ולעשותם  החלקים את לחבר צריך הצירוף לטומאה

cg` אינה - פירות במי שלשה "עיסה מההלכה: לכך (ראיה
שבעה  אלא האוכלין את שמחבר דבר לך שאין חיבור

בלבד" הי"ג)משקין פ"ו אוכלין טומאת שמכונסים (הל' אף כי ;
צורך  אין מנחה לענין מהֿשאיןֿכן אחד). כגוש אינם יחד,

יהיה קומץ הוא ממנו שבכלי `cgשהסולת yeb די אלא ,
אחד. במקום מכונסים שהם

טומאה  יקבל שבכלי שהאוכל שכדי טומאה לענין ולכן,
האוכל  צריך המאכל, במקצת היתה הטומאה נגיעת כאשר

כ  `cgלהיות seb אין כי התורה, מן מועיל הכלי צירוף אין ,
(אלא  אחד לגוף המפוזרים החלקים את לעשות בכוחו

עשו ה"א)לקודשminkgשמעלה מה (לעיל כל זו מעלה ומצד
צורך  אין המנחה לקמיצת אבל אחד"), כ"גוף שבכלי

יהיה `cgשהעשרון sebשאף לומר מקום ויש ,`ziixe`cn
מכולו. קמץ כאילו ממקצתו וקמץ החלקים, את מצרף הכלי

ה'תשע"ד  אב מנחם כ"ג שלישי יום למקום' ממקום טומאה מחזיקין 'אין

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰äéä̈¨
Z âba õøMä àöîðå ,âbì ïúBà äìòîe ïèònä ïî íéúéæ äöB÷¤¥¦¦©©£¨©£¤¨©©§¦§¨©¤¤©©

.àîè ïèònä Z ïèòna àöîð .íéøBäè ïèònaL íéúéæ¥¦¤©©£¨§¦¦§¨©©£¨©©£¨¨¥
הזיתים) את בו שצוברים (כלי המעטן מן זיתים המלקט
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שבגג  בזיתים שרץ ונמצא לייבשם), (כדי לגג אותם והעלה
שהשרץ  אומרים ואין טהורים, במעטן שנשארו הזיתים -
טומאה  מחזיקין "אין כי הזיתים, עם לגג והובא במעטן היה
טהרות  בה שנשתמש לקופה דומה זה (ואין למקום" ממקום

ב) שם (שבהלכה כי למקום, ממקום טומאה מחזיקין בה
ראה  - אחר במקום שהיה כלי באותו נמצאת הטומאה

אחרונה נמצא)משנה ד"ה ה"ט פ"ט ).(טהרות
הזיתים  את שהעלה לאחר במעטן שרץ נמצא ואם

רבי לדעת ה"א)לגג, פי"א טהרות הגג (תוספתא שעל זיתים
את  שהעלו לפני במעטן היה שהשרץ מסתבר כי טמאים
הגג  שעל הזיתים חכמים ולדעת ונטמאו, לגג הזיתים

למעטן נפל שהשרץ תולים כי את `ixgטהורים, שהעלו
לגג. הזיתים

- במעטן "נמצא כתב ולכן כחכמים, פסק הרמב"ם
ohrnd אלו אבל טמאים שבמעטן הזיתים רק היינו טמא",

טהורים. שבגג
משנה': ה'כסף והקשה

ה"ט)במשנה פ"ט והרי (טהרות רבי, כדעת זו הלכה הובאה
היא  משנה וסתם תנאים, נחלקו בברייתא שאם הוא כלל

משנה כסתם ההלכה הדעות, ב)כאחת מב, פסק (יבמות ואיך ,
המשנה? כדעת לא כחכמים הרמב"ם

טוב' יום ה'תוספות נמצא)ומיישב ד"ה שם :(טהרות
לתמוה  יש טמא", הגג - במעטן "נמצא המשנה בדין
בזיתים  השרץ כשנמצא הקודם, מהדין שונה הוא מדוע

במעטן שנשארו שהזיתים שהשרץ שבגג, תולים כי טהורים
רק למעטן כאן xg`lנפל גם הרי לגג, הזיתים את שהעלו

למעטן נפל שהשרץ לומר יש במעטן, xg`lכשנמצא
טהור? שבגג ומה לגג הזיתים את שהעלו

כרבי, ולא כחכמים הרמב"ם פסק זו תמיהה ובגלל
משנה. כסתם שהלכה הכלל למרות

ה'תשע"ד  אב מנחם כ"ד רביעי יום היחיד? ברשות טומאה כספק - במסוק טיסה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰ät÷ª¨
Z òâð àì ÷ôñ òâð ÷ôñ ,dëBúa äàîhäå ...íéaøä úeLøa¦§¨©¦§©ª§¨§¨¨¥¨©¨¥Ÿ¨©
Z òâð àì ÷ôñ òâð ÷ôñ ,dëBúì Bãé ñéðëä .øBäè B÷ôñ§¥¨¦§¦¨§¨¨¥¨©¨¥Ÿ¨©
Ceøk äîeøz økëå ,Bôúk ìò äðeúð äLéôk äúéä .àîè B÷ôñ§¥¨¥¨§¨§¦¨§¨©§¥§¦©§¨¨
òâð àì ÷ôñ øçà da òâð ÷ôñ ,dëBúì ïeúðå øéða Bà áéña§¦¦§¨§¨§¨¨¥¨©¨©¥¨¥Ÿ¨©

.àîè B÷ôñ Z§¥¨¥
ברשות  העומד טהור באדם מדובר ההלכה בתחילת
הנחשבת  בקופסא המונח טמא בדבר נגע האם וספק הרבים,
האם  ידוע אין אם הרמב"ם: מחלק ובזה היחיד, כרשות
העומד  אדם על הוא והספק מאחר לקופסא, ידו הכניס
אך  וטהור, הרבים ברשות טומאה כספק דינו הרבים ברשות
או  בטומאה נגע אם הוא והספק לקופסא ידו את הכניס אם
היתה  ידו (כי היחיד ברשות טומאה כספק זה הרי לא,

וטמא. נטמאה) אם וספק היחיד רשות שהיא בקופה
עומד  טמא אדם הפוך: במקרה מדובר ההלכה ובהמשך
המונחת  טהורה בתרומה נגע האם וספק הרבים, ברשות
אם  בין מחלק ואינו שטמא הרמב"ם פוסק ובזה בקופסא,

לא. או לקופסא ידו את שהכניס ידוע
אם  רק מטמאים השני במקרה שגם וכתב השיג והראב"ד
ברשות  טומאה כספק זה והרי לקופה ידו הכניס וודאי
והאדם  מאחר ידו, את הכניס אם ידוע לא אם אך היחיד,

הרבים  ברשות טומאה כספק זה הרי הרבים, ברשות עומד
וטהור.

ברשות  טומאה ספק בין החילוק הרמב"ם לדעת אך
הטומאה  של מקומה לפי נקבע אינו הרבים לרשות היחיד
נטמא. אם מסתפקים שעליו הדבר של מקומו לפי אלא

על הוא הספק ההלכה בתחילת נגע mc`dולכן, האם ,
ידו  את הכניס אם ידוע אין כאשר ולכן לא, או בטומאה
אך  הרבים, ברשות עומד שהרי מספק מטהרים לקופסא

על הוא הספק ההלכה אם dnexzdבהמשך שבקופסא
רשות  שהיא בקופסא בוודאי היא והרי לא, או נטמאה

טמאה ולכן צה,היחיד סי' ח"א אב"י בית שו"ת משנה. כסף (ראה

.טז)
לכהן  אסור האם - זו במחלוקת למעשה מינה' ו'נפקא
קברות  בית מעל עובר הטיסה שבמהלך חשש כשיש לטוס
הרבים  ברשות טומאה ספק חשש אלא זה ואין שמאחר או
מקום  כי אופן, בכל להקל יש הראב"ד לדעת טהור:
טהור, וספקו הרבים כרשות נחשב הקברות) (בית הטומאה
ואם  הכהן, של מקומו לפי הולכים הרמב"ם לדעת אך
בו  שאין במסוק הטס כגון היחיד, רשות נחשב המטוס
היחיד  ברשות טומאה ספק זה הרי מלבדו, נוספים אנשים

להחמיר סקכ"ב)ויש שם אב"י בית .(שו"ת

ה'תשע"ד  אב מנחם כ"ה חמישי יום לאוכל? להפוך יכול חרס

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìëà ìk̈Ÿ¤
éøä Z Oøçk LáiL Bà áìkä ìëàlî ìñôð íà ...àîèpL¤¦§¨¦¦§©¦¤¡Ÿ©¤¤¤¨¥§¤¤£¥

.øBäè äæ¤¨
הרמ"א  כתב אכילה: איסורי לגבי גם למדים זו מהלכה

י) פז, סי' עד (יו"ד הבהמה של הקיבה עור את לייבש שמותר ,
איסור  בכך ואין בחלב, אותו למלא מכן ולאחר כעץ שנעשה
בו  ואין לגמרי התייבש והעור מאחר כי בחלב, בשר

לבשר. נחשב אינו בשר לחלוחית
זה: בדין הפוסקים ונחלקו

מגדים' סקל"ג)ה'פרי שם שמכלֿמקום(שפ"ד אין כתב
הוא  הבישול ידי על כי חלב, עם ביחד זה עור לבשל

בחלב. טעם ונותן מתרכך
ביהודה' ה'נודע כו)אך סי יו"ד אף (מהדו"ק שמותר כתב

הרמב"ם מדברי לדעתו ראיה והביא הטומאות לבשלו, אבות (הל'
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יג) ידי א, על אם שיבש, נבילה שבשר נבילה טומאת לגבי
כלב, לאכילת ראוי להיות יחזור יממה למשך במים שרייתו
לגבי  זו, בהלכה אך מטמא. אינו - לאו ואם מטמא, הוא הרי
ולא  טהור, הוא הרי כחרש יבש שאם כתב שנטמא, אוכל

טמא. ולשרותו לחזור יכול שאם הזכיר
צריכה  היא אין תטמא שהנבילה כדי החילוק: וטעם
כי  מטמאה איננה כחרש יבשה שאם אלא כאוכל, להיחשב
הראשון  למצבה לחזור יכולה אם אך כנבילה, נחשבת אינה

טומאת  לגבי אך נבילה, נחשבת היא עדיין שרייה, ידי על
או  כחרש יבש וכאשר אוכל, ייחשב שהדבר צריך אוכלין
אפילו  אדם מאכל להיות יחזור לא שוב כלב, מאכילת נפסל

מטמא. אינו ולכן שרייה, ידי על
הקיבה  שעור לאחר ביהודה', ה'נודע' לדעת ולכן,
לגמרי  שיבש לאחר כי בחלב, לבשלו מותר לגמרי התייבש
על  אפילו אוכל להיחשב יחזור ולא אוכל שם ממנו פקע

בישול. ידי

ה'תשע"ד  אב מנחם כ"ו שישי יום שהשתנה  בנפח השיעור מדידת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìâòä øOa§©¨¥¤
.ïäL úBîk ïéøòzLî Z äèòîúpL äð÷æ øOáe çtúpL¤¦§©§©§¥¨¤¦§©£¨¦§©£¦§¤¥

(שיעורו  כביצה בו היה שלא עגל בשר הרמב"ם, לדעת
ונטמא, לכביצה עד ותפח אחרים) לטמא טמא אוכל של
וסיעתו  רב כשיטת וזהו ומטמא. עכשיו שהוא כמו נמדד

א) נד, כמו (מנחות נמדד מדאורייתא וסיעתו, שמואל לדעת אך
מראית  משום מדרבנן אלא מטמא ואינו בתחילה, שהיה
יסברו  יטמא לא אם כביצה, שיעורו שכעת כיון כי העין,

מטמא אינו שכביצה תסב)הרואים סי' ח"א הרשב"א .(שו"ת
אבות  שאר שבהלכות לכך סתירה זו הרי ולכאורה

הי"ג)הטומאות מכעדשה (פ"ד "פחות כשמואל: הרמב"ם פסק
על  ועמדו שתפחו הנבילה מן מכזית ופחות השרץ מן

מטמאין mixteqכשיעור, ixacn!"
לחלק: ויש

קבלת  בעת שהוא כפי נמדד העגל בשר אוכלין, בטומאת

שהיא מן xg`lהטומאה מטמא ולכן לכביצה והגיע שתפח
כשהיו  הטומאה חלה שכבר ונבילה בשרץ אבל התורה,
מתעוררת  לא לכביצה שתפחו לאחר הרי מכביצה, פחות

מדאורייתא. מטמאים אינם ולכן חדשה טומאה
יש  מדרבנן, ומטמאים לכביצה שתפחו ונבילה ובשרץ
הרי  שתפחו, לאחר שיטמאו חכמים גזרו מה לשם לעיין:
'חצי  מדין התפיחה לפני התורה מן אסורים בלאוֿהכי

שיעור'?
לתרץ: ויש

הרלב"ח סק"כ)כתב רלט סי' יו"ד בש"ך לבטל (הובא שבועה :
חלה שאינה המצוה ה"ו),את פ"א שבועות 'חצי (הל' על חלה

איסור  על אמנם, בתורה. מפורש אינו שאיסורו כיון שיעור'
- שתפחו ונבילה בשרץ גם וכך חלה. השבועה אין דרבנן
לחול, השבועה יכולה התפיחה) (לפני שיעור' ה'חצי מצד
חלה. השבועה אין כשתפחו, דרבנן איסור נוסף כאשר אך

(eÎc ze` e"q `"g cqg zxez)

ה'תשע"ד  אב מנחם כ"ז קודש שבת משנה' ל'לחם חרוכה פת

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰÷öaä úö÷§¨©¨¥
eéä íà ,øeçøç àø÷pä àeäå ,äiôà úòa Cøçðå CLîpL¤¦§©§¤¡©§¥£¦¨§©¦§¨©§¦¨
...økkä ìk ìñt Z ïäa íBé ìeáè òâðå òaöàkî íéúeçt§¦¦§¤§©§¨©§¨¤¨©¨©¦¨

îhä áà elôà ïäa òâpL òaöàkî øúé øeçøçå ...ìáàZ äà £¨§©§¨¥¦§¤§©¤¨©¨¤£¦©©ª§¨
.øBäè økkä©¦¨¨

ולא  בה, שנגע התרומה את אלא פוסל אינו יום טבול
אליה שמחובר מה ה"ח).כל פ"ז הרמב"ם (לעיל כאן ופסק

אפיה)שה'חרחור' בעת ונחרך שנמשך לכיכר (בצק 'חיבור' נחשב
פחות  עוביו אם רק הכיכר כל את פסל יום טבול בו נגע ואם

ס"מ)מכאצבע 'חיבור'(2 אינו מכך יותר עבה הוא אם אבל
טהור. והכיכר

אפרים' 'שער א)ובשו"ת סי' או"ח הכהן. לענין (להר"א דן
אפיה  בשעת בחלקו שנחרך לחם האם בשבת, משנה' 'לחם

כחתוך? או כשלם נחשב לאכילה ראוי ואינו
היינו  שה'חרחור', כאן הרמב"ם מדברי להוכיח ורצה
נחשב  מכאצבע פחות הוא אם ונחרך", שנמשך הבצק "קצת
שגם  חיבור, אינו מכאצבע יותר הוא ואם לכיכר, כמחובר

שלם  ונחשב כמחובר הוא הרי החרוך החלק משנה' ב'לחם
מכאצבע. פחות עוביו אם רק

נחום' מ"ג)וה'חזון פ"א יום מכאן (טבול להוכיח שאין כתב
"בצק הוא הרמב"ם לשון אפיה",jynpyכי בעת ונחרך

ולכן  מהפת, ויוצא נמשך אלא נחרך רק לא שהבצק כלומר,
חיבור  ואינו נפרד כחלק נחשב מאצבע יותר כשעוביו
ויוצא, נמשך אינו שנחרך כשהחלק אבל טומאה, לקבלת
גם  וכך מכאצבע, יותר הוא אם גם כמחובר נחשב הוא הרי
מכאצבע, גדול החרוך החלק אם אף - משנה' 'לחם לגבי

שלם. נחשב אחת, חתיכה כולו אם
אם  שגם מסכים אפרים' ה'שער גם דבריו ובמסקנת
ב'לחם  כי 'שלם', הלחם מכאצבע, עבה החרוכה החתיכה

לחתוך העומד 'כל כחתוך'.`epiמשנה'
חיים' 'ארחות ס"א)ובספר רעד, אחרונים (סי' דעות הביא

ידי  על פנים כל על לאכילה, ראוי החרוך החלק אם שרק
ראוי  שאינו עד נשרף אם אבל שלם, נחשב הלחם הדחק,

שלם. נחשב אינו לאכילה,
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שבגג  בזיתים שרץ ונמצא לייבשם), (כדי לגג אותם והעלה
שהשרץ  אומרים ואין טהורים, במעטן שנשארו הזיתים -
טומאה  מחזיקין "אין כי הזיתים, עם לגג והובא במעטן היה
טהרות  בה שנשתמש לקופה דומה זה (ואין למקום" ממקום

ב) שם (שבהלכה כי למקום, ממקום טומאה מחזיקין בה
ראה  - אחר במקום שהיה כלי באותו נמצאת הטומאה

אחרונה נמצא)משנה ד"ה ה"ט פ"ט ).(טהרות
הזיתים  את שהעלה לאחר במעטן שרץ נמצא ואם

רבי לדעת ה"א)לגג, פי"א טהרות הגג (תוספתא שעל זיתים
את  שהעלו לפני במעטן היה שהשרץ מסתבר כי טמאים
הגג  שעל הזיתים חכמים ולדעת ונטמאו, לגג הזיתים

למעטן נפל שהשרץ תולים כי את `ixgטהורים, שהעלו
לגג. הזיתים

- במעטן "נמצא כתב ולכן כחכמים, פסק הרמב"ם
ohrnd אלו אבל טמאים שבמעטן הזיתים רק היינו טמא",

טהורים. שבגג
משנה': ה'כסף והקשה

ה"ט)במשנה פ"ט והרי (טהרות רבי, כדעת זו הלכה הובאה
היא  משנה וסתם תנאים, נחלקו בברייתא שאם הוא כלל

משנה כסתם ההלכה הדעות, ב)כאחת מב, פסק (יבמות ואיך ,
המשנה? כדעת לא כחכמים הרמב"ם

טוב' יום ה'תוספות נמצא)ומיישב ד"ה שם :(טהרות
לתמוה  יש טמא", הגג - במעטן "נמצא המשנה בדין
בזיתים  השרץ כשנמצא הקודם, מהדין שונה הוא מדוע

במעטן שנשארו שהזיתים שהשרץ שבגג, תולים כי טהורים
רק למעטן כאן xg`lנפל גם הרי לגג, הזיתים את שהעלו

למעטן נפל שהשרץ לומר יש במעטן, xg`lכשנמצא
טהור? שבגג ומה לגג הזיתים את שהעלו

כרבי, ולא כחכמים הרמב"ם פסק זו תמיהה ובגלל
משנה. כסתם שהלכה הכלל למרות

ה'תשע"ד  אב מנחם כ"ד רביעי יום היחיד? ברשות טומאה כספק - במסוק טיסה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰ät÷ª¨
Z òâð àì ÷ôñ òâð ÷ôñ ,dëBúa äàîhäå ...íéaøä úeLøa¦§¨©¦§©ª§¨§¨¨¥¨©¨¥Ÿ¨©
Z òâð àì ÷ôñ òâð ÷ôñ ,dëBúì Bãé ñéðëä .øBäè B÷ôñ§¥¨¦§¦¨§¨¨¥¨©¨¥Ÿ¨©
Ceøk äîeøz økëå ,Bôúk ìò äðeúð äLéôk äúéä .àîè B÷ôñ§¥¨¥¨§¨§¦¨§¨©§¥§¦©§¨¨
òâð àì ÷ôñ øçà da òâð ÷ôñ ,dëBúì ïeúðå øéða Bà áéña§¦¦§¨§¨§¨¨¥¨©¨©¥¨¥Ÿ¨©

.àîè B÷ôñ Z§¥¨¥
ברשות  העומד טהור באדם מדובר ההלכה בתחילת
הנחשבת  בקופסא המונח טמא בדבר נגע האם וספק הרבים,
האם  ידוע אין אם הרמב"ם: מחלק ובזה היחיד, כרשות
העומד  אדם על הוא והספק מאחר לקופסא, ידו הכניס
אך  וטהור, הרבים ברשות טומאה כספק דינו הרבים ברשות
או  בטומאה נגע אם הוא והספק לקופסא ידו את הכניס אם
היתה  ידו (כי היחיד ברשות טומאה כספק זה הרי לא,

וטמא. נטמאה) אם וספק היחיד רשות שהיא בקופה
עומד  טמא אדם הפוך: במקרה מדובר ההלכה ובהמשך
המונחת  טהורה בתרומה נגע האם וספק הרבים, ברשות
אם  בין מחלק ואינו שטמא הרמב"ם פוסק ובזה בקופסא,

לא. או לקופסא ידו את שהכניס ידוע
אם  רק מטמאים השני במקרה שגם וכתב השיג והראב"ד
ברשות  טומאה כספק זה והרי לקופה ידו הכניס וודאי
והאדם  מאחר ידו, את הכניס אם ידוע לא אם אך היחיד,

הרבים  ברשות טומאה כספק זה הרי הרבים, ברשות עומד
וטהור.

ברשות  טומאה ספק בין החילוק הרמב"ם לדעת אך
הטומאה  של מקומה לפי נקבע אינו הרבים לרשות היחיד
נטמא. אם מסתפקים שעליו הדבר של מקומו לפי אלא

על הוא הספק ההלכה בתחילת נגע mc`dולכן, האם ,
ידו  את הכניס אם ידוע אין כאשר ולכן לא, או בטומאה
אך  הרבים, ברשות עומד שהרי מספק מטהרים לקופסא

על הוא הספק ההלכה אם dnexzdבהמשך שבקופסא
רשות  שהיא בקופסא בוודאי היא והרי לא, או נטמאה

טמאה ולכן צה,היחיד סי' ח"א אב"י בית שו"ת משנה. כסף (ראה

.טז)
לכהן  אסור האם - זו במחלוקת למעשה מינה' ו'נפקא
קברות  בית מעל עובר הטיסה שבמהלך חשש כשיש לטוס
הרבים  ברשות טומאה ספק חשש אלא זה ואין שמאחר או
מקום  כי אופן, בכל להקל יש הראב"ד לדעת טהור:
טהור, וספקו הרבים כרשות נחשב הקברות) (בית הטומאה
ואם  הכהן, של מקומו לפי הולכים הרמב"ם לדעת אך
בו  שאין במסוק הטס כגון היחיד, רשות נחשב המטוס
היחיד  ברשות טומאה ספק זה הרי מלבדו, נוספים אנשים

להחמיר סקכ"ב)ויש שם אב"י בית .(שו"ת

ה'תשע"ד  אב מנחם כ"ה חמישי יום לאוכל? להפוך יכול חרס

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìëà ìk̈Ÿ¤
éøä Z Oøçk LáiL Bà áìkä ìëàlî ìñôð íà ...àîèpL¤¦§¨¦¦§©¦¤¡Ÿ©¤¤¤¨¥§¤¤£¥

.øBäè äæ¤¨
הרמ"א  כתב אכילה: איסורי לגבי גם למדים זו מהלכה

י) פז, סי' עד (יו"ד הבהמה של הקיבה עור את לייבש שמותר ,
איסור  בכך ואין בחלב, אותו למלא מכן ולאחר כעץ שנעשה
בו  ואין לגמרי התייבש והעור מאחר כי בחלב, בשר

לבשר. נחשב אינו בשר לחלוחית
זה: בדין הפוסקים ונחלקו

מגדים' סקל"ג)ה'פרי שם שמכלֿמקום(שפ"ד אין כתב
הוא  הבישול ידי על כי חלב, עם ביחד זה עור לבשל

בחלב. טעם ונותן מתרכך
ביהודה' ה'נודע כו)אך סי יו"ד אף (מהדו"ק שמותר כתב

הרמב"ם מדברי לדעתו ראיה והביא הטומאות לבשלו, אבות (הל'
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יג) ידי א, על אם שיבש, נבילה שבשר נבילה טומאת לגבי
כלב, לאכילת ראוי להיות יחזור יממה למשך במים שרייתו
לגבי  זו, בהלכה אך מטמא. אינו - לאו ואם מטמא, הוא הרי
ולא  טהור, הוא הרי כחרש יבש שאם כתב שנטמא, אוכל

טמא. ולשרותו לחזור יכול שאם הזכיר
צריכה  היא אין תטמא שהנבילה כדי החילוק: וטעם
כי  מטמאה איננה כחרש יבשה שאם אלא כאוכל, להיחשב
הראשון  למצבה לחזור יכולה אם אך כנבילה, נחשבת אינה

טומאת  לגבי אך נבילה, נחשבת היא עדיין שרייה, ידי על
או  כחרש יבש וכאשר אוכל, ייחשב שהדבר צריך אוכלין
אפילו  אדם מאכל להיות יחזור לא שוב כלב, מאכילת נפסל

מטמא. אינו ולכן שרייה, ידי על
הקיבה  שעור לאחר ביהודה', ה'נודע' לדעת ולכן,
לגמרי  שיבש לאחר כי בחלב, לבשלו מותר לגמרי התייבש
על  אפילו אוכל להיחשב יחזור ולא אוכל שם ממנו פקע

בישול. ידי

ה'תשע"ד  אב מנחם כ"ו שישי יום שהשתנה  בנפח השיעור מדידת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìâòä øOa§©¨¥¤
.ïäL úBîk ïéøòzLî Z äèòîúpL äð÷æ øOáe çtúpL¤¦§©§©§¥¨¤¦§©£¨¦§©£¦§¤¥

(שיעורו  כביצה בו היה שלא עגל בשר הרמב"ם, לדעת
ונטמא, לכביצה עד ותפח אחרים) לטמא טמא אוכל של
וסיעתו  רב כשיטת וזהו ומטמא. עכשיו שהוא כמו נמדד

א) נד, כמו (מנחות נמדד מדאורייתא וסיעתו, שמואל לדעת אך
מראית  משום מדרבנן אלא מטמא ואינו בתחילה, שהיה
יסברו  יטמא לא אם כביצה, שיעורו שכעת כיון כי העין,

מטמא אינו שכביצה תסב)הרואים סי' ח"א הרשב"א .(שו"ת
אבות  שאר שבהלכות לכך סתירה זו הרי ולכאורה

הי"ג)הטומאות מכעדשה (פ"ד "פחות כשמואל: הרמב"ם פסק
על  ועמדו שתפחו הנבילה מן מכזית ופחות השרץ מן

מטמאין mixteqכשיעור, ixacn!"
לחלק: ויש

קבלת  בעת שהוא כפי נמדד העגל בשר אוכלין, בטומאת

שהיא מן xg`lהטומאה מטמא ולכן לכביצה והגיע שתפח
כשהיו  הטומאה חלה שכבר ונבילה בשרץ אבל התורה,
מתעוררת  לא לכביצה שתפחו לאחר הרי מכביצה, פחות

מדאורייתא. מטמאים אינם ולכן חדשה טומאה
יש  מדרבנן, ומטמאים לכביצה שתפחו ונבילה ובשרץ
הרי  שתפחו, לאחר שיטמאו חכמים גזרו מה לשם לעיין:
'חצי  מדין התפיחה לפני התורה מן אסורים בלאוֿהכי

שיעור'?
לתרץ: ויש

הרלב"ח סק"כ)כתב רלט סי' יו"ד בש"ך לבטל (הובא שבועה :
חלה שאינה המצוה ה"ו),את פ"א שבועות 'חצי (הל' על חלה

איסור  על אמנם, בתורה. מפורש אינו שאיסורו כיון שיעור'
- שתפחו ונבילה בשרץ גם וכך חלה. השבועה אין דרבנן
לחול, השבועה יכולה התפיחה) (לפני שיעור' ה'חצי מצד
חלה. השבועה אין כשתפחו, דרבנן איסור נוסף כאשר אך

(eÎc ze` e"q `"g cqg zxez)

ה'תשע"ד  אב מנחם כ"ז קודש שבת משנה' ל'לחם חרוכה פת

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰÷öaä úö÷§¨©¨¥
eéä íà ,øeçøç àø÷pä àeäå ,äiôà úòa Cøçðå CLîpL¤¦§©§¤¡©§¥£¦¨§©¦§¨©§¦¨
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ולא  בה, שנגע התרומה את אלא פוסל אינו יום טבול
אליה שמחובר מה ה"ח).כל פ"ז הרמב"ם (לעיל כאן ופסק

אפיה)שה'חרחור' בעת ונחרך שנמשך לכיכר (בצק 'חיבור' נחשב
פחות  עוביו אם רק הכיכר כל את פסל יום טבול בו נגע ואם

ס"מ)מכאצבע 'חיבור'(2 אינו מכך יותר עבה הוא אם אבל
טהור. והכיכר

אפרים' 'שער א)ובשו"ת סי' או"ח הכהן. לענין (להר"א דן
אפיה  בשעת בחלקו שנחרך לחם האם בשבת, משנה' 'לחם

כחתוך? או כשלם נחשב לאכילה ראוי ואינו
היינו  שה'חרחור', כאן הרמב"ם מדברי להוכיח ורצה
נחשב  מכאצבע פחות הוא אם ונחרך", שנמשך הבצק "קצת
שגם  חיבור, אינו מכאצבע יותר הוא ואם לכיכר, כמחובר

שלם  ונחשב כמחובר הוא הרי החרוך החלק משנה' ב'לחם
מכאצבע. פחות עוביו אם רק

נחום' מ"ג)וה'חזון פ"א יום מכאן (טבול להוכיח שאין כתב
"בצק הוא הרמב"ם לשון אפיה",jynpyכי בעת ונחרך

ולכן  מהפת, ויוצא נמשך אלא נחרך רק לא שהבצק כלומר,
חיבור  ואינו נפרד כחלק נחשב מאצבע יותר כשעוביו
ויוצא, נמשך אינו שנחרך כשהחלק אבל טומאה, לקבלת
גם  וכך מכאצבע, יותר הוא אם גם כמחובר נחשב הוא הרי
מכאצבע, גדול החרוך החלק אם אף - משנה' 'לחם לגבי

שלם. נחשב אחת, חתיכה כולו אם
אם  שגם מסכים אפרים' ה'שער גם דבריו ובמסקנת
ב'לחם  כי 'שלם', הלחם מכאצבע, עבה החרוכה החתיכה

לחתוך העומד 'כל כחתוך'.`epiמשנה'
חיים' 'ארחות ס"א)ובספר רעד, אחרונים (סי' דעות הביא

ידי  על פנים כל על לאכילה, ראוי החרוך החלק אם שרק
ראוי  שאינו עד נשרף אם אבל שלם, נחשב הלחם הדחק,

שלם. נחשב אינו לאכילה,
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ט  ¤¤ּפרק
ורּבֹו‡. ראׁשֹו גופו]הּבא ׁשּנפלּו[רוב אֹו ׁשאּובין, ּבמים ְְְְִִֶַַָָֹֻ

והרי  נטמא, - ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה רּבֹו ועל ראׁשֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹֻֻעל
עׂשה  ּבאכלין, נגע ואם ׁשּיטּבל. עד לטמאה ּכׁשני ְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻהּוא
אֹותן  ועׂשה טּמאן, - ּבמׁשקין נגע ואם ׁשליׁשי. ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָאֹותן
ּכלים. לטּמא לא אבל אחרים, ּומׁשקין אכלין לטּמא ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּתחּלה
יֹום  טבּולי ׁשהיּו מּפני זה? אדם על טמאה ּגזרּו מה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּומּפני

רעים ׁשּמימיהן ּבמערֹות מזוהמים]טֹובלין רֹוחצין [- והיּו , ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ
,ּכ הּמנהג ּופׁשט נקּיּות; ּדר יפים ׁשאּובים ּבמים ּכן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאחר
ׁשרֹוחצים  ׁשאּובים ׁשּמים מדּמים העם רב ׁשהיּו ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹעד
והיּו הּמקוה, ׁשּבמי הּטבילה לא ׁשּמטהרים, הן - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבאחרֹונה

ּכּונה ּבלא ּבזלזּול דקדוק]טֹובלין ללא ּגזרּו,[- לפיכ . ְְְְְְִִִַָָָָֹ
ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין, ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ּבא ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹֻׁשּכל
ׁשאינֹו טהֹור אפּלּו לטמאה. ּכׁשני ונעׂשה נטמא, - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֻֻורּבֹו
מים  לּגין ׁשלׁשת ורּבֹו ראׁשֹו על נפלּו אם - יֹום ְְְְִִִֶַַָֹֹֻֻטבּול
ּכׁשני  זה הרי - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֻׁשאּובין,

ׁשמׁש הערב צרי אינֹו - טבל ׁשּיטּבל; עד [-לטמאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
האֹוכל שקיעה] וכן מּדבריהם. זֹו טמאה ׁשעּקר מּפני ,ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ

צרי אינֹו - וטבל טמאין, מׁשקין והּׁשֹותה טמאים ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאכלין
ׁשהטּבילן, ּכיון - ּבמׁשקין ׁשּנטמאּו ּכלים וכן ׁשמׁש; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהערב
אּלּו טמאֹות ׁשעּקר מּפני ׁשמׁש; הערב צריכין ואינן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻטהרּו

.[מדרבנן]מּדבריהם ְִִֵֶ
ּכלים,·. מּׁשני ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה עליו ׁשּנפלּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹֻמי

הראׁשֹון, ּפסק ׁשּלא עד הּׁשני התחיל אם - מּׁשלׁשה ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹאֹו
ּכלים, מארּבעה נפלּו מצטרפין. אין לאו, ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָמצטרפין;
זה, ּפסק ׁשּלא עד זה ׁשהתחיל ּפי על ואף מצטרפין; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינן

טהֹור  זה ׁשּנפלּוהרי אֹו רּבֹו, על לא אבל ראׁשֹו, על נפלּו . ְְֲֲֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
ּבלבד  ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ראׁשֹו, על נפלּו ולא רּבֹו, ְְְְִֶַַַַָָֹֹֹֻעל
זה  הרי - מּלמּטה אֹו הּצד מן רּבֹו על ונפלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֻמּלמעלה,
לראׁשֹו, הּסמּו רּבֹו ועל ראׁשֹו על ׁשּיּפלּו עד ְְְִֶַַַַָָֹֹֻטהֹור;
אֹו רּבֹו, ּבא ולא ׁשאּובין, ּבמים ראׁשֹו ּבא אם וכן ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֹֻּכדרּכן.
מּׁשאר  ּובא ּבלבד, ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ראׁשֹו, ּבא ולא רּבֹו, ְְְִִֶַָָָָָֹֹֹֻּבא
זה  הרי - הּצד מן אֹו מּלמּטה ׁשאּובין ּבמים רּבֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָֻּגּופֹו

ּכדרּכֹו. לראׁשֹו, הּסמּו ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּיבֹוא עד ְְְְֶַַַָָָֹֹֻטהֹור;
החצי ‚. על ונפלּו ׁשאּובין, ּבמים החצי ורּבֹו מראׁשֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֻהּבא

ּבביאה, וחציֹו ּבנפילה וחציֹו הֹואיל - ׁשאּובין מים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאחר
טהֹור  זה .הרי ֲֵֶָ

מקצתן „. ּבהן, ׁשּבא אֹו עליו ׁשּנפלּו לּגין ׁשלׁשת ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻהיּו
וׁשמן  יין ּבהם ׁשּנתערב אֹו ׁשאּובין, אינם ּומקצתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאּובין

ּכּלן  הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו עד טהֹור; זה הרי - וחלב ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּודבׁש
ּבהן, ׁשּבא אֹו הּטהֹור על ׁשּנפלּו אּלּו לּגין ׁשלׁשת ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאּובין.
האּלּו הּמים הרי לטמאה, ּכׁשני ׁשּנעׂשה ּכיון - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻוטּמאּוהּו
לזה  אֹומרין הּמים אּלּו והרי ּבׁשני; נגעּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָטמאין,

וטּמאנּו' אֹותֹו, 'טּמאנּו .הּטהֹור: ְְִִֵַָָ
הּספרים,‰. ּבצד ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות מּניחין היּו ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונה

'זה התרומה]ואֹומרים: וזה[- הספר]קדׁש, ּובאין [- קדׁש', ְְְִִֶֶֶֶָֹֹ
ׁשהּתרּומה  ּגזרּו לפיכ הּספרים. את ּומקרעין ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָהעכּברים,

ּכׁש היא והרי נטמאת, הּקדׁש, מּכתבי ּבאחד ליׁשי ׁשּנגעה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּקדׁש, ּכתבי ּכל ונמצאּו ּבׁשני; נגעה ּכאּלּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֻלטמאה,
ידיו  ׁשהיּו מי אּלא עֹוד, ולא ּכׁשני. הּתרּומה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹּפֹוסלין
ׁשנּיֹות, ידיו נעׂשּו - הּקדׁש מּכתבי ּבאחד ונגע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹטהֹורֹות,
ׁשאין  ּפי על ואף הּמׁשקין; ואת הּתרּומה את ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּומטּמאין
הרי  ׁשּבארנּו, ּכמֹו לטמאה מראׁשֹון אּלא מּטּמאֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּידים

הּספר. מן מּטּמאֹות ְִִֵֵֶַַהן
.Âוגּליֹון הּתפּלין, עם ּתפּלין, מכתיבה]רצּועֹות [הריק ְְְְִִִִִִַָ

ּכׁשהן  וׁשּבּסֹוף, ׁשּבּתחּלה וׁשּלמּטן ׁשּלמעלן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבּספר
וחמׁש ׁשמֹונים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּנמחק וספר לּספר, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמחּברין
אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשּכתּוב ּומגּלה ְְְִִִִֵֶָָָָאֹותּיֹות,
את  מטּמאין אּלּו הרי - הארֹון" ּבנסע "וּיהי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּכפרׁשת
- הּקדׁש ּכתבי ּכל אּלא ּבלבד, תֹורה ּדברי ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּידים.
מטּמאין  - חכמה ּדברי ׁשהן וקהלת, הּׁשירים ׁשיר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאפּלּו

הּידים. ִֶַַָאת
.Ê ּכתבי מּכלל הּוא הרי וׁשּבדנּיאל, ׁשּבעזרא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּתרּגּום

ׁשּכתבֹו ועברית עברית, ׁשּכתבֹו ּתרּגּום אבל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹהּקדׁש.
הּקדׁש ּכתבי ׁשּכתב אֹו עבריּתרּגּום, עברי ּבכתב [כתב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּכתּובים עתיק] ׁשּיהיּו עד הּידים; את מטּמאין אינן -ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
ּובדיֹו. העֹור, על ְִִַַָאּׁשּורי,

.Á ּפי הּכֹותב על אף ּבֹו, להתלּמד לּתינֹוק ּוׁשמע הּלל ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַ
הּידים  את מטּמאין אּלּו הרי - רּׁשאי .ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

.Ë חוטים]הּמׁשיחֹות על [- אף - לּספר ׁשּתפרן והרצּועֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ
לּספר, מחּברין ׁשהן זמן ּכל - לקּימן רּׁשאי ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפי

הּידים. את ְְִִֶַַַָמטּמאין
.È ּבזמן ּתיק - ספרים ּומטּפחֹות ספר, ׁשל ותבה ספר, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ּתפּורֹות -[לספר]ׁשהן הּברכֹות אבל הּידים. את מטּמאין , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
הרּבה  ּומענינֹות ׁשם, ׁשל מאֹותּיֹות ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאף

הּידים. את מטּמאין אינן - ּתֹורה ְְִִֵֶֶַַַָָָׁשל
.‡È האפיקורסים]מיניםספרי את [- מטּמאין אינן , ְְְִִִִֵֵֶַָ

אינּה עֹומדת, ולמחיקה הֹואיל - ׂשֹוטה ּפרׁשת ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּידים.
הּידים. את ְְִֶַַַָָמטּמאה

י  ¤¤ּפרק
א ּכל ‡. ּבין הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ּכלים הּמּטּמא ּבין דם ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻ

ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה ראׁשֹון הּוא הרי טבל - ׁשּיטּבל. עד , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
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ׁשּנאמר: ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד לטמאה, ּכׁשני הּוא הרי -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ
לטבּול  קרא הּכתּוב וטהר"; הערב, עד וטמא יּובא, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ"ּבּמים

טמא. ֵָיֹום
מּזיבּות ·. ׁשּטבל ּכגֹון חמּורה, מּטמאה יֹום טבּול ְְְֲִִִֶֶַָָָָֻאחד

ׁשרץ  מּטמאת יֹום טבּול ואחד וצרעת, מת מּטמאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻֻאֹו
ּכלים, ּבין אדם ּבין - ׁשמׁש הערב הּטעּון וכל ּבֹו. ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא
לטמאה, ּכׁשני הּוא הרי - מּדבריהם ּבין תֹורה מּדברי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֻּבין

ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב .עד ְֲִִֶַַ
ּפֹוסלטבּול ‚. ּומׁשקה [מטמא]יֹום הּתרּומה, אכלי ְְְְֵֵֵַַָָ

הּכל. ּפֹוסל - הּקדׁש ּומׁשקה הּקדׁש, ואכלי ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּתרּומה,
ׁשליׁשי  עׂשאן - ּתרּומה ׁשל ּבאכלין ׁשּנגע יֹום טבּול ְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָָּכיצד?
ׁשל  ּבמׁשקין נגע אם וכן ּכׁשני; ׁשהּוא מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻלטמאה,
יֹום  טבּול נגע לטמאה. ׁשליׁשי הן והרי טּמאן, - ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֻּתרּומה
וכן  לטמאה; רביעי הן והרי טּמאן, - קדׁש ׁשל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻּבמׁשקין
טבּול  נגע אם אבל רביעי. עׂשאן הּקדׁש, ּבאכלי נגע ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹאם
מחּסר  ודין טהֹורין. הם הרי חּלין, ּומׁשקה חּלין ּבאכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָֻֻֻיֹום

קרבנו]ּכּפּורים הביא ולא שטבל וכיו"ב זב יֹום [- טבּול אֹו ְִִ
אּלּו מּכל ל נתּבאר הּנה הּוא. אחד - הּקדׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבנגיעת
הּמׁשקין  אּלא לעֹולם, ׁשנּיֹות מׁשקין ׁשם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּדברים,

ראשון]ּתחּלה טבּול [- ּבהם ׁשּנגע מּמׁשקין חּוץ לעֹולם; ְְְְִִֶֶַַַָָָָ
היּו אם רביעי, אֹו ּתרּומה; היּו אם ׁשליׁשי, ׁשהן - ְְְִִִִִִֵֶָָָיֹום

.קדׁש ֶֹ
הּיֹוצאין ּכל „. מׁשקין - קּלין ּבין חמּורין ּבין הּטמאין, ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָ

ּבהן; ׁשּיּגעּו ּכמׁשקין הן הרי רגליהן, ּומימי רּקן ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻמהן,
ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה ראׁשֹון ואּלּו וחבריו אּלּו מּזב חּוץ - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ

יולדת] נדה זבה טמאה.[- אב מהן הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין ,ְְְִִֵֶֶַַַַָֻ
אֹוכל  אפּלּו ּתחּלה. ּבהן, נֹוגעין וחבריו ׁשהּזב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומׁשקין
הּמׁשקין  הרי - טמאין מׁשקין ׁשֹותה אֹו טמאין, ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָאכלין
ׁשהן  ּבהן, ׁשּיּגע הּמׁשקין ּכמֹו ׁשּיטּבל, קדם מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּיֹוצאין
ּכמׁשקין  מּמּנּו, הּיֹוצאין מׁשקין - יֹום טבּול וכן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָּתחּלה.
אם  אּלא ּכלל. אחרים מטּמאין ׁשאינן ּבהם; נֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּבמׁשקה  נגע ואם טהֹורין; הן הרי חּלין, ּבמ ׁשקה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֻנגע
אֹו הּוא קדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם ׁשליׁשי; הן הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹתרּומה,

רביעי. הן הרי ּכּפּורים, ְְֲִִִִֵֵַֻמחּסר
רביעי ועּתה ‰. ולא ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ׁשאין יתּבאר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

צרי ואין אחר; אכל אֹו אחר מׁשקה מטּמא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּבּקדׁש
ּכלים  מטּמא ׁשאין מלאה לֹומר, ׁשהיא קדרה ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הּכל  חּלין, מׁשקה היה אם - יֹום טבּול ּבהן ונגע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשקה,
והּקדרה  ּפסּולין הּמׁשקין תרּומה, מׁשקה היה ואם ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָטהֹור;
ּבין  טמא, הּמׁשקה הרי - טמאֹות ידיו היּו ואם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָטהֹורה.
ּׁשאין  מה ּבּידים, חמר וזה חּלין; מׁשקה ּבין ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמׁשקה

וחמ  יֹום. ׁשּספק ּבטבּול - טמאֹות מּידים יֹום ּבטבּול ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור הּידים, ּוספק ּפֹוסל; יֹום, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָטבּול

.Â טמאֹות ואחד ׁשּידיו טמאֹות טהֹור ׁשּידיו יֹום טבּול אֹו , ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָָ
לטּמא  ּתחּלה אֹותן ועֹוׂשה חּלין, מׁשקה מטּמא זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ
ׁשּיצא  ׁשּמׁשקה ּומאחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומׁשקין ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאכלין
מרּקֹו ׁשּנפל יֹום טבּול - ּבהם ׁשּיּגע ּכמׁשקין יֹום ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּטבּול

מּפני  טהֹור; זה הרי ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על רגליו מּמימי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו
ּבהן. ׁשּיּגע ּכמׁשקין ְְִִֵֶֶֶַַָׁשהם

.Ê לבארם מּכל ׁשהקּדמנּו הּדברים ׁשהאדם אּלּו למד אּתה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
תֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיה טמאה אב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֻֻיהיה
סֹופרים; מּדברי אּלא לטמאה ׁשני האדם יהיה לא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻּולעֹולם
אֹו טמאין, מׁשקין הּׁשֹותה אֹו טמאים, אכלין האֹוכל ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָוהּוא
לטמאה  ּכׁשני אּלּו ׁשּכל - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֻֻהּבא
אב  יהיּו - חרׂש מּכלי חּוץ הּכלים, ּכל ׁשאר וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם.
הּכלי  יהיה ולא ּתֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֻֻטמאה
יּטּמא  ׁשאם סֹופרים; מּדברי אּלא לטמאה ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻלעֹולם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, ׁשני יהיה טמאים, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַּבמׁשקין
.Áּבארנּו לעֹולם,ּכבר טמאה אב יהיה לא - חרׂש ׁשּכלי , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ראׁשֹון  ויהיה סֹופרים; מּדברי ולא תֹורה מּדברי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֹֹלא
ּבמׁשקין  נטמא אם - מּדבריהם וׁשני תֹורה, מּדברי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֻלטמאה
ׁשליׁשי  לעֹולם הּכלים ולא האדם יהיה ולא הּכלים. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּכׁשאר

סֹופרים. מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא רביעי, ְְְְְְִִִִִִִֵֵָֹֹֹולא
.Ë מּדברי האכלים לא לעֹולם, הּטמאה אב יהיּו לא - ְְְְֳִִִִֵַַָָָָֹֹֻ

סֹופרים  מּדברי ולא תֹורה,תֹורה מּדברי וׁשני ראׁשֹון ויהיּו . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵָָֹ
ּבאכל, נגע אם - לטמאה ראׁשֹון ׁשהּוא הּכלי אֹו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהאדם
מּדברי  לטמאה ּורביעי ׁשליׁשי האכלין ויהיּו ׁשני. ְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵָָָָָֻעׂשהּו

ְִסֹופרים.
.È חּטאת הּמׁשקין מי ּכגֹון תֹורה, מּדברי טמאה אב יהיּו - ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ

אדומה] ראׁשֹון [פרה ויהיּו רגליו; ּומימי זב ׁשל ְְְְִִֵֵֶַָָֻורּקֹו
הּטמאֹות. מאבֹות ּבאב ׁשּנגעּו ּכגֹון תֹורה, מּדברי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻֻלטמאה
- ּכלים ּבין אדם ּבין הּטמאה, ּבולד הּמׁשקין נגעּו אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻוכן

לטּמא נט  לטמאה ּכראׁשֹון הן והרי תֹורה, מּדברי מאּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָֻ
ּבין  ּבאדם ּבין ּבׁשני, נגעּו אם וכן מּדבריהם. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָאחרים
מּדברי  אחרים לטּמא ראׁשֹון נעׂשּו - ּבאכלין ּבין ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָּבכלים
ּורביעי  ׁשליׁשי הּמׁשקין ויהיּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַסֹופרים,
תרּומה, ּבמׁשקה יֹום טבּול נגע אם ּכיצד? ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמּדבריהם.
ואין  רביעי. עׂשהּו קדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם ׁשליׁשי; ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹעׂשהּו
ּתחּלה  ׁשאינֹו מׁשקה ולא לעֹולם, ׁשנּיֹות מׁשקין מֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאּתה
ּכמֹו ּבקדׁש, ּכּפּורים מחּסר אֹו יֹום טבּול מּמׁשקה חּוץ -ְְְְְִִִֵֶַַֹֻ

מטּמא. ואינֹו מּדבריהם ּפסּול ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּבארנּו,

יא  ¤¤ּפרק
האכל ‡. ׁשּיהיה הּוא - 'ּפסּול' ּבאכלין ׁשּנאמר מקֹום ְֱֳִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל

ּבאכל  נגע אם אּלא אחר; אכל יטּמא ולא טמא, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעצמֹו
טהֹור  הּוא הרי .אחר, ֲֵֵַָ

ולא ·. ּפסּול הּׁשני, ּומטּמא. טמא ׁשּבחּלין, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהראׁשֹון
ׁשני מטּמא  לאכל ּומּנין ּבחּלין. ׁשליׁשי עֹוׂשה ׁשני ואין . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֻ

יּפל  אׁשר חרׂש ּכלי "וכל ׁשּנאמר: ּבחּלין? ּפסּול ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשהּוא
אב, הּׁשרץ נמצא יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ּתֹוכֹו, אל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמהם
ׁשּבּכלי  והאכל ראׁשֹון, לאוירֹו הּׁשרץ ׁשּנפל חרׂש ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּוכלי
לאויר  ׁשּנפל ׁשרץ וכן "יטמא". אֹומר הּוא והרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשני,

ראׁשֹון. ׁשהּתּנּור ׁשנּיה; הּפת - ְִִֶַַַַַַָהּתּנּור
ּומטּמאים.‚. טמאים ׁשּבתרּומה, והּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָהראׁשֹון
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ט  ¤¤ּפרק
ורּבֹו‡. ראׁשֹו גופו]הּבא ׁשּנפלּו[רוב אֹו ׁשאּובין, ּבמים ְְְְִִֶַַָָֹֻ

והרי  נטמא, - ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה רּבֹו ועל ראׁשֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹֻֻעל
עׂשה  ּבאכלין, נגע ואם ׁשּיטּבל. עד לטמאה ּכׁשני ְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻהּוא
אֹותן  ועׂשה טּמאן, - ּבמׁשקין נגע ואם ׁשליׁשי. ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָאֹותן
ּכלים. לטּמא לא אבל אחרים, ּומׁשקין אכלין לטּמא ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּתחּלה
יֹום  טבּולי ׁשהיּו מּפני זה? אדם על טמאה ּגזרּו מה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּומּפני

רעים ׁשּמימיהן ּבמערֹות מזוהמים]טֹובלין רֹוחצין [- והיּו , ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ
,ּכ הּמנהג ּופׁשט נקּיּות; ּדר יפים ׁשאּובים ּבמים ּכן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאחר
ׁשרֹוחצים  ׁשאּובים ׁשּמים מדּמים העם רב ׁשהיּו ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹעד
והיּו הּמקוה, ׁשּבמי הּטבילה לא ׁשּמטהרים, הן - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבאחרֹונה

ּכּונה ּבלא ּבזלזּול דקדוק]טֹובלין ללא ּגזרּו,[- לפיכ . ְְְְְְִִִַָָָָֹ
ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין, ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ּבא ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹֻׁשּכל
ׁשאינֹו טהֹור אפּלּו לטמאה. ּכׁשני ונעׂשה נטמא, - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֻֻורּבֹו
מים  לּגין ׁשלׁשת ורּבֹו ראׁשֹו על נפלּו אם - יֹום ְְְְִִִֶַַָֹֹֻֻטבּול
ּכׁשני  זה הרי - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֻׁשאּובין,

ׁשמׁש הערב צרי אינֹו - טבל ׁשּיטּבל; עד [-לטמאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
האֹוכל שקיעה] וכן מּדבריהם. זֹו טמאה ׁשעּקר מּפני ,ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ

צרי אינֹו - וטבל טמאין, מׁשקין והּׁשֹותה טמאים ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאכלין
ׁשהטּבילן, ּכיון - ּבמׁשקין ׁשּנטמאּו ּכלים וכן ׁשמׁש; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהערב
אּלּו טמאֹות ׁשעּקר מּפני ׁשמׁש; הערב צריכין ואינן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻטהרּו

.[מדרבנן]מּדבריהם ְִִֵֶ
ּכלים,·. מּׁשני ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה עליו ׁשּנפלּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹֻמי

הראׁשֹון, ּפסק ׁשּלא עד הּׁשני התחיל אם - מּׁשלׁשה ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹאֹו
ּכלים, מארּבעה נפלּו מצטרפין. אין לאו, ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָמצטרפין;
זה, ּפסק ׁשּלא עד זה ׁשהתחיל ּפי על ואף מצטרפין; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינן

טהֹור  זה ׁשּנפלּוהרי אֹו רּבֹו, על לא אבל ראׁשֹו, על נפלּו . ְְֲֲֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
ּבלבד  ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ראׁשֹו, על נפלּו ולא רּבֹו, ְְְְִֶַַַַָָֹֹֹֻעל
זה  הרי - מּלמּטה אֹו הּצד מן רּבֹו על ונפלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֻמּלמעלה,
לראׁשֹו, הּסמּו רּבֹו ועל ראׁשֹו על ׁשּיּפלּו עד ְְְִֶַַַַָָֹֹֻטהֹור;
אֹו רּבֹו, ּבא ולא ׁשאּובין, ּבמים ראׁשֹו ּבא אם וכן ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֹֻּכדרּכן.
מּׁשאר  ּובא ּבלבד, ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ראׁשֹו, ּבא ולא רּבֹו, ְְְִִֶַָָָָָֹֹֹֻּבא
זה  הרי - הּצד מן אֹו מּלמּטה ׁשאּובין ּבמים רּבֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָֻּגּופֹו

ּכדרּכֹו. לראׁשֹו, הּסמּו ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּיבֹוא עד ְְְְֶַַַָָָֹֹֻטהֹור;
החצי ‚. על ונפלּו ׁשאּובין, ּבמים החצי ורּבֹו מראׁשֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֻהּבא

ּבביאה, וחציֹו ּבנפילה וחציֹו הֹואיל - ׁשאּובין מים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאחר
טהֹור  זה .הרי ֲֵֶָ

מקצתן „. ּבהן, ׁשּבא אֹו עליו ׁשּנפלּו לּגין ׁשלׁשת ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻהיּו
וׁשמן  יין ּבהם ׁשּנתערב אֹו ׁשאּובין, אינם ּומקצתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאּובין

ּכּלן  הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו עד טהֹור; זה הרי - וחלב ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּודבׁש
ּבהן, ׁשּבא אֹו הּטהֹור על ׁשּנפלּו אּלּו לּגין ׁשלׁשת ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאּובין.
האּלּו הּמים הרי לטמאה, ּכׁשני ׁשּנעׂשה ּכיון - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻוטּמאּוהּו
לזה  אֹומרין הּמים אּלּו והרי ּבׁשני; נגעּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָטמאין,

וטּמאנּו' אֹותֹו, 'טּמאנּו .הּטהֹור: ְְִִֵַָָ
הּספרים,‰. ּבצד ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות מּניחין היּו ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונה

'זה התרומה]ואֹומרים: וזה[- הספר]קדׁש, ּובאין [- קדׁש', ְְְִִֶֶֶֶָֹֹ
ׁשהּתרּומה  ּגזרּו לפיכ הּספרים. את ּומקרעין ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָהעכּברים,

ּכׁש היא והרי נטמאת, הּקדׁש, מּכתבי ּבאחד ליׁשי ׁשּנגעה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּקדׁש, ּכתבי ּכל ונמצאּו ּבׁשני; נגעה ּכאּלּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֻלטמאה,
ידיו  ׁשהיּו מי אּלא עֹוד, ולא ּכׁשני. הּתרּומה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹּפֹוסלין
ׁשנּיֹות, ידיו נעׂשּו - הּקדׁש מּכתבי ּבאחד ונגע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹטהֹורֹות,
ׁשאין  ּפי על ואף הּמׁשקין; ואת הּתרּומה את ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּומטּמאין
הרי  ׁשּבארנּו, ּכמֹו לטמאה מראׁשֹון אּלא מּטּמאֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּידים

הּספר. מן מּטּמאֹות ְִִֵֵֶַַהן
.Âוגּליֹון הּתפּלין, עם ּתפּלין, מכתיבה]רצּועֹות [הריק ְְְְִִִִִִַָ

ּכׁשהן  וׁשּבּסֹוף, ׁשּבּתחּלה וׁשּלמּטן ׁשּלמעלן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבּספר
וחמׁש ׁשמֹונים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּנמחק וספר לּספר, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמחּברין
אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשּכתּוב ּומגּלה ְְְִִִִֵֶָָָָאֹותּיֹות,
את  מטּמאין אּלּו הרי - הארֹון" ּבנסע "וּיהי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּכפרׁשת
- הּקדׁש ּכתבי ּכל אּלא ּבלבד, תֹורה ּדברי ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּידים.
מטּמאין  - חכמה ּדברי ׁשהן וקהלת, הּׁשירים ׁשיר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאפּלּו

הּידים. ִֶַַָאת
.Ê ּכתבי מּכלל הּוא הרי וׁשּבדנּיאל, ׁשּבעזרא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּתרּגּום

ׁשּכתבֹו ועברית עברית, ׁשּכתבֹו ּתרּגּום אבל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹהּקדׁש.
הּקדׁש ּכתבי ׁשּכתב אֹו עבריּתרּגּום, עברי ּבכתב [כתב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּכתּובים עתיק] ׁשּיהיּו עד הּידים; את מטּמאין אינן -ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
ּובדיֹו. העֹור, על ְִִַַָאּׁשּורי,

.Á ּפי הּכֹותב על אף ּבֹו, להתלּמד לּתינֹוק ּוׁשמע הּלל ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַ
הּידים  את מטּמאין אּלּו הרי - רּׁשאי .ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

.Ë חוטים]הּמׁשיחֹות על [- אף - לּספר ׁשּתפרן והרצּועֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ
לּספר, מחּברין ׁשהן זמן ּכל - לקּימן רּׁשאי ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפי

הּידים. את ְְִִֶַַַָמטּמאין
.È ּבזמן ּתיק - ספרים ּומטּפחֹות ספר, ׁשל ותבה ספר, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ּתפּורֹות -[לספר]ׁשהן הּברכֹות אבל הּידים. את מטּמאין , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
הרּבה  ּומענינֹות ׁשם, ׁשל מאֹותּיֹות ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאף

הּידים. את מטּמאין אינן - ּתֹורה ְְִִֵֶֶַַַָָָׁשל
.‡È האפיקורסים]מיניםספרי את [- מטּמאין אינן , ְְְִִִִֵֵֶַָ

אינּה עֹומדת, ולמחיקה הֹואיל - ׂשֹוטה ּפרׁשת ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּידים.
הּידים. את ְְִֶַַַָָמטּמאה

י  ¤¤ּפרק
א ּכל ‡. ּבין הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ּכלים הּמּטּמא ּבין דם ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻ

ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה ראׁשֹון הּוא הרי טבל - ׁשּיטּבל. עד , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
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ׁשּנאמר: ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד לטמאה, ּכׁשני הּוא הרי -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ
לטבּול  קרא הּכתּוב וטהר"; הערב, עד וטמא יּובא, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ"ּבּמים

טמא. ֵָיֹום
מּזיבּות ·. ׁשּטבל ּכגֹון חמּורה, מּטמאה יֹום טבּול ְְְֲִִִֶֶַָָָָֻאחד

ׁשרץ  מּטמאת יֹום טבּול ואחד וצרעת, מת מּטמאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻֻאֹו
ּכלים, ּבין אדם ּבין - ׁשמׁש הערב הּטעּון וכל ּבֹו. ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא
לטמאה, ּכׁשני הּוא הרי - מּדבריהם ּבין תֹורה מּדברי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֻּבין

ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב .עד ְֲִִֶַַ
ּפֹוסלטבּול ‚. ּומׁשקה [מטמא]יֹום הּתרּומה, אכלי ְְְְֵֵֵַַָָ

הּכל. ּפֹוסל - הּקדׁש ּומׁשקה הּקדׁש, ואכלי ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּתרּומה,
ׁשליׁשי  עׂשאן - ּתרּומה ׁשל ּבאכלין ׁשּנגע יֹום טבּול ְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָָּכיצד?
ׁשל  ּבמׁשקין נגע אם וכן ּכׁשני; ׁשהּוא מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻלטמאה,
יֹום  טבּול נגע לטמאה. ׁשליׁשי הן והרי טּמאן, - ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֻּתרּומה
וכן  לטמאה; רביעי הן והרי טּמאן, - קדׁש ׁשל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻּבמׁשקין
טבּול  נגע אם אבל רביעי. עׂשאן הּקדׁש, ּבאכלי נגע ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹאם
מחּסר  ודין טהֹורין. הם הרי חּלין, ּומׁשקה חּלין ּבאכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָֻֻֻיֹום

קרבנו]ּכּפּורים הביא ולא שטבל וכיו"ב זב יֹום [- טבּול אֹו ְִִ
אּלּו מּכל ל נתּבאר הּנה הּוא. אחד - הּקדׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבנגיעת
הּמׁשקין  אּלא לעֹולם, ׁשנּיֹות מׁשקין ׁשם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּדברים,

ראשון]ּתחּלה טבּול [- ּבהם ׁשּנגע מּמׁשקין חּוץ לעֹולם; ְְְְִִֶֶַַַָָָָ
היּו אם רביעי, אֹו ּתרּומה; היּו אם ׁשליׁשי, ׁשהן - ְְְִִִִִִֵֶָָָיֹום

.קדׁש ֶֹ
הּיֹוצאין ּכל „. מׁשקין - קּלין ּבין חמּורין ּבין הּטמאין, ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָ

ּבהן; ׁשּיּגעּו ּכמׁשקין הן הרי רגליהן, ּומימי רּקן ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻמהן,
ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה ראׁשֹון ואּלּו וחבריו אּלּו מּזב חּוץ - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ

יולדת] נדה זבה טמאה.[- אב מהן הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין ,ְְְִִֵֶֶַַַַָֻ
אֹוכל  אפּלּו ּתחּלה. ּבהן, נֹוגעין וחבריו ׁשהּזב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומׁשקין
הּמׁשקין  הרי - טמאין מׁשקין ׁשֹותה אֹו טמאין, ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָאכלין
ׁשהן  ּבהן, ׁשּיּגע הּמׁשקין ּכמֹו ׁשּיטּבל, קדם מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּיֹוצאין
ּכמׁשקין  מּמּנּו, הּיֹוצאין מׁשקין - יֹום טבּול וכן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָּתחּלה.
אם  אּלא ּכלל. אחרים מטּמאין ׁשאינן ּבהם; נֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּבמׁשקה  נגע ואם טהֹורין; הן הרי חּלין, ּבמ ׁשקה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֻנגע
אֹו הּוא קדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם ׁשליׁשי; הן הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹתרּומה,

רביעי. הן הרי ּכּפּורים, ְְֲִִִִֵֵַֻמחּסר
רביעי ועּתה ‰. ולא ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ׁשאין יתּבאר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

צרי ואין אחר; אכל אֹו אחר מׁשקה מטּמא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּבּקדׁש
ּכלים  מטּמא ׁשאין מלאה לֹומר, ׁשהיא קדרה ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הּכל  חּלין, מׁשקה היה אם - יֹום טבּול ּבהן ונגע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשקה,
והּקדרה  ּפסּולין הּמׁשקין תרּומה, מׁשקה היה ואם ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָטהֹור;
ּבין  טמא, הּמׁשקה הרי - טמאֹות ידיו היּו ואם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָטהֹורה.
ּׁשאין  מה ּבּידים, חמר וזה חּלין; מׁשקה ּבין ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמׁשקה

וחמ  יֹום. ׁשּספק ּבטבּול - טמאֹות מּידים יֹום ּבטבּול ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור הּידים, ּוספק ּפֹוסל; יֹום, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָטבּול

.Â טמאֹות ואחד ׁשּידיו טמאֹות טהֹור ׁשּידיו יֹום טבּול אֹו , ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָָ
לטּמא  ּתחּלה אֹותן ועֹוׂשה חּלין, מׁשקה מטּמא זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ
ׁשּיצא  ׁשּמׁשקה ּומאחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומׁשקין ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאכלין
מרּקֹו ׁשּנפל יֹום טבּול - ּבהם ׁשּיּגע ּכמׁשקין יֹום ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּטבּול

מּפני  טהֹור; זה הרי ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על רגליו מּמימי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו
ּבהן. ׁשּיּגע ּכמׁשקין ְְִִֵֶֶֶַַָׁשהם

.Ê לבארם מּכל ׁשהקּדמנּו הּדברים ׁשהאדם אּלּו למד אּתה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
תֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיה טמאה אב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֻֻיהיה
סֹופרים; מּדברי אּלא לטמאה ׁשני האדם יהיה לא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻּולעֹולם
אֹו טמאין, מׁשקין הּׁשֹותה אֹו טמאים, אכלין האֹוכל ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָוהּוא
לטמאה  ּכׁשני אּלּו ׁשּכל - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֻֻהּבא
אב  יהיּו - חרׂש מּכלי חּוץ הּכלים, ּכל ׁשאר וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם.
הּכלי  יהיה ולא ּתֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֻֻטמאה
יּטּמא  ׁשאם סֹופרים; מּדברי אּלא לטמאה ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻלעֹולם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, ׁשני יהיה טמאים, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַּבמׁשקין
.Áּבארנּו לעֹולם,ּכבר טמאה אב יהיה לא - חרׂש ׁשּכלי , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ראׁשֹון  ויהיה סֹופרים; מּדברי ולא תֹורה מּדברי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֹֹלא
ּבמׁשקין  נטמא אם - מּדבריהם וׁשני תֹורה, מּדברי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֻלטמאה
ׁשליׁשי  לעֹולם הּכלים ולא האדם יהיה ולא הּכלים. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּכׁשאר

סֹופרים. מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא רביעי, ְְְְְְִִִִִִִֵֵָֹֹֹולא
.Ë מּדברי האכלים לא לעֹולם, הּטמאה אב יהיּו לא - ְְְְֳִִִִֵַַָָָָֹֹֻ

סֹופרים  מּדברי ולא תֹורה,תֹורה מּדברי וׁשני ראׁשֹון ויהיּו . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵָָֹ
ּבאכל, נגע אם - לטמאה ראׁשֹון ׁשהּוא הּכלי אֹו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהאדם
מּדברי  לטמאה ּורביעי ׁשליׁשי האכלין ויהיּו ׁשני. ְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵָָָָָֻעׂשהּו

ְִסֹופרים.
.È חּטאת הּמׁשקין מי ּכגֹון תֹורה, מּדברי טמאה אב יהיּו - ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ

אדומה] ראׁשֹון [פרה ויהיּו רגליו; ּומימי זב ׁשל ְְְְִִֵֵֶַָָֻורּקֹו
הּטמאֹות. מאבֹות ּבאב ׁשּנגעּו ּכגֹון תֹורה, מּדברי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻֻלטמאה
- ּכלים ּבין אדם ּבין הּטמאה, ּבולד הּמׁשקין נגעּו אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻוכן

לטּמא נט  לטמאה ּכראׁשֹון הן והרי תֹורה, מּדברי מאּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָֻ
ּבין  ּבאדם ּבין ּבׁשני, נגעּו אם וכן מּדבריהם. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָאחרים
מּדברי  אחרים לטּמא ראׁשֹון נעׂשּו - ּבאכלין ּבין ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָּבכלים
ּורביעי  ׁשליׁשי הּמׁשקין ויהיּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַסֹופרים,
תרּומה, ּבמׁשקה יֹום טבּול נגע אם ּכיצד? ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמּדבריהם.
ואין  רביעי. עׂשהּו קדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם ׁשליׁשי; ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹעׂשהּו
ּתחּלה  ׁשאינֹו מׁשקה ולא לעֹולם, ׁשנּיֹות מׁשקין מֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאּתה
ּכמֹו ּבקדׁש, ּכּפּורים מחּסר אֹו יֹום טבּול מּמׁשקה חּוץ -ְְְְְִִִֵֶַַֹֻ

מטּמא. ואינֹו מּדבריהם ּפסּול ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּבארנּו,

יא  ¤¤ּפרק
האכל ‡. ׁשּיהיה הּוא - 'ּפסּול' ּבאכלין ׁשּנאמר מקֹום ְֱֳִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל

ּבאכל  נגע אם אּלא אחר; אכל יטּמא ולא טמא, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעצמֹו
טהֹור  הּוא הרי .אחר, ֲֵֵַָ

ולא ·. ּפסּול הּׁשני, ּומטּמא. טמא ׁשּבחּלין, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהראׁשֹון
ׁשני מטּמא  לאכל ּומּנין ּבחּלין. ׁשליׁשי עֹוׂשה ׁשני ואין . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֻ

יּפל  אׁשר חרׂש ּכלי "וכל ׁשּנאמר: ּבחּלין? ּפסּול ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשהּוא
אב, הּׁשרץ נמצא יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ּתֹוכֹו, אל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמהם
ׁשּבּכלי  והאכל ראׁשֹון, לאוירֹו הּׁשרץ ׁשּנפל חרׂש ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּוכלי
לאויר  ׁשּנפל ׁשרץ וכן "יטמא". אֹומר הּוא והרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשני,

ראׁשֹון. ׁשהּתּנּור ׁשנּיה; הּפת - ְִִֶַַַַַַָהּתּנּור
ּומטּמאים.‚. טמאים ׁשּבתרּומה, והּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָהראׁשֹון
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מטּמא  ולא ּפסּול רביעי הּׁשליׁשי, עֹוׂשה ׁשליׁשי ואין . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹ
ׁשּנאמר: ּבתרּומה? ׁשּנפסל ׁשליׁשי לאכל ּומּנין ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבתרּומה.
נמצא  הּקדׁשים". מן יאכל ואחר וטהר; הּׁשמׁש, ְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ"ּובא
נגע  ואם ׁשמׁשֹו; ׁשּיעריב עד ּבתרּומה אסּור יֹום ְְְְֲִִִִֶַַַָָָטבּול
למדּת, הא הּוא. לטמאה ּכׁשני יֹום, ּוטבּול ּפסלּה. ְְְְְְִֵַָָָָָָָֻּבּה,

ּבתרּומה. ׁשליׁשי עֹוׂשה ְְִִִִֵֶֶַָׁשהּׁשני
ּומטּמאין.„. טמאין ּבקדׁש, והּׁשליׁשי והּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹהראׁשֹון

מטּמא  ואינֹו ּפסּול חמיׁשי הרביעי, עֹוׂשה רביעי ואין . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָ
ׁשּנאמר: טמא? ׁשהּוא ּבקדׁש לׁשליׁשי ּומּנין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלעֹולם.
קרא  ּוכבר יאכל"; לא טמא ּבכל יּגע אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ"והּבׂשר
יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: 'טמא', לּׁשני ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּכתּוב
ּומּנין  ויּׂשרף. טמא ּבׁשני, ׁשּנגע הּקדׁש ׁשּבׂשר למדּת, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּנה

וחמר: מּקל ּפסּול? ׁשהּוא ּבקדׁש ּמחּסר לרביעי ּומה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֻ
ׁשּיביא  עד ּבקדׁש אסּור ּבתרּומה, מּתר ׁשהּוא ְְִִִִֶֶֶַָָָָֹֻּכּפּורים
ׁשּיעׂשה  ּדין אינֹו ּבתרּומה, ּפסּול ׁשהּוא הּׁשליׁשי - ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכּפרתֹו

טהֹור. החמיׁשי אבל ּבקדׁש?! ְְֲֲִִִִֶַָָֹרביעי
ּתאוה‰. ּגזרּו[חולין]ּבׂשר טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף - ְְֲִֶַַַַָָָ

ואינֹו הּקדׁש, את מטּמא לטמאה, ּכׁשליׁשי ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻעליו
ּכדי  אּלא עליו, ּגזרּו ׁשּלא לי, ויראה הּתרּומה . את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּפֹוסל
לטעֹות  ויבֹואּו הּקדׁש, ּבׂשר עם אֹותֹו העם יערבּו ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
אֹותֹו ויאכלּו קדׁש, והּוא חל זה ׁשהּבׂשר וידּמּו ּבֹו, ְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹולׁשּגג

ְְָֻּבטמאה.
.Â לטּמא חּבּור הם הרי מׁשקין, ידי על אכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַַָחּבּורי

אכלין  אחד טמאת ּכגּוף חׁשּובין הן אם ספק, והּדבר ; ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
האכל  זה חֹוׁשבין אֹו ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון ּבהם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָֹלמנֹות

ׁשני. לֹו המחּבר והאכל ראׁשֹון, הּטמאה ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻׁשּנגעה
.Ê אֹותן ועֹוׂשה תרּומה, אכלי ּפֹוסל - ׁשּבחּלין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻהּׁשני

לֹומר, צרי ואין טּמאן; חּלין, ּבמׁשקה נגע ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֻׁשליׁשי.
מטּמא  ׁשהּוא - קדׁש ּבמׁשקה אֹו תרּומה ּבמׁשקה נגע ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאם

.הּכל  ַֹ
.Áונעׂשּו ּפסלן קדׁש, ּבאכלי ׁשּנגע ׁשּבתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשליׁשי

ּת ונעׂשּו טּמאן הּקדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם חּלה.רביעי; ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
הּוא  הרי תרּומה, ּבמׁשקה ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי נגע אם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאבל
הרי  קדׁש, ּבמׁשקה נגע אם - ׁשּבּקדׁש רביעי וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹטהֹור;

טהֹור  .הּוא ָ
.Ë ּפסּול ׁשּבהן הּׁשליׁשי ּתרּומה, טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֻחּלין

ואפּלּוּכתרּומה  רביעי; עֹוׁשהּו אינֹו ּבקדׁש, נגע ואם . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ
הּקדׁש טהרת על ׁשּנעׂשּו וחּלין ּפֹוסל. אינֹו קדׁש, ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻמׁשקה

ּכחּלין. טהֹור ׁשּבהן הּׁשליׁשי -ְְִִִֶֶַָָֻ
.È;הּקדׁש את לאכל לֹו אסּור ׁשּבקדׁש, רביעי ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹהאֹוכל

ּבקדׁש לּגע ּבֹוּומּתר ׁשּנתערב ּתבׁשיל אפּלּו ּפֹוסלֹו. ואינֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ּבֹו ואין ביצים הּקדׁש, 3 בתוך -] ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹ

חול] אּלא של קדׁש ׁשל ּברביעי יאכל לא זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַָּבחמיׁשי,

.‡Èׁשּנעׂשּו חּלין ׁשל אֹו עצמּה, ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהאֹוכל
הּתרּומה  את לאכל אסּור זה הרי - הּתרּומה טהרת ְְֱֲֳֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל

ׁשּיטּבל  טהֹורה;עד היא והרי ּבתרּומה, לּגע ּומּתר ; ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֻ

מעלה עׂשּו לא[חומרה]ּבאכילה ּבנגיעה מעלה., עׂשּו ְֲֲֲִִִַַַָָָָָָֹ
ּתבׁשיל  אבל עצמּה. ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּבּמה
אכילת  ּבכדי ּכזית ׁשם אין אם - ּתרּומה ּבֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנתערבה
ׁשהּוא  ּכדר ּתבׁשיל, מאֹותֹו לאכל מּתר זה הרי - ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻּפרס

ּבתרּומה. לּגע ְִִַָָֻמּתר
.·È על ׁשּנעׂשּו חּלין ׁשל אֹו ׁשּבתרּומה, ׁשליׁשי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהאֹוכל

הּתרּומה, לנגיעת טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף - הּתרּומה ְְְֳִִִֶַַַַַַָָָָטהרת
היא  טמאה הּתרּומה, ׁשּטהרת קדׁש; לענין ּכׁשני הּוא ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהרי

הּקדׁש על אצל ׁשּנעׂשּו ׁשּבחּלין ׁשליׁשי האֹוכל אבל . ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
רביעי  ׁשעֹוׂשה ל ׁשאין - טהֹור הּוא הרי הּקדׁש, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹטהרת

ּבלבד. מּקדׁש קדׁש אּלא ְְִִֶֶֶֶַָֹֹֹּבקדׁש,
.‚È הּוא - ּומׁשקין אכלין טמאת ּבענין האמּור 'קדׁש' ְְְְֳִִִֶַַַָָָָֹֻּכל

ּובׂשר  קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ּכגֹון המקּדׁשין; מּקדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻקדׁש
נזיר ּורקיקי ּתֹודה וחּלֹות קּלים, חלות קדׁשים הם [רקיקים ְְִִִִֵַַָָָָ

במים] ׁשּקדׁשּושנילושו והּמנחֹות הּזבח, עליהן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשחט
ׁשּקרמּו הּפנים ולחם הּלחם ּוׁשּתי ּבּתּנּור.[השחימו]ּבכלי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

הּזבח, עליהן נׁשחט ׁשּלא נזיר ּורקיקי ּתֹודה חּלֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאבל
ּכחּלין, ולא ּכקדׁש לא אינם - ּבכלי קדׁשּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹֻוהּמנחֹות

ּכתרּומה. ְִֶָָאּלא
.„Èתרּומה ותׁשלּומי והּבּכּורים, זר החּלה, [שמשלם ְְְְִִֵַַַַָָ

תרומה] ּכתרּומה.שאכל הן הרי - ְְְֲִֵֵָָֻוחמׁשּה
.ÂË הופרשו]הּטבל שלא והמדּמע[פירות שנפלו , [חולין ְְֶֶַַָֻ

תרומה] ועּסה לתוכן ׁשני, ּומעׂשר תרּומה, וגּדּולי ,ְְְֲִִִֵֵֵַָָ
ּבהן, טמא והראׁשֹון ּכחּלין; הן הרי - לחּלה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻהּטבּולה

ׁשליׁשי. ּבהן ואין ּפסּול, ְְְִִִֵֵֶָָוׁשני
.ÊËּגזרּו - הּתֹורה מן החּלין את מטּמא ׁשּוּדאֹו ּדבר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכל

העּסה  אֹותּה ׁשּתעׂשה לחּלה, הּטבּולין ּבחּלין ספקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻעל
לא  - ּתלּויה וחּלתּה חּלה, מּמּנה ּומפריׁשין ְְְְֳִִִֶַַַָָָָָָָֹּבטהרה;

נׂשרפת  ולא .נאכלת, ְְֱִֶֶֶֶֶֹ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ב שני יום

יב  ¤¤ּפרק
מעלֹות‡. עׂשרה על [חומרות]אחת לּקדׁש חכמים עׂשּו ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּכלים  ּבתֹו ּכלים להטּביל לאדם יׁש הן: ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָהּתרּומה,
גדולים] בתוך ׁשּמא [קטנים ּגזרה לקדׁש; לא אבל ְְְֲִֵֶֶָָָָֹֹלתרּומה,

הּכלי ּפי ּכׁשפֹופרת[הגדול]יהיה בֹו יהיה ולא [שבפי צר, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַֹ
מקוואות]הּנֹוד-] עירוב ׁשּבתֹוכֹו[שיעור הּכלים ונמצאּו , ְְְְִִֵֶַַ

ּב לא ׁשּבּכלי, ּבּמים טבלּו ּדברים ּכאּלּו ּבּמה ּמקוה. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
הּכלים  ּבתֹוכֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּכלי ּבׁשהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאמּורים?
לֹו ׁשעלתה מּתֹו - טמא היה אם אבל טהֹור; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהּטמאין,
ּבהן  להׁשּתּמׁש אפּלּו ׁשּבתֹוכֹו, לּכלים עלתה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָטבילה,

ְֶֹּבקדׁש.
ולא ·. ּתֹוכֹו, נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֶַָָֹֹּכלי

ׁשּבבית  אֹו ׁשּבתֹוכֹו והּמׁשקין ׂשפתיו; ׁשּבעבי אצּבע ְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבית
האצבע]צביעתֹו הנחת מקום ואינֹו[- ּבֹו, וׁשֹותה טהֹורין; , ְְְְִִֵֶָ

ויחזרּו הּכלי ּבאחֹורי ׁשּבפיו מׁשקין יּגעּו ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָחֹוׁשׁש
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לקדׁש אבל ּבתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֹויטּמאּו
ּכּלן. נטמאּו אחֹוריו, נטמאּו ְְְְֲִִִָָֻאם

הּמדרס‚. את זב]הּנֹוׂשא ּתרּומה [של עּמֹו לּׂשא לֹו מּתר , ְְִִִֵֶַַָָָָֻ
הּתרּומה  ולא ּבּתרּומה נֹוגע הּנֹוׂשא ואין הֹואיל - ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכאחד
על  אף הּקדׁש, לא אבל טהֹורה; היא הרי ּבּמדרס, ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹנֹוגעת
לּקדׁש, חבית ׁשּנׂשא ּבאחד היה מעׂשה ּבֹו. נגע ׁשּלא ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּפי
ׁשהּנֹוׂשא  ּגזרּו, ׁשעה ּבאֹותּה עּמּה. ׁשּנׂשא ּבּמדרס ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָוטּמאּה
ּבמדרס  אּלא ּגזרּו ולא הּקדׁש; את יּׂשא לא הּמדרס, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאת
ולא  הֹואיל - ונׂשא עבר ואם ׁשהיה. ּכּמעׂשה הּקדׁש, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעם

טהֹור. הּקדׁש הרי ּבּקדׁש, ֲֵֶֶַַַָָֹֹנגע
ונזהרין „. טהֹורין ׁשהן ּפי על אף - תרּומה אֹוכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּבגדי

לּקדׁש מדרס ּבגדיהם הרי הּטמאֹות, .מן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֻ
מפּצל‰. ׁשהּוא מחלקים]ּכלי וקֹורֹותיו [מורכב ולּוחֹותיו , ְְְְִֶָָָֻ

וכּיֹו מּטה ּכגֹון וצרימקּׁשרֹות, נטמא, אם - ּבּה צא ְְְְְִִִִֵַָָָָָֻ
ּכׁשהּוא  ּכאחת, ּכּלֹו להטּבילֹו לֹו יׁש - לתרּומה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֻלהטּבילֹו

ּומנּגב מּתיר - לקדׁש אבל מנקה]מקּׁשר. ׁשם [- יׁש ׁשּמא , ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
קֹוׁשר. ּכ ואחר ּומטּביל, החֹוצץ; ְְִֵֵַַַַָָָּדבר

.Âהּנגמרין מלאכתם]ּכלים גמר היה [- אפּלּו - ּבטהרה ְְֲֳִִִִֵַָָָָָ
צריכין  אּלּו הרי - ּבהן ונזהר חכמים, ּתלמיד אֹותן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהעֹוׂשה
- לתרּומה אבל ׁשמׁש. הערב צריכין ואינן לקדׁש, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹטבילה
מה  ּומּפני ּבטהרה. נעׂשּו ׁשהרי טבילה, ּבלא ּבהן ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשּתּמׁש
הארץ  עם רק מּׁשּום ּגזרּו לקדׁש? טבילה ּבהן ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהצריכּו
ׁשּנגמרּו. אחר לח הּוא ועדין מלאכה, ּבׁשעת ּבהן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיּגע

.Êמצרף -]הּכלי אחד לגוש לקדׁש,[מחשיב ּׁשּבתֹוכֹו מה ְְְְִֵֶֶַַָֹ
זה  ּפרּודין ּפרֹות מלא ׁשהּוא ּכלי ּכיצד? לתרּומה. לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאבל
- מהם ּבאחד טמאה ונגעה ּוגרֹוגרֹות, צּמּוקין ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֻמּזה,
הּמעלֹות, וכל לתרּומה. לא אבל לקדׁש, ׁשּבּכלי ּכל ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹנטמא
אחת  "ּכף ּבּתֹורה: זֹו למעלה יׁש ורמז הן; ּדבריהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשל
ּׁשּבּכף, מה 'ּכל חכמים: אמרּו - קטרת" מלאה זהב, ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹעׂשרה
מה  מצרף ,ּתֹו לֹו ׁשאין ּכלי אפּלּו אחד'. ּכגּוף הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָהרי
ּגּבי  על אֹו הּלּוח ּגּבי על צבּורין ׁשהיּו ּכגֹון לקדׁש; ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּׁשעליו

ו  ּבזה.העֹור, זה נֹוגעין הּפרֹות ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
.Á,ּביניהן אחר ודבר הּכלי, ּבתֹו הּצּבּורין ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהיּו

לּכלי  צרי ׁשּביניהן הּדבר היה אם - מּׁשניהן אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונטמא
במנחתו] להקרבה שנדרש הּכל;[כגון ונטמא מצרפן הּכלי ,ְְְְְִִַַָָָֹ

לּכלי צרי אינֹו קרבן]ואם שיירי זה [כגון אּלא נטמא לא , ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
ּבלבד. הּטמאה ּבֹו ְְְִֶַַָָָֻׁשּנגעה

.Ë לּמים מחּבר האחד והּצּבּור אחד, ּבכלי צּבּורין ׁשני ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהיּו
ׁשניהן  נטמאּו - הּׁשני ּבּצּבּור טמא ונגע הּכלי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאחֹורי
זה  מחמת הּכלי ׁשאחֹורי הּמים ונטמאּו הּכלי; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַּבצרּוף
נגע  הּכלי. אחֹורי ׁשהן ּפי על אף להן, המחּבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהאכל
להם; המחּבר האכל נטמא הּכלי, ׁשאחֹורי ּבּמים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּטמא
לא  אֹו הּכלי, ּבצרּוף הּׁשני האכל נטמא אם ספק, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹוהּדבר

הּצרּוף  מחמת .נטמא ְֲִֵֵַַָ
.Èקדׁש אכל הּכלי ּובתֹו ּבכלי, והּניחֹו ׁשּנטמא, קדׁש ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹאכל

והּטמא  ּבטהרתֹו, הּטהֹור - ּבזה זה נֹוגעין ואין טהֹור, ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחר
ּבּדבר  יׁש - הּטמא ּבאכל ונגע יֹום, טבּול ּבא ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻּבטמאתֹו.

צרּוף  מּפני יֹום טבּול מּגע מחמת הּטהֹור נפסל אם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָספק,
ׁשּׂשבע  ּבאכל אּלא יֹום טבּול נגע ׁשּלא נפסל; לא אֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּכלי,

הּטמאה נטמא]מן כבר ּכלּום.[- לֹו הֹוסיף ולא , ְְְִִַָֹֻ
.‡È טהֹור ּבתרּומה אבל ּפסּול, ּבּקדׁש וכן הרביעי . ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ

נטמא  זה הרי קדׁש, ּבמׁשקה נגע אם - ׁשּבתרּומה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשליׁשי
נגע  אם - ׁשּבקדׁש אֹו ׁשּבתרּומה והּׁשליׁשי ׁשּבארנּו. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכמֹו

ּפסלֹו. לא תרּומה, ְְְְֵַָָֹּבמׁשקה
.·È ּביד אֹו ׁשנּיה ּבידֹו ּבּה ונגע אחת, ידֹו ׁשּנטמאת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמי

ידֹוחברֹו היתה ואם ּכׁשליׁשי. היא והרי הּׁשנּיה, את ּפסל - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
רטובה]ּבלּולה נטמאת [- נגע, ׁשּלא ּפי על אף - ּבמׁשקה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּבקדׁש. יּגע ּכ ואחר ׁשּתיהן, את להטּביל וצרי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹחברּתּה;
נטמאת  לא האחת, ידֹו נטמאת אם - ּבתרּומה ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹאבל
להטּביל  צרי ואינֹו נגּובה; ּכׁשהיא ּבּה נגע ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחברּתּה,

ּבתרּומה. ונֹוגע נֹוטלּה אּלא ׁשּנטמאת, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָידֹו
.‚Èנגּובים הכׁשרּו[יבשים]אכלין טומאה]ׁשּלא ,[לקבל ְְְֳִִֶָֹֻ

מסאבֹות ּבידים אֹותן מדרבנן]אֹוכלין ּדברים [טמאות ּבּמה . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
מכׁשרּתן, הּקדׁש חּבת - ּבקדׁש אבל ּבתרּומה. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹאמּורים?
ואפּלּו הכׁשר; ׁשּלא קדׁש לאכל טמאֹות ׁשּידיו למי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻואסּור

ּבכֹוׁש אּלא ּבֹו נגע לתֹו[מקל]לא חברֹו לֹו ׁשּתחב אֹו , ְְֲֵֶֶַַָָָֹ
טמאה  נגעה ׁשאם לֹומר, צרי אין אסּור. זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּפיהּו
ׁשחּבת  מּפני - ׁשּנטמאּו הכׁשרּו, ׁשּלא קדׁש ׁשל ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֻּבאכלין

מכׁשרּתן. ְְֶַַַָֹהּקדׁש
.„Èּולאסרֹו עצמֹו האכל לפסל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹּבּמה

ּכיצד? ספק. זה הרי וׁשני, ראׁשֹון ּבֹו למנֹות אבל ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבאכילה;
ׁשהכ  ׁשני ּבאכל הכׁשר ּבלא ׁשּנטמא זה אכל הרי נגע - ׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻ

הכׁשר  לא ׁשהראׁשֹון מּפני ספק, הּׁשני .זה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻ
.ÂËאנינּותֹו ימי ׁשּתּמּו אחר מתו]האֹונן שנקבר היום ,[תם ְֲִֵֵֶַַַָ

טבילה  צריכין - ּכּפרתֹו ׁשהביא אחר ּכּפּורים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֻּומחּסר
ּכּפּורים  ּומחּסר ׁשהאֹונן לתרּומה; לא אבל הּקדׁש, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻלאכילת
טבילה  הצריכּו מה ּומּפני הּתרּומה. את לאכל ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמּתרין
הּקדׁש, את לאכל אסּורין היּו עּתה עד ׁשהרי ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלקדׁש?
עׂשּו ולא ידעּו. לא והם נטמאּו, וׁשּמא ּדעּתם; ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹוהּסיחּו
ּבּקדׁשים  נֹוגעים - לנגיעה אבל לאכילה, אּלא זֹו ְְֲֲֲֳִִִִִֶַַַָָָָָָמעלה
ּכמֹו ּפסּול, - ּבּקדׁש ׁשּנגעּו ּכּפרה ּומחּסרי טבילה. ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻקדם

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊË ּבין לקדׁש ּבין אֹותן עׂשּו - הראׁשֹונֹות מעלֹות ְֲִֵֵֵֶַָָָֹׁשׁש

מן  ׁשהן אחרֹונֹות, וחמׁש הּקדׁש. טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻלחּלין
של:] עׂשּו[מהכלל - והלאה ּׁשּבתֹוכֹו' מה מצרף ְְְְִֵֶַַָָָָָ'הּכלי

טהרת  על ׁשּנעׂשּו ּבחּלין לא אבל ּבלבד, ּבּקדׁש ְְֲֲֳִִֶֶַַַַַָָָֹֹֻאֹותן
הרי אּלא חּלין הּקדׁש, ,לפיכ ּכחּלין. אּלּו ּבחמׁש הן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻֻ

והּׁשני  ּבהן, טמא הראׁשֹון - הּקדׁש טהרת על ְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנעׂשּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכחּלין, טהֹור והּׁשליׁשי ְְְְְִִִֵֶַַָָֻּפסּול,

יג  ¤¤ּפרק
מעלֹות‡. ּבבגדים;[חומרות]חמׁש חכמים אֹותן עׂשּו , ְֲֲִִִֵַָָָָָ

מדרס הארץ, עּמי ּבגדי הן: -]ואּלּו הזב לאֹוכלי [כמדרס ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
ּכמֹו לטהרֹות, ּכזבין עצמן, הארץ עּמי וכן ּבטהרה; ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻחּליהן
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מטּמא  ולא ּפסּול רביעי הּׁשליׁשי, עֹוׂשה ׁשליׁשי ואין . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹ
ׁשּנאמר: ּבתרּומה? ׁשּנפסל ׁשליׁשי לאכל ּומּנין ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבתרּומה.
נמצא  הּקדׁשים". מן יאכל ואחר וטהר; הּׁשמׁש, ְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ"ּובא
נגע  ואם ׁשמׁשֹו; ׁשּיעריב עד ּבתרּומה אסּור יֹום ְְְְֲִִִִֶַַַָָָטבּול
למדּת, הא הּוא. לטמאה ּכׁשני יֹום, ּוטבּול ּפסלּה. ְְְְְְִֵַָָָָָָָֻּבּה,

ּבתרּומה. ׁשליׁשי עֹוׂשה ְְִִִִֵֶֶַָׁשהּׁשני
ּומטּמאין.„. טמאין ּבקדׁש, והּׁשליׁשי והּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹהראׁשֹון

מטּמא  ואינֹו ּפסּול חמיׁשי הרביעי, עֹוׂשה רביעי ואין . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָ
ׁשּנאמר: טמא? ׁשהּוא ּבקדׁש לׁשליׁשי ּומּנין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלעֹולם.
קרא  ּוכבר יאכל"; לא טמא ּבכל יּגע אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ"והּבׂשר
יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: 'טמא', לּׁשני ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּכתּוב
ּומּנין  ויּׂשרף. טמא ּבׁשני, ׁשּנגע הּקדׁש ׁשּבׂשר למדּת, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּנה

וחמר: מּקל ּפסּול? ׁשהּוא ּבקדׁש ּמחּסר לרביעי ּומה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֻ
ׁשּיביא  עד ּבקדׁש אסּור ּבתרּומה, מּתר ׁשהּוא ְְִִִִֶֶֶַָָָָֹֻּכּפּורים
ׁשּיעׂשה  ּדין אינֹו ּבתרּומה, ּפסּול ׁשהּוא הּׁשליׁשי - ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכּפרתֹו

טהֹור. החמיׁשי אבל ּבקדׁש?! ְְֲֲִִִִֶַָָֹרביעי
ּתאוה‰. ּגזרּו[חולין]ּבׂשר טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף - ְְֲִֶַַַַָָָ

ואינֹו הּקדׁש, את מטּמא לטמאה, ּכׁשליׁשי ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻעליו
ּכדי  אּלא עליו, ּגזרּו ׁשּלא לי, ויראה הּתרּומה . את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּפֹוסל
לטעֹות  ויבֹואּו הּקדׁש, ּבׂשר עם אֹותֹו העם יערבּו ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
אֹותֹו ויאכלּו קדׁש, והּוא חל זה ׁשהּבׂשר וידּמּו ּבֹו, ְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹולׁשּגג

ְְָֻּבטמאה.
.Â לטּמא חּבּור הם הרי מׁשקין, ידי על אכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַַָחּבּורי

אכלין  אחד טמאת ּכגּוף חׁשּובין הן אם ספק, והּדבר ; ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
האכל  זה חֹוׁשבין אֹו ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון ּבהם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָֹלמנֹות

ׁשני. לֹו המחּבר והאכל ראׁשֹון, הּטמאה ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻׁשּנגעה
.Ê אֹותן ועֹוׂשה תרּומה, אכלי ּפֹוסל - ׁשּבחּלין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻהּׁשני

לֹומר, צרי ואין טּמאן; חּלין, ּבמׁשקה נגע ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֻׁשליׁשי.
מטּמא  ׁשהּוא - קדׁש ּבמׁשקה אֹו תרּומה ּבמׁשקה נגע ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאם

.הּכל  ַֹ
.Áונעׂשּו ּפסלן קדׁש, ּבאכלי ׁשּנגע ׁשּבתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשליׁשי

ּת ונעׂשּו טּמאן הּקדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם חּלה.רביעי; ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
הּוא  הרי תרּומה, ּבמׁשקה ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי נגע אם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאבל
הרי  קדׁש, ּבמׁשקה נגע אם - ׁשּבּקדׁש רביעי וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹטהֹור;

טהֹור  .הּוא ָ
.Ë ּפסּול ׁשּבהן הּׁשליׁשי ּתרּומה, טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֻחּלין

ואפּלּוּכתרּומה  רביעי; עֹוׁשהּו אינֹו ּבקדׁש, נגע ואם . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ
הּקדׁש טהרת על ׁשּנעׂשּו וחּלין ּפֹוסל. אינֹו קדׁש, ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻמׁשקה

ּכחּלין. טהֹור ׁשּבהן הּׁשליׁשי -ְְִִִֶֶַָָֻ
.È;הּקדׁש את לאכל לֹו אסּור ׁשּבקדׁש, רביעי ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹהאֹוכל

ּבקדׁש לּגע ּבֹוּומּתר ׁשּנתערב ּתבׁשיל אפּלּו ּפֹוסלֹו. ואינֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ּבֹו ואין ביצים הּקדׁש, 3 בתוך -] ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹ

חול] אּלא של קדׁש ׁשל ּברביעי יאכל לא זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַָּבחמיׁשי,

.‡Èׁשּנעׂשּו חּלין ׁשל אֹו עצמּה, ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהאֹוכל
הּתרּומה  את לאכל אסּור זה הרי - הּתרּומה טהרת ְְֱֲֳֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל

ׁשּיטּבל  טהֹורה;עד היא והרי ּבתרּומה, לּגע ּומּתר ; ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֻ

מעלה עׂשּו לא[חומרה]ּבאכילה ּבנגיעה מעלה., עׂשּו ְֲֲֲִִִַַַָָָָָָֹ
ּתבׁשיל  אבל עצמּה. ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּבּמה
אכילת  ּבכדי ּכזית ׁשם אין אם - ּתרּומה ּבֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנתערבה
ׁשהּוא  ּכדר ּתבׁשיל, מאֹותֹו לאכל מּתר זה הרי - ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻּפרס

ּבתרּומה. לּגע ְִִַָָֻמּתר
.·È על ׁשּנעׂשּו חּלין ׁשל אֹו ׁשּבתרּומה, ׁשליׁשי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהאֹוכל

הּתרּומה, לנגיעת טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף - הּתרּומה ְְְֳִִִֶַַַַַַָָָָטהרת
היא  טמאה הּתרּומה, ׁשּטהרת קדׁש; לענין ּכׁשני הּוא ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהרי

הּקדׁש על אצל ׁשּנעׂשּו ׁשּבחּלין ׁשליׁשי האֹוכל אבל . ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
רביעי  ׁשעֹוׂשה ל ׁשאין - טהֹור הּוא הרי הּקדׁש, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹטהרת

ּבלבד. מּקדׁש קדׁש אּלא ְְִִֶֶֶֶַָֹֹֹּבקדׁש,
.‚È הּוא - ּומׁשקין אכלין טמאת ּבענין האמּור 'קדׁש' ְְְְֳִִִֶַַַָָָָֹֻּכל

ּובׂשר  קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ּכגֹון המקּדׁשין; מּקדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻקדׁש
נזיר ּורקיקי ּתֹודה וחּלֹות קּלים, חלות קדׁשים הם [רקיקים ְְִִִִֵַַָָָָ

במים] ׁשּקדׁשּושנילושו והּמנחֹות הּזבח, עליהן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשחט
ׁשּקרמּו הּפנים ולחם הּלחם ּוׁשּתי ּבּתּנּור.[השחימו]ּבכלי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

הּזבח, עליהן נׁשחט ׁשּלא נזיר ּורקיקי ּתֹודה חּלֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאבל
ּכחּלין, ולא ּכקדׁש לא אינם - ּבכלי קדׁשּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹֻוהּמנחֹות

ּכתרּומה. ְִֶָָאּלא
.„Èתרּומה ותׁשלּומי והּבּכּורים, זר החּלה, [שמשלם ְְְְִִֵַַַַָָ

תרומה] ּכתרּומה.שאכל הן הרי - ְְְֲִֵֵָָֻוחמׁשּה
.ÂË הופרשו]הּטבל שלא והמדּמע[פירות שנפלו , [חולין ְְֶֶַַָֻ

תרומה] ועּסה לתוכן ׁשני, ּומעׂשר תרּומה, וגּדּולי ,ְְְֲִִִֵֵֵַָָ
ּבהן, טמא והראׁשֹון ּכחּלין; הן הרי - לחּלה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻהּטבּולה

ׁשליׁשי. ּבהן ואין ּפסּול, ְְְִִִֵֵֶָָוׁשני
.ÊËּגזרּו - הּתֹורה מן החּלין את מטּמא ׁשּוּדאֹו ּדבר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכל

העּסה  אֹותּה ׁשּתעׂשה לחּלה, הּטבּולין ּבחּלין ספקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻעל
לא  - ּתלּויה וחּלתּה חּלה, מּמּנה ּומפריׁשין ְְְְֳִִִֶַַַָָָָָָָֹּבטהרה;

נׂשרפת  ולא .נאכלת, ְְֱִֶֶֶֶֶֹ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ב שני יום

יב  ¤¤ּפרק
מעלֹות‡. עׂשרה על [חומרות]אחת לּקדׁש חכמים עׂשּו ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּכלים  ּבתֹו ּכלים להטּביל לאדם יׁש הן: ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָהּתרּומה,
גדולים] בתוך ׁשּמא [קטנים ּגזרה לקדׁש; לא אבל ְְְֲִֵֶֶָָָָֹֹלתרּומה,

הּכלי ּפי ּכׁשפֹופרת[הגדול]יהיה בֹו יהיה ולא [שבפי צר, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַֹ
מקוואות]הּנֹוד-] עירוב ׁשּבתֹוכֹו[שיעור הּכלים ונמצאּו , ְְְְִִֵֶַַ

ּב לא ׁשּבּכלי, ּבּמים טבלּו ּדברים ּכאּלּו ּבּמה ּמקוה. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
הּכלים  ּבתֹוכֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּכלי ּבׁשהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאמּורים?
לֹו ׁשעלתה מּתֹו - טמא היה אם אבל טהֹור; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהּטמאין,
ּבהן  להׁשּתּמׁש אפּלּו ׁשּבתֹוכֹו, לּכלים עלתה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָטבילה,

ְֶֹּבקדׁש.
ולא ·. ּתֹוכֹו, נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֶַָָֹֹּכלי

ׁשּבבית  אֹו ׁשּבתֹוכֹו והּמׁשקין ׂשפתיו; ׁשּבעבי אצּבע ְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבית
האצבע]צביעתֹו הנחת מקום ואינֹו[- ּבֹו, וׁשֹותה טהֹורין; , ְְְְִִֵֶָ

ויחזרּו הּכלי ּבאחֹורי ׁשּבפיו מׁשקין יּגעּו ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָחֹוׁשׁש
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לקדׁש אבל ּבתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֹויטּמאּו
ּכּלן. נטמאּו אחֹוריו, נטמאּו ְְְְֲִִִָָֻאם

הּמדרס‚. את זב]הּנֹוׂשא ּתרּומה [של עּמֹו לּׂשא לֹו מּתר , ְְִִִֵֶַַָָָָֻ
הּתרּומה  ולא ּבּתרּומה נֹוגע הּנֹוׂשא ואין הֹואיל - ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכאחד
על  אף הּקדׁש, לא אבל טהֹורה; היא הרי ּבּמדרס, ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹנֹוגעת
לּקדׁש, חבית ׁשּנׂשא ּבאחד היה מעׂשה ּבֹו. נגע ׁשּלא ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּפי
ׁשהּנֹוׂשא  ּגזרּו, ׁשעה ּבאֹותּה עּמּה. ׁשּנׂשא ּבּמדרס ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָוטּמאּה
ּבמדרס  אּלא ּגזרּו ולא הּקדׁש; את יּׂשא לא הּמדרס, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאת
ולא  הֹואיל - ונׂשא עבר ואם ׁשהיה. ּכּמעׂשה הּקדׁש, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעם

טהֹור. הּקדׁש הרי ּבּקדׁש, ֲֵֶֶַַַָָֹֹנגע
ונזהרין „. טהֹורין ׁשהן ּפי על אף - תרּומה אֹוכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּבגדי

לּקדׁש מדרס ּבגדיהם הרי הּטמאֹות, .מן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֻ
מפּצל‰. ׁשהּוא מחלקים]ּכלי וקֹורֹותיו [מורכב ולּוחֹותיו , ְְְְִֶָָָֻ

וכּיֹו מּטה ּכגֹון וצרימקּׁשרֹות, נטמא, אם - ּבּה צא ְְְְְִִִִֵַָָָָָֻ
ּכׁשהּוא  ּכאחת, ּכּלֹו להטּבילֹו לֹו יׁש - לתרּומה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֻלהטּבילֹו

ּומנּגב מּתיר - לקדׁש אבל מנקה]מקּׁשר. ׁשם [- יׁש ׁשּמא , ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
קֹוׁשר. ּכ ואחר ּומטּביל, החֹוצץ; ְְִֵֵַַַַָָָּדבר

.Âהּנגמרין מלאכתם]ּכלים גמר היה [- אפּלּו - ּבטהרה ְְֲֳִִִִֵַָָָָָ
צריכין  אּלּו הרי - ּבהן ונזהר חכמים, ּתלמיד אֹותן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהעֹוׂשה
- לתרּומה אבל ׁשמׁש. הערב צריכין ואינן לקדׁש, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹטבילה
מה  ּומּפני ּבטהרה. נעׂשּו ׁשהרי טבילה, ּבלא ּבהן ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשּתּמׁש
הארץ  עם רק מּׁשּום ּגזרּו לקדׁש? טבילה ּבהן ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהצריכּו
ׁשּנגמרּו. אחר לח הּוא ועדין מלאכה, ּבׁשעת ּבהן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיּגע

.Êמצרף -]הּכלי אחד לגוש לקדׁש,[מחשיב ּׁשּבתֹוכֹו מה ְְְְִֵֶֶַַָֹ
זה  ּפרּודין ּפרֹות מלא ׁשהּוא ּכלי ּכיצד? לתרּומה. לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאבל
- מהם ּבאחד טמאה ונגעה ּוגרֹוגרֹות, צּמּוקין ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֻמּזה,
הּמעלֹות, וכל לתרּומה. לא אבל לקדׁש, ׁשּבּכלי ּכל ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹנטמא
אחת  "ּכף ּבּתֹורה: זֹו למעלה יׁש ורמז הן; ּדבריהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשל
ּׁשּבּכף, מה 'ּכל חכמים: אמרּו - קטרת" מלאה זהב, ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹעׂשרה
מה  מצרף ,ּתֹו לֹו ׁשאין ּכלי אפּלּו אחד'. ּכגּוף הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָהרי
ּגּבי  על אֹו הּלּוח ּגּבי על צבּורין ׁשהיּו ּכגֹון לקדׁש; ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּׁשעליו

ו  ּבזה.העֹור, זה נֹוגעין הּפרֹות ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
.Á,ּביניהן אחר ודבר הּכלי, ּבתֹו הּצּבּורין ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהיּו

לּכלי  צרי ׁשּביניהן הּדבר היה אם - מּׁשניהן אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונטמא
במנחתו] להקרבה שנדרש הּכל;[כגון ונטמא מצרפן הּכלי ,ְְְְְִִַַָָָֹ

לּכלי צרי אינֹו קרבן]ואם שיירי זה [כגון אּלא נטמא לא , ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
ּבלבד. הּטמאה ּבֹו ְְְִֶַַָָָֻׁשּנגעה

.Ë לּמים מחּבר האחד והּצּבּור אחד, ּבכלי צּבּורין ׁשני ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהיּו
ׁשניהן  נטמאּו - הּׁשני ּבּצּבּור טמא ונגע הּכלי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאחֹורי
זה  מחמת הּכלי ׁשאחֹורי הּמים ונטמאּו הּכלי; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַּבצרּוף
נגע  הּכלי. אחֹורי ׁשהן ּפי על אף להן, המחּבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהאכל
להם; המחּבר האכל נטמא הּכלי, ׁשאחֹורי ּבּמים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּטמא
לא  אֹו הּכלי, ּבצרּוף הּׁשני האכל נטמא אם ספק, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹוהּדבר

הּצרּוף  מחמת .נטמא ְֲִֵֵַַָ
.Èקדׁש אכל הּכלי ּובתֹו ּבכלי, והּניחֹו ׁשּנטמא, קדׁש ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹאכל

והּטמא  ּבטהרתֹו, הּטהֹור - ּבזה זה נֹוגעין ואין טהֹור, ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחר
ּבּדבר  יׁש - הּטמא ּבאכל ונגע יֹום, טבּול ּבא ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻּבטמאתֹו.

צרּוף  מּפני יֹום טבּול מּגע מחמת הּטהֹור נפסל אם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָספק,
ׁשּׂשבע  ּבאכל אּלא יֹום טבּול נגע ׁשּלא נפסל; לא אֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּכלי,

הּטמאה נטמא]מן כבר ּכלּום.[- לֹו הֹוסיף ולא , ְְְִִַָֹֻ
.‡È טהֹור ּבתרּומה אבל ּפסּול, ּבּקדׁש וכן הרביעי . ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ

נטמא  זה הרי קדׁש, ּבמׁשקה נגע אם - ׁשּבתרּומה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשליׁשי
נגע  אם - ׁשּבקדׁש אֹו ׁשּבתרּומה והּׁשליׁשי ׁשּבארנּו. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכמֹו

ּפסלֹו. לא תרּומה, ְְְְֵַָָֹּבמׁשקה
.·È ּביד אֹו ׁשנּיה ּבידֹו ּבּה ונגע אחת, ידֹו ׁשּנטמאת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמי

ידֹוחברֹו היתה ואם ּכׁשליׁשי. היא והרי הּׁשנּיה, את ּפסל - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
רטובה]ּבלּולה נטמאת [- נגע, ׁשּלא ּפי על אף - ּבמׁשקה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּבקדׁש. יּגע ּכ ואחר ׁשּתיהן, את להטּביל וצרי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹחברּתּה;
נטמאת  לא האחת, ידֹו נטמאת אם - ּבתרּומה ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹאבל
להטּביל  צרי ואינֹו נגּובה; ּכׁשהיא ּבּה נגע ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחברּתּה,

ּבתרּומה. ונֹוגע נֹוטלּה אּלא ׁשּנטמאת, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָידֹו
.‚Èנגּובים הכׁשרּו[יבשים]אכלין טומאה]ׁשּלא ,[לקבל ְְְֳִִֶָֹֻ

מסאבֹות ּבידים אֹותן מדרבנן]אֹוכלין ּדברים [טמאות ּבּמה . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
מכׁשרּתן, הּקדׁש חּבת - ּבקדׁש אבל ּבתרּומה. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹאמּורים?
ואפּלּו הכׁשר; ׁשּלא קדׁש לאכל טמאֹות ׁשּידיו למי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻואסּור

ּבכֹוׁש אּלא ּבֹו נגע לתֹו[מקל]לא חברֹו לֹו ׁשּתחב אֹו , ְְֲֵֶֶַַָָָֹ
טמאה  נגעה ׁשאם לֹומר, צרי אין אסּור. זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּפיהּו
ׁשחּבת  מּפני - ׁשּנטמאּו הכׁשרּו, ׁשּלא קדׁש ׁשל ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֻּבאכלין

מכׁשרּתן. ְְֶַַַָֹהּקדׁש
.„Èּולאסרֹו עצמֹו האכל לפסל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹּבּמה

ּכיצד? ספק. זה הרי וׁשני, ראׁשֹון ּבֹו למנֹות אבל ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבאכילה;
ׁשהכ  ׁשני ּבאכל הכׁשר ּבלא ׁשּנטמא זה אכל הרי נגע - ׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻ

הכׁשר  לא ׁשהראׁשֹון מּפני ספק, הּׁשני .זה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻ
.ÂËאנינּותֹו ימי ׁשּתּמּו אחר מתו]האֹונן שנקבר היום ,[תם ְֲִֵֵֶַַַָ

טבילה  צריכין - ּכּפרתֹו ׁשהביא אחר ּכּפּורים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֻּומחּסר
ּכּפּורים  ּומחּסר ׁשהאֹונן לתרּומה; לא אבל הּקדׁש, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻלאכילת
טבילה  הצריכּו מה ּומּפני הּתרּומה. את לאכל ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמּתרין
הּקדׁש, את לאכל אסּורין היּו עּתה עד ׁשהרי ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלקדׁש?
עׂשּו ולא ידעּו. לא והם נטמאּו, וׁשּמא ּדעּתם; ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹוהּסיחּו
ּבּקדׁשים  נֹוגעים - לנגיעה אבל לאכילה, אּלא זֹו ְְֲֲֲֳִִִִִֶַַַָָָָָָמעלה
ּכמֹו ּפסּול, - ּבּקדׁש ׁשּנגעּו ּכּפרה ּומחּסרי טבילה. ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻקדם

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊË ּבין לקדׁש ּבין אֹותן עׂשּו - הראׁשֹונֹות מעלֹות ְֲִֵֵֵֶַָָָֹׁשׁש

מן  ׁשהן אחרֹונֹות, וחמׁש הּקדׁש. טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻלחּלין
של:] עׂשּו[מהכלל - והלאה ּׁשּבתֹוכֹו' מה מצרף ְְְְִֵֶַַָָָָָ'הּכלי

טהרת  על ׁשּנעׂשּו ּבחּלין לא אבל ּבלבד, ּבּקדׁש ְְֲֲֳִִֶֶַַַַַָָָֹֹֻאֹותן
הרי אּלא חּלין הּקדׁש, ,לפיכ ּכחּלין. אּלּו ּבחמׁש הן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻֻ

והּׁשני  ּבהן, טמא הראׁשֹון - הּקדׁש טהרת על ְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנעׂשּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכחּלין, טהֹור והּׁשליׁשי ְְְְְִִִֵֶַַָָֻּפסּול,

יג  ¤¤ּפרק
מעלֹות‡. ּבבגדים;[חומרות]חמׁש חכמים אֹותן עׂשּו , ְֲֲִִִֵַָָָָָ

מדרס הארץ, עּמי ּבגדי הן: -]ואּלּו הזב לאֹוכלי [כמדרס ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
ּכמֹו לטהרֹות, ּכזבין עצמן, הארץ עּמי וכן ּבטהרה; ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻחּליהן
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לאֹוכלי  מדרס ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי ּובגדי ְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּבארנּו.
הּנקראין  והן ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי אבל ׁשני. ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻמעׂשר
הּפרּוׁש, זה והרי לתרּומה; אפּלּו ּכזבים, אינם - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ'ּפרּוׁשים'
ׁשני, מעׂשר אֹוכלי ּובגדי ּבגּופֹו. ּבּה נגע אם אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָטהֹור
מדרס  תרּומה, אֹוכלי ּובגדי עצמן. תרּומה לאֹוכלי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָמדרס
לּקדׁש. ּכזבין אינם עצמן, תרּומה אֹוכלי אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלּקדׁש;
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּטאת, מדרס הּקדׁש, אֹוכלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּובגדי

לחּטאת. ּכזב אינֹו לּקדׁש, הּטהֹור אבל אדּמה; ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָֹֻּפרה
ׁשּטבל ·. מי ּכיצד? ּבטבילה. מעלֹות חכמים עׂשּו ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוכן

עד  ׁשני ּבמעׂשר ואסּור לחּלין, טהֹור זה הרי - כּונה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּבלא
ּבחזקת  זה הרי - ׁשני למעׂשר טבל למעׂשר. לטּבל ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיתּכּון
החזק  - לתרּומה טבל ּבתרּומה; ואסּור למעׂשר, ְְְְְֲֳִִֵַַַָָָָָָֻטהרה

החזק [בטהרה] - לקדׁש טבל ּבקדׁש; ואסּור ְְְְְִֶֶַַָָָֹֹֻלתרּומה,
לּכל, החזק - לחּטאת טבל לחּטאת; ואסּור ְְְְְֶַַַַַָָָָֹֹֻלקדׁש,
לאחד  נתּכּון ולא סתם, טבל לּקל. החזק לחמּור ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻׁשהּטֹובל

ּבלבד  לחּלין טהֹור זה הרי - אּלּו אפּלּומּכל ּכׁשהיה וטמא , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
אפּלּו ּכּונה צרי - הטּבילן אֹו ידיו, הּנֹוטל וכן ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָלמעׂשר.
אינֹו לחּלין, אבל ּכּונה; צרי ומעלה הּמעׂשר ּומן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻלמעׂשר.
ּדין  אבל סֹופרים; מּדברי האּלּו, הּמעלֹות וכל ּכּונה. ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָצרי

לּכל. טהֹור הּוא הרי מקֹום, מּכל וטבל הֹואיל - ְֲִִֵַַָָָָָֹּתֹורה
.‚- מּלאכל לּבֹו את והּסיע לתרּומה, טהֹור ׁשהיה ְְֱִִִִִִֶֶֶַָָָָֹמי

ּפעם  ׁשּיטּבל עד ּתרּומה לאכל ואסּור הּדעת, ּבהּסח ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹנטמא
ׁשמׁש הערב צרי ואינֹו טהֹורֹות [שקיעה]ׁשנּיה; ידיו היּו . ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

'יֹודע  ׁשאמר: ּפי על אף - מּלאכל לּבֹו את והּסיע ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלתרּומה,
הּדעת; ּבהּסח טמאֹות ידיו הרי - ידי' נטמאּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאני
ׁשּכל  - לקדׁש וחמר קל ּכן, לתרּומה אם עסקנּיֹות. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשהּידים
מּטמאת  עצמֹו ׁשמר לא ואם טבילה. צרי ּדעּתֹו, ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָֹֻהּמּסיח
הּזיה  צרי זה הרי - נטמא ׁשּלא ּבוּדאי ידע ולא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמת,

ּוׁשביעי מת]ׁשליׁשי ידע [כטמא ואם הּדעת; הּסח מּפני , ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
צרי - הּטמאֹות מּׁשאר ּדעּתֹו והּסיח ּבמת, נטמא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֻׁשּלא
ׁשּכל  הּוא, ּברּור ודבר לתרּומה. אף ׁשמׁש והערב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָטבילה

מּדבריהם. האּלּו ְְִִִֵֵֶַָהּטבילֹות
ּבּׁשוקים „. הּנמצאים הּכלים על חכמים ּגזרּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָוכן

ׁשּמא  טמאה; ּבחזקת ׁשּיהיּו - ּבּמדּברֹות אפּלּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻּוברחֹובֹות,
ּבחזקת  ׁשם, הּנמצאין הרּקין וכן ּבמת. אֹו נטמאּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבזב

הּזה  הרק הּוא ּבֹו וכּיֹוצא זב רק ׁשּמא - .טמאה ְְֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּנמצא ‰. הּכלים נמצאּוּכל אפּלּו טהֹורין, - ּבירּוׁשלים ין ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָ

הּטבילה  לבית ירידה הּכלים ּדר על טמאה ּגזרּו ׁשּלא ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
הּקדׁשים, לׁשחיטת הּסּכינין מן חּוץ - ּבירּוׁשלים ְְֳִִִִִִִִִִַַַַַַָָָהּנמצאים
ּבסּכין  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. חמרת ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַָָֻמּפני
נמצא  אם אבל הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר ּבירּוׁשלים ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהּנמצאת
ּבּה ׁשֹוחט - ּבניסן עׂשר ארּבעה ּביֹום ּבירּוׁשלים ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָסּכין
ׁשּלא  ּבׁשּבת; להיֹות עׂשר ארּבעה חל ואפּלּו מּיד, ְְְֲֳִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹהּקדׁשים
ּביֹום  מצאּה אם וכן הּזה. ּבּיֹום הּנמצאים הּסּכינין על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּגזרּו
טֹוב  ּביֹום הּכלים ּכל ׁשחזקת מּיד, ּבּה ׁשֹוחט - ְְִִֵֵֶֶַַָָָטֹוב

ְִטהֹורין.
.Â,ּומטּבילּה עליה מּזה - עׂשר ׁשלׁשה ּביֹום הּסּכין ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמצא

יֹום  ּכאּלּו זה, ּביֹום אֹותּה ׁשעׂשּו מּפני למחר; ּבּה ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָוׁשֹוחט
ׁשּלּה ׁשביעי עׂשר .ׁשלׁשה ְְִִֶָָָָֹ

.Êאצלֹו הידּועה לסּכין קׁשּורה סּכין אם מצא [יודע ְְְְִִֶַַַָָָָ
היא] טמאה או -טהורה הּימים ּבׁשאר ּבין טֹוב ּביֹום ּבין ,ְְִִֵֵַָָ

טמאה. טמאה, ואם טהֹורה; טהֹורה, אם ּכמֹוה: היא ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהרי
.Áּגזרּו - הּדר ּבאמצע ּבירּוׁשלים הּנמצאים הרּקין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל

וכל  מקֹום; ּבכל הּנמצאים הרּקין ּכׁשאר טמאה, ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻֻעליהם
ׁשהּפרּוׁשים  - טהֹורים ּבירּוׁשלים, ּבּצדדין הּנמצאים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָֻהרּקין
עּמי  ּבמּגע יתטּמאּו ׁשּלא ּכדי ּבּצדדין, ׁשּמהּלכין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהם

הּדר ׁשּבאמצע - הרגל ּובׁשעת ׁשּכל הארץ. טהֹורים, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהּטמאים  טמאים, וׁשּבּצדדין ּברגל; טהֹורים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל

הּדרכים  לצּדי ּפֹורׁשין והן מּועטין, .ּברגל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
.Ë ּכן - ׁשליׁשי עֹוׂשה והּׁשני ׁשני, עֹוׂשה ׁשהראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם

ׁשליׁשי  ספק עֹוׂשה ׁשני ּוספק ׁשני, ספק עֹוׂשה ראׁשֹון .ספק ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶ
.È הּטמאֹות מאבֹות אב ּבספק ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֻּתרּומה

לֹו ׁשּנסּתּפק ּכגֹון זֹו, ּבטמאה נׂשרפין אּלּו הרי - ּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשל
נגע  לא אֹו זה ּבאב נגע .אם ְִֶַַָָָֹ

.‡È אֹוכלין ואין עליהם; ׂשֹורפין ׁשאין ספקֹות ׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָויׁש
אֹוכלין, לא - ּתֹולין אּלא ּבהם, לֹו ׁשּנסּתּפק אכלין ְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאֹותן
הּתרּומה, עליהם ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ׁשם ויׁש ׂשֹורפין. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹולא

קדׁשים  לֹומר צרי .ואין ְִִֵַָָָ
.·È,לעֹולם ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין - ספק ספק על ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָאבל

ולא  אֹוכלין, לא - ּתֹולין אּלא קדׁשים; לֹומר צרי ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹואין
.ׂשֹורפין  ְִ

.‚È ּגזרה וכּלם הּתרּומה, את ׂשֹורפין ספקֹות ׁשּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻעל
הּפרס ּבית על הן: ואּלּו בה מּדבריהם; שנחרש [שדה ְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

הארץ,קבר] עם ּבגדי ועל העּמים, מארץ הּבא עפר ועל ,ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
רגלי  מי ועל הּנמצאים; הרּקין ועל הּנמצאים, הּכלים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֻועל
ואין  למחצה, מחצה ּבהמה רגלי ּבמי ׁשּנתערב טמא ְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאדם

נ  אם ּכיצד? ּבטלּו. לא אֹו מראיהן ּבטלּו אם טמאת ידּוע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
טמאתֹו ׁשעּקר ּפי על אף - אּלּו מּׁשּׁשה אחד מחמת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּתרּומה
טמאתם  אּלּו, ספקֹות ּווּדאי הֹואיל ּתּׂשרף; זֹו הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָֻּבספק,

ׁשהּמת - הּתֹורה ּתרּומה מן ואחד הּתֹורה. מן טמאין והּזב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מחמת  ׁשּנטמאת אֹו אּלּו, טמאֹות מּׁשׁש ּבאחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּנגעה
ּתּׂשרף. זֹו הרי - מהן לאחת ׁשליׁשי היא והרי מהן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָאחת
ּובארץ  הּפרס ּבבית נגע אם מקֹום ּבכל לֹו נסּתּפק אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
ּומי  ורּקין וכלים ּבבגדים נגע אם נגע, לא אֹו ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֻהעּמים,
ׁשעּקר  מּפני ּתֹולין; אּלּו הרי - נגע לא אֹו אּלּו, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹרגלים
ואם  טמאין, אֹו הם טהֹורין ׁשּמא הּספק, מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻטמאתן
ׁשני  ונמצאּו נגע; לא ׁשּמא נגע ׁשּמא טמאין, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּתאמר
ּכמֹו ּתֹולין אּלא ספקֹות, ׁשני על ׂשֹורפין ואין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָספקֹות,

ְֵֶַׁשּבארנּו.

יד  ¤¤ּפרק
ספק ׁשנים ‡. (א) הן: ואּלּו חכמים, טהרּו ספקֹות עׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵָָָ

הּמים; ּפני על צפה טמאה ספק (ב) לּמקוה; ׁשאּובים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמים
טמאים  עצמן לטמאת אבל אחרים, לטּמא מׁשקין ספק ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֻ(ג)
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לטּמא  ּבין עצמן, לטמאת ּבין - הּידים ספק (ד) ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֻמּספק;
ּדברי  ספק (ה) מּטמאתן; ידים לטהרת ּבין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻאחרים,
ספק  (ח) הּקרּבנֹות; ספק (ז) החּלין; ספק (ו) ְְְְְִִֵֵֵַַָָֻסֹופרים;
ספק  (יא) ׁשרצים; ספק (י) ועֹומד; עֹובר ספק (ט) ְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָנגעים;

רׁשּיֹות  ׁשּתי ספק (יב) הרּבים; .רׁשּות ְְְְִֵֵַָֻ
מים ספק ·. לּגין ׁשלׁשה ּכיצד? לּמקוה ׁשאּובין מים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֻ

נפלּו, לא אֹו נפלּו ספק ּפסלּוהּו; לּמקוה, ׁשּנפלּו ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹׁשאּובין
ספקֹו - ּבהן אין אֹו ּכּׁשעּור ּבהם יׁש ספק נפלּו, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואפּלּו

ּבכׁשרּותֹו הּמקוה והרי זֹוטהֹור, ּבמקוה לֹו מֹורין ואין . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ועׂשה, טבל ואם לכּתחּלה; טהרֹות, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹלטּבל

טהֹורֹות. ְֳָָטהרֹותיו
צף ‚. ׁשהיה ׁשרץ ּכיצד? הּמים ּפני על צפה טמאה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻספק

ּבקרקעֹות, ׁשהיּו ּבין ּבכלים הּמים ׁשהיּו ּבין הּמים, ּפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
הרי  - וטמאה אדם מלא אּלא ׁשם אין אפּלּו לּמים, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻוירד

ׁשּנגע  ּבוּדאי ׁשּידע עד טהֹור, טמאה זה 'ספק אמרּו ולא ; ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
הּנתלין וכל ּבלבד. לׁשרץ אּלא טהֹור', [בחבל צפה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

במים] המים]והּנגרריןונוגעים ּכמּנחין.[על הם הרי , ְְְֲִִִֵֵַָָֻ
אֹוׁשרץ „. הּמים, ּפני על צף ּוכלי ּבכלי, מּנח ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

נבלה  נּמֹוחה ואפּלּו הּנבלה, על אֹו הּמת על מּנח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻׁשהיה
זרע, ׁשכבת על מּנח ׁשהיה אֹו ׁשּתחּתיו, מת ּבׂשר ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאֹו
ׁשּספקֹו הארץ, על ּכמּנח זה הרי - הּמים ּפני על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּצפין
ׁשרץ  ּגּבי על ׁשרץ היה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טמא, הּיחיד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּברׁשּות
ּפני  על ׁשּצפה עבה ּכטמאה זה הרי - הּמים ּפני על ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻצף
ּומי  חּטאת, מי ּגּבי על מּנח היה טהֹור. ּוספקֹו ְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻהּמים,
ּכמּנח, הּוא אם ספק זה הרי - הּמים ּפני על צף ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻחּטאת

טהֹור  ׁשּספקֹו לי יראה לפיכ ּכמּנח; אינֹו .אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֻ
.‰הּמים,ּכדר ּפני על צפה טמאה ספק חכמים ׁשּטהרּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

הּצפה  טהרה ספק טהרּו ּכ - ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים ְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַָָָָָָּבין
הּמי  ּפני ערבה על ּכיצד? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין ם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָ

ונתּון  ּבניר אֹו ּבסיב ּכרּו ּתרּומה וכּכר מת, טמא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשהיא
הּניר, ונפׁשט ונתמּלאת, גׁשמים מי לתֹוכּה וירדּו ְְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָּבתֹוכּה,
לבין  ּבינֹו מבּדיל והּניר הּמים, ּפני  על צף הּכּכר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָוהרי

צּדֹו נגע וספק כיכר]הּמים, -[של נגע לא ספק ּבערבה ְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
צף. ׁשהּוא מּפני ּבטהרתֹו, הּוא ְְֲֳִֵֵֶָָָהרי

.Âהּגת ּבתֹו ּבֹור ּגּבי על צף ׁשּנמצא דריכת ׁשרץ [בית ְְִֵֶֶֶַַַַָָ
מּפני יין] טהֹור, ספקֹו ּולפֹועלין, טמא; ספקֹו לתרּומה, -ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָ

צפה. טמאה ְִֶָָָֻׁשהיא
.Ê,עצמן ּולטמאת טהֹור; אחרים, לטּמא - מׁשקין ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֻספק

טמאים, מׁשקין ּובראׁשֹו ּבידֹו, מּקל היה ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹטמא.
טהֹורֹות. אּלּו הרי נגעּו, ספק - טהֹורֹות ּכּכרֹות לבין ְְְְְֲִֵֵֵֵָָָָָּוזרקן
אֹו זה, ּבכלי טמאין מׁשקין נגעּו אם לֹו נסּתּפק אם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָוכן
נגעּו אם לֹו נסּתּפק אם וכן טהֹור. הּכלי הרי - נגעּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹלא
הרי  - נגעּו לא אֹו אחרים, ּבמׁשקין הּטמאין אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹמׁשקין
רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּפׁשט טמא אבל טהֹורין. האחרים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמׁשקין
מׁשקין  לבין טמא ּכּכר ׁשּזרק אֹו טהֹורין, מׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָלבין
טמאין  אּלּו הרי - נגע לא ספק ּבּמׁשקין, נגע ספק ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹטהֹורין,

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבספק. ְְֵֵֵֶַָָֹ

.Á ידֹוחבית את הּטמא ּופׁשט מׁשקין, מלאה ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ל  ספק ּבּמׁשקין, נגע ספק טמאין לאוירּה, הּמׁשקין - נגע א ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹ

נכנסּו אם וכן מטּמא. הּמׁשקין ספק ׁשאין טהֹורה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהחבית
החבית  הרי - החבית לאויר מּספק טמאין ׁשהן ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמׁשקין
אּלא  מּטּמאין ׁשאינם טהֹורין, ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָטהֹורה,
ּבּמׁשקין  הּספק אּלּו מׁשקין נתערבּו ואם החבית. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמן
ּבספק, טמאין ׁשּבחבית הּמׁשקין ּכל הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבחבית
הּתּנּור, לתֹו אּלּו מׁשקין נפלּו אם וכן טהֹורה. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָוהחבית

טהֹורין  והּפת הּתּנּור .הרי ְְֲִֵַַַַ
.Ë שוטף]המרּבץ ׁשּזּלפן[- אֹו טמאים ּבמים [שפך ּביתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

טיפות] ספק טיפות עליהן, נּתזּו ספק טהרֹות, ׁשם והיּו ,ְְְֲִֵֵֵֶָָָָָ
טהֹור. ספקֹו - נּתזּו ְְִֵָֹלא

.È אחר זּלף ונמצאּו הּבית, ּבתֹו ּוטמאים טהֹורין מׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַ
הרי  עליה, ונׁשאל נטלּה - ּתרּומה ׁשל הּכּכר על מׁשקין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכ
עד  הּכּכר הּניח טהֹור. לטּמא, הּמׁשקין ׁשּספק טהֹורה; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָזֹו
טמאה  ׁשּספק ּבספק; טמאה זֹו הרי ׁשעליה, הּמים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנּגבּו

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו טמא, הּיחיד מׁשקין,ּברׁשּות ּכאן אין והרי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
טהֹורה. ספק טמאה ספק ׁשהיא ּכּכר ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא

.‡È ּבין ספק אחרים, לטּמא ּבין להתטּמא, ּבין ידים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָ
ׁשני  ּולפניו טהֹורֹות ידיו היּו ּכיצד? טהֹור. - ְְְְֳֵֵַָָָָָָָָָלטהרתן
ידיו  ׁשהיּו אֹו נגע, לא ספק נגע ספק טמאין, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּכּכרים
נגע, לא ספק נגע ספק טהֹורים, ּכּכרים ׁשני ּולפניו ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹטמאֹות
ּכּכרים  ׁשני ּולפניו טהֹורה ואחת טמאה אחת ידיו ׁשהיּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָאֹו

ּבּטמא  ספק מהם ּבאחת נגע ּבּטהֹורה טהֹורים, ספק נגע ה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
טמא  אחד ּכּכרים ׁשני ּולפניו טהֹורֹות ידיו ׁשהיּו אֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָנגע,
ּבּטהֹור  ספק נגע ּבּטמא ספק מהם ּבאחד ונגע טהֹור, ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָואחד
ּכּכר  ּולפניו טהֹורה ואחת טמאה אחת ידיו ׁשהיּו אֹו ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָנגע,
ּבּטמא  טמאה ספק ּבׁשניהם, ונגע טהֹור, וכּכר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָטמא
הּידים  - ּבּטמא ּוטהֹורה ּבּטהֹור טמאה אֹו ּבּטהֹור ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָּוטהֹורה
ידיו  היּו אם וכן ׁשהיּו. ּכמֹות והּכּכרים ׁשהיּו, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָּכמֹות
ּבהם  ׁשּטהרן ׁשהּמים ספק נטלן, אֹו והטּבילן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמאֹות
ּכּׁשעּור  ּבהם יׁש ספק ּפסּולין, ׁשהם ספק לּידים ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשרים
לא  ספק ידֹו על חֹוצץ ּדבר ׁשהיה ספק ּבהם, ׁשאין ֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹספק

טהֹורֹות  ידיו הרי - .היה ְֲֵָָָָ
.·È אֹומרין - היא איזֹו יֹודע ואינֹו טמאה, אחת ידֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָהיתה

נגע  ואם ידיו; ׁשּתי ׁשּיּטל עד טהרֹות יעׂשה ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלֹו
טהֹורֹות  טהרֹותיו - ׁשּיּטל קדם ּבטהרֹות מהן .ּבאחת ְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ג שלישי יום

טו  ¤¤ּפרק
טמאין ספק ‡. אכלין אכל ספק ּכיצד? סֹופרים ּדברי ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

ספק  אכל, וׁשּלא ׁשתה ׁשּלא ספק טמאין, מׁשקין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוׁשתה
מים  עליו ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻׁשּבא
אם  וכן טהֹור. זה הרי - נפלּו ולא ּבא ׁשּלא ספק ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹׁשאּובין,
ּבמים  ּבא אֹו טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין אכלין ְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָאכל

ּבטהרֹות ׁשאּובין  נגע וספק ׁשאּובין, מים עליו נפלּו אֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
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לאֹוכלי  מדרס ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי ּובגדי ְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּבארנּו.
הּנקראין  והן ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי אבל ׁשני. ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻמעׂשר
הּפרּוׁש, זה והרי לתרּומה; אפּלּו ּכזבים, אינם - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ'ּפרּוׁשים'
ׁשני, מעׂשר אֹוכלי ּובגדי ּבגּופֹו. ּבּה נגע אם אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָטהֹור
מדרס  תרּומה, אֹוכלי ּובגדי עצמן. תרּומה לאֹוכלי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָמדרס
לּקדׁש. ּכזבין אינם עצמן, תרּומה אֹוכלי אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלּקדׁש;
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּטאת, מדרס הּקדׁש, אֹוכלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּובגדי

לחּטאת. ּכזב אינֹו לּקדׁש, הּטהֹור אבל אדּמה; ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָֹֻּפרה
ׁשּטבל ·. מי ּכיצד? ּבטבילה. מעלֹות חכמים עׂשּו ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוכן

עד  ׁשני ּבמעׂשר ואסּור לחּלין, טהֹור זה הרי - כּונה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּבלא
ּבחזקת  זה הרי - ׁשני למעׂשר טבל למעׂשר. לטּבל ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיתּכּון
החזק  - לתרּומה טבל ּבתרּומה; ואסּור למעׂשר, ְְְְְֲֳִִֵַַַָָָָָָֻטהרה

החזק [בטהרה] - לקדׁש טבל ּבקדׁש; ואסּור ְְְְְִֶֶַַָָָֹֹֻלתרּומה,
לּכל, החזק - לחּטאת טבל לחּטאת; ואסּור ְְְְְֶַַַַַָָָָֹֹֻלקדׁש,
לאחד  נתּכּון ולא סתם, טבל לּקל. החזק לחמּור ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻׁשהּטֹובל

ּבלבד  לחּלין טהֹור זה הרי - אּלּו אפּלּומּכל ּכׁשהיה וטמא , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
אפּלּו ּכּונה צרי - הטּבילן אֹו ידיו, הּנֹוטל וכן ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָלמעׂשר.
אינֹו לחּלין, אבל ּכּונה; צרי ומעלה הּמעׂשר ּומן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻלמעׂשר.
ּדין  אבל סֹופרים; מּדברי האּלּו, הּמעלֹות וכל ּכּונה. ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָצרי

לּכל. טהֹור הּוא הרי מקֹום, מּכל וטבל הֹואיל - ְֲִִֵַַָָָָָֹּתֹורה
.‚- מּלאכל לּבֹו את והּסיע לתרּומה, טהֹור ׁשהיה ְְֱִִִִִִֶֶֶַָָָָֹמי

ּפעם  ׁשּיטּבל עד ּתרּומה לאכל ואסּור הּדעת, ּבהּסח ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹנטמא
ׁשמׁש הערב צרי ואינֹו טהֹורֹות [שקיעה]ׁשנּיה; ידיו היּו . ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

'יֹודע  ׁשאמר: ּפי על אף - מּלאכל לּבֹו את והּסיע ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלתרּומה,
הּדעת; ּבהּסח טמאֹות ידיו הרי - ידי' נטמאּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאני
ׁשּכל  - לקדׁש וחמר קל ּכן, לתרּומה אם עסקנּיֹות. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשהּידים
מּטמאת  עצמֹו ׁשמר לא ואם טבילה. צרי ּדעּתֹו, ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָֹֻהּמּסיח
הּזיה  צרי זה הרי - נטמא ׁשּלא ּבוּדאי ידע ולא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמת,

ּוׁשביעי מת]ׁשליׁשי ידע [כטמא ואם הּדעת; הּסח מּפני , ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
צרי - הּטמאֹות מּׁשאר ּדעּתֹו והּסיח ּבמת, נטמא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֻׁשּלא
ׁשּכל  הּוא, ּברּור ודבר לתרּומה. אף ׁשמׁש והערב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָטבילה

מּדבריהם. האּלּו ְְִִִֵֵֶַָהּטבילֹות
ּבּׁשוקים „. הּנמצאים הּכלים על חכמים ּגזרּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָוכן

ׁשּמא  טמאה; ּבחזקת ׁשּיהיּו - ּבּמדּברֹות אפּלּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻּוברחֹובֹות,
ּבחזקת  ׁשם, הּנמצאין הרּקין וכן ּבמת. אֹו נטמאּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבזב

הּזה  הרק הּוא ּבֹו וכּיֹוצא זב רק ׁשּמא - .טמאה ְְֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּנמצא ‰. הּכלים נמצאּוּכל אפּלּו טהֹורין, - ּבירּוׁשלים ין ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָ

הּטבילה  לבית ירידה הּכלים ּדר על טמאה ּגזרּו ׁשּלא ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
הּקדׁשים, לׁשחיטת הּסּכינין מן חּוץ - ּבירּוׁשלים ְְֳִִִִִִִִִִַַַַַַָָָהּנמצאים
ּבסּכין  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. חמרת ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַָָֻמּפני
נמצא  אם אבל הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר ּבירּוׁשלים ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהּנמצאת
ּבּה ׁשֹוחט - ּבניסן עׂשר ארּבעה ּביֹום ּבירּוׁשלים ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָסּכין
ׁשּלא  ּבׁשּבת; להיֹות עׂשר ארּבעה חל ואפּלּו מּיד, ְְְֲֳִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹהּקדׁשים
ּביֹום  מצאּה אם וכן הּזה. ּבּיֹום הּנמצאים הּסּכינין על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּגזרּו
טֹוב  ּביֹום הּכלים ּכל ׁשחזקת מּיד, ּבּה ׁשֹוחט - ְְִִֵֵֶֶַַָָָטֹוב

ְִטהֹורין.
.Â,ּומטּבילּה עליה מּזה - עׂשר ׁשלׁשה ּביֹום הּסּכין ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמצא

יֹום  ּכאּלּו זה, ּביֹום אֹותּה ׁשעׂשּו מּפני למחר; ּבּה ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָוׁשֹוחט
ׁשּלּה ׁשביעי עׂשר .ׁשלׁשה ְְִִֶָָָָֹ

.Êאצלֹו הידּועה לסּכין קׁשּורה סּכין אם מצא [יודע ְְְְִִֶַַַָָָָ
היא] טמאה או -טהורה הּימים ּבׁשאר ּבין טֹוב ּביֹום ּבין ,ְְִִֵֵַָָ

טמאה. טמאה, ואם טהֹורה; טהֹורה, אם ּכמֹוה: היא ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהרי
.Áּגזרּו - הּדר ּבאמצע ּבירּוׁשלים הּנמצאים הרּקין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל

וכל  מקֹום; ּבכל הּנמצאים הרּקין ּכׁשאר טמאה, ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻֻעליהם
ׁשהּפרּוׁשים  - טהֹורים ּבירּוׁשלים, ּבּצדדין הּנמצאים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָֻהרּקין
עּמי  ּבמּגע יתטּמאּו ׁשּלא ּכדי ּבּצדדין, ׁשּמהּלכין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהם

הּדר ׁשּבאמצע - הרגל ּובׁשעת ׁשּכל הארץ. טהֹורים, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהּטמאים  טמאים, וׁשּבּצדדין ּברגל; טהֹורים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל

הּדרכים  לצּדי ּפֹורׁשין והן מּועטין, .ּברגל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
.Ë ּכן - ׁשליׁשי עֹוׂשה והּׁשני ׁשני, עֹוׂשה ׁשהראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם

ׁשליׁשי  ספק עֹוׂשה ׁשני ּוספק ׁשני, ספק עֹוׂשה ראׁשֹון .ספק ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶ
.È הּטמאֹות מאבֹות אב ּבספק ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֻּתרּומה

לֹו ׁשּנסּתּפק ּכגֹון זֹו, ּבטמאה נׂשרפין אּלּו הרי - ּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשל
נגע  לא אֹו זה ּבאב נגע .אם ְִֶַַָָָֹ

.‡È אֹוכלין ואין עליהם; ׂשֹורפין ׁשאין ספקֹות ׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָויׁש
אֹוכלין, לא - ּתֹולין אּלא ּבהם, לֹו ׁשּנסּתּפק אכלין ְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאֹותן
הּתרּומה, עליהם ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ׁשם ויׁש ׂשֹורפין. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹולא

קדׁשים  לֹומר צרי .ואין ְִִֵַָָָ
.·È,לעֹולם ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין - ספק ספק על ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָאבל

ולא  אֹוכלין, לא - ּתֹולין אּלא קדׁשים; לֹומר צרי ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹואין
.ׂשֹורפין  ְִ

.‚È ּגזרה וכּלם הּתרּומה, את ׂשֹורפין ספקֹות ׁשּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻעל
הּפרס ּבית על הן: ואּלּו בה מּדבריהם; שנחרש [שדה ְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

הארץ,קבר] עם ּבגדי ועל העּמים, מארץ הּבא עפר ועל ,ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
רגלי  מי ועל הּנמצאים; הרּקין ועל הּנמצאים, הּכלים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֻועל
ואין  למחצה, מחצה ּבהמה רגלי ּבמי ׁשּנתערב טמא ְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאדם

נ  אם ּכיצד? ּבטלּו. לא אֹו מראיהן ּבטלּו אם טמאת ידּוע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
טמאתֹו ׁשעּקר ּפי על אף - אּלּו מּׁשּׁשה אחד מחמת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּתרּומה
טמאתם  אּלּו, ספקֹות ּווּדאי הֹואיל ּתּׂשרף; זֹו הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָֻּבספק,

ׁשהּמת - הּתֹורה ּתרּומה מן ואחד הּתֹורה. מן טמאין והּזב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מחמת  ׁשּנטמאת אֹו אּלּו, טמאֹות מּׁשׁש ּבאחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּנגעה
ּתּׂשרף. זֹו הרי - מהן לאחת ׁשליׁשי היא והרי מהן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָאחת
ּובארץ  הּפרס ּבבית נגע אם מקֹום ּבכל לֹו נסּתּפק אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
ּומי  ורּקין וכלים ּבבגדים נגע אם נגע, לא אֹו ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֻהעּמים,
ׁשעּקר  מּפני ּתֹולין; אּלּו הרי - נגע לא אֹו אּלּו, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹרגלים
ואם  טמאין, אֹו הם טהֹורין ׁשּמא הּספק, מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻטמאתן
ׁשני  ונמצאּו נגע; לא ׁשּמא נגע ׁשּמא טמאין, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּתאמר
ּכמֹו ּתֹולין אּלא ספקֹות, ׁשני על ׂשֹורפין ואין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָספקֹות,

ְֵֶַׁשּבארנּו.

יד  ¤¤ּפרק
ספק ׁשנים ‡. (א) הן: ואּלּו חכמים, טהרּו ספקֹות עׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵָָָ

הּמים; ּפני על צפה טמאה ספק (ב) לּמקוה; ׁשאּובים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמים
טמאים  עצמן לטמאת אבל אחרים, לטּמא מׁשקין ספק ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֻ(ג)
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לטּמא  ּבין עצמן, לטמאת ּבין - הּידים ספק (ד) ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֻמּספק;
ּדברי  ספק (ה) מּטמאתן; ידים לטהרת ּבין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻאחרים,
ספק  (ח) הּקרּבנֹות; ספק (ז) החּלין; ספק (ו) ְְְְְִִֵֵֵַַָָֻסֹופרים;
ספק  (יא) ׁשרצים; ספק (י) ועֹומד; עֹובר ספק (ט) ְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָנגעים;

רׁשּיֹות  ׁשּתי ספק (יב) הרּבים; .רׁשּות ְְְְִֵֵַָֻ
מים ספק ·. לּגין ׁשלׁשה ּכיצד? לּמקוה ׁשאּובין מים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֻ

נפלּו, לא אֹו נפלּו ספק ּפסלּוהּו; לּמקוה, ׁשּנפלּו ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹׁשאּובין
ספקֹו - ּבהן אין אֹו ּכּׁשעּור ּבהם יׁש ספק נפלּו, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואפּלּו

ּבכׁשרּותֹו הּמקוה והרי זֹוטהֹור, ּבמקוה לֹו מֹורין ואין . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ועׂשה, טבל ואם לכּתחּלה; טהרֹות, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹלטּבל

טהֹורֹות. ְֳָָטהרֹותיו
צף ‚. ׁשהיה ׁשרץ ּכיצד? הּמים ּפני על צפה טמאה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻספק

ּבקרקעֹות, ׁשהיּו ּבין ּבכלים הּמים ׁשהיּו ּבין הּמים, ּפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
הרי  - וטמאה אדם מלא אּלא ׁשם אין אפּלּו לּמים, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻוירד

ׁשּנגע  ּבוּדאי ׁשּידע עד טהֹור, טמאה זה 'ספק אמרּו ולא ; ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
הּנתלין וכל ּבלבד. לׁשרץ אּלא טהֹור', [בחבל צפה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

במים] המים]והּנגרריןונוגעים ּכמּנחין.[על הם הרי , ְְְֲִִִֵֵַָָֻ
אֹוׁשרץ „. הּמים, ּפני על צף ּוכלי ּבכלי, מּנח ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

נבלה  נּמֹוחה ואפּלּו הּנבלה, על אֹו הּמת על מּנח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻׁשהיה
זרע, ׁשכבת על מּנח ׁשהיה אֹו ׁשּתחּתיו, מת ּבׂשר ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאֹו
ׁשּספקֹו הארץ, על ּכמּנח זה הרי - הּמים ּפני על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּצפין
ׁשרץ  ּגּבי על ׁשרץ היה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טמא, הּיחיד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּברׁשּות
ּפני  על ׁשּצפה עבה ּכטמאה זה הרי - הּמים ּפני על ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻצף
ּומי  חּטאת, מי ּגּבי על מּנח היה טהֹור. ּוספקֹו ְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻהּמים,
ּכמּנח, הּוא אם ספק זה הרי - הּמים ּפני על צף ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻחּטאת

טהֹור  ׁשּספקֹו לי יראה לפיכ ּכמּנח; אינֹו .אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֻ
.‰הּמים,ּכדר ּפני על צפה טמאה ספק חכמים ׁשּטהרּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

הּצפה  טהרה ספק טהרּו ּכ - ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים ְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַָָָָָָּבין
הּמי  ּפני ערבה על ּכיצד? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין ם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָ

ונתּון  ּבניר אֹו ּבסיב ּכרּו ּתרּומה וכּכר מת, טמא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשהיא
הּניר, ונפׁשט ונתמּלאת, גׁשמים מי לתֹוכּה וירדּו ְְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָּבתֹוכּה,
לבין  ּבינֹו מבּדיל והּניר הּמים, ּפני  על צף הּכּכר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָוהרי

צּדֹו נגע וספק כיכר]הּמים, -[של נגע לא ספק ּבערבה ְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
צף. ׁשהּוא מּפני ּבטהרתֹו, הּוא ְְֲֳִֵֵֶָָָהרי

.Âהּגת ּבתֹו ּבֹור ּגּבי על צף ׁשּנמצא דריכת ׁשרץ [בית ְְִֵֶֶֶַַַַָָ
מּפני יין] טהֹור, ספקֹו ּולפֹועלין, טמא; ספקֹו לתרּומה, -ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָ

צפה. טמאה ְִֶָָָֻׁשהיא
.Ê,עצמן ּולטמאת טהֹור; אחרים, לטּמא - מׁשקין ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֻספק

טמאים, מׁשקין ּובראׁשֹו ּבידֹו, מּקל היה ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹטמא.
טהֹורֹות. אּלּו הרי נגעּו, ספק - טהֹורֹות ּכּכרֹות לבין ְְְְְֲִֵֵֵֵָָָָָּוזרקן
אֹו זה, ּבכלי טמאין מׁשקין נגעּו אם לֹו נסּתּפק אם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָוכן
נגעּו אם לֹו נסּתּפק אם וכן טהֹור. הּכלי הרי - נגעּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹלא
הרי  - נגעּו לא אֹו אחרים, ּבמׁשקין הּטמאין אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹמׁשקין
רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּפׁשט טמא אבל טהֹורין. האחרים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמׁשקין
מׁשקין  לבין טמא ּכּכר ׁשּזרק אֹו טהֹורין, מׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָלבין
טמאין  אּלּו הרי - נגע לא ספק ּבּמׁשקין, נגע ספק ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹטהֹורין,

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבספק. ְְֵֵֵֶַָָֹ

.Á ידֹוחבית את הּטמא ּופׁשט מׁשקין, מלאה ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ל  ספק ּבּמׁשקין, נגע ספק טמאין לאוירּה, הּמׁשקין - נגע א ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹ

נכנסּו אם וכן מטּמא. הּמׁשקין ספק ׁשאין טהֹורה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהחבית
החבית  הרי - החבית לאויר מּספק טמאין ׁשהן ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמׁשקין
אּלא  מּטּמאין ׁשאינם טהֹורין, ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָטהֹורה,
ּבּמׁשקין  הּספק אּלּו מׁשקין נתערבּו ואם החבית. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמן
ּבספק, טמאין ׁשּבחבית הּמׁשקין ּכל הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבחבית
הּתּנּור, לתֹו אּלּו מׁשקין נפלּו אם וכן טהֹורה. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָוהחבית

טהֹורין  והּפת הּתּנּור .הרי ְְֲִֵַַַַ
.Ë שוטף]המרּבץ ׁשּזּלפן[- אֹו טמאים ּבמים [שפך ּביתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

טיפות] ספק טיפות עליהן, נּתזּו ספק טהרֹות, ׁשם והיּו ,ְְְֲִֵֵֵֶָָָָָ
טהֹור. ספקֹו - נּתזּו ְְִֵָֹלא

.È אחר זּלף ונמצאּו הּבית, ּבתֹו ּוטמאים טהֹורין מׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַ
הרי  עליה, ונׁשאל נטלּה - ּתרּומה ׁשל הּכּכר על מׁשקין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכ
עד  הּכּכר הּניח טהֹור. לטּמא, הּמׁשקין ׁשּספק טהֹורה; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָזֹו
טמאה  ׁשּספק ּבספק; טמאה זֹו הרי ׁשעליה, הּמים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנּגבּו

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו טמא, הּיחיד מׁשקין,ּברׁשּות ּכאן אין והרי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
טהֹורה. ספק טמאה ספק ׁשהיא ּכּכר ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא

.‡È ּבין ספק אחרים, לטּמא ּבין להתטּמא, ּבין ידים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָ
ׁשני  ּולפניו טהֹורֹות ידיו היּו ּכיצד? טהֹור. - ְְְְֳֵֵַָָָָָָָָָלטהרתן
ידיו  ׁשהיּו אֹו נגע, לא ספק נגע ספק טמאין, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּכּכרים
נגע, לא ספק נגע ספק טהֹורים, ּכּכרים ׁשני ּולפניו ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹטמאֹות
ּכּכרים  ׁשני ּולפניו טהֹורה ואחת טמאה אחת ידיו ׁשהיּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָאֹו

ּבּטמא  ספק מהם ּבאחת נגע ּבּטהֹורה טהֹורים, ספק נגע ה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
טמא  אחד ּכּכרים ׁשני ּולפניו טהֹורֹות ידיו ׁשהיּו אֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָנגע,
ּבּטהֹור  ספק נגע ּבּטמא ספק מהם ּבאחד ונגע טהֹור, ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָואחד
ּכּכר  ּולפניו טהֹורה ואחת טמאה אחת ידיו ׁשהיּו אֹו ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָנגע,
ּבּטמא  טמאה ספק ּבׁשניהם, ונגע טהֹור, וכּכר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָטמא
הּידים  - ּבּטמא ּוטהֹורה ּבּטהֹור טמאה אֹו ּבּטהֹור ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָּוטהֹורה
ידיו  היּו אם וכן ׁשהיּו. ּכמֹות והּכּכרים ׁשהיּו, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָּכמֹות
ּבהם  ׁשּטהרן ׁשהּמים ספק נטלן, אֹו והטּבילן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמאֹות
ּכּׁשעּור  ּבהם יׁש ספק ּפסּולין, ׁשהם ספק לּידים ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשרים
לא  ספק ידֹו על חֹוצץ ּדבר ׁשהיה ספק ּבהם, ׁשאין ֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹספק

טהֹורֹות  ידיו הרי - .היה ְֲֵָָָָ
.·È אֹומרין - היא איזֹו יֹודע ואינֹו טמאה, אחת ידֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָהיתה

נגע  ואם ידיו; ׁשּתי ׁשּיּטל עד טהרֹות יעׂשה ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלֹו
טהֹורֹות  טהרֹותיו - ׁשּיּטל קדם ּבטהרֹות מהן .ּבאחת ְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ג שלישי יום

טו  ¤¤ּפרק
טמאין ספק ‡. אכלין אכל ספק ּכיצד? סֹופרים ּדברי ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

ספק  אכל, וׁשּלא ׁשתה ׁשּלא ספק טמאין, מׁשקין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוׁשתה
מים  עליו ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻׁשּבא
אם  וכן טהֹור. זה הרי - נפלּו ולא ּבא ׁשּלא ספק ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹׁשאּובין,
ּבמים  ּבא אֹו טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין אכלין ְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָאכל

ּבטהרֹות ׁשאּובין  נגע וספק ׁשאּובין, מים עליו נפלּו אֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
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טהֹורֹות  אּלּו טהרֹות הרי - נגע לא ספק האֹוכל אּלּו, וכן . ְְְֲֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ
ּבספק  טמאים ׁשהם מׁשקין והּׁשֹותה טמאים, אכלין ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָספק

ּתלּויה ּתרּומה האֹוכל וכן טהֹור; הּוא הרי [טמאה - ְְְֲֵֵֵָָָָ
ׁשהן מדרבנן] הּטמאֹות מּולדי ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹור. ,ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָֹֻ

מּדברי  ׁשהּוא אב אבל טהֹור. ספקֹו - סֹופרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָמּדברי
טמא  עצמֹו האב היה אם אּלא טמא; ספקֹו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָסֹופרים,
על  ׂשֹורפין ׁשאין העּמים, וארץ הּפרס ּבית ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבספק,

טהֹור. ספקֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֵֵֶַַָָָמּגען,
והן ספק ·. ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי טהרת היא - החּלין ְְְְֳֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻ

ׁשּנֹולד  ּבטהרה חּליהן אֹוכלי ּכיצד? - 'ּפרּוׁשים' ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּנקראין
ּככל  טהֹורֹות אּלּו הרי - ּבטהרֹותיהן טמאה ספק ְְְְְֲֳֵֵֵֵֶֶָָָָֻלהן

וּדיית  טמאה אּלא טמאה להן ואין ּכּלן, .הּספקֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻֻ
ספק ספק ‚. עליו ׁשּיׁש ּכּפּורים מחּסר ּכיצד? הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ

חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש האּׁשה ּכגֹון - קרּבנֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמּׁשה
וטהר  אחד, קרּבן מביאין - לדֹות חמׁש ספק אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָזיבֹות,

חֹובה  עליו הּׁשאר ואין ּבּקדׁשים; ׁשּבארנּולאכל ּכמֹו , ְְְְֱֳִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכּפרה. מחּסרי ְְְְִֵַָָֻּבהלכֹות

לטמאהספק „. נזקק ׁשּלא עד ּכיצד? טימאו נגעים לא -] ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻ
מהלכֹות הכהן] ׁשּׁשי ּבפרק ׁשּבארנּו ּכמֹו טהֹור, ספקֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ְִָנגעים.
ּתחת ספק ‰. יֹוׁשב ׁשהיה מצרע ּכיצד? ועֹובר עֹומד ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ונטמא, האילן עליו האהיל ספק הּטהֹור, ועבר ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָהאילן,
האילן  ּתחת יֹוׁשב הּטהֹור היה אם וכן האהיל, לא ְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹספק
הּטהֹור, ונטמא הּמצרע עמד ספק ּתחּתיו, עֹובר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹוהּמצרע

טהֹור  ספקֹו - עמד לא .ספק ְֵֵַָָָֹ
.Â הּנזרקין ספק ספק זה אֹוׁשרצים, ׁשרץ זרק ּכיצד? ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

לבין  טהֹור ּכּכר ׁשּזרק אֹו הּכּכרֹות, לבין טמא ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּדבר
ּומצא  הֹואיל טהֹור, - נגע לא ספק נגע, ספק ְִֵֵֵַַַָָָָָָָֹהּטמאֹות,
ּכׁשעת  - הּטמאֹות ׁשּכל ּבטמאה; נֹוגע ׁשאינֹו הּטהֹור ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּכּכר
ּבצּדֹו', נפל ּכ ואחר ּבֹו נגע 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאתן,

מציאתן. ּכׁשעת הן הרי ְְֲִִֵֵֶַָָָאּלא
.Ê ׁשל הּׁשרץ ּכּכרֹות ּגּבי על ּומהּלכת החלּדה, ּבפי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ

ׁשּלא  מּפני טהֹור, ספקֹו - נגע לא ספק נגע, ספק ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹּתרּומה,
הּטמאה  ונגענחה ּבֹו, מהּלכת היתה ּבּכּכרֹות,[השרץ]; ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורֹות. הן הרי - מת ספק חי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָספק
הרי  ּבפיה, מת נמצא אם אבל לּה. והלכה ׁשּנטלּתּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבזמן
ׁשּמצאּוהּו ּפי על אף - ּבפיה חי ראּוהּו טמאֹות; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּכּכרֹות

החלּד ּבפי הּׁשרץ וכן טהֹורֹות. הן הרי ּבפיה, ה,מת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ
ׁשעברּו אֹו הּטהֹורים, ּבין ועברּו הּכלב, ּבפי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּנבלה
מקֹום  לּטמאה ׁשאין מּפני טהֹור, ספקֹו - ּביניהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻהּטהֹורים
ּכמּנחין, הן הרי - הארץ על ּבהן מנּקרין היּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻקבּוע.
ּכמֹו הּיחיד, ּברׁשּות היּו אם מּספק למפרע ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּומטּמאין

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Á ּברׁשּות ספק מּנחת ׁשהיא טמאה ּכיצד? הרּבים רׁשּות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ

טהֹור  ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה, נגע ספק היתה הרּבים, ; ְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹ
ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה, נגע וספק הּיחיד, ּברׁשּות ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻמּנחת

ּברׁשּות  אפּלּו חכמים, ׁשּטהרּו הּספקֹות אּלּו וכל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמא.
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשאל, ּדעת ּבהם ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּיחיד,

.Ë הּיחיד ספק ּברׁשּות טמא ּדבר היה ּכיצד? רׁשּיֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻ
ּברׁשּות  הּטמא הּדבר ׁשהיה אֹו הרּבים, ּברׁשּות טהֹור ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָודבר
מהן, ּבאחד ונגע הּיחיד, ּברׁשּות הּטהֹור והּדבר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבים
ואין  מהן, אחד ׁשהסיט אֹו נגע, מהן ּבאיזה ידּוע ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואין
ּבמּׂשא, מטּמא הּטמא הּדבר היה אם - הסיט איזה ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָידּוע
מהן, אחד על והאהיל ּבאהל, מטּמא מהן אחד ׁשהיה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאֹו

טהֹור  זה הרי - האהיל מהן איזה על ידּוע על ואין אף . ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לֹו: אֹומרין לּׁשאל, ּכׁשּיבֹוא טהֹור, הרּבים רׁשּות ׁשּספק ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּפי

הפסד' ּבכ אין טבלּת, טבול]'אם זה [לכן הרי טבל, אם . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות ועׂשה טבל, לא ואם ְְְְְֲִֵֵַָָָָָֹֻמׁשּבח;

טהֹור. הרּבים רׁשּות ְְִֵֶַָָׁשּספק
.È טּלית ׁשרץ וכן אכלין, ּגּבי על ּומּנח ׂשרּוף ׁשּנמצא ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

מהּוהה[שנטמאה] ׁשּנמצאת [בלויה]ׁשּנמצאת ּומחט , ְְְִִֵֵֶֶַַָ
ּבין  טהֹורין, אּלּו הרי - הּכלים ּבין חלּודה אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָׁשבּורה
'ׁשּמא  אֹומרין: ואין הרּבים; ּברׁשּות ּבין הּיחיד ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּברׁשּות
ּבמּגע  הּכלים ׁשּנטמאּו ואחר נׂשרף, ּבאכלין ׁשּנגע ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָאחר
עד  הּטּלית ּובלתה החלדה, אֹו נׁשּברה והּמחט, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָֻהּטּלית

מציאתן. ּכׁשעת הּטמאֹות, ׁשּכל ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻׁשּטהרה';
.‡È טהֹור ׁשני' אֹומר והּוא 'נטמאת', לֹו אֹומרין עדים ְְְְִִִֵֵֵֵָָ

עצמֹו ידי על נאמן הּוא - אֹומרין אני' אין כן, ּפי על ואף . ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָ
הן  הרי - טהרֹות עׂשה אם אּלא ּבטהרֹות'; 'עסק ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹלֹו:

ויחּוׁש 'נטמא',[להחמיר]טהֹורֹות, אֹומר עד עצמֹו. על ְְְְִֵֵַַָָ
ּבין  הרּבים, ּברׁשּות ּבין - נטמא' 'לא אֹומרים ְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּוׁשנים
אֹומר  ועד 'נטמא', אֹומרים ׁשנים טהֹור. - הּיחיד ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּברׁשּות
הרי  - הּיחיד ּברׁשּות ּבין הרּבים, ּברׁשּות ּבין - נטמא' ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹ'לא
אּׁשה  נטמא', 'לא אֹומר ועד 'נטמא', אֹומר עד טמא. ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹזה
ּברׁשּות  - נטמא' 'לא אֹומרת ואּׁשה 'נטמא', ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָֹאֹומרת

טהֹור. הרּבים, ּברׁשּות טמא; ְִִִֵַַָָָָהּיחיד,

טז  ¤¤ּפרק
ׁשהרי ‡. הרּבים? רׁשּות ספק חכמים טהרּו מה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָמּפני

ּבטמאה, הּפסח עֹוׂשין אם הּצּבּור מרּבין. ׁשהּטמאים ּבזמן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻֻ
- טמאה לספק וחמר קל מּפניהם, נדחית וּדאית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻטמאה

מּדבריהם  הּספקֹות ּכל ּבהלכֹות ׁשאּסּור ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
הּיחיד? רׁשּות ּבספק החמירּו מה ּומּפני אסּורֹות. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָּביאֹות
היא  הרי - ספק ׁשהּדבר ּפי על אף - ׁשּנסּתרה ׂשֹוטה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי

ׁשּתׁשּתה. עד לבעלּה ְְְֲִֵֶֶַַָָטמאה
ּבׁשנים;·. טמאה ספק ּכ ׁשנים, ּובֹועלּה ׁשהּׂשֹוטה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻּוכׁשם

טמאתם  ספק הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשלׁשה היּו אם ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָֹֻאבל
ּבׁשהיה  אמּורים? ּדברים ּבּמה הרּבים. ּכרׁשּות טהֹור, ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָׁשם
מה  מּמּנּו ולדרׁש להּׁשאל ּדעת ּבֹו יׁש ּבספק ׁשּנטמא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזה

ּכׂשֹוטה  לֹו, קטן ּׁשארע אֹו ׁשֹוטה, אֹו חרׁש היה אם אבל ; ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ספקֹו הרי - אֹותֹו ּכׁשּׁשֹואלין הענין על להׁשיב יֹודע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו
ּדעת  ּבֹו ׁשאין קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ּכיצד? ֵֵֵֵֶֶַַַָָָטהֹור.
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ספק  טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ּבמבֹוי אֹו ּבחצר ׁשּנמצאּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻלהּׁשאל,
ּדעת  ּבֹו ׁשאין ּכל וכן טהֹורין; - נגעּו לא ספק ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹנגעּו
ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות הּספק לֹו ׁשּנֹולד ּפי על אף - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהּׁשאל

ָטהֹור.
הּיחיד ‚. ּברׁשּות ספקֹו - ּבּלילה והמהּל והּיׁשן, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהּסּומה,

ּדברים ּבּמה להּׁשאל. ּדעת לֹו ׁשּיׁש מּפני אמּורים טמא, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּדבר  ּבׁשהיה טהֹור? ספקֹו להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
ׁשחזקתֹו ידּוע הּדבר היה אם אבל חזקה; ׁשם ואין ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשקּול,

טמא  זה הרי ּבצד ׁשּנטמא, ׁשּנמצא טמא ּתינֹוק ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּתינֹוק  ׁשּדר טמאה; העּסה הרי - ּבידֹו והּבצק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעּסה,

זֹו. חזקה על ׂשֹורפין ואין חזקתֹו; היא ּובכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלטּפח,
אֹוהיּו„. חּיה אֹו ּובהמה טהֹור, ּובצק טמאין מׁשקין ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ

ׁשּׁשתּו חזקה - נׁשיכתן מקֹום ּבּבצק ונמצא ּבּבית, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָעֹופֹות
וטּמאּוהּו ּבּבצק ונׁשכּו ּובין מׁשקין, ּפרה, ׁשם היה ואם . ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ

והּבצק -]הּמׁשקין דיו מקום לׁשֹונּה[יש את ׁשּתלח ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
את  ׁשּתנּגב ּכדי הּבהמֹות, ּכל ּובׁשאר טהֹור; הּבצק הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
היה  אפּלּו - ּכלב היה ואם טמא. הּבצק מּזה, ּפחֹות ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּפיה;
ּכלב  ׁשל ּדרּכֹו ׁשאין טהֹור; זה הרי הּבצק, ּבצד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמׁשקין
נקירת  ּבּבצק נמצא הּמים. אל לֹו וליל הּמזֹון ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלהּניח
את  ׁשּינּגבּו ּכדי והּבצק הּמׁשקין ּבין יׁש אם - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהּתרנגֹולין
ׁשחזקתן  - טמא לאו, ואם טהֹור; הּבצק ּבארץ, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּפיהן
ּדברים  ּבּמה ׁשּבפיהן. ּבּמׁשקין ּבּבצק ונקרּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשתּו,
ּתינֹוק  ׁשל ׁשּבבּואה צלּולין, הּמׁשקין ּבׁשהיּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָאמּורים?
נּקרּו ׁשאּלּו טהֹור; הּבצק - עכּורין אבל ּבהן; ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנּכרת
צלּולין  היּו ואם ּבּבצק. נּכר הּמׁשקין מקֹום היה ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָּבּמׁשקין,
חזקה  על ׂשֹורפין אין טמאה, ּבחזקת ׁשהּבצק ּפי על אף -ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

ּתֹולין. אּלא ִֶָזֹו
עּסה איזֹו‰. הּיחיד? ּברׁשּות עליה ׁשּׂשֹורפין חזקה היא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּוצפרּד ּוׁשרצים חתיכֹות ּבּבית ונמצאּו ׁשם, מנּפלין עים ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָֻ
טמאה  העּסה ׁשרצים, המנּפלין רב אם - ּבעּסה ְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻמּבׂשרן

טהֹורה  צפרּדעים, הרב ואם .ותּׂשרף; ְְְְְְִִִֵַָָָֹ
.Âונתעּטף היּו מּמּנּו, למעלה אֹו ּבצּדֹו ּוטהרֹות טמאֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻ

נגעּו וספק ׁשּנתעּטף [בטלית]ּבטּליתֹו, ּבעת נגעּו לא ספק , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
הּבאה  טמאה ׁשּספק טמא; ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות היּו אם -ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּגּבי  על הּמּנח ּבכלי אפּלּו עליה; נׁשאלין אדם, ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבידי
היּו ואם להּׁשאל. ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש ּכמי טמא זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָקרקע,
יּגע, ׁשּלא אפׁשר אי ואם טהֹור; ספקֹו הרּבים, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹּברׁשּות

טמא. ְֵֵָספקֹו
.Ê הּדףּכּכר ּגּבי על ׁשּנתּון ּתרּומה ּומדרס [מדף]ׁשל , ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּמדרס [הזב] יּגע ׁשּלא ּכׁשּיּפל לֹו אפׁשר ואי ּתחּתיו, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹנתּון
מדרֹון ּבמקֹום ׁשהּוא ּפי על אף שיפוע]- ּומצא [- ּובא , ְְִִִֶַַָָָ

אדם  אֹומר: ׁשאני ּבטהרתֹו; הּוא הרי - אחר ּבמקֹום ְְֲֲֳִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּכּכר
ׁשּלא  לי 'ּבריא אמר: ואם זה; ּבמקֹום ּונתנֹו ּונטלֹו, ְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹּבא
ּכׁשּנפל. ּבּמדרס ונגע נפל, ׁשּוּדאי טמא, - לכאן' אדם ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבא

.Á ּתינֹוק- ּבידֹו והּׁשֹוׁשּנים הּקברֹות, ּבית ּבצד ׁשּנמצא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ספקֹו הּטמאה, ּבמקֹום אּלא ׁשֹוׁשּנים ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאף

ּבבית  העֹומד חמֹור וכן לֹו. ּונתנן לּקטן, אחר ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָטהֹור;
ּבהן, נתמע 'ׁשּמא אֹומרין: ואין טהֹורין; ּכליו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּקברֹות,
לא  ּוכׁשּנמצאּו להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשאין מּפני - ּבקבר' ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹונגע

מציאתן נ  ּכׁשעת - הּטמאֹות וכל נֹוגעין, .מצאּו ְְְְְְְִִִִַַָָָֻ
.Ë על ּתינֹוק רֹוכב ׁשהיה אֹו אביו, ׁשל ּבידֹו ּתֹופׂש ׁשהיה ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשאביו  מּפני טמא; הּיחיד, ּברׁשּות ספקֹו - אביו ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכתפֹו
עליו  .נׁשאל ְִָָָ

.È יכֹול וארּבע ׁשאינֹו ּתינֹוק ּבתינֹוק: חכמים אמרּו ספקֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהּוא  ּכמֹות אֹותֹו ּומצאה ּובאה אּמֹו ׁשהּניחּתּו ,ְְְִִִֵֶֶַַָָָָלהּל
ּבאה, טמאה 'ׁשּמא אֹומרין: ואין טהֹור; - ְְְְִִֵֵֶָָָָָּבמקֹומֹו
ּבגדיו  - ּולהּכנס לצאת הּתינֹוק התחיל וגּפפּתּו'. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָונּׁשקּתּו
ּפי  על ואף הארץ; עּמי ּבגדי ּכׁשאר מדרס ואינן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָטהֹורין,
אין  - הארץ עּמי ּבגדי ּכׁשאר מדרס ואינן טהֹורין, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהן

טהרֹות  ּגּביהן על ּדעת עֹוׂשין ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל הּיחיד. ּברׁשּות טמא ספקֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהּׁשאל,
יֹודע  טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין ּגּופֹו, את לׁשמר ְְְִִֵֶַַַַַָֹּדעת
ּבֹודקין  ּכיצד טהרֹות. ידיו ּגב על אֹוכלין ידיו, את ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹלׁשמר
אם  - ּתרּומה לׁשם חּלין לֹו ונֹותנין אֹותֹו, מטּבילין ְְְְְִִִִִֵַָֻאֹותֹו?
טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין ּגּופֹו, את לׁשמר יֹודע ְְְִִֵֶַַַָָָֹהיה
טהרֹות. ידיו ּגב על אֹוכלין ידיו, את לׁשמר  יֹודע היה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹואם

יז  ¤¤ּפרק
ועל ּכזית ‡. האדם על האהיל ספק העֹורב, ּבפי הּמת מן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

טמא  האדם הרי - האהיל לא ספק הּיחיד, ּברׁשּות ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּכלים
טהֹורין, והּכלים להּׁשאל. ּדעת ּבֹו ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּספק;
ונתן  ּבכלי, הממּלא וכן להּׁשאל. ּדעת ּבהן ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
וכּלם  טמא הּוא - מהן ּבאחד הּׁשרץ ונמצא ּכלים, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבעׂשרה
ׁשּמּלא  ּבּכלי הּׁשרץ ׁשּמא ספק ׁשּכּלן ּפי על אף ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטהֹורין,
להּׁשאל  ּדעת ּבהן ואין ּכלים, ׁשהם מּפני ּתחּלה, היה .ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אגנים ּבֹו ׁשּמּלא לּכלי היה פנימה]ואם כפופה שפה -]- ְְֳִִִִֵֶַָָָ
ּכּלן  הּׁשרץ, ּבֹו ויתאחר הּמים ׁשּיצאּו ואפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהֹואיל
ונתן  זה, אחר זה ּדליים ּבעׂשרה הממּלא וכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָטמאין.
הראׁשֹון  ידּוע ואין אחד, לכלי אחד מּדלי ּכלים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעׂשרה

האחרֹון אחרון]מן ואיזה ראשון מילא איזה ונמצא [- , ְְֲִִַָָ
עׂשרת  עם ּכלים ּתׁשעה הרי - מהן אחד ּבכלי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשרץ
הּׁשרץ  היה זה ּבכלי 'ׁשּמא אֹומר: ׁשאני טהֹורין, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּדליים
ּכל  עם הּדליים ּכל הרי אגנים, לּדליים יׁש ואם ְְְְֲֳִִִִִִִֵֵַַָָָָָָמּתחּלתֹו';
ּבּתחּתֹון  הּׁשרץ ונמצא לכלי, מּכלי המערה טמאים. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּכלים
ׁשּמא  אּלא נפל', העליֹון 'מן אֹומרין ואין טהֹור; העליֹון -ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
להּׁשאל. ּדעת להם ואין ּכלים, ׁשהן מּפני היה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּתֹון

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
יׁשקּפה ·. אם - ׁשרץ ּבּה ונמצא טהרֹות, ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

הרי  - ׁשּולים לּה ׁשאין ּפי על אף אגנים אֹו ׁשּולים, ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָלּה
טמאֹות  ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁשּו הּטהרֹות ּבדּוקה ּכל היתה ואפּלּו , ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

הּׁשרץ. נפל הּבדיקה מן ידֹו הגּבהת עם ׁשּמא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומכּסה;
וט  זֹו, ּבזוית ּבטהרֹות ּבּה נׁשּתּמׁש לזוית אפּלּו לטלּה ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָ
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טהֹורֹות  אּלּו טהרֹות הרי - נגע לא ספק האֹוכל אּלּו, וכן . ְְְֲֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ
ּבספק  טמאים ׁשהם מׁשקין והּׁשֹותה טמאים, אכלין ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָספק

ּתלּויה ּתרּומה האֹוכל וכן טהֹור; הּוא הרי [טמאה - ְְְֲֵֵֵָָָָ
ׁשהן מדרבנן] הּטמאֹות מּולדי ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹור. ,ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָֹֻ

מּדברי  ׁשהּוא אב אבל טהֹור. ספקֹו - סֹופרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָמּדברי
טמא  עצמֹו האב היה אם אּלא טמא; ספקֹו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָסֹופרים,
על  ׂשֹורפין ׁשאין העּמים, וארץ הּפרס ּבית ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבספק,

טהֹור. ספקֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֵֵֶַַָָָמּגען,
והן ספק ·. ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי טהרת היא - החּלין ְְְְֳֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻ

ׁשּנֹולד  ּבטהרה חּליהן אֹוכלי ּכיצד? - 'ּפרּוׁשים' ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּנקראין
ּככל  טהֹורֹות אּלּו הרי - ּבטהרֹותיהן טמאה ספק ְְְְְֲֳֵֵֵֵֶֶָָָָֻלהן

וּדיית  טמאה אּלא טמאה להן ואין ּכּלן, .הּספקֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻֻ
ספק ספק ‚. עליו ׁשּיׁש ּכּפּורים מחּסר ּכיצד? הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ

חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש האּׁשה ּכגֹון - קרּבנֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמּׁשה
וטהר  אחד, קרּבן מביאין - לדֹות חמׁש ספק אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָזיבֹות,

חֹובה  עליו הּׁשאר ואין ּבּקדׁשים; ׁשּבארנּולאכל ּכמֹו , ְְְְֱֳִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכּפרה. מחּסרי ְְְְִֵַָָֻּבהלכֹות

לטמאהספק „. נזקק ׁשּלא עד ּכיצד? טימאו נגעים לא -] ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻ
מהלכֹות הכהן] ׁשּׁשי ּבפרק ׁשּבארנּו ּכמֹו טהֹור, ספקֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ְִָנגעים.
ּתחת ספק ‰. יֹוׁשב ׁשהיה מצרע ּכיצד? ועֹובר עֹומד ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ונטמא, האילן עליו האהיל ספק הּטהֹור, ועבר ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָהאילן,
האילן  ּתחת יֹוׁשב הּטהֹור היה אם וכן האהיל, לא ְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹספק
הּטהֹור, ונטמא הּמצרע עמד ספק ּתחּתיו, עֹובר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹוהּמצרע

טהֹור  ספקֹו - עמד לא .ספק ְֵֵַָָָֹ
.Â הּנזרקין ספק ספק זה אֹוׁשרצים, ׁשרץ זרק ּכיצד? ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

לבין  טהֹור ּכּכר ׁשּזרק אֹו הּכּכרֹות, לבין טמא ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּדבר
ּומצא  הֹואיל טהֹור, - נגע לא ספק נגע, ספק ְִֵֵֵַַַָָָָָָָֹהּטמאֹות,
ּכׁשעת  - הּטמאֹות ׁשּכל ּבטמאה; נֹוגע ׁשאינֹו הּטהֹור ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּכּכר
ּבצּדֹו', נפל ּכ ואחר ּבֹו נגע 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאתן,

מציאתן. ּכׁשעת הן הרי ְְֲִִֵֵֶַָָָאּלא
.Ê ׁשל הּׁשרץ ּכּכרֹות ּגּבי על ּומהּלכת החלּדה, ּבפי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ

ׁשּלא  מּפני טהֹור, ספקֹו - נגע לא ספק נגע, ספק ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹּתרּומה,
הּטמאה  ונגענחה ּבֹו, מהּלכת היתה ּבּכּכרֹות,[השרץ]; ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורֹות. הן הרי - מת ספק חי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָספק
הרי  ּבפיה, מת נמצא אם אבל לּה. והלכה ׁשּנטלּתּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבזמן
ׁשּמצאּוהּו ּפי על אף - ּבפיה חי ראּוהּו טמאֹות; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּכּכרֹות

החלּד ּבפי הּׁשרץ וכן טהֹורֹות. הן הרי ּבפיה, ה,מת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ
ׁשעברּו אֹו הּטהֹורים, ּבין ועברּו הּכלב, ּבפי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּנבלה
מקֹום  לּטמאה ׁשאין מּפני טהֹור, ספקֹו - ּביניהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻהּטהֹורים
ּכמּנחין, הן הרי - הארץ על ּבהן מנּקרין היּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻקבּוע.
ּכמֹו הּיחיד, ּברׁשּות היּו אם מּספק למפרע ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּומטּמאין

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Á ּברׁשּות ספק מּנחת ׁשהיא טמאה ּכיצד? הרּבים רׁשּות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ

טהֹור  ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה, נגע ספק היתה הרּבים, ; ְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹ
ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה, נגע וספק הּיחיד, ּברׁשּות ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻמּנחת

ּברׁשּות  אפּלּו חכמים, ׁשּטהרּו הּספקֹות אּלּו וכל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמא.
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשאל, ּדעת ּבהם ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּיחיד,

.Ë הּיחיד ספק ּברׁשּות טמא ּדבר היה ּכיצד? רׁשּיֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻ
ּברׁשּות  הּטמא הּדבר ׁשהיה אֹו הרּבים, ּברׁשּות טהֹור ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָודבר
מהן, ּבאחד ונגע הּיחיד, ּברׁשּות הּטהֹור והּדבר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבים
ואין  מהן, אחד ׁשהסיט אֹו נגע, מהן ּבאיזה ידּוע ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואין
ּבמּׂשא, מטּמא הּטמא הּדבר היה אם - הסיט איזה ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָידּוע
מהן, אחד על והאהיל ּבאהל, מטּמא מהן אחד ׁשהיה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאֹו

טהֹור  זה הרי - האהיל מהן איזה על ידּוע על ואין אף . ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לֹו: אֹומרין לּׁשאל, ּכׁשּיבֹוא טהֹור, הרּבים רׁשּות ׁשּספק ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּפי

הפסד' ּבכ אין טבלּת, טבול]'אם זה [לכן הרי טבל, אם . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות ועׂשה טבל, לא ואם ְְְְְֲִֵֵַָָָָָֹֻמׁשּבח;

טהֹור. הרּבים רׁשּות ְְִֵֶַָָׁשּספק
.È טּלית ׁשרץ וכן אכלין, ּגּבי על ּומּנח ׂשרּוף ׁשּנמצא ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

מהּוהה[שנטמאה] ׁשּנמצאת [בלויה]ׁשּנמצאת ּומחט , ְְְִִֵֵֶֶַַָ
ּבין  טהֹורין, אּלּו הרי - הּכלים ּבין חלּודה אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָׁשבּורה
'ׁשּמא  אֹומרין: ואין הרּבים; ּברׁשּות ּבין הּיחיד ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּברׁשּות
ּבמּגע  הּכלים ׁשּנטמאּו ואחר נׂשרף, ּבאכלין ׁשּנגע ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָאחר
עד  הּטּלית ּובלתה החלדה, אֹו נׁשּברה והּמחט, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָֻהּטּלית

מציאתן. ּכׁשעת הּטמאֹות, ׁשּכל ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻׁשּטהרה';
.‡È טהֹור ׁשני' אֹומר והּוא 'נטמאת', לֹו אֹומרין עדים ְְְְִִִֵֵֵֵָָ

עצמֹו ידי על נאמן הּוא - אֹומרין אני' אין כן, ּפי על ואף . ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָ
הן  הרי - טהרֹות עׂשה אם אּלא ּבטהרֹות'; 'עסק ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹלֹו:

ויחּוׁש 'נטמא',[להחמיר]טהֹורֹות, אֹומר עד עצמֹו. על ְְְְִֵֵַַָָ
ּבין  הרּבים, ּברׁשּות ּבין - נטמא' 'לא אֹומרים ְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּוׁשנים
אֹומר  ועד 'נטמא', אֹומרים ׁשנים טהֹור. - הּיחיד ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּברׁשּות
הרי  - הּיחיד ּברׁשּות ּבין הרּבים, ּברׁשּות ּבין - נטמא' ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹ'לא
אּׁשה  נטמא', 'לא אֹומר ועד 'נטמא', אֹומר עד טמא. ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹזה
ּברׁשּות  - נטמא' 'לא אֹומרת ואּׁשה 'נטמא', ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָֹאֹומרת

טהֹור. הרּבים, ּברׁשּות טמא; ְִִִֵַַָָָָהּיחיד,

טז  ¤¤ּפרק
ׁשהרי ‡. הרּבים? רׁשּות ספק חכמים טהרּו מה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָמּפני

ּבטמאה, הּפסח עֹוׂשין אם הּצּבּור מרּבין. ׁשהּטמאים ּבזמן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻֻ
- טמאה לספק וחמר קל מּפניהם, נדחית וּדאית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻטמאה

מּדבריהם  הּספקֹות ּכל ּבהלכֹות ׁשאּסּור ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
הּיחיד? רׁשּות ּבספק החמירּו מה ּומּפני אסּורֹות. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָּביאֹות
היא  הרי - ספק ׁשהּדבר ּפי על אף - ׁשּנסּתרה ׂשֹוטה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי

ׁשּתׁשּתה. עד לבעלּה ְְְֲִֵֶֶַַָָטמאה
ּבׁשנים;·. טמאה ספק ּכ ׁשנים, ּובֹועלּה ׁשהּׂשֹוטה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻּוכׁשם

טמאתם  ספק הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשלׁשה היּו אם ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָֹֻאבל
ּבׁשהיה  אמּורים? ּדברים ּבּמה הרּבים. ּכרׁשּות טהֹור, ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָׁשם
מה  מּמּנּו ולדרׁש להּׁשאל ּדעת ּבֹו יׁש ּבספק ׁשּנטמא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזה

ּכׂשֹוטה  לֹו, קטן ּׁשארע אֹו ׁשֹוטה, אֹו חרׁש היה אם אבל ; ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ספקֹו הרי - אֹותֹו ּכׁשּׁשֹואלין הענין על להׁשיב יֹודע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו
ּדעת  ּבֹו ׁשאין קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ּכיצד? ֵֵֵֵֶֶַַַָָָטהֹור.
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ספק  טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ּבמבֹוי אֹו ּבחצר ׁשּנמצאּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻלהּׁשאל,
ּדעת  ּבֹו ׁשאין ּכל וכן טהֹורין; - נגעּו לא ספק ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹנגעּו
ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות הּספק לֹו ׁשּנֹולד ּפי על אף - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהּׁשאל

ָטהֹור.
הּיחיד ‚. ּברׁשּות ספקֹו - ּבּלילה והמהּל והּיׁשן, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהּסּומה,

ּדברים ּבּמה להּׁשאל. ּדעת לֹו ׁשּיׁש מּפני אמּורים טמא, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּדבר  ּבׁשהיה טהֹור? ספקֹו להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
ׁשחזקתֹו ידּוע הּדבר היה אם אבל חזקה; ׁשם ואין ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשקּול,

טמא  זה הרי ּבצד ׁשּנטמא, ׁשּנמצא טמא ּתינֹוק ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּתינֹוק  ׁשּדר טמאה; העּסה הרי - ּבידֹו והּבצק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעּסה,

זֹו. חזקה על ׂשֹורפין ואין חזקתֹו; היא ּובכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלטּפח,
אֹוהיּו„. חּיה אֹו ּובהמה טהֹור, ּובצק טמאין מׁשקין ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ

ׁשּׁשתּו חזקה - נׁשיכתן מקֹום ּבּבצק ונמצא ּבּבית, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָעֹופֹות
וטּמאּוהּו ּבּבצק ונׁשכּו ּובין מׁשקין, ּפרה, ׁשם היה ואם . ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ

והּבצק -]הּמׁשקין דיו מקום לׁשֹונּה[יש את ׁשּתלח ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
את  ׁשּתנּגב ּכדי הּבהמֹות, ּכל ּובׁשאר טהֹור; הּבצק הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
היה  אפּלּו - ּכלב היה ואם טמא. הּבצק מּזה, ּפחֹות ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּפיה;
ּכלב  ׁשל ּדרּכֹו ׁשאין טהֹור; זה הרי הּבצק, ּבצד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמׁשקין
נקירת  ּבּבצק נמצא הּמים. אל לֹו וליל הּמזֹון ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלהּניח
את  ׁשּינּגבּו ּכדי והּבצק הּמׁשקין ּבין יׁש אם - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהּתרנגֹולין
ׁשחזקתן  - טמא לאו, ואם טהֹור; הּבצק ּבארץ, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּפיהן
ּדברים  ּבּמה ׁשּבפיהן. ּבּמׁשקין ּבּבצק ונקרּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשתּו,
ּתינֹוק  ׁשל ׁשּבבּואה צלּולין, הּמׁשקין ּבׁשהיּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָאמּורים?
נּקרּו ׁשאּלּו טהֹור; הּבצק - עכּורין אבל ּבהן; ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנּכרת
צלּולין  היּו ואם ּבּבצק. נּכר הּמׁשקין מקֹום היה ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָּבּמׁשקין,
חזקה  על ׂשֹורפין אין טמאה, ּבחזקת ׁשהּבצק ּפי על אף -ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

ּתֹולין. אּלא ִֶָזֹו
עּסה איזֹו‰. הּיחיד? ּברׁשּות עליה ׁשּׂשֹורפין חזקה היא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּוצפרּד ּוׁשרצים חתיכֹות ּבּבית ונמצאּו ׁשם, מנּפלין עים ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָֻ
טמאה  העּסה ׁשרצים, המנּפלין רב אם - ּבעּסה ְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻמּבׂשרן

טהֹורה  צפרּדעים, הרב ואם .ותּׂשרף; ְְְְְְִִִֵַָָָֹ
.Âונתעּטף היּו מּמּנּו, למעלה אֹו ּבצּדֹו ּוטהרֹות טמאֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻ

נגעּו וספק ׁשּנתעּטף [בטלית]ּבטּליתֹו, ּבעת נגעּו לא ספק , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
הּבאה  טמאה ׁשּספק טמא; ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות היּו אם -ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּגּבי  על הּמּנח ּבכלי אפּלּו עליה; נׁשאלין אדם, ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבידי
היּו ואם להּׁשאל. ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש ּכמי טמא זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָקרקע,
יּגע, ׁשּלא אפׁשר אי ואם טהֹור; ספקֹו הרּבים, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹּברׁשּות

טמא. ְֵֵָספקֹו
.Ê הּדףּכּכר ּגּבי על ׁשּנתּון ּתרּומה ּומדרס [מדף]ׁשל , ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּמדרס [הזב] יּגע ׁשּלא ּכׁשּיּפל לֹו אפׁשר ואי ּתחּתיו, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹנתּון
מדרֹון ּבמקֹום ׁשהּוא ּפי על אף שיפוע]- ּומצא [- ּובא , ְְִִִֶַַָָָ

אדם  אֹומר: ׁשאני ּבטהרתֹו; הּוא הרי - אחר ּבמקֹום ְְֲֲֳִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּכּכר
ׁשּלא  לי 'ּבריא אמר: ואם זה; ּבמקֹום ּונתנֹו ּונטלֹו, ְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹּבא
ּכׁשּנפל. ּבּמדרס ונגע נפל, ׁשּוּדאי טמא, - לכאן' אדם ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבא

.Á ּתינֹוק- ּבידֹו והּׁשֹוׁשּנים הּקברֹות, ּבית ּבצד ׁשּנמצא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ספקֹו הּטמאה, ּבמקֹום אּלא ׁשֹוׁשּנים ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאף

ּבבית  העֹומד חמֹור וכן לֹו. ּונתנן לּקטן, אחר ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָטהֹור;
ּבהן, נתמע 'ׁשּמא אֹומרין: ואין טהֹורין; ּכליו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּקברֹות,
לא  ּוכׁשּנמצאּו להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשאין מּפני - ּבקבר' ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹונגע

מציאתן נ  ּכׁשעת - הּטמאֹות וכל נֹוגעין, .מצאּו ְְְְְְְִִִִַַָָָֻ
.Ë על ּתינֹוק רֹוכב ׁשהיה אֹו אביו, ׁשל ּבידֹו ּתֹופׂש ׁשהיה ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשאביו  מּפני טמא; הּיחיד, ּברׁשּות ספקֹו - אביו ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכתפֹו
עליו  .נׁשאל ְִָָָ

.È יכֹול וארּבע ׁשאינֹו ּתינֹוק ּבתינֹוק: חכמים אמרּו ספקֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהּוא  ּכמֹות אֹותֹו ּומצאה ּובאה אּמֹו ׁשהּניחּתּו ,ְְְִִִֵֶֶַַָָָָלהּל
ּבאה, טמאה 'ׁשּמא אֹומרין: ואין טהֹור; - ְְְְִִֵֵֶָָָָָּבמקֹומֹו
ּבגדיו  - ּולהּכנס לצאת הּתינֹוק התחיל וגּפפּתּו'. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָונּׁשקּתּו
ּפי  על ואף הארץ; עּמי ּבגדי ּכׁשאר מדרס ואינן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָטהֹורין,
אין  - הארץ עּמי ּבגדי ּכׁשאר מדרס ואינן טהֹורין, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהן

טהרֹות  ּגּביהן על ּדעת עֹוׂשין ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל הּיחיד. ּברׁשּות טמא ספקֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהּׁשאל,
יֹודע  טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין ּגּופֹו, את לׁשמר ְְְִִֵֶַַַַַָֹּדעת
ּבֹודקין  ּכיצד טהרֹות. ידיו ּגב על אֹוכלין ידיו, את ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹלׁשמר
אם  - ּתרּומה לׁשם חּלין לֹו ונֹותנין אֹותֹו, מטּבילין ְְְְְִִִִִֵַָֻאֹותֹו?
טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין ּגּופֹו, את לׁשמר יֹודע ְְְִִֵֶַַַָָָֹהיה
טהרֹות. ידיו ּגב על אֹוכלין ידיו, את לׁשמר  יֹודע היה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹואם

יז  ¤¤ּפרק
ועל ּכזית ‡. האדם על האהיל ספק העֹורב, ּבפי הּמת מן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

טמא  האדם הרי - האהיל לא ספק הּיחיד, ּברׁשּות ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּכלים
טהֹורין, והּכלים להּׁשאל. ּדעת ּבֹו ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּספק;
ונתן  ּבכלי, הממּלא וכן להּׁשאל. ּדעת ּבהן ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
וכּלם  טמא הּוא - מהן ּבאחד הּׁשרץ ונמצא ּכלים, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבעׂשרה
ׁשּמּלא  ּבּכלי הּׁשרץ ׁשּמא ספק ׁשּכּלן ּפי על אף ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטהֹורין,
להּׁשאל  ּדעת ּבהן ואין ּכלים, ׁשהם מּפני ּתחּלה, היה .ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אגנים ּבֹו ׁשּמּלא לּכלי היה פנימה]ואם כפופה שפה -]- ְְֳִִִִֵֶַָָָ
ּכּלן  הּׁשרץ, ּבֹו ויתאחר הּמים ׁשּיצאּו ואפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהֹואיל
ונתן  זה, אחר זה ּדליים ּבעׂשרה הממּלא וכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָטמאין.
הראׁשֹון  ידּוע ואין אחד, לכלי אחד מּדלי ּכלים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעׂשרה

האחרֹון אחרון]מן ואיזה ראשון מילא איזה ונמצא [- , ְְֲִִַָָ
עׂשרת  עם ּכלים ּתׁשעה הרי - מהן אחד ּבכלי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשרץ
הּׁשרץ  היה זה ּבכלי 'ׁשּמא אֹומר: ׁשאני טהֹורין, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּדליים
ּכל  עם הּדליים ּכל הרי אגנים, לּדליים יׁש ואם ְְְְֲֳִִִִִִִֵֵַַָָָָָָמּתחּלתֹו';
ּבּתחּתֹון  הּׁשרץ ונמצא לכלי, מּכלי המערה טמאים. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּכלים
ׁשּמא  אּלא נפל', העליֹון 'מן אֹומרין ואין טהֹור; העליֹון -ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
להּׁשאל. ּדעת להם ואין ּכלים, ׁשהן מּפני היה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּתֹון

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
יׁשקּפה ·. אם - ׁשרץ ּבּה ונמצא טהרֹות, ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

הרי  - ׁשּולים לּה ׁשאין ּפי על אף אגנים אֹו ׁשּולים, ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָלּה
טמאֹות  ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁשּו הּטהרֹות ּבדּוקה ּכל היתה ואפּלּו , ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

הּׁשרץ. נפל הּבדיקה מן ידֹו הגּבהת עם ׁשּמא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומכּסה;
וט  זֹו, ּבזוית ּבטהרֹות ּבּה נׁשּתּמׁש לזוית אפּלּו לטלּה ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָ
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ׁשּמחזיקין  לפי טמאֹות; ּכּלן - הּׁשרץ ּבּה ונמצא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאחרת,
-]טמאה עברה שהיא לתלֹות [מעריכים למקֹום מּמקֹום ְְְִִָָָֻ

מספק] לׂשרף.[לטמא לא אבל ,ְֲִָֹֹ
היה [שואב]הּזֹולף ‚. אם - חבּיֹות מּמּנּו ּומּלא הּבֹור, את ִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ונמצא  אֹותּה, ּוממּלא ּבּבֹור וחבית חבית ּכל ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמׁשקיע
היא  - ּבאחרֹונה נמצא טמאֹות. ּכּלן - ּבראׁשֹונה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּׁשרץ
את  ׁשּמּלא 'אחר אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; וכּלן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻטמאה,
לתֹו ונֹותן ּבכלי, זֹולף היה לּבֹור'. הּׁשרץ נפל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹונֹות,
היא  - מהן ּבאחת הּׁשרץ ונמצא אֹותן, ׁשּמּלא עד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחבּיֹות
נפל  ּבלבד 'ּבזֹו אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; וכּלן ּבלבד, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻטמאה
היה  אם ,לפיכ לתֹוכּה'. זּלף ׁשּלא עד בּה היה אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּׁשרץ,
הּיין, ּבּה נֹותן ּכ ואחר מהן, וחבית חבית ּכל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבֹודק
ּבאחת  הּׁשרץ ונמצא לתֹוכּה, ׁשּזֹולף אחר אֹותּה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּומכּסה
ּבּכלי  אֹו ּבּבֹור הּׁשרץ נמצא אם וכן טמאֹות; ּכּלן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמהן

טמא. הּכל - ּבֹו ֵֵֶַָֹׁשּזֹולף
קֹוצה„. הּמעטן[מלקט]היה מן זיתים]זיתים ,[חפירת ֲִִֵֶַַָָָ

ׁשּבּמעטן  זיתים - ּבּגג הּׁשרץ ונמצא לּגג, אֹותן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּומעלה
הּכתל  ּבין נמצא טמא; הּמעטן ּבּמעטן, נמצא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹטהֹורין;
ׁשל  ּגּוׁש ּבתֹו הּׁשרץ נמצא טהֹורין. הּזיתים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָלּזיתים,

והּגּוׁש הּמעטן זיתים, אף ימים, ׁשלׁשה ּבתֹו אם - ּבּגג ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹ
והּׁשרץ  עלה, הּמעטן מן זה 'ּגּוׁש אֹומר: ׁשאני ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָטמא;
הּזיתים  מּׁשהעלה ימים ׁשלׁשה אחר נמצא ואם ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבתֹוכֹו'.
גּוׁש ונעׂשּו נתקּבצּו ּבּגג ׁשּמא טהֹור; הּמעטן הרי ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָלּגג,

ימים. הּׁשלׁשה ְְִַָָֹּבתֹו
-]מקרצתהּקֹורץ ‰. חתיכה ׁשרץ [חותך ונמצא העּסה, מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

העּסה  ּבעּסה, נמצא טמאה; לבּדּה הּמקרצת - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּמקרצת
טמאה. העּסה אף הּמקרצת, ּבתֹו נמצא טמאה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלבּדּה

.Â על אֹו הּכּכר ּבתֹו ׁשּלֹו ּגלעינה ׁשּנמצאת טמא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאכל
טֹופח, מׁשקה עליה ׁשאין ּפי על אף - רֹותח ּתבׁשיל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּגּבי
ונּמֹוח  ׁשם נפל ּכּלֹו 'האכל אֹומר: ׁשאני טמאים; הם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהרי
ּגרעינתֹו'. ונׁשארה הרתיחה, מחמת אֹו הּכּכר, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּבתֹו
- צֹונן ּתבׁשיל ּבתֹו אֹו הּכּכר ּגּבי על הּגרעינה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָנמצאת
ׁשאני  מׁשקה; עליה ׁשּיׁש ּפי על אף טהֹורין, אּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי
מעליה, האכל ׁשאבד אחר נפלה לבּדּה זֹו 'ּגרעינה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאֹומר:

מטּמאה' אינּה .ׁשהרי ְְֲֵֵֶַָָ
.Êונמצאת היּו טהֹורים, ואכלין טמאין אכלין ּבּבית ְְְְֳֳִִִִִִֵֵַַָָָָ

הרב  אחר הֹולכין - ּבּבית ּדמים ּגרעינה היּו אם וכן ; ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
האכל  על ּדם ונמצא הּבית, ּבתֹו טהֹורים ודמים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹטמאים
ׁשּנמצא  ּתרּומה ׁשל ּבכּכר מעׂשה הרב. אחר הֹולכים -ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשאפּלּו וטהרּוהּו; חכמים לפני מעׂשה ּובא ּדם, ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָעליו
הּוא, חי ׁשרץ 'ּדם אֹומר: אני - הּוא' הּׁשרץ 'ּדם ֲִֵֶֶֶֶַַַַַֹנאמר:

טהֹור'. ֶָׁשהּוא
.Á ּבּה,עיר הּנמצא ּבׂשר - ּוׁשחּוטֹות נבלֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

הרב  אחר ּבֹו ספק הֹולכין ׁשרץ ספק הּנמצא היה אם וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבאֹותֹו העיר ּבאֹותּה ׁשּיׁש הרב אחר הֹולכין - ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹצפרּדע

הרב. אחר הלֹו ּבנמצא, הּכלל: זה ְְְְִֶַַַַַָָָָֹהּזמן.

.Ë ּגבבאהאּׁשה מגּבבת תבואה]ׁשהיתה שאריות [קוצרת ְְְִֶֶֶַָָָָָָ
ׁשאין  טהֹורה; זֹו הרי - הּגבבא ּבתֹו ׁשרץ ונמצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבחצר,
זֹו הרי - הּגבבא ּגּבי על נמצא ּבמּׂשא. מטּמא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׁשרץ
ׁשרץ  ונמצא ּבכברה, ּכֹוברת היתה בֹו. נגעה ׁשּמא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָטמאה,
ּגּבי  על נמצא טהֹורה. זֹו הרי - ׁשּבּכברה הּפרֹות ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּבתֹו
ספק  וכל ּבֹו, נגעה ׁשּמא טמאה; ספק זֹו הרי - ְְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָהּכברה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, הּיחיד ְְְִִֵֵֶַַָָּברׁשּות
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ּברׁשּות ּכל ‡. - ספקֹות ּוספק ספקֹות לרּבֹות יכֹול ׁשאּתה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹ
למבֹוי  נכנס ּכיצד? טמא. הּיחיד, ּוברׁשּות טהֹור; ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהרּבים,
טמאה  נכנס; לא ספק לחצר נכנס ספק ּבחצר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻוהּטמאה
ספק  נכנס, ואפּלּו נכנס; לא ספק לּבית נכנס ספק ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹּבּבית,
ּתאמר  ואם ׁשם; היתה ׁשּלא ספק ׁשּנכנס ּבעת ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהיתה
ּתאמר  ואם ּבּה; ׁשאין ספק ּכּׁשעּור ּבּה יׁש ספק ׁשם, ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהיתה
היא  ואפּלּו טמאה; ׁשאינּה ספק טמאה ׁשהיא ספק ּבּה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻיׁש
ׁשהּמבֹוי  טמא, ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻטמאה,

הּיחיד  .רׁשּות ְִַָ
ונגע ·. הּיחיד, ּברׁשּות אחד וׁשרץ צפרּדעים ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּתׁשעה

ספקֹו - הּוא איזה יֹודע ואינֹו מהן, ּתׁשעה ּבאחד טמא; ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
- מהם ּבאחד ונגע הרּבים, ּברׁשּות אחד ּוצפרּדע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשרצים

טהֹור  טהֹור,ספקֹו - הרּבים ּברׁשּות ספק ּכל הּכלל: זה . ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
- הּיחיד ּברׁשּות ספק וכל ּבוּדאי'; 'נטמאתי ׁשּיאמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹעד
עצמֹות  ,לפיכ נטמאתי'. ׁשּלא 'וּדאי ׁשּיאמר עד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹטמא,
טהֹורה  מארץ ּגּוׁש אֹו הרּבים, ּברׁשּות נבלה ועצם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּמת

הּפרס מּבית קבר]וגּוׁשים בה שנחרש שדה מארץ [- אֹו ְְִִֵֵֶֶַָ
ּנגע  ּבמה ידּוע ואין הסיטֹו, אֹו מהן ּבאחד ונגע ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהעּמים,
והאהיל  הּנבלה, מן וּכּזית הּמת מן ּכּזית הסיט; ּובמה ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָמהן
ׁשני  האהיל; מהם איזה על ידּוע ואין מהם אחת ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָעל
ידּוע  ואין מהם ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבילין
הּוא  אם ידּוע ואין ,ּבּדר ּבאדם ׁשּנגע אֹו ;הל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבאיזה
טמא  אחד אנׁשים ׁשני ׁשהיּו אֹו טהֹור; הּוא ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָטמא
נגע  מהם ּבאיזה ידּוע ואין מהם ּבאחד ונגע טהֹור, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד

טהֹור. הּספקֹות, אּלּו ּבכל -ְְֵֵַָָ
ׁשלם,הּמֹוצא ‚. היה אם - ּדר ׁשל לרחּבֹו מׁשּכב מת ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

לתרּומה, טמא זה הרי - הּקצה אל הּקצה מן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוהּוא
מׁשּבר  ׁשהיה אֹו לעבר, מקֹום לֹו היה ׁשּנגע; ְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשחזקתֹו
טהֹור. זה הרי - ּופרקיו ׁשֹוקיו ּבין ׁשעבר ׁשאפׁשר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּומפרק

מצרפֹו הּקבר - הּדר רחב לכל קבר היה חלקיו ואם [את ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אחד] ספקֹות,לגוש ּכׁשאר זה ׁשאין טמא; ׁשם והעֹובר ,ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ח  ׁשּנגע.אּלא זקתֹו ְֶֶֶַָָָ
העת ׁשרץ „. עד למפרע, מטּמא - ּבמבֹוי ׁשּנמצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

בֹו היה ולא ּפלֹוני, ּביֹום הּזה הּמבֹוי את 'ּבדקּתי ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיאמר:
למפרע  מטּמא זה הרי - ּבדקֹו ולא ּכּבדֹו, אפּלּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשרץ';
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אבל  יבׁש; ׁשּמצאֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכּבּוד. ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּקדם
ׁשאפׁשר  ׁשעה עד אּלא למפרע מטּמא אינֹו - לח מצאֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאם

ׁשּנמצא  ּכמֹו לח עּתה ויהיה ּבּה, .ׁשּימּות ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
הרּקין ׁשני ‰. מן ואחד טהֹור אחד הּיחיד, ּברׁשּות רּקין ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻ

ׁשּבארנּו ּכמֹו טמאה עליהן ׁשּגזרּו ּבאחד הּנמצאין ונגע , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
את  עליו ּתֹולין - מהן איזה ידּוע ואין הסיטֹו, אֹו ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהם

מספק]הּתרּומה ספק [מטמאין ספקֹות: ׁשני ׁשהם מּפני ; ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָ
ׁשהּוא  ספק - ּבּנמצא ּתאמר ואם ּבּנמצא, ספק נגע, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבּטהֹור
- הרּבים ּברׁשּות הרּקין ׁשני היּו טהֹור. ׁשהּוא ספק ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻטמא,
טהֹור. ספקֹו מהן, ּבאחד ונגע ׁשם ּומּנחין נגּובין היּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻאם
מּנח  אינֹו מּׁשּנׂשאֹו, ׁשהרי עליו; ּתֹולין מהן, אחד ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻנׂשא
הרק  ּבֹו ונתלה לח, מהם אחד היה אם וכן הרּבים. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּברׁשּות
ּכדי  הרּבים ּברׁשּות מּנח אינֹו ׁשהרי עליו; ּתֹולין - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּלח
ּבארנּו, ּכבר ּבגדֹו. על הּוא הרי אּלא טהֹור, ספקֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיהיה
- מקֹום ּבכל הסיטֹו, אֹו נׂשאֹו אֹו הּנמצא, ּברק נגע ְְְְֱִִִֶַַָָָָָֹׁשאם
ּבֹו, וכּיֹוצא הּפרס ּכבית הּתרּומה, את עליו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָׂשֹורפין

מקֹום. ּבכל מּגען וּדאי על ְְִֶַַַַָָָָׁשּׂשֹורפין
.Â ּבגדיו,מי על ודרס אחד ּובא הרּבים, ּברׁשּות ׁשּיׁשב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

הּתרּומה. את ׂשֹורפין הרק, על - הרק ּבֹו ונגע ׁשרקק ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֹאֹו
ּבגדיו  טמאין, העיר רב אם הרב: אחר הֹולכין ּבגדיו, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹועל

[- בטומאת טהֹורים,[הזב]מדרס[טמאים העיר רב ואם ; ְְְִִִִָָֹ
ָטהֹור.

.Ê טמא מי זה הרי - הּיחיד ּברׁשּות ּומצאֹו ּכלי, לֹו ׁשאבד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מת  טמא וטמא ּומצאֹומדרס, הרּבים, ּברׁשּות לֹו אבד . ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

טהֹור; - ּבּיֹום ּבֹו ּומצאֹו ּבּיֹום, אבד אם - הרּבים ְְִִִַַַַָָָָּברׁשּות
ּבּיֹום, ּומצאֹו ּבּלילה ׁשאבד אֹו ּבּלילה, ּומצאֹו ּבּיֹום ְְְְֶַַַַַַַַָָָָָָאבד
ּבחזקת  זה הרי - ׁשּלאחריו ּבּיֹום ּומצאֹו ּבּיֹום ׁשאבד ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו
טמא. מקצתֹו, אֹו הּלילה עליו ׁשעבר ּכל הּכלל: זה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָטמא.

.Á ׁשעבר ּפי על אף - הרּבים ּברׁשּות ׁשכחֹו אֹו ּכלי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָהּניח
הרי  - הּיחיד ּברׁשּות ׁשכח אֹו הּניח טהֹור; הּלילה, ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָעליו
החמירּו לא מה ּומּפני מת. מּטמא וטהֹור מדרס, טמא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹזה
לא  ּתמיד, מצּוי ּדבר ׁשאינֹו מּפני ּכמאּבד? ּומּניח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבׁשֹוכח

ּבֹו .ּגזרּו ְָ
.Ë ׁשהּוא המאּבד מּפני טהֹור, זה הרי - הּבית ּבתֹו ּומצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשמּור  .ּבחזקת ְְֶַָ
.È ּוברׁשּות הּׁשֹוטח טהֹורין. אּלּו הרי הרּבים, ּברׁשּות ּכלים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָ

היה  ואם טמאים; ּבהם נגעּו ׁשּמא טמאים, - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּיחיד
טהֹו ׁשהרי מׁשּמרם, טמאים, - להביאם והל נפלּו רים. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
מעיניו  ּומצאם נעלמּו הּיחיד, ּברׁשּות ּכליו ׁשאבדּו מי וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מת, ּוטמא מדרס הם הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָאפּלּו
.‡È ׁשּבעיר הרּקין ּכל - נכרית אֹו ּבעיר, אחת ְִִִִֶַַָָָָָָֻׁשֹוטה

מקֹום  ּבכל לעֹולם, טמאה .ּבחזקת ְְְְְֶַָָָָֻ
.·È ּבספינה עּמֹו ׁשּיׁשבה אֹו ּבגדיו, על אּׁשה ׁשּדרסה ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָמי

ואם  טהֹורין; ּכליו ּבתרּומה, אֹוכל ׁשהּוא מּכירּתּו אם -ְְְִִִִִֵֵֶַַָָ
יׁשאלּנה  טמאה]לאו, היא .[אם ְִֶָָָ

.‚È טהֹורין מי ּכליו - ועמד הרּבים, ּברׁשּות .ׁשּיׁשן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
.„È חי נגע אם ידּוע ואין ּבּלילה, ּבאחד הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּכל  טמא; זה הרי - מת ּומצאֹו עמד, ּובּׁשחר מת, ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאם
מציאתן  ּכׁשעת ּובּׁשחר הּטמאֹות, ּבערב, חי ראהּו ואם . ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻ

וטהֹור. הרּבים, ּברׁשּות ספק זה הרי - מת ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָמצאֹו
.ÂË ידּוע ה -][חולה ואין ונתעּלף הּיחיד, ּברׁשּות מסּכן ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻ

וחזרּו הרּבים, לרׁשּות והֹוציאּוהּו חי, הּוא עדין ְְְְֲִִִִִַַַָָאם
ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד לרׁשּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָוהכניסּוהּו
ּבאחד  מעׂשה טהֹור. ספקֹו הרּבים, ּברׁשּות ּוכׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא;
ּכּתֹות  והיּו ּבמּטה, לעיר מעיר והֹוליכּוהּו מסּכן, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָֻׁשהיה
טּמאּו ולא מת; נמצא ּובאחרֹונה ּתחּתיו, ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹמתחּלפֹות

ּבלבד. אחרֹונה ּכת אּלא ְֲֲִִֶַַַָָָחכמים
.ÊË צּנֹורהטמא ונּתזה הּבֹור, על ּומדּבר עֹומד [-ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

רוק] אם טיפת - הּגיעה לא ספק לּבֹור, הּגיעה ספק ִִִִִִִֵֵַָָָָֹמּפיו,
היה  ואם הּיחיד; ּברׁשּות טמא ספקֹו ׁשמן, ׁשל ּבֹור ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהיה
הּבֹור  ׁשּׂשפת מּפני - מקֹום ּבכל טהֹור ספקֹו יין, ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּבֹור

לבור]קֹולטת הרוק כניסת .[מונעת ֶֶ

יט  ¤¤ּפרק
מהן ׁשני ‡. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

והּזה  ונאכלּו, טהרֹות, ועׂשה ,הל ּבאיזה ידּוע ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻואין
- טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני והל וטהר, וטבל ּוׁשביעי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָׁשליׁשי
ואּלּו אּלּו - הראׁשֹונֹות קּימֹות ואם טהֹורֹות; אּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵַָָהרי
טהר  לא ואם טמא. הּטהרֹות מן ׁשאחד ׁשּבוּדאי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתלּויֹות,
הן  ׁשהרי יּׂשרפּו; והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות הראׁשֹונֹות - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּבינתים
ׁשבילין  ּבׁשני ׁשהל מּפני הּוא טמא ׁשּזה ּבוּדאי, .טמאֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

נּכרת, צּורתן ואין הרּבים, ּברׁשּות והּׁשרץ הּצפרּדע ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן
ועׂשה  מהם ּבאחד ונגע הּׁשרץ, הּוא איזה ידּוע ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואין

ּב ונגע וטבל ונאכלּו, אּלּוטהרֹות הרי - טהרֹות ועׂשה ּׁשני ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אם  ּתלּויֹות. ואּלּו אּלּו הראׁשֹונֹות, קּימֹות ואם ְְְִִִֵֵַָָָטהֹורֹות;
יּׂשרפּו. והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות, הראׁשֹונֹות - ּבינתים טבל ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹלא

מהן ·. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשני
אם  - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני והל חברֹו, ּובא טהרֹות, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָועׂשה
ּבפני  מהן אחד לכל מֹורין - זה אחר זה ונׁשאלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבאּו
האחד  ׁשּבא אֹו ּכאחת, ׁשניהן ּבאּו טהֹור; ׁשהּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָעצמֹו,

חברֹו ועל עליו ּובׁשני וׁשאל היינּו, 'ׁשנים ואמר: , ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשניהן  הרי - עׂשינּו' טהרֹות ּוׁשּתי הלכנּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשבילים
ּבטמאה  נטמאּו אם וכן יּׂשרפּו. ׁשעׂשּו ּוטהרֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֻטמאין,
את  אכל טהֹור, ואחד טמא אחד ּכּכרים, ׁשני ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקּלה.
ועׂשה  הּׁשני את ואכל חברֹו, ּובא טהרֹות, ועׂשה מהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
מּפני  טהֹורים; ׁשניהם זה, אחר זה נׁשאלּו אם - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָטהרֹות
ׁשּטהרּו ספקֹות מּכלל ׁשהּוא סֹופרים, ּדברי ספק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַׁשהן
ׁשּׁשאל  אֹו ּכאחת, ׁשניהם נׁשאלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָחכמים,
וטהרֹותיהן  מּספק, טמאין ׁשניהם - חברֹו ועל ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָעליו
ּכּכר  ואפּלּו טמאה. הּטהרֹות מן אחת ׁשּוּדאי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָנׂשרפֹות;
ּכּלן  הרי - טהֹורֹות ּכּכרֹות ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻאחת

ויּׂשרפּו. ְְְִִֵָטמאין,
ּובאּוּכּכר ‚. טהֹורין, ּכּכרֹות ּבתׁשעה ׁשּנתערב טמא ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ

חמּׁשה  ּובאּו מהם, ּכּכרֹות חמּׁשה ואכלּו אדם ּבני ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָָחמּׁשה
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ׁשּמחזיקין  לפי טמאֹות; ּכּלן - הּׁשרץ ּבּה ונמצא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאחרת,
-]טמאה עברה שהיא לתלֹות [מעריכים למקֹום מּמקֹום ְְְִִָָָֻ

מספק] לׂשרף.[לטמא לא אבל ,ְֲִָֹֹ
היה [שואב]הּזֹולף ‚. אם - חבּיֹות מּמּנּו ּומּלא הּבֹור, את ִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ונמצא  אֹותּה, ּוממּלא ּבּבֹור וחבית חבית ּכל ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמׁשקיע
היא  - ּבאחרֹונה נמצא טמאֹות. ּכּלן - ּבראׁשֹונה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּׁשרץ
את  ׁשּמּלא 'אחר אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; וכּלן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻטמאה,
לתֹו ונֹותן ּבכלי, זֹולף היה לּבֹור'. הּׁשרץ נפל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹונֹות,
היא  - מהן ּבאחת הּׁשרץ ונמצא אֹותן, ׁשּמּלא עד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחבּיֹות
נפל  ּבלבד 'ּבזֹו אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; וכּלן ּבלבד, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻטמאה
היה  אם ,לפיכ לתֹוכּה'. זּלף ׁשּלא עד בּה היה אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּׁשרץ,
הּיין, ּבּה נֹותן ּכ ואחר מהן, וחבית חבית ּכל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבֹודק
ּבאחת  הּׁשרץ ונמצא לתֹוכּה, ׁשּזֹולף אחר אֹותּה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּומכּסה
ּבּכלי  אֹו ּבּבֹור הּׁשרץ נמצא אם וכן טמאֹות; ּכּלן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמהן

טמא. הּכל - ּבֹו ֵֵֶַָֹׁשּזֹולף
קֹוצה„. הּמעטן[מלקט]היה מן זיתים]זיתים ,[חפירת ֲִִֵֶַַָָָ

ׁשּבּמעטן  זיתים - ּבּגג הּׁשרץ ונמצא לּגג, אֹותן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּומעלה
הּכתל  ּבין נמצא טמא; הּמעטן ּבּמעטן, נמצא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹטהֹורין;
ׁשל  ּגּוׁש ּבתֹו הּׁשרץ נמצא טהֹורין. הּזיתים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָלּזיתים,

והּגּוׁש הּמעטן זיתים, אף ימים, ׁשלׁשה ּבתֹו אם - ּבּגג ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹ
והּׁשרץ  עלה, הּמעטן מן זה 'ּגּוׁש אֹומר: ׁשאני ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָטמא;
הּזיתים  מּׁשהעלה ימים ׁשלׁשה אחר נמצא ואם ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבתֹוכֹו'.
גּוׁש ונעׂשּו נתקּבצּו ּבּגג ׁשּמא טהֹור; הּמעטן הרי ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָלּגג,

ימים. הּׁשלׁשה ְְִַָָֹּבתֹו
-]מקרצתהּקֹורץ ‰. חתיכה ׁשרץ [חותך ונמצא העּסה, מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

העּסה  ּבעּסה, נמצא טמאה; לבּדּה הּמקרצת - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּמקרצת
טמאה. העּסה אף הּמקרצת, ּבתֹו נמצא טמאה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלבּדּה

.Â על אֹו הּכּכר ּבתֹו ׁשּלֹו ּגלעינה ׁשּנמצאת טמא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאכל
טֹופח, מׁשקה עליה ׁשאין ּפי על אף - רֹותח ּתבׁשיל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּגּבי
ונּמֹוח  ׁשם נפל ּכּלֹו 'האכל אֹומר: ׁשאני טמאים; הם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהרי
ּגרעינתֹו'. ונׁשארה הרתיחה, מחמת אֹו הּכּכר, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּבתֹו
- צֹונן ּתבׁשיל ּבתֹו אֹו הּכּכר ּגּבי על הּגרעינה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָנמצאת
ׁשאני  מׁשקה; עליה ׁשּיׁש ּפי על אף טהֹורין, אּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי
מעליה, האכל ׁשאבד אחר נפלה לבּדּה זֹו 'ּגרעינה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאֹומר:

מטּמאה' אינּה .ׁשהרי ְְֲֵֵֶַָָ
.Êונמצאת היּו טהֹורים, ואכלין טמאין אכלין ּבּבית ְְְְֳֳִִִִִִֵֵַַָָָָ

הרב  אחר הֹולכין - ּבּבית ּדמים ּגרעינה היּו אם וכן ; ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
האכל  על ּדם ונמצא הּבית, ּבתֹו טהֹורים ודמים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹטמאים
ׁשּנמצא  ּתרּומה ׁשל ּבכּכר מעׂשה הרב. אחר הֹולכים -ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשאפּלּו וטהרּוהּו; חכמים לפני מעׂשה ּובא ּדם, ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָעליו
הּוא, חי ׁשרץ 'ּדם אֹומר: אני - הּוא' הּׁשרץ 'ּדם ֲִֵֶֶֶֶַַַַַֹנאמר:

טהֹור'. ֶָׁשהּוא
.Á ּבּה,עיר הּנמצא ּבׂשר - ּוׁשחּוטֹות נבלֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

הרב  אחר ּבֹו ספק הֹולכין ׁשרץ ספק הּנמצא היה אם וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבאֹותֹו העיר ּבאֹותּה ׁשּיׁש הרב אחר הֹולכין - ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹצפרּדע

הרב. אחר הלֹו ּבנמצא, הּכלל: זה ְְְְִֶַַַַַָָָָֹהּזמן.

.Ë ּגבבאהאּׁשה מגּבבת תבואה]ׁשהיתה שאריות [קוצרת ְְְִֶֶֶַָָָָָָ
ׁשאין  טהֹורה; זֹו הרי - הּגבבא ּבתֹו ׁשרץ ונמצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבחצר,
זֹו הרי - הּגבבא ּגּבי על נמצא ּבמּׂשא. מטּמא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׁשרץ
ׁשרץ  ונמצא ּבכברה, ּכֹוברת היתה בֹו. נגעה ׁשּמא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָטמאה,
ּגּבי  על נמצא טהֹורה. זֹו הרי - ׁשּבּכברה הּפרֹות ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּבתֹו
ספק  וכל ּבֹו, נגעה ׁשּמא טמאה; ספק זֹו הרי - ְְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָהּכברה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, הּיחיד ְְְִִֵֵֶַַָָּברׁשּות
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ּברׁשּות ּכל ‡. - ספקֹות ּוספק ספקֹות לרּבֹות יכֹול ׁשאּתה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹ
למבֹוי  נכנס ּכיצד? טמא. הּיחיד, ּוברׁשּות טהֹור; ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהרּבים,
טמאה  נכנס; לא ספק לחצר נכנס ספק ּבחצר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻוהּטמאה
ספק  נכנס, ואפּלּו נכנס; לא ספק לּבית נכנס ספק ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹּבּבית,
ּתאמר  ואם ׁשם; היתה ׁשּלא ספק ׁשּנכנס ּבעת ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהיתה
ּתאמר  ואם ּבּה; ׁשאין ספק ּכּׁשעּור ּבּה יׁש ספק ׁשם, ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהיתה
היא  ואפּלּו טמאה; ׁשאינּה ספק טמאה ׁשהיא ספק ּבּה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻיׁש
ׁשהּמבֹוי  טמא, ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻטמאה,

הּיחיד  .רׁשּות ְִַָ
ונגע ·. הּיחיד, ּברׁשּות אחד וׁשרץ צפרּדעים ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּתׁשעה

ספקֹו - הּוא איזה יֹודע ואינֹו מהן, ּתׁשעה ּבאחד טמא; ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
- מהם ּבאחד ונגע הרּבים, ּברׁשּות אחד ּוצפרּדע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשרצים

טהֹור  טהֹור,ספקֹו - הרּבים ּברׁשּות ספק ּכל הּכלל: זה . ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
- הּיחיד ּברׁשּות ספק וכל ּבוּדאי'; 'נטמאתי ׁשּיאמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹעד
עצמֹות  ,לפיכ נטמאתי'. ׁשּלא 'וּדאי ׁשּיאמר עד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹטמא,
טהֹורה  מארץ ּגּוׁש אֹו הרּבים, ּברׁשּות נבלה ועצם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּמת

הּפרס מּבית קבר]וגּוׁשים בה שנחרש שדה מארץ [- אֹו ְְִִֵֵֶֶַָ
ּנגע  ּבמה ידּוע ואין הסיטֹו, אֹו מהן ּבאחד ונגע ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהעּמים,
והאהיל  הּנבלה, מן וּכּזית הּמת מן ּכּזית הסיט; ּובמה ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָמהן
ׁשני  האהיל; מהם איזה על ידּוע ואין מהם אחת ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָעל
ידּוע  ואין מהם ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבילין
הּוא  אם ידּוע ואין ,ּבּדר ּבאדם ׁשּנגע אֹו ;הל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבאיזה
טמא  אחד אנׁשים ׁשני ׁשהיּו אֹו טהֹור; הּוא ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָטמא
נגע  מהם ּבאיזה ידּוע ואין מהם ּבאחד ונגע טהֹור, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד

טהֹור. הּספקֹות, אּלּו ּבכל -ְְֵֵַָָ
ׁשלם,הּמֹוצא ‚. היה אם - ּדר ׁשל לרחּבֹו מׁשּכב מת ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

לתרּומה, טמא זה הרי - הּקצה אל הּקצה מן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוהּוא
מׁשּבר  ׁשהיה אֹו לעבר, מקֹום לֹו היה ׁשּנגע; ְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשחזקתֹו
טהֹור. זה הרי - ּופרקיו ׁשֹוקיו ּבין ׁשעבר ׁשאפׁשר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּומפרק

מצרפֹו הּקבר - הּדר רחב לכל קבר היה חלקיו ואם [את ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אחד] ספקֹות,לגוש ּכׁשאר זה ׁשאין טמא; ׁשם והעֹובר ,ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ח  ׁשּנגע.אּלא זקתֹו ְֶֶֶַָָָ
העת ׁשרץ „. עד למפרע, מטּמא - ּבמבֹוי ׁשּנמצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

בֹו היה ולא ּפלֹוני, ּביֹום הּזה הּמבֹוי את 'ּבדקּתי ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיאמר:
למפרע  מטּמא זה הרי - ּבדקֹו ולא ּכּבדֹו, אפּלּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשרץ';
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אבל  יבׁש; ׁשּמצאֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכּבּוד. ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּקדם
ׁשאפׁשר  ׁשעה עד אּלא למפרע מטּמא אינֹו - לח מצאֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאם

ׁשּנמצא  ּכמֹו לח עּתה ויהיה ּבּה, .ׁשּימּות ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
הרּקין ׁשני ‰. מן ואחד טהֹור אחד הּיחיד, ּברׁשּות רּקין ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻ

ׁשּבארנּו ּכמֹו טמאה עליהן ׁשּגזרּו ּבאחד הּנמצאין ונגע , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
את  עליו ּתֹולין - מהן איזה ידּוע ואין הסיטֹו, אֹו ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהם

מספק]הּתרּומה ספק [מטמאין ספקֹות: ׁשני ׁשהם מּפני ; ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָ
ׁשהּוא  ספק - ּבּנמצא ּתאמר ואם ּבּנמצא, ספק נגע, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבּטהֹור
- הרּבים ּברׁשּות הרּקין ׁשני היּו טהֹור. ׁשהּוא ספק ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻטמא,
טהֹור. ספקֹו מהן, ּבאחד ונגע ׁשם ּומּנחין נגּובין היּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻאם
מּנח  אינֹו מּׁשּנׂשאֹו, ׁשהרי עליו; ּתֹולין מהן, אחד ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻנׂשא
הרק  ּבֹו ונתלה לח, מהם אחד היה אם וכן הרּבים. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּברׁשּות
ּכדי  הרּבים ּברׁשּות מּנח אינֹו ׁשהרי עליו; ּתֹולין - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּלח
ּבארנּו, ּכבר ּבגדֹו. על הּוא הרי אּלא טהֹור, ספקֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיהיה
- מקֹום ּבכל הסיטֹו, אֹו נׂשאֹו אֹו הּנמצא, ּברק נגע ְְְְֱִִִֶַַָָָָָֹׁשאם
ּבֹו, וכּיֹוצא הּפרס ּכבית הּתרּומה, את עליו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָׂשֹורפין

מקֹום. ּבכל מּגען וּדאי על ְְִֶַַַַָָָָׁשּׂשֹורפין
.Â ּבגדיו,מי על ודרס אחד ּובא הרּבים, ּברׁשּות ׁשּיׁשב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

הּתרּומה. את ׂשֹורפין הרק, על - הרק ּבֹו ונגע ׁשרקק ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֹאֹו
ּבגדיו  טמאין, העיר רב אם הרב: אחר הֹולכין ּבגדיו, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹועל

[- בטומאת טהֹורים,[הזב]מדרס[טמאים העיר רב ואם ; ְְְִִִִָָֹ
ָטהֹור.

.Ê טמא מי זה הרי - הּיחיד ּברׁשּות ּומצאֹו ּכלי, לֹו ׁשאבד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מת  טמא וטמא ּומצאֹומדרס, הרּבים, ּברׁשּות לֹו אבד . ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

טהֹור; - ּבּיֹום ּבֹו ּומצאֹו ּבּיֹום, אבד אם - הרּבים ְְִִִַַַַָָָָּברׁשּות
ּבּיֹום, ּומצאֹו ּבּלילה ׁשאבד אֹו ּבּלילה, ּומצאֹו ּבּיֹום ְְְְֶַַַַַַַַָָָָָָאבד
ּבחזקת  זה הרי - ׁשּלאחריו ּבּיֹום ּומצאֹו ּבּיֹום ׁשאבד ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו
טמא. מקצתֹו, אֹו הּלילה עליו ׁשעבר ּכל הּכלל: זה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָטמא.

.Á ׁשעבר ּפי על אף - הרּבים ּברׁשּות ׁשכחֹו אֹו ּכלי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָהּניח
הרי  - הּיחיד ּברׁשּות ׁשכח אֹו הּניח טהֹור; הּלילה, ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָעליו
החמירּו לא מה ּומּפני מת. מּטמא וטהֹור מדרס, טמא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹזה
לא  ּתמיד, מצּוי ּדבר ׁשאינֹו מּפני ּכמאּבד? ּומּניח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבׁשֹוכח

ּבֹו .ּגזרּו ְָ
.Ë ׁשהּוא המאּבד מּפני טהֹור, זה הרי - הּבית ּבתֹו ּומצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשמּור  .ּבחזקת ְְֶַָ
.È ּוברׁשּות הּׁשֹוטח טהֹורין. אּלּו הרי הרּבים, ּברׁשּות ּכלים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָ

היה  ואם טמאים; ּבהם נגעּו ׁשּמא טמאים, - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּיחיד
טהֹו ׁשהרי מׁשּמרם, טמאים, - להביאם והל נפלּו רים. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
מעיניו  ּומצאם נעלמּו הּיחיד, ּברׁשּות ּכליו ׁשאבדּו מי וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מת, ּוטמא מדרס הם הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָאפּלּו
.‡È ׁשּבעיר הרּקין ּכל - נכרית אֹו ּבעיר, אחת ְִִִִֶַַָָָָָָֻׁשֹוטה

מקֹום  ּבכל לעֹולם, טמאה .ּבחזקת ְְְְְֶַָָָָֻ
.·È ּבספינה עּמֹו ׁשּיׁשבה אֹו ּבגדיו, על אּׁשה ׁשּדרסה ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָמי

ואם  טהֹורין; ּכליו ּבתרּומה, אֹוכל ׁשהּוא מּכירּתּו אם -ְְְִִִִִֵֵֶַַָָ
יׁשאלּנה  טמאה]לאו, היא .[אם ְִֶָָָ

.‚È טהֹורין מי ּכליו - ועמד הרּבים, ּברׁשּות .ׁשּיׁשן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
.„È חי נגע אם ידּוע ואין ּבּלילה, ּבאחד הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּכל  טמא; זה הרי - מת ּומצאֹו עמד, ּובּׁשחר מת, ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאם
מציאתן  ּכׁשעת ּובּׁשחר הּטמאֹות, ּבערב, חי ראהּו ואם . ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻ

וטהֹור. הרּבים, ּברׁשּות ספק זה הרי - מת ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָמצאֹו
.ÂË ידּוע ה -][חולה ואין ונתעּלף הּיחיד, ּברׁשּות מסּכן ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻ

וחזרּו הרּבים, לרׁשּות והֹוציאּוהּו חי, הּוא עדין ְְְְֲִִִִִַַַָָאם
ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד לרׁשּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָוהכניסּוהּו
ּבאחד  מעׂשה טהֹור. ספקֹו הרּבים, ּברׁשּות ּוכׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא;
ּכּתֹות  והיּו ּבמּטה, לעיר מעיר והֹוליכּוהּו מסּכן, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָֻׁשהיה
טּמאּו ולא מת; נמצא ּובאחרֹונה ּתחּתיו, ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹמתחּלפֹות

ּבלבד. אחרֹונה ּכת אּלא ְֲֲִִֶַַַָָָחכמים
.ÊË צּנֹורהטמא ונּתזה הּבֹור, על ּומדּבר עֹומד [-ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

רוק] אם טיפת - הּגיעה לא ספק לּבֹור, הּגיעה ספק ִִִִִִִֵֵַָָָָֹמּפיו,
היה  ואם הּיחיד; ּברׁשּות טמא ספקֹו ׁשמן, ׁשל ּבֹור ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהיה
הּבֹור  ׁשּׂשפת מּפני - מקֹום ּבכל טהֹור ספקֹו יין, ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּבֹור

לבור]קֹולטת הרוק כניסת .[מונעת ֶֶ

יט  ¤¤ּפרק
מהן ׁשני ‡. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

והּזה  ונאכלּו, טהרֹות, ועׂשה ,הל ּבאיזה ידּוע ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻואין
- טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני והל וטהר, וטבל ּוׁשביעי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָׁשליׁשי
ואּלּו אּלּו - הראׁשֹונֹות קּימֹות ואם טהֹורֹות; אּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵַָָהרי
טהר  לא ואם טמא. הּטהרֹות מן ׁשאחד ׁשּבוּדאי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתלּויֹות,
הן  ׁשהרי יּׂשרפּו; והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות הראׁשֹונֹות - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּבינתים
ׁשבילין  ּבׁשני ׁשהל מּפני הּוא טמא ׁשּזה ּבוּדאי, .טמאֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

נּכרת, צּורתן ואין הרּבים, ּברׁשּות והּׁשרץ הּצפרּדע ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן
ועׂשה  מהם ּבאחד ונגע הּׁשרץ, הּוא איזה ידּוע ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואין

ּב ונגע וטבל ונאכלּו, אּלּוטהרֹות הרי - טהרֹות ועׂשה ּׁשני ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אם  ּתלּויֹות. ואּלּו אּלּו הראׁשֹונֹות, קּימֹות ואם ְְְִִִֵֵַָָָטהֹורֹות;
יּׂשרפּו. והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות, הראׁשֹונֹות - ּבינתים טבל ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹלא

מהן ·. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשני
אם  - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני והל חברֹו, ּובא טהרֹות, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָועׂשה
ּבפני  מהן אחד לכל מֹורין - זה אחר זה ונׁשאלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבאּו
האחד  ׁשּבא אֹו ּכאחת, ׁשניהן ּבאּו טהֹור; ׁשהּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָעצמֹו,

חברֹו ועל עליו ּובׁשני וׁשאל היינּו, 'ׁשנים ואמר: , ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשניהן  הרי - עׂשינּו' טהרֹות ּוׁשּתי הלכנּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשבילים
ּבטמאה  נטמאּו אם וכן יּׂשרפּו. ׁשעׂשּו ּוטהרֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֻטמאין,
את  אכל טהֹור, ואחד טמא אחד ּכּכרים, ׁשני ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקּלה.
ועׂשה  הּׁשני את ואכל חברֹו, ּובא טהרֹות, ועׂשה מהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
מּפני  טהֹורים; ׁשניהם זה, אחר זה נׁשאלּו אם - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָטהרֹות
ׁשּטהרּו ספקֹות מּכלל ׁשהּוא סֹופרים, ּדברי ספק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַׁשהן
ׁשּׁשאל  אֹו ּכאחת, ׁשניהם נׁשאלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָחכמים,
וטהרֹותיהן  מּספק, טמאין ׁשניהם - חברֹו ועל ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָעליו
ּכּכר  ואפּלּו טמאה. הּטהרֹות מן אחת ׁשּוּדאי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָנׂשרפֹות;
ּכּלן  הרי - טהֹורֹות ּכּכרֹות ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻאחת

ויּׂשרפּו. ְְְִִֵָטמאין,
ּובאּוּכּכר ‚. טהֹורין, ּכּכרֹות ּבתׁשעה ׁשּנתערב טמא ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ

חמּׁשה  ּובאּו מהם, ּכּכרֹות חמּׁשה ואכלּו אדם ּבני ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָָחמּׁשה
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הרי ּבני  - הּנׁשארֹות החמּׁשה ואכלּו אחרים אדם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ
ּבהם  ׁשּיתלּו אחרים אנׁשים להם ׁשאין טמאים, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָהראׁשֹונים

הטמא] ׁשהם [שאכלו מּפני טהֹורין, האחרֹונים והחמּׁשה ;ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָ
ּבראׁשֹונים. ִִִָּתֹולין

ׁשני ׁשני „. ּבהם והלכּו טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
האחד  היה אפּלּו טמא, אחד ואיׁש טהֹור אחד איׁש ְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאנׁשים

טמא]ּתלּוי ואֹומרין:[ספק ּבּתלּוי, ּתֹולה הּטהֹור זה הרי - ְְֲִֵֶֶַַָָָ
וזה  ּבטהרתֹו, הּוא והרי הּטהֹור ּבּׁשביל הל הּטהֹור ְְְֲֳִֵֶֶַַַַַָָָָָ'זה
ׁשניהם  ׁשּנׁשאלּו ּפי על ואף - הּטמא' ּבּׁשביל הל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּתלּוי

ְֶָּכאחד.

כ  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּכ ׁשּבת, לענין הרּבים רׁשּות ׁשהּוא מקֹום ְְְִִֶַַַָָָָָּכל

טמאה. לענין הרּבים ְְְְִִַַָָֻרׁשּות
ּכרׁשּות ·. הן הרי הרּבים, לרׁשּות הּסמּוכֹות אּמֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָוארּבע

לטמאה  הּכרמליתהרּבים וכן רה"ר]; ואינו רה"י שאינו -], ְְְְְִִֵַַַָָֻ
והאצטונית הּים ציבורי]ּכגֹון אולם ּכרׁשּות [- הן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵַָָָ

לטמאה. ְְִַָָֻהרּבים
לׁשּבת,‚. הּיחיד רׁשּות ׁשהן ּפי על אף - מקֹומֹות ׁשם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָיׁש

הּׁשבילין  הן: ואּלּו טמאה; לענין הרּבים ּכרׁשּות הן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהרי
והּבקעה [פתוחים]המפּלׁשין ּולגּתֹות; ּולבֹורֹות לׁשיחין ְְְְְְִִִִִַַָָֻ

שדות] של ּובסילקי [מקום החּמה; ּבימי ּגדר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּמּקפת
רחב ּבנין ׁשהּוא - הּמרּכבה מלכים אנׁשי ּבֹו לעמד הרּבה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

המלך] הרּבים;[של לרׁשּות ּפתּוחים הרּבה ּפתחים לֹו ויׁש ,ְְְְְִִִִֵֵַַָָ
ּכנגד  זה ּפתחים ׁשני לֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּבנין והּוא - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהּפֹורן
אחר. ּבפתח ויֹוצאין זה ּבפתח נכנסין ׁשהרּבים וחצר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזה;
ׁשּגדּורין  ּפי על אף לּנהר, אֹו לּים הּיֹורדין מבֹואֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָוכן
והּבימֹוסֹות  ּבהן, ועֹולין מטּפסין ורּבים ּומּכאן ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּכאן

לטמאה.[ארמונות] הרּבים ּכרׁשּות הן הרי - והּמרחצאֹות ,ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֻ
לטמאה. הרּבים ּכרׁשּות העזרה, ּכל ְְְְֲִִֵַָָָָָָֻוכן

הרּבים „. רׁשּות עליהן, עֹוברת העיר ׁשּדר העיר ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּגּגֹות
.לטמאה  ְְָֻ

ּובזמן ‰. הּיחיד; רׁשּות מׁשּתּמרת, ׁשהיא ּבזמן - ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּגּנה
ּבסילקי  וכן לטמאה. הרּבים רׁשּות מׁשּתּמרת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשאינּה
לטמאה; הרּבים רׁשּות אֹותּה, ׁשּפֹותחין ּבזמן - ְְְְְְִִִֶַַָָָָֻּגדֹולה

לּכל  הּיחיד רׁשּות אֹותּה, ׁשּנֹועלין .ּובזמן ְְֲִִִֶַַַָָֹ
.Â הּיחיד רׁשּות הּגׁשמים, ּבימֹות - ּגדר הּמּקפת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּבקעה

ּולטמאה; רׁשּות לׁשּבת היא הרי מּקפת, היתה לא ואם  ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֻֻ
ּבלבד  לטמאה ימֹות הּיחיד עליה ׁשעברּו ּובקעה . ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻ

ּבימֹות  אפּלּו לטמאה, הּיחיד רׁשּות היא הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֻהּגׁשמים
הּתבּואה  מּׁשּתעקר החּמה? ימֹות הן ואּלּו ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהחּמה.
ׁשנּיה  רביעה מּׁשּתרד הּגׁשמים? ימֹות הן ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָמּתֹוכּה;

השני] העּגּולים[הגשם ּבין לדריכה]. המוכנים ׁשל [ענבים ִִֵֶָ
לּזּוגין נדרכו]ענבים שכבר הרּבים [ענבים רׁשּות , ְֲִִִַַָָ

ְְָֻלטמאה.
.Ê וׁשּלאחר הּיחיד; רׁשּות הּבֹוצרים, ׁשּלפני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּכרם

ׁשהרּבים  ּבזמן אימתי? לטמאה. הרּבים רׁשּות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּבֹוצרים,
ׁשּכנגדּה ּברּוח ויֹוצאים זֹו ּברּוח ּכל נכנסים ׁשאר . ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

רׁשּות  ׁשהם ּכׁשם - ּדינם ׁשּבארנּו מאּלּו חּוץ ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָהּמקֹומֹות
טמאה. לענין הּיחיד רׁשּות הם ּכ לׁשּבת, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻהּיחיד

.Á ּפי על ואף לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשאינן מקֹומֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָויׁש
העם  ׁשאין מּפני - טמאה לענין הּיחיד רׁשּות הם הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻכן

וחרי האילנֹות הן: ואּלּו ּבהן; של]מׁשּתּמׁשין [הכתלים ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ
ארּבעה. על ארּבעה ּבהן ׁשאין ּפי על אף הרּבים, ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָרׁשּות
ּבתֹוכֹו, וטמאה הרּבים, ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּכיצד?

נ  ספק לראׁשֹו, טמא;ועלה ספקֹו - נגע לא ספק גע ְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹ
נגע  לא ספק נגע ספק טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש לחר ידֹו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻהכניס

טמא. ספקֹו -ְֵֵָ
.Ë ספק הרּבים, לרׁשּות ּופתּוחה טמאה, ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָחנּות

ׁשרץ  ּכמֹו החנּות ׁשּכל טהֹור; ספקֹו - נכנס לא ספק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנכנס
חנּיֹות  ׁשּתי היּו טהֹור. מּגעֹו ׁשּספק הרּבים, ּברׁשּות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻהּמּנח
ספק  מהן, לאחת נכנס - טהֹורה ואחת טמאה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאחת
ספק  ׁשּזה טמא; ספקֹו - נכנס לּטהֹורה ספק נכנס ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלּטמאה

הּיחיד  רׁשּות ׁשהחנּות הּיחיד, ּבימֹות רׁשּות ּבקעה וכן . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
טמאה, אחת ׂשדה ּובּה הרּבה, ׂשדֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּגׁשמים
- נכנסּתי' לא ספק ׂשדה, לאֹותּה נכנסּתי 'ספק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹואֹומר:
ספק  אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות טמאה ׁשּספק טמא; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻספקֹו

כניסה]ּביאה טמא.[- - ִֵָָ
.È וחזר הרּבים, רׁשּות ונעׂשה הּיחיד, רׁשּות ׁשהיה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָמקֹום

טמא; ספקֹו הּיחיד, רׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָונעׂשה
טהֹור  ספקֹו הרּבים, רׁשּות .ּוכׁשהּוא ְְְִֵֶַָָ

.‡È.הרּבים ּכרׁשּות הן הרי הרּבים, ּברׁשּות ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדברים
טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות קּפה ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻּכיצד?

נגע ספק ּבתֹוכּה, בתוכה]והּטמאה נגע [בידיו לא ספק ְְְֵֵַַַָָָָָָֹֻ
נגע  לא ספק נגע ספק לתֹוכּה, ידֹו הכניס טהֹור; ספקֹו -ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹ

ּכפיׁשה היתה טמא. ספקֹו אבן]- כלי ּכתפֹו,[- על נתּונה ְְְְְִֵֵֵַָָָָָ
ּבסיב ּכרּו ּתרּומה האילן]וכּכר מן ונתּון [חוט ּבניר אֹו ְְְְְִִִַָָָָ

טמא. ספקֹו - נגע לא ספק אחר, ּבּה נגע ספק ְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹלתֹוכּה,
.·È וטמאה טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָֻחמֹור

טהֹור; ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, על ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָֹנתּונה
טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, על ידֹו ְֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹּפׁשט
טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות הּמּנח סלע ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֻוכן
טהֹור; ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק עליו, נתּונה ְְְְֵֵֵַַָָָָָָָָָֹֻוטמאה
טמא  ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק הּסלע, לראׁש .עלה ְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ

.‚È ּומהּלכין חמֹורֹו, על רֹוכב וזה חמֹורֹו על רֹוכב זה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָהיה
מרּכב  טמא ּתינֹוק נגעּו; לא ספק ּבזה, זה נגעּו ספק ,ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻּבּדר
אביו, ׁשל ּכתפֹו על מרּכב טהֹור ותינֹוק אביו, ׁשל ּכתפֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻעל
על  חבילה נגע; לא ספק נגע ספק זה, ּבצד זה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהלכּו
ּכלים  נגע; לא ספק נגע ספק ּבּכתל, מדּבק והרק ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹֻּכתפֹו,
עֹובר, והּטמא מעׂשרה, למעלה הרּבים ּברׁשּות ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָׁשטּוחין

הסיט טהֹור.[הזיז]ספק הּכל - הסיט לא ספק ִִֵֵֵֵַָָָֹֹ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn d"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ה חמישי יום
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והכׁשרן. ואכלין מׁשקין טמאת ּדין והּוא אחת, עׂשה ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ּפרק
-dxdhxtqoilkèz̀nehzFkld

¤¤
¦§ª§©¢̈¦

וענבים ּכל ‡. ּובׂשר לחם ּכגֹון אדם, למאכל המיחד אכל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
מיחד  ׁשאינֹו וכל טמאה; מקּבל - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻוזיתים
אם  אּלא טמאה, מקּבל ואינֹו טהֹור זה הרי - אדם ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלמאכל
מקּבל  אינֹו וזה וזה אדם. למאכל ויחדֹו עליו חּׁשב ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכן

ׁשּיּבלל עד מׁשקין;[יתרטב]טמאה, מּׁשבעה ּבאחד ּתחּלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
זרע". על מים יּתן "וכי ׁשּנאמר: 'הכׁשר', הּנקרא הּוא ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻוזה

האכלין ואּלּו·. את ׁשּמכׁשירין מׁשקין הּׁשבעה הם ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּמים  והּדם,לטמאה: והחלב, והּיין, והּׁשמן, והּטל, , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

ּברצֹון  האכלין על ׁשּיּפלּו עד מכׁשירין ואינן ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָוהּדבׁש.
מכׁשיר. אינֹו הּסרּוח ׁשּמׁשקה סרּוחין, יהיּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּבעלים;
נגּוב, הּוא והרי ׁשּיבׁש ּפי על אף - האכל ׁשהכׁשר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻוכיון

טמאה. מקּבל זה ְְֲֵֵֶַָֻהרי
ורּמֹונים אכל ‚. ּתּותים מי ּכגֹון ּפרֹות, ּבמי ּבלּול ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

- הּמת ּבׂשר אֹו הּזב ּבֹו ונגע ּבלּול, ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִֵֶַַַַַַָָָ
מׁשקין  מּׁשבעה ּבאחד הכׁשר ׁשּלא מּפני טהֹור, הּוא .הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

הּמׁשקין אין „. ׁשבעת אּלא טמאה, ׁשּמקּבל מׁשקה ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּבלבד  מכׁשירין,ׁשּמנינּו ׁשאין ּכדר - ּפרֹות מי ׁשאר אבל ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכלל. טמאה מקּבלין אין ְְְְִֵַָָָֻּכ
הביאּוזיתים ‰. ׁשּלא גדלו]וענבים מׁשקין [- - ׁשליׁש ְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹ

אּלא  טמאה; מקּבלין ולא מכׁשירין, אינן מהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּיֹוצאין
לעֹולם. טהֹורין ׁשהן ּפרֹות, מי ּכׁשאר הן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָהרי

.Âאדם אּלּו ׁשּבני ּפי על ואף טמאה, מקּבלין ׁשאין דברים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּגּופן להנאת נאכלין ׁשאינן לפי אֹותן, עצמם]אֹוכלין -], ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

אֹו הריח, מּפני אֹו ּבּמאכלֹות, טעם ׁשּנֹותנין מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאּלא
בׂשמים, וראׁשי והחמס, הּקׁשט, הן: ואּלּו הּמראה; ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמּפני

חריע וחּלֹות והּפלּפלין, והחלּתית, תבלין]והּתּיה, מיני -], ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָ
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.Ê ירק]הּׁשבת מין ירקֹות [- ּכׁשאר ּגּופֹו, לאכילת סתמֹו - ְְְֲִִֶֶַַַַָָ
לּקדרה עליו חּׁשב ואם בתבשיל]ׂשדה; אינֹו[לבשלו , ְְִִֵֵֵֶַָָָָ

- ּבּקדרה טעם מּׁשּנתנה - והּׁשבת אכלין. טמאת ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻמּטּמא
אכלין. טמאת מּטּמאה ואינּה ּכזבל, היא ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָֻהרי

.Á הן הּתמרים עדין - ּכתבלין לּקדרה ׁשּנתנן והּגרֹוגרֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
אדם  מּלאכל ׁשּיּפסדּו עד אכלין, טמאת .מּטּמאין ְְְֱֳִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻ

.Ëבדוחק]הּכרׁשינין רק אדם מאכל יחדן [שהם אם - ְֲִִִִַַָ
אכלין. טמאת מּטּמאין אדם, ְְְֲֳִִִַַַַָָָֻלמאכל

.È הדקל]הּקֹור ראש ואם [- ּדבר; לכל ּכעץ הּוא הרי , ְְְֲִֵֵַָָָ
אכלין. טמאת מּטּמא וטּגנֹו, ְְְְֳִִִֵַַָָֻׁשלקֹו

.‡È הענבים]והּזּוגיןהחרצּנין קליפי ּפי [- על אף - ְְִִִַַַַַַ
מּטּמאין. אין לאכלין, ְְֳִִִֵֶַָָָָׁשּכנסן

.·È הּקֹורה מּתחת ויֹוצאין ׁשּנפרצין הּקׁשין וענבים ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָזיתים
טמאה  מקּבלין אינן הּדריכה, עד ּבׁשעת ּכּמה? ועד . ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻ

מקּבלין  מּזה, יתר הּנפרץ היה ּכֹור; לכל קּבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָארּבעת
מארּבעת  ּפחֹות ׁשהן ּפי על אף - לאכלין ּכנסן ואם ְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻטמאה.

טמאה. מקּבלין ְְְִִַַָֻקּבין,
.‚Èבוסר]הּכפנּיֹות בוסר]והּפּגין[תמרי [של והּבסר[תאני ְְְִִֶַַַַַֹ

טמאה.[כמון]והּקצחענבים] ּומקּבלין ּכאכלין, הן הרי - ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָֻ
.„È דקים]זרדיןלּולבי עצים קצוות וׁשל [- והחרּובין, , ְְְְִִֵֶֶָָ
צמח]עדל הּלּוף[מין ועלי בצל], אינן [סוג - הּׁשֹוטה ֲֲֵֵֶַַַָָ

ׁשּימּתקּו. עד טמאה, ְְְְְִִֶַַָֻמקּבלין
.ÂË קטניות]והּתּורמּוסיןהחרּדל הּנכּבׁשין [מין ּכל ּוׁשאר ְְְְְִִִַַַַָָָָ

ׁשּלא  עד ּבין מּׁשהמּתיקּו ּבין אכלין, טמאת מּטּמאין -ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻ
ְִִהמּתיקּו.

.ÊË מקּבלין זיתים העלין אין - ׁשּלהן ּבעלין ׁשּכבׁשן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
למראה  אּלא לאכלן, ּכבׁשן ׁשּלא .[לנוי]טמאה; ְְְְְְֶֶֶַָָָָָָֹֻ

.ÊÈ ׁשּלּה[שערות]ּכׁשּות והּנץ קּׁשּות, שעליה]ׁשל [פרח ְְִֵֶֶַָ
אכל. ׁשאינן מּפני טמאה, מקּבלת אינּה -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻ

.ÁÈ ּבמחׁשבה ׁשּלא אכלין טמאת מּטּמא ּבכּורּתֹו, .ּדבׁש ְְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָֹֻ
הּדבׁש מהכוורת]רדה החלות החּלֹות,-[הוציא מּׁשּירּסק ְְִֵֶַַַַַָָ

טמאת  מּטּמא מּכּורּתֹו, הּזב ּדבׁש מׁשקה. מּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֻמּטּמא
אחר  אכלין טמאת מּטּמא לאכלין, עליו חּׁשב ְְֳֳִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻמׁשקין;

ְֶָֻׁשּיכׁשר.
.ËÈ עליו הּׁשמן חּׁשב מׁשקה; ולא אכל, אינֹו - הּקרּוׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

דעּתֹו ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין, ּבין קרּוׁש, .ּכׁשהּוא ְְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָ
עליו  חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, אינֹו - ׁשּקר ׁש הּדם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
ּבטלה  למׁשקין, עליו חּׁשב אכלין; טמאת מּטּמא ְְְְֳֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻלאכלין,

ְַדעּתֹו.
.Î עליו חלב חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא אינֹו - ׁשּקרׁש ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ

דעּתֹו ּבטלה למׁשקה, אכלין; טמאת מּטּמא .לאכלין, ְְְְְֳֳִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
.‡Î עליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא - ּתמרים ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּדבׁש

דעּתֹו. ּבטלה למׁשקין, אכלין; טמאת מּטּמא ְְְְְֳֳִִִִֵַַַַָָָָָֻלאכלין,
חּׁשב  מׁשקה; ולא אכל, לא - ּכּלן ּפרֹות מי ּכל ְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֻּוׁשאר

דעּתֹו ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין ּבין .עליהן, ְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַָָָָ
.·Î עליו הּׁשלג חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא אינֹו - ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

טמאת  מּטּמא למׁשקה, עליו חּׁשב דעּתֹו; ּבטלה ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻלאכלין,
ּגּבי על  העבירֹו ּכּלֹו; נטמא לא מקצתֹו, נטמא [-מׁשקין. ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָֹֻ

ּכּלֹובתוך] נטמא הּטמא, חרׂש .ּכלי ְְִִֵֶֶַָָֻ
.‚Î הבהמה]ׁשּבּכחלהחלב דד ּבטלה [- - עליו ׁשחּׁשב ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ׁשּבּקבה החלב על חּׁשב טהֹור; הּוא והרי [-דעּתֹו, ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אכלין.לאוכלו] טמאת מּטּמא זה הרי ,ְֲֳִִֵֵֶַַָֻ

.„Î וערב,ענבים ׁשתי הּדֹור ּבהן מּׁשיהל - ׁשּדרכן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשלמֹות, ּגרּגרין ּבהם נׁשּתּירּו מׁשקין; טמאת ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֻמּטּמאין
- הּזיתים וכן אכלין. טמאת מּטּמאין ּגרּגרין ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָֻאֹותן

הסוחטתן]מּׁשּיּטענּו הקורה עליהם יניחו מּטּמאין [- , ְֲִִִִֶַָ
מּטּמאין  ׁשלמים, ּגרּגרין ּבהן נׁשארּו מׁשקין; ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֻטמאת

אכלין. ְֳִַָֻטמאת
.‰Î,ועגלה הערלה ׁשּנׁשחט, הּנסקל וׁשֹור הּכרם, וכלאי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
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צט ze`nehd zea` x`y zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn c"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הרי ּבני  - הּנׁשארֹות החמּׁשה ואכלּו אחרים אדם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ
ּבהם  ׁשּיתלּו אחרים אנׁשים להם ׁשאין טמאים, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָהראׁשֹונים

הטמא] ׁשהם [שאכלו מּפני טהֹורין, האחרֹונים והחמּׁשה ;ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָ
ּבראׁשֹונים. ִִִָּתֹולין

ׁשני ׁשני „. ּבהם והלכּו טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
האחד  היה אפּלּו טמא, אחד ואיׁש טהֹור אחד איׁש ְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאנׁשים

טמא]ּתלּוי ואֹומרין:[ספק ּבּתלּוי, ּתֹולה הּטהֹור זה הרי - ְְֲִֵֶֶַַָָָ
וזה  ּבטהרתֹו, הּוא והרי הּטהֹור ּבּׁשביל הל הּטהֹור ְְְֲֳִֵֶֶַַַַַָָָָָ'זה
ׁשניהם  ׁשּנׁשאלּו ּפי על ואף - הּטמא' ּבּׁשביל הל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּתלּוי

ְֶָּכאחד.

כ  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּכ ׁשּבת, לענין הרּבים רׁשּות ׁשהּוא מקֹום ְְְִִֶַַַָָָָָּכל

טמאה. לענין הרּבים ְְְְִִַַָָֻרׁשּות
ּכרׁשּות ·. הן הרי הרּבים, לרׁשּות הּסמּוכֹות אּמֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָוארּבע

לטמאה  הּכרמליתהרּבים וכן רה"ר]; ואינו רה"י שאינו -], ְְְְְִִֵַַַָָֻ
והאצטונית הּים ציבורי]ּכגֹון אולם ּכרׁשּות [- הן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵַָָָ

לטמאה. ְְִַָָֻהרּבים
לׁשּבת,‚. הּיחיד רׁשּות ׁשהן ּפי על אף - מקֹומֹות ׁשם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָיׁש

הּׁשבילין  הן: ואּלּו טמאה; לענין הרּבים ּכרׁשּות הן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהרי
והּבקעה [פתוחים]המפּלׁשין ּולגּתֹות; ּולבֹורֹות לׁשיחין ְְְְְְִִִִִַַָָֻ

שדות] של ּובסילקי [מקום החּמה; ּבימי ּגדר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּמּקפת
רחב ּבנין ׁשהּוא - הּמרּכבה מלכים אנׁשי ּבֹו לעמד הרּבה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

המלך] הרּבים;[של לרׁשּות ּפתּוחים הרּבה ּפתחים לֹו ויׁש ,ְְְְְִִִִֵֵַַָָ
ּכנגד  זה ּפתחים ׁשני לֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּבנין והּוא - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהּפֹורן
אחר. ּבפתח ויֹוצאין זה ּבפתח נכנסין ׁשהרּבים וחצר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזה;
ׁשּגדּורין  ּפי על אף לּנהר, אֹו לּים הּיֹורדין מבֹואֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָוכן
והּבימֹוסֹות  ּבהן, ועֹולין מטּפסין ורּבים ּומּכאן ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּכאן

לטמאה.[ארמונות] הרּבים ּכרׁשּות הן הרי - והּמרחצאֹות ,ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֻ
לטמאה. הרּבים ּכרׁשּות העזרה, ּכל ְְְְֲִִֵַָָָָָָֻוכן

הרּבים „. רׁשּות עליהן, עֹוברת העיר ׁשּדר העיר ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּגּגֹות
.לטמאה  ְְָֻ

ּובזמן ‰. הּיחיד; רׁשּות מׁשּתּמרת, ׁשהיא ּבזמן - ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּגּנה
ּבסילקי  וכן לטמאה. הרּבים רׁשּות מׁשּתּמרת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשאינּה
לטמאה; הרּבים רׁשּות אֹותּה, ׁשּפֹותחין ּבזמן - ְְְְְְִִִֶַַָָָָֻּגדֹולה

לּכל  הּיחיד רׁשּות אֹותּה, ׁשּנֹועלין .ּובזמן ְְֲִִִֶַַַָָֹ
.Â הּיחיד רׁשּות הּגׁשמים, ּבימֹות - ּגדר הּמּקפת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּבקעה

ּולטמאה; רׁשּות לׁשּבת היא הרי מּקפת, היתה לא ואם  ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֻֻ
ּבלבד  לטמאה ימֹות הּיחיד עליה ׁשעברּו ּובקעה . ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻ

ּבימֹות  אפּלּו לטמאה, הּיחיד רׁשּות היא הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֻהּגׁשמים
הּתבּואה  מּׁשּתעקר החּמה? ימֹות הן ואּלּו ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהחּמה.
ׁשנּיה  רביעה מּׁשּתרד הּגׁשמים? ימֹות הן ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָמּתֹוכּה;

השני] העּגּולים[הגשם ּבין לדריכה]. המוכנים ׁשל [ענבים ִִֵֶָ
לּזּוגין נדרכו]ענבים שכבר הרּבים [ענבים רׁשּות , ְֲִִִַַָָ

ְְָֻלטמאה.
.Ê וׁשּלאחר הּיחיד; רׁשּות הּבֹוצרים, ׁשּלפני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּכרם

ׁשהרּבים  ּבזמן אימתי? לטמאה. הרּבים רׁשּות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּבֹוצרים,
ׁשּכנגדּה ּברּוח ויֹוצאים זֹו ּברּוח ּכל נכנסים ׁשאר . ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

רׁשּות  ׁשהם ּכׁשם - ּדינם ׁשּבארנּו מאּלּו חּוץ ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָהּמקֹומֹות
טמאה. לענין הּיחיד רׁשּות הם ּכ לׁשּבת, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻהּיחיד

.Á ּפי על ואף לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשאינן מקֹומֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָויׁש
העם  ׁשאין מּפני - טמאה לענין הּיחיד רׁשּות הם הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻכן

וחרי האילנֹות הן: ואּלּו ּבהן; של]מׁשּתּמׁשין [הכתלים ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ
ארּבעה. על ארּבעה ּבהן ׁשאין ּפי על אף הרּבים, ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָרׁשּות
ּבתֹוכֹו, וטמאה הרּבים, ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּכיצד?

נ  ספק לראׁשֹו, טמא;ועלה ספקֹו - נגע לא ספק גע ְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹ
נגע  לא ספק נגע ספק טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש לחר ידֹו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻהכניס

טמא. ספקֹו -ְֵֵָ
.Ë ספק הרּבים, לרׁשּות ּופתּוחה טמאה, ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָחנּות

ׁשרץ  ּכמֹו החנּות ׁשּכל טהֹור; ספקֹו - נכנס לא ספק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנכנס
חנּיֹות  ׁשּתי היּו טהֹור. מּגעֹו ׁשּספק הרּבים, ּברׁשּות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻהּמּנח
ספק  מהן, לאחת נכנס - טהֹורה ואחת טמאה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאחת
ספק  ׁשּזה טמא; ספקֹו - נכנס לּטהֹורה ספק נכנס ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלּטמאה

הּיחיד  רׁשּות ׁשהחנּות הּיחיד, ּבימֹות רׁשּות ּבקעה וכן . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
טמאה, אחת ׂשדה ּובּה הרּבה, ׂשדֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּגׁשמים
- נכנסּתי' לא ספק ׂשדה, לאֹותּה נכנסּתי 'ספק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹואֹומר:
ספק  אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות טמאה ׁשּספק טמא; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻספקֹו

כניסה]ּביאה טמא.[- - ִֵָָ
.È וחזר הרּבים, רׁשּות ונעׂשה הּיחיד, רׁשּות ׁשהיה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָמקֹום

טמא; ספקֹו הּיחיד, רׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָונעׂשה
טהֹור  ספקֹו הרּבים, רׁשּות .ּוכׁשהּוא ְְְִֵֶַָָ

.‡È.הרּבים ּכרׁשּות הן הרי הרּבים, ּברׁשּות ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדברים
טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות קּפה ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻּכיצד?

נגע ספק ּבתֹוכּה, בתוכה]והּטמאה נגע [בידיו לא ספק ְְְֵֵַַַָָָָָָֹֻ
נגע  לא ספק נגע ספק לתֹוכּה, ידֹו הכניס טהֹור; ספקֹו -ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹ

ּכפיׁשה היתה טמא. ספקֹו אבן]- כלי ּכתפֹו,[- על נתּונה ְְְְְִֵֵֵַָָָָָ
ּבסיב ּכרּו ּתרּומה האילן]וכּכר מן ונתּון [חוט ּבניר אֹו ְְְְְִִִַָָָָ

טמא. ספקֹו - נגע לא ספק אחר, ּבּה נגע ספק ְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹלתֹוכּה,
.·È וטמאה טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָֻחמֹור

טהֹור; ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, על ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָֹנתּונה
טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, על ידֹו ְֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹּפׁשט
טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות הּמּנח סלע ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֻוכן
טהֹור; ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק עליו, נתּונה ְְְְֵֵֵַַָָָָָָָָָֹֻוטמאה
טמא  ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק הּסלע, לראׁש .עלה ְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ

.‚È ּומהּלכין חמֹורֹו, על רֹוכב וזה חמֹורֹו על רֹוכב זה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָהיה
מרּכב  טמא ּתינֹוק נגעּו; לא ספק ּבזה, זה נגעּו ספק ,ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻּבּדר
אביו, ׁשל ּכתפֹו על מרּכב טהֹור ותינֹוק אביו, ׁשל ּכתפֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻעל
על  חבילה נגע; לא ספק נגע ספק זה, ּבצד זה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהלכּו
ּכלים  נגע; לא ספק נגע ספק ּבּכתל, מדּבק והרק ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹֻּכתפֹו,
עֹובר, והּטמא מעׂשרה, למעלה הרּבים ּברׁשּות ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָׁשטּוחין

הסיט טהֹור.[הזיז]ספק הּכל - הסיט לא ספק ִִֵֵֵֵַָָָֹֹ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ה חמישי יום
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והכׁשרן. ואכלין מׁשקין טמאת ּדין והּוא אחת, עׂשה ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ּפרק
-dxdhxtqoilkèz̀nehzFkld

¤¤
¦§ª§©¢̈¦

וענבים ּכל ‡. ּובׂשר לחם ּכגֹון אדם, למאכל המיחד אכל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
מיחד  ׁשאינֹו וכל טמאה; מקּבל - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻוזיתים
אם  אּלא טמאה, מקּבל ואינֹו טהֹור זה הרי - אדם ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלמאכל
מקּבל  אינֹו וזה וזה אדם. למאכל ויחדֹו עליו חּׁשב ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכן

ׁשּיּבלל עד מׁשקין;[יתרטב]טמאה, מּׁשבעה ּבאחד ּתחּלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
זרע". על מים יּתן "וכי ׁשּנאמר: 'הכׁשר', הּנקרא הּוא ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻוזה

האכלין ואּלּו·. את ׁשּמכׁשירין מׁשקין הּׁשבעה הם ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּמים  והּדם,לטמאה: והחלב, והּיין, והּׁשמן, והּטל, , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

ּברצֹון  האכלין על ׁשּיּפלּו עד מכׁשירין ואינן ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָוהּדבׁש.
מכׁשיר. אינֹו הּסרּוח ׁשּמׁשקה סרּוחין, יהיּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּבעלים;
נגּוב, הּוא והרי ׁשּיבׁש ּפי על אף - האכל ׁשהכׁשר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻוכיון

טמאה. מקּבל זה ְְֲֵֵֶַָֻהרי
ורּמֹונים אכל ‚. ּתּותים מי ּכגֹון ּפרֹות, ּבמי ּבלּול ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

- הּמת ּבׂשר אֹו הּזב ּבֹו ונגע ּבלּול, ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִֵֶַַַַַַָָָ
מׁשקין  מּׁשבעה ּבאחד הכׁשר ׁשּלא מּפני טהֹור, הּוא .הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

הּמׁשקין אין „. ׁשבעת אּלא טמאה, ׁשּמקּבל מׁשקה ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּבלבד  מכׁשירין,ׁשּמנינּו ׁשאין ּכדר - ּפרֹות מי ׁשאר אבל ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכלל. טמאה מקּבלין אין ְְְְִֵַָָָֻּכ
הביאּוזיתים ‰. ׁשּלא גדלו]וענבים מׁשקין [- - ׁשליׁש ְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹ

אּלא  טמאה; מקּבלין ולא מכׁשירין, אינן מהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּיֹוצאין
לעֹולם. טהֹורין ׁשהן ּפרֹות, מי ּכׁשאר הן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָהרי

.Âאדם אּלּו ׁשּבני ּפי על ואף טמאה, מקּבלין ׁשאין דברים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּגּופן להנאת נאכלין ׁשאינן לפי אֹותן, עצמם]אֹוכלין -], ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

אֹו הריח, מּפני אֹו ּבּמאכלֹות, טעם ׁשּנֹותנין מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאּלא
בׂשמים, וראׁשי והחמס, הּקׁשט, הן: ואּלּו הּמראה; ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמּפני

חריע וחּלֹות והּפלּפלין, והחלּתית, תבלין]והּתּיה, מיני -], ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָ
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.Ê ירק]הּׁשבת מין ירקֹות [- ּכׁשאר ּגּופֹו, לאכילת סתמֹו - ְְְֲִִֶֶַַַַָָ
לּקדרה עליו חּׁשב ואם בתבשיל]ׂשדה; אינֹו[לבשלו , ְְִִֵֵֵֶַָָָָ

- ּבּקדרה טעם מּׁשּנתנה - והּׁשבת אכלין. טמאת ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻמּטּמא
אכלין. טמאת מּטּמאה ואינּה ּכזבל, היא ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָֻהרי

.Á הן הּתמרים עדין - ּכתבלין לּקדרה ׁשּנתנן והּגרֹוגרֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
אדם  מּלאכל ׁשּיּפסדּו עד אכלין, טמאת .מּטּמאין ְְְֱֳִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻ

.Ëבדוחק]הּכרׁשינין רק אדם מאכל יחדן [שהם אם - ְֲִִִִַַָ
אכלין. טמאת מּטּמאין אדם, ְְְֲֳִִִַַַַָָָֻלמאכל

.È הדקל]הּקֹור ראש ואם [- ּדבר; לכל ּכעץ הּוא הרי , ְְְֲִֵֵַָָָ
אכלין. טמאת מּטּמא וטּגנֹו, ְְְְֳִִִֵַַָָֻׁשלקֹו

.‡È הענבים]והּזּוגיןהחרצּנין קליפי ּפי [- על אף - ְְִִִַַַַַַ
מּטּמאין. אין לאכלין, ְְֳִִִֵֶַָָָָׁשּכנסן

.·È הּקֹורה מּתחת ויֹוצאין ׁשּנפרצין הּקׁשין וענבים ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָזיתים
טמאה  מקּבלין אינן הּדריכה, עד ּבׁשעת ּכּמה? ועד . ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻ

מקּבלין  מּזה, יתר הּנפרץ היה ּכֹור; לכל קּבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָארּבעת
מארּבעת  ּפחֹות ׁשהן ּפי על אף - לאכלין ּכנסן ואם ְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻטמאה.

טמאה. מקּבלין ְְְִִַַָֻקּבין,
.‚Èבוסר]הּכפנּיֹות בוסר]והּפּגין[תמרי [של והּבסר[תאני ְְְִִֶַַַַַֹ

טמאה.[כמון]והּקצחענבים] ּומקּבלין ּכאכלין, הן הרי - ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָֻ
.„È דקים]זרדיןלּולבי עצים קצוות וׁשל [- והחרּובין, , ְְְְִִֵֶֶָָ
צמח]עדל הּלּוף[מין ועלי בצל], אינן [סוג - הּׁשֹוטה ֲֲֵֵֶַַַָָ

ׁשּימּתקּו. עד טמאה, ְְְְְִִֶַַָֻמקּבלין
.ÂË קטניות]והּתּורמּוסיןהחרּדל הּנכּבׁשין [מין ּכל ּוׁשאר ְְְְְִִִַַַַָָָָ

ׁשּלא  עד ּבין מּׁשהמּתיקּו ּבין אכלין, טמאת מּטּמאין -ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻ
ְִִהמּתיקּו.

.ÊË מקּבלין זיתים העלין אין - ׁשּלהן ּבעלין ׁשּכבׁשן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
למראה  אּלא לאכלן, ּכבׁשן ׁשּלא .[לנוי]טמאה; ְְְְְְֶֶֶַָָָָָָֹֻ

.ÊÈ ׁשּלּה[שערות]ּכׁשּות והּנץ קּׁשּות, שעליה]ׁשל [פרח ְְִֵֶֶַָ
אכל. ׁשאינן מּפני טמאה, מקּבלת אינּה -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻ

.ÁÈ ּבמחׁשבה ׁשּלא אכלין טמאת מּטּמא ּבכּורּתֹו, .ּדבׁש ְְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָֹֻ
הּדבׁש מהכוורת]רדה החלות החּלֹות,-[הוציא מּׁשּירּסק ְְִֵֶַַַַַָָ

טמאת  מּטּמא מּכּורּתֹו, הּזב ּדבׁש מׁשקה. מּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֻמּטּמא
אחר  אכלין טמאת מּטּמא לאכלין, עליו חּׁשב ְְֳֳִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻמׁשקין;

ְֶָֻׁשּיכׁשר.
.ËÈ עליו הּׁשמן חּׁשב מׁשקה; ולא אכל, אינֹו - הּקרּוׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

דעּתֹו ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין, ּבין קרּוׁש, .ּכׁשהּוא ְְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָ
עליו  חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, אינֹו - ׁשּקר ׁש הּדם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
ּבטלה  למׁשקין, עליו חּׁשב אכלין; טמאת מּטּמא ְְְְֳֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻלאכלין,

ְַדעּתֹו.
.Î עליו חלב חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא אינֹו - ׁשּקרׁש ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ

דעּתֹו ּבטלה למׁשקה, אכלין; טמאת מּטּמא .לאכלין, ְְְְְֳֳִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
.‡Î עליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא - ּתמרים ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּדבׁש

דעּתֹו. ּבטלה למׁשקין, אכלין; טמאת מּטּמא ְְְְְֳֳִִִִֵַַַַָָָָָֻלאכלין,
חּׁשב  מׁשקה; ולא אכל, לא - ּכּלן ּפרֹות מי ּכל ְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֻּוׁשאר

דעּתֹו ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין ּבין .עליהן, ְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַָָָָ
.·Î עליו הּׁשלג חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא אינֹו - ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

טמאת  מּטּמא למׁשקה, עליו חּׁשב דעּתֹו; ּבטלה ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻלאכלין,
ּגּבי על  העבירֹו ּכּלֹו; נטמא לא מקצתֹו, נטמא [-מׁשקין. ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָֹֻ

ּכּלֹובתוך] נטמא הּטמא, חרׂש .ּכלי ְְִִֵֶֶַָָֻ
.‚Î הבהמה]ׁשּבּכחלהחלב דד ּבטלה [- - עליו ׁשחּׁשב ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ׁשּבּקבה החלב על חּׁשב טהֹור; הּוא והרי [-דעּתֹו, ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אכלין.לאוכלו] טמאת מּטּמא זה הרי ,ְֲֳִִֵֵֶַַָֻ

.„Î וערב,ענבים ׁשתי הּדֹור ּבהן מּׁשיהל - ׁשּדרכן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשלמֹות, ּגרּגרין ּבהם נׁשּתּירּו מׁשקין; טמאת ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֻמּטּמאין
- הּזיתים וכן אכלין. טמאת מּטּמאין ּגרּגרין ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָֻאֹותן

הסוחטתן]מּׁשּיּטענּו הקורה עליהם יניחו מּטּמאין [- , ְֲִִִִֶַָ
מּטּמאין  ׁשלמים, ּגרּגרין ּבהן נׁשארּו מׁשקין; ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֻטמאת

אכלין. ְֳִַָֻטמאת
.‰Î,ועגלה הערלה ׁשּנׁשחט, הּנסקל וׁשֹור הּכרם, וכלאי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
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ׁשּנערפה  ּבין ׁשּנׁשחטה ּבין ּופטר ערּופה מצרע, וצּפרי , ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ
- והּנֹותר והּפּגּול, אדּמה, ּפרה ּובׂשר ּבחלב, ּובׂשר ְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֻחמֹור,
טמאת  מּטּמאין ּכּלן ּבהניה, אסּורין אּלּו ׁשּכל ּפי על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻֻאף

ֳִָאכלין.

ב  ¤¤ּפרק
טמאה ‡. מקּבלין אינן - הּקרקע מן הּגדלין האכלין ְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּכל

קטן  ּבׁשרׁש אפּלּו מחּברין, ׁשהן זמן ּכל אבל ׁשּיעקרּו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻעד
טמאה  מקּבלין אינן - מּמּנּו לחיֹות .ׁשּיכֹולין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻ

ׁשּנפׁשח[ענף]יחּור·. ּתאנה ּבקלּפה [נשבר]ׁשל ּומערה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ
לחיֹות יכֹול ׁשּבֹו[לגדול]ׁשאינֹו האכלין ּכל - מּמּנה ְֳִִִֵֶֶֶָָָָָ

יד ּכמֹו האילן ׁשאר יהיה אם ספק, ּבּדבר ויׁש [-מּטּמאין; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
לטומאה] לא.חיבור אֹו ׁשּנׁשּבר, הּיחּור ְְִִֶֶַַֹלזה

ּבאּביהן‚. ׁשּיבׁשּו מחוברים]ירקֹות ּכרּוב [בעודן ּכגֹון , ְְְְְִֵֶֶָָ
הרי  - ליּבׁשן  לּקטן אכלין; טמאת מּטּמאין אינן - ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַַָָָָֻּודלעת

ּכעץ. ויעׂשּו ׁשּייבׁשּו עד ּכׁשהיּו, אכלין ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַָָָהן
ׁשּנפׁשח„. ּכתלּוׁשין;[נשבר]אילן הן הרי - ּפרֹות ּובֹו , ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

ּכתלּוׁשין. הן הרי - ּפרֹות ּובֹו האילן, יבׁש אם ְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָוכן
ּבאּביהן‰. ׁשּיבׁשּו העץ]ּתאנים על מּטּמאֹות [בעודן , ְְְְִִִֵֵֶֶַָ

ּבמקֹומן. אכלין ְְֳִִַָָֻטמאת
.Â,טמאה מקּבלין אינן - חּיים מּבעלי ׁשהן האכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

ׁשּימּותּו ּפי .עד על אף - עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשחט ְִֵֶַַַַַָָָָ
מאימתי  ודגים טמאה; מקּבלין מפרּכסין, הן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻׁשעדין

ּבהן נֹולד מּׁשּימּותּו. טמאה? בדגים]מקּבלין טרפה,[- ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
הן  אם ספק, ּבּדבר יׁש הרי - מתנדנדין ּכׁשהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָונטמאּו
טמאה  מקּבלין אינן אֹו ונטרפּו, הֹואיל ּכמתים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֻחׁשּובין
המדלּדלין  הּבׂשר אֹו האבר יתנדנדּו. ולא ּכאבן ׁשּיּדמּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻעד

לחיֹות יכֹולין ׁשאינן חּיה אֹו להרפא]ּבבהמה אם [- - ְְְִִִִֵֵֶַָָָ
חׁשּובין  ׁשהן מּפני ּבמקֹומן, טמאה מקּבלין - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻֻהכׁשרּו
ּבּׁשחיטה; הכׁשרּו הּבהמה, נׁשחטה ׁשּפרׁש. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכאכל
האבר  הכׁשר ׁשהכׁשר ויד זה, לאבר יד ּכמֹו ּכּלּה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻׁשהּבהמה
הּבהמה  ּתהיה אם ספק, זה ּבדבר ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכּלֹו,

ּבּה. המדלּדלין ּבׂשר אֹו לאבר יד ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻּבחּייה
.Ê הכׁשרהּׁשֹוחט ועֹוף, חּיה טומאה]ּבהמה לקבל ּכל [- ְְְֵֵַַַָָָֻ

ּדם  מהן יצא לא אם ,לפיכ ּבּׁשחיטה; ׁשּיצא ּבּדם ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהּבׂשר
ׁשּלא  אכלין ּכל ּכמֹו הכׁשר, צרי ּבׂשרן ּכל הרי ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבּׁשחיטה,

ְְֻהכׁשרּו.
.Á ׁשהכׁשרּואכלין אֹו לּקרקע, מחּברין ּכׁשהן ׁשהכׁשרּו ְְְְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָֻֻֻ

ׁשּבּקרקע  ׁשּנעקרּו,ּבּמים אחר ׁשּיכׁשרּו עד הכׁשר; אינֹו - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֻ
ׁשּנאמר: - מׁשקין ּבׁשאר אֹו הּקרקע מן הּתלּוׁשין ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַָּבמים

ּכלי" ּכעין "ּבכל הּקרקע מן ׁשּיּתלׁש עד מכׁשיר אינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
אינן  - ּבּקרקע ּונתנן ּבכלי, הּמים ׁשאב ׁשּבּכלים. ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָהּמים

ְִִַמכׁשירין.
.Ë ּבעציץ[קישוא]קּׁשּות אף [נקוב]ׁשּנטעּה - והגּדילה , ְְְְִִִִֶַָָָָ

ועציץ  טמאה. מקּבלת אינּה לעציץ, חּוץ ׁשּיצאת ּפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעל
ּכארץ, הּוא הרי - קטן ׁשרׁש ּבֹו ׁשּיצא ּכדי נקּוב ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשהּוא
אינן  מים, בֹו היּו אם וכן טמאה; מקּבל אינֹו ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻוהּנטּוע

ְִִַמכׁשירין.
.È ואם עציץ טמאה; מקּבל ּבֹו הּנטּוע הרי נקּוב, ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

מכׁשירין  ּבתֹוכֹו, מים .היּו ְְִִִַַָ
.‡È ּבהן לבקע יכֹולין ׁשהּׁשרׁשים אדמה ּוכלי גללים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכלי

–]ולצאת, שבהם ואף [המים הּזרעים; את מכׁשירין אינן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ּכנקּובין. הן הרי נקּובין, ׁשאינן ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶַָעל

.·È אּלא עציץ ּכלי, חׁשּוב אינֹו - ׂשפתֹו עד עפר ׁשּמלאהּו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ
קּבּול  ּכלי ׁשאינֹו ׂשפה, לּה ׁשאין ּכטבלה הּוא .הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

.‚È על מׁשקין אף נטמאּו, - האכלין על ׁשּנפלּו טמאין ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָ
ּבר  ׁשּלא ׁשּנפלּו וההכׁשר ּפי הּטמאה ׁשהרי הּבעלים, צֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּכאחת  ּבּקרקעּבאין יהיּו ׁשּלא והּוא, בכלי]; .[אלא ְְְְִִֶַַַַַָֹ
.„È אדם ּכל למאכל ראּוי ׁשאינֹו עד ונסרח, ׁשּנפסד אכל  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

טמאה  מקּבל אינֹו ראּוי - ואינֹו ונפסד, ׁשּנסרח מׁשקה וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
מכׁשיר, ׁשאינֹו ּכדר טמאה, מקּבל אינֹו - האדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלׁשתּית

יּׁשתה". "אׁשר ֱֲִֶֶֶֶַָׁשּנאמר:
.ÂË בישלו]ׁשּׁשלקֹוהעֹור עליה [- ׁשחּׁשב והּׁשליה , ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

עצמן. ּבפני אכלין טמאת מּטּמאין - ְְְְֲֳִִִִִֵַַַַָָָֻלאכילה
.ÊË טמאת מּטּמא אם ספק זה הרי - ׁשּׁשלקֹו חמֹור ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻעֹור

מאּוס  ׁשהּוא מּפני מּטּמא, אינֹו אֹו ׁשּׁשלקֹו, מּפני ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאכלין
.הרּבה  ְֵַ

.ÊÈ הּבהמה ׁשּבגללי ּוׂשעֹורין הּבקר ׁשּבגללי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחּטין
לאכילה, עליהן חּׁשב ואם טמאה; מקּבלין אינן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּלּקטן,

אכלין  טמאת .מּטּמאֹות ְְֳִִַַָֻ
.ÁÈ אם ּכל - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא, אכל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

הּכלב  מּלאכל ּכחרׂשנפסל ׁשּיבׁש אֹו חרס], זה [- הרי - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ
הרי טהֹור  - לכלב ראּוי הּוא ועדין אדם, מּלאכל נפסל ; ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

טהרה  להן אין ׁשּנטמאּו, האכלין וכל ּכׁשהיה. טמא ְְְְֳֳִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָזה
ְְִֶּבמקוה.

.ËÈ טהֹור זרעים מהן הּצֹומח הרי - ׁשּזרען ,טמאים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכלה זרעֹו ׁשאין ּבדבר נשאר]ואפּלּו והּוא,[הגרעין ; ְְְֲִֵֶֶַַָָָ

אפּלּו ּבטמאתן, הן הרי - הׁשרׁשה קדם אבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשהׁשריׁשּו.
ּכלה. ׁשּזרעֹו ְְֶֶַָָָּבדבר

.Î ואם אכל; מּתֹורת ּבטלּו לכלים, מחּברין ׁשהן ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻאכלין
והן  הֹואיל - הּכלי ּכטמאת מּטּמאין הם הרי הּכלי, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָֻנטמא

ּכעץ  הם הרי  עץ, ּתׁשמיׁש .מׁשּמׁשין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַ
.‡Î הרי - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא, מׁשקה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

לעֹולם  הּכלב ידי יֹוצא הּמׁשקה ׁשאין לעֹולם; ּבטמאתֹו ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻזה
משקה] כל מן [מלקק חּוץ טהרה, ׁשּנטמא למׁשקה ואין .ְְְְֳִִֵֶֶַָָָ

מי  ׁשּצף ּכיון - ּבמקוה מים הטּביל ׁשאם ּבלבד: ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמים
וצֹונן  ּבצֹונן, חּמין ּומטּבילין טהרּו; עליהם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּמקוה

ּברעים. ויפים ּביפים, ורעים ְְְְְִִִִִַָָָָּבחּמין,
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.·Î מלאה מּקל מקצתּה[רטובה]ׁשהיא והטּביל מׁשקין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
את  ׁשּיטּביל עד מקצתּה, ׁשעל הּמים טהרּו לא - ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּמקוה

ָֻּכּלּה.
.‚Î הֹואיל ׁשלג - מקוה למי מקצתֹו והּׁשיק ׁשּנטמא, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָ

ּכּלֹו טהר מקצתֹו, .וטהר ְְִַַָָָֻ
.„Î שמרים]הּתמד עם אחר [מים ׁשּנטמא ּבין הּטמא, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָ

החמיץ, ׁשּלא עד - טמאים ּבמים ׁשּתּמדֹו ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹׁשּתּמדֹו,
הרי  - מּׁשהחמיץ ּכמים; הּוא ׁשהרי ויטהר, ּבמקוה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַמּׁשיקֹו

ּבמקוה. טהרה לֹו ואין ּכיין, ְְְְֳִִֵֶַָָהּוא
.‰Î וכּיֹוצא קדרה ויין ּדבׁש ּכגֹון מׁשקין, מלאה ׁשהיתה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ונגע  ידֹו את לטמאה הראׁשֹון ּופׁשט ּבּמקוה, ּונתּונה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבהן,
במשקין]ּבּה ּפי [- על אף הּמׁשקין, את מטּמא זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּפי  על אף הּמׁשקין, מחמת הּקדרה ונטמאת ּבּמקוה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָׁשהן
טהֹורה, הּקדרה - מים מלאה היתה מקוה. ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיא
הּמים  ואין לעֹולם; חרׂש ּכלי מטּמא הראׁשֹון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאין

מקוה ּבמי מערבין ׁשהן מּפני טמאים, ע"י ׁשּבתֹוכּה -] ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
נטמאת השקה] - ּבּה ונגע ידֹו את הּטמאה אב ּפׁשט .ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ

חרׂש. ּכלי מטהר הּמקוה ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּקדרה,
.ÂÎ שופכים]ׁשפיכּותמי יר [מי טמאה. ּבחזקת הן הרי דּו, ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָֻ

מחצה  טהֹורין; הן הרי עליהן, רּבּו אם - גׁשמים מי ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעליהן
אימתי? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין טמא הּכל ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלמחצה,
גׁשמים, מי קדמּו אם אבל ׁשפיכּות; מי ׁשּקדמ ּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָּבזמן
ׁשהּמׁשקין  טמא; הּכל - ׁשפיכּות מּמי ׁשהּוא ּכל להן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוירדּו

ׁשהּוא. ּבכל מטּמאין לטהֹורים, ׁשּירדּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָהּטמאין
.ÊÎ ּגּגֹוהּטֹורף הטיט]את את את [מחליק והמכּבס ְְֵֵֶֶַַַַ

ורּבּו עליהם, ּגׁשמים וירדּו מנּטפין, הן והרי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָּכסּותֹו,
והּנֹוטפין [התגברו] עליהן, גׁשמים מי רּבּו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָהּנטיפֹות

טהֹורין. ְִֵֶמהן
.ÁÎוהרי הּס וטבל, האדם, זה ונטמא טהֹור, ׁשמן ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

קטן אבר סיכת ּכדי היה אם - ּבׂשרֹו על [-אצבע הּׁשמן ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
וטבל קטנה] טמא, ׁשמן ס קדם. ּכׁשהיה טהֹור הּוא הרי ,ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

מׁשקה  מּמּנּו נׁשאר אם אּלא ׁשעליו; הּׁשמן טהר לא -ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
בו]טֹופח הנוגעת האצבע את מרטיב הּׁשמן [- הרי , ֲֵֵֶֶַַ

ּבטל  להטּפיח, ּכדי מּמּנּו נׁשאר לא ואם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֻּבטמאתֹו;
ְִּבמעּוטֹו.

ג  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. וׁשּכל ּכבר ׁשּיכׁשרּו; עד מּטּמאין האכלין ׁשאין , ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

עד  טמאה מקּבל אינֹו אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻאכל
לאדם. ְֲִֶָָׁשּיחדֹו

לאדם ·. מיחד ואינֹו זה, ּבמקֹום לאדם מיחד ׁשהּוא ְְְְְְֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻאכל
מחׁשבה  צרי אינֹו ּבֹו, מיחד ׁשהּוא ּבמקֹום - אחר ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻּבמקֹום
מחׁשבה  צרי ּבֹו, מיחד ׁשאינֹו ּובמקֹום לאדם; ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָֻליחדֹו

טמאה  יקּבל ּכ ואחר לאדם, ׁשּסֹופֹוליחדֹו אכל וכל . ְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הכׁשר. צרי אינֹו וכלים, אדם ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָלטּמא

הכׁשר‚. ׁשּצריכין אכלין צריכין [לטומאה]יׁש ואינן ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶָָ
צריכין [לאכילה]מחׁשבה ואינן מחׁשבה ׁשּצריכין ויׁש , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

צריכין  ׁשאינן ויׁש והכׁשר, מחׁשבה ׁשּצריכין ויׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהכׁשר,
לאדם  המיחדין האכלין ּכל ּכיצד? הכׁשר. ולא מחׁשבה ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֻלא
ּדגים  מחׁשבה. צריכין ואינן הכׁשר, צריכין - מקֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
וחגבין  טמאים ודגים מקֹום, ּבכל טהֹורים וחגבים ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָטהֹורים
הכׁשר  ּוצריכין לאדם, מיחדין הם הרי - ּבּכפרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻטמאים
- ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה חלב וכן מחׁשבה; צריכין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָואין
צריכין  ואּלּו מקֹום. ּבכל מחׁשבה, צרי ואינֹו הכׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָצרי
האדם, מן ּבין - החי מן הּפֹורׁש ּבׂשר והכׁשר: ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמחׁשבה
וחלב  הּטמא; העֹוף ונבלת העֹוף; מן ּבין הּבהמה, מן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבין
ּבּׁשחיטה, ׁשהכׁשר ּפי על אף - ּבּכפרים ׁשחּוטה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבהמה
הּׂשדה  ירקֹות ּכל ּוׁשאר הּמחׁשבה; אחר ׁשני הכׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָצרי

ׁשמרקעין חריפים]ּכגֹון ּביֹותר,[בצלים הּקׁשים והּבצלים , ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
מחׁשבה  צריכין - קטּנים ודגים החגבים וכן ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָוהּפטרּיֹות,

עלׁשין ירק]ּבּכפרים. עליהן [מין ונמל לבהמה, ׁשּזרען ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
אחר  עליהן ׁשּיחׁשב עד טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלאדם

ׁשּמחׁשבת עלׁשין [בשעת]ׁשּיּתלׁשּו; מחׁשבה. אינּה חּבּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
והדיחן לבהמה -[במים]ׁשּלּקטן לאדם עליהן ונמל , ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמחׁשבה; אחר ׁשני הכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹצריכֹות
שנפשט]האלל בעור הדבוק בשר עליו [שאריות חּׁשב אם - ֲִִֵָָָָ

הרי  עליו, חּׁשב לא ואם אכלין; טמאת מק ּבל ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻלאכילה,
המחּברין  העצמֹות וכן טמאה. מקּבל ואינֹו ּכעץ ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֻֻהּוא
ּומן  הּקרנים מן הרּכין והּמקֹומֹות והּגידין, ְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָּבּבׂשר,
הּצּפרנים  מן הרּכים והּמקֹומֹות והּנֹוצה, והּכנפים ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַָָָָָהּטלפים,
והכׁשר. מחׁשבה צריכין - ּבּבׂשר הּמבלעין החרטֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻּומן
ּבהמה  נבלת הכׁשר: ולא מחׁשבה לא צריכין ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹואּלּו
ּבהמה  וחלב הּטהֹור, העֹוף ונבלת מקֹום, ּבכל ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָטהֹורה

ל  מחׁשבה, צרי מאּלּו אחד אין - ּבּכרּכים ׁשהן טמאה פי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּסֹופן  מּפני הכׁשר, צריכין ואינן אדם; למאכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמיחדין
חמּורה, טמאה המטּמא וכל ּבכזית, וכלים אדם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻלטּמא
צריכין  ואין מחׁשבה, צריכין ואּלּו הכׁשר. צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָאינֹו
טמאה  ּבהמה ונבלת ּבּכפרים, הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהכׁשר:
אב  ּכזית, אבל מּכזית; ּפחֹות על ׁשחּׁשב והּוא, מקֹום; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבכל

הּוא. ְָֻטמאה
ׁשנים „. ּבּה וׁשחט לנכרי, טמאה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָיׂשראל

וושט] ׁשהיא [קנה זמן ּכל אכלין טמאת מּטּמאה זֹו הרי -ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָֻ
ׁשחטּה יׂשראל ׁשהרי - מחׁשבה צריכה ואינּה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמפרּכסת;
צריכה  ואינּה מּזֹו; ּגדֹולה מחׁשבה ל ואין הּגֹוי, ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלאכילת
אחד, ּבּה ׁשחט חמּורה. טמאה לטּמא ׁשּסֹופּה לפי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהכׁשר,

ׁשּנחרּה חד]א ֹו וכן [בכלי אכלין. טמאת מּטּמאה אינּה - ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָֻ
רב  אֹו ׁשנים ּבּה וׁשחט ליׂשראל, טהֹורה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּגֹוי
מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל אכלין טמאת מּטּמאה - ְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻׁשנים
אינּה - נחרּה אֹו אחד, ּבּה ׁשחט הכׁשר; צריכה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואינּה

הּנבלֹות. ּכׁשאר היא והרי אכלין, טמאת ְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָֻמּטּמאה
חּׁשב ‰. ּכ ואחר ּבהמה, ׁשל החי מן מאבר ּבׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהחֹות

אינֹו - חתכֹו ּכ ואחר עליו, חּׁשב הכׁשר. צרי - ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעליו
הכׁשר  טמ צרי ׁשּמטּמא מּפני וכל ; ּכנבלה, חמּורה אה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

הכׁשר. צרי אינֹו חמּורה טמאה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻהמטּמא
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ׁשּנערפה  ּבין ׁשּנׁשחטה ּבין ּופטר ערּופה מצרע, וצּפרי , ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ
- והּנֹותר והּפּגּול, אדּמה, ּפרה ּובׂשר ּבחלב, ּובׂשר ְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֻחמֹור,
טמאת  מּטּמאין ּכּלן ּבהניה, אסּורין אּלּו ׁשּכל ּפי על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻֻאף

ֳִָאכלין.

ב  ¤¤ּפרק
טמאה ‡. מקּבלין אינן - הּקרקע מן הּגדלין האכלין ְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּכל

קטן  ּבׁשרׁש אפּלּו מחּברין, ׁשהן זמן ּכל אבל ׁשּיעקרּו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻעד
טמאה  מקּבלין אינן - מּמּנּו לחיֹות .ׁשּיכֹולין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻ

ׁשּנפׁשח[ענף]יחּור·. ּתאנה ּבקלּפה [נשבר]ׁשל ּומערה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ
לחיֹות יכֹול ׁשּבֹו[לגדול]ׁשאינֹו האכלין ּכל - מּמּנה ְֳִִִֵֶֶֶָָָָָ

יד ּכמֹו האילן ׁשאר יהיה אם ספק, ּבּדבר ויׁש [-מּטּמאין; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
לטומאה] לא.חיבור אֹו ׁשּנׁשּבר, הּיחּור ְְִִֶֶַַֹלזה

ּבאּביהן‚. ׁשּיבׁשּו מחוברים]ירקֹות ּכרּוב [בעודן ּכגֹון , ְְְְְִֵֶֶָָ
הרי  - ליּבׁשן  לּקטן אכלין; טמאת מּטּמאין אינן - ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַַָָָָֻּודלעת

ּכעץ. ויעׂשּו ׁשּייבׁשּו עד ּכׁשהיּו, אכלין ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַָָָהן
ׁשּנפׁשח„. ּכתלּוׁשין;[נשבר]אילן הן הרי - ּפרֹות ּובֹו , ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

ּכתלּוׁשין. הן הרי - ּפרֹות ּובֹו האילן, יבׁש אם ְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָוכן
ּבאּביהן‰. ׁשּיבׁשּו העץ]ּתאנים על מּטּמאֹות [בעודן , ְְְְִִִֵֵֶֶַָ

ּבמקֹומן. אכלין ְְֳִִַָָֻטמאת
.Â,טמאה מקּבלין אינן - חּיים מּבעלי ׁשהן האכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

ׁשּימּותּו ּפי .עד על אף - עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשחט ְִֵֶַַַַַָָָָ
מאימתי  ודגים טמאה; מקּבלין מפרּכסין, הן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻׁשעדין

ּבהן נֹולד מּׁשּימּותּו. טמאה? בדגים]מקּבלין טרפה,[- ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
הן  אם ספק, ּבּדבר יׁש הרי - מתנדנדין ּכׁשהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָונטמאּו
טמאה  מקּבלין אינן אֹו ונטרפּו, הֹואיל ּכמתים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֻחׁשּובין
המדלּדלין  הּבׂשר אֹו האבר יתנדנדּו. ולא ּכאבן ׁשּיּדמּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻעד

לחיֹות יכֹולין ׁשאינן חּיה אֹו להרפא]ּבבהמה אם [- - ְְְִִִִֵֵֶַָָָ
חׁשּובין  ׁשהן מּפני ּבמקֹומן, טמאה מקּבלין - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻֻהכׁשרּו
ּבּׁשחיטה; הכׁשרּו הּבהמה, נׁשחטה ׁשּפרׁש. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכאכל
האבר  הכׁשר ׁשהכׁשר ויד זה, לאבר יד ּכמֹו ּכּלּה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻׁשהּבהמה
הּבהמה  ּתהיה אם ספק, זה ּבדבר ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכּלֹו,

ּבּה. המדלּדלין ּבׂשר אֹו לאבר יד ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻּבחּייה
.Ê הכׁשרהּׁשֹוחט ועֹוף, חּיה טומאה]ּבהמה לקבל ּכל [- ְְְֵֵַַַָָָֻ

ּדם  מהן יצא לא אם ,לפיכ ּבּׁשחיטה; ׁשּיצא ּבּדם ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהּבׂשר
ׁשּלא  אכלין ּכל ּכמֹו הכׁשר, צרי ּבׂשרן ּכל הרי ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבּׁשחיטה,

ְְֻהכׁשרּו.
.Á ׁשהכׁשרּואכלין אֹו לּקרקע, מחּברין ּכׁשהן ׁשהכׁשרּו ְְְְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָֻֻֻ

ׁשּבּקרקע  ׁשּנעקרּו,ּבּמים אחר ׁשּיכׁשרּו עד הכׁשר; אינֹו - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֻ
ׁשּנאמר: - מׁשקין ּבׁשאר אֹו הּקרקע מן הּתלּוׁשין ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַָּבמים

ּכלי" ּכעין "ּבכל הּקרקע מן ׁשּיּתלׁש עד מכׁשיר אינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
אינן  - ּבּקרקע ּונתנן ּבכלי, הּמים ׁשאב ׁשּבּכלים. ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָהּמים

ְִִַמכׁשירין.
.Ë ּבעציץ[קישוא]קּׁשּות אף [נקוב]ׁשּנטעּה - והגּדילה , ְְְְִִִִֶַָָָָ

ועציץ  טמאה. מקּבלת אינּה לעציץ, חּוץ ׁשּיצאת ּפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעל
ּכארץ, הּוא הרי - קטן ׁשרׁש ּבֹו ׁשּיצא ּכדי נקּוב ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשהּוא
אינן  מים, בֹו היּו אם וכן טמאה; מקּבל אינֹו ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻוהּנטּוע

ְִִַמכׁשירין.
.È ואם עציץ טמאה; מקּבל ּבֹו הּנטּוע הרי נקּוב, ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

מכׁשירין  ּבתֹוכֹו, מים .היּו ְְִִִַַָ
.‡È ּבהן לבקע יכֹולין ׁשהּׁשרׁשים אדמה ּוכלי גללים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכלי

–]ולצאת, שבהם ואף [המים הּזרעים; את מכׁשירין אינן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ּכנקּובין. הן הרי נקּובין, ׁשאינן ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶַָעל

.·È אּלא עציץ ּכלי, חׁשּוב אינֹו - ׂשפתֹו עד עפר ׁשּמלאהּו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ
קּבּול  ּכלי ׁשאינֹו ׂשפה, לּה ׁשאין ּכטבלה הּוא .הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

.‚È על מׁשקין אף נטמאּו, - האכלין על ׁשּנפלּו טמאין ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָ
ּבר  ׁשּלא ׁשּנפלּו וההכׁשר ּפי הּטמאה ׁשהרי הּבעלים, צֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּכאחת  ּבּקרקעּבאין יהיּו ׁשּלא והּוא, בכלי]; .[אלא ְְְְִִֶַַַַַָֹ
.„È אדם ּכל למאכל ראּוי ׁשאינֹו עד ונסרח, ׁשּנפסד אכל  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

טמאה  מקּבל אינֹו ראּוי - ואינֹו ונפסד, ׁשּנסרח מׁשקה וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
מכׁשיר, ׁשאינֹו ּכדר טמאה, מקּבל אינֹו - האדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלׁשתּית

יּׁשתה". "אׁשר ֱֲִֶֶֶֶַָׁשּנאמר:
.ÂË בישלו]ׁשּׁשלקֹוהעֹור עליה [- ׁשחּׁשב והּׁשליה , ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

עצמן. ּבפני אכלין טמאת מּטּמאין - ְְְְֲֳִִִִִֵַַַַָָָֻלאכילה
.ÊË טמאת מּטּמא אם ספק זה הרי - ׁשּׁשלקֹו חמֹור ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻעֹור

מאּוס  ׁשהּוא מּפני מּטּמא, אינֹו אֹו ׁשּׁשלקֹו, מּפני ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאכלין
.הרּבה  ְֵַ

.ÊÈ הּבהמה ׁשּבגללי ּוׂשעֹורין הּבקר ׁשּבגללי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחּטין
לאכילה, עליהן חּׁשב ואם טמאה; מקּבלין אינן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּלּקטן,

אכלין  טמאת .מּטּמאֹות ְְֳִִַַָֻ
.ÁÈ אם ּכל - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא, אכל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

הּכלב  מּלאכל ּכחרׂשנפסל ׁשּיבׁש אֹו חרס], זה [- הרי - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ
הרי טהֹור  - לכלב ראּוי הּוא ועדין אדם, מּלאכל נפסל ; ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

טהרה  להן אין ׁשּנטמאּו, האכלין וכל ּכׁשהיה. טמא ְְְְֳֳִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָזה
ְְִֶּבמקוה.

.ËÈ טהֹור זרעים מהן הּצֹומח הרי - ׁשּזרען ,טמאים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכלה זרעֹו ׁשאין ּבדבר נשאר]ואפּלּו והּוא,[הגרעין ; ְְְֲִֵֶֶַַָָָ

אפּלּו ּבטמאתן, הן הרי - הׁשרׁשה קדם אבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשהׁשריׁשּו.
ּכלה. ׁשּזרעֹו ְְֶֶַָָָּבדבר

.Î ואם אכל; מּתֹורת ּבטלּו לכלים, מחּברין ׁשהן ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻאכלין
והן  הֹואיל - הּכלי ּכטמאת מּטּמאין הם הרי הּכלי, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָֻנטמא

ּכעץ  הם הרי  עץ, ּתׁשמיׁש .מׁשּמׁשין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַ
.‡Î הרי - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא, מׁשקה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

לעֹולם  הּכלב ידי יֹוצא הּמׁשקה ׁשאין לעֹולם; ּבטמאתֹו ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻזה
משקה] כל מן [מלקק חּוץ טהרה, ׁשּנטמא למׁשקה ואין .ְְְְֳִִֵֶֶַָָָ

מי  ׁשּצף ּכיון - ּבמקוה מים הטּביל ׁשאם ּבלבד: ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמים
וצֹונן  ּבצֹונן, חּמין ּומטּבילין טהרּו; עליהם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּמקוה

ּברעים. ויפים ּביפים, ורעים ְְְְְִִִִִַָָָָּבחּמין,
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.·Î מלאה מּקל מקצתּה[רטובה]ׁשהיא והטּביל מׁשקין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
את  ׁשּיטּביל עד מקצתּה, ׁשעל הּמים טהרּו לא - ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּמקוה

ָֻּכּלּה.
.‚Î הֹואיל ׁשלג - מקוה למי מקצתֹו והּׁשיק ׁשּנטמא, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָ

ּכּלֹו טהר מקצתֹו, .וטהר ְְִַַָָָֻ
.„Î שמרים]הּתמד עם אחר [מים ׁשּנטמא ּבין הּטמא, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָ

החמיץ, ׁשּלא עד - טמאים ּבמים ׁשּתּמדֹו ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹׁשּתּמדֹו,
הרי  - מּׁשהחמיץ ּכמים; הּוא ׁשהרי ויטהר, ּבמקוה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַמּׁשיקֹו

ּבמקוה. טהרה לֹו ואין ּכיין, ְְְְֳִִֵֶַָָהּוא
.‰Î וכּיֹוצא קדרה ויין ּדבׁש ּכגֹון מׁשקין, מלאה ׁשהיתה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ונגע  ידֹו את לטמאה הראׁשֹון ּופׁשט ּבּמקוה, ּונתּונה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבהן,
במשקין]ּבּה ּפי [- על אף הּמׁשקין, את מטּמא זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּפי  על אף הּמׁשקין, מחמת הּקדרה ונטמאת ּבּמקוה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָׁשהן
טהֹורה, הּקדרה - מים מלאה היתה מקוה. ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיא
הּמים  ואין לעֹולם; חרׂש ּכלי מטּמא הראׁשֹון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאין

מקוה ּבמי מערבין ׁשהן מּפני טמאים, ע"י ׁשּבתֹוכּה -] ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
נטמאת השקה] - ּבּה ונגע ידֹו את הּטמאה אב ּפׁשט .ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ

חרׂש. ּכלי מטהר הּמקוה ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּקדרה,
.ÂÎ שופכים]ׁשפיכּותמי יר [מי טמאה. ּבחזקת הן הרי דּו, ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָֻ

מחצה  טהֹורין; הן הרי עליהן, רּבּו אם - גׁשמים מי ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעליהן
אימתי? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין טמא הּכל ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלמחצה,
גׁשמים, מי קדמּו אם אבל ׁשפיכּות; מי ׁשּקדמ ּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָּבזמן
ׁשהּמׁשקין  טמא; הּכל - ׁשפיכּות מּמי ׁשהּוא ּכל להן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוירדּו

ׁשהּוא. ּבכל מטּמאין לטהֹורים, ׁשּירדּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָהּטמאין
.ÊÎ ּגּגֹוהּטֹורף הטיט]את את את [מחליק והמכּבס ְְֵֵֶֶַַַַ

ורּבּו עליהם, ּגׁשמים וירדּו מנּטפין, הן והרי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָּכסּותֹו,
והּנֹוטפין [התגברו] עליהן, גׁשמים מי רּבּו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָהּנטיפֹות

טהֹורין. ְִֵֶמהן
.ÁÎוהרי הּס וטבל, האדם, זה ונטמא טהֹור, ׁשמן ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

קטן אבר סיכת ּכדי היה אם - ּבׂשרֹו על [-אצבע הּׁשמן ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
וטבל קטנה] טמא, ׁשמן ס קדם. ּכׁשהיה טהֹור הּוא הרי ,ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

מׁשקה  מּמּנּו נׁשאר אם אּלא ׁשעליו; הּׁשמן טהר לא -ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
בו]טֹופח הנוגעת האצבע את מרטיב הּׁשמן [- הרי , ֲֵֵֶֶַַ

ּבטל  להטּפיח, ּכדי מּמּנּו נׁשאר לא ואם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֻּבטמאתֹו;
ְִּבמעּוטֹו.

ג  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. וׁשּכל ּכבר ׁשּיכׁשרּו; עד מּטּמאין האכלין ׁשאין , ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

עד  טמאה מקּבל אינֹו אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻאכל
לאדם. ְֲִֶָָׁשּיחדֹו

לאדם ·. מיחד ואינֹו זה, ּבמקֹום לאדם מיחד ׁשהּוא ְְְְְְֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻאכל
מחׁשבה  צרי אינֹו ּבֹו, מיחד ׁשהּוא ּבמקֹום - אחר ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻּבמקֹום
מחׁשבה  צרי ּבֹו, מיחד ׁשאינֹו ּובמקֹום לאדם; ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָֻליחדֹו

טמאה  יקּבל ּכ ואחר לאדם, ׁשּסֹופֹוליחדֹו אכל וכל . ְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הכׁשר. צרי אינֹו וכלים, אדם ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָלטּמא

הכׁשר‚. ׁשּצריכין אכלין צריכין [לטומאה]יׁש ואינן ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶָָ
צריכין [לאכילה]מחׁשבה ואינן מחׁשבה ׁשּצריכין ויׁש , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

צריכין  ׁשאינן ויׁש והכׁשר, מחׁשבה ׁשּצריכין ויׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהכׁשר,
לאדם  המיחדין האכלין ּכל ּכיצד? הכׁשר. ולא מחׁשבה ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֻלא
ּדגים  מחׁשבה. צריכין ואינן הכׁשר, צריכין - מקֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
וחגבין  טמאים ודגים מקֹום, ּבכל טהֹורים וחגבים ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָטהֹורים
הכׁשר  ּוצריכין לאדם, מיחדין הם הרי - ּבּכפרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻטמאים
- ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה חלב וכן מחׁשבה; צריכין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָואין
צריכין  ואּלּו מקֹום. ּבכל מחׁשבה, צרי ואינֹו הכׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָצרי
האדם, מן ּבין - החי מן הּפֹורׁש ּבׂשר והכׁשר: ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמחׁשבה
וחלב  הּטמא; העֹוף ונבלת העֹוף; מן ּבין הּבהמה, מן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבין
ּבּׁשחיטה, ׁשהכׁשר ּפי על אף - ּבּכפרים ׁשחּוטה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבהמה
הּׂשדה  ירקֹות ּכל ּוׁשאר הּמחׁשבה; אחר ׁשני הכׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָצרי

ׁשמרקעין חריפים]ּכגֹון ּביֹותר,[בצלים הּקׁשים והּבצלים , ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
מחׁשבה  צריכין - קטּנים ודגים החגבים וכן ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָוהּפטרּיֹות,

עלׁשין ירק]ּבּכפרים. עליהן [מין ונמל לבהמה, ׁשּזרען ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
אחר  עליהן ׁשּיחׁשב עד טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלאדם

ׁשּמחׁשבת עלׁשין [בשעת]ׁשּיּתלׁשּו; מחׁשבה. אינּה חּבּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
והדיחן לבהמה -[במים]ׁשּלּקטן לאדם עליהן ונמל , ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמחׁשבה; אחר ׁשני הכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹצריכֹות
שנפשט]האלל בעור הדבוק בשר עליו [שאריות חּׁשב אם - ֲִִֵָָָָ

הרי  עליו, חּׁשב לא ואם אכלין; טמאת מק ּבל ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻלאכילה,
המחּברין  העצמֹות וכן טמאה. מקּבל ואינֹו ּכעץ ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֻֻהּוא
ּומן  הּקרנים מן הרּכין והּמקֹומֹות והּגידין, ְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָּבּבׂשר,
הּצּפרנים  מן הרּכים והּמקֹומֹות והּנֹוצה, והּכנפים ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַָָָָָהּטלפים,
והכׁשר. מחׁשבה צריכין - ּבּבׂשר הּמבלעין החרטֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻּומן
ּבהמה  נבלת הכׁשר: ולא מחׁשבה לא צריכין ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹואּלּו
ּבהמה  וחלב הּטהֹור, העֹוף ונבלת מקֹום, ּבכל ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָטהֹורה

ל  מחׁשבה, צרי מאּלּו אחד אין - ּבּכרּכים ׁשהן טמאה פי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּסֹופן  מּפני הכׁשר, צריכין ואינן אדם; למאכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמיחדין
חמּורה, טמאה המטּמא וכל ּבכזית, וכלים אדם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻלטּמא
צריכין  ואין מחׁשבה, צריכין ואּלּו הכׁשר. צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָאינֹו
טמאה  ּבהמה ונבלת ּבּכפרים, הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהכׁשר:
אב  ּכזית, אבל מּכזית; ּפחֹות על ׁשחּׁשב והּוא, מקֹום; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבכל

הּוא. ְָֻטמאה
ׁשנים „. ּבּה וׁשחט לנכרי, טמאה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָיׂשראל

וושט] ׁשהיא [קנה זמן ּכל אכלין טמאת מּטּמאה זֹו הרי -ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָֻ
ׁשחטּה יׂשראל ׁשהרי - מחׁשבה צריכה ואינּה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמפרּכסת;
צריכה  ואינּה מּזֹו; ּגדֹולה מחׁשבה ל ואין הּגֹוי, ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלאכילת
אחד, ּבּה ׁשחט חמּורה. טמאה לטּמא ׁשּסֹופּה לפי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהכׁשר,

ׁשּנחרּה חד]א ֹו וכן [בכלי אכלין. טמאת מּטּמאה אינּה - ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָֻ
רב  אֹו ׁשנים ּבּה וׁשחט ליׂשראל, טהֹורה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּגֹוי
מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל אכלין טמאת מּטּמאה - ְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻׁשנים
אינּה - נחרּה אֹו אחד, ּבּה ׁשחט הכׁשר; צריכה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואינּה

הּנבלֹות. ּכׁשאר היא והרי אכלין, טמאת ְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָֻמּטּמאה
חּׁשב ‰. ּכ ואחר ּבהמה, ׁשל החי מן מאבר ּבׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהחֹות

אינֹו - חתכֹו ּכ ואחר עליו, חּׁשב הכׁשר. צרי - ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעליו
הכׁשר  טמ צרי ׁשּמטּמא מּפני וכל ; ּכנבלה, חמּורה אה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

הכׁשר. צרי אינֹו חמּורה טמאה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻהמטּמא
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.Â,עליו ׁשחּׁשב טמאה ּבהמה מּנבלת מּכזית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפחֹות
צרי הּכל אין - אחרים מאכלים ּכביצה עליו ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹוהׁשלים
הׁשלימֹו אם הּביצה, ׁשּבכלל מּכזית ּופחֹות הֹואיל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָהכׁשר;

חמּורה  טמאה מטּמא ּבהמה לכזית, מּנבלת ּכזית וכן . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
ׁשהׁשלים  עד ּבבצק אֹותֹו וחּפה עליה, ׁשחּׁשב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמאה
זה  הרי הּבצק, מּפני ּבמּגע מטּמא ואינֹו הֹואיל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָלכביצה
וכל  הֹואיל הכׁשר, צרי הּזה הּבצק ואין מחׁשבה. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָצרי
אף  ׁשּבתֹוכֹו; נבלה ּכזית מּפני ּבמּׂשא מטּמא הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּׁשעּור
טמאה  לטּמא סֹופֹו הרי ּבמּגע, מטּמא ׁשאינֹו ּפי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֻעל

הכׁשר. צרי אין לפיכ ְְֲִִֵֵֶָָָחמּורה;
.Ê מּׁשאר ּכביצה עליו ׁשהׁשלים הּמת, מּבׂשר מּכזית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפחֹות

הּכל  - ּכל אכלין אצל הּכל ּבטל ׁשהרי מחׁשבה, צרי ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּבכללֹו הּמת ּבׂשר מּפני הכׁשר, צרי הּכל ואין .אדם; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.Á טמאה ּכזית מטּמא הּכל - ּבבצק ׁשחּפהּו הּמת, מן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻ
.חמּורה  ֲָ

.Ëחּׁשב החֹות אם - לכלבים להאכילֹו חי מאדם ּבׂשר ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
צרי ואינֹו מחׁשבה צרי זה הרי אדם, למאכל ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָעליו

.הכׁשר  ְֵֶ
.Èלגת ׁשּנפל היין]ּגֹוזל ייצור ּפי [בית על אף - ומת , ְִֵֶַַַַָָָ

ּבּמדינה צרי[בעיר]ׁשהּגת ּולפיכ ּבּגת, נמאס הרי - ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ
לנכרי [לאכילה]מחׁשבה להאכילֹו ּכׁשהעלהּו עליו חּׁשב . ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

חּׁשב  אדם; למאכל עליו חּׁשב ׁשהרי מּטּמא, זה הרי -ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
זה  היה אכלין. טמאת מּטּמא אינֹו לכלב, להאכילֹו ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻעליו
זה  הרי וקטן, ׁשֹוטה חרׁש לאדם להאכילֹו עליו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשחּׁשב

העלהּו טמא [החרש]טהֹור; זה הרי לאדם, להאכילֹו ּכדי ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
מחׁשבה. להם ואין מעׂשה, להם ׁשּיׁש -ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ו שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשהן ‡. ּכל עצמן, לטמאת לטמאה? אכלין ׁשעּור ;ּכּמה ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָֻֻ

האכל  "מּכל ׁשּנאמר: - מּטּמא חרּדל, אֹו ׁשמׁשם ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאפּלּו
אחר  אכל מטּמא טמא אכל ואין ׁשהּוא. ּכל יאכל", ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאׁשר
קלּפתּה. ּבלא ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה עד - ידים אֹו מׁשקין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹו
ּכביצה  ׁשּיאכל עד נפסל אינֹו - טמאים אכלין האֹוכל ְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹוכן

ּפרס. חצי הּוא וזה ְְֱֲִֶֶָָּומחצה,
ׁשהן ·. ּכל מּטּמאין אפּלּוהּמׁשקין ׁשהן; ּבכל ּומטּמאין , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

אֹו ּבכלים, אֹו ּבאכלין, ׁשּנגעה ּכחרּדל טמאים מׁשקין ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָטּפת
הּׁשֹותה  אין כן, ּפי על ואף נטמאּו. - אחרים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַּבמׁשקין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו רביעית, ׁשּיׁשּתה עד נפסל, טמאין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמׁשקין

הּגוּיה‚. את לפסל מצטרפין הּמׁשקין האדם]ּכל ,[גוף ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
טמאת  לטּמא לכביצה, מצטרפין האכלין וכל ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵַַָָָָָֻלרביעית.
עם  חּטה אפּלּו הּגוּיה; את לפסל ּפרס, ּולכחצי ְְְְֲֲֳִִִִִִִֶַַָָָָֹאכלים,
הּכל  - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּובׂשר ּתאנה עם ּבצק, עם ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹקמח

ְִֵָמצטרף.
והאלל„. והּתבלין והּמרק ּבּבׂשר, המחּבר [שאריות העֹור ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָֻ

שנפשט] בעור הדבוק עליו בשר חּׁשב ׁשּמקצתֹו ּפי על אף ,ְִִִֵֶַַָָָ

ּפלטּתּו[לאכילה] מקצתֹו עליו, חּׁשב לא ְְְִִִֵַָָָָָֹּומקצתֹו
שאריות] סּכין[השאירה ּפלטּתּו ּומקצתֹו [שאריות חּיה ְְִִַַַָָָ

בסכין] כשחתכו ּבּבׂשר,שנותרו המחּברין והעצמֹות ,ְְֲִַַָָָָָֻ
והּכנפים  והּטלפים, הּקרנים מן הרּכין והּמקֹומֹות ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַַָָָוהּגידים

החרטֹום והּנֹוצה  ּומן הּצּפרנים מן הרּכין והּמקֹומֹות , ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָ
ּומטּמאין  מּטּמאין מאּלּו אחד ּכל - ּבּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּמבלעין

ּפרס. לכחצי אֹו לכביצה, ְְְְְֲִִִִֵַָָָּומצטרפין
אינן ‰. - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן טמאין אכלין ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכביצה

מן  וכעדׁשה הּנבלה מן אֹו הּמת מן ּכזית וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָמטּמאין;
טהֹורין  - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן .הּׁשרץ ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ

.Âונֹותר ודם חלב זמנן]ּכזית אחר הקדשים ּופּגּול [מן ְְְִִֵֶַָָ
במחשבה] שנפסלו אין [קדשים - ונתמעטּו ּבחּמה, ְְֲִִִֵֶַַַָָׁשהּניחן

לכמֹות  חזרּו - ונתּפחּו ּבּגׁשמים, הּניחן ּכרת. עליהן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָחּיבין
לאּסּור. ּבין קּלה, לטמאה ּבין חמּורה, לטמאה ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֻֻׁשהיּו,

.Êבצלים ּובני בצלים תלושין]עלי בצלים ׁשהן [עלי ְְְֲִִֵֵֵֶָָ
היּו ואם ׁשהן; ּכמֹות מׁשּתערין ריר, ּבהן יׁש אם - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָחלּולין

חללן. את ממע וריקנין, ְְֲֲִִֵֵֶַָָָחלּולין
.Áספּגנין יׁש[כספוג]ּפת ואם ׁשהיא; ּכמֹות מׁשּתערת , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֻ

חללה. את ממע חלל, ְֲֵֶַָָָָָלּה
.Ëׁשּנתּפח העגל ׁשּנתמעט[בבישול]ּבׂשר זקנה ּובׂשר ,- ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשהן. ּכמֹות ְְֲִִֵֶַמׁשּתערין
.Èהּמתקרקׁשין והּׁשקד והּתמרה מחמת האגֹוז [מקשקשים ְְְְְְֱִִֵַַַַָָָָ

ׁשהן.יובשם] ּכמֹות מׁשּתערין ,ְְֲִִֵֶַ
.‡Èהיּו זה; עם זה מצטרפין ׁשוין, וׁשעּורֹו ׁשּטמאתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֻּכל

- טמאתן לא אבל ׁשעּורן ׁשעּורן, לא אבל ׁשוין ְְֲֲִִִָָָָָָָָָֹֹֻֻטמאתן
מצטרפין  אבל אין טמאתן ּכיצד ׁשּבהן. ּכּקל לטּמא ואפּלּו , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

ולא  ׁשעּורֹו ׁשּלֹו; ורקב הּמת ּבׂשר ּכגֹון ׁשעּורן ? ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹלא
ּבׂשר ּכגֹון -]טמאתֹו, צרי[האדם ואין הּנבלה. ּובׂשר הּמת ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֻ

ּכגֹון  ּבטמאה, ולא ּבׁשעּור לא ׁשוין היּו לא ׁשאם ְְְְְִִִֶַָָָֹֹֹֻלֹומר,
מצטרפין. ׁשאין - הּׁשרץ ּובׂשר הּנבלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבׂשר

.·Èאינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, ׁשעּורן - טמאים ְֳִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאכלין
אינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, וטמאתן ּבכביצה; אּלא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻמטּמא

כלים  ולא אדם, מטּמא ואינֹו ּבמּגע, אּלא לפיכמטּמא . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
אכל  ּביצה ּכחצי ּכיצד? ׁשּבׁשניהן. ּכּקל לטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמצטרפין
זה  הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּביצה וכחצי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹראׁשֹון
וכחצי  ׁשני אכל ּביצה ּכחצי ּפסלּה. ּבתרּומה, נגע ואם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשני;

ׁשליׁשי  זה הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל וכן ּביצה . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
ּביצה  וחצי ראׁשֹון אכל ּביצה חצי אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכל
רביעי. הּכל הרי - ּבזה זה ׁשּבללן קדׁש ׁשל רביעי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹאכל

.‚È ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
חּלקן ראׁשֹון; הּכל חלקים]- לשני ׁשני.[- מהן אחד ּכל , ְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּפסלּוהּו; ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על לעצמֹו וזה לעצמֹו זה ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָנפל
ׁשני. עׂשּוהּו ּכאחד, ׁשניהן ְְְִֵֵֶֶָָָנפלּו

.„È ּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ׁשני אכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
לעצמֹו זה נפל ׁשליׁשי. מהם אחד ּכל חּלקן, ׁשני; הּכל -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשניהן  נפלּו ּפסלּוהּו; לא ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על לעצמֹו ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹוזה

ׁשליׁשי  ׁשעׂשּוהּו מּפני ּפסלּוהּו, - .ּכאחת ְְְְִִִֵֶַַָָ
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.ÂË זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכביצה
ׁשהּׁשליׁשי  - ׁשני וזה ׁשני זה חּלקן, ראׁשֹון; הּכל - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבזה

ׁשני  נעׂשה ּבראׁשֹון, .ׁשּנגע ֲִִֵֶַַָָָ
.ÊË ׁשני אכל ביצים וכׁשּתי ראׁשֹון, אכל ביצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֹֹּכׁשּתי

ראׁשֹון; מהן אחד ּכל לׁשנים, חּלקן ראׁשֹון. הּכל - ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבללן
וכן  ׁשני. מהן אחד ּכל ארּבעה, אֹו חלקים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹחּלקן
ׁשּבללן  ׁשליׁשי אכל ביצים וכׁשּתי ׁשני, אכל ביצים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹּכׁשּתי
לׁשלׁשה  ׁשני; מהן אחד ּכל לׁשנים, חּלקן ׁשני. הּכל -ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשליׁשי  מהן אחד ּכל .ּולארּבעה, ְְְִִֵֶֶַָָָָ

ה  ¤¤ּפרק
לאכל,ידֹות ‡. הּסמּוכין הרּכין העצים הן האכלין, ְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

והאּגסים  תאנים עקצי ּכמֹו האילן, מן ּבהן נתלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשהאכל
מּדברים  ּבהן וכּיֹוצא הּגלעינין, וכן האׁשּכֹול; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּוקצה
ׁשעל  הּקלּפה הם האכלין, וׁשֹומרי להן. צרי ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהאכל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותֹו; ׁשֹומרת ׁשהיא ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹהאכל
ולא ּכל ·. ּומטּמא, מּטּמא - ׁשֹומר ואינֹו יד, ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹ

טומאה]מצטרף לשיעור ּפי [- על אף ׁשֹומר, ׁשהּוא וכל ; ְְִִֵֵֶַַָֹ
ׁשֹומר  לא ׁשאינֹו וכל ּומצטרף; ּומּטּמא מטּמא - יד ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשאינֹו
ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין מטּמא, ולא מּטּמא אינֹו - יד ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹולא
נגעה  ׁשאם מצטרף? ואינֹו ּומטּמא, מּטּמא ּכיצד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמצטרף.
טמאה  נגעה ואם ּבֹו; הּתלּוי האכל נטמא ּבּיד, ְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹֻֻטמאה
האכל, עם מצטרפת הּיד ואין הּיד. נטמאת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאכל,
ׁשֹומר, היה אם אבל ּפרס; לחצי אֹו לכביצה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָלהׁשלימֹו

ּפרס. ולחצי לכביצה מצטרף זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָהרי
להכׁשר‚. יד יׁש ּכ לטמאה, ׁשּיד לקבלת ּכׁשם -] ְְְְְֵֵֵֶֶָָָָֻ

ּבֹו;טומאה] הּתלּוי האכל ּכל הכׁשר הּיד, הכׁשר ׁשאם -ְְִֶֶַַַַָָָָֹֻֻ
מּכזית לפחֹות יד מכזית]ויׁש פחות האוכל ויׁש[אפי' , ְְְְִִֵֵַָָ
מּכפֹול לפחֹות שעועית]ׁשֹומר סוג - פול של .[מגודל ְְִֵָ

ׁשחּלקֹו האכל [לשנים]וׁשֹומר עם מצטרף אינֹו ,. ְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹ
ּכׁשהן „. האכלין עם מּטּמאין ׁשהן אכלין לׁשֹומרי ְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומּנין

יּזרע" אׁשר זרּוע זרע ּכל "על ׁשּנאמר: ּבהן? -מחּברין ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבׂשעירן  חּטים לזריעה, מֹוציאין אדם ׁשּבני ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּכדר

והּוא [קליפתן] ּבקלּפיהן; ועדׁשים ּבקלּפיהן, ּוׂשעֹורין ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָ
הּׁשֹומרין. לׁשאר ְְִִִַַָהּדין

ּכׁשהן ‰. ּומטּמאֹות מּטּמאֹות ׁשהן האכלין לידֹות ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָּומּנין
לכם" הּוא "טמא ׁשּנאמר: האכל? עם לכל מחּברין - ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻ

ְְֵֶֶָׁשּבצרכיכם.
.Âיין]לּגת[ענבים]הּבֹוצר ידֹות;[לעשותם לֹו אין - ֵֵַַַָ

ׁשּמֹוצץ מּפני ּבּיד, צר לֹו אין הּמׁשקה.[היד]ׁשהרי את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
.Êלסּכּו לסוכתו]הּקֹוצר אינֹו[- ׁשהרי ידֹות; לֹו אין - ְֲִֵֵֵֵֶַָ

לּיד. ִַָָצרי
.Áׁשּבססן האכלין ידֹות טהֹורין.[ריסקם]ּכל ּבּגרן, ְְְֳִִֶֶַָָָָָֹ
.Ëקטן]ּפסיגה ׁשרּקנּה[אשכול אׁשּכֹול ,[מענביה]ׁשל ְְְִִֶֶֶָָ

יד זה הרי - אחד ּגרּגר ּבּה נׁשּתּיר ואם לאֹותֹוטהֹורה; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשרביט וכן טמאה. ּומקּבלת ׁשרּקנֹו,[אשכול]ּגרּגר, ּתמרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
קטנּיֹות  ׁשרביט וכן טמא. אחת, ּתמרה ּבֹו ׁשּיר ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָטהֹור;

טמאה. מקּבל אחד, ּגרּגר ּבֹו ׁשּיר טהֹור; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשרּקנֹו,
.Èׁשֹומר ּגּבי על ׁשֹומר אין על לעֹולם קליפה [כגון ְֵֵֵֵַַָ

הּוא קליפה] לאכל, הּסמּו ּבלבד אחד ׁשֹומר אּלא ;ְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
עּמֹו. ְִֶַָהּנחׁשב

.‡Èּפנימית ּבבצל: קלּפֹות הנאכל]ׁשלׁש ּבין [הבצל - ְְְִִִֵָָָֹ
קדּורה ּבין אמצעית[חתוכה]ׁשלמה מצטרפת; [שאינה , ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

מצטרפת;נאכלת] אינּה קדּורה מצטרפת, ׁשלמה -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
טהֹורה. ,ּכ ּובין ּכ ּבין - ְִֵֵַָָָָהחיצֹונה

.·È ׁשהן מּפני ּומצטרפֹות, ּומטּמאֹות מּטּמאֹות הּקלּפין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּכל
תּורמּוסיןׁשֹומר  ּוקלּפי פֹולין קלּפי קטנית]. מין זרקן,[- - ְְְְִִִִֵֵֵָָ

ּבהן  נׁשאר ואם מּטּמאין; לאכלין, ּכנסן מּטּמאין; ְְְְְֳִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָאינן
על  אף - מלפפֹון קלּפי מּטּמאין. ּכ ּובין ּכ ּבין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאכל
אכלין. טמאת מּטּמאֹות הּמלפפֹון, מּתֹו ּבהן ׁשאין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָֻּפי
עּמהן; מצטרפת קלּפתן יבׁשין, ׁשהן ּבזמן - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשעֹורין
לחה  ּבין - החּטה אבל מצטרפת. אין לחין, ׁשהן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּובזמן

מצטרפת  קלּפתּה יבׁשה, .ּבין ְְְִִֵֵֶֶָָָָ
.‚È,מצטרפֹות ולא ּומטּמאֹות מּטּמאֹות - הּגרעינין ְְְְְְְִִִִַַַַָָֹּכל

הרטב מּגלעינת ורך]חּוץ רטוב ּתמרה [תמר ׁשל אבל ; ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
מצטרף. אין ְְִֵֵֵָָיבׁשה,

.„Èלתמר]החֹותל הגרעין שבין ׁשל [קרום הּגרעינה ׁשעל ְִֶֶַַַַָָ
מּפני  - מצטרף היבׁשה, ּגרעינת וׁשעל מצטרף; אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹרטב,

ּכאכל. נחׁשב ּבאכל, ּדבק ְְֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשהּוא
.ÂËמקצתּה ׁשּיצאת רטב ׁשל לתמר]ּגרעינה ּכל [מחוץ - ְְִִֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּיׁש עצם וכן מצטרף. אינֹו והּיֹוצא מצטרף, האכל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּכנגד
הּבׂשר  עליו היה מצטרף. הּבׂשר ׁשּכנגד ּכל ּבׂשר, ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָעליו
הּבׂשר  ׁשּתחת העצם אּלא מּמּנּו מצטרף אין אחד, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצד
אֹותֹו רֹואין חלל, לעצם היה לא ואם העצם; חלל ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹעד

האזֹוב ּכעבי הּוא מצטרפת]ּכאּלּו העצם מן דקה ,[שכבה ְֳִִֵָָ
הן  ׁשֹומר ּכמֹו לּבׂשר ׁשהעצמֹות מצטרף, אין העצם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּוׁשאר

ֲִחׁשּובין.
.ÊËהירך]קּולית -[עצם ּכפֹול אפּלּו ּבׂשר, עליה ׁשהיה ְֲִִֶֶָָָָָָ

לטמאה. ּכּלּה את ְְֵֶָָֻֻּגֹורר
.ÊÈ ׁשּׁשלקן ּפי על אף - תמרה וגרעיני זיתים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגלעיני

מּטּמאין [בישלן] אין .לאכלין, ְֳִִִֵַָָ
.ÁÈ אין לאכלין, ׁשּכנסן ּפי על אף - חרּובין ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָּגלעיני

מּטּמאין  לאכלין, ׁשלקן .מּטּמאין; ְְְֳִִִִִַַָָָָ
.ËÈ הּׁשּום ׁשרׁשי ּומצטרפין: ּומטּמאין מּטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָאּלּו

והּקפלֹוטֹות בצל]והּבצלים והּפטמה [מין לחין, ׁשהן ּבזמן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ
הבצל] והעּמּוד[ראש יבׁשה, ּבין לחה ּבין [כעין ׁשּלהן ְְֵֵֵֶֶַַָָָָ

האכלקנה] ּכנגד מכּון בבצל]ׁשהּוא הנאכל החלק -], ְְֶֶֶֶָָֹֻ
החזרין צנון]והּנפּוס[חסה]וׁשרׁשי ּגדֹול [מין צנֹון וׁשרׁשי ; ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָ
והּסיב הּמנתה [חוטים]מצטרף, וׁשרׁשי מצטרף; אינֹו ׁשּלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

עשב]והּפיגם מיני ּגּנה [- וירקֹות ׂשדה ירקֹות וׁשרׁשי , ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89



קג oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn e"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Â,עליו ׁשחּׁשב טמאה ּבהמה מּנבלת מּכזית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפחֹות
צרי הּכל אין - אחרים מאכלים ּכביצה עליו ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹוהׁשלים
הׁשלימֹו אם הּביצה, ׁשּבכלל מּכזית ּופחֹות הֹואיל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָהכׁשר;

חמּורה  טמאה מטּמא ּבהמה לכזית, מּנבלת ּכזית וכן . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
ׁשהׁשלים  עד ּבבצק אֹותֹו וחּפה עליה, ׁשחּׁשב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמאה
זה  הרי הּבצק, מּפני ּבמּגע מטּמא ואינֹו הֹואיל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָלכביצה
וכל  הֹואיל הכׁשר, צרי הּזה הּבצק ואין מחׁשבה. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָצרי
אף  ׁשּבתֹוכֹו; נבלה ּכזית מּפני ּבמּׂשא מטּמא הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּׁשעּור
טמאה  לטּמא סֹופֹו הרי ּבמּגע, מטּמא ׁשאינֹו ּפי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֻעל

הכׁשר. צרי אין לפיכ ְְֲִִֵֵֶָָָחמּורה;
.Ê מּׁשאר ּכביצה עליו ׁשהׁשלים הּמת, מּבׂשר מּכזית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפחֹות

הּכל  - ּכל אכלין אצל הּכל ּבטל ׁשהרי מחׁשבה, צרי ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּבכללֹו הּמת ּבׂשר מּפני הכׁשר, צרי הּכל ואין .אדם; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.Á טמאה ּכזית מטּמא הּכל - ּבבצק ׁשחּפהּו הּמת, מן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻ
.חמּורה  ֲָ

.Ëחּׁשב החֹות אם - לכלבים להאכילֹו חי מאדם ּבׂשר ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
צרי ואינֹו מחׁשבה צרי זה הרי אדם, למאכל ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָעליו

.הכׁשר  ְֵֶ
.Èלגת ׁשּנפל היין]ּגֹוזל ייצור ּפי [בית על אף - ומת , ְִֵֶַַַַָָָ

ּבּמדינה צרי[בעיר]ׁשהּגת ּולפיכ ּבּגת, נמאס הרי - ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ
לנכרי [לאכילה]מחׁשבה להאכילֹו ּכׁשהעלהּו עליו חּׁשב . ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

חּׁשב  אדם; למאכל עליו חּׁשב ׁשהרי מּטּמא, זה הרי -ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
זה  היה אכלין. טמאת מּטּמא אינֹו לכלב, להאכילֹו ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻעליו
זה  הרי וקטן, ׁשֹוטה חרׁש לאדם להאכילֹו עליו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשחּׁשב

העלהּו טמא [החרש]טהֹור; זה הרי לאדם, להאכילֹו ּכדי ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
מחׁשבה. להם ואין מעׂשה, להם ׁשּיׁש -ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ו שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשהן ‡. ּכל עצמן, לטמאת לטמאה? אכלין ׁשעּור ;ּכּמה ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָֻֻ

האכל  "מּכל ׁשּנאמר: - מּטּמא חרּדל, אֹו ׁשמׁשם ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאפּלּו
אחר  אכל מטּמא טמא אכל ואין ׁשהּוא. ּכל יאכל", ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאׁשר
קלּפתּה. ּבלא ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה עד - ידים אֹו מׁשקין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹו
ּכביצה  ׁשּיאכל עד נפסל אינֹו - טמאים אכלין האֹוכל ְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹוכן

ּפרס. חצי הּוא וזה ְְֱֲִֶֶָָּומחצה,
ׁשהן ·. ּכל מּטּמאין אפּלּוהּמׁשקין ׁשהן; ּבכל ּומטּמאין , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

אֹו ּבכלים, אֹו ּבאכלין, ׁשּנגעה ּכחרּדל טמאים מׁשקין ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָטּפת
הּׁשֹותה  אין כן, ּפי על ואף נטמאּו. - אחרים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַּבמׁשקין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו רביעית, ׁשּיׁשּתה עד נפסל, טמאין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמׁשקין

הּגוּיה‚. את לפסל מצטרפין הּמׁשקין האדם]ּכל ,[גוף ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
טמאת  לטּמא לכביצה, מצטרפין האכלין וכל ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵַַָָָָָֻלרביעית.
עם  חּטה אפּלּו הּגוּיה; את לפסל ּפרס, ּולכחצי ְְְְֲֲֳִִִִִִִֶַַָָָָֹאכלים,
הּכל  - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּובׂשר ּתאנה עם ּבצק, עם ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹקמח

ְִֵָמצטרף.
והאלל„. והּתבלין והּמרק ּבּבׂשר, המחּבר [שאריות העֹור ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָֻ

שנפשט] בעור הדבוק עליו בשר חּׁשב ׁשּמקצתֹו ּפי על אף ,ְִִִֵֶַַָָָ

ּפלטּתּו[לאכילה] מקצתֹו עליו, חּׁשב לא ְְְִִִֵַָָָָָֹּומקצתֹו
שאריות] סּכין[השאירה ּפלטּתּו ּומקצתֹו [שאריות חּיה ְְִִַַַָָָ

בסכין] כשחתכו ּבּבׂשר,שנותרו המחּברין והעצמֹות ,ְְֲִַַָָָָָֻ
והּכנפים  והּטלפים, הּקרנים מן הרּכין והּמקֹומֹות ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַַָָָוהּגידים

החרטֹום והּנֹוצה  ּומן הּצּפרנים מן הרּכין והּמקֹומֹות , ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָ
ּומטּמאין  מּטּמאין מאּלּו אחד ּכל - ּבּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּמבלעין

ּפרס. לכחצי אֹו לכביצה, ְְְְְֲִִִִֵַָָָּומצטרפין
אינן ‰. - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן טמאין אכלין ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכביצה

מן  וכעדׁשה הּנבלה מן אֹו הּמת מן ּכזית וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָמטּמאין;
טהֹורין  - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן .הּׁשרץ ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ

.Âונֹותר ודם חלב זמנן]ּכזית אחר הקדשים ּופּגּול [מן ְְְִִֵֶַָָ
במחשבה] שנפסלו אין [קדשים - ונתמעטּו ּבחּמה, ְְֲִִִֵֶַַַָָׁשהּניחן

לכמֹות  חזרּו - ונתּפחּו ּבּגׁשמים, הּניחן ּכרת. עליהן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָחּיבין
לאּסּור. ּבין קּלה, לטמאה ּבין חמּורה, לטמאה ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֻֻׁשהיּו,

.Êבצלים ּובני בצלים תלושין]עלי בצלים ׁשהן [עלי ְְְֲִִֵֵֵֶָָ
היּו ואם ׁשהן; ּכמֹות מׁשּתערין ריר, ּבהן יׁש אם - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָחלּולין

חללן. את ממע וריקנין, ְְֲֲִִֵֵֶַָָָחלּולין
.Áספּגנין יׁש[כספוג]ּפת ואם ׁשהיא; ּכמֹות מׁשּתערת , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֻ

חללה. את ממע חלל, ְֲֵֶַָָָָָלּה
.Ëׁשּנתּפח העגל ׁשּנתמעט[בבישול]ּבׂשר זקנה ּובׂשר ,- ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשהן. ּכמֹות ְְֲִִֵֶַמׁשּתערין
.Èהּמתקרקׁשין והּׁשקד והּתמרה מחמת האגֹוז [מקשקשים ְְְְְְֱִִֵַַַַָָָָ

ׁשהן.יובשם] ּכמֹות מׁשּתערין ,ְְֲִִֵֶַ
.‡Èהיּו זה; עם זה מצטרפין ׁשוין, וׁשעּורֹו ׁשּטמאתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֻּכל

- טמאתן לא אבל ׁשעּורן ׁשעּורן, לא אבל ׁשוין ְְֲֲִִִָָָָָָָָָֹֹֻֻטמאתן
מצטרפין  אבל אין טמאתן ּכיצד ׁשּבהן. ּכּקל לטּמא ואפּלּו , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

ולא  ׁשעּורֹו ׁשּלֹו; ורקב הּמת ּבׂשר ּכגֹון ׁשעּורן ? ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹלא
ּבׂשר ּכגֹון -]טמאתֹו, צרי[האדם ואין הּנבלה. ּובׂשר הּמת ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֻ

ּכגֹון  ּבטמאה, ולא ּבׁשעּור לא ׁשוין היּו לא ׁשאם ְְְְְִִִֶַָָָֹֹֹֻלֹומר,
מצטרפין. ׁשאין - הּׁשרץ ּובׂשר הּנבלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבׂשר

.·Èאינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, ׁשעּורן - טמאים ְֳִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאכלין
אינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, וטמאתן ּבכביצה; אּלא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻמטּמא

כלים  ולא אדם, מטּמא ואינֹו ּבמּגע, אּלא לפיכמטּמא . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
אכל  ּביצה ּכחצי ּכיצד? ׁשּבׁשניהן. ּכּקל לטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמצטרפין
זה  הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּביצה וכחצי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹראׁשֹון
וכחצי  ׁשני אכל ּביצה ּכחצי ּפסלּה. ּבתרּומה, נגע ואם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשני;

ׁשליׁשי  זה הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל וכן ּביצה . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
ּביצה  וחצי ראׁשֹון אכל ּביצה חצי אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכל
רביעי. הּכל הרי - ּבזה זה ׁשּבללן קדׁש ׁשל רביעי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹאכל

.‚È ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
חּלקן ראׁשֹון; הּכל חלקים]- לשני ׁשני.[- מהן אחד ּכל , ְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּפסלּוהּו; ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על לעצמֹו וזה לעצמֹו זה ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָנפל
ׁשני. עׂשּוהּו ּכאחד, ׁשניהן ְְְִֵֵֶֶָָָנפלּו

.„È ּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ׁשני אכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
לעצמֹו זה נפל ׁשליׁשי. מהם אחד ּכל חּלקן, ׁשני; הּכל -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשניהן  נפלּו ּפסלּוהּו; לא ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על לעצמֹו ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹוזה

ׁשליׁשי  ׁשעׂשּוהּו מּפני ּפסלּוהּו, - .ּכאחת ְְְְִִִֵֶַַָָ
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.ÂË זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכביצה
ׁשהּׁשליׁשי  - ׁשני וזה ׁשני זה חּלקן, ראׁשֹון; הּכל - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבזה

ׁשני  נעׂשה ּבראׁשֹון, .ׁשּנגע ֲִִֵֶַַָָָ
.ÊË ׁשני אכל ביצים וכׁשּתי ראׁשֹון, אכל ביצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֹֹּכׁשּתי

ראׁשֹון; מהן אחד ּכל לׁשנים, חּלקן ראׁשֹון. הּכל - ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבללן
וכן  ׁשני. מהן אחד ּכל ארּבעה, אֹו חלקים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹחּלקן
ׁשּבללן  ׁשליׁשי אכל ביצים וכׁשּתי ׁשני, אכל ביצים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹּכׁשּתי
לׁשלׁשה  ׁשני; מהן אחד ּכל לׁשנים, חּלקן ׁשני. הּכל -ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשליׁשי  מהן אחד ּכל .ּולארּבעה, ְְְִִֵֶֶַָָָָ

ה  ¤¤ּפרק
לאכל,ידֹות ‡. הּסמּוכין הרּכין העצים הן האכלין, ְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

והאּגסים  תאנים עקצי ּכמֹו האילן, מן ּבהן נתלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשהאכל
מּדברים  ּבהן וכּיֹוצא הּגלעינין, וכן האׁשּכֹול; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּוקצה
ׁשעל  הּקלּפה הם האכלין, וׁשֹומרי להן. צרי ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהאכל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותֹו; ׁשֹומרת ׁשהיא ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹהאכל
ולא ּכל ·. ּומטּמא, מּטּמא - ׁשֹומר ואינֹו יד, ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹ

טומאה]מצטרף לשיעור ּפי [- על אף ׁשֹומר, ׁשהּוא וכל ; ְְִִֵֵֶַַָֹ
ׁשֹומר  לא ׁשאינֹו וכל ּומצטרף; ּומּטּמא מטּמא - יד ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשאינֹו
ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין מטּמא, ולא מּטּמא אינֹו - יד ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹולא
נגעה  ׁשאם מצטרף? ואינֹו ּומטּמא, מּטּמא ּכיצד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמצטרף.
טמאה  נגעה ואם ּבֹו; הּתלּוי האכל נטמא ּבּיד, ְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹֻֻטמאה
האכל, עם מצטרפת הּיד ואין הּיד. נטמאת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאכל,
ׁשֹומר, היה אם אבל ּפרס; לחצי אֹו לכביצה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָלהׁשלימֹו

ּפרס. ולחצי לכביצה מצטרף זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָהרי
להכׁשר‚. יד יׁש ּכ לטמאה, ׁשּיד לקבלת ּכׁשם -] ְְְְְֵֵֵֶֶָָָָֻ

ּבֹו;טומאה] הּתלּוי האכל ּכל הכׁשר הּיד, הכׁשר ׁשאם -ְְִֶֶַַַַָָָָֹֻֻ
מּכזית לפחֹות יד מכזית]ויׁש פחות האוכל ויׁש[אפי' , ְְְְִִֵֵַָָ
מּכפֹול לפחֹות שעועית]ׁשֹומר סוג - פול של .[מגודל ְְִֵָ

ׁשחּלקֹו האכל [לשנים]וׁשֹומר עם מצטרף אינֹו ,. ְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹ
ּכׁשהן „. האכלין עם מּטּמאין ׁשהן אכלין לׁשֹומרי ְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומּנין

יּזרע" אׁשר זרּוע זרע ּכל "על ׁשּנאמר: ּבהן? -מחּברין ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבׂשעירן  חּטים לזריעה, מֹוציאין אדם ׁשּבני ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּכדר

והּוא [קליפתן] ּבקלּפיהן; ועדׁשים ּבקלּפיהן, ּוׂשעֹורין ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָ
הּׁשֹומרין. לׁשאר ְְִִִַַָהּדין

ּכׁשהן ‰. ּומטּמאֹות מּטּמאֹות ׁשהן האכלין לידֹות ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָּומּנין
לכם" הּוא "טמא ׁשּנאמר: האכל? עם לכל מחּברין - ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻ

ְְֵֶֶָׁשּבצרכיכם.
.Âיין]לּגת[ענבים]הּבֹוצר ידֹות;[לעשותם לֹו אין - ֵֵַַַָ

ׁשּמֹוצץ מּפני ּבּיד, צר לֹו אין הּמׁשקה.[היד]ׁשהרי את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
.Êלסּכּו לסוכתו]הּקֹוצר אינֹו[- ׁשהרי ידֹות; לֹו אין - ְֲִֵֵֵֵֶַָ

לּיד. ִַָָצרי
.Áׁשּבססן האכלין ידֹות טהֹורין.[ריסקם]ּכל ּבּגרן, ְְְֳִִֶֶַָָָָָֹ
.Ëקטן]ּפסיגה ׁשרּקנּה[אשכול אׁשּכֹול ,[מענביה]ׁשל ְְְִִֶֶֶָָ

יד זה הרי - אחד ּגרּגר ּבּה נׁשּתּיר ואם לאֹותֹוטהֹורה; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשרביט וכן טמאה. ּומקּבלת ׁשרּקנֹו,[אשכול]ּגרּגר, ּתמרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
קטנּיֹות  ׁשרביט וכן טמא. אחת, ּתמרה ּבֹו ׁשּיר ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָטהֹור;

טמאה. מקּבל אחד, ּגרּגר ּבֹו ׁשּיר טהֹור; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשרּקנֹו,
.Èׁשֹומר ּגּבי על ׁשֹומר אין על לעֹולם קליפה [כגון ְֵֵֵֵַַָ

הּוא קליפה] לאכל, הּסמּו ּבלבד אחד ׁשֹומר אּלא ;ְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
עּמֹו. ְִֶַָהּנחׁשב

.‡Èּפנימית ּבבצל: קלּפֹות הנאכל]ׁשלׁש ּבין [הבצל - ְְְִִִֵָָָֹ
קדּורה ּבין אמצעית[חתוכה]ׁשלמה מצטרפת; [שאינה , ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

מצטרפת;נאכלת] אינּה קדּורה מצטרפת, ׁשלמה -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
טהֹורה. ,ּכ ּובין ּכ ּבין - ְִֵֵַָָָָהחיצֹונה

.·È ׁשהן מּפני ּומצטרפֹות, ּומטּמאֹות מּטּמאֹות הּקלּפין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּכל
תּורמּוסיןׁשֹומר  ּוקלּפי פֹולין קלּפי קטנית]. מין זרקן,[- - ְְְְִִִִֵֵֵָָ

ּבהן  נׁשאר ואם מּטּמאין; לאכלין, ּכנסן מּטּמאין; ְְְְְֳִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָאינן
על  אף - מלפפֹון קלּפי מּטּמאין. ּכ ּובין ּכ ּבין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאכל
אכלין. טמאת מּטּמאֹות הּמלפפֹון, מּתֹו ּבהן ׁשאין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָֻּפי
עּמהן; מצטרפת קלּפתן יבׁשין, ׁשהן ּבזמן - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשעֹורין
לחה  ּבין - החּטה אבל מצטרפת. אין לחין, ׁשהן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּובזמן

מצטרפת  קלּפתּה יבׁשה, .ּבין ְְְִִֵֵֶֶָָָָ
.‚È,מצטרפֹות ולא ּומטּמאֹות מּטּמאֹות - הּגרעינין ְְְְְְְִִִִַַַַָָֹּכל

הרטב מּגלעינת ורך]חּוץ רטוב ּתמרה [תמר ׁשל אבל ; ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
מצטרף. אין ְְִֵֵֵָָיבׁשה,

.„Èלתמר]החֹותל הגרעין שבין ׁשל [קרום הּגרעינה ׁשעל ְִֶֶַַַַָָ
מּפני  - מצטרף היבׁשה, ּגרעינת וׁשעל מצטרף; אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹרטב,

ּכאכל. נחׁשב ּבאכל, ּדבק ְְֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשהּוא
.ÂËמקצתּה ׁשּיצאת רטב ׁשל לתמר]ּגרעינה ּכל [מחוץ - ְְִִֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּיׁש עצם וכן מצטרף. אינֹו והּיֹוצא מצטרף, האכל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּכנגד
הּבׂשר  עליו היה מצטרף. הּבׂשר ׁשּכנגד ּכל ּבׂשר, ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָעליו
הּבׂשר  ׁשּתחת העצם אּלא מּמּנּו מצטרף אין אחד, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצד
אֹותֹו רֹואין חלל, לעצם היה לא ואם העצם; חלל ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹעד

האזֹוב ּכעבי הּוא מצטרפת]ּכאּלּו העצם מן דקה ,[שכבה ְֳִִֵָָ
הן  ׁשֹומר ּכמֹו לּבׂשר ׁשהעצמֹות מצטרף, אין העצם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּוׁשאר

ֲִחׁשּובין.
.ÊËהירך]קּולית -[עצם ּכפֹול אפּלּו ּבׂשר, עליה ׁשהיה ְֲִִֶֶָָָָָָ

לטמאה. ּכּלּה את ְְֵֶָָֻֻּגֹורר
.ÊÈ ׁשּׁשלקן ּפי על אף - תמרה וגרעיני זיתים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגלעיני

מּטּמאין [בישלן] אין .לאכלין, ְֳִִִֵַָָ
.ÁÈ אין לאכלין, ׁשּכנסן ּפי על אף - חרּובין ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָּגלעיני

מּטּמאין  לאכלין, ׁשלקן .מּטּמאין; ְְְֳִִִִִַַָָָָ
.ËÈ הּׁשּום ׁשרׁשי ּומצטרפין: ּומטּמאין מּטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָאּלּו

והּקפלֹוטֹות בצל]והּבצלים והּפטמה [מין לחין, ׁשהן ּבזמן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ
הבצל] והעּמּוד[ראש יבׁשה, ּבין לחה ּבין [כעין ׁשּלהן ְְֵֵֵֶֶַַָָָָ

האכלקנה] ּכנגד מכּון בבצל]ׁשהּוא הנאכל החלק -], ְְֶֶֶֶָָֹֻ
החזרין צנון]והּנפּוס[חסה]וׁשרׁשי ּגדֹול [מין צנֹון וׁשרׁשי ; ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָ
והּסיב הּמנתה [חוטים]מצטרף, וׁשרׁשי מצטרף; אינֹו ׁשּלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

עשב]והּפיגם מיני ּגּנה [- וירקֹות ׂשדה ירקֹות וׁשרׁשי , ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
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לׁשתלים והּלבּוׁש[לשותלם]ׁשעקרן ׁשּבלת ׁשל והּׁשדרה , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
והּכלסין[קליפה] ּוגרֹוגרֹות, תאנים ועקצי [תאנים ׁשּלּה, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ

ְִֶָוהחרּובין.דקות]
.Î הּׁשּום ׁשרׁשי מצטרפין: ולא ּומטּמאין מתטּמאין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹואּלּו

ׁשאינֹו והעּמּוד יבׁשין, ׁשהן ּבזמן והּקפלֹוטֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּבצלים
הּׂשערֹות  והן ׁשּבלים, ׁשל ּומלעין האכל, ּכנגד ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמכּון

ׁשּב מּסרהּׁשחרֹות ּכמֹו ּדֹומין ׁשהן הּׁשּבלת משור]ראׁש -], ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
והּפריׁשין האּגסין והּקרּוסטמלין [חבושים]ועקצי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻ

קטנים] הּסמּו[תפוחים טפח הּדלעת ועקץ ְְְֲִֶֶַַַַַַָָֹוהעזרּודין,
קּונדס ועקץ מר]לאכל, טפח [ירק הּפרּכיל יד וכן טפח. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

הּׂשריג הּוא והּפרּכיל מּכאן, וטפח הגפן]מּכאן [ענפי ְְְִִִִֶַַַַָָָ
האׁשּכֹול ויד ּבֹו, ּתלּויֹות עצמו]ׁשהאׁשּכֹולֹות ּכל [הגפן ְְְְֶֶֶַָָָ

ּוזנב ׁשרּקנֹו[סוף]ׁשהּוא, רק האׁשּכֹול ונשארו [מענבים ְְְִֶֶֶַָ
והּמכּבד בראשו] טפחים, ארּבעה ּתמרה ׁשל הּמכּבד ויד ,ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּדבּוקֹות  והּתמרין ּבֹו ּתלּויין ׁשהּׁשרביטין האדם העץ ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהּוא
ּכל  ויד טפחים; ׁשלׁשה ׁשּבלת ׁשל וקנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּבּׁשרביטין,
ידיהן  להּקצר ּדרּכן וׁשאין טפחים, ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּנקצרין

ׁשהן ּכל שהם]וׁשרׁשיהן ּומטּמאין [כמו מּטּמאין אּלּו ּכל - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אכלין. ידֹות ׁשהן מּפני מצטרפין, ְְְְְֳִִִִֵֵֶָָֹולא

.‡Î ׁשאר מצטרפין: ולא מטּמאין ולא מּטּמאין לא ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹואּלּו
העקצין  ּתרדיןּכל וחֹולפֹות הּכרּוב, קלסי וׁשרׁשי [סלק], ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֻ

ּכׁשּלּקטּו ּבּקרקע ׁשּנׁשארין העּקרין והן הּלפת, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוחֹולפֹות
והחליפּו וחזרּו והּלפת שנית]הּכרּוב הּׁשרׁשין [צמחו וכל , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

הּפטמה האכל. עם ׁשּנעקרּו להּגזז כפתור ׁשּדרּכן [כעין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
והּנץבראשו] מצטרפת, רּמֹון אינֹו[שער]ׁשל ׁשּלֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ

רף.מצט  ְִֵָ
.·Îׁשּנּמֹוק והאבּטיח הּנׁשאר [הרקיב]הרּמֹון אין מקצתֹו, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

מצטרף, הּקלּפה מן הּנׁשאר ואין ׁשּנּמֹוק; לאֹותֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָחּבּור
מּכאן  ׁשלם היה אם וכן ּכלּום. מֹועלת ׁשמירתֹו אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשהרי
לזה, זה חּבּור הּצדדין אין - האמצע מן ונּמֹוק ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּומּכאן,
מצטרפין; ירּקין, ירקֹות עלי מצטרפת. קלּפתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻואין

ּכלּום. אינן ׁשהרי מצטרפין, אין ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָּולבנים

ו  ¤¤ּפרק
חּבּור ‡. הּוא עדין - קלּפתן ׁשּנסּדקה והּׁשקדים ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָהאגֹוזים

ׁשּירּצץ עד הּקלּפה.[ישבר]לאכל, את ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ
מגלּגלת·. קצת]ּביצה מקֹום [צלויה ּבּה מּׁשּיּקב - ְְִִֵֶֶֶָָָֹֻ

ּוׁשלּוקה חּבּור. קלּפתּה ׁשאר אין מּמּנּו, [מבושלת לגמעּה ְְְְְִִִֵֶָָָָָָ
נּתּבלה היטב] ואם הּקלּפה; את ׁשּירּצץ עד חּבּור קלּפתּה ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

תבלינים] בה ּכּלּה[נתן ׁשרּצצּה, ּפי על אף - ְְִִִִֶַַָָָָֻּבקלּפתּה
.חּבּור  ִ

ׁשּירּצץ ‚. עד חּבּור מח, ּבֹו ׁשּיׁש העצם]עצם צמר [ישבר . ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ
ּפי  על אף - הּתיׁשים ׁשּבזקן וׂשער הּכבׂשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבראׁשי

לתלׁש. ׁשּיתחיל עד חּבּור, הן הרי - ּבאּור ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשחרכן
סּכין „. ׁשהעביר ּפי על אף - דגים וקׂשקּׂשי חגבים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכנפי

קצת]עליהן הרּמֹון [הפרידם לקּלף. ׁשּיתחיל עד חּבּור , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ּבקנה.[לחתיכות]ׁשּפרדֹו עליו ׁשּיקיׁש עד חּבּור , ְְִִֶֶֶַָָָָָ

האשכולות]הּׁשרביטין‰. חּבּור [ענפי אינן ּתמרים, ׁשל ְְִִִִֵֶַַָָ
לזה. ֶֶָזה

.Âהּׁשלחן על ּונתנֹו ׁשחתכֹו הפרוסות מלפפֹון נפרדו [ולא ְְְְֲֶַַָָָָֻ
חתיכה לגמרי] - לפרק התחיל לפרק; ׁשּיתחיל עד חּבּור ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

עּמּה העֹולה בה]וכל נדבק חּבּור.[- אינֹו והּׁשאר חּבּור, ְְְִִִֵֶַָָָָ
הּתחּתֹונה שלו]ּפּקה התחתון ואינּה[קצה לעצמּה, חּבּור - ְְְְִִֵַַַָָָָ

ּכל  וחת מלפפֹונֹות, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים היּו לחתיכֹות. ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹחּבּור
זה  - מהם ּבאחד והתחיל הּׁשלחן, על והּניחם מהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
'חציֹו אמר: אפּלּו חּבּור; אינֹו והּׁשאר חּבּור, ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשהתחיל
ּבֹו ׁשהתחיל החצי זה - ערבית' וחציֹו ׁשחרית נֹוטל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַאני

חּבּור. אינֹו והּׁשאר ְְִִֵַָחּבּור,
.Êׁשּלא המחּת ּפי על אף - לבּׁשל ּבהן וכּיֹוצא ירקֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

והבּדיל החתיכות]מרק הפריד אם [לא אּלא חּבּור; אינֹו , ְְִִִִֵֵֶַָ
מערה ׁשהּוא ּפי על אף זה, נטמא לא - זה [מחובר נטמא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

-קצת] הּׁשלחן על להּניח אֹו לׁשלק אֹו לכּבׁש חּת ְְְְִִִִֵַַַַָֹֹֻּבֹו.
.ּׁשחּת מה לפרק התחיל ואפּלּו חּבּור, זה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָהרי

.Á,מקצתֹו נטמא ואם חּבּור; ּפרקֹו, לא ׁשעדין אכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכל
ּכּלֹו .נטמא ְִָֻ

.Ëׁשּנפרס ּבאחד [נחלק]אכל טמא ונגע ּבמקצת, ּומערה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
זה  הרי עּמֹו, עֹולה והּׁשני ּבֹו ׁשּנגע ּבזה אחז אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם
האחר  יּׁשמט ּומגּביהֹו, הּטמא ּבזה ּכׁשאֹוחז ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחּבּור;
ּבראׁשֹון  ּכנֹוגע האחר זה הרי אּלא חּבּור, אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹויּפל

ְִֶָׁשּנטמא.
.È את - ּבהם מחּברין קלחין אֹו עלין ׁשהיּו האכלין ְְֳִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻּכל

אֹוחזין  ּבּקלח, ּבעלה; אֹותֹו אֹוחזין ּבעלה, להאחז ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּדרּכֹו
יֹום  ּבטבּול חּבּור זה הרי - עּמֹו נתלה אם ּבּקלח; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָאֹותֹו

השקיעה] עד שטבל טמאֹות.[טמא ּבׁשאר לֹומר צרי ואין ,ְְְִִֵַָָֻ
ׁשּלֹו ּבּיד אֹותֹו אֹוחזין יד, לֹו היה אם אם וכן [ובודקין ְֲִִֵֶַָָָָ

עמו] ּבאיז עולה אֹותֹו אֹוחזין ועלה, יד לֹו היה מהן ; ה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָ
אֹוחזֹו אם אמרּו: ּבזה - עלה ולא יד לֹו היה לא ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּירצה.

חּבּור. אינֹו לאו, ואם חּבּור; עּמֹו, עֹולה והּׁשני ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּבּטמא
.‡Èּבעקציהן ׁשּקּבצן עוקציהם]האגֹוזין רּכין,[עם ּכׁשהם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֻ

חבל[צירפם]ואמנן ּכמֹו הּבצלים [כשרשרת]ּכּלן וכן , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
לפרק  התחיל חּבּור. אּלּו הרי - הּזאת ּכּדר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשחּברן

ּבּבצלים ּולפּקל מהשרשרת]ּבאגֹוזים הּׁשאר [פרקם אין , ְְְֱִִֵֵַַַָָָ
ׁשהרי  חּבּור, ּכּלן אין - ּכֹור מאה לפניו היּו אפּלּו ְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָֻחּבּור;

הּכל. לפרק ׁשּדעּתֹו ְְִֵֶַַַָֹהֹוכיח
.·Èׁשל -[עלי]קליעה מהן אחד על מׁשקין ׁשּנפלּו ׁשּום ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

חּבּורי ׁשאין טהֹור; וחּבּורֹו טמא, חּבּור [ידי]הּוא אדם ְִִִֵֵֵֶָָָָ
ּבכֹוׁש ּותחבֹו ׁשּנפרס, אתרֹוג וכן ּדבר. אריגה]לכל [מוט ְְְְְְִֵֶֶַָָָָ

ּבקיסם עץ]אֹו חּבּור[נסר אינֹו החלקים]- .[שני ְִֵֵָ
.‚Èל ׁשאין חּבּור; אינּה זֹו הרי - ּפרֹות ּבמי ׁשּלׁשּה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָעּסה

ּבלבד  מׁשקין ׁשבעה אּלא האכלין, את ׁשּמחּבר .ּדבר ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
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.„Èהּדבלה ּכגֹון וקּבצן, ּבזה זה אכלין תאנה הממע] ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ו יבישה] -והּתמרים אחד ּגּוף ועׂשאן ׁשּקּבצן הּצּמּוקין ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ

עּגּול ,לפיכ חּבּור; מׁשקין [גוש]אינן ׁשּנפלּו ּדבלה ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
הּמׁשקה  מקֹום מּמּנּו נֹוטל זה הרי - מקצתֹו על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָטמאין

טהֹור. והּׁשאר ְְְִַַָָּבלבד,
.ÂËאם ונעׂשּו ׁשּׁשלקן והּגרֹוגרֹות הרי [גוש]הּתמרים , ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹ

חּבּור. ִֵאּלּו
.ÊËׁשעטנן הקרקע]הּזיתים בחפירת ּגּוׁש[הניחם ונעׂשּו ְֲֲִֵֶַַָָ

אּלא  לּמעטן נתנן לא ׁשּמּתחּלה מּפני חּבּור, זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד
ׁשּיינקּו מנת על [שמן]על ׁשּנמצא ׁשרץ ,לפיכ מּזה; זה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

אפּלּו - אחד ּגּוף ּכּלן ׁשּנעׂשּו זיתים והם זיתים, ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻאם
אם  לֹו היתה אחד. ּגּוף ׁשהּכל טמא, הּכל - ּבכׂשעֹורה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹנגע

להפכּה ועתיד זיתים הזיתים]ׁשל ׁשּתקע [ולפרק ּכיון - ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
הּיתד את ּגּופין[להופכה]ּבּה ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף [גושים], ִִֵֵֶֶַַַָָָ

נעׂשּו מּׁשהפכּה ואם חּבּור; אינן אינן [שוב]הרּבה, אם, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ִחּבּור.

.ÊÈ ּפי על אף - ּבזה זה ודבק מכּנס ּכּלֹו ׁשהּוא ּפרּוד ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻאכל
אחד  ּכגּוף ואינֹו להּטמא, חּבּור ׁשּבארנּוׁשאינֹו הרי ּכמֹו - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

לא  ואם אחרים; אכלים לטּמא לכביצה, מצטרף ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַָָָֹהּוא
קדרה ּכמעׂשה מפרד הּוא הרי אּלא תבואה ּכּנסֹו, גרעיני -] ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָֹ

בקדירה] עד המתבשלים מצטרף, אינֹו - ְְְִִִֵֵַַָוהּקטנּיֹות
ּבצד  זה הרּבה ּגּוׁשין היּו אחד. ּגּוף אֹותן ויעׂשה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיקּבצם
והּגּוׁש ראׁשֹון, הּוא הרי - מהן ּבאחד הּטמאה אב ונגע ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻזה,

וׁשּבצד ׁשליׁשי, הּׁשני ׁשּבצד והּגּוׁש ׁשני, הּׁשליׁשי ׁשּבצּדֹו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַ
ְִִרביעי.

.ÁÈ לּהּכּכר והּׁשי לטמאה, ראׁשֹון ׁשהיתה ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָֻ
וכּלן [הצמיד]אחרֹות ראׁשֹון, היא - ּפרׁשה ראׁשֹון; ּכּלן - ְְֲִִִֵֵָָָֻֻ

ׁשנּיֹות; ּכּלן - אחרֹות לּה והּׁשי ׁשנּיה, היתה ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָֻׁשנּיֹות.
ׁשליׁשית, היתה ׁשליׁשּיֹות. וכּלן ׁשנּיה, היא - ְְְְְְִִִִִִֵָָָָָֻּפרׁשה
ּבין  טהֹורֹות; וכּלן ׁשליׁשית, היא - אחרֹות לּה ְְְְֲִִִִִֵֵָָֻוהּׁשי

ּפרׁשּו. ׁשּלא ּבין ְְֵֵֵֶֶֹׁשּפרׁשּו,
.ËÈ נֹוׁשכֹותּכּכרֹות ּתרּומה קצת]ׁשל -[מחוברות ּבזֹו זֹו ְְִֶָָָ

ׁשּפרׁשּו ּפי על ואף ראׁשֹון, ּכּלן - ּבׁשרץ מהן אחת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻנטמאת
ּכּלן  - טמאין ּבמׁשקין מהן אחת נטמאת מּכאן; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחר
מהן  אחת נטמאת מּכאן; אחר ׁשּפרׁשּו על אף ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשנּיֹות,
ׁשהיּו מּפני ׁשּפרׁשּו; ּפי על ואף ׁשליׁשּיֹות, ּכּלן - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבידים

טמאתן. ּבׁשעת אחד ְְִֶַָָָֻּגּוף

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום

ז  ¤¤ּפרק
לכלי]הּנּצֹוק ‡. מכלי הקילוח זרם לא [- חּבּור, אינֹו ִִֵַֹ

טהֹורין  מׁשקין מערה היה ּכיצד? לטהרה. ולא ְְְְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָֹֻלטמאה
הּנּצֹוק  העּמּוד הרי - הּׁשרץ ּגּבי על אפּלּו טמא, ּכלי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלתֹו
זה  הרי האויר, מן הּנּגרין הּמׁשקין מן קלט ואם ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָטהֹור;
מהן  ׁשּמערה ׁשהּמׁשקין לֹומר צרי ואין טהֹור. ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּקלט

ְִטהֹורין.

ּומחם ּבּמה ·. לצֹונן, מּצֹונן ּבׁשערה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
צֹונן  טהֹורין מׁשקין המערה אבל לצֹונן. מחם אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָלחם,
ונטמאּו חּבּור, הּנּצֹוק הרי - חּמין טמאין מׁשקין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַלתֹו
ׁשערה  הּכלי ונטמא מהן, מערה ׁשהּוא ּכּלן הּצֹונן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמׁשקין

נטמאּו ׁשהרי ׁשּבתֹוכֹו, הּמׁשקין מחמת מה מּמּנּו ּומּפני . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשענן לפי חּבּור'? לחּמין מּצֹונן 'המערה [אד]אמרּו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ

ּובּמים  ּבּנּצֹוק ּומתערב עׁשן, ּכתימרֹות עֹולה ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהחּמין
החּמין, מן העֹולה ׁשהענן - הּכל ּומטּמא העליֹון, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבּכלי

חׁשּוב. הּוא ְִַָמׁשקין
והגיסה‚. טהֹורֹות, ידיה ׁשהיּו האּׁשה ,בחשה לפיכ] ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָ

נטמאּובכף] - הּקדרה מהבל ידיה והּזיעּו טמאה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבקדרה
היּו אם וכן ׁשּבּקדרה; ּבּמׁשקין נגעה ּכאּלּו ידיה ידיה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכל  נטמא - ידיה והּזיעּו טהֹורה, ּבקדרה והגיסה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָטמאֹות,
ׁשּבּקדרה. ּבּמׁשקה נגעה ּכאּלּו ּׁשּבּקדרה, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה

הּצּפחתּדבׁש„. ּודבׁש מקומות]הּזיפים הּנּצֹוק [שמות - ְְִִִַַַַַַַַ
ׁשּיׁש מּפני לצֹונן, מּצֹונן מערה היה ואפּלּו חּבּור, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּלהן
- האכלין ּכל ,לפיכ ּכדבק. נמׁשכין זה והרי ריר, ְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלהן
ּכגֹון  הרּבה, עבים היּו ואפּלּו חּבּור, ׁשּלהן הּנּצֹוק ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאין

הּמּת והחלב להן [סמיך]הּגריסין ׁשאין לפי ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אּלא  חּבּור, ׁשּלהן הּנּצֹוק אין - הּמׁשקין ּכל ׁשאר וכן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָריר;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לחם, מּצֹונן ערה ּכן ְְְִִֵֵֵֵֶַַָאם
מים הּנּצֹוק ‰. ערה ׁשאם ּכיצד? לטהרה. חּבּור אינֹו ְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

אין  - הּמקוה לתֹו ּבהן וכּיֹוצא אבן מּכלי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָטמאים
אּלא  הּמים'; טהרּו לּמקוה, הּנּצֹוק קצת 'מּׁשהּגיע ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָאֹומרים,

אחד  מּצד לכּלן הּמקוה ׁשּיּׁשיק עד ּבטמאתן הן ּכמֹוהרי , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻ
הּקטפרס וכן שיפוע]ׁשּבארנּו. מׁשקה [מקום עליו ׁשּיׁש ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

הנוגעת]טֹופח האצבע את מרטיב לׁשאר [- מחּברין אינן - ְְְִִֵֵַַָָ
אבל  לטהרה; ולא לטמאה לא ׁשּבּמדרֹון, ְְְְְְֲֳִִֶַַַָָָָֹֹֻהּמׁשקין

ׁשּבאׁשּברן באדמה]הּמׁשקין לטמאה [משקע חּבּור ּכּלן , ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֻֻ
ְֳָָּולטהרה.

.Â קטפרסערבה משופעת]ׁשהיא תחתיתה ועליה [- ְְְֲִֵֵֶֶַָָָ
מּנחין  ּכביצה טמאין אכלין חתיכֹות וׁשלׁש טֹופח, ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמׁשקה

ל  זֹו אּלּועליה הרי ׁשּתים, היּו מצטרפֹות; אינן - מּזֹו מּטה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
עֹומד מׁשקה ּתחּתיהן היה ואם כל מצטרפֹות. [תחת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכּלן.החתיכות] את מצרף זה הרי - החרּדל ּכעין אפּלּו ,ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
.Ê יֹוםּבארנּוּכבר ׁשּטבּול העריב , ולא שטבל טמא -] ְְְֵֶַָ

תרּומה שמשו] אכלי ּפֹוסל אבל ּכלל, חּלין מטּמא ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָֻאינֹו
ּבאכלי  נגע אם וכן ׁשליׁשי; הּכל ועֹוׂשה תרּומה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומׁשקה

רביעי. אֹותן ועׂשה ּפסלן קדׁש, מׁשקה אֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹקדׁש
.Áׁשהן יׁש ּפי על אף יֹום, ּבטבּול חּבּור ׁשאינן ּדברים ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּפסל  לא יֹום, טבּול ּבהן נגע אם אּלא הּטמאֹות, ּבכל ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֻחּבּור
אדם  יֹום טבּול ּבמקֹום הּנֹוגע היה ואּלּו ּבֹו; ׁשּנגע זה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

ׁשאכל [טמא]אחר אדם הּנֹוגע היה אפּלּו הּכל. ּפֹוסל היה , ֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
קּלה  טמאה ׁשהיא טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻאכלין
צרי ואין יֹום; טבּול ּפסלֹו ׁשּלא הּכל, ּפסל זה הרי -ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשהּוא  ראׁשֹון, אֹו טמאה אב הּנֹוגע היה ׁשאם ְִִֵֶֶַַַַָָָֻלֹומר,
ׁשּכבר  מּפני יֹום? ּבטבּול הקּלּו מה ּומּפני הּכל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹמטּמא
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לׁשתלים והּלבּוׁש[לשותלם]ׁשעקרן ׁשּבלת ׁשל והּׁשדרה , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
והּכלסין[קליפה] ּוגרֹוגרֹות, תאנים ועקצי [תאנים ׁשּלּה, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ

ְִֶָוהחרּובין.דקות]
.Î הּׁשּום ׁשרׁשי מצטרפין: ולא ּומטּמאין מתטּמאין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹואּלּו

ׁשאינֹו והעּמּוד יבׁשין, ׁשהן ּבזמן והּקפלֹוטֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּבצלים
הּׂשערֹות  והן ׁשּבלים, ׁשל ּומלעין האכל, ּכנגד ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמכּון

ׁשּב מּסרהּׁשחרֹות ּכמֹו ּדֹומין ׁשהן הּׁשּבלת משור]ראׁש -], ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
והּפריׁשין האּגסין והּקרּוסטמלין [חבושים]ועקצי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻ

קטנים] הּסמּו[תפוחים טפח הּדלעת ועקץ ְְְֲִֶֶַַַַַַָָֹוהעזרּודין,
קּונדס ועקץ מר]לאכל, טפח [ירק הּפרּכיל יד וכן טפח. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

הּׂשריג הּוא והּפרּכיל מּכאן, וטפח הגפן]מּכאן [ענפי ְְְִִִִֶַַַַָָָ
האׁשּכֹול ויד ּבֹו, ּתלּויֹות עצמו]ׁשהאׁשּכֹולֹות ּכל [הגפן ְְְְֶֶֶַָָָ

ּוזנב ׁשרּקנֹו[סוף]ׁשהּוא, רק האׁשּכֹול ונשארו [מענבים ְְְִֶֶֶַָ
והּמכּבד בראשו] טפחים, ארּבעה ּתמרה ׁשל הּמכּבד ויד ,ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּדבּוקֹות  והּתמרין ּבֹו ּתלּויין ׁשהּׁשרביטין האדם העץ ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהּוא
ּכל  ויד טפחים; ׁשלׁשה ׁשּבלת ׁשל וקנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּבּׁשרביטין,
ידיהן  להּקצר ּדרּכן וׁשאין טפחים, ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּנקצרין

ׁשהן ּכל שהם]וׁשרׁשיהן ּומטּמאין [כמו מּטּמאין אּלּו ּכל - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אכלין. ידֹות ׁשהן מּפני מצטרפין, ְְְְְֳִִִִֵֵֶָָֹולא

.‡Î ׁשאר מצטרפין: ולא מטּמאין ולא מּטּמאין לא ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹואּלּו
העקצין  ּתרדיןּכל וחֹולפֹות הּכרּוב, קלסי וׁשרׁשי [סלק], ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֻ

ּכׁשּלּקטּו ּבּקרקע ׁשּנׁשארין העּקרין והן הּלפת, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוחֹולפֹות
והחליפּו וחזרּו והּלפת שנית]הּכרּוב הּׁשרׁשין [צמחו וכל , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

הּפטמה האכל. עם ׁשּנעקרּו להּגזז כפתור ׁשּדרּכן [כעין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
והּנץבראשו] מצטרפת, רּמֹון אינֹו[שער]ׁשל ׁשּלֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ

רף.מצט  ְִֵָ
.·Îׁשּנּמֹוק והאבּטיח הּנׁשאר [הרקיב]הרּמֹון אין מקצתֹו, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

מצטרף, הּקלּפה מן הּנׁשאר ואין ׁשּנּמֹוק; לאֹותֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָחּבּור
מּכאן  ׁשלם היה אם וכן ּכלּום. מֹועלת ׁשמירתֹו אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשהרי
לזה, זה חּבּור הּצדדין אין - האמצע מן ונּמֹוק ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּומּכאן,
מצטרפין; ירּקין, ירקֹות עלי מצטרפת. קלּפתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻואין

ּכלּום. אינן ׁשהרי מצטרפין, אין ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָּולבנים

ו  ¤¤ּפרק
חּבּור ‡. הּוא עדין - קלּפתן ׁשּנסּדקה והּׁשקדים ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָהאגֹוזים

ׁשּירּצץ עד הּקלּפה.[ישבר]לאכל, את ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ
מגלּגלת·. קצת]ּביצה מקֹום [צלויה ּבּה מּׁשּיּקב - ְְִִֵֶֶֶָָָֹֻ

ּוׁשלּוקה חּבּור. קלּפתּה ׁשאר אין מּמּנּו, [מבושלת לגמעּה ְְְְְִִִֵֶָָָָָָ
נּתּבלה היטב] ואם הּקלּפה; את ׁשּירּצץ עד חּבּור קלּפתּה ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

תבלינים] בה ּכּלּה[נתן ׁשרּצצּה, ּפי על אף - ְְִִִִֶַַָָָָֻּבקלּפתּה
.חּבּור  ִ

ׁשּירּצץ ‚. עד חּבּור מח, ּבֹו ׁשּיׁש העצם]עצם צמר [ישבר . ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ
ּפי  על אף - הּתיׁשים ׁשּבזקן וׂשער הּכבׂשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבראׁשי

לתלׁש. ׁשּיתחיל עד חּבּור, הן הרי - ּבאּור ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשחרכן
סּכין „. ׁשהעביר ּפי על אף - דגים וקׂשקּׂשי חגבים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכנפי

קצת]עליהן הרּמֹון [הפרידם לקּלף. ׁשּיתחיל עד חּבּור , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ּבקנה.[לחתיכות]ׁשּפרדֹו עליו ׁשּיקיׁש עד חּבּור , ְְִִֶֶֶַָָָָָ

האשכולות]הּׁשרביטין‰. חּבּור [ענפי אינן ּתמרים, ׁשל ְְִִִִֵֶַַָָ
לזה. ֶֶָזה

.Âהּׁשלחן על ּונתנֹו ׁשחתכֹו הפרוסות מלפפֹון נפרדו [ולא ְְְְֲֶַַָָָָֻ
חתיכה לגמרי] - לפרק התחיל לפרק; ׁשּיתחיל עד חּבּור ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

עּמּה העֹולה בה]וכל נדבק חּבּור.[- אינֹו והּׁשאר חּבּור, ְְְִִִֵֶַָָָָ
הּתחּתֹונה שלו]ּפּקה התחתון ואינּה[קצה לעצמּה, חּבּור - ְְְְִִֵַַַָָָָ

ּכל  וחת מלפפֹונֹות, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים היּו לחתיכֹות. ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹחּבּור
זה  - מהם ּבאחד והתחיל הּׁשלחן, על והּניחם מהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
'חציֹו אמר: אפּלּו חּבּור; אינֹו והּׁשאר חּבּור, ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשהתחיל
ּבֹו ׁשהתחיל החצי זה - ערבית' וחציֹו ׁשחרית נֹוטל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַאני

חּבּור. אינֹו והּׁשאר ְְִִֵַָחּבּור,
.Êׁשּלא המחּת ּפי על אף - לבּׁשל ּבהן וכּיֹוצא ירקֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

והבּדיל החתיכות]מרק הפריד אם [לא אּלא חּבּור; אינֹו , ְְִִִִֵֵֶַָ
מערה ׁשהּוא ּפי על אף זה, נטמא לא - זה [מחובר נטמא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

-קצת] הּׁשלחן על להּניח אֹו לׁשלק אֹו לכּבׁש חּת ְְְְִִִִֵַַַַָֹֹֻּבֹו.
.ּׁשחּת מה לפרק התחיל ואפּלּו חּבּור, זה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָהרי

.Á,מקצתֹו נטמא ואם חּבּור; ּפרקֹו, לא ׁשעדין אכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכל
ּכּלֹו .נטמא ְִָֻ

.Ëׁשּנפרס ּבאחד [נחלק]אכל טמא ונגע ּבמקצת, ּומערה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
זה  הרי עּמֹו, עֹולה והּׁשני ּבֹו ׁשּנגע ּבזה אחז אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם
האחר  יּׁשמט ּומגּביהֹו, הּטמא ּבזה ּכׁשאֹוחז ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחּבּור;
ּבראׁשֹון  ּכנֹוגע האחר זה הרי אּלא חּבּור, אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹויּפל

ְִֶָׁשּנטמא.
.È את - ּבהם מחּברין קלחין אֹו עלין ׁשהיּו האכלין ְְֳִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻּכל

אֹוחזין  ּבּקלח, ּבעלה; אֹותֹו אֹוחזין ּבעלה, להאחז ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּדרּכֹו
יֹום  ּבטבּול חּבּור זה הרי - עּמֹו נתלה אם ּבּקלח; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָאֹותֹו

השקיעה] עד שטבל טמאֹות.[טמא ּבׁשאר לֹומר צרי ואין ,ְְְִִֵַָָֻ
ׁשּלֹו ּבּיד אֹותֹו אֹוחזין יד, לֹו היה אם אם וכן [ובודקין ְֲִִֵֶַָָָָ

עמו] ּבאיז עולה אֹותֹו אֹוחזין ועלה, יד לֹו היה מהן ; ה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָ
אֹוחזֹו אם אמרּו: ּבזה - עלה ולא יד לֹו היה לא ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּירצה.

חּבּור. אינֹו לאו, ואם חּבּור; עּמֹו, עֹולה והּׁשני ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּבּטמא
.‡Èּבעקציהן ׁשּקּבצן עוקציהם]האגֹוזין רּכין,[עם ּכׁשהם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֻ

חבל[צירפם]ואמנן ּכמֹו הּבצלים [כשרשרת]ּכּלן וכן , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
לפרק  התחיל חּבּור. אּלּו הרי - הּזאת ּכּדר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשחּברן

ּבּבצלים ּולפּקל מהשרשרת]ּבאגֹוזים הּׁשאר [פרקם אין , ְְְֱִִֵֵַַַָָָ
ׁשהרי  חּבּור, ּכּלן אין - ּכֹור מאה לפניו היּו אפּלּו ְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָֻחּבּור;

הּכל. לפרק ׁשּדעּתֹו ְְִֵֶַַַָֹהֹוכיח
.·Èׁשל -[עלי]קליעה מהן אחד על מׁשקין ׁשּנפלּו ׁשּום ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

חּבּורי ׁשאין טהֹור; וחּבּורֹו טמא, חּבּור [ידי]הּוא אדם ְִִִֵֵֵֶָָָָ
ּבכֹוׁש ּותחבֹו ׁשּנפרס, אתרֹוג וכן ּדבר. אריגה]לכל [מוט ְְְְְְִֵֶֶַָָָָ

ּבקיסם עץ]אֹו חּבּור[נסר אינֹו החלקים]- .[שני ְִֵֵָ
.‚Èל ׁשאין חּבּור; אינּה זֹו הרי - ּפרֹות ּבמי ׁשּלׁשּה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָעּסה

ּבלבד  מׁשקין ׁשבעה אּלא האכלין, את ׁשּמחּבר .ּדבר ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
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.„Èהּדבלה ּכגֹון וקּבצן, ּבזה זה אכלין תאנה הממע] ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ו יבישה] -והּתמרים אחד ּגּוף ועׂשאן ׁשּקּבצן הּצּמּוקין ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ

עּגּול ,לפיכ חּבּור; מׁשקין [גוש]אינן ׁשּנפלּו ּדבלה ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
הּמׁשקה  מקֹום מּמּנּו נֹוטל זה הרי - מקצתֹו על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָטמאין

טהֹור. והּׁשאר ְְְִַַָָּבלבד,
.ÂËאם ונעׂשּו ׁשּׁשלקן והּגרֹוגרֹות הרי [גוש]הּתמרים , ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹ

חּבּור. ִֵאּלּו
.ÊËׁשעטנן הקרקע]הּזיתים בחפירת ּגּוׁש[הניחם ונעׂשּו ְֲֲִֵֶַַָָ

אּלא  לּמעטן נתנן לא ׁשּמּתחּלה מּפני חּבּור, זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד
ׁשּיינקּו מנת על [שמן]על ׁשּנמצא ׁשרץ ,לפיכ מּזה; זה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

אפּלּו - אחד ּגּוף ּכּלן ׁשּנעׂשּו זיתים והם זיתים, ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻאם
אם  לֹו היתה אחד. ּגּוף ׁשהּכל טמא, הּכל - ּבכׂשעֹורה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹנגע

להפכּה ועתיד זיתים הזיתים]ׁשל ׁשּתקע [ולפרק ּכיון - ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
הּיתד את ּגּופין[להופכה]ּבּה ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף [גושים], ִִֵֵֶֶַַַָָָ

נעׂשּו מּׁשהפכּה ואם חּבּור; אינן אינן [שוב]הרּבה, אם, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ִחּבּור.

.ÊÈ ּפי על אף - ּבזה זה ודבק מכּנס ּכּלֹו ׁשהּוא ּפרּוד ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻאכל
אחד  ּכגּוף ואינֹו להּטמא, חּבּור ׁשּבארנּוׁשאינֹו הרי ּכמֹו - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

לא  ואם אחרים; אכלים לטּמא לכביצה, מצטרף ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַָָָֹהּוא
קדרה ּכמעׂשה מפרד הּוא הרי אּלא תבואה ּכּנסֹו, גרעיני -] ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָֹ

בקדירה] עד המתבשלים מצטרף, אינֹו - ְְְִִִֵֵַַָוהּקטנּיֹות
ּבצד  זה הרּבה ּגּוׁשין היּו אחד. ּגּוף אֹותן ויעׂשה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיקּבצם
והּגּוׁש ראׁשֹון, הּוא הרי - מהן ּבאחד הּטמאה אב ונגע ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻזה,

וׁשּבצד ׁשליׁשי, הּׁשני ׁשּבצד והּגּוׁש ׁשני, הּׁשליׁשי ׁשּבצּדֹו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַ
ְִִרביעי.

.ÁÈ לּהּכּכר והּׁשי לטמאה, ראׁשֹון ׁשהיתה ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָֻ
וכּלן [הצמיד]אחרֹות ראׁשֹון, היא - ּפרׁשה ראׁשֹון; ּכּלן - ְְֲִִִֵֵָָָֻֻ

ׁשנּיֹות; ּכּלן - אחרֹות לּה והּׁשי ׁשנּיה, היתה ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָֻׁשנּיֹות.
ׁשליׁשית, היתה ׁשליׁשּיֹות. וכּלן ׁשנּיה, היא - ְְְְְְִִִִִִֵָָָָָֻּפרׁשה
ּבין  טהֹורֹות; וכּלן ׁשליׁשית, היא - אחרֹות לּה ְְְְֲִִִִִֵֵָָֻוהּׁשי

ּפרׁשּו. ׁשּלא ּבין ְְֵֵֵֶֶֹׁשּפרׁשּו,
.ËÈ נֹוׁשכֹותּכּכרֹות ּתרּומה קצת]ׁשל -[מחוברות ּבזֹו זֹו ְְִֶָָָ

ׁשּפרׁשּו ּפי על ואף ראׁשֹון, ּכּלן - ּבׁשרץ מהן אחת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻנטמאת
ּכּלן  - טמאין ּבמׁשקין מהן אחת נטמאת מּכאן; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחר
מהן  אחת נטמאת מּכאן; אחר ׁשּפרׁשּו על אף ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשנּיֹות,
ׁשהיּו מּפני ׁשּפרׁשּו; ּפי על ואף ׁשליׁשּיֹות, ּכּלן - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבידים

טמאתן. ּבׁשעת אחד ְְִֶַָָָֻּגּוף

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום

ז  ¤¤ּפרק
לכלי]הּנּצֹוק ‡. מכלי הקילוח זרם לא [- חּבּור, אינֹו ִִֵַֹ

טהֹורין  מׁשקין מערה היה ּכיצד? לטהרה. ולא ְְְְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָֹֻלטמאה
הּנּצֹוק  העּמּוד הרי - הּׁשרץ ּגּבי על אפּלּו טמא, ּכלי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלתֹו
זה  הרי האויר, מן הּנּגרין הּמׁשקין מן קלט ואם ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָטהֹור;
מהן  ׁשּמערה ׁשהּמׁשקין לֹומר צרי ואין טהֹור. ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּקלט

ְִטהֹורין.

ּומחם ּבּמה ·. לצֹונן, מּצֹונן ּבׁשערה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
צֹונן  טהֹורין מׁשקין המערה אבל לצֹונן. מחם אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָלחם,
ונטמאּו חּבּור, הּנּצֹוק הרי - חּמין טמאין מׁשקין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַלתֹו
ׁשערה  הּכלי ונטמא מהן, מערה ׁשהּוא ּכּלן הּצֹונן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמׁשקין

נטמאּו ׁשהרי ׁשּבתֹוכֹו, הּמׁשקין מחמת מה מּמּנּו ּומּפני . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשענן לפי חּבּור'? לחּמין מּצֹונן 'המערה [אד]אמרּו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ

ּובּמים  ּבּנּצֹוק ּומתערב עׁשן, ּכתימרֹות עֹולה ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהחּמין
החּמין, מן העֹולה ׁשהענן - הּכל ּומטּמא העליֹון, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבּכלי

חׁשּוב. הּוא ְִַָמׁשקין
והגיסה‚. טהֹורֹות, ידיה ׁשהיּו האּׁשה ,בחשה לפיכ] ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָ

נטמאּובכף] - הּקדרה מהבל ידיה והּזיעּו טמאה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבקדרה
היּו אם וכן ׁשּבּקדרה; ּבּמׁשקין נגעה ּכאּלּו ידיה ידיה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכל  נטמא - ידיה והּזיעּו טהֹורה, ּבקדרה והגיסה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָטמאֹות,
ׁשּבּקדרה. ּבּמׁשקה נגעה ּכאּלּו ּׁשּבּקדרה, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה

הּצּפחתּדבׁש„. ּודבׁש מקומות]הּזיפים הּנּצֹוק [שמות - ְְִִִַַַַַַַַ
ׁשּיׁש מּפני לצֹונן, מּצֹונן מערה היה ואפּלּו חּבּור, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּלהן
- האכלין ּכל ,לפיכ ּכדבק. נמׁשכין זה והרי ריר, ְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלהן
ּכגֹון  הרּבה, עבים היּו ואפּלּו חּבּור, ׁשּלהן הּנּצֹוק ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאין

הּמּת והחלב להן [סמיך]הּגריסין ׁשאין לפי ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אּלא  חּבּור, ׁשּלהן הּנּצֹוק אין - הּמׁשקין ּכל ׁשאר וכן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָריר;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לחם, מּצֹונן ערה ּכן ְְְִִֵֵֵֵֶַַָאם
מים הּנּצֹוק ‰. ערה ׁשאם ּכיצד? לטהרה. חּבּור אינֹו ְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

אין  - הּמקוה לתֹו ּבהן וכּיֹוצא אבן מּכלי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָטמאים
אּלא  הּמים'; טהרּו לּמקוה, הּנּצֹוק קצת 'מּׁשהּגיע ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָאֹומרים,

אחד  מּצד לכּלן הּמקוה ׁשּיּׁשיק עד ּבטמאתן הן ּכמֹוהרי , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻ
הּקטפרס וכן שיפוע]ׁשּבארנּו. מׁשקה [מקום עליו ׁשּיׁש ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

הנוגעת]טֹופח האצבע את מרטיב לׁשאר [- מחּברין אינן - ְְְִִֵֵַַָָ
אבל  לטהרה; ולא לטמאה לא ׁשּבּמדרֹון, ְְְְְְֲֳִִֶַַַָָָָֹֹֻהּמׁשקין

ׁשּבאׁשּברן באדמה]הּמׁשקין לטמאה [משקע חּבּור ּכּלן , ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֻֻ
ְֳָָּולטהרה.

.Â קטפרסערבה משופעת]ׁשהיא תחתיתה ועליה [- ְְְֲִֵֵֶֶַָָָ
מּנחין  ּכביצה טמאין אכלין חתיכֹות וׁשלׁש טֹופח, ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמׁשקה

ל  זֹו אּלּועליה הרי ׁשּתים, היּו מצטרפֹות; אינן - מּזֹו מּטה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
עֹומד מׁשקה ּתחּתיהן היה ואם כל מצטרפֹות. [תחת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכּלן.החתיכות] את מצרף זה הרי - החרּדל ּכעין אפּלּו ,ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
.Ê יֹוםּבארנּוּכבר ׁשּטבּול העריב , ולא שטבל טמא -] ְְְֵֶַָ

תרּומה שמשו] אכלי ּפֹוסל אבל ּכלל, חּלין מטּמא ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָֻאינֹו
ּבאכלי  נגע אם וכן ׁשליׁשי; הּכל ועֹוׂשה תרּומה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומׁשקה

רביעי. אֹותן ועׂשה ּפסלן קדׁש, מׁשקה אֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹקדׁש
.Áׁשהן יׁש ּפי על אף יֹום, ּבטבּול חּבּור ׁשאינן ּדברים ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּפסל  לא יֹום, טבּול ּבהן נגע אם אּלא הּטמאֹות, ּבכל ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֻחּבּור
אדם  יֹום טבּול ּבמקֹום הּנֹוגע היה ואּלּו ּבֹו; ׁשּנגע זה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

ׁשאכל [טמא]אחר אדם הּנֹוגע היה אפּלּו הּכל. ּפֹוסל היה , ֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
קּלה  טמאה ׁשהיא טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻאכלין
צרי ואין יֹום; טבּול ּפסלֹו ׁשּלא הּכל, ּפסל זה הרי -ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשהּוא  ראׁשֹון, אֹו טמאה אב הּנֹוגע היה ׁשאם ְִִֵֶֶַַַַָָָֻלֹומר,
ׁשּכבר  מּפני יֹום? ּבטבּול הקּלּו מה ּומּפני הּכל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹמטּמא
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ּבטבּול  הקּלּו ועֹוד ׁשמׁש. הערב אּלא מחּסר ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻטהר
ּבכל  ּומּטּמאין לאדם מיחדין ׁשהם אכלין ׁשּיׁש ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻיֹום,
הּׂשעֹורין  הן: ואּלּו יֹום; ּבטבּול טהֹורין והן ְְְְְְִִִֵֵֵַַֻהּטמאֹות,
קלּופין, ׁשהן ּבזמן אבל קלּופין. ׁשאינן ּבזמן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻוהּכּסמין,

והּקצח קלּופה, ׁשאינּה ּפי על אף כמון]והחּטה ,[מין ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשהן  לֹומר צרי ואין יֹום, ּבטבּול נפסלין - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻוהּׁשמׁשמין

הּטמאֹות. ּבכל ְְְִִַַָֻמּטּמאין
.Ë האכליןּכל אליהם]ידֹות המחוברים ׁשהן [דברים ְֳִֵֶָָָ

ּכל  וכן יֹום; ּבטבּול חּבּור הן הרי הּטמאה, ּבאב ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֻחּבּור
ׁשּנפרס חּבּור [מחובר]ּומערה[נחתך]אכל ׁשהּוא ּבמקצת ְְְְִִִֶֶֶֶַָֹֹ

חּבּור  ׁשאינֹו וכל יֹום. ּבטבּול חּבּור הּוא ּכ הּטמאה, ְְְְִִִֵֶַַָָָֻּבאב
ּבּידים חּבּור הּוא הרי יֹום, ידים]ּבטבּול זה [טומאת וגם ; ְְֲִִִֵֶַַַָ

יֹום. מּטבּול ידים ּבטמאת ְְְִִֶַַָֹֻחמר

ח  ¤¤ּפרק
נֹוׁשכֹותחּלֹות ‡. והן ׁשּכנסן ּכּכרים ּבזֹו[מחוברות]אֹו זֹו ְְְִִֵֶַָָָָ

ועדין  ּבּתּנּור חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁשן, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָודעּתֹו
פניה קרמּו קשתה]לא -[לא מהן ּבאחת יֹום טבּול ונגע , ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשהרּתיחּו הּמים וכן ּבּה; ׁשּנגע החּלה אּלא ּפסל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלא
ּכקּבה והּגריסין[בועה]ונעׂשה רתיחה [פולים], ׁשהרּתיחּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֻ

יֹום טבּול ונגע ׁשהרּתיחּו, וארז חדׁש ויין [טמא ראׁשֹונה, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ
שמשו] העריב ולא חּבּור,[בבועות]ּברתיחהשטבל אינֹו - ְִִֵָָ

ּבין  הּטמאֹות, ּכל ּובׁשאר ּבלבד. הרתיחה אּלא ּפסל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻולא
חּבּור  הּכל - חמּורֹות ּבין נֹוׁשכֹות קּלֹות ׁשהיּו חּלֹות אבל . ְֲֲִֵֶַַַָָֹ

חּלה  ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁש, ּדעּתֹו ואין ּבזֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָזֹו
אליו]ונׁשכּו ּבּתּנּור[התחבר מחוברים]וקרמּו ,[כשהם ְְְְַַָָ

ּכקּבה מחלחלת ׁשאינּה הּמים קטנות]ּורתיחת ,[הבועות ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻֻ
ּבין  הּׁשמן ּורתיחת יׁשן, יין ּורתיחת ׁשנּיה, ּגריסין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּורתיחת
ּבטבּול  חּבּור אּלּו הרי - עדׁשים ּורתיחת יׁשן, ּבין ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָחדׁש

הּטמאֹות. ּבכל לֹומר צרי ואין ְְְִֵַַָָֻיֹום,
אפּיהּבצק ·. ּבעת הכיכר]ׁשּיצא גבי ּבאמצע [על ונמצא , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

ונחר ׁשּנמׁש הּבצק קצת וכן יֹוצא, מסמר ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּכּכר
היּו[נשרף] אם - 'חרחּור' הּנקרא והּוא אפּיה, ְְְְֲִִִֵַַָָָּבעת

הּכּכר; ּכל ּפסל - ּבהן יֹום טבּול ונגע מּכאצּבע, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּפחּותין
ואין  הּכּכר. ּכל נפסל ׁשּבּכּכר, קטן מלח ּבגרּגר נגע אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָוכן

צרֹורצרי אבל הּטמאֹות. ּבכל אֹו[אבן]לֹומר ׁשּבּכּכר ְְְֲִִֶַַַָָָָֻ
קטנית]ּתּורמּוס יתר [מין וחרחּור ּגדֹול, מלח וגרּגר ְְְְְֵֵֶַַַָָ

טהֹור; הּכּכר - הּטמאה אב אפּלּו ּבהן ׁשּנגע ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻמּכאצּבע,
יֹום. ּבטבּול לֹומר צרי ְְִִֵַָואין

דק]רקיק‚. קּים,חציּה[נשרף]ׁשּנחר[מאפה וחציּה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָ
אינם  - קּימין והּצדדין האמצע נחר חּבּור; אינֹו זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
ּבטבּול  לֹומר צרי ואין הּטמאה, ּבאב אפּלּו לזה זה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻחּבּור

ׁשּקרם קד ׁש ּבׂשר יֹום [נקרש]יֹום. טבּול ונגע הּמרק, עליו ְְְֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבחתיכה,[בקרישה]ּבּקֹופה נגע מּתרֹות; החתיכֹות - ֲֲִִַַַַָָָָֻ

עּמּה העֹולין וכל כשיגביהה]החתיכה וכן [- חּבּור. ְְֲִִִִֵַָָָָ
ּפרּוסֹות ּגּבי על ׁשּקרם קטנּיֹות לחם]ּבתבׁשיל ׁשמן [של . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ

ּפסל  לא - ּבּׁשמן יֹום טבּול ונגע יין, ּגּבי על צף ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּוא
הּׁשמן. ֶֶֶַָאּלא

טרּופה„. ּוביצה ּתרּומה ׁשל על [מעורבבת]ירק ּונתּונה ְְְֵֶַָָָָָָ
הירק]ּגּביו על אּלא [- ּפסל לא - ּבּביצה יֹום טבּול ונגע , ְְֵֶַַַַָָָָָֹ
נגיעתו]ׁשּכנגּדֹו[חתיכה]קלח מקום מול היתה [- ואם ; ְְְְִֶֶֶַָָ

ּכֹובע חּבּור.[מנופחת]ּכמין אינּה , ְִִֵַָ
לפס‰. ׁשל ּדפנּה על ׁשּקרם ּביצה ׁשל [מחבת חּוט ְְֵֶֶֶַַָָָָָ

חּבּור גדולה] ולפנים, הּׂשפה מן - יֹום טבּול ּבֹו ונגע ,ְְְְִִִִַַָָָ
שבמחבת] חּבּור.[לתבשיל אינֹו ולחּוץ, הּׂשפה מן נגע ;ְִִֵַַַָָָ

ּבקטנּיֹות קטניות]וכן הּקדרה.[תבשיל ׂשפת על ׁשּקרמּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
.Âמּׁשּוליה ּבין ׁשּנּקבה מּצּדיה,ּבין[תחתיתה]חבית ְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ּכּלּה. נפסלה - ּבידֹו הּנקב יֹום טבּול ְְְְְִֶֶַַָָָָֻוסתם
.Ê מׁשערין - ּבּקּלּוח יֹום טבּול ונגע לכלי, מּכלי  ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָהמערה

ּבֹו ׁשּנגע שנגע]זה מה ׁשּתרּומה [מדת ּומאה; ּבאחד ְְֵֶֶֶֶַָָָָ
ּכמֹו ּבמעּוטּה, ּבטלה ּומאה ּבאחד ׁשּנתערבה ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָטמאה

ּתרּומֹות. ּבהלכֹות ְְְְִֵֶַׁשּבארנּו
.Áּתֹורם ׁשהיה יֹום תרומה]טבּול הּבֹור[מפריש [של את ְֵֶֶַָָ
יין יין] ׁשל ּבבֹור וׁשקעה ּתרּומה ׁשל חבית מּמּנּו ונפלה ,ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

הּׂשפה מן - ׁשּבּבֹור ּבּיין חבית]ונגע אינֹו[של ולחּוץ, ְְִִֵֶַַַַַַָָָ
ולפנים הּׂשפה מן החבית]חּבּור; לתוך יין קצת ,[נכנס ְְִִִִַָָ

ּפיטס הּבֹור היה ואם כבור]חּבּור. גדול היה [כלי אפּלּו - ְֲִִִִַָָָָָ
ּבמקצת  נגע ואם חּבּור; ּכּלֹו ּכֹור, מאה ׁשּמחזיק ּגדֹול ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻּכלי

הּכלי. ׁשּבקרקע ׁשּבחבית הּתרּומה ּפסל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּיין,
.Ëוהּלבֹונה מנחֹות, ׁשל הקטורת]הּסלת מסממני [אחד ְְְֶֶַַָָֹ

והּגחלים הקטורת]והּקטרת ּבמקצתן,[של יֹום טבּול ׁשּנגע ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ּב ּכּלן. את ׁשחֹותה ּפסל ּבּגחלים אמּורים? ּדברים ּמה ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

נכנס  ּבּה ׁשחֹותה ׁשהּמחּתה הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבּמחּתה
מערה  ּכׁשהּוא יֹום, ּבכל ׁשחֹותה ּגחלים אבל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלהיכל;
- הּגחלים מן נתּפּזרּו אם - זהב לׁשל ּכסף ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָמּמחּתה

לאּמה. מכּבדן אּלא קדּׁשה, ּבהן ְְְֵֶֶַַָָָָָָֻאין
.Èסמיך]מקּפה רקיק[תבשיל אֹו חּלין דק]ׁשל [מאפה ְִִִֶָָֻ

יֹום  טבּול ונגע ּגּביהן, על צף ּתרּומה ׁשל וׁשמן חּלין, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשל
חּבץ אם ּבלבד; הּׁשמן אּלא ּפסל לא - השמן ּבּׁשמן [ערבב ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּפסל.בהם] הּׁשמן, ׁשהל מקֹום ּכל -ֶֶֶַַַָָָָ
.‡Èּבֹו ונגע ּתרּומה, ׁשל ּבׁשמן ׁשּבּׁשלֹו חּלין ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻירק

מּגעֹו מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום .טבּול ְְֶַַָָָֹ
.·È ׁשּנגע חּלין, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה

ּכּלן  את ּפסל - ּבמקצתן יֹום .טבּול ְְְִֶַָָָָֻ
.‚È ׁשּנגע ּתרּומה, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום חּלין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה

היה  אם מּגעֹו; מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתן יֹום ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹטבּול
ּגּוׁש ׁשהּוא ּבזמן אימתי? הרב. אחר הֹולכין מרּבה, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשּום

ּבמדֹוכה מפּזר היה אם אבל כתישתו]ּבקערה. ,[מקום ְְְֲִִִָָָָָָָֻ
ׁשהּוא  מּפני מּגעֹו, מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹונגע
ּבמׁשקין, לדּוכן ׁשּדרּכן הּנּדֹוכין ּכל ּוׁשאר ּבפּזּורֹו. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָרֹוצה
אף  - וקּבצן ּבמׁשקין, ׁשּלא ּדכן אם - ּבׁשמן ׁשּום ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹּכגֹון

מ  אּלא ּפסל לא ּבהן, ונגע ּבקערה ּגּוׁש ׁשהן ּפי קֹום על ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
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ּדבלה ׁשל ּכעּגּול הן ׁשהרי יבישות]מּגעֹו; תאנים -[גוש ְְֲִֵֵֵֶֶַָָ
ּכּלֹו. נטמא לא מקצתֹו, נטמא ְְְִִִִֶָָָֹֻׁשאם

.„Èּבדרֹומּה אֹו ּבצפֹונּה חּלתּה ׁשם ׁשּקרא [ציין עּסה ְְִִִֵֶַָָָָָָָ
מהעיסה] חלק היא עדיין אך החלה, מקום וכן בדיבור ,ְֵ

ּבדרֹומּה[קישואין]קּׁשּות אֹו ּבצפֹונּה ּתרּומתּה ׁשם ׁשּקרא ְְְִִִֵֶָָָָָָ
העּסה, ּבמקצת יֹום טבּול נגע ואם חּבּור; זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
חּבּור. אינּה - לתֹוכּה וחזרה מּתֹוכּה, חּלתּה נּטלה ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָנפסלה.

.ÂËׁשּנּדּמעה תרומה]עּסה בה ׁשּנתחּמצה [נתערב אֹו ְְְִִִֶֶַַָָָ
יֹום. ּבטבּול נפסלת אינּה ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶָָּבׂשאֹור

.ÊËׁשהכׁשרה ּבמי [לטומאה]עּסה ונּלֹוׁשה ּבמׁשקין, ְְְְְְִִִֵֶַָָָֻ
מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום טבּול ּבּה ונגע ְְְֵֶַַַָָָָָֹּפרֹות,

.ÊÈ ידים אֹו יֹום טבּול ּבֹו ונגע ׁשהכׁשר, ראׁשֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָֻמעׂשר
מדרבנן]מסאבֹות טמאות ּתרּומת [- מּמּנּו מפריׁשין - ְְְִִִֶַַָֹ

יֹום  ּוטבּול ּכחּלין, ראׁשֹון ׁשּמעׂשר מּפני ּבטהרה; ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶַַָָֻמעׂשר
ּבחּלין  ׁשהּׁשליׁשי החּלין, את ּפֹוסלין אינן מסאבֹות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻוידים

לׁשה טהֹור  יֹום, טבּולת ׁשהיא האּׁשה וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לּה וקֹוצה העּסה חותכת]את ּומפריׁשּתה [- חּלה, ְְִִֶַַַָָָָָָ

עם הּכלי ונֹותנת ּבכלי, ליד]ּומּניחּתה העּסה [- ׁשאר ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
ּומּקפת מקרבת]ּכאחת, הּמּקף [- מן לתרם ּכדי הּכל על ְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֻ

הסמוך] זֹו[- 'הרי ואֹומרת: ׁשם לּה קֹוראה ּכ ואחר ,ְְְֲֵֵֶֶַַָָָ
ּתפסל  ׁשּלא ּבּה, ּתּגע לא - ׁשם לּה ּומּׁשּתקרא ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹחּלה';

ׁשהיא ּבערבה לׁשה אם עֹוׂשה, היא וכ [העריבה]אֹותּה. ְֲִִִֵֶָָָָָָָ
יֹום. ְַטבּולת

.ÁÈמעׂשר [כד]לגין מחבית ׁשּמּלאהּו יֹום טבּול ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
מה  על מעׂשר ּתרּומת זֹו 'הרי ואמר: ּתרּומתֹו, נּטלה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא
לפי  טהֹורה; ּתרּומה זֹו הרי - 'ׁשּתחׁש אחר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּׁשּבחבית
ּתנאֹו, ּכפי ,ׁשּתחׁש עד מעׂשר ּתרּומת נעׂשית ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאינּה
נׁשּברה  ויטהר. לגין ׁשל ׁשמׁשֹו יעריב ,ׁשּתחׁש ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָואחר

ּבטבלֹו הּלגין ,ׁשּתחׁש קדם הפרשה]החבית מחוייב -]; ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ
ּבטבלּה. החבית הּלגין, ְְְִִִִֶַַָָָנׁשּבר

.ËÈעֹוׂשה נּדה, ּומּבעילת מת מּטמאת יֹום [עוסק]טבּול ְְְִִִִֵֶַַָֻ
הּבד שמן]ּבבית עֹוׂשין [- ׁשּטבלּו, הּטמאים ׁשאר וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

על  ׁשאף - ׁשּלהן ּבּׁשביעי והּזבה הּזב מן חּוץ ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבטהרֹות;
ּבטהרֹות, יתעּסקּו ולא הּבד ּבבית יעׂשּו לא ׁשּטבלּו, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹּפי

יראּו למ [זוב]ׁשּמא טמאים סֹותרין ונמצאּו ׁשהרי פרע, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ
ספירתם]הּכל ימי כל ׁשּנתּבאר.[- ּכמֹו , ְְִֵֶַָֹ

ט  ¤¤ּפרק
.‡ּכ ואחר קרׁשּו, ּכ ואחר ׁשּנטמאּו, הּדבׁש אֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשמן

ׁשהן  מּפני לעֹולם; לטמאה ראׁשֹון הן הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָֻנּמֹוחּו
ׁשּנטמאּו אחר ׁשּקפאּו ּפי על ואף .ּכמׁשקין, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָ

ּכאכלין,·. הם הרי - ׁשּקרׁשּו והחלב והּגריסין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהרטב
מחׁשבה אֹו[לאכילה]ּוצריכין ראׁשֹון אכל ּבהן נגע ואם ; ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

טֹופח מׁשקה ּבהן היה ׁשנּיים. נעׂשּו את מׁשקין, [מרטיב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
בו] הנוגעת  לטמאה.האצבע ּתחּלה והן ּכמׁשקין, הן הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָֻ

אּלּו הרי - וקרׁשּו כן אחרי וקפאּו מׁשקין, ּכׁשהן ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָנטמאּו
ּכׁשהן  נטמאּו טמאין. ּבמׁשקין ׁשּנטמא אכל ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשנּיים,

מכּון  ּכביצה היּו אם - מׁשקה ונעׂשּו ונּמֹוחּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻקפּויין,
פחות] או מּכביצה [בדיוק, יֹותר היה טהֹור. הּמׁשקה הרי ,ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

נטמאת  ראׁשֹונה, טּפה ׁשּכׁשּנּמֹוחה טמא; הּמׁשקה -ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּתטּמא  הּטּפה ואֹותּה מּמּנּו, ׁשּנּמֹוחה טמא אכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבכביצה
זיתים  ׁשּסחט מת טמא וכן אחריה. ׁשּנּמֹוחּו הּמׁשקין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכל

הר  מכּון, ּכביצה היּו אם - ׁשהכׁשרּו הּמׁשקין וענבים י ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ
הּמׁשקה; ּבמקֹום יּגע ׁשּלא ּובלבד טהֹורין, מהם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹהּיֹוצאין

ּבאכל ּכמפקד בכלי]ׁשהּמׁשקה ּגּוף [כנמצא הּוא ּוכאּלּו , ְְְְִֶֶֶַַָָֹֻ
הּמׁשקין  הרי מּכביצה, יתר וענבים הּזיתים אֹותן היּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָאחר.
נטמאת  ראׁשֹונה, טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמאין; מהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהּיֹוצאין
וזבה  זב הּסֹוחט היה ואם הּמׁשקין. ּכל וטּמאה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָּבכביצה,
נגע  ולא הכׁשר ׁשּלא יחידי ּגרּגר סחט אפּלּו - ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻוכּיֹוצא
הראׁשֹונה, טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא; הּמׁשקה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּמׁשקה,
מׁשקין, אֹו אכלין ׁשּנׂשא ׁשהּזב - הּזב ּבמּׂשא ְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנטמאת
טמא  החלב העז, את ׁשחלב זב וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָטּמאן
הּזב. ּבמּׂשא נטמאת הראׁשֹונה, הּטּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון -ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכבׁשין‚. מלאה ׁשהיתה כבושים]קדרה ירקות ׁשל [- ְְְְִֵֵֶֶָָָָָ
עלה ויצא ירק]חּלין, הּטמאה [של אב ונגע הּקדרה, מן ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻ

ּפי  על אף - הּנגּוב ּבּמקֹום לּקדרה ׁשחּוץ ּבעלה ראׁשֹון ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
לּקדרה  חזר טהֹור. והּכל טמא הּוא ּכביצה, ּבעלה ּבֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיׁש
הּכבׁשין. וכל הּקדרה ונטמאת ׁשּבּה, הּמׁשקין את טּמא -ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבעלה  יׁש אם - מׁשקה ּבֹו והיה לּקדרה, ׁשחּוץ ּבעלה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנגע
ׁשעליו, מׁשקה מטּמא ׁשהעלה טמא; הּכל ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכביצה,
הּקדרה. ּומטּמא ׁשּבּקדרה, מׁשקין ּכל מטּמא ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָוהּמׁשקה

ונער ּתרּומה, ׁשל ּכבׁשים מלאה הּקדרה [עירב]היתה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
הּקדרה  מן ספק - ידֹו על מׁשקין וראה יֹום, טבּול ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָאֹותּה

ׁשהּקלח ספק ּפסּול,[חתיכה]נּתזּו, הּירק - ּבידֹו נגע ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
טהֹורה. ְְְֵַָָוהּקדרה

מכׁשרין„. ענבים אֹוכל ׁשהיה טומאה]טמא ,[לקבלת ְֲִִֵֵֶָָָָָֻ
לּגת יחידי ּגרּגר מּמּנּו לדריכה]ונפל המוכנים הענבים [על ְְְִִִֵֶַַַַָ

עקצֹו מּמּנּו נׁשמט ולא ׁשלם היה אם הּגת [ראשו]- , ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻ
ּבעביט מּוכנים הענבים והיּו עקצֹו נּטל ואם [כלי טהֹורה; ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָֻ

הּיֹוצאין לענבים] ּבּמׁשקין רֹוצה ׁשהרי לדרכן, ּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
ּבמקֹום  הּגרּגר ׁשּבראׁש מׁשקה ּבטּפת הּגת נטמאת - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹמהן

מפנה ּבמקֹום ּודרכן ענבים, מּמּנּו נפלּו [ללא העקץ. ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָָֹֻ
מכּוןענבים] ּכביצה היּו אם פחות]- או הרי [בדיוק , ְְֲִֵֵָָָֻ

יתר  היּו ׁשּבארנּו; ּכמֹו טהֹורין מהן הּיֹוצאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמׁשקין
הראׁשֹונה  טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא, מהן הּיֹוצא ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמּכביצה,
אחריה. הּיֹוצא הּמׁשקה ּכל את ּומטּמאה ּבכביצה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנטמאת

והׁשליכֹו‰. ּומחּבר, מקּבץ ׁשהיה טמאין זיתים ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻּגּוׁש
והּסק ּתּנּור שמן]לתֹו מכּון,[והוציא ּכביצה היה אם - ְְְְִֵַַָָָָֻֻ

והּמׁשקה  ּכלים, מטּמאין האכלין ׁשאין טהֹור; ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתּנּור
- מּכביצה יתר ּגּוׁש היה ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור מהן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּיֹוצא
ּבכביצה  נטמאת אחת, טּפה ׁשּכׁשּיצאה הּתּנּור; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמא
ּפרּודין  הּטמאין זיתים היּו אם ,לפיכ הּתּנּור. את ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָוטּמאה

טהֹור. הּתּנּור - סאה הם ואפּלּו ּגּוׁש, ְְֲִֵֵַַַָָָואינן
.Â הּתּנּור - והּסיקן טמאין, מׁשקין ּבהן ׁשּנבלעּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעצים
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ּבטבּול  הקּלּו ועֹוד ׁשמׁש. הערב אּלא מחּסר ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻטהר
ּבכל  ּומּטּמאין לאדם מיחדין ׁשהם אכלין ׁשּיׁש ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻיֹום,
הּׂשעֹורין  הן: ואּלּו יֹום; ּבטבּול טהֹורין והן ְְְְְְִִִֵֵֵַַֻהּטמאֹות,
קלּופין, ׁשהן ּבזמן אבל קלּופין. ׁשאינן ּבזמן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻוהּכּסמין,

והּקצח קלּופה, ׁשאינּה ּפי על אף כמון]והחּטה ,[מין ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשהן  לֹומר צרי ואין יֹום, ּבטבּול נפסלין - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻוהּׁשמׁשמין

הּטמאֹות. ּבכל ְְְִִַַָֻמּטּמאין
.Ë האכליןּכל אליהם]ידֹות המחוברים ׁשהן [דברים ְֳִֵֶָָָ

ּכל  וכן יֹום; ּבטבּול חּבּור הן הרי הּטמאה, ּבאב ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֻחּבּור
ׁשּנפרס חּבּור [מחובר]ּומערה[נחתך]אכל ׁשהּוא ּבמקצת ְְְְִִִֶֶֶֶַָֹֹ

חּבּור  ׁשאינֹו וכל יֹום. ּבטבּול חּבּור הּוא ּכ הּטמאה, ְְְְִִִֵֶַַָָָֻּבאב
ּבּידים חּבּור הּוא הרי יֹום, ידים]ּבטבּול זה [טומאת וגם ; ְְֲִִִֵֶַַַָ

יֹום. מּטבּול ידים ּבטמאת ְְְִִֶַַָֹֻחמר

ח  ¤¤ּפרק
נֹוׁשכֹותחּלֹות ‡. והן ׁשּכנסן ּכּכרים ּבזֹו[מחוברות]אֹו זֹו ְְְִִֵֶַָָָָ

ועדין  ּבּתּנּור חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁשן, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָודעּתֹו
פניה קרמּו קשתה]לא -[לא מהן ּבאחת יֹום טבּול ונגע , ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשהרּתיחּו הּמים וכן ּבּה; ׁשּנגע החּלה אּלא ּפסל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלא
ּכקּבה והּגריסין[בועה]ונעׂשה רתיחה [פולים], ׁשהרּתיחּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֻ

יֹום טבּול ונגע ׁשהרּתיחּו, וארז חדׁש ויין [טמא ראׁשֹונה, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ
שמשו] העריב ולא חּבּור,[בבועות]ּברתיחהשטבל אינֹו - ְִִֵָָ

ּבין  הּטמאֹות, ּכל ּובׁשאר ּבלבד. הרתיחה אּלא ּפסל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻולא
חּבּור  הּכל - חמּורֹות ּבין נֹוׁשכֹות קּלֹות ׁשהיּו חּלֹות אבל . ְֲֲִֵֶַַַָָֹ

חּלה  ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁש, ּדעּתֹו ואין ּבזֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָזֹו
אליו]ונׁשכּו ּבּתּנּור[התחבר מחוברים]וקרמּו ,[כשהם ְְְְַַָָ

ּכקּבה מחלחלת ׁשאינּה הּמים קטנות]ּורתיחת ,[הבועות ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻֻ
ּבין  הּׁשמן ּורתיחת יׁשן, יין ּורתיחת ׁשנּיה, ּגריסין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּורתיחת
ּבטבּול  חּבּור אּלּו הרי - עדׁשים ּורתיחת יׁשן, ּבין ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָחדׁש

הּטמאֹות. ּבכל לֹומר צרי ואין ְְְִֵַַָָֻיֹום,
אפּיהּבצק ·. ּבעת הכיכר]ׁשּיצא גבי ּבאמצע [על ונמצא , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

ונחר ׁשּנמׁש הּבצק קצת וכן יֹוצא, מסמר ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּכּכר
היּו[נשרף] אם - 'חרחּור' הּנקרא והּוא אפּיה, ְְְְֲִִִֵַַָָָּבעת

הּכּכר; ּכל ּפסל - ּבהן יֹום טבּול ונגע מּכאצּבע, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּפחּותין
ואין  הּכּכר. ּכל נפסל ׁשּבּכּכר, קטן מלח ּבגרּגר נגע אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָוכן

צרֹורצרי אבל הּטמאֹות. ּבכל אֹו[אבן]לֹומר ׁשּבּכּכר ְְְֲִִֶַַַָָָָֻ
קטנית]ּתּורמּוס יתר [מין וחרחּור ּגדֹול, מלח וגרּגר ְְְְְֵֵֶַַַָָ

טהֹור; הּכּכר - הּטמאה אב אפּלּו ּבהן ׁשּנגע ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻמּכאצּבע,
יֹום. ּבטבּול לֹומר צרי ְְִִֵַָואין

דק]רקיק‚. קּים,חציּה[נשרף]ׁשּנחר[מאפה וחציּה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָ
אינם  - קּימין והּצדדין האמצע נחר חּבּור; אינֹו זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
ּבטבּול  לֹומר צרי ואין הּטמאה, ּבאב אפּלּו לזה זה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻחּבּור

ׁשּקרם קד ׁש ּבׂשר יֹום [נקרש]יֹום. טבּול ונגע הּמרק, עליו ְְְֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבחתיכה,[בקרישה]ּבּקֹופה נגע מּתרֹות; החתיכֹות - ֲֲִִַַַַָָָָֻ

עּמּה העֹולין וכל כשיגביהה]החתיכה וכן [- חּבּור. ְְֲִִִִֵַָָָָ
ּפרּוסֹות ּגּבי על ׁשּקרם קטנּיֹות לחם]ּבתבׁשיל ׁשמן [של . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ

ּפסל  לא - ּבּׁשמן יֹום טבּול ונגע יין, ּגּבי על צף ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּוא
הּׁשמן. ֶֶֶַָאּלא

טרּופה„. ּוביצה ּתרּומה ׁשל על [מעורבבת]ירק ּונתּונה ְְְֵֶַָָָָָָ
הירק]ּגּביו על אּלא [- ּפסל לא - ּבּביצה יֹום טבּול ונגע , ְְֵֶַַַַָָָָָֹ
נגיעתו]ׁשּכנגּדֹו[חתיכה]קלח מקום מול היתה [- ואם ; ְְְְִֶֶֶַָָ

ּכֹובע חּבּור.[מנופחת]ּכמין אינּה , ְִִֵַָ
לפס‰. ׁשל ּדפנּה על ׁשּקרם ּביצה ׁשל [מחבת חּוט ְְֵֶֶֶַַָָָָָ

חּבּור גדולה] ולפנים, הּׂשפה מן - יֹום טבּול ּבֹו ונגע ,ְְְְִִִִַַָָָ
שבמחבת] חּבּור.[לתבשיל אינֹו ולחּוץ, הּׂשפה מן נגע ;ְִִֵַַַָָָ

ּבקטנּיֹות קטניות]וכן הּקדרה.[תבשיל ׂשפת על ׁשּקרמּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
.Âמּׁשּוליה ּבין ׁשּנּקבה מּצּדיה,ּבין[תחתיתה]חבית ְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ּכּלּה. נפסלה - ּבידֹו הּנקב יֹום טבּול ְְְְְִֶֶַַָָָָֻוסתם
.Ê מׁשערין - ּבּקּלּוח יֹום טבּול ונגע לכלי, מּכלי  ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָהמערה

ּבֹו ׁשּנגע שנגע]זה מה ׁשּתרּומה [מדת ּומאה; ּבאחד ְְֵֶֶֶֶַָָָָ
ּכמֹו ּבמעּוטּה, ּבטלה ּומאה ּבאחד ׁשּנתערבה ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָטמאה

ּתרּומֹות. ּבהלכֹות ְְְְִֵֶַׁשּבארנּו
.Áּתֹורם ׁשהיה יֹום תרומה]טבּול הּבֹור[מפריש [של את ְֵֶֶַָָ
יין יין] ׁשל ּבבֹור וׁשקעה ּתרּומה ׁשל חבית מּמּנּו ונפלה ,ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

הּׂשפה מן - ׁשּבּבֹור ּבּיין חבית]ונגע אינֹו[של ולחּוץ, ְְִִֵֶַַַַַַָָָ
ולפנים הּׂשפה מן החבית]חּבּור; לתוך יין קצת ,[נכנס ְְִִִִַָָ

ּפיטס הּבֹור היה ואם כבור]חּבּור. גדול היה [כלי אפּלּו - ְֲִִִִַָָָָָ
ּבמקצת  נגע ואם חּבּור; ּכּלֹו ּכֹור, מאה ׁשּמחזיק ּגדֹול ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻּכלי

הּכלי. ׁשּבקרקע ׁשּבחבית הּתרּומה ּפסל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּיין,
.Ëוהּלבֹונה מנחֹות, ׁשל הקטורת]הּסלת מסממני [אחד ְְְֶֶַַָָֹ

והּגחלים הקטורת]והּקטרת ּבמקצתן,[של יֹום טבּול ׁשּנגע ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ּב ּכּלן. את ׁשחֹותה ּפסל ּבּגחלים אמּורים? ּדברים ּמה ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

נכנס  ּבּה ׁשחֹותה ׁשהּמחּתה הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבּמחּתה
מערה  ּכׁשהּוא יֹום, ּבכל ׁשחֹותה ּגחלים אבל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלהיכל;
- הּגחלים מן נתּפּזרּו אם - זהב לׁשל ּכסף ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָמּמחּתה

לאּמה. מכּבדן אּלא קדּׁשה, ּבהן ְְְֵֶֶַַָָָָָָֻאין
.Èסמיך]מקּפה רקיק[תבשיל אֹו חּלין דק]ׁשל [מאפה ְִִִֶָָֻ

יֹום  טבּול ונגע ּגּביהן, על צף ּתרּומה ׁשל וׁשמן חּלין, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשל
חּבץ אם ּבלבד; הּׁשמן אּלא ּפסל לא - השמן ּבּׁשמן [ערבב ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּפסל.בהם] הּׁשמן, ׁשהל מקֹום ּכל -ֶֶֶַַַָָָָ
.‡Èּבֹו ונגע ּתרּומה, ׁשל ּבׁשמן ׁשּבּׁשלֹו חּלין ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻירק

מּגעֹו מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום .טבּול ְְֶַַָָָֹ
.·È ׁשּנגע חּלין, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה

ּכּלן  את ּפסל - ּבמקצתן יֹום .טבּול ְְְִֶַָָָָֻ
.‚È ׁשּנגע ּתרּומה, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום חּלין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה

היה  אם מּגעֹו; מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתן יֹום ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹטבּול
ּגּוׁש ׁשהּוא ּבזמן אימתי? הרב. אחר הֹולכין מרּבה, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשּום

ּבמדֹוכה מפּזר היה אם אבל כתישתו]ּבקערה. ,[מקום ְְְֲִִִָָָָָָָֻ
ׁשהּוא  מּפני מּגעֹו, מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹונגע
ּבמׁשקין, לדּוכן ׁשּדרּכן הּנּדֹוכין ּכל ּוׁשאר ּבפּזּורֹו. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָרֹוצה
אף  - וקּבצן ּבמׁשקין, ׁשּלא ּדכן אם - ּבׁשמן ׁשּום ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹּכגֹון

מ  אּלא ּפסל לא ּבהן, ונגע ּבקערה ּגּוׁש ׁשהן ּפי קֹום על ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
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ּדבלה ׁשל ּכעּגּול הן ׁשהרי יבישות]מּגעֹו; תאנים -[גוש ְְֲִֵֵֵֶֶַָָ
ּכּלֹו. נטמא לא מקצתֹו, נטמא ְְְִִִִֶָָָֹֻׁשאם

.„Èּבדרֹומּה אֹו ּבצפֹונּה חּלתּה ׁשם ׁשּקרא [ציין עּסה ְְִִִֵֶַָָָָָָָ
מהעיסה] חלק היא עדיין אך החלה, מקום וכן בדיבור ,ְֵ

ּבדרֹומּה[קישואין]קּׁשּות אֹו ּבצפֹונּה ּתרּומתּה ׁשם ׁשּקרא ְְְִִִֵֶָָָָָָ
העּסה, ּבמקצת יֹום טבּול נגע ואם חּבּור; זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
חּבּור. אינּה - לתֹוכּה וחזרה מּתֹוכּה, חּלתּה נּטלה ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָנפסלה.

.ÂËׁשּנּדּמעה תרומה]עּסה בה ׁשּנתחּמצה [נתערב אֹו ְְְִִִֶֶַַָָָ
יֹום. ּבטבּול נפסלת אינּה ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶָָּבׂשאֹור

.ÊËׁשהכׁשרה ּבמי [לטומאה]עּסה ונּלֹוׁשה ּבמׁשקין, ְְְְְְִִִֵֶַָָָֻ
מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום טבּול ּבּה ונגע ְְְֵֶַַַָָָָָֹּפרֹות,

.ÊÈ ידים אֹו יֹום טבּול ּבֹו ונגע ׁשהכׁשר, ראׁשֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָֻמעׂשר
מדרבנן]מסאבֹות טמאות ּתרּומת [- מּמּנּו מפריׁשין - ְְְִִִֶַַָֹ

יֹום  ּוטבּול ּכחּלין, ראׁשֹון ׁשּמעׂשר מּפני ּבטהרה; ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶַַָָֻמעׂשר
ּבחּלין  ׁשהּׁשליׁשי החּלין, את ּפֹוסלין אינן מסאבֹות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻוידים

לׁשה טהֹור  יֹום, טבּולת ׁשהיא האּׁשה וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לּה וקֹוצה העּסה חותכת]את ּומפריׁשּתה [- חּלה, ְְִִֶַַַָָָָָָ

עם הּכלי ונֹותנת ּבכלי, ליד]ּומּניחּתה העּסה [- ׁשאר ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
ּומּקפת מקרבת]ּכאחת, הּמּקף [- מן לתרם ּכדי הּכל על ְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֻ

הסמוך] זֹו[- 'הרי ואֹומרת: ׁשם לּה קֹוראה ּכ ואחר ,ְְְֲֵֵֶֶַַָָָ
ּתפסל  ׁשּלא ּבּה, ּתּגע לא - ׁשם לּה ּומּׁשּתקרא ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹחּלה';

ׁשהיא ּבערבה לׁשה אם עֹוׂשה, היא וכ [העריבה]אֹותּה. ְֲִִִֵֶָָָָָָָ
יֹום. ְַטבּולת

.ÁÈמעׂשר [כד]לגין מחבית ׁשּמּלאהּו יֹום טבּול ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
מה  על מעׂשר ּתרּומת זֹו 'הרי ואמר: ּתרּומתֹו, נּטלה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא
לפי  טהֹורה; ּתרּומה זֹו הרי - 'ׁשּתחׁש אחר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּׁשּבחבית
ּתנאֹו, ּכפי ,ׁשּתחׁש עד מעׂשר ּתרּומת נעׂשית ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאינּה
נׁשּברה  ויטהר. לגין ׁשל ׁשמׁשֹו יעריב ,ׁשּתחׁש ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָואחר

ּבטבלֹו הּלגין ,ׁשּתחׁש קדם הפרשה]החבית מחוייב -]; ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ
ּבטבלּה. החבית הּלגין, ְְְִִִִֶַַָָָנׁשּבר

.ËÈעֹוׂשה נּדה, ּומּבעילת מת מּטמאת יֹום [עוסק]טבּול ְְְִִִִֵֶַַָֻ
הּבד שמן]ּבבית עֹוׂשין [- ׁשּטבלּו, הּטמאים ׁשאר וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

על  ׁשאף - ׁשּלהן ּבּׁשביעי והּזבה הּזב מן חּוץ ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבטהרֹות;
ּבטהרֹות, יתעּסקּו ולא הּבד ּבבית יעׂשּו לא ׁשּטבלּו, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹּפי

יראּו למ [זוב]ׁשּמא טמאים סֹותרין ונמצאּו ׁשהרי פרע, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ
ספירתם]הּכל ימי כל ׁשּנתּבאר.[- ּכמֹו , ְְִֵֶַָֹ

ט  ¤¤ּפרק
.‡ּכ ואחר קרׁשּו, ּכ ואחר ׁשּנטמאּו, הּדבׁש אֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשמן

ׁשהן  מּפני לעֹולם; לטמאה ראׁשֹון הן הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָֻנּמֹוחּו
ׁשּנטמאּו אחר ׁשּקפאּו ּפי על ואף .ּכמׁשקין, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָ

ּכאכלין,·. הם הרי - ׁשּקרׁשּו והחלב והּגריסין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהרטב
מחׁשבה אֹו[לאכילה]ּוצריכין ראׁשֹון אכל ּבהן נגע ואם ; ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

טֹופח מׁשקה ּבהן היה ׁשנּיים. נעׂשּו את מׁשקין, [מרטיב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
בו] הנוגעת  לטמאה.האצבע ּתחּלה והן ּכמׁשקין, הן הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָֻ

אּלּו הרי - וקרׁשּו כן אחרי וקפאּו מׁשקין, ּכׁשהן ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָנטמאּו
ּכׁשהן  נטמאּו טמאין. ּבמׁשקין ׁשּנטמא אכל ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשנּיים,

מכּון  ּכביצה היּו אם - מׁשקה ונעׂשּו ונּמֹוחּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻקפּויין,
פחות] או מּכביצה [בדיוק, יֹותר היה טהֹור. הּמׁשקה הרי ,ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

נטמאת  ראׁשֹונה, טּפה ׁשּכׁשּנּמֹוחה טמא; הּמׁשקה -ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּתטּמא  הּטּפה ואֹותּה מּמּנּו, ׁשּנּמֹוחה טמא אכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבכביצה
זיתים  ׁשּסחט מת טמא וכן אחריה. ׁשּנּמֹוחּו הּמׁשקין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכל

הר  מכּון, ּכביצה היּו אם - ׁשהכׁשרּו הּמׁשקין וענבים י ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ
הּמׁשקה; ּבמקֹום יּגע ׁשּלא ּובלבד טהֹורין, מהם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹהּיֹוצאין

ּבאכל ּכמפקד בכלי]ׁשהּמׁשקה ּגּוף [כנמצא הּוא ּוכאּלּו , ְְְְִֶֶֶַַָָֹֻ
הּמׁשקין  הרי מּכביצה, יתר וענבים הּזיתים אֹותן היּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָאחר.
נטמאת  ראׁשֹונה, טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמאין; מהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהּיֹוצאין
וזבה  זב הּסֹוחט היה ואם הּמׁשקין. ּכל וטּמאה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָּבכביצה,
נגע  ולא הכׁשר ׁשּלא יחידי ּגרּגר סחט אפּלּו - ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻוכּיֹוצא
הראׁשֹונה, טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא; הּמׁשקה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּמׁשקה,
מׁשקין, אֹו אכלין ׁשּנׂשא ׁשהּזב - הּזב ּבמּׂשא ְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנטמאת
טמא  החלב העז, את ׁשחלב זב וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָטּמאן
הּזב. ּבמּׂשא נטמאת הראׁשֹונה, הּטּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון -ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכבׁשין‚. מלאה ׁשהיתה כבושים]קדרה ירקות ׁשל [- ְְְְִֵֵֶֶָָָָָ
עלה ויצא ירק]חּלין, הּטמאה [של אב ונגע הּקדרה, מן ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻ

ּפי  על אף - הּנגּוב ּבּמקֹום לּקדרה ׁשחּוץ ּבעלה ראׁשֹון ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
לּקדרה  חזר טהֹור. והּכל טמא הּוא ּכביצה, ּבעלה ּבֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיׁש
הּכבׁשין. וכל הּקדרה ונטמאת ׁשּבּה, הּמׁשקין את טּמא -ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבעלה  יׁש אם - מׁשקה ּבֹו והיה לּקדרה, ׁשחּוץ ּבעלה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנגע
ׁשעליו, מׁשקה מטּמא ׁשהעלה טמא; הּכל ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכביצה,
הּקדרה. ּומטּמא ׁשּבּקדרה, מׁשקין ּכל מטּמא ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָוהּמׁשקה

ונער ּתרּומה, ׁשל ּכבׁשים מלאה הּקדרה [עירב]היתה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
הּקדרה  מן ספק - ידֹו על מׁשקין וראה יֹום, טבּול ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָאֹותּה

ׁשהּקלח ספק ּפסּול,[חתיכה]נּתזּו, הּירק - ּבידֹו נגע ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
טהֹורה. ְְְֵַָָוהּקדרה

מכׁשרין„. ענבים אֹוכל ׁשהיה טומאה]טמא ,[לקבלת ְֲִִֵֵֶָָָָָֻ
לּגת יחידי ּגרּגר מּמּנּו לדריכה]ונפל המוכנים הענבים [על ְְְִִִֵֶַַַַָ

עקצֹו מּמּנּו נׁשמט ולא ׁשלם היה אם הּגת [ראשו]- , ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻ
ּבעביט מּוכנים הענבים והיּו עקצֹו נּטל ואם [כלי טהֹורה; ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָֻ

הּיֹוצאין לענבים] ּבּמׁשקין רֹוצה ׁשהרי לדרכן, ּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
ּבמקֹום  הּגרּגר ׁשּבראׁש מׁשקה ּבטּפת הּגת נטמאת - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹמהן

מפנה ּבמקֹום ּודרכן ענבים, מּמּנּו נפלּו [ללא העקץ. ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָָֹֻ
מכּוןענבים] ּכביצה היּו אם פחות]- או הרי [בדיוק , ְְֲִֵֵָָָֻ

יתר  היּו ׁשּבארנּו; ּכמֹו טהֹורין מהן הּיֹוצאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמׁשקין
הראׁשֹונה  טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא, מהן הּיֹוצא ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמּכביצה,
אחריה. הּיֹוצא הּמׁשקה ּכל את ּומטּמאה ּבכביצה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנטמאת

והׁשליכֹו‰. ּומחּבר, מקּבץ ׁשהיה טמאין זיתים ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻּגּוׁש
והּסק ּתּנּור שמן]לתֹו מכּון,[והוציא ּכביצה היה אם - ְְְְִֵַַָָָָֻֻ

והּמׁשקה  ּכלים, מטּמאין האכלין ׁשאין טהֹור; ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתּנּור
- מּכביצה יתר ּגּוׁש היה ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור מהן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּיֹוצא
ּבכביצה  נטמאת אחת, טּפה ׁשּכׁשּיצאה הּתּנּור; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמא
ּפרּודין  הּטמאין זיתים היּו אם ,לפיכ הּתּנּור. את ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָוטּמאה

טהֹור. הּתּנּור - סאה הם ואפּלּו ּגּוׁש, ְְֲִֵֵַַַָָָואינן
.Â הּתּנּור - והּסיקן טמאין, מׁשקין ּבהן ׁשּנבלעּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעצים
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ׁשּיּפלּו העצים הֹוציא ואפּלּו ּבעצים. ּבטלּו ׁשהרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָטהֹור,
ואין  טהֹור, הּתּנּור - והּסיקן לרצֹונֹו, ונפלּו ּגׁשמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעליהם
ולא  ּבהן. הּבלּועין הּמׁשקין מן מּטּמאין ׁשעליהן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּמים
הּטמא, יּסיקן ׁשּלא ּגזרה טהֹורֹות; ּבידים אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיּסיקן

הּתּנּור  את מטּמאין ׁשעליהן הּמׁשקין .ונמצאּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַ
.Ê מקֹום אּלא טמא אין זיתים, ׁשל ּברחים ׁשּנמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשרץ

מהּל מׁשקה היה אם הזיתים]מּגעֹו. בכל הּכל [ונוגע - ְְִֵֶַַַַָָָֹ
והּׁשמן  ּכּלֹו, נטמא - הּמׁשקה מקצת ׁשּנטמא ׁשּכיון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמא;
מן  למעלה העלין ּגּבי על נמצא הּזיתים. ּכל את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמטּמא

הּבּדדין יּׁשאלּו הבד]הּזיתים, בית 'לא [עובדי אמרּו אם : ְֲִִִִֵַַַָָָֹ
אם[בשרץ]נגענּו' על נמצא נאמנין. -[גוש], זיתים ׁשל ְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּפרּודין, זיתים ּגּבי על נמצא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגּוׁש, ּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא
ּכביצה  ׁשהּוא ׁשהאכל טמא; הּכל - ּבכביצה נֹוגע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוהּוא
הּזיתים. ׁשאר מטּמא והּמׁשקה ּבֹו, המערב הּמׁשקה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹמטּמא
ּפי  על אף - מּלמּטה והּמׁשקה ּפרּודין, ּגּבי על ּפרּודין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָהיּו

מּגעֹו. מקֹום אּלא טמא אין ּבכביצה, ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנגע
.Á אׁשּכֹול - ּבאׁשּכֹולֹות ונגע לּגת, ידֹו ׁשהֹוׁשיט הארץ ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָעם

מּפני  טהֹורה, ּכּלּה הּגת וכל טמאין, סביבֹותיו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻוכל
ּובין  ּבינֹו האׁשּכֹול זה ׁשּסביבֹות האׁשּכֹולֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּמפסיקין

הּגת  .ׁשאר ְַַָ
.Ëזיתים]הּגפת ענבים]והּזּוגין[פסולת ׁשּנעׂשּו[פסולת ְֲִֶֶֶַַַ

מׁשקין  מהן יצאּו ּכ ואחר טמאין, עליהם והלכּו ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבטהרה,
נעׂשּו ואם ּבטהרה. נעׂשּו ׁשּמּתחּלה טהֹורין, אּלּו הרי -ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֶַַָָָ
טמאין. אּלּו הרי - מׁשקין מהן ונמצּו ּבטמאה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻמּתחּלה

.È ּבית ּבתֹו טמאין ּומׁשקין ויֹוצאין, נכנסין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּבּדדין

לּזיתים מׁשקין ּבין יׁש אם - די]הּבד ׁשּינּגבּו[מקום ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
ּבמׁשקין  ׁשהּנֹוגע טהֹורין; הּזיתים הרי ּבארץ, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרגליהם
קדׁש ׁשל ּכּכרֹות לקדׁש. ואפּלּו טהֹור, - ּבידיו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹטמאים
ונגע  קדׁש, ׁשל מׁשקין הּגּמֹות ּבתֹו והיּו ּגּמֹות, ּבהן ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻׁשהיּו
ּוׁשנּיה  ּבׁשנּיה, ראׁשֹונה ונגעה מהן, ּבאחת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשרץ
מּפני  לטמאה, ראׁשֹון ּכּלן - מאה אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָֻֻּבׁשליׁשית,
ׁשאין  ּכמׁשקין ּכּלן הרי הּקדׁש; וחּבת ׁשּבּגּמֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻֻהּמׁשקה

ּבהם וכו']מֹונין שני ׁשל [ראשון ּכּכרֹות היּו אם אבל . ֲִִִֶֶָָָָ
ּומּׁשליׁשית  ּפסּולה, ּבלבד הּׁשליׁשית הּכּכר הרי - ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָּתרּומה
אף  הּכּכרֹות, ּכל על טֹופח מׁשקה היה ואם טהֹור. ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָוהלאה
הראׁשֹונה  מן חּוץ ׁשנּיֹות, וכּלן טמאֹות; הּכל ְְְְִִִִֵַָָָָֹֻּבתרּומה

ראׁשֹון. ׁשהיא הּׁשרץ, ּבּה ִִֶֶֶֶַַָָׁשּנגע
.‡Èּכמֹו[חלל]ּבעּבּוע הּוא והרי החבית, ּבעבי שּנעׂשה ְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָ

ונּקב  החבית, לאויר האבעּבּוע נּקב אם - ּבצּדּה אחר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָּכלי
הּפנימי  הּנקב ׁשהיה אֹו זה, ּכנגד זה לחּוץ אחר ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָנקב
מלאים  והאבעּבּוע החבית והיה מּלמעלן, והחיצֹון ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמּלמּטן
נטמאּו ׁשּבאבעּבּוע, ּבּמׁשקה הּטמאה אב נגע אם - ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָֻמׁשקין
ּפתיל  צמיד מּקפת החבית היתה ׁשּבחבית. הּמׁשקין ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכל

מהודק] הּנקב [כיסוי מּפני נטמאת - הּמת ּבאהל ּונתּונה ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
מפּלׁש הּוא ׁשהרי זה, אם [פתוח]ׁשּבאבעּבּוע וכן לאוירּה. ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

מּלמּטן, והחיצֹון מּלמעלן ׁשּבפנים ׁשּבאבעּבּוע הּנקב ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה
הּטמאה  אב נגע אם אבל ּפתיל; ּבצמיד נּצלת אינּה זֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי
הם  והרי ׁשּבחבית, מׁשקין נטמאּו לא - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבאבעּבּוע

מּמּנה. ְְִִֶָָֻּכמבּדלין
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טז  ¤¤ּפרק
אֹו‡. הּמלוה ליד ׁשּיפרעּנּו עד הּלוה, ּבאחריּות ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהחֹוב

ּוזרקֹו והּפטר', חֹובי לי 'זרק הּמלוה: לֹו אמר ׁשלּוחֹו. ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹליד
ּפטּור  - הּמלוה ליד ׁשּיּגיע קדם נׂשרף אֹו ואבד אמר לֹו . ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ּבתֹורת חֹובי לי 'זרק הּמעֹות [כחוקי]לֹו: היּו - ּגּטין' ְְִִִִַַָָֹ
לּמלוה, קרֹוב היּו ּבאחריּותֹו; עדין הן הרי לּלוה, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹקרֹובין
נגנבּו, אֹו מּׁשם אבדּו אם - מחצה על מחצה הּלוה. ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַָָָָֹנפטר

מחצה. הּלוה ְֱֵֶֶַַָֹמׁשּלם
.·הֹול' ללוי: ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהיה

לחזר ּבא אם - לֹו' חּיב ׁשאני זה מנה [לקחת לׁשמעֹון ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
בחזרה] ׁשּיּגיע הכסף עד ּבאחריּותן, חּיב והּוא חֹוזר; אינֹו ,ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

לׁשמעֹון. ׁשניהם הּמנה - לראּובן הּמנה את לוי החזיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
חֹובֹו. ּכל ׁשמעֹון ליד ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותֹו, ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָחּיבין

לראּובן:‚. ׁשמעֹון ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָראּובן
עֹומדין  ׁשלׁשּתן והיּו ללוי', ּתנהּו ,ּביד לי ׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָ'מנה

מעמד] וקּבל[באותו ואין [הסכים], עני, ראּובן ונמצא לוי, ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָ
ׁשמעֹון, על ּבחֹובֹו חֹוזר לוי הרי - מּמּנּו ּׁשּיגּבה מה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַלֹו
עׁשיר  ׁשהיה אֹו עני, ׁשהּוא לוי ידע ואם הטעהּו. ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּזה
טען  קּבל. ׁשהרי ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - והעני ׁשעה ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבאֹותּה
היה, 'עׁשיר אֹומר: וׁשמעֹון והטעהּו, עני, ראּובן ׁשהיה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָלוי
ּכ ואחר ראיה, להביא ׁשמעֹון ׁשעל לי יראה - ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהעני'

אּלא יהיה לא לוי; מחֹוב יש]יּפטר -[כאילו ּבידֹו ׁשֹובר ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹ
ו  ,ׁשֹובר 'קּים לֹו: הּפטר'.אֹומרין ְְְִִֵֵַָָ

ּוממּכר „. מּקח ּבהלכֹות ּבארנּו היה ּכבר ׁשּלא ׁשראּובן , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
והמחהּו מנה ללוי חּיב ראּובן והיה ּכלּום, ׁשמעֹון אצל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלֹו

לגבות] ׁשמעֹון[הפנהו ּפי [בהסכמתו]אצל על אף - ְִִֵֶַַ
ׁשּלא  ׁשמעֹון רצה ואם קנה. לא ׁשלׁשּתן, ּבמעמד ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשהמחהּו
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על  ׁשהרי מראּובן, וגֹובה חֹוזר - נתן ואם יּתן; לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹיּתן,
רֹוצה  'איני ולֹומר: ּבֹו, לחזר לוי רצה אם וכן נתן. ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּפיו
ּפי  על ואף מראּובן; חֹובֹו וגֹובה חֹוזר - מּׁשמעֹון' ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַלגּבֹות

מראּובן. הּׁשאר וגֹובה חֹוזר מּׁשמעֹון, מקצת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּנפרע
מה ‰. ּכל החנּות מן הּבית לבעל נֹותן ׁשהיה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחנוני

ּומּקיפֹו הלואה, ּבתֹורת בהקפה]ּׁשּירצה ׁשּיתקּבץ [נותן עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
מסויים]הּכל 'ּתן [סכום הּבית: ּבעל לֹו ואמר לֹו, ּופֹורע ְִֵֵַַַַַַַָֹ

ואני  אצלי, לֹו ׁשּיׁש מנה חֹובי 'לבעל אֹו סלע', ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלפֹועלי
חֹוב  ּבעל אֹו והּפֹועל 'נתּתי', אֹומר החנוני והרי ,'ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאּתן

נׁשּבע חֹוב ּבעל אֹו הּפֹועל הרי - לקחּתי' 'לא [שלא אֹומר ְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹ
נׁשּבע קיבלו] החנוני וכן חֹובֹו; הּבית מּבעל ונֹוטל ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
הּוא [שנתן] ׁשהרי ׁשּנתן, ּׁשּטען מה הּבית מּבעל ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָונֹוטל

החנוני  וכן החנוני, ּבמעמד נׁשּבע והּפֹועל לּתן. לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמר
ׁשּיּכלמּו ּכדי חֹוב, ּבעל אֹו הּפֹועל ּבמעמד ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָנׁשּבע

ּתּקנת [יתביישו] זֹו ּוׁשבּועה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּזה. ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזה
לּטל. ׁשניהן ׁשּבאין מּפני חפץ, ּבנקיטת היא ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹחכמים
ּבׁשבּועה; ׁשּלא חֹוב ּבעל נֹוטל החנוני, מת אם ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלפיכ
ׁשּלא  החנוני נֹוטל חֹוב, ּבעל אֹו הּפֹועל מת אם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוכן
מׁשּלם  ואינֹו ּכלּום, מפסיד הּבית ּבעל אין ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּבׁשבּועה;

אחד. ּתׁשלּום ְֶֶַָָאּלא
.Â לי 'צּוית אֹו לזה', לּתן אמרּת 'אּתה אֹומר: ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהחנוני

'לא  אֹומר: הּבית ּובעל לֹו', ּתן ּפלֹוני יבֹוא אם ְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹואמרּת
והחנוני  ונפטר, הּסת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - 'ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמרּתי
לבעל  החנוני אמר אם וכן לֹו. ׁשּנתן זה עם ּדין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעֹוׂשה

הּמּקיפֹו בהקפה]הּבית לי [מוכר ׁשּיׁש ּבפנקסי 'ּכתּוב : ְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ּבעל  נׁשּבע - יֹודע' 'איני אֹומר: הּבית ּובעל מנה', ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאצל
חברֹו על טֹוען ּכל ּכדין ונפטר, יֹודע, ׁשאינֹו הּסת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּבית

חכמים. ּתּקנת ּבזה ואין ּדבר; ְְֲִֵֶַַָָָָָָלכל
.Ê וטען ׁשמעֹון, על ללוי ׁשּיׁש חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָראּובן

ּומסירה ּבכתיבה לֹו נתנֹו קנאו]ׁשּלוי ואבד [וממילא , ְְְְִִִִֵֶַָָָָ
ּגב על לֹו ׁשהקנהּו ׁשּטען אֹו ּבֹו, ׁשהקנהּו [אגב הּׁשטר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

הֹואיל הקניית] מּׁשמעֹון, אֹותֹו ּגֹובה זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶַַַהּקרקע
'יּׁשבע  ואמר ללוי, ׁשּפרע ׁשמעֹון טען ידֹו. מּתחת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָויצא
ׁשּפרע, לֹו הֹודה ראּובן. יגּבה ּכ ואחר לֹו, יּׁשבע - ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלי'
זה  ׁשטר נתן ולא מכר ׁשּלא לוי טען לראּובן. לוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹיׁשּלם

ונפטר. הּסת נׁשּבע -ְְְִִֵֶָָ
.Áׁשליׁש ּביד ׁשהיה שלישי]ׁשטר מּתחת [אדם והֹוציא ֹו , ְְְִִִֶַַַָָָָ

ּפי  על אף נאמן, - הּוא' 'ּפרּוע ואמר ּדין, ּבבית ְְֱִִֵֶַַַַָָָָידֹו
מקּים בבי"ד]ׁשהּׁשטר ׂשֹורפֹו[מאושר היה רצה, ׁשאּלּו ; ְְְִֶֶַָָָָָָֻ

מּתחת  יֹוצא ּכתב ונמצא הּׁשליׁש, מת אם וכן קֹורעֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאֹו
ּפרּוע, זה הרי - ּפרּוע אצלֹו הּמּנח זה ׁשּׁשטר הּׁשליׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻידי
מּתחת  ׁשּיצא ּכתב אבל הּכתב. על עדים ׁשאין ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאף
ידי  ּבכתב היה אפּלּו - ּפרּוע ּפלֹוני ׁשּׁשטר הּמלוה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָידי

ּכמׂשחק. אּלא אינֹו ְְִֵֵֶֶַַַָהּמלוה,
.Ëהּכתב על עדים פרוע]היּו שהחוב המלווה, -[שאצל ְִֵַַָָ

מקּימין היּו בבי"ד]אם ואם [בדוקים ּפרּוע. הּׁשטר הרי , ְְְֲִִִֵַַָָָָֻ
הּׁשֹובר: זה על החֹותמין העדים יּׁשאלּו קּיּום, עליו ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאין

ידי  ּומּתחת הֹואיל - מצּויין העדים ׁשאין אֹו ידעּו, לא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹאם
ּכלּום. הּׁשֹובר אין - יצא יֹורׁשיו ידי מּתחת אֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמלוה

.È ואף ּפרּוע, זה הרי - ּפרּועין ׁשטרֹות ּבין הּׁשטר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָנמצא
ּכתּוב  נמצא אם וכן הּנמצא. הּכתב על עדים ׁשאין ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל
ּבקצתֹו ואפּלּו מאחריו ּבין מּלפניו ּבין ׁשטר, ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבגּופֹו

עֹוׂשין [קצהו] - וכ ּכ מּמּנּו נפרע אֹו ּפרּוע זה ׁשּׁשטר ,ְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
וא  עדים, הּכתב על ׁשאין ּפי על אף הּכתב, ּפי על על ף ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ

היה  לא נפרע, לא ׁשאּלּו הּמלוה; ידי מּתחת ׁשּיצא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּפי
הּׁשטר. על ְֵַַָּכֹותב

.‡Èׁשטר אחרים]הּמֹוצא ידּוע [של ואין ׁשטרֹותיו, ּבין ְְְֵֵֵַַָָָָ
ּטיבֹו פרוע]מה אלּיהּו.[אם ׁשּיבֹוא עד מּנח יהיה - ְִִִֵֶֶַַָָָֻ

.·È יֹודע ואיני ּפרּוע, ׁשטרֹותי ּבין 'ׁשטר לבניו: ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר
לאחד נמצא ּפרּועין; ּכּלן ׁשטרֹותיו - הּוא' [ללווה]איזה ְְְְִִֵֶֶָָָָָֻ

לחברֹו: אמר ּפרּוע. אינֹו והּקטן ּפרּוע הּגדֹול ׁשנים, ְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָָׁשם
אינֹו והּקטן ּפרּוע, הּגדֹול - ּפרּוע' ּבידי ל יׁש ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ'ׁשטר
עליו, לֹו ׁשּיׁש ׁשטרֹות ּכל – ּפרּוע' ּבידי ל 'חֹוב ְְְִֵֶַַָָָָָָָּפרּוע;

ּפרּועין. ְִָֻּכּלן

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ב שני יום

יז  ¤¤ּפרק
ּבׁשטר ‡. הּלוה את לתּבע הּיֹורׁש ּובא ׁשּמת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמלוה

'איני  אֹומר: והּיֹורׁש ,'אבי את 'ּפרעּתי ואמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשעליו,
לֹו' וׁשּלם 'עמד לֹו: אֹומרין - -יֹודע' לי' 'יּׁשבע אמר: . ְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ

ּפקדנּו 'ׁשּלא חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע זה אּבא [הודיענו]הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּבין  מצינּו וׁשּלא ּבפיו, אּבא לנּו אמר וׁשּלא אחר, ידי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעל

וגֹובה. ּפרּוע', זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ְְְֶֶֶֶַַָָָָָׁשטרֹותיו
מן ·. להּפרע הּיֹורׁש ּובא הּמלוה, ׁשּמת אחר הּלוה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמת

לֹו ואֹומר ּבׁשבּועה; אּלא יּפרע לא - [ליורש]הּיֹורׁש ְְִִֵֵֶַַָָָֹ
אּבא, לנּו אמר וׁשּלא אּבא, ּפקדנּו ׁשּלא 'הּׁשבע ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּתחּלה:
ואפּלּו ּפרּוע'. זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ּבין מצינּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹולא
זה  הרי - מֹוריׁשֹו ּכׁשּמת ּבעריסה הּמּטל קטן הּיֹורׁש ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהיה
זה  ׁשּׁשטר מיתתֹו ּבׁשעת הּמלוה צּוה ואם ונֹוטל. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנׁשּבע
הּיֹורׁש. מן אפּלּו ׁשבּועה, ּבלא הּיֹורׁש יּפרע - ּפרּוע ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹאינֹו

יֹורׁשי ‚. אין - הּמלוה מת ּכ ואחר ּתחּלה, הּלוה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמת
הּלוה, ׁשּמת ׁשּבּׁשעה ּכלּום; לוה מּיֹורׁשי נֹוטלין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמלוה

ׁשּבארנּו ּכמֹו יּטל, ּכ ואחר להּׁשבע הּמלוה ּוכבר נתחּיב ; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
להּׁשבע  יכֹולין ׁשאינן לבניו, ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמת,
יֹורׁשי  והׁשּביע הּדּין עבר ואם ּכלּום. אביהן נפרע ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
ׁשטר  ,לפיכ מּידן. מֹוציאין אין - חֹובן את וגבּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָמלוה,
אביהן  ׁשּמת היתֹומים מן להּפרע הּבאים יתֹומים ׁשל ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָחֹוב
ּגֹובין  אין ּבֹו: מגּבין ואין אֹותֹו, קֹורעין אין - ּתחּלה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹהּלוה
ואין  ׁשּבארנּו; ּכמֹו לבניו ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָּבֹו,

ּבֹו. ויֹוציא ּבֹו ׁשּידּון ּדּין יבֹוא ׁשּמא אֹותֹו, ְְִִֶֶַָָָָקֹורעין
יּפרעּו„. לא - ּתחּלה הּלוה ּומת ערב, ׁשם היה ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאפּלּו

הרי  הערב, מן יּפרעּו ּתאמר ׁשאם הערב; מן הּמלוה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיֹורׁשי
לוה  מּיֹורׁשי ונפרע חֹוזר .הערב ְְְִִֵֵֵֶֶָָֹ
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ׁשּיּפלּו העצים הֹוציא ואפּלּו ּבעצים. ּבטלּו ׁשהרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָטהֹור,
ואין  טהֹור, הּתּנּור - והּסיקן לרצֹונֹו, ונפלּו ּגׁשמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעליהם
ולא  ּבהן. הּבלּועין הּמׁשקין מן מּטּמאין ׁשעליהן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּמים
הּטמא, יּסיקן ׁשּלא ּגזרה טהֹורֹות; ּבידים אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיּסיקן

הּתּנּור  את מטּמאין ׁשעליהן הּמׁשקין .ונמצאּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַ
.Ê מקֹום אּלא טמא אין זיתים, ׁשל ּברחים ׁשּנמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשרץ

מהּל מׁשקה היה אם הזיתים]מּגעֹו. בכל הּכל [ונוגע - ְְִֵֶַַַַָָָֹ
והּׁשמן  ּכּלֹו, נטמא - הּמׁשקה מקצת ׁשּנטמא ׁשּכיון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמא;
מן  למעלה העלין ּגּבי על נמצא הּזיתים. ּכל את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמטּמא

הּבּדדין יּׁשאלּו הבד]הּזיתים, בית 'לא [עובדי אמרּו אם : ְֲִִִִֵַַַָָָֹ
אם[בשרץ]נגענּו' על נמצא נאמנין. -[גוש], זיתים ׁשל ְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּפרּודין, זיתים ּגּבי על נמצא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגּוׁש, ּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא
ּכביצה  ׁשהּוא ׁשהאכל טמא; הּכל - ּבכביצה נֹוגע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוהּוא
הּזיתים. ׁשאר מטּמא והּמׁשקה ּבֹו, המערב הּמׁשקה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹמטּמא
ּפי  על אף - מּלמּטה והּמׁשקה ּפרּודין, ּגּבי על ּפרּודין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָהיּו

מּגעֹו. מקֹום אּלא טמא אין ּבכביצה, ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנגע
.Á אׁשּכֹול - ּבאׁשּכֹולֹות ונגע לּגת, ידֹו ׁשהֹוׁשיט הארץ ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָעם

מּפני  טהֹורה, ּכּלּה הּגת וכל טמאין, סביבֹותיו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻוכל
ּובין  ּבינֹו האׁשּכֹול זה ׁשּסביבֹות האׁשּכֹולֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּמפסיקין

הּגת  .ׁשאר ְַַָ
.Ëזיתים]הּגפת ענבים]והּזּוגין[פסולת ׁשּנעׂשּו[פסולת ְֲִֶֶֶַַַ

מׁשקין  מהן יצאּו ּכ ואחר טמאין, עליהם והלכּו ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבטהרה,
נעׂשּו ואם ּבטהרה. נעׂשּו ׁשּמּתחּלה טהֹורין, אּלּו הרי -ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֶַַָָָ
טמאין. אּלּו הרי - מׁשקין מהן ונמצּו ּבטמאה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻמּתחּלה

.È ּבית ּבתֹו טמאין ּומׁשקין ויֹוצאין, נכנסין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּבּדדין

לּזיתים מׁשקין ּבין יׁש אם - די]הּבד ׁשּינּגבּו[מקום ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
ּבמׁשקין  ׁשהּנֹוגע טהֹורין; הּזיתים הרי ּבארץ, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרגליהם
קדׁש ׁשל ּכּכרֹות לקדׁש. ואפּלּו טהֹור, - ּבידיו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹטמאים
ונגע  קדׁש, ׁשל מׁשקין הּגּמֹות ּבתֹו והיּו ּגּמֹות, ּבהן ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻׁשהיּו
ּוׁשנּיה  ּבׁשנּיה, ראׁשֹונה ונגעה מהן, ּבאחת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשרץ
מּפני  לטמאה, ראׁשֹון ּכּלן - מאה אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָֻֻּבׁשליׁשית,
ׁשאין  ּכמׁשקין ּכּלן הרי הּקדׁש; וחּבת ׁשּבּגּמֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻֻהּמׁשקה

ּבהם וכו']מֹונין שני ׁשל [ראשון ּכּכרֹות היּו אם אבל . ֲִִִֶֶָָָָ
ּומּׁשליׁשית  ּפסּולה, ּבלבד הּׁשליׁשית הּכּכר הרי - ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָּתרּומה
אף  הּכּכרֹות, ּכל על טֹופח מׁשקה היה ואם טהֹור. ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָוהלאה
הראׁשֹונה  מן חּוץ ׁשנּיֹות, וכּלן טמאֹות; הּכל ְְְְִִִִֵַָָָָֹֻּבתרּומה

ראׁשֹון. ׁשהיא הּׁשרץ, ּבּה ִִֶֶֶֶַַָָׁשּנגע
.‡Èּכמֹו[חלל]ּבעּבּוע הּוא והרי החבית, ּבעבי שּנעׂשה ְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָ

ונּקב  החבית, לאויר האבעּבּוע נּקב אם - ּבצּדּה אחר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָּכלי
הּפנימי  הּנקב ׁשהיה אֹו זה, ּכנגד זה לחּוץ אחר ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָנקב
מלאים  והאבעּבּוע החבית והיה מּלמעלן, והחיצֹון ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמּלמּטן
נטמאּו ׁשּבאבעּבּוע, ּבּמׁשקה הּטמאה אב נגע אם - ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָֻמׁשקין
ּפתיל  צמיד מּקפת החבית היתה ׁשּבחבית. הּמׁשקין ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכל

מהודק] הּנקב [כיסוי מּפני נטמאת - הּמת ּבאהל ּונתּונה ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
מפּלׁש הּוא ׁשהרי זה, אם [פתוח]ׁשּבאבעּבּוע וכן לאוירּה. ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

מּלמּטן, והחיצֹון מּלמעלן ׁשּבפנים ׁשּבאבעּבּוע הּנקב ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה
הּטמאה  אב נגע אם אבל ּפתיל; ּבצמיד נּצלת אינּה זֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי
הם  והרי ׁשּבחבית, מׁשקין נטמאּו לא - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבאבעּבּוע

מּמּנה. ְְִִֶָָֻּכמבּדלין
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טז  ¤¤ּפרק
אֹו‡. הּמלוה ליד ׁשּיפרעּנּו עד הּלוה, ּבאחריּות ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהחֹוב

ּוזרקֹו והּפטר', חֹובי לי 'זרק הּמלוה: לֹו אמר ׁשלּוחֹו. ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹליד
ּפטּור  - הּמלוה ליד ׁשּיּגיע קדם נׂשרף אֹו ואבד אמר לֹו . ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ּבתֹורת חֹובי לי 'זרק הּמעֹות [כחוקי]לֹו: היּו - ּגּטין' ְְִִִִַַָָֹ
לּמלוה, קרֹוב היּו ּבאחריּותֹו; עדין הן הרי לּלוה, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹקרֹובין
נגנבּו, אֹו מּׁשם אבדּו אם - מחצה על מחצה הּלוה. ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַָָָָֹנפטר

מחצה. הּלוה ְֱֵֶֶַַָֹמׁשּלם
.·הֹול' ללוי: ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהיה

לחזר ּבא אם - לֹו' חּיב ׁשאני זה מנה [לקחת לׁשמעֹון ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
בחזרה] ׁשּיּגיע הכסף עד ּבאחריּותן, חּיב והּוא חֹוזר; אינֹו ,ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

לׁשמעֹון. ׁשניהם הּמנה - לראּובן הּמנה את לוי החזיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
חֹובֹו. ּכל ׁשמעֹון ליד ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותֹו, ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָחּיבין

לראּובן:‚. ׁשמעֹון ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָראּובן
עֹומדין  ׁשלׁשּתן והיּו ללוי', ּתנהּו ,ּביד לי ׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָ'מנה

מעמד] וקּבל[באותו ואין [הסכים], עני, ראּובן ונמצא לוי, ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָ
ׁשמעֹון, על ּבחֹובֹו חֹוזר לוי הרי - מּמּנּו ּׁשּיגּבה מה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַלֹו
עׁשיר  ׁשהיה אֹו עני, ׁשהּוא לוי ידע ואם הטעהּו. ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּזה
טען  קּבל. ׁשהרי ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - והעני ׁשעה ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבאֹותּה
היה, 'עׁשיר אֹומר: וׁשמעֹון והטעהּו, עני, ראּובן ׁשהיה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָלוי
ּכ ואחר ראיה, להביא ׁשמעֹון ׁשעל לי יראה - ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהעני'

אּלא יהיה לא לוי; מחֹוב יש]יּפטר -[כאילו ּבידֹו ׁשֹובר ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹ
ו  ,ׁשֹובר 'קּים לֹו: הּפטר'.אֹומרין ְְְִִֵֵַָָ

ּוממּכר „. מּקח ּבהלכֹות ּבארנּו היה ּכבר ׁשּלא ׁשראּובן , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
והמחהּו מנה ללוי חּיב ראּובן והיה ּכלּום, ׁשמעֹון אצל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלֹו

לגבות] ׁשמעֹון[הפנהו ּפי [בהסכמתו]אצל על אף - ְִִֵֶַַ
ׁשּלא  ׁשמעֹון רצה ואם קנה. לא ׁשלׁשּתן, ּבמעמד ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשהמחהּו
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על  ׁשהרי מראּובן, וגֹובה חֹוזר - נתן ואם יּתן; לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹיּתן,
רֹוצה  'איני ולֹומר: ּבֹו, לחזר לוי רצה אם וכן נתן. ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּפיו
ּפי  על ואף מראּובן; חֹובֹו וגֹובה חֹוזר - מּׁשמעֹון' ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַלגּבֹות

מראּובן. הּׁשאר וגֹובה חֹוזר מּׁשמעֹון, מקצת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּנפרע
מה ‰. ּכל החנּות מן הּבית לבעל נֹותן ׁשהיה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחנוני

ּומּקיפֹו הלואה, ּבתֹורת בהקפה]ּׁשּירצה ׁשּיתקּבץ [נותן עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
מסויים]הּכל 'ּתן [סכום הּבית: ּבעל לֹו ואמר לֹו, ּופֹורע ְִֵֵַַַַַַַָֹ

ואני  אצלי, לֹו ׁשּיׁש מנה חֹובי 'לבעל אֹו סלע', ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלפֹועלי
חֹוב  ּבעל אֹו והּפֹועל 'נתּתי', אֹומר החנוני והרי ,'ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאּתן

נׁשּבע חֹוב ּבעל אֹו הּפֹועל הרי - לקחּתי' 'לא [שלא אֹומר ְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹ
נׁשּבע קיבלו] החנוני וכן חֹובֹו; הּבית מּבעל ונֹוטל ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
הּוא [שנתן] ׁשהרי ׁשּנתן, ּׁשּטען מה הּבית מּבעל ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָונֹוטל

החנוני  וכן החנוני, ּבמעמד נׁשּבע והּפֹועל לּתן. לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמר
ׁשּיּכלמּו ּכדי חֹוב, ּבעל אֹו הּפֹועל ּבמעמד ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָנׁשּבע

ּתּקנת [יתביישו] זֹו ּוׁשבּועה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּזה. ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזה
לּטל. ׁשניהן ׁשּבאין מּפני חפץ, ּבנקיטת היא ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹחכמים
ּבׁשבּועה; ׁשּלא חֹוב ּבעל נֹוטל החנוני, מת אם ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלפיכ
ׁשּלא  החנוני נֹוטל חֹוב, ּבעל אֹו הּפֹועל מת אם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוכן
מׁשּלם  ואינֹו ּכלּום, מפסיד הּבית ּבעל אין ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּבׁשבּועה;

אחד. ּתׁשלּום ְֶֶַָָאּלא
.Â לי 'צּוית אֹו לזה', לּתן אמרּת 'אּתה אֹומר: ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהחנוני

'לא  אֹומר: הּבית ּובעל לֹו', ּתן ּפלֹוני יבֹוא אם ְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹואמרּת
והחנוני  ונפטר, הּסת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - 'ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמרּתי
לבעל  החנוני אמר אם וכן לֹו. ׁשּנתן זה עם ּדין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעֹוׂשה

הּמּקיפֹו בהקפה]הּבית לי [מוכר ׁשּיׁש ּבפנקסי 'ּכתּוב : ְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ּבעל  נׁשּבע - יֹודע' 'איני אֹומר: הּבית ּובעל מנה', ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאצל
חברֹו על טֹוען ּכל ּכדין ונפטר, יֹודע, ׁשאינֹו הּסת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּבית

חכמים. ּתּקנת ּבזה ואין ּדבר; ְְֲִֵֶַַָָָָָָלכל
.Ê וטען ׁשמעֹון, על ללוי ׁשּיׁש חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָראּובן

ּומסירה ּבכתיבה לֹו נתנֹו קנאו]ׁשּלוי ואבד [וממילא , ְְְְִִִִֵֶַָָָָ
ּגב על לֹו ׁשהקנהּו ׁשּטען אֹו ּבֹו, ׁשהקנהּו [אגב הּׁשטר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

הֹואיל הקניית] מּׁשמעֹון, אֹותֹו ּגֹובה זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶַַַהּקרקע
'יּׁשבע  ואמר ללוי, ׁשּפרע ׁשמעֹון טען ידֹו. מּתחת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָויצא
ׁשּפרע, לֹו הֹודה ראּובן. יגּבה ּכ ואחר לֹו, יּׁשבע - ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלי'
זה  ׁשטר נתן ולא מכר ׁשּלא לוי טען לראּובן. לוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹיׁשּלם

ונפטר. הּסת נׁשּבע -ְְְִִֵֶָָ
.Áׁשליׁש ּביד ׁשהיה שלישי]ׁשטר מּתחת [אדם והֹוציא ֹו , ְְְִִִֶַַַָָָָ

ּפי  על אף נאמן, - הּוא' 'ּפרּוע ואמר ּדין, ּבבית ְְֱִִֵֶַַַַָָָָידֹו
מקּים בבי"ד]ׁשהּׁשטר ׂשֹורפֹו[מאושר היה רצה, ׁשאּלּו ; ְְְִֶֶַָָָָָָֻ

מּתחת  יֹוצא ּכתב ונמצא הּׁשליׁש, מת אם וכן קֹורעֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאֹו
ּפרּוע, זה הרי - ּפרּוע אצלֹו הּמּנח זה ׁשּׁשטר הּׁשליׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻידי
מּתחת  ׁשּיצא ּכתב אבל הּכתב. על עדים ׁשאין ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאף
ידי  ּבכתב היה אפּלּו - ּפרּוע ּפלֹוני ׁשּׁשטר הּמלוה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָידי

ּכמׂשחק. אּלא אינֹו ְְִֵֵֶֶַַַָהּמלוה,
.Ëהּכתב על עדים פרוע]היּו שהחוב המלווה, -[שאצל ְִֵַַָָ

מקּימין היּו בבי"ד]אם ואם [בדוקים ּפרּוע. הּׁשטר הרי , ְְְֲִִִֵַַָָָָֻ
הּׁשֹובר: זה על החֹותמין העדים יּׁשאלּו קּיּום, עליו ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאין

ידי  ּומּתחת הֹואיל - מצּויין העדים ׁשאין אֹו ידעּו, לא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹאם
ּכלּום. הּׁשֹובר אין - יצא יֹורׁשיו ידי מּתחת אֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמלוה

.È ואף ּפרּוע, זה הרי - ּפרּועין ׁשטרֹות ּבין הּׁשטר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָנמצא
ּכתּוב  נמצא אם וכן הּנמצא. הּכתב על עדים ׁשאין ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל
ּבקצתֹו ואפּלּו מאחריו ּבין מּלפניו ּבין ׁשטר, ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבגּופֹו

עֹוׂשין [קצהו] - וכ ּכ מּמּנּו נפרע אֹו ּפרּוע זה ׁשּׁשטר ,ְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
וא  עדים, הּכתב על ׁשאין ּפי על אף הּכתב, ּפי על על ף ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ

היה  לא נפרע, לא ׁשאּלּו הּמלוה; ידי מּתחת ׁשּיצא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּפי
הּׁשטר. על ְֵַַָּכֹותב

.‡Èׁשטר אחרים]הּמֹוצא ידּוע [של ואין ׁשטרֹותיו, ּבין ְְְֵֵֵַַָָָָ
ּטיבֹו פרוע]מה אלּיהּו.[אם ׁשּיבֹוא עד מּנח יהיה - ְִִִֵֶֶַַָָָֻ

.·È יֹודע ואיני ּפרּוע, ׁשטרֹותי ּבין 'ׁשטר לבניו: ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר
לאחד נמצא ּפרּועין; ּכּלן ׁשטרֹותיו - הּוא' [ללווה]איזה ְְְְִִֵֶֶָָָָָֻ

לחברֹו: אמר ּפרּוע. אינֹו והּקטן ּפרּוע הּגדֹול ׁשנים, ְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָָׁשם
אינֹו והּקטן ּפרּוע, הּגדֹול - ּפרּוע' ּבידי ל יׁש ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ'ׁשטר
עליו, לֹו ׁשּיׁש ׁשטרֹות ּכל – ּפרּוע' ּבידי ל 'חֹוב ְְְִֵֶַַָָָָָָָּפרּוע;

ּפרּועין. ְִָֻּכּלן

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ב שני יום
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ּבׁשטר ‡. הּלוה את לתּבע הּיֹורׁש ּובא ׁשּמת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמלוה

'איני  אֹומר: והּיֹורׁש ,'אבי את 'ּפרעּתי ואמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשעליו,
לֹו' וׁשּלם 'עמד לֹו: אֹומרין - -יֹודע' לי' 'יּׁשבע אמר: . ְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ

ּפקדנּו 'ׁשּלא חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע זה אּבא [הודיענו]הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּבין  מצינּו וׁשּלא ּבפיו, אּבא לנּו אמר וׁשּלא אחר, ידי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעל

וגֹובה. ּפרּוע', זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ְְְֶֶֶֶַַָָָָָׁשטרֹותיו
מן ·. להּפרע הּיֹורׁש ּובא הּמלוה, ׁשּמת אחר הּלוה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמת

לֹו ואֹומר ּבׁשבּועה; אּלא יּפרע לא - [ליורש]הּיֹורׁש ְְִִֵֵֶַַָָָֹ
אּבא, לנּו אמר וׁשּלא אּבא, ּפקדנּו ׁשּלא 'הּׁשבע ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּתחּלה:
ואפּלּו ּפרּוע'. זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ּבין מצינּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹולא
זה  הרי - מֹוריׁשֹו ּכׁשּמת ּבעריסה הּמּטל קטן הּיֹורׁש ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהיה
זה  ׁשּׁשטר מיתתֹו ּבׁשעת הּמלוה צּוה ואם ונֹוטל. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנׁשּבע
הּיֹורׁש. מן אפּלּו ׁשבּועה, ּבלא הּיֹורׁש יּפרע - ּפרּוע ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹאינֹו

יֹורׁשי ‚. אין - הּמלוה מת ּכ ואחר ּתחּלה, הּלוה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמת
הּלוה, ׁשּמת ׁשּבּׁשעה ּכלּום; לוה מּיֹורׁשי נֹוטלין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמלוה

ׁשּבארנּו ּכמֹו יּטל, ּכ ואחר להּׁשבע הּמלוה ּוכבר נתחּיב ; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
להּׁשבע  יכֹולין ׁשאינן לבניו, ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמת,
יֹורׁשי  והׁשּביע הּדּין עבר ואם ּכלּום. אביהן נפרע ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
ׁשטר  ,לפיכ מּידן. מֹוציאין אין - חֹובן את וגבּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָמלוה,
אביהן  ׁשּמת היתֹומים מן להּפרע הּבאים יתֹומים ׁשל ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָחֹוב
ּגֹובין  אין ּבֹו: מגּבין ואין אֹותֹו, קֹורעין אין - ּתחּלה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹהּלוה
ואין  ׁשּבארנּו; ּכמֹו לבניו ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָּבֹו,

ּבֹו. ויֹוציא ּבֹו ׁשּידּון ּדּין יבֹוא ׁשּמא אֹותֹו, ְְִִֶֶַָָָָקֹורעין
יּפרעּו„. לא - ּתחּלה הּלוה ּומת ערב, ׁשם היה ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאפּלּו

הרי  הערב, מן יּפרעּו ּתאמר ׁשאם הערב; מן הּמלוה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיֹורׁשי
לוה  מּיֹורׁשי ונפרע חֹוזר .הערב ְְְִִֵֵֵֶֶָָֹ
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הּפֹוגם ‰. הרי אּלא לֹו; הּדֹומה לכל זה מּדין ּדנין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאין
ׁשטרֹו חלקו]את שפרוע ׁשאינֹו[מודה ּפי על אף - ומת ְִֵֵֶֶַַָָ

אּבא, ּפקדנּו 'ׁשּלא נׁשּבעין ּבניו הרי ּבׁשבּועה, אּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּגֹובה
ׁשּכל  אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ּבין מצינּו ולא אּבא, צּונּו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹולא
הּלוה  מן ּבין הּׁשטר, ׁשאר את וגֹובין ּפרּוע'; הּזה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשטר

מּיֹורׁשיו. ְִֵָּבין
.Â אמר' לוה: יֹורׁשי ואמרּו הּיֹורׁש, מן לגּבֹות ׁשּבא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹורׁש

ּגֹובין  הּמלוה יֹורׁשי הרי - זה' חֹוב לויתי לא אּבא, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלנּו
'לא  ּכאֹומר לויתי', 'לא האֹומר ׁשּכל ּבׁשבּועה; ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֹֹׁשּלא

ואמרּו:ּפרעּתי' לוה, מּיֹורׁשי להּפרע ׁשּבא מלוה וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבלא  ּגֹובהּו זה הרי - זה' חֹוב לויתי לא אּבא, לנּו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ'אמר
'ּפרעּתי'; ׁשּיאמר זמן ּכל ּבּׁשטר האמינֹו ואפּלּו ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשבּועה,

ּפרעּתי'. 'לא ּכאֹומר לויתי', 'לא האֹומר ְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשּכל
.Ê נאמנּות ּבֹו ׁשּיׁש ּבׁשטר הּלוה מן להּפרע ׁשּבא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיֹורׁש

הּסת  נׁשּבע הּלוה הרי - 'ּפרעּתי' ׁשּיאמר זמן ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלּלוה
'והרי  לֹו ּכתב ׁשּלא ּפי על אף ונפטר, זה לׁשטר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו
היה. זה ּתנאי על הּׁשטר, ׁשעּקר יֹורׁשי'; על נאמן ְְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָָָָאּתה
אינֹו - ׁשבּועה ׁשּום ּבלא נאמן ׁשּיהיה עליו התנה ְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָֹאם

מלוה  ליֹורׁשי אפּלּו .נׁשּבע ְְְְֲִִֵֶַָ
.Á ׁשֹובר עליו ויצא לאביו, חֹוב ׁשטר ׁשהיה קטן ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָיֹורׁש

- אביו מיתת ּבֹואחר מגּבין ואין הּׁשטר, את קֹורעין אין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
לא  ּולפיכ הּוא, מזּיף ׁשֹובר ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדלּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻעד

האב  ּבחּיי הּלוה .הֹוציאֹו ְִֵֶַַָָֹ
.Ë,ּבבבל ּכתּוב והיה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְֲִֵֶַַַָָָָהּמֹוציא

מגּבהּו יׂשראל, ּבארץ ּכתּוב היה ּבבל; מּמעֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמגּבהּו
היה  לא ּבכתּבה. ּכן ּׁשאין מה - יׂשראל ארץ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמּמעֹות
ּבבל; מּמעֹות ּבֹו ּגֹובה - ּבבבל והֹוציאֹו מקֹום, ׁשם ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָּבּׁשטר
ּבא  יׂשראל. ארץ מּמעֹות ּבֹו ּגֹובה יׂשראל, ּבארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָהֹוציאֹו
הּלוה  וטען הּׁשטר, ּבֹו ׁשהֹוציא הּמקֹום מּמעֹות ּבֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹלגּבֹות
הּמטּבע  מּזה ּפחּות ׁשהּוא מּכסף לֹו חּיב ׁשאני ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּמעֹות
ּׁשּירצה  מה - סתם ּכסף ּבֹו היה ויּטל. הּמלוה יּׁשבע -ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מקֹום  ׁשם ּבֹו ׁשאין ׁשּׁשטר למד, אּתה מּכאן יגּבהּו. ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלוה,
זמן  ּבֹו ׁשאין לׁשטר הּדין והּוא ּדבר. לכל ּכׁשר ּבֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנכּתב
יכֹול  אּתה אין זֹו ׁשעדּות ּפי על אף ּכׁשר, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלל,
ּכמֹו וחקירה, ּבדריׁשה ממֹונֹות ּבדיני מדקּדקין אין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָלהזּמּה.
ׁשטרי  ,ּולפיכ לוין. ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹׁשּיתּבאר,

המאחרין כתיבתם]חֹוב מיום מאוחר אף [תאריכם ּכׁשרין, ְְִִֵַַָֻ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו להזּמן, יכֹול ׁשאין ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָעל

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ג שלישי יום

יח  ¤¤ּפרק
וערבאין הּמל ‡. אחראין נכסיו ּכל הרי סתם, חברֹו את וה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

את [משועבדים] ּתֹובע לגּבֹות, ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ זה. ְְְְִִֵֶֶֶַָָלחֹוב
ּבין  מּטלטלין ּבין נכסים, עּמֹו מצא אם ּתחּלה: חֹובֹו ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּבעל
הּלוה  נתן לא ואם הּלוה; ּברצֹון מהן ּגֹובה - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹקרקעֹות

הּנמצא  ּכל לֹו הסּפיק לא ּדין. ּבית אֹותֹו מגּבין ְְְְִִִִִִֵַַַָָֹמּדעּתֹו,
ׁשהיּו הּקרקעֹות מּכל ּגֹובה זה הרי - חֹובֹו ׁשטר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכנגד
נתּונים  אֹו לאחרים מכּורין עּתה ׁשהן ּפי על אף ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלּלוה,
ּבחֹוב  ׁשּנׁשּתעּבד אחר נתן אֹו הּלוה ּומכר הֹואיל ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּבמּתנה;
הּמּתנֹות; ּבעלי מּיד אֹו הּלקֹוחֹות מּיד מֹוציא זה הרי ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָזה,
ּבקרקעֹות  אמּורים? ּדברים ּבּמה 'טֹורף'. הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָוזה
ׁשּלוה  לאחר לֹו הּבאין נכסים אבל ׁשּלוה. ּבעת לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהיּו
עליו  התנה ואם טֹורף. ואינֹו חֹוב, לבעל נׁשּתעּבדּו לא -ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ
אחר  וקנה מהן, להּפרע מׁשעּבדין יהיּו ׁשּיקנה נכסים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּכל

מהן. טֹורף חֹוב ּבעל הרי - נתן אֹו ּומכר ֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלוה
אבל ·. ּבקרקע. אּלא אמּורין, האּלּו הּדברים ּכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָאין

לֹו ׁשהיּו מּטלטלין אפּלּו אחריּות; עליהן אין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמּטלטלין,
אֹותן  טֹורף חֹוב ּבעל אין - לׁשעתֹו ׁשּמכרן ׁשּלוה, .ּבעת ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

לֹו, ׁשּיׁש הּקרקע ּגב על הּמּטלטלין ּכל חֹובֹו לבעל ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָהקנה
הּמּטלטלין; מאֹותן טֹורף זה הרי - הּכל מן נפרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלהיֹותֹו
מּטלטלין  ל 'ׁשהקניתי חֹובֹו: ּבׁשטר לֹו ׁשּיכּתב ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַֹוהּוא

ל  ׁשּיׁש הּקרקע ּגב על לי ּכאסמכּתאׁשּיׁש ׁשּלא [הבטחה י, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
שלם] בלב שאינה הּׁשטרֹות'מוגזמת ּכטפסי וׁשּלא ,ְְְְֵֶַָָֹ

עתיד [טיוטות] ׁשאני נכסים 'ׁשּכל לֹו: ּכתב אם וכן .ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
ל מׁשעּבדים הן הרי מּטלטלין, ּבין קרקעֹות ּבין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָֻלקנֹות,
הּקרקעֹות  ּגב על ל קנּויין והּמּטלטלין מהן, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָלהּפרע
- הּׁשטרֹות' ּכטפסי וׁשּלא ּכאסמכּתא, ׁשּלא מהן, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלהּפרע
ׁשּלוה; לאחר הּלוה ׁשּקנה הּמּטלטלין מן אף טֹורף זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהרי

קּים. ׁשּבממֹון ּתנאי ְְֶֶַַָָָׁשּכל
היּפֹותיקי‚. ׂשדהּו לאּׁשה [שיעבוד]עׂשה אֹו חֹובֹו, לבעל ְְִִֵֵֵַַָָָָ

- נהר ּוׁשטפּה ּתגּבּו', 'מּכאן להן: ׁשּיכּתב והּוא ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹֻּבכתּבתּה,
עּמֹו התנה ואם אֹותן; וטֹורף נכסים, מּׁשאר ּגֹובה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָהרי
נכסים. מּׁשאר ּגֹובה אינֹו מּזֹו, אּלא ּפרעֹון לֹו יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא

ּופרׁש מּמּנּו, לוה אם אחריּות [בשטר]וכן עליו לֹו ׁשאין ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
לעֹולם. המׁשעּבדין מן ּגֹובה אינֹו זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶַָָֻ

לאּׁשה „. אֹו חֹוב לבעל  היּפֹותיקי ׂשדהּו ְְִִֵֵֵֶַַָָָהעֹוׂשה
חֹוב  ּבעל ּוכׁשּיבֹוא מכּורה; זֹו הרי - ּומכרּה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻּבכתּבתּה,

אֹותּה יטרף חֹורין, ּבני נכסים ימצא לא אם - ּבּמה לגּבֹות . ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֹ
לׁשעתּה ּבׁשּמכרּה אמּורים? חוב]ּדברים בעל שיגבנה ;[עד ְְְְֲִִִֶָָָָָ

מכּורה. אינּה עֹולם, ממּכר מכרּה ְְְֲִֵַָָָָָָאבל
ּגֹובה ‰. חֹוב ּבעל הרי - ּומכרֹו היּפֹותיקי עבּדֹו ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָעׂשה

קֹול לֹו ׁשּיׁש מּפני השיעבוד]מּמּנּו, ׁשֹורֹו[מתפרסם עׂשה . ְִִֵֵֶֶָָ
ׁשאר  וכן מּמּנּו; ּגֹובה חֹוב ּבעל אין ּומכרֹו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָהיּפֹותיקי

קֹול. להן ׁשאין מּפני ְְְִִִֵֵֶֶַַָהּמּטלטלין,
.Â ּפי על אף - וׁשחררֹו היּפֹותיקי, רּבֹו ׁשעׂשהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָעבד

לֹו: לחרּות;ׁשּכתב יצא מּזה', אּלא ּפרעֹון ל יהיה 'לא ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשהחמץ הקּדיׁשֹו; אם לגוי]וכן והּׁשחרּור [שמשועבד ְְְְִִִִֵֵֶֶַָ

חֹוזר  חֹוב ּבעל והרי הּׁשעּבּוד; מּיד מפקיעין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַוההקּדׁש
ׁשטר עליו וכֹותב הּלוה, מן חֹובֹו ּבחֹובֹו,[חדש]וגֹובה ְְְְִֵֶֶַָָָֹ

זה מּזמן של]וטֹורף חּיב [המעודכן הּוא ולּמה הּׁשטר. ְְְְִֵֶַַַָָָָ
להּזיק  הּגֹורם וכל חברֹו, ממֹון לאּבד ׁשּגרם מּפני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָלׁשּלם?
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הּׁשני  רּבֹו את וכֹופין ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו מׁשּלם, -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַ
ויאמר  ּבּׁשּוק, ימצאּנּו ׁשּלא העֹולם, ּתּקּון מּפני ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלׁשחררֹו,

אּתה'. 'עבּדי ְִַַָלֹו:
.Ê,ההקּדׁש מן לטרף יכֹול חֹוב ּבעל אין - נכסיו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

מּיד  הּקרקע ּוכׁשּפֹודין הּׁשעּבּוד. מפקיע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַׁשההקּדׁש
מנת  על זֹו, ּבׂשדה לּתן רֹוצה אדם ּכּמה אֹומדין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָההקּדׁש,
לפי  ּכתּבתּה; ּולאּׁשה חֹובֹו, את חֹוב לבעל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻׁשּיּתן
חֹוב  ּבעל יבֹוא - הּלֹוקח ּביד לחּלין ותצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻׁשּכׁשּתּפדה

ּבכתּבתּה האּׁשה אֹו אֹותּה, ּבערכין ויטרף ׁשּבארנּו ּכמֹו ,. ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ
.Áלטרף ׁשּבא חֹוב הלווה]ּבעל שמכר יׁש[משדה אם - ְִִֵֶַַָֹ

טֹורף; ּׁשהּוא מה ּדמי לֹו ולּתן לסּלקֹו יכֹול לּלֹוקח, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָמעֹות
היּפֹותיקי, אֹותּה עׂשה ואם לּמֹוכר. ותֹובע הּלֹוקח, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָוחֹוזר

ּבדמים. לסּלקֹו יכֹול ְְְִֵַָָאינֹו
.Ë ׁשּתי לֹו והיּו זּוז, מאתים לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָראּובן

הּׁשנּיה  לֹו ּומכר וחזר ּבמנה, ללוי מהן אחת ּומכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׂשדֹות,
הּׁשנּיה  לטרף וחזר ּבמנה, האחת וטרף ׁשמעֹון ּובא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבמנה,
ּתרצה  'אם לֹו: ואמר מאתים לוי והביא לֹו, הּנׁשאר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמנה
,ל ׁשּיׁש הּמאתים ּבכל ל ׁשּומה ׁשּטרפּת הּׂשדה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהיֹות
- והסּתּלק' חֹוב ׁשל מאתים היל לאו, ואם מּוטב; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהרי
ׁשּקּבלּה ּפי על אף - ּבּה ועמד ׁשמעֹון, רצה לוי . עם ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּדין

ּבמנה  אּלא ראּובן ותֹובע חֹוזר לוי אין .ּבמאתים, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
.È ׁשמעֹון ּובא מאה, ׁשוה אחת ׂשדה והּניח ראּובן, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמת

ׁשהּניח  הּמּטלטלין מן מאה היתֹומים לֹו ונתנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָּוטרפּה,
חֹובֹו; ּבׁשאר אֹותּה וטֹורף חֹוזר זה הרי - וסּלקּוהּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָאביהם

עׂשּו מצוה - לֹו ׁשּנתנּו לפרע ׁשּמאה היתֹומים על ׁשּמצוה , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּׂשדה  ּדמי הּמאה 'אּלּו לֹו: אמרּו ואם אביהן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָחֹוב
ּבׁשאר  אחרת ּפעם אֹותּה ולטרף לחזר יכֹול אינֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּטרפּת',

חֹובֹו.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ד רביעי יום

יט  ¤¤ּפרק
יגּבּו‡. לא מהן, לגּבֹות הּלוה לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּכׁשּיֹורדין

ׁשּבקרקעֹותיו  הּבינֹונית מן אּלא חֹוב ּתֹורה,לבעל ודין . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּתעמד, "ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּזּבּורית, מן חֹוב ּבעל ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּיגּבה
ׁשל  ּדרּכֹו מה - וגֹו' יֹוציא" בֹו נׁשה אּתה אׁשר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹוהאיׁש
ּבבינֹונית, חכמים ּתּקנּו אבל ׁשּבכליו. ּפחּות להֹוציא? ְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָאדם
אמּורים? ּדברים ּבּמה לוין. ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹּכדי
מן  להּפרע הּבא אבל עצמֹו. הּלוה מן להּפרע ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹּבבא
מן  אּלא יּפרע לא - ּגדֹולים ּבין קטּנים ּבין ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹהּיֹורׁשין,

ִִַהּזּבּורית.
מׁשעּבדין·. מּנכסים נפרעים אחרי אין [שנמכרו ְְְְִִִִִֵָָָֻ

ּבני ההלוואה] היּו ואפּלּו חֹורין; ּבני נכסים ׁשּיׁש ּבמקֹום ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
הלווה]חֹורין אֹו[ברשות ּבינֹונית והמׁשעּבדין זּבּורית, ְְְִִִִִֵַָֻ

נׁשּתּדפּו ׁשּנתנן. ּבין ׁשּמכרן ּבין חֹורין,[נשחתו]עּדית, ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אינן. ּכאּלּו ׁשּנׁשחתּו, ׁשּכיון המׁשעּבדין; מן טֹורף זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהרי

ּומכר ‚. ׁשמעֹון והל לׁשמעֹון, ׂשדֹותיו ּכל ׁשּמכר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָראּובן

ׁשל  חֹוב ּבעל ּובא ללוי, מהן אחת -ׂשדה לטרף ראּובן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּגֹובה. מּזה רצה ּגֹובה, מּזה ְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָרצה
- זּבּורית אֹו עּדית לקח אם אבל ּבינֹונית. לוי ְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשּלקח
טרחּתי  זה 'מּפני לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי; טֹורף ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָאינֹו
לוי  לקח אם וכן מּמּנה'. לגּבֹות ּדינ ׁשאין ׂשדה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָולקחּתי
ׁשּלקח  הּבינֹונית ּכמֹו ּבינֹונית ׁשמעֹון אצל והּניח ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבינֹונית,
מקֹום  ל 'הּנחּתי לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי, טֹורף אינֹו -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

מּמּנּו' .לגּבֹות ְִִֶ
ּבארנּו„. חֹוב ּכבר ּובעל ּבעּדית, להן ׁשמין ׁשהּנּזקין , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

- וזּבּורית עּדית לֹו היּו ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת ְְְְִִִִִִִִֵַָָֻּבבינֹונית,
לֹו היּו ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, ְְְִִִִִִִַַַָָָֻנּזקין
אּׁשה  ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, נּזקין - ּובינֹונית ְְִִִִִִִִֵַַַָָֻעּדית
חֹוב  ּובעל נּזקין - ּבלבד וזּבּורית ּבינֹונית לֹו היּו ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָּבבינֹונית.

ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת ְְְִִִִֵַָֻּבבינֹונית,
ּתחת ‰. נכנסּו ּכּלן - אחת ּבבת אדם ּבני לׁשלׁשה ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֻמכרן

מן  טֹורף חֹוב ּובעל העּדית, מן טֹורפין והּנּזקין ְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָהּבעלים,
לזה  מכרן הּזּבּורית. מן טֹורפת אּׁשה ּוכתּבת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּבינֹונית,
טֹורפין  הסּפיק, לא האחרֹון; מן טֹורפין ּכּלן זה, ְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֻאחר
פניו  מּׁשּלפני הּׁשאר טֹורפין הסּפיק, לא מּׁשּלפניו; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּׁשאר
הּלֹוקח  ׁשהרי הּזּבּורית, ׁשּלקח הּוא האחרֹון היה אפּלּו -ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

מּמּנּו' לגּבֹות מקֹום ל 'הּנחּתי לּטֹורף: אֹומר .הּקֹודם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ
.Â ּתחת נכנס הּלֹוקח זה הרי זֹו, אחר זֹו לאחד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמכרן

ּבאחרֹונה. עּדית ׁשּלקח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּבעלים.
הּזּבּורית, מן ּגֹובין ּכּלן - ּבאחרֹונה זּבּורית לקח ֲֲִִִִִִַַַָָָָָֻאבל
ׁשּלקח  הּׂשדה מן לגּבֹות ּכׁשּיבֹוא לּטֹורף אֹומר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהרי
אינֹו ולּמה מּמּנּו'. לגּבֹות מקֹום ל הּנחּתי 'הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָּתחּלה:
ותגּבה  ּבאחרֹונה, עּדית לקח אם ,ּכ הּטֹורף לֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹומר
ּתּקנה  ׁשּזֹו ּבאחרֹונה? ׁשּלקח העּדית מן חֹוב ּובעל ֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

לּלֹוקח ּבתּקנה [לטובתו]היא אפׁשי 'אי להן: אֹומר והרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לֹו'. הראּוי מן יגּבה מּכם אחד ּכל אּלא ְִִִֶֶֶֶָָָָָזֹו,

.Ê וחזר ּבאחרֹונה, עּדית לֹו ּומכר זֹו, אחר זֹו לאחד ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָמכרן
ּכּלן  - לפניו עּדית וׁשּיר ּובינֹונית, זּבּורית ּומכר ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהּלֹוקח

אֹותן  ּידחה ּבמה לֹו אין ׁשהרי העּדית, מן מכר ּגֹובין . ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
העּדית  מן טֹורפין הּנּזקין - וזּבּורית ּבינֹונית והּניח ְְְִִִִִִִִִִִִִֵַַָָעּדית,
מּבינֹונית  ּגֹובין אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל הּׁשני, לֹוקח ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֻׁשּביד

לפניו. ׁשּׁשּיר ְְִִִֵֶָָוזּבּורית
.Á,לׁשנים נכסיו הּלוה מכר ּכ ואחר מאחד, ׁשּלוה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי

,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ׁשני: ללֹוקח חֹוב ּבעל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָוכתב
מּידֹו כך]וקנּו על קנין מּלֹוקח [עשה לטרף יכֹול אינֹו - ְְִִִֵֵַָָָֹ

מּמּנ לגּבֹות מקֹום ל 'הּנחּתי לֹו: אֹומר ׁשהרי ּוראׁשֹון; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ
ואּתה  אחרי, ׁשני לֹוקח ׁשּקנה הּנכסים והן ,חֹוב ּבעל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאצל
הּדין  והּוא מהן'. עצמ סּלקּת ׁשהרי ,עצמ על ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהפסדּת
ואינּה ּכתּבתּה, אּבדה - לּׁשני ּכתבה אם ּבכתּבתּה, ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָָֻֻלאּׁשה
הּׁשני. מן טֹורפין לראׁשֹון, ּכתבּו אם אבל לטרף. ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹיכֹולה

ללֹוקח, ׂשדה הּלוה ׁשנּיה {מכר ׂשדה אחריה }ּומכר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ראשון) לוקח ללֹוקח (ומכרה הּמלוה וכתב ׁשני, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָללֹוקח

חֹוב  ּבעל הרי - מּידֹו וקנּו ,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָׁשני:
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הּפֹוגם ‰. הרי אּלא לֹו; הּדֹומה לכל זה מּדין ּדנין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאין
ׁשטרֹו חלקו]את שפרוע ׁשאינֹו[מודה ּפי על אף - ומת ְִֵֵֶֶַַָָ

אּבא, ּפקדנּו 'ׁשּלא נׁשּבעין ּבניו הרי ּבׁשבּועה, אּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּגֹובה
ׁשּכל  אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ּבין מצינּו ולא אּבא, צּונּו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹולא
הּלוה  מן ּבין הּׁשטר, ׁשאר את וגֹובין ּפרּוע'; הּזה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשטר

מּיֹורׁשיו. ְִֵָּבין
.Â אמר' לוה: יֹורׁשי ואמרּו הּיֹורׁש, מן לגּבֹות ׁשּבא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹורׁש

ּגֹובין  הּמלוה יֹורׁשי הרי - זה' חֹוב לויתי לא אּבא, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלנּו
'לא  ּכאֹומר לויתי', 'לא האֹומר ׁשּכל ּבׁשבּועה; ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֹֹׁשּלא

ואמרּו:ּפרעּתי' לוה, מּיֹורׁשי להּפרע ׁשּבא מלוה וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבלא  ּגֹובהּו זה הרי - זה' חֹוב לויתי לא אּבא, לנּו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ'אמר
'ּפרעּתי'; ׁשּיאמר זמן ּכל ּבּׁשטר האמינֹו ואפּלּו ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשבּועה,

ּפרעּתי'. 'לא ּכאֹומר לויתי', 'לא האֹומר ְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשּכל
.Ê נאמנּות ּבֹו ׁשּיׁש ּבׁשטר הּלוה מן להּפרע ׁשּבא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיֹורׁש

הּסת  נׁשּבע הּלוה הרי - 'ּפרעּתי' ׁשּיאמר זמן ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלּלוה
'והרי  לֹו ּכתב ׁשּלא ּפי על אף ונפטר, זה לׁשטר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו
היה. זה ּתנאי על הּׁשטר, ׁשעּקר יֹורׁשי'; על נאמן ְְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָָָָאּתה
אינֹו - ׁשבּועה ׁשּום ּבלא נאמן ׁשּיהיה עליו התנה ְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָֹאם

מלוה  ליֹורׁשי אפּלּו .נׁשּבע ְְְְֲִִֵֶַָ
.Á ׁשֹובר עליו ויצא לאביו, חֹוב ׁשטר ׁשהיה קטן ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָיֹורׁש

- אביו מיתת ּבֹואחר מגּבין ואין הּׁשטר, את קֹורעין אין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
לא  ּולפיכ הּוא, מזּיף ׁשֹובר ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדלּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻעד

האב  ּבחּיי הּלוה .הֹוציאֹו ְִֵֶַַָָֹ
.Ë,ּבבבל ּכתּוב והיה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְֲִֵֶַַַָָָָהּמֹוציא

מגּבהּו יׂשראל, ּבארץ ּכתּוב היה ּבבל; מּמעֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמגּבהּו
היה  לא ּבכתּבה. ּכן ּׁשאין מה - יׂשראל ארץ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמּמעֹות
ּבבל; מּמעֹות ּבֹו ּגֹובה - ּבבבל והֹוציאֹו מקֹום, ׁשם ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָּבּׁשטר
ּבא  יׂשראל. ארץ מּמעֹות ּבֹו ּגֹובה יׂשראל, ּבארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָהֹוציאֹו
הּלוה  וטען הּׁשטר, ּבֹו ׁשהֹוציא הּמקֹום מּמעֹות ּבֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹלגּבֹות
הּמטּבע  מּזה ּפחּות ׁשהּוא מּכסף לֹו חּיב ׁשאני ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּמעֹות
ּׁשּירצה  מה - סתם ּכסף ּבֹו היה ויּטל. הּמלוה יּׁשבע -ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מקֹום  ׁשם ּבֹו ׁשאין ׁשּׁשטר למד, אּתה מּכאן יגּבהּו. ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלוה,
זמן  ּבֹו ׁשאין לׁשטר הּדין והּוא ּדבר. לכל ּכׁשר ּבֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנכּתב
יכֹול  אּתה אין זֹו ׁשעדּות ּפי על אף ּכׁשר, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלל,
ּכמֹו וחקירה, ּבדריׁשה ממֹונֹות ּבדיני מדקּדקין אין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָלהזּמּה.
ׁשטרי  ,ּולפיכ לוין. ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹׁשּיתּבאר,

המאחרין כתיבתם]חֹוב מיום מאוחר אף [תאריכם ּכׁשרין, ְְִִֵַַָֻ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו להזּמן, יכֹול ׁשאין ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָעל

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ג שלישי יום

יח  ¤¤ּפרק
וערבאין הּמל ‡. אחראין נכסיו ּכל הרי סתם, חברֹו את וה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

את [משועבדים] ּתֹובע לגּבֹות, ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ זה. ְְְְִִֵֶֶֶַָָלחֹוב
ּבין  מּטלטלין ּבין נכסים, עּמֹו מצא אם ּתחּלה: חֹובֹו ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּבעל
הּלוה  נתן לא ואם הּלוה; ּברצֹון מהן ּגֹובה - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹקרקעֹות

הּנמצא  ּכל לֹו הסּפיק לא ּדין. ּבית אֹותֹו מגּבין ְְְְִִִִִִֵַַַָָֹמּדעּתֹו,
ׁשהיּו הּקרקעֹות מּכל ּגֹובה זה הרי - חֹובֹו ׁשטר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכנגד
נתּונים  אֹו לאחרים מכּורין עּתה ׁשהן ּפי על אף ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלּלוה,
ּבחֹוב  ׁשּנׁשּתעּבד אחר נתן אֹו הּלוה ּומכר הֹואיל ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּבמּתנה;
הּמּתנֹות; ּבעלי מּיד אֹו הּלקֹוחֹות מּיד מֹוציא זה הרי ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָזה,
ּבקרקעֹות  אמּורים? ּדברים ּבּמה 'טֹורף'. הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָוזה
ׁשּלוה  לאחר לֹו הּבאין נכסים אבל ׁשּלוה. ּבעת לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהיּו
עליו  התנה ואם טֹורף. ואינֹו חֹוב, לבעל נׁשּתעּבדּו לא -ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ
אחר  וקנה מהן, להּפרע מׁשעּבדין יהיּו ׁשּיקנה נכסים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּכל

מהן. טֹורף חֹוב ּבעל הרי - נתן אֹו ּומכר ֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלוה
אבל ·. ּבקרקע. אּלא אמּורין, האּלּו הּדברים ּכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָאין

לֹו ׁשהיּו מּטלטלין אפּלּו אחריּות; עליהן אין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמּטלטלין,
אֹותן  טֹורף חֹוב ּבעל אין - לׁשעתֹו ׁשּמכרן ׁשּלוה, .ּבעת ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

לֹו, ׁשּיׁש הּקרקע ּגב על הּמּטלטלין ּכל חֹובֹו לבעל ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָהקנה
הּמּטלטלין; מאֹותן טֹורף זה הרי - הּכל מן נפרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלהיֹותֹו
מּטלטלין  ל 'ׁשהקניתי חֹובֹו: ּבׁשטר לֹו ׁשּיכּתב ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַֹוהּוא

ל  ׁשּיׁש הּקרקע ּגב על לי ּכאסמכּתאׁשּיׁש ׁשּלא [הבטחה י, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
שלם] בלב שאינה הּׁשטרֹות'מוגזמת ּכטפסי וׁשּלא ,ְְְְֵֶַָָֹ

עתיד [טיוטות] ׁשאני נכסים 'ׁשּכל לֹו: ּכתב אם וכן .ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
ל מׁשעּבדים הן הרי מּטלטלין, ּבין קרקעֹות ּבין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָֻלקנֹות,
הּקרקעֹות  ּגב על ל קנּויין והּמּטלטלין מהן, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָלהּפרע
- הּׁשטרֹות' ּכטפסי וׁשּלא ּכאסמכּתא, ׁשּלא מהן, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלהּפרע
ׁשּלוה; לאחר הּלוה ׁשּקנה הּמּטלטלין מן אף טֹורף זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהרי

קּים. ׁשּבממֹון ּתנאי ְְֶֶַַָָָׁשּכל
היּפֹותיקי‚. ׂשדהּו לאּׁשה [שיעבוד]עׂשה אֹו חֹובֹו, לבעל ְְִִֵֵֵַַָָָָ

- נהר ּוׁשטפּה ּתגּבּו', 'מּכאן להן: ׁשּיכּתב והּוא ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹֻּבכתּבתּה,
עּמֹו התנה ואם אֹותן; וטֹורף נכסים, מּׁשאר ּגֹובה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָהרי
נכסים. מּׁשאר ּגֹובה אינֹו מּזֹו, אּלא ּפרעֹון לֹו יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא

ּופרׁש מּמּנּו, לוה אם אחריּות [בשטר]וכן עליו לֹו ׁשאין ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
לעֹולם. המׁשעּבדין מן ּגֹובה אינֹו זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶַָָֻ

לאּׁשה „. אֹו חֹוב לבעל  היּפֹותיקי ׂשדהּו ְְִִֵֵֵֶַַָָָהעֹוׂשה
חֹוב  ּבעל ּוכׁשּיבֹוא מכּורה; זֹו הרי - ּומכרּה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻּבכתּבתּה,

אֹותּה יטרף חֹורין, ּבני נכסים ימצא לא אם - ּבּמה לגּבֹות . ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֹ
לׁשעתּה ּבׁשּמכרּה אמּורים? חוב]ּדברים בעל שיגבנה ;[עד ְְְְֲִִִֶָָָָָ

מכּורה. אינּה עֹולם, ממּכר מכרּה ְְְֲִֵַָָָָָָאבל
ּגֹובה ‰. חֹוב ּבעל הרי - ּומכרֹו היּפֹותיקי עבּדֹו ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָעׂשה

קֹול לֹו ׁשּיׁש מּפני השיעבוד]מּמּנּו, ׁשֹורֹו[מתפרסם עׂשה . ְִִֵֵֶֶָָ
ׁשאר  וכן מּמּנּו; ּגֹובה חֹוב ּבעל אין ּומכרֹו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָהיּפֹותיקי

קֹול. להן ׁשאין מּפני ְְְִִִֵֵֶֶַַָהּמּטלטלין,
.Â ּפי על אף - וׁשחררֹו היּפֹותיקי, רּבֹו ׁשעׂשהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָעבד

לֹו: לחרּות;ׁשּכתב יצא מּזה', אּלא ּפרעֹון ל יהיה 'לא ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשהחמץ הקּדיׁשֹו; אם לגוי]וכן והּׁשחרּור [שמשועבד ְְְְִִִִֵֵֶֶַָ

חֹוזר  חֹוב ּבעל והרי הּׁשעּבּוד; מּיד מפקיעין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַוההקּדׁש
ׁשטר עליו וכֹותב הּלוה, מן חֹובֹו ּבחֹובֹו,[חדש]וגֹובה ְְְְִֵֶֶַָָָֹ

זה מּזמן של]וטֹורף חּיב [המעודכן הּוא ולּמה הּׁשטר. ְְְְִֵֶַַַָָָָ
להּזיק  הּגֹורם וכל חברֹו, ממֹון לאּבד ׁשּגרם מּפני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָלׁשּלם?
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הּׁשני  רּבֹו את וכֹופין ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו מׁשּלם, -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַ
ויאמר  ּבּׁשּוק, ימצאּנּו ׁשּלא העֹולם, ּתּקּון מּפני ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלׁשחררֹו,

אּתה'. 'עבּדי ְִַַָלֹו:
.Ê,ההקּדׁש מן לטרף יכֹול חֹוב ּבעל אין - נכסיו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

מּיד  הּקרקע ּוכׁשּפֹודין הּׁשעּבּוד. מפקיע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַׁשההקּדׁש
מנת  על זֹו, ּבׂשדה לּתן רֹוצה אדם ּכּמה אֹומדין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָההקּדׁש,
לפי  ּכתּבתּה; ּולאּׁשה חֹובֹו, את חֹוב לבעל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻׁשּיּתן
חֹוב  ּבעל יבֹוא - הּלֹוקח ּביד לחּלין ותצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻׁשּכׁשּתּפדה

ּבכתּבתּה האּׁשה אֹו אֹותּה, ּבערכין ויטרף ׁשּבארנּו ּכמֹו ,. ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ
.Áלטרף ׁשּבא חֹוב הלווה]ּבעל שמכר יׁש[משדה אם - ְִִֵֶַַָֹ

טֹורף; ּׁשהּוא מה ּדמי לֹו ולּתן לסּלקֹו יכֹול לּלֹוקח, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָמעֹות
היּפֹותיקי, אֹותּה עׂשה ואם לּמֹוכר. ותֹובע הּלֹוקח, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָוחֹוזר

ּבדמים. לסּלקֹו יכֹול ְְְִֵַָָאינֹו
.Ë ׁשּתי לֹו והיּו זּוז, מאתים לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָראּובן

הּׁשנּיה  לֹו ּומכר וחזר ּבמנה, ללוי מהן אחת ּומכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׂשדֹות,
הּׁשנּיה  לטרף וחזר ּבמנה, האחת וטרף ׁשמעֹון ּובא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבמנה,
ּתרצה  'אם לֹו: ואמר מאתים לוי והביא לֹו, הּנׁשאר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמנה
,ל ׁשּיׁש הּמאתים ּבכל ל ׁשּומה ׁשּטרפּת הּׂשדה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהיֹות
- והסּתּלק' חֹוב ׁשל מאתים היל לאו, ואם מּוטב; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהרי
ׁשּקּבלּה ּפי על אף - ּבּה ועמד ׁשמעֹון, רצה לוי . עם ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּדין

ּבמנה  אּלא ראּובן ותֹובע חֹוזר לוי אין .ּבמאתים, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
.È ׁשמעֹון ּובא מאה, ׁשוה אחת ׂשדה והּניח ראּובן, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמת

ׁשהּניח  הּמּטלטלין מן מאה היתֹומים לֹו ונתנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָּוטרפּה,
חֹובֹו; ּבׁשאר אֹותּה וטֹורף חֹוזר זה הרי - וסּלקּוהּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָאביהם

עׂשּו מצוה - לֹו ׁשּנתנּו לפרע ׁשּמאה היתֹומים על ׁשּמצוה , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּׂשדה  ּדמי הּמאה 'אּלּו לֹו: אמרּו ואם אביהן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָחֹוב
ּבׁשאר  אחרת ּפעם אֹותּה ולטרף לחזר יכֹול אינֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּטרפּת',

חֹובֹו.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ד רביעי יום

יט  ¤¤ּפרק
יגּבּו‡. לא מהן, לגּבֹות הּלוה לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּכׁשּיֹורדין

ׁשּבקרקעֹותיו  הּבינֹונית מן אּלא חֹוב ּתֹורה,לבעל ודין . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּתעמד, "ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּזּבּורית, מן חֹוב ּבעל ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּיגּבה
ׁשל  ּדרּכֹו מה - וגֹו' יֹוציא" בֹו נׁשה אּתה אׁשר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹוהאיׁש
ּבבינֹונית, חכמים ּתּקנּו אבל ׁשּבכליו. ּפחּות להֹוציא? ְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָאדם
אמּורים? ּדברים ּבּמה לוין. ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹּכדי
מן  להּפרע הּבא אבל עצמֹו. הּלוה מן להּפרע ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹּבבא
מן  אּלא יּפרע לא - ּגדֹולים ּבין קטּנים ּבין ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹהּיֹורׁשין,

ִִַהּזּבּורית.
מׁשעּבדין·. מּנכסים נפרעים אחרי אין [שנמכרו ְְְְִִִִִֵָָָֻ

ּבני ההלוואה] היּו ואפּלּו חֹורין; ּבני נכסים ׁשּיׁש ּבמקֹום ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
הלווה]חֹורין אֹו[ברשות ּבינֹונית והמׁשעּבדין זּבּורית, ְְְִִִִִֵַָֻ

נׁשּתּדפּו ׁשּנתנן. ּבין ׁשּמכרן ּבין חֹורין,[נשחתו]עּדית, ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אינן. ּכאּלּו ׁשּנׁשחתּו, ׁשּכיון המׁשעּבדין; מן טֹורף זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהרי

ּומכר ‚. ׁשמעֹון והל לׁשמעֹון, ׂשדֹותיו ּכל ׁשּמכר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָראּובן

ׁשל  חֹוב ּבעל ּובא ללוי, מהן אחת -ׂשדה לטרף ראּובן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּגֹובה. מּזה רצה ּגֹובה, מּזה ְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָרצה
- זּבּורית אֹו עּדית לקח אם אבל ּבינֹונית. לוי ְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשּלקח
טרחּתי  זה 'מּפני לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי; טֹורף ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָאינֹו
לוי  לקח אם וכן מּמּנה'. לגּבֹות ּדינ ׁשאין ׂשדה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָולקחּתי
ׁשּלקח  הּבינֹונית ּכמֹו ּבינֹונית ׁשמעֹון אצל והּניח ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבינֹונית,
מקֹום  ל 'הּנחּתי לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי, טֹורף אינֹו -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

מּמּנּו' .לגּבֹות ְִִֶ
ּבארנּו„. חֹוב ּכבר ּובעל ּבעּדית, להן ׁשמין ׁשהּנּזקין , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

- וזּבּורית עּדית לֹו היּו ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת ְְְְִִִִִִִִֵַָָֻּבבינֹונית,
לֹו היּו ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, ְְְִִִִִִִַַַָָָֻנּזקין
אּׁשה  ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, נּזקין - ּובינֹונית ְְִִִִִִִִֵַַַָָֻעּדית
חֹוב  ּובעל נּזקין - ּבלבד וזּבּורית ּבינֹונית לֹו היּו ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָּבבינֹונית.

ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת ְְְִִִִֵַָֻּבבינֹונית,
ּתחת ‰. נכנסּו ּכּלן - אחת ּבבת אדם ּבני לׁשלׁשה ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֻמכרן

מן  טֹורף חֹוב ּובעל העּדית, מן טֹורפין והּנּזקין ְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָהּבעלים,
לזה  מכרן הּזּבּורית. מן טֹורפת אּׁשה ּוכתּבת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּבינֹונית,
טֹורפין  הסּפיק, לא האחרֹון; מן טֹורפין ּכּלן זה, ְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֻאחר
פניו  מּׁשּלפני הּׁשאר טֹורפין הסּפיק, לא מּׁשּלפניו; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּׁשאר
הּלֹוקח  ׁשהרי הּזּבּורית, ׁשּלקח הּוא האחרֹון היה אפּלּו -ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

מּמּנּו' לגּבֹות מקֹום ל 'הּנחּתי לּטֹורף: אֹומר .הּקֹודם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ
.Â ּתחת נכנס הּלֹוקח זה הרי זֹו, אחר זֹו לאחד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמכרן

ּבאחרֹונה. עּדית ׁשּלקח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּבעלים.
הּזּבּורית, מן ּגֹובין ּכּלן - ּבאחרֹונה זּבּורית לקח ֲֲִִִִִִַַַָָָָָֻאבל
ׁשּלקח  הּׂשדה מן לגּבֹות ּכׁשּיבֹוא לּטֹורף אֹומר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהרי
אינֹו ולּמה מּמּנּו'. לגּבֹות מקֹום ל הּנחּתי 'הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָּתחּלה:
ותגּבה  ּבאחרֹונה, עּדית לקח אם ,ּכ הּטֹורף לֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹומר
ּתּקנה  ׁשּזֹו ּבאחרֹונה? ׁשּלקח העּדית מן חֹוב ּובעל ֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

לּלֹוקח ּבתּקנה [לטובתו]היא אפׁשי 'אי להן: אֹומר והרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לֹו'. הראּוי מן יגּבה מּכם אחד ּכל אּלא ְִִִֶֶֶֶָָָָָזֹו,

.Ê וחזר ּבאחרֹונה, עּדית לֹו ּומכר זֹו, אחר זֹו לאחד ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָמכרן
ּכּלן  - לפניו עּדית וׁשּיר ּובינֹונית, זּבּורית ּומכר ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהּלֹוקח

אֹותן  ּידחה ּבמה לֹו אין ׁשהרי העּדית, מן מכר ּגֹובין . ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
העּדית  מן טֹורפין הּנּזקין - וזּבּורית ּבינֹונית והּניח ְְְִִִִִִִִִִִִִֵַַָָעּדית,
מּבינֹונית  ּגֹובין אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל הּׁשני, לֹוקח ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֻׁשּביד

לפניו. ׁשּׁשּיר ְְִִִֵֶָָוזּבּורית
.Á,לׁשנים נכסיו הּלוה מכר ּכ ואחר מאחד, ׁשּלוה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי

,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ׁשני: ללֹוקח חֹוב ּבעל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָוכתב
מּידֹו כך]וקנּו על קנין מּלֹוקח [עשה לטרף יכֹול אינֹו - ְְִִִֵֵַָָָֹ

מּמּנ לגּבֹות מקֹום ל 'הּנחּתי לֹו: אֹומר ׁשהרי ּוראׁשֹון; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ
ואּתה  אחרי, ׁשני לֹוקח ׁשּקנה הּנכסים והן ,חֹוב ּבעל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאצל
הּדין  והּוא מהן'. עצמ סּלקּת ׁשהרי ,עצמ על ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהפסדּת
ואינּה ּכתּבתּה, אּבדה - לּׁשני ּכתבה אם ּבכתּבתּה, ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָָֻֻלאּׁשה
הּׁשני. מן טֹורפין לראׁשֹון, ּכתבּו אם אבל לטרף. ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹיכֹולה

ללֹוקח, ׂשדה הּלוה ׁשנּיה {מכר ׂשדה אחריה }ּומכר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ראשון) לוקח ללֹוקח (ומכרה הּמלוה וכתב ׁשני, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָללֹוקח

חֹוב  ּבעל הרי - מּידֹו וקנּו ,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָׁשני:
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טֹורף  ראׁשֹון ולֹוקח ראׁשֹונה; ׂשדה ראׁשֹון מּלֹוקח ְִִִִֵֵֵֵֶַַָָטֹורף
ׁשני  ולֹוקח אחריו; קנה ׁשהרי ׁשנּיה, ׂשדה ׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּלֹוקח
ראׁשֹון  ולֹוקח לֹו; ּכתב ׁשהרי החֹוב, מּבעל אֹותּה ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָטֹורף
ּפׁשרה  ׁשּיעׂשּו עד חלילה, וחֹוזרין מּׁשני; וטֹורף ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָחֹוזר
ׁשּתי  ּכנגד החֹוב ׁשהיה והּוא ּבכתּבתּה. האּׁשה וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּביניהן.

ַָהּׂשדֹות.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ה חמישי יום

כ  ּפרק
יום ה 'ֿ ו 'כ "ה ֿ כ "ו מנחם ֿ אב 

¤¤
ּגֹובה ‡. חֹובֹו, ׁשּקדם ּכל - הרּבה חֹובֹות עליו ׁשּיׁש ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹמי

קדם  ואם הּלקֹוחֹות. מן ּבין עצמֹו, הּלוה מן ּבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתחּלה,
זכה  חֹובֹו, ׁשּקדם ׁשּכל מּידֹו; מֹוציאים - וגבה .האחרֹון ְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּלוה. ּבעת לֹו ׁשהיּו ּבקרקעֹות אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה
- הרּבה חֹובֹות מּבעלי ׁשּלוה אחר ׁשּקנה הּקרקעֹות ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאבל
לקנֹות  עתיד ּׁשאני 'מה מהן: אחד לכל ׁשּכתב ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאף
ׁשוה; ּכּלן יד אּלא קדימה, ּדין ּבהן אין - 'ל ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻמׁשעּבד

אחרֹון. ׁשהּוא ּפי על אף זכה, - וגבה ׁשּקדם ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָוכל
ואחר ·. ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד 'ׁשאני לֹו: וכתב ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻלוה

מׁשעּבדת  הּׂשדה הרי - מאחר ולוה וחזר ׂשדה, קנה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּכ
ּדין  אין מאה. היּו אפּלּו וכן לגּבֹות. קֹודם והּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָלראׁשֹון,
על  אף זכה, - מהן ׁשּגבה ּכל אּלא ּבמּטלטלין, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדימה
מן  ותפׂש אדם, מּׁשאר אחד קדם אחרֹון. ׁשהּוא ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָּפי
חֹובֹות  מּבעלי לאחד ּבהן לזּכֹות ּכדי זה, ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמּטלטלין

זכה  לא עליו - ׁשּיׁש ּבמקֹום חֹוב לבעל הּתֹופׂש ׁשּכל ; ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הלווה] חֹוב [על עליו אין אבל קנה. לא לאחרים, ֲֲִֵֵַָָָָָֹחֹוב

זה  ּבחפץ 'זכה הּלוה: לֹו אמר אם וכן לֹו. קנה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאחרים,
חֹובֹות  מּבעלי אחד ואין לֹו; זכה - זה' 'ּתן אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָלפלֹוני',
אחר. ּבהן זכה ׁשּכבר הּמּטלטלין, מאּלּו לגּבֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיכֹולין

ּבמקֹום ‚. אחת ׁשעה אֹו אחד, יֹום ּכּלן ׁשּזמּנן ְְְֶֶַַַָָָָָָָֻׁשטרֹות
ּבין  קרקע ּבין וגבה, מהן ׁשּקדם ּכל - ׁשעֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכֹותבין

זכה  - .מּטלטלין ְְִִַָָ
אחד „. ׁשּכל חֹובֹות ּבעלי וכן לגּבֹות, ּביחד ּכּלן ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבאּו

ׁשהרי  הּמּטלטלין, מן לגּבֹות ׁשּבאּו חברֹו לזמן קֹודם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמהן
הּלוה  ׁשּקנה מּקרקע לגּבֹות ׁשּבאּו אֹו קדימה, ּדין ּבהן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאין
ׁשּיגּבה  ּכדי ּבּנכסים ואין ׁשּבהן, האחרֹון מן ׁשּלוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלאחר

ּביניהן  מחּלקין - חֹובֹו את מהן אחד חֹולקין?ּכל ּכיצד . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מנינם על הּנמצא הּממֹון ּכׁשּיתחּלק  מספרם]אם ,[לפי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

חֹולקין  - מּמּנּו ּפחֹות אֹו חֹובֹו ּכׁשעּור ׁשּבהן לּפחּות ְְִִִִֶֶֶַַַָָָיּגיע
חֹובֹו על יֹותר ׁשּבהן לּפחּות יּגיע ואם ּבׁשוה. מנינם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלפי
ׁשּבהן  לּפחּות ׁשּיּגיע ּכדי ּביניהן הּממֹון מּכל חֹולקין -ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
וחֹולקין  חֹובֹות מּבעלי הּנׁשארים וחֹוזרין חֹובֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָּכׁשעּור
ׁשל  חֹובֹו - ׁשלׁשה היּו ּכיצד? הּזאת. ּכדר ּביניהם ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּיתר
היה  אם - מאֹות ׁשבע זה וׁשל מאתים, זה וׁשל מנה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה
אם  וכן מאה; מאה נֹוטלין מאֹות, ׁשלׁש ׁשם הּנמצא ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּכל
ׁשם  נמצאּו ּבׁשוה. חֹולקין מאֹות, מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשם ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָֹנמצא
ויסּתּלק  ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשל ׁש על ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹיתר

אֹותּה על הּׁשנים אֹותֹו חֹולקין הּממֹון ּוׁשאר הּמאה; ְְְִִֵַַַַַַַָָָָּבעל
חֹולקין  - ּפחֹות אֹו מאֹות חמׁש ׁשם נמצאּו ּכיצד? .ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָהּדר
וחֹולקין  וחֹוזרין האחד; ויסּתּלק ּבׁשוה, מאֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשלׁש
הּׁשני. ויסּתּלק הּׁשנים, ּבין ּבׁשוה הּפחֹות אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמאתים
ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשׁש ׁשם ְְְְְִִֵֵֵֶָָֹנמצאּו
הּׁשנים  ּבין הּמאתים וחֹולקין וחֹוזרין הּמנה; ּבעל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָויסּתּלק
הּנׁשארת  הּמאה ונֹותנין הּמאתים; ּבעל ויסּתּלק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבׁשוה,
ועל  ּבלבד. מאֹות ׁשלׁש ּבידֹו ונמצא מאֹות, הּׁשבע ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָֹלבעל
ּכאחת. לגּבֹות ּכׁשּיבֹואּו מאה, הם אפּלּו חֹולקין, זֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּדר

ממֹונם. לפי ׁשחֹולקין ׁשהֹורה הּגאֹונים מן ְְְְִִִִֵֶֶַָָָויׁש
לוי ‰. על חֹוב ׁשטר מּׁשניהם אחד לכל וׁשמעֹון, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָראּובן

סתם, ּבניסן ׁשטרֹו וׁשמעֹון ּבניסן, ּבחמּׁשה ׁשטרֹו ראּובן -ְְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
מֹורידין  - ׁשניהם ׁשל חֹוב ּכדי ׁשאינּה ׂשדה ללוי יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָוהרי
היה. ניסן ּבסֹוף ׁשמעֹון ׁשל ׁשטרֹו ׁשּמא ראּובן, ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָלתֹוכּה
הּלֹוקח  ׁשהרי ,ואיל מאּיר לטרף יכֹול ׁשמעֹון אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹוכן

ׁש זמּנֹו הּוא ּבניסן ּבאחד 'ׁשּמא לֹו: והרי אֹומר ,ׁשטר ל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ראּובן  ויבֹוא אֹותּה, ׁשּתגּבה ראּובן ּביד חֹורין ּבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׂשדה

מּמּני' לטרף לֹו ׁשּיׁש והּוא ,זמּנ אחר אם ׁשהּוא ,לפיכ . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
הרׁשאה כח]ּכתבּו ואיל[יפוי מאּיר טֹורפין לזה, זה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

צד שטר]מּכל ׁשּמכר [מכל וׁשמעֹון ּבראּובן הּדין והּוא . ְְְְִִִִֵֶַַַָָ
ּבחמּׁשה  זה ׁשל ׁשטרֹו ׁשטרֹות, ּבׁשני אחת ׂשדה לוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהן

סתם. ּבניסן זה ׁשל ּוׁשטרֹו ְְְְִִֶֶָָָָּבניסן,

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ו שישי יום

כא  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. - הּלֹוקח ׁשהׁשּביח הּׁשבח את ּגֹובה חֹוב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַּבעל

הֹוצאה מחמת נכסים [השקעה]ׁשהׁשּביח ׁשּׁשבחּו ּבין , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּׁשבח; ּכל טֹורף מאליהן, הׁשּביחּו ׁשאם אּלא ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמאליהם;
ּכיצד? הּׁשבח. חצי ּגֹובה הֹוצאה, מחמת הׁשּביחּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָואם
ׁשמעֹון  ּומכר מאתים, ׁשמעֹון על חֹוב לֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶַַַָָָָראּובן
והׁשּביחה  הֹוצאֹות, לוי עליה והֹוציא ּבמנה, ׂשדה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָללוי
לוי, את לטרף ראּובן ּכׁשּיבֹוא - מאתים ׁשוה היא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהרי
הּמּקח, ּדמי ׁשל מאה וחמּׁשים: ּבמאה מּמּנה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטֹורף
עצמּה, מחמת הׁשּביחה ואם הּׁשבח. חצי ׁשל ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָוחמּׁשים
ּכּלּה. את ּגֹובה - אילנֹות ּבּה עלּו אֹו ּבדמים ׁשהּוקרה ְְְִִֶֶֶָָָָָָֻּכגֹון
רע  הּלֹוקח יהיה לא ואמרּו: וחכמים ּגדֹולים ּגאֹונים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹהֹורּו

לֹו ׁשּׁשמין ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו לׂשדה מּיֹורד [כמה ּכח ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹ
השביח] וכמה ה הוציא על וידֹו הפחות ּתחּתֹונה, [מקבל ְְַַַָָ

חמּׁשים שבהם] והֹוציא ּבמאה הּלֹוקח הׁשּביח אם ,לפיכ .ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָ
ההֹוצאה, על הּיתר הּׁשבח וחצי ההֹוצאה, ּכל נֹוטל -ֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
טעם  ׁשל ּודברים חֹוב; ּבעל ׁשּטֹורף הּוא הּקרן עם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוהחצי
מּנכסי  הּקרן וגֹובה הּלֹוקח וחֹוזר לדּון. ראּוי וכ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהם,
זמן  מאחר נתן אֹו ׁשּמכר המׁשעּבדין מן אף ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֻׁשמעֹון,
ּבין  חֹוב, ּבעל מּמּנּו ׁשּטרף הּׁשבח אבל ללוי. ּבֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמכר
חֹורין  ּבני מּנכסים אּלא ּגֹובהּו לוי אין - ּכּלֹו ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֻחציֹו
ולא  הּׁשבח יגּבה ׁשּלא היא, עֹולם ׁשּתּקנת ׁשמעֹון; ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשל
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מּנכסים  והּבנֹות האּׁשה מזֹון ולא הּגזלן ׁשאכל ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהּפרֹות
ּכתּבה, ּומּקּלי קצּבה. להן ׁשאין דברים ׁשאּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻֻֻמׁשעּבדין,
ּבעל  יטרף ולּמה ּכתּבתּה. הּׁשבח מן אּׁשה ּתטרף ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּלא
ׁשהּׁשבח  לפי הֹוצאה? מחמת הּבא ּבלבד, הּׁשבח חצי ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָחֹוב
ונמצא  ללוי, ׁשּמכר ּולאחר מראּובן ׁשּלוה לאחר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבא
ּכנכסים  והּׁשבח לׁשמעֹון; חֹובֹות ּבעלי ּכׁשני ולוי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָראּובן
ּכמֹו ּכאחד, חֹולקין ׁשהן מּׁשניהם, ׁשּלוה אחר לֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבאּו
לֹו: וכתב מנה, מּׁשמעֹון ׁשּלוה ראּובן ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבארנּו.
מאתים, מּלוי ולוה וחזר ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ'ׁשאני
ּכ אחר וקנה ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד 'ׁשאני לֹו: ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֻוכתב
יהּודה  והׁשּביחּה וחמּׁשים, ּבמאה ליהּודה ּומכרּה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָׂשדה,
ולוי  ׁשמעֹון טֹורף - מאֹות ׁשלׁש ׁשוה היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹּבהֹוצאתֹו,
חמּׁשה  זה ּביד ונמצא ּבׁשוה; אֹותֹו וחֹולקין ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָהּקרן,
ולוי  ׁשמעֹון וחֹוזר וׁשבעים. חמּׁשה זה ּוביד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָוׁשבעים,
על  ׁשבח ׁשל וחמּׁשים מאה וחֹולקין ׁשלׁשּתן, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָויהּודה
זֹו, מּׂשדה ׁשּלֹו מנה טֹורף ׁשמעֹון נמצא ׁשּפרׁשנּו; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּדר
נֹוטל  ויהּודה ּומחצה, וׁשבעה ּוׁשלׁשים מאה טֹורף ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹולוי
אפּלּו חֹולקין, הן וכזה ּומחצה. וׁשּׁשים ׁשנים הּׁשבח ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמן

מאה. ֵֵָהן
נטרפין·. אינן הּלֹוקח, ׁשאכל הּפרֹות מּמּנּו.[נגבים]ּכל ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

צריכין  ׁשאינן ּפי על אף - לּקרקע המחּברין הּפרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻאבל
ּגֹובה  חֹוב ּבעל הרי - להּבצר ׁשהּגיעּו ּכענבים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלּקרקע,

ה  מן ׁשּגֹובה ּכמֹו ּׁשבח.מהן, ְִֵֶֶֶֶַַ
ׁשּׁשבחה ‚. הֹוצאהמּתנה חֹוב [השקעה]מחמת ּבעל אין , ְֲֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּבׁשעת  ׁשוה היתה ּכּמה רֹואין אּלא ּכלּום; מּׁשבחּה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָּגֹובה
את  ּגֹובה חֹוב ּבעל מאליה, ׁשבחה ואם וגֹובה. ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּתנה,
חֹוב  ּבעל הרי - הּמּתנה אחריּות הּנֹותן קּבל ואם ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻּכּלּה.
ולּמה  הּלֹוקח. מן ׁשּגֹובה ּכדר הּׁשבח, את מּמּנה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּגֹובה
מּמקּבל  יטרף ולא הּלֹוקח, מן הּׁשבח חצי חֹוב ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַֹֹֹיטרף
מכירה: ּבׁשטר לּלֹוקח ּכֹותב ׁשהּמֹוכר מּפני ּכלּום? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמּתנה
ׁשּתׁשּביח, ּובּׁשבח ׁשּתעמל, ּובעמל ּבּקרן, ל מחּיב ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ'ׁשאני
ׁשהרי  זה, ּדבר וקּבל הּלֹוקח ורצה הּכל', אחריּות ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹועלי
יחזר  הּׁשבח, מּמּנּו יּלקח ׁשאם זה, ּתנאי על ירד ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּלֹוקח

ּכתב לא ואפּלּו הּמֹוכר; נֹודע[התנאי]על ּכבר [הונהג], ְֲִֵַַַַָָָֹ
ּתנאי  ׁשם ׁשאין הּמּתנה, אבל הּלֹוקח. עם הּמֹוכר ּדין ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּזה

ּגֹוב  אינֹו ּכלּום.זה, ּבהֹוצאתֹו ׁשהׁשּביחה מּׁשבח ה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּגֹובה „. חֹוב ּבעל אין הּנכסים, ׁשהׁשּביחּו יתֹומים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָוכן

ּגֹובה  מאליהם, נכסים ׁשבחּו אם אבל ּכלּום. הּׁשבח ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמן
ּכּלֹו הּׁשבח .את ֶֶַַֻ

מן ‰. לֹו ּׁשראּוי מה הּלֹוקח מּיד ּבחֹובֹו ׁשּטרף חֹוב ְִִֵֶֶַַַַַַַָָּבעל
ּבֹו יׁש אם הּקרקע: מן הּנׁשאר רֹואין - הּׁשבח וחצי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהּקרן

ּבית [תועלת]ּתעלה ּבׂשדה לֹו ׁשּנׁשאר ּכגֹון - לּלֹוקח ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
יׁשּתּתפּו - קב חצי ּבית ּובגּנה קּבין, ּבּה[ידורו]ּתׁשעת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָ

ּכּלֹו ׁשם יהיה יחלק ׁשאּלּו ּדבר לֹו נׁשאר לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻׁשניהן;
ּדמיו את חֹוב ּבעל לֹו נֹותן - חלקו]עליו .[דמי ֵֶַַָָָָ

.Âהיּפֹותיקי הּׂשדה לחובו]היתה אותה ּבעל [שיעבד , ְִֵֵֶַַַָָָ
לּלֹוקח: הּנׁשאר הּׁשבח חצי ורֹואין ּכּלּה. את נֹוטל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻחֹוב

נֹוטל  - ּכּלּה ההֹוצאה על יתר הּׁשבח חצי היה ֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻאם
היא  'ׂשדי חֹוב: ּבעל לֹו אֹומר ׁשהרי חֹוב, מּבעל ֲִִִֵֵֶַַַַַָָָההֹוצאה

הּׁשבח מן לֹו והּנׁשאר שהשביח]ׁשהׁשּביחה'; מה ,[דמי ְְְִִִִֶֶַַַָָ
מן  ּפחֹות הּׁשבח חצי היה אם וכן הּמֹוכר. מן אֹותֹו ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָנֹוטל
וחֹוזר  הּׁשבח, חצי ּדמי אּלא חֹוב מּבעל לֹו אין - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָההֹוצאה

ּבלבד. ׁשּנטרף הּׁשבח חצי הּמֹוכר מן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַוגֹובה
.Ê:אֹומרים יתֹומים - היתֹומים מן לטרף ׁשּבא חֹוב ְְְְִִִִִֶַַַָֹּבעל

הׁשּביח' אביכם 'ׁשּמא אֹומר: חֹוב ּובעל הׁשּבחנּו', ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ'אנּו
הׁשּביחּו ׁשהם ראיה הביאּו ראיה. להביא היתֹומים על -ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הּפחֹות  ונֹוטלין ההֹוצאה, ואת הּׁשבח את להם ׁשמין -ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבדמים אֹותם ּומעלה ּדברים [משלם]ׁשּבׁשניהם, ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
עׂשה  לא אם אבל היּפֹותיקי. זֹו ׂשדה ּבׁשעׂשה ְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֹאמּורים?
ּבדמים, חֹוב ּבעל לסּלק היתֹומין רצּו אם - ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָהיּפֹותיקי

הּקרקע מן נֹוטלין רצּו, ואם ׁשבח [עצמה]מסּלקין; ׁשעּור ְְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ֶֶָׁשּלהן.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום

כב  ¤¤ּפרק
לבית ‡. ׁשטרֹו הּמלוה ּכׁשּיביא הּוא: ּכ החֹוב ּגבּית ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסדר

ויתקּים בבי"ד]ּדין, ואין [יאושר 'ׁשּלם'. לּלוה: אֹומרין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַֹ
והֹוריד  הּדּין טעה ואם ׁשּיתּבעּנּו; עד ּתחּלה, לנכסיו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָיֹורדין
אמר  אֹותֹו. מסּלקין ׁשּיתּבעּנּו, קדם לוה לנכסי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמלוה
אֹו מאחר ׁשאלוה ּכדי זמן לי קבעּו מׁשּלם, 'הריני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹהּלוה:

זמן [קרקעי]אמׁשּכן לֹו קֹובעין - הּמעֹות' ואביא אמּכר אֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹ
היּו ׁשאּלּו מׁשּכֹון, לּתן אֹותֹו מחּיבין ואין יֹום; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹׁשלׁשים
רצה  ואם מהן. ּגֹובין ּדין ּבית היּו מּיד מּטלטלין, ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָׁשם

להחרים סתמי]הּמלוה אֹו[חרם מעֹות לֹו ׁשּיׁש מי על ְְְִִֵֶֶַַַַָ
ואין  מחרים. זה הרי - ּבדברים אֹותֹו ּומפליג ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָמּטלטלין,

את  הּׁשלׁשים מחּיבין ׁשלמּו ׁשּיּתן. עד ערב להביא הּלוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
אדרכּתא ּכֹותבין  ּדין ּבית - הביא ולא כח]יֹום, על [יפוי ְְְְִִִֵֵַַַָֹ

- מׁשּלם' 'איני ּכׁשּתבעֹו, ּבּתחּלה אמר אם וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָנכסיו.
וכן  זמן. לֹו קֹובעין ואין מּיד, נכסיו על אדרכּתא ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכֹותבין
ּכֹותבין  - ׁשהֹודה אֹו ּפה, על מלוה אּלא ׁשטר ׁשם אין ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָאם

חֹורין ּבני נכסים על נמכרו]אדרכּתא לֹו.[שלא ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ואני ·. הּוא, מזּיף ּבפניכם ׁשּנתקּים זה 'ׁשטר ואמר: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטען

ּפלֹוני  והם ּפלֹוני, ּבמקֹום ועדי ואבּטלּנּו, ראיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאביא
לֹו קֹובעין - ּבדבריו מּמׁש ׁשּיׁש לּדּינין נראה אם - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּופלֹוני'
ּבעלילֹות  אּלא ּבא ׁשאינֹו להן נראה ואם עדיו. להביא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזמן
ּכ ואחר 'ׁשּלם, לֹו: אֹומרין - ּדפי ׁשל ּובטענֹות ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹּדברים
וׁשּמא  אּלם, הּמלוה היה ואם יחזיר'; ראיה, ל יׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאם

ׁשליׁש ידי על מּניחין - מּידֹו להחזיר יכֹול .אינֹו ְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
הּׁשטר‚. ּולבּטל ראיה להביא זמן לֹו ,[כטענתו]קבעּו ְְְְְְִֵַַַָָָָָ

לא  וׁשני; וחמיׁשי ׁשני לֹו ממּתינין - ּבא ולא הּזמן ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָֹֹוהּגיע
ּפיתחא עליו ּכֹותבין - ּומׁשּמתין[נידוי]ּבא אֹותֹו,[מנדין], ְְְְִִִַָָָָ

ראׁשֹונים, ׁשלׁשים יֹום. ּתׁשעים ּבנּדּויֹו והּוא לֹו ְְְְְִִִִִִִִַֹּוממּתינין
טֹורח  הּוא ׁשּמא אמצעּיים, מעֹות; ללוֹות טֹורח הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּמא
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טֹורף  ראׁשֹון ולֹוקח ראׁשֹונה; ׂשדה ראׁשֹון מּלֹוקח ְִִִִֵֵֵֵֶַַָָטֹורף
ׁשני  ולֹוקח אחריו; קנה ׁשהרי ׁשנּיה, ׂשדה ׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּלֹוקח
ראׁשֹון  ולֹוקח לֹו; ּכתב ׁשהרי החֹוב, מּבעל אֹותּה ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָטֹורף
ּפׁשרה  ׁשּיעׂשּו עד חלילה, וחֹוזרין מּׁשני; וטֹורף ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָחֹוזר
ׁשּתי  ּכנגד החֹוב ׁשהיה והּוא ּבכתּבתּה. האּׁשה וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּביניהן.

ַָהּׂשדֹות.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ה חמישי יום

כ  ּפרק
יום ה 'ֿ ו 'כ "ה ֿ כ "ו מנחם ֿ אב 

¤¤
ּגֹובה ‡. חֹובֹו, ׁשּקדם ּכל - הרּבה חֹובֹות עליו ׁשּיׁש ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹמי

קדם  ואם הּלקֹוחֹות. מן ּבין עצמֹו, הּלוה מן ּבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתחּלה,
זכה  חֹובֹו, ׁשּקדם ׁשּכל מּידֹו; מֹוציאים - וגבה .האחרֹון ְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּלוה. ּבעת לֹו ׁשהיּו ּבקרקעֹות אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה
- הרּבה חֹובֹות מּבעלי ׁשּלוה אחר ׁשּקנה הּקרקעֹות ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאבל
לקנֹות  עתיד ּׁשאני 'מה מהן: אחד לכל ׁשּכתב ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאף
ׁשוה; ּכּלן יד אּלא קדימה, ּדין ּבהן אין - 'ל ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻמׁשעּבד

אחרֹון. ׁשהּוא ּפי על אף זכה, - וגבה ׁשּקדם ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָוכל
ואחר ·. ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד 'ׁשאני לֹו: וכתב ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻלוה

מׁשעּבדת  הּׂשדה הרי - מאחר ולוה וחזר ׂשדה, קנה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּכ
ּדין  אין מאה. היּו אפּלּו וכן לגּבֹות. קֹודם והּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָלראׁשֹון,
על  אף זכה, - מהן ׁשּגבה ּכל אּלא ּבמּטלטלין, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדימה
מן  ותפׂש אדם, מּׁשאר אחד קדם אחרֹון. ׁשהּוא ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָּפי
חֹובֹות  מּבעלי לאחד ּבהן לזּכֹות ּכדי זה, ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמּטלטלין

זכה  לא עליו - ׁשּיׁש ּבמקֹום חֹוב לבעל הּתֹופׂש ׁשּכל ; ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הלווה] חֹוב [על עליו אין אבל קנה. לא לאחרים, ֲֲִֵֵַָָָָָֹחֹוב

זה  ּבחפץ 'זכה הּלוה: לֹו אמר אם וכן לֹו. קנה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאחרים,
חֹובֹות  מּבעלי אחד ואין לֹו; זכה - זה' 'ּתן אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָלפלֹוני',
אחר. ּבהן זכה ׁשּכבר הּמּטלטלין, מאּלּו לגּבֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיכֹולין

ּבמקֹום ‚. אחת ׁשעה אֹו אחד, יֹום ּכּלן ׁשּזמּנן ְְְֶֶַַַָָָָָָָֻׁשטרֹות
ּבין  קרקע ּבין וגבה, מהן ׁשּקדם ּכל - ׁשעֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכֹותבין

זכה  - .מּטלטלין ְְִִַָָ
אחד „. ׁשּכל חֹובֹות ּבעלי וכן לגּבֹות, ּביחד ּכּלן ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבאּו

ׁשהרי  הּמּטלטלין, מן לגּבֹות ׁשּבאּו חברֹו לזמן קֹודם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמהן
הּלוה  ׁשּקנה מּקרקע לגּבֹות ׁשּבאּו אֹו קדימה, ּדין ּבהן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאין
ׁשּיגּבה  ּכדי ּבּנכסים ואין ׁשּבהן, האחרֹון מן ׁשּלוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלאחר

ּביניהן  מחּלקין - חֹובֹו את מהן אחד חֹולקין?ּכל ּכיצד . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מנינם על הּנמצא הּממֹון ּכׁשּיתחּלק  מספרם]אם ,[לפי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

חֹולקין  - מּמּנּו ּפחֹות אֹו חֹובֹו ּכׁשעּור ׁשּבהן לּפחּות ְְִִִִֶֶֶַַַָָָיּגיע
חֹובֹו על יֹותר ׁשּבהן לּפחּות יּגיע ואם ּבׁשוה. מנינם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלפי
ׁשּבהן  לּפחּות ׁשּיּגיע ּכדי ּביניהן הּממֹון מּכל חֹולקין -ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
וחֹולקין  חֹובֹות מּבעלי הּנׁשארים וחֹוזרין חֹובֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָּכׁשעּור
ׁשל  חֹובֹו - ׁשלׁשה היּו ּכיצד? הּזאת. ּכדר ּביניהם ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּיתר
היה  אם - מאֹות ׁשבע זה וׁשל מאתים, זה וׁשל מנה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה
אם  וכן מאה; מאה נֹוטלין מאֹות, ׁשלׁש ׁשם הּנמצא ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּכל
ׁשם  נמצאּו ּבׁשוה. חֹולקין מאֹות, מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשם ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָֹנמצא
ויסּתּלק  ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשל ׁש על ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹיתר

אֹותּה על הּׁשנים אֹותֹו חֹולקין הּממֹון ּוׁשאר הּמאה; ְְְִִֵַַַַַַַָָָָּבעל
חֹולקין  - ּפחֹות אֹו מאֹות חמׁש ׁשם נמצאּו ּכיצד? .ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָהּדר
וחֹולקין  וחֹוזרין האחד; ויסּתּלק ּבׁשוה, מאֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשלׁש
הּׁשני. ויסּתּלק הּׁשנים, ּבין ּבׁשוה הּפחֹות אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמאתים
ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשׁש ׁשם ְְְְְִִֵֵֵֶָָֹנמצאּו
הּׁשנים  ּבין הּמאתים וחֹולקין וחֹוזרין הּמנה; ּבעל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָויסּתּלק
הּנׁשארת  הּמאה ונֹותנין הּמאתים; ּבעל ויסּתּלק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבׁשוה,
ועל  ּבלבד. מאֹות ׁשלׁש ּבידֹו ונמצא מאֹות, הּׁשבע ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָֹלבעל
ּכאחת. לגּבֹות ּכׁשּיבֹואּו מאה, הם אפּלּו חֹולקין, זֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּדר

ממֹונם. לפי ׁשחֹולקין ׁשהֹורה הּגאֹונים מן ְְְְִִִִֵֶֶַָָָויׁש
לוי ‰. על חֹוב ׁשטר מּׁשניהם אחד לכל וׁשמעֹון, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָראּובן

סתם, ּבניסן ׁשטרֹו וׁשמעֹון ּבניסן, ּבחמּׁשה ׁשטרֹו ראּובן -ְְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
מֹורידין  - ׁשניהם ׁשל חֹוב ּכדי ׁשאינּה ׂשדה ללוי יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָוהרי
היה. ניסן ּבסֹוף ׁשמעֹון ׁשל ׁשטרֹו ׁשּמא ראּובן, ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָלתֹוכּה
הּלֹוקח  ׁשהרי ,ואיל מאּיר לטרף יכֹול ׁשמעֹון אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹוכן

ׁש זמּנֹו הּוא ּבניסן ּבאחד 'ׁשּמא לֹו: והרי אֹומר ,ׁשטר ל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ראּובן  ויבֹוא אֹותּה, ׁשּתגּבה ראּובן ּביד חֹורין ּבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׂשדה

מּמּני' לטרף לֹו ׁשּיׁש והּוא ,זמּנ אחר אם ׁשהּוא ,לפיכ . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
הרׁשאה כח]ּכתבּו ואיל[יפוי מאּיר טֹורפין לזה, זה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

צד שטר]מּכל ׁשּמכר [מכל וׁשמעֹון ּבראּובן הּדין והּוא . ְְְְִִִִֵֶַַַָָ
ּבחמּׁשה  זה ׁשל ׁשטרֹו ׁשטרֹות, ּבׁשני אחת ׂשדה לוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהן

סתם. ּבניסן זה ׁשל ּוׁשטרֹו ְְְְִִֶֶָָָָּבניסן,

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ו שישי יום

כא  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. - הּלֹוקח ׁשהׁשּביח הּׁשבח את ּגֹובה חֹוב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַּבעל

הֹוצאה מחמת נכסים [השקעה]ׁשהׁשּביח ׁשּׁשבחּו ּבין , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּׁשבח; ּכל טֹורף מאליהן, הׁשּביחּו ׁשאם אּלא ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמאליהם;
ּכיצד? הּׁשבח. חצי ּגֹובה הֹוצאה, מחמת הׁשּביחּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָואם
ׁשמעֹון  ּומכר מאתים, ׁשמעֹון על חֹוב לֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶַַַָָָָראּובן
והׁשּביחה  הֹוצאֹות, לוי עליה והֹוציא ּבמנה, ׂשדה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָללוי
לוי, את לטרף ראּובן ּכׁשּיבֹוא - מאתים ׁשוה היא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהרי
הּמּקח, ּדמי ׁשל מאה וחמּׁשים: ּבמאה מּמּנה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטֹורף
עצמּה, מחמת הׁשּביחה ואם הּׁשבח. חצי ׁשל ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָוחמּׁשים
ּכּלּה. את ּגֹובה - אילנֹות ּבּה עלּו אֹו ּבדמים ׁשהּוקרה ְְְִִֶֶֶָָָָָָֻּכגֹון
רע  הּלֹוקח יהיה לא ואמרּו: וחכמים ּגדֹולים ּגאֹונים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹהֹורּו

לֹו ׁשּׁשמין ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו לׂשדה מּיֹורד [כמה ּכח ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹ
השביח] וכמה ה הוציא על וידֹו הפחות ּתחּתֹונה, [מקבל ְְַַַָָ

חמּׁשים שבהם] והֹוציא ּבמאה הּלֹוקח הׁשּביח אם ,לפיכ .ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָ
ההֹוצאה, על הּיתר הּׁשבח וחצי ההֹוצאה, ּכל נֹוטל -ֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
טעם  ׁשל ּודברים חֹוב; ּבעל ׁשּטֹורף הּוא הּקרן עם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוהחצי
מּנכסי  הּקרן וגֹובה הּלֹוקח וחֹוזר לדּון. ראּוי וכ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהם,
זמן  מאחר נתן אֹו ׁשּמכר המׁשעּבדין מן אף ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֻׁשמעֹון,
ּבין  חֹוב, ּבעל מּמּנּו ׁשּטרף הּׁשבח אבל ללוי. ּבֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמכר
חֹורין  ּבני מּנכסים אּלא ּגֹובהּו לוי אין - ּכּלֹו ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֻחציֹו
ולא  הּׁשבח יגּבה ׁשּלא היא, עֹולם ׁשּתּקנת ׁשמעֹון; ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשל
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מּנכסים  והּבנֹות האּׁשה מזֹון ולא הּגזלן ׁשאכל ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהּפרֹות
ּכתּבה, ּומּקּלי קצּבה. להן ׁשאין דברים ׁשאּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻֻֻמׁשעּבדין,
ּבעל  יטרף ולּמה ּכתּבתּה. הּׁשבח מן אּׁשה ּתטרף ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּלא
ׁשהּׁשבח  לפי הֹוצאה? מחמת הּבא ּבלבד, הּׁשבח חצי ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָחֹוב
ונמצא  ללוי, ׁשּמכר ּולאחר מראּובן ׁשּלוה לאחר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבא
ּכנכסים  והּׁשבח לׁשמעֹון; חֹובֹות ּבעלי ּכׁשני ולוי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָראּובן
ּכמֹו ּכאחד, חֹולקין ׁשהן מּׁשניהם, ׁשּלוה אחר לֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבאּו
לֹו: וכתב מנה, מּׁשמעֹון ׁשּלוה ראּובן ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבארנּו.
מאתים, מּלוי ולוה וחזר ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ'ׁשאני
ּכ אחר וקנה ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד 'ׁשאני לֹו: ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֻוכתב
יהּודה  והׁשּביחּה וחמּׁשים, ּבמאה ליהּודה ּומכרּה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָׂשדה,
ולוי  ׁשמעֹון טֹורף - מאֹות ׁשלׁש ׁשוה היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹּבהֹוצאתֹו,
חמּׁשה  זה ּביד ונמצא ּבׁשוה; אֹותֹו וחֹולקין ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָהּקרן,
ולוי  ׁשמעֹון וחֹוזר וׁשבעים. חמּׁשה זה ּוביד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָוׁשבעים,
על  ׁשבח ׁשל וחמּׁשים מאה וחֹולקין ׁשלׁשּתן, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָויהּודה
זֹו, מּׂשדה ׁשּלֹו מנה טֹורף ׁשמעֹון נמצא ׁשּפרׁשנּו; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּדר
נֹוטל  ויהּודה ּומחצה, וׁשבעה ּוׁשלׁשים מאה טֹורף ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹולוי
אפּלּו חֹולקין, הן וכזה ּומחצה. וׁשּׁשים ׁשנים הּׁשבח ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמן

מאה. ֵֵָהן
נטרפין·. אינן הּלֹוקח, ׁשאכל הּפרֹות מּמּנּו.[נגבים]ּכל ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

צריכין  ׁשאינן ּפי על אף - לּקרקע המחּברין הּפרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻאבל
ּגֹובה  חֹוב ּבעל הרי - להּבצר ׁשהּגיעּו ּכענבים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלּקרקע,

ה  מן ׁשּגֹובה ּכמֹו ּׁשבח.מהן, ְִֵֶֶֶֶַַ
ׁשּׁשבחה ‚. הֹוצאהמּתנה חֹוב [השקעה]מחמת ּבעל אין , ְֲֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּבׁשעת  ׁשוה היתה ּכּמה רֹואין אּלא ּכלּום; מּׁשבחּה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָּגֹובה
את  ּגֹובה חֹוב ּבעל מאליה, ׁשבחה ואם וגֹובה. ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּתנה,
חֹוב  ּבעל הרי - הּמּתנה אחריּות הּנֹותן קּבל ואם ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻּכּלּה.
ולּמה  הּלֹוקח. מן ׁשּגֹובה ּכדר הּׁשבח, את מּמּנה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּגֹובה
מּמקּבל  יטרף ולא הּלֹוקח, מן הּׁשבח חצי חֹוב ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַֹֹֹיטרף
מכירה: ּבׁשטר לּלֹוקח ּכֹותב ׁשהּמֹוכר מּפני ּכלּום? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמּתנה
ׁשּתׁשּביח, ּובּׁשבח ׁשּתעמל, ּובעמל ּבּקרן, ל מחּיב ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ'ׁשאני
ׁשהרי  זה, ּדבר וקּבל הּלֹוקח ורצה הּכל', אחריּות ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹועלי
יחזר  הּׁשבח, מּמּנּו יּלקח ׁשאם זה, ּתנאי על ירד ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּלֹוקח

ּכתב לא ואפּלּו הּמֹוכר; נֹודע[התנאי]על ּכבר [הונהג], ְֲִֵַַַַָָָֹ
ּתנאי  ׁשם ׁשאין הּמּתנה, אבל הּלֹוקח. עם הּמֹוכר ּדין ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּזה

ּגֹוב  אינֹו ּכלּום.זה, ּבהֹוצאתֹו ׁשהׁשּביחה מּׁשבח ה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּגֹובה „. חֹוב ּבעל אין הּנכסים, ׁשהׁשּביחּו יתֹומים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָוכן

ּגֹובה  מאליהם, נכסים ׁשבחּו אם אבל ּכלּום. הּׁשבח ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמן
ּכּלֹו הּׁשבח .את ֶֶַַֻ

מן ‰. לֹו ּׁשראּוי מה הּלֹוקח מּיד ּבחֹובֹו ׁשּטרף חֹוב ְִִֵֶֶַַַַַַַָָּבעל
ּבֹו יׁש אם הּקרקע: מן הּנׁשאר רֹואין - הּׁשבח וחצי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהּקרן

ּבית [תועלת]ּתעלה ּבׂשדה לֹו ׁשּנׁשאר ּכגֹון - לּלֹוקח ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
יׁשּתּתפּו - קב חצי ּבית ּובגּנה קּבין, ּבּה[ידורו]ּתׁשעת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָ

ּכּלֹו ׁשם יהיה יחלק ׁשאּלּו ּדבר לֹו נׁשאר לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻׁשניהן;
ּדמיו את חֹוב ּבעל לֹו נֹותן - חלקו]עליו .[דמי ֵֶַַָָָָ

.Âהיּפֹותיקי הּׂשדה לחובו]היתה אותה ּבעל [שיעבד , ְִֵֵֶַַַָָָ
לּלֹוקח: הּנׁשאר הּׁשבח חצי ורֹואין ּכּלּה. את נֹוטל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻחֹוב

נֹוטל  - ּכּלּה ההֹוצאה על יתר הּׁשבח חצי היה ֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻאם
היא  'ׂשדי חֹוב: ּבעל לֹו אֹומר ׁשהרי חֹוב, מּבעל ֲִִִֵֵֶַַַַַָָָההֹוצאה

הּׁשבח מן לֹו והּנׁשאר שהשביח]ׁשהׁשּביחה'; מה ,[דמי ְְְִִִִֶֶַַַָָ
מן  ּפחֹות הּׁשבח חצי היה אם וכן הּמֹוכר. מן אֹותֹו ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָנֹוטל
וחֹוזר  הּׁשבח, חצי ּדמי אּלא חֹוב מּבעל לֹו אין - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָההֹוצאה

ּבלבד. ׁשּנטרף הּׁשבח חצי הּמֹוכר מן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַוגֹובה
.Ê:אֹומרים יתֹומים - היתֹומים מן לטרף ׁשּבא חֹוב ְְְְִִִִִֶַַַָֹּבעל

הׁשּביח' אביכם 'ׁשּמא אֹומר: חֹוב ּובעל הׁשּבחנּו', ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ'אנּו
הׁשּביחּו ׁשהם ראיה הביאּו ראיה. להביא היתֹומים על -ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הּפחֹות  ונֹוטלין ההֹוצאה, ואת הּׁשבח את להם ׁשמין -ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבדמים אֹותם ּומעלה ּדברים [משלם]ׁשּבׁשניהם, ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
עׂשה  לא אם אבל היּפֹותיקי. זֹו ׂשדה ּבׁשעׂשה ְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֹאמּורים?
ּבדמים, חֹוב ּבעל לסּלק היתֹומין רצּו אם - ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָהיּפֹותיקי

הּקרקע מן נֹוטלין רצּו, ואם ׁשבח [עצמה]מסּלקין; ׁשעּור ְְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ֶֶָׁשּלהן.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום

כב  ¤¤ּפרק
לבית ‡. ׁשטרֹו הּמלוה ּכׁשּיביא הּוא: ּכ החֹוב ּגבּית ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסדר

ויתקּים בבי"ד]ּדין, ואין [יאושר 'ׁשּלם'. לּלוה: אֹומרין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַֹ
והֹוריד  הּדּין טעה ואם ׁשּיתּבעּנּו; עד ּתחּלה, לנכסיו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָיֹורדין
אמר  אֹותֹו. מסּלקין ׁשּיתּבעּנּו, קדם לוה לנכסי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמלוה
אֹו מאחר ׁשאלוה ּכדי זמן לי קבעּו מׁשּלם, 'הריני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹהּלוה:

זמן [קרקעי]אמׁשּכן לֹו קֹובעין - הּמעֹות' ואביא אמּכר אֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹ
היּו ׁשאּלּו מׁשּכֹון, לּתן אֹותֹו מחּיבין ואין יֹום; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹׁשלׁשים
רצה  ואם מהן. ּגֹובין ּדין ּבית היּו מּיד מּטלטלין, ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָׁשם

להחרים סתמי]הּמלוה אֹו[חרם מעֹות לֹו ׁשּיׁש מי על ְְְִִֵֶֶַַַַָ
ואין  מחרים. זה הרי - ּבדברים אֹותֹו ּומפליג ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָמּטלטלין,

את  הּׁשלׁשים מחּיבין ׁשלמּו ׁשּיּתן. עד ערב להביא הּלוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
אדרכּתא ּכֹותבין  ּדין ּבית - הביא ולא כח]יֹום, על [יפוי ְְְְִִִֵֵַַַָֹ

- מׁשּלם' 'איני ּכׁשּתבעֹו, ּבּתחּלה אמר אם וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָנכסיו.
וכן  זמן. לֹו קֹובעין ואין מּיד, נכסיו על אדרכּתא ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכֹותבין
ּכֹותבין  - ׁשהֹודה אֹו ּפה, על מלוה אּלא ׁשטר ׁשם אין ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָאם

חֹורין ּבני נכסים על נמכרו]אדרכּתא לֹו.[שלא ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ואני ·. הּוא, מזּיף ּבפניכם ׁשּנתקּים זה 'ׁשטר ואמר: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטען

ּפלֹוני  והם ּפלֹוני, ּבמקֹום ועדי ואבּטלּנּו, ראיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאביא
לֹו קֹובעין - ּבדבריו מּמׁש ׁשּיׁש לּדּינין נראה אם - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּופלֹוני'
ּבעלילֹות  אּלא ּבא ׁשאינֹו להן נראה ואם עדיו. להביא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזמן
ּכ ואחר 'ׁשּלם, לֹו: אֹומרין - ּדפי ׁשל ּובטענֹות ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹּדברים
וׁשּמא  אּלם, הּמלוה היה ואם יחזיר'; ראיה, ל יׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאם

ׁשליׁש ידי על מּניחין - מּידֹו להחזיר יכֹול .אינֹו ְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
הּׁשטר‚. ּולבּטל ראיה להביא זמן לֹו ,[כטענתו]קבעּו ְְְְְְִֵַַַָָָָָ

לא  וׁשני; וחמיׁשי ׁשני לֹו ממּתינין - ּבא ולא הּזמן ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָֹֹוהּגיע
ּפיתחא עליו ּכֹותבין - ּומׁשּמתין[נידוי]ּבא אֹותֹו,[מנדין], ְְְְִִִַָָָָ

ראׁשֹונים, ׁשלׁשים יֹום. ּתׁשעים ּבנּדּויֹו והּוא לֹו ְְְְְִִִִִִִִַֹּוממּתינין
טֹורח  הּוא ׁשּמא אמצעּיים, מעֹות; ללוֹות טֹורח הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּמא
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מעֹות. להביא טֹורח מּמּנּו הּלֹוקח ׁשּמא אחרֹונים, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלמּכר;
אדרכּתא  ּכֹותבין ּדין ּבית - ּבא ולא יֹום, הּתׁשעים ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹׁשלמּו

נּדּויֹו. לֹו ּומּתירין נכסיו, ְִִִַַָָעל
ּומֹודיעין „. ׁשּׁשֹולחין עד נכסיו, על אדרכּתא ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאין

אֹו ימים ׁשני מהל ּדין לבית קרֹוב ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָלֹו;
ּדברים  ּבּמה להֹודיעֹו. צריכין אין זה, על יתר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּפחֹות;
'עּתה  ואֹומר: נׁשמט יֹום הּתׁשעים ּכל ּבׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאמּורים?
'איני  אמר: אם אבל הּׁשטר'. ואבּטל ראיה ואביא ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָאבֹוא
על  ּבין נכסיו, על אדרכּתא ּכֹותבין מּיד - ּדין' לבית ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּבא
על  הּׁשטר היה אם וכן הּמּטלטלין. על ּבין ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּקרקעֹות
ּכֹותבין  אּלא יֹום, ּתׁשעים לֹו ממּתינין אין - ְְְִִִִִִֵֶַַָָהּפּקדֹון

מּיד  נכסיו על .אדרכּתא ְְְִַַַָָָָ
ּכֹותבין ‰. הּתׁשעים, ּבסֹוף ּבא לא ׁשאם ׁשאמרנּו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹזה

- הּמּטלטלין אבל הּקרקעֹות. על - נכסיו על ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָאדרכּתא
אביא  'עּתה אֹומר ׁשהּוא זמן ּכל יֹום, ּתׁשעים אחר ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָאפּלּו
לּמּטלטלין; הּמלוה מֹורידין אין - הּׁשטר' ואבּטל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָראיה
ימצא  ולא הּׁשטר, ויבּטל ראיה זה ויביא אֹותם, יאכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּמא

ּתכסיף ׁשּמא קרקע, לּמלוה היה ואפּלּו ּיּטל; [תכחש]מה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֹ
ּתׁשּתּדף עזה]אֹו .[ברוח ְִֵַ

.Â חֹורין ּבני לנכסים אם האדרכּתא? ּכֹותבין ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכיצד
ּכ ּבּדין לפלֹוני נתחּיב ּפלֹוני 'איׁש אֹומרים: ְְְְִִִִִִִִֵַַָהֹורידּוהּו,
ׂשדה  על זֹו אדרכּתא לֹו וכתבנּו מעצמֹו, לֹו נתן ולא ,ְְְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָֹוכ

ׁשּלֹו' ׁשלׁשהּפלֹונית לֹו ׁשמין ּכ ואחר מאֹותּה[בקיאים]. ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
עליה ּומכריזין חֹובֹו, ּכנגד מה[למכירה]הּׂשדה [זמן]ּכפי ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּבחֹובֹו אֹותֹו ּומֹורידין הּמֹוסיפין. ׁשּיפסקּו עד ְְְְִִִִִִֶֶַַּׁשּיראּו,
ׁשם  היה אם החֹוב, ׁשטר וקֹורעין אֹותֹו; ׁשּׁשמּו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָלחלק
האדרכּתא  ּכֹותבין חֹורין, ּבני נכסים לֹו היּו לא ואם ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹׁשטר.
ּבידֹו, ׁשּיׁש חֹוב ּבׁשטר ּכ לפלֹוני נתחּיב ּפלֹוני 'איׁש :ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּכ
ּוכבר  חֹורין, ּבני נכסים לֹו מצאנּו ולא חֹובֹו, לֹו נתן ְְְְְִִֵַָָָָָֹֹולא
לדרׁש לפלֹוני רׁשּות ונתּנּו עליו, לֹו ׁשהיה לּׁשטר ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹקרענּוהּו
וכל  לֹו, ׁשּיּמצאּו נכסים ּכל על נטּויה ידֹו ולהיֹות ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹולחקר,
ולגּבֹות  להּפרע לֹו יׁש והלאה, ּפלֹוני מּזמן ׁשּמכר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָקרקעֹות

הּכל'. מן ִַֹחֹובֹו
.Ê אם ּומחּפׂש: הּמלוה הֹול זֹו, אדרכּתא ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָואחר

נכסים  לֹו מצא מהן. לֹו ׁשמין חֹורין, ּבני נכסים לֹו ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָמצא
ׁשטר  וקֹורעין מהן. טֹורף ׁשטרֹו, זמן מאחר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻמׁשעּבדין

הּטרּפא  ׁשטר לֹו וכֹותבין גביה]האדרכּתא, .[זכות ְְְְְְִִַַַַָָָ
.Á לטרף ּבּדין זכה ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'איׁש ּכֹותבין? ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹּכיצד

ּפלֹונית  מּׂשדה ,וכ ּכ ׁשהּוא לֹו חּיב ׁשּפלֹוני ְְְִִִֶֶֶַַָָָָּבחֹוב
קרענּו ּוכבר ּפלֹוני; מּזמן וכ ּבכ ּפלֹוני ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָׁשּלקחּה
'וכ ּבכ מּזה לטרף והרׁשינּוהּו ּבידֹו, ׁשהיתה .האדרכּתא ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ

.Ë ּבקיאין ׁשלׁשה מֹורידין לּטֹורף, הּטרּפא ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹואחר

מה  ּכפי חֹובֹו ּכׁשעּור מּמּנה לֹו וׁשמין הּׂשדה, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָלאֹותּה
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשבח, וחצי הּקרן, מן לֹו ּומכריזין ּׁשראּוי . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ

יתֹומים. נכסי על ׁשּמכריזין ּכדר יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹעליה
.È ּבתּקנת ּכלּום, לֹו ׁשאין הּלוה את מׁשּביעין ּכ ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹואחר

את  ּומׁשּביעין ּבּמדינה. עּמנּו הּלוה היה אם ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּגאֹונים,
ולא  מחלֹו, ולא זה, חֹוב נפרע ׁשּלא חפץ, ּבנקיטת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹהּטֹורף
הּלֹוקח, לנכסי אֹותֹו מֹורידין ּכ ואחר לאחר. ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָמכרֹו

לֹו וכֹותבין ׁשּלֹו. .[לקרקע]הֹורדה[שטר]ּבּׁשּומא ְְִֶַָָָ
.‡È ׁשהיתה ּבּׁשּומא לפלֹוני ׁשּׁשמנּו 'אחר ּכֹותבין? ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּכיצד

הּטֹורף, זה את והׁשּבענּו ּכראּוי, יֹום ׁשלׁשים והכרזנּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּבידֹו,
מׁשּתּמׁש להיֹות ּפלֹונית לׂשדה הֹורדנּוהּו - חֹובֹו ּבעל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָואת

ּבקנינֹו'. אדם ּכל ׁשּמׁשּתּמׁש ּכדר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּבּה,
.·È ימי מּׁשּיּפסקּו זֹו? ׂשדה ּפרֹות הּטֹורף אֹוכל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי

.ההכרזה  ְַַָָ
.‚È לׁשטר 'קרענּוהּו ּבּה ּכתּוב ׁשאין אדרכּתא ְְְְְִֵֶַַַַָָָָּכל

ּבּה ּכתּוב ׁשאין טרּפא וכל אדרכּתא; אינּה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָההלואה',
לא  ּכתּוב 'קרענּוה ׁשאין ׁשּומא וכל טרּפא; אינּה דרכּתא', ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּומא  אינּה לּטרּפא', 'קרענּוה .ּבּה ְְְִֵַַָָָָָ
.„È ּוׁשנים ּבמנה אֹומר אחד - לׁשּום ׁשּירדּו ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה

אֹומרים  ּוׁשנים ּבמאתים אֹומר אחד אֹו ּבמאתים, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָאֹומרים
אֹומר  ואחד ּבמנה אֹומר אחד ּבמעּוטֹו. יחיד ּבטל  - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּבמנה
אחד  ּבמאה; נּדֹון ועׂשרים, ּבמאה אֹומר ואחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבׁשמֹונים
מאה  אֹומר ואחד ּבתׁשעים אֹומר ואחד ּבמאה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָאֹומר
ּביניהן  ׁשמין זֹו ּדר ועל ועׂשרה. ּבמאה נּדֹון ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוׁשלׁשים,

.לעֹולם  ְָ
.ÂË ׁשהּוא ּבכל וטעּו לֹוקח, ּבנכסי לטֹורף ׁשּׁשמּו ּדין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבית

להן  ויׁש ולּלֹוקח, לּטֹורף ּכׁשליח הן ׁשהרי ּבטל; מכרן -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
לעּות לא אבל לתּקן הּמֹורים,[לקלקל]רׁשּות וכל ּכׁשליח. , ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ

הֹורּו. ֶָּכזה
.ÊË ּבין לוה ּבנכסי ּבין חֹוב, לבעל ׁשּׁשמּו ּדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹּבית

לוה, ׁשל ידֹו הּׂשיגה זמן ּולאחר הּלֹוקח, ׁשּביד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻּבמׁשעּבדין
מעֹותיו  את חֹוב לבעל והביאּו יֹורׁשיהם, אֹו נטרף, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָאֹו
לּבעלים  חֹוזרת ׁשהּׁשּומא הּקרקע; מאֹותּה אֹותֹו מסּלקין -ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

והּטֹוב".לעֹולם  הּיׁשר "ועׂשית ׁשּנאמר: מּׁשּום , ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָ
.ÊÈ ּבית ׁשמּוה ּכ ואחר חֹוב, לבעל אֹותּה ׁשּׁשמּו ְְְֵֶַַַַַַָָָָָקרקע

הּמ זה ׁשל חֹוב לבעל לּבעליםּדין חֹוזרת זֹו הרי - [אם לוה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
מכרּהישלם] הראׁשֹון. חֹוב ּבעל מּכח ּגדֹול ּכחֹו יהיה לא ;ְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹ

מּדעּתֹו, חֹובֹו לבעל ׁשּׁשמּה אֹו ּבמּתנה, נתנּה אֹו חֹוב ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָּבעל
לאּׁשה  קרקע ׁשמּו חֹוזרת. אינּה - והֹוריׁשּה ׁשּמת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
אׁשּתֹו ּבנכסי ּבעל - ונּׂשאת מּמּנה ׁשּׁשמּו א ֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָונּׂשאת,

מחזיר ולא הּוא, לֹו[ללווה]ּכלֹוקח מחזירין גבו ולא [אם ְְְְֲִִִֵַַַֹֹ
.מהאשה]
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zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd a`Îmgpn f"kÎ`"k -

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"א ראשון יום

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שבת ֿ קודש כ "א ֿ כ "ז מנחם ֿ אב 
― הצ"ז מיניםהּמצוה ׁשמֹונה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

ׁשרץ טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֻמן
ְִֶָודיניה.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ב שני יום

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ה זרעהּמצוה ׁשכבת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ

זרע. ׁשכבת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּטמאה,

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ג שלישי יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‰"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ד רביעי יום

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ח אכליןהּמצוה ּבטמאת לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֳִִִִִֶַַַַַָָָֻ

ּכלֿ ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָּומׁשקין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָֻֻּתֹורת

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ה חמישי יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Á"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ו שישי יום

.ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Á"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום

.ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Á"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
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מעֹות. להביא טֹורח מּמּנּו הּלֹוקח ׁשּמא אחרֹונים, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלמּכר;
אדרכּתא  ּכֹותבין ּדין ּבית - ּבא ולא יֹום, הּתׁשעים ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹׁשלמּו

נּדּויֹו. לֹו ּומּתירין נכסיו, ְִִִַַָָעל
ּומֹודיעין „. ׁשּׁשֹולחין עד נכסיו, על אדרכּתא ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאין

אֹו ימים ׁשני מהל ּדין לבית קרֹוב ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָלֹו;
ּדברים  ּבּמה להֹודיעֹו. צריכין אין זה, על יתר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּפחֹות;
'עּתה  ואֹומר: נׁשמט יֹום הּתׁשעים ּכל ּבׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאמּורים?
'איני  אמר: אם אבל הּׁשטר'. ואבּטל ראיה ואביא ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָאבֹוא
על  ּבין נכסיו, על אדרכּתא ּכֹותבין מּיד - ּדין' לבית ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּבא
על  הּׁשטר היה אם וכן הּמּטלטלין. על ּבין ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּקרקעֹות
ּכֹותבין  אּלא יֹום, ּתׁשעים לֹו ממּתינין אין - ְְְִִִִִִֵֶַַָָהּפּקדֹון

מּיד  נכסיו על .אדרכּתא ְְְִַַַָָָָ
ּכֹותבין ‰. הּתׁשעים, ּבסֹוף ּבא לא ׁשאם ׁשאמרנּו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹזה

- הּמּטלטלין אבל הּקרקעֹות. על - נכסיו על ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָאדרכּתא
אביא  'עּתה אֹומר ׁשהּוא זמן ּכל יֹום, ּתׁשעים אחר ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָאפּלּו
לּמּטלטלין; הּמלוה מֹורידין אין - הּׁשטר' ואבּטל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָראיה
ימצא  ולא הּׁשטר, ויבּטל ראיה זה ויביא אֹותם, יאכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּמא

ּתכסיף ׁשּמא קרקע, לּמלוה היה ואפּלּו ּיּטל; [תכחש]מה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֹ
ּתׁשּתּדף עזה]אֹו .[ברוח ְִֵַ

.Â חֹורין ּבני לנכסים אם האדרכּתא? ּכֹותבין ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכיצד
ּכ ּבּדין לפלֹוני נתחּיב ּפלֹוני 'איׁש אֹומרים: ְְְְִִִִִִִִֵַַָהֹורידּוהּו,
ׂשדה  על זֹו אדרכּתא לֹו וכתבנּו מעצמֹו, לֹו נתן ולא ,ְְְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָֹוכ

ׁשּלֹו' ׁשלׁשהּפלֹונית לֹו ׁשמין ּכ ואחר מאֹותּה[בקיאים]. ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
עליה ּומכריזין חֹובֹו, ּכנגד מה[למכירה]הּׂשדה [זמן]ּכפי ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּבחֹובֹו אֹותֹו ּומֹורידין הּמֹוסיפין. ׁשּיפסקּו עד ְְְְִִִִִִֶֶַַּׁשּיראּו,
ׁשם  היה אם החֹוב, ׁשטר וקֹורעין אֹותֹו; ׁשּׁשמּו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָלחלק
האדרכּתא  ּכֹותבין חֹורין, ּבני נכסים לֹו היּו לא ואם ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹׁשטר.
ּבידֹו, ׁשּיׁש חֹוב ּבׁשטר ּכ לפלֹוני נתחּיב ּפלֹוני 'איׁש :ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּכ
ּוכבר  חֹורין, ּבני נכסים לֹו מצאנּו ולא חֹובֹו, לֹו נתן ְְְְְִִֵַָָָָָֹֹולא
לדרׁש לפלֹוני רׁשּות ונתּנּו עליו, לֹו ׁשהיה לּׁשטר ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹקרענּוהּו
וכל  לֹו, ׁשּיּמצאּו נכסים ּכל על נטּויה ידֹו ולהיֹות ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹולחקר,
ולגּבֹות  להּפרע לֹו יׁש והלאה, ּפלֹוני מּזמן ׁשּמכר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָקרקעֹות

הּכל'. מן ִַֹחֹובֹו
.Ê אם ּומחּפׂש: הּמלוה הֹול זֹו, אדרכּתא ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָואחר

נכסים  לֹו מצא מהן. לֹו ׁשמין חֹורין, ּבני נכסים לֹו ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָמצא
ׁשטר  וקֹורעין מהן. טֹורף ׁשטרֹו, זמן מאחר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻמׁשעּבדין

הּטרּפא  ׁשטר לֹו וכֹותבין גביה]האדרכּתא, .[זכות ְְְְְְִִַַַַָָָ
.Á לטרף ּבּדין זכה ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'איׁש ּכֹותבין? ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹּכיצד

ּפלֹונית  מּׂשדה ,וכ ּכ ׁשהּוא לֹו חּיב ׁשּפלֹוני ְְְִִִֶֶֶַַָָָָּבחֹוב
קרענּו ּוכבר ּפלֹוני; מּזמן וכ ּבכ ּפלֹוני ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָׁשּלקחּה
'וכ ּבכ מּזה לטרף והרׁשינּוהּו ּבידֹו, ׁשהיתה .האדרכּתא ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ

.Ë ּבקיאין ׁשלׁשה מֹורידין לּטֹורף, הּטרּפא ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹואחר

מה  ּכפי חֹובֹו ּכׁשעּור מּמּנה לֹו וׁשמין הּׂשדה, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָלאֹותּה
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשבח, וחצי הּקרן, מן לֹו ּומכריזין ּׁשראּוי . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ

יתֹומים. נכסי על ׁשּמכריזין ּכדר יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹעליה
.È ּבתּקנת ּכלּום, לֹו ׁשאין הּלוה את מׁשּביעין ּכ ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹואחר

את  ּומׁשּביעין ּבּמדינה. עּמנּו הּלוה היה אם ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּגאֹונים,
ולא  מחלֹו, ולא זה, חֹוב נפרע ׁשּלא חפץ, ּבנקיטת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹהּטֹורף
הּלֹוקח, לנכסי אֹותֹו מֹורידין ּכ ואחר לאחר. ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָמכרֹו

לֹו וכֹותבין ׁשּלֹו. .[לקרקע]הֹורדה[שטר]ּבּׁשּומא ְְִֶַָָָ
.‡È ׁשהיתה ּבּׁשּומא לפלֹוני ׁשּׁשמנּו 'אחר ּכֹותבין? ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּכיצד

הּטֹורף, זה את והׁשּבענּו ּכראּוי, יֹום ׁשלׁשים והכרזנּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּבידֹו,
מׁשּתּמׁש להיֹות ּפלֹונית לׂשדה הֹורדנּוהּו - חֹובֹו ּבעל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָואת

ּבקנינֹו'. אדם ּכל ׁשּמׁשּתּמׁש ּכדר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּבּה,
.·È ימי מּׁשּיּפסקּו זֹו? ׂשדה ּפרֹות הּטֹורף אֹוכל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי

.ההכרזה  ְַַָָ
.‚È לׁשטר 'קרענּוהּו ּבּה ּכתּוב ׁשאין אדרכּתא ְְְְְִֵֶַַַַָָָָּכל

ּבּה ּכתּוב ׁשאין טרּפא וכל אדרכּתא; אינּה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָההלואה',
לא  ּכתּוב 'קרענּוה ׁשאין ׁשּומא וכל טרּפא; אינּה דרכּתא', ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּומא  אינּה לּטרּפא', 'קרענּוה .ּבּה ְְְִֵַַָָָָָ
.„È ּוׁשנים ּבמנה אֹומר אחד - לׁשּום ׁשּירדּו ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה

אֹומרים  ּוׁשנים ּבמאתים אֹומר אחד אֹו ּבמאתים, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָאֹומרים
אֹומר  ואחד ּבמנה אֹומר אחד ּבמעּוטֹו. יחיד ּבטל  - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּבמנה
אחד  ּבמאה; נּדֹון ועׂשרים, ּבמאה אֹומר ואחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבׁשמֹונים
מאה  אֹומר ואחד ּבתׁשעים אֹומר ואחד ּבמאה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָאֹומר
ּביניהן  ׁשמין זֹו ּדר ועל ועׂשרה. ּבמאה נּדֹון ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוׁשלׁשים,

.לעֹולם  ְָ
.ÂË ׁשהּוא ּבכל וטעּו לֹוקח, ּבנכסי לטֹורף ׁשּׁשמּו ּדין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבית

להן  ויׁש ולּלֹוקח, לּטֹורף ּכׁשליח הן ׁשהרי ּבטל; מכרן -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
לעּות לא אבל לתּקן הּמֹורים,[לקלקל]רׁשּות וכל ּכׁשליח. , ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ

הֹורּו. ֶָּכזה
.ÊË ּבין לוה ּבנכסי ּבין חֹוב, לבעל ׁשּׁשמּו ּדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹּבית

לוה, ׁשל ידֹו הּׂשיגה זמן ּולאחר הּלֹוקח, ׁשּביד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻּבמׁשעּבדין
מעֹותיו  את חֹוב לבעל והביאּו יֹורׁשיהם, אֹו נטרף, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָאֹו
לּבעלים  חֹוזרת ׁשהּׁשּומא הּקרקע; מאֹותּה אֹותֹו מסּלקין -ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

והּטֹוב".לעֹולם  הּיׁשר "ועׂשית ׁשּנאמר: מּׁשּום , ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָ
.ÊÈ ּבית ׁשמּוה ּכ ואחר חֹוב, לבעל אֹותּה ׁשּׁשמּו ְְְֵֶַַַַַַָָָָָקרקע

הּמ זה ׁשל חֹוב לבעל לּבעליםּדין חֹוזרת זֹו הרי - [אם לוה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
מכרּהישלם] הראׁשֹון. חֹוב ּבעל מּכח ּגדֹול ּכחֹו יהיה לא ;ְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹ

מּדעּתֹו, חֹובֹו לבעל ׁשּׁשמּה אֹו ּבמּתנה, נתנּה אֹו חֹוב ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָּבעל
לאּׁשה  קרקע ׁשמּו חֹוזרת. אינּה - והֹוריׁשּה ׁשּמת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
אׁשּתֹו ּבנכסי ּבעל - ונּׂשאת מּמּנה ׁשּׁשמּו א ֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָונּׂשאת,

מחזיר ולא הּוא, לֹו[ללווה]ּכלֹוקח מחזירין גבו ולא [אם ְְְְֲִִִֵַַַֹֹ
.מהאשה]
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a`Îmgpn f"kÎ`"k ycewÎzayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd a`Îmgpn f"kÎ`"k -

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"א ראשון יום

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שבת ֿ קודש כ "א ֿ כ "ז מנחם ֿ אב 
― הצ"ז מיניםהּמצוה ׁשמֹונה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָ

ׁשרץ טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֻמן
ְִֶָודיניה.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ב שני יום

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ה זרעהּמצוה ׁשכבת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ

זרע. ׁשכבת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּטמאה,

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ג שלישי יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‰"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ד רביעי יום

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ח אכליןהּמצוה ּבטמאת לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֳִִִִִֶַַַַַָָָֻ

ּכלֿ ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָּומׁשקין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָֻֻּתֹורת

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ה חמישי יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Á"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ו שישי יום

.ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Á"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ז קודש שבת יום

.ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Á"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ משתתפי באמירת תהלים

נעים זמירות ישראל, אחרי התפלה, 

בבית הכנסת אגודת בני יעקב נוסח

האריז"ל, בוואוסטער

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הבשורה טובה מהרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה ישראל שי' גארדאן, אשר 

נקבעה שמירת תקנת אמירת תהלים לאחרי תפלת הבקר בכל יום.

וכידוע עד כמה השתדל בזה כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ונתפרסמה בקשתו 

בזה וגם נתקבלה בכו"כ קהלות קדושות בישראל, וגודל הענין ביאר בעל פה וגם בכתב כ"פ וכמבואר 

גם כן במכתביו שנדפסו בקובץ תהלים.

ויהי רצון אשר ילכו מחיל אל חיל בכל עניניהם, וההתחזקות בתקנה זו האמורה תשמש צנור 

וגם כלי להוספה בברכות השי"ת בזה ובכל עניניהם ועניני בני ביתם שיחיו בגשמיות וברוחניות גם 

יחד.

בברכה.
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:íéùò íä ïBLàøä íètLîk-íààîíéãáò eéä íäéìéñt-úàå ýåýé-úà íéàøé älàä íéBbä | eéäiå ¦«§¦§¨¨¬¨«¦−¥¬Ÿ¦«Ÿ©¦§´©¦´¨¥À¤§¥¦Æ¤§Ÿ̈½§¤§¦«¥¤−¨´«Ÿ§¦®
ô :äfä íBiä ãò íéùò íä íúáà eùò øLàk íäéðá éðáe | íäéða-íb©§¥¤´§¥´§¥¤À©£¤̧¨³Ÿ£Ÿ¨Æ¥´Ÿ¦½Ÿ©−©¬©¤«

gi aÎmiklnaiÎ`

çéàìL úðLa éäéå:äãeäé Cìî æçà-ïá äi÷æç Cìî ìàøNé Cìî äìà-ïa òLBäì LáíéøNò-ïa ©«§¦Æ¦§©´¨½Ÿ§¥¬©¤¥−̈¤´¤¦§¨¥®¨©²¦§¦¨¬¤¨−̈¤¬¤§¨«¤¤§¦¸
:äéøëæ-úa éáà Bnà íLå íìLeøéa Cìî äðL òLúå íéøNòå Bëìîá äéä äðL LîçåâøLiä Nòiå §¨¥³¨¨Æ¨¨´§¨§½§¤§¦³¨¥Æ©Æ¨½̈¨©−¦¨¨®¦§¥´¦½£¦−©§©§¨«©©¬©©¨−̈

:åéáà ãåc äùò-øLà ìëk ýåýé éðéòaãúøëå úávnä-úà øaLå úBîaä-úà øéñä | àeä §¥¥´§Ÿ̈®§¬Ÿ£¤¨−̈Ÿ¨¦¬¨¦«´¥¦´¤©¨À§¦©Æ¤©©¥½Ÿ§¨©−
Bì íéøh÷î ìàøNé-éðá eéä änää íéîiä-ãò ék äLî äùò-øLà úLçpä Lçð úzkå äøLàä-úà¤¨«£¥¨®¦©Á§©̧©§¹¤£¤¨¨Ÿ́Ÿ¤À¦´©©¨¦³¨¥Æ¨Æ¨³§¥«¦§¨¥Æ§©§¦´½

:ïzLçð Bì-àø÷iåäeéä øLàå äãeäé éëìî ìëa eäîk äéä-àì åéøçàå çèa ìàøNé-éäìà ýåýéa ©¦§¨−§ª§¨«©Ÿ̈¬¡Ÿ¥«¦§¨¥−¨¨®§©£º̈Ÿ¨¨´¨ÀŸ§ŸÆ©§¥´§½̈©£¤¬¨−
:åéðôìå:äLî-úà ýåýé äeö-øLà åéúåöî øîLiå åéøçàî øñ-àì ýåýéa ÷aãiåæBnò ýåýé äéäå §¨¨«©¦§©Æ©«Ÿ̈½Ÿ−̈¥©«£¨®©¦§ŸÆ¦§Ÿ½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§¨¨³§Ÿ̈Æ¦½

:Bãáò àìå øeMà-Cìîa ãøîiå ìékNé àöé-øLà ìëaçìt-úà äkä-àeääéìeáb-úàå äfò-ãò íézL §¬Ÿ£¤¥¥−©§¦®©¦§¬Ÿ§¤«¤©−§¬Ÿ£¨««¦¨¯¤§¦§¦²©©−̈§¤§¤®¨
ô :øöáî øéò-ãò íéøöBð ìcânîèòLBäì úéòéáMä äðMä àéä eäi÷æç Cìnì úéòéáøä äðLa éäéå ¦¦§©¬§¦−©¦¬¦§¨«©«§¦º©¨¨³¨«§¦¦Æ©¤´¤¦§¦½̈¦©¨¨´©§¦¦½§¥¬©

:äéìò øöiå ïBøîL-ìò øeMà-Cìî øñàðîìL äìò ìàøNé Cìî äìà-ïaéìL äö÷î äãkìiåíéðL L ¤¥−̈¤´¤¦§¨¥®¨º̈©§©§¤¯¤¤«¤©²©Ÿ§−©¨¬©¨¤«¨©«¦§§ªÀ¨¦§¥Æ¨´¨¦½
:ïBøîL äãkìð ìàøNé Cìî òLBäì òLz-úðL àéä äi÷æçì LL-úðLaàéìàøNé-úà øeMà-Cìî ìâiå ¦§©¥−§¦§¦¨®¦´§©¥À©§¥Æ©Æ¤´¤¦§¨¥½¦§§−̈Ÿ§«©¤¤̄¤«¤©²¤¦§¨¥−

:éãî éøòå ïæBb øäð øBáçáe çìça íçðiå äøeMàáéeøáòiå íäéäìà ýåýé ìB÷a eòîL-àì øLà | ìò ©®¨©©§¥º©§©¯§¨²§©¬−̈§¨¥¬¨¨«©´£¤´«Ÿ¨§À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥¤½©©©§Æ
ô :eùò àìå eòîL àìå ýåýé ãáò äLî äeö øLà-ìk úà Búéøa-úà¤§¦½¥¨£¤´¦½̈¤−¤´¤§Ÿ̈®§¬Ÿ¨§−§¬Ÿ¨«Ÿ

i"yx
(‡).˘Ï˘ ˙˘·:הושע של Ô˙˘Á.(„)למרדו ÂÏ ‡¯˜ÈÂ נחש אלא אינו בזה, צורך מה כלומר בזיון, לשון

יצליח:ÏÈÎ˘È.(Ê)נחושת:

cec zcevn
(Ó).ÂÚÓ˘ ‡ÏÂ על השגיחו לא  ההם גלולים  העובדי אבל 

כמשפטם עושים  היו  אם כי נתגיירו, כי אף האלה הדברים כל
מאז: עבדו כאשר כוכבים עבודת  לעבוד  ÂÈ‰ÈÂ(Ó‡)הראשון,

.ÌÈÂ‚‰,ימיהם כל עשו כן בואם, בעת  עשו כאשר לומר : רצה
הזה : היום עד  המה, גם עושים כן אבותם  עשו  כאשר וכו', בניהם וגם הפסילים, ועובדים  ה ' את יראים  ˘Ï˘.(‡)והיו  ˙˘·

ט ''ז היו אחז מלכות וימי לאחז , בי''ג  מעצמו מלך הושע כי מעצמו, למלכו ד' בתחילת להושע, שלש  שעבר אחר לומר: רצה 
חזקיה: מלך  ואז להושע, בד' כן אם וכלו ÂÎÂ'.(·)שנה, ÌÈ¯˘ÚÂ:היו ‰·ÂÓ˙.(„)ומקוטעות עליהם‡˙ שהקריבו מה

ה' צוהו  השרפים , הנחשים בישראל נשלח  בעת  משה . עשה אשר  הבמות . נאסרו הבית  שנבנה מעת כי  נעשו, ובאיסור  לגבוה,
בתורה שנאמר  כמו וחי , נשוך בו להביט נחושת נחש ח)לעשות כא ÂÏ.:(במדבר ÌÈ¯Ë˜Óנתרפא כי על  אלהות, בו שיש  בחשבם 

בו: הביט  כאשר וכןÔ˙˘Á.הנשוך המקרא , דרך  כן כי הנו''ן , הוסיף מעלתו ולהקטין  נחושת. רק הוא הלא  זה , מה כאומר ,
כ) יג ב אחיך :(שמואל האמינון :(Ê).ÏÈÎ˘È: בהשכל מעשיו עושה  כאילו להבריות  הוא נראה המצליח  כי Ï„‚ÓÓ(Á)יצליח ,

.ÌÈ¯ˆÂ: גדול ועד מקטן לומר: ורצה עליו, עומדים שהצופים  המגדל  Ú˘Â‰Ï.(Ë)מן ˙ÈÚÈ·˘‰ ‰˘‰ ‡È‰ מלך חזקיהו  כי
להושע : ˘Ò‡ÓÏ¯.בד ' ‰ÏÚ על אשור וגבר וגו', שלמנאסר שעלה מה כאומר, שוב, לספר חזר  למעלה, נאמר  שכבר  עם 

בימי שהרי  וגו', ה' בקול  שמעו לא אשר  על אם כי ידיו, בכח היה  לא זה  הנה הענין, סוף עד וכו', ישראל  את  ויגל  ישראל ,
ה': ברצות תמו וספו  ירושלים, על  אשור עלה  ˘ÌÈ.(È)חזקיה  ˘Ï˘ ‰ˆ˜Ó:'ו בסוף וכבשה ד ', בתחלת  עליה צר ÏÚ(È·)כי

.'Â‚Â ÂÚÓ˘ ‡Ï ידם:‡˘¯ בכח  ·¯Â˙È.ולא בברית:‡˙ נתן  אשר  התורה

oeiv zcevn
(ÂÏ).‰ÈÂË:במלחמה זרועו הנוטה  לגבור המשיל 
(„).˙˙ÎÂכמו כתישה , ד)ענין ב חרבותם:(שם וכתתו :

(Ë).¯ˆÈÂ:מצור הניחם:ÌÁÈÂ.(È‡)מלשון

clwÎalw wxt mildz - miaezk

.áì÷giÎeh

åè:íçì òéaNà äéðBéáà Cøáà Cøa dãéöæè:eðpøé ïpø äéãéñçå òLé Léaìà äéðäëåæéçéîöà íL −¥¨¨¥´£¨¥®¤¹§¤À¨©§¦¬©¨«¤−§««Ÿ£¤¨©§¦´¤®©©«¹£¦¤À¨©¥¬§©¥«¨³©§¦´©
:éçéLîì øð ézëøò ãåãì ïø÷çé:Bøæð õéöé åéìòå úLa Léaìà åéáéBà ¤´¤§¨¦®¨©¬§¦¥¹À¦§¦¦«−«§¨©§¦´®Ÿ¤§¹¨À̈¨¦¬¦§«

.âì÷bÎ`

à:ãçé-íb íéçà úáL íéòp-äîe áBh-äî äpä ãåãì úBìònä øéLáãøé Làøä-ìò | áBhä ïîMk ¦¬©©«£À§Å̈¦¬¦¥´©−©¨¦®¤−¤©¦´©¨«©©¤³¤©¸©¨ÀŸŸ¥À
:åéúBcî ét-ìò ãøiL ïøäà-ï÷æ ï÷fä-ìòâýåýé äeö | íL ék ïBiö éøøä-ìò ãøiL ïBîøç-ìèk ©©Å̈¨¬§©©«£®Ÿ¹¤Ÿ¥À©¦¬¦¨«§©¤§À¤Ÿ¥»©©§¥¶¦Å¬¦³¨̧¦¨´−§Ÿ̈

:íìBòä-ãò íéiç äëøaä-úà¤©§¨¨®¹©¦À©¨«¨«
.ãì÷bÎ`

à:úBìéla äåäé-úéáa íéãîòä ýåýé éãáò-ìk ýåýé-úà eëøa | äpä úBìònä øéLáLã÷ íëãé-eàN ¦À©©«Å£¬¦¥³¨«§´¤−§Ÿ̈¨©§¥´§Ÿ̈®¨«Ÿ§¦¬§¥§¹Ÿ̈À©¥«§§¥¤¬®Ÿ¤
:ýåýé-úà eëøáeâ:õøàå íéîL äNò ïBivî ýåýé Eëøáé ¹¨«§¤§Ÿ̈«§¨«¤§´−§Ÿ̈¦¦®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤

i"yx
(ÂË).‰„Èˆ:מזונה(ÁÈ).ıÈˆÈ ונוצצים כמו יאיר

נחושת א')כעין Â‚Â'.(‡):(יחזקאל ¯È˘ מה הנה
הקב"ה  כשישב יחד, גם אחים שבת נעים ומה טוב
ורעים  אחים הקרויין ישראל עם הבחירה בבית

עמהם: יחד הוא גם ‰ÂË·.(·)ויהיה ÔÓ˘Î
הכהן: אהרן בו זקנו ˘ÂÈ¯„.שנמשח אל מראשו

הכתונת  ע"פ שוכב שהזקן שלו הכתונת ראש פי אל
יורד  והטל ציון הררי על שגבוה חרמון טל נעים כן

לגדולה  המשחה ששמן כשם ציון להררי מחרמון
ששמן  כשם לישראל ולכבוד לתפאר' ציון הר כך
ככהן  כעם והיה כמו זה כן כזה חרמון טל כן הטוב

כ"ד) ואהרן (ישעיה משה אחים שבת דרשו ורבותינו ,
כל  הוריות במסכת המשחה בשמן מעילה לענין
ומליצה  משל וקבלה תורה בדברי יש אבל המזמור
בית  על המעלות שיר ועיקר וחידותם חכמים ודברי

נאמר: המקדש

cec zcevn
(ÂË).‰„Èˆעדתי מזון לברך  אשפיע ההוא המקום  מן

עמי: אביוני Ú˘È.(ÊË)ולהשביע ˘È·Ï‡לבישת ע"י  ר"ל
מכפרי המה כי הישועה תבוא כהונה ע"יבגדי ובאה  ם

בשיר:È„ÈÒÁÂ‰.התשועה: ירננו  בציון˘Ì.(ÊÈ)הלוים
ממשלתו ויתגדל יתרבה שם ר "ל  לדוד  ממשלה קרן אצמיח
וממשל  וזריחה הארה ר"ל נר  ערכתי שם נר . ערכתי עת. בכל 

·Â˘˙.(ÁÈ)רב: ˘È·Ï‡הזה כלבוש בבושת מעוטפים יהיו
הגוף: כל  את  למעלה:ÂÈÏÚÂ.המעטף גדולתו תרבה ר"ל  המלכות כתר ויזרח  יאיר דוד  ÂË·.(‡)על  ‰Ó ‰‰טוב מאוד מה 

שביניהם: האחוה לגודל  אחים הנקראים  ישראל  בית  כל אדמתם על  ישבו  כאשר הדבר נעים  מאוד ÁÈ„.ומה Ì‚ יחד גם  ויהיו
עוד: ממלכות לשתי יחצו ולא אחת ‰ÂË·.(·)במלכות ÔÓ˘Îרב בשפע הראש על  הנתון המשחה כשמן דומה הדבר והרי

המשחה : בשמן להנמשחים הראשון  שהיה אהרן זקן והוא  הזקן על  משם  ירד  כי  מלבושיו˘ÂÈ¯„.עד  פי  על עוד  ירד אשר
על  מחולפות מקומות  על ממנו השמן באה  מ "מ לבד הראש  על  נתון היה  כי עם  המשחה שמן כמו ור"ל  הצואר בית בפתיחת 
השפע המקבל  המלך  באמצעות לכולם השפע  אז תתחלק  להם אחד  וראש אחת ישראל  בית  כל  אם כן בזו  זו דבוקות  המה כי

ÔÂÓ¯Á.(‚)בראשונה: ÏËÎליתר המלך  באמצעות השפע באה  כן  ממנו הנמוכים ציון הררי על  חרמון מהר  היורד הטל  כמו 
˘Ì.העם : ÈÎוממנו בה המולך  המלך  על  ראשונה  ותחל  שפע באה בציון ר"ל  העולם עד  והחיים הברכה  את ה ' צוה  בציון

לאחדים: שיהיו  הדבר  טוב ולכן  העם בני על Â‚Â'.(‡)יושפע  ÌÈ„ÓÂÚ‰: המקדש בבית  ה ' את ידכם˘‡Â.(·)להלל  הרימו
למעלה: ידיהם להרים המברכים דרך כן כי  אותו לברך  בקדושה  Â‚Â'.(‚)לה' ÍÎ¯·È:'וגו עושה  ה' יברכך  המקרא  ÔÂÈˆÓ.סרס

השכינה: השראת מקום  הוא כי והטובות הברכות  כל נשפעים  משם כי מציון אתכם יברך הוא גם אזי ה' את תברכו אם  ר"ל

oeiv zcevn
(ÊÈ).Ô¯˜ע "ש והתחזקות לממשלה הושאל  ההיא המלה

מי: עם בהלחמם  בהם יתחזקו הקרנים עניןÈ˙Î¯Ú.שבעלי
וכןıÈˆÈ.(ÁÈ)סדור: וזריחה  הארה וענינו  נצוצות מלשון

קלל  נחושת  כעין  א)ונוצצים הנזרÂ¯Ê.:(יחזקאל את כמו כתרו 
יא) ומתיקות:ÌÈÚ.(‡):(מ"ב ערבות ÂÈ˙Â„Ó.(·)ענין

בד  מדו  כמו  ו)מלבושיו  :(ויקרא

xe` ldi
פיכשמן על שיורד אהרן  זקן הזקן על  יורד  הראש  על  הטוב

וא "כ  אמור. ס"פ  רבות בראשם. וה' ע"ד  הראש על  מדותיו.
קדש. ידיכם שאו מבחי' היינו ה' את וברכו ע"ד זהו השמן 
זקן תורה זהו  הזקן על ואח "כ קדש. משחת  שנק ' השמן וזהו
שהם אהרן  בגדי  לבושי ' מדותיו כו'. אהרן זקן חכמה  שקנה 
בגדי בחי' כמה  שיש קדש בגדי ועשית  ד"ה ע' המצות. מעשה 

הזקן על אח"כ  מראש. הדורות  קורא ע "ד  הראש  על  כו '. אהרן
ונוצר טיפי ב ' דו"נ יחוד  שמן כמו כצמר  שלג הנותן להיות 
שמן כי ההגדלה שמן ע"י  אחים. שבת  טוב מה כן ונקה
והיינו קודש  נעשה  להיות  הקדש  את שמושח  קודש  משחת 

מקדושתכם. למעלה קדושתי או קדה"ק  מבחי' להיותו



קיז giÎfi wxt aÎmikln - mi`iap

fi aÎmikln`nÎel

åìeåçzLú Bìå eàøéú Búà äéeèð òBøæáe ìBãb çëa íéøöî õøàî íëúà äìòä øLà ýåýé-úà-íà ék¦´¦«¤§Ÿ̈À£¤Á¤¡¨̧¤§¤¹¥¤¯¤¦§©²¦§¯Ÿ©¨²¦§¬©§−̈Ÿ´¦¨®§¬¦«§©£−
:eçaæú BìåæìøîLz íëì áúk øLà äåönäå äøBzäå íéètLnä-úàå íéwçä-úàåúBùòì ïe §¬¦§¨«§¤©ª¦̧§¤©¦§¨¦¹§©¨³§©¦§¨Æ£¤´¨©´¨¤½¦§§¬©£−Ÿ

:íéøçà íéäìà eàøéú àìå íéîiä-ìkçìíéäìà eàøéú àìå eçkLú àì íëzà ézøk-øLà úéøaäå ¨©¨¦®§¬Ÿ¦«§−¡Ÿ¦¬£¥¦«§©§¦²£¤¨©¬¦¦§¤−´Ÿ¦§¨®§¬Ÿ¦«§−¡Ÿ¦¬
:íéøçàèì:íëéáéà-ìk ãiî íëúà ìévé àeäå eàøéz íëéäìà ýåýé-úà-íà ékîék eòîL àìå £¥¦«¦²¦«¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥¤−¦¨®§Æ©¦´¤§¤½¦©−¨Ÿ§¥¤«§−Ÿ¨¥®¦²

:íéùò íä ïBLàøä íètLîk-íààîíéãáò eéä íäéìéñt-úàå ýåýé-úà íéàøé älàä íéBbä | eéäiå ¦«§¦§¨¨¬¨«¦−¥¬Ÿ¦«Ÿ©¦§´©¦´¨¥À¤§¥¦Æ¤§Ÿ̈½§¤§¦«¥¤−¨´«Ÿ§¦®
ô :äfä íBiä ãò íéùò íä íúáà eùò øLàk íäéðá éðáe | íäéða-íb©§¥¤´§¥´§¥¤À©£¤̧¨³Ÿ£Ÿ¨Æ¥´Ÿ¦½Ÿ©−©¬©¤«

gi aÎmiklnaiÎ`

çéàìL úðLa éäéå:äãeäé Cìî æçà-ïá äi÷æç Cìî ìàøNé Cìî äìà-ïa òLBäì LáíéøNò-ïa ©«§¦Æ¦§©´¨½Ÿ§¥¬©¤¥−̈¤´¤¦§¨¥®¨©²¦§¦¨¬¤¨−̈¤¬¤§¨«¤¤§¦¸
:äéøëæ-úa éáà Bnà íLå íìLeøéa Cìî äðL òLúå íéøNòå Bëìîá äéä äðL LîçåâøLiä Nòiå §¨¥³¨¨Æ¨¨´§¨§½§¤§¦³¨¥Æ©Æ¨½̈¨©−¦¨¨®¦§¥´¦½£¦−©§©§¨«©©¬©©¨−̈

:åéáà ãåc äùò-øLà ìëk ýåýé éðéòaãúøëå úávnä-úà øaLå úBîaä-úà øéñä | àeä §¥¥´§Ÿ̈®§¬Ÿ£¤¨−̈Ÿ¨¦¬¨¦«´¥¦´¤©¨À§¦©Æ¤©©¥½Ÿ§¨©−
Bì íéøh÷î ìàøNé-éðá eéä änää íéîiä-ãò ék äLî äùò-øLà úLçpä Lçð úzkå äøLàä-úà¤¨«£¥¨®¦©Á§©̧©§¹¤£¤¨¨Ÿ́Ÿ¤À¦´©©¨¦³¨¥Æ¨Æ¨³§¥«¦§¨¥Æ§©§¦´½

:ïzLçð Bì-àø÷iåäeéä øLàå äãeäé éëìî ìëa eäîk äéä-àì åéøçàå çèa ìàøNé-éäìà ýåýéa ©¦§¨−§ª§¨«©Ÿ̈¬¡Ÿ¥«¦§¨¥−¨¨®§©£º̈Ÿ¨¨´¨ÀŸ§ŸÆ©§¥´§½̈©£¤¬¨−
:åéðôìå:äLî-úà ýåýé äeö-øLà åéúåöî øîLiå åéøçàî øñ-àì ýåýéa ÷aãiåæBnò ýåýé äéäå §¨¨«©¦§©Æ©«Ÿ̈½Ÿ−̈¥©«£¨®©¦§ŸÆ¦§Ÿ½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§¨¨³§Ÿ̈Æ¦½

:Bãáò àìå øeMà-Cìîa ãøîiå ìékNé àöé-øLà ìëaçìt-úà äkä-àeääéìeáb-úàå äfò-ãò íézL §¬Ÿ£¤¥¥−©§¦®©¦§¬Ÿ§¤«¤©−§¬Ÿ£¨««¦¨¯¤§¦§¦²©©−̈§¤§¤®¨
ô :øöáî øéò-ãò íéøöBð ìcânîèòLBäì úéòéáMä äðMä àéä eäi÷æç Cìnì úéòéáøä äðLa éäéå ¦¦§©¬§¦−©¦¬¦§¨«©«§¦º©¨¨³¨«§¦¦Æ©¤´¤¦§¦½̈¦©¨¨´©§¦¦½§¥¬©

:äéìò øöiå ïBøîL-ìò øeMà-Cìî øñàðîìL äìò ìàøNé Cìî äìà-ïaéìL äö÷î äãkìiåíéðL L ¤¥−̈¤´¤¦§¨¥®¨º̈©§©§¤¯¤¤«¤©²©Ÿ§−©¨¬©¨¤«¨©«¦§§ªÀ¨¦§¥Æ¨´¨¦½
:ïBøîL äãkìð ìàøNé Cìî òLBäì òLz-úðL àéä äi÷æçì LL-úðLaàéìàøNé-úà øeMà-Cìî ìâiå ¦§©¥−§¦§¦¨®¦´§©¥À©§¥Æ©Æ¤´¤¦§¨¥½¦§§−̈Ÿ§«©¤¤̄¤«¤©²¤¦§¨¥−

:éãî éøòå ïæBb øäð øBáçáe çìça íçðiå äøeMàáéeøáòiå íäéäìà ýåýé ìB÷a eòîL-àì øLà | ìò ©®¨©©§¥º©§©¯§¨²§©¬−̈§¨¥¬¨¨«©´£¤´«Ÿ¨§À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥¤½©©©§Æ
ô :eùò àìå eòîL àìå ýåýé ãáò äLî äeö øLà-ìk úà Búéøa-úà¤§¦½¥¨£¤´¦½̈¤−¤´¤§Ÿ̈®§¬Ÿ¨§−§¬Ÿ¨«Ÿ

i"yx
(‡).˘Ï˘ ˙˘·:הושע של Ô˙˘Á.(„)למרדו ÂÏ ‡¯˜ÈÂ נחש אלא אינו בזה, צורך מה כלומר בזיון, לשון

יצליח:ÏÈÎ˘È.(Ê)נחושת:

cec zcevn
(Ó).ÂÚÓ˘ ‡ÏÂ על השגיחו לא  ההם גלולים  העובדי אבל 

כמשפטם עושים  היו  אם כי נתגיירו, כי אף האלה הדברים כל
מאז: עבדו כאשר כוכבים עבודת  לעבוד  ÂÈ‰ÈÂ(Ó‡)הראשון,

.ÌÈÂ‚‰,ימיהם כל עשו כן בואם, בעת  עשו כאשר לומר : רצה
הזה : היום עד  המה, גם עושים כן אבותם  עשו  כאשר וכו', בניהם וגם הפסילים, ועובדים  ה ' את יראים  ˘Ï˘.(‡)והיו  ˙˘·

ט ''ז היו אחז מלכות וימי לאחז , בי''ג  מעצמו מלך הושע כי מעצמו, למלכו ד' בתחילת להושע, שלש  שעבר אחר לומר: רצה 
חזקיה: מלך  ואז להושע, בד' כן אם וכלו ÂÎÂ'.(·)שנה, ÌÈ¯˘ÚÂ:היו ‰·ÂÓ˙.(„)ומקוטעות עליהם‡˙ שהקריבו מה

ה' צוהו  השרפים , הנחשים בישראל נשלח  בעת  משה . עשה אשר  הבמות . נאסרו הבית  שנבנה מעת כי  נעשו, ובאיסור  לגבוה,
בתורה שנאמר  כמו וחי , נשוך בו להביט נחושת נחש ח)לעשות כא ÂÏ.:(במדבר ÌÈ¯Ë˜Óנתרפא כי על  אלהות, בו שיש  בחשבם 

בו: הביט  כאשר וכןÔ˙˘Á.הנשוך המקרא , דרך  כן כי הנו''ן , הוסיף מעלתו ולהקטין  נחושת. רק הוא הלא  זה , מה כאומר ,
כ) יג ב אחיך :(שמואל האמינון :(Ê).ÏÈÎ˘È: בהשכל מעשיו עושה  כאילו להבריות  הוא נראה המצליח  כי Ï„‚ÓÓ(Á)יצליח ,

.ÌÈ¯ˆÂ: גדול ועד מקטן לומר: ורצה עליו, עומדים שהצופים  המגדל  Ú˘Â‰Ï.(Ë)מן ˙ÈÚÈ·˘‰ ‰˘‰ ‡È‰ מלך חזקיהו  כי
להושע : ˘Ò‡ÓÏ¯.בד ' ‰ÏÚ על אשור וגבר וגו', שלמנאסר שעלה מה כאומר, שוב, לספר חזר  למעלה, נאמר  שכבר  עם 

בימי שהרי  וגו', ה' בקול  שמעו לא אשר  על אם כי ידיו, בכח היה  לא זה  הנה הענין, סוף עד וכו', ישראל  את  ויגל  ישראל ,
ה': ברצות תמו וספו  ירושלים, על  אשור עלה  ˘ÌÈ.(È)חזקיה  ˘Ï˘ ‰ˆ˜Ó:'ו בסוף וכבשה ד ', בתחלת  עליה צר ÏÚ(È·)כי

.'Â‚Â ÂÚÓ˘ ‡Ï ידם:‡˘¯ בכח  ·¯Â˙È.ולא בברית:‡˙ נתן  אשר  התורה

oeiv zcevn
(ÂÏ).‰ÈÂË:במלחמה זרועו הנוטה  לגבור המשיל 
(„).˙˙ÎÂכמו כתישה , ד)ענין ב חרבותם:(שם וכתתו :

(Ë).¯ˆÈÂ:מצור הניחם:ÌÁÈÂ.(È‡)מלשון

clwÎalw wxt mildz - miaezk

.áì÷giÎeh

åè:íçì òéaNà äéðBéáà Cøáà Cøa dãéöæè:eðpøé ïpø äéãéñçå òLé Léaìà äéðäëåæéçéîöà íL −¥¨¨¥´£¨¥®¤¹§¤À¨©§¦¬©¨«¤−§««Ÿ£¤¨©§¦´¤®©©«¹£¦¤À¨©¥¬§©¥«¨³©§¦´©
:éçéLîì øð ézëøò ãåãì ïø÷çé:Bøæð õéöé åéìòå úLa Léaìà åéáéBà ¤´¤§¨¦®¨©¬§¦¥¹À¦§¦¦«−«§¨©§¦´®Ÿ¤§¹¨À̈¨¦¬¦§«

.âì÷bÎ`

à:ãçé-íb íéçà úáL íéòp-äîe áBh-äî äpä ãåãì úBìònä øéLáãøé Làøä-ìò | áBhä ïîMk ¦¬©©«£À§Å̈¦¬¦¥´©−©¨¦®¤−¤©¦´©¨«©©¤³¤©¸©¨ÀŸŸ¥À
:åéúBcî ét-ìò ãøiL ïøäà-ï÷æ ï÷fä-ìòâýåýé äeö | íL ék ïBiö éøøä-ìò ãøiL ïBîøç-ìèk ©©Å̈¨¬§©©«£®Ÿ¹¤Ÿ¥À©¦¬¦¨«§©¤§À¤Ÿ¥»©©§¥¶¦Å¬¦³¨̧¦¨´−§Ÿ̈

:íìBòä-ãò íéiç äëøaä-úà¤©§¨¨®¹©¦À©¨«¨«
.ãì÷bÎ`

à:úBìéla äåäé-úéáa íéãîòä ýåýé éãáò-ìk ýåýé-úà eëøa | äpä úBìònä øéLáLã÷ íëãé-eàN ¦À©©«Å£¬¦¥³¨«§´¤−§Ÿ̈¨©§¥´§Ÿ̈®¨«Ÿ§¦¬§¥§¹Ÿ̈À©¥«§§¥¤¬®Ÿ¤
:ýåýé-úà eëøáeâ:õøàå íéîL äNò ïBivî ýåýé Eëøáé ¹¨«§¤§Ÿ̈«§¨«¤§´−§Ÿ̈¦¦®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤

i"yx
(ÂË).‰„Èˆ:מזונה(ÁÈ).ıÈˆÈ ונוצצים כמו יאיר

נחושת א')כעין Â‚Â'.(‡):(יחזקאל ¯È˘ מה הנה
הקב"ה  כשישב יחד, גם אחים שבת נעים ומה טוב
ורעים  אחים הקרויין ישראל עם הבחירה בבית

עמהם: יחד הוא גם ‰ÂË·.(·)ויהיה ÔÓ˘Î
הכהן: אהרן בו זקנו ˘ÂÈ¯„.שנמשח אל מראשו

הכתונת  ע"פ שוכב שהזקן שלו הכתונת ראש פי אל
יורד  והטל ציון הררי על שגבוה חרמון טל נעים כן

לגדולה  המשחה ששמן כשם ציון להררי מחרמון
ששמן  כשם לישראל ולכבוד לתפאר' ציון הר כך
ככהן  כעם והיה כמו זה כן כזה חרמון טל כן הטוב

כ"ד) ואהרן (ישעיה משה אחים שבת דרשו ורבותינו ,
כל  הוריות במסכת המשחה בשמן מעילה לענין
ומליצה  משל וקבלה תורה בדברי יש אבל המזמור
בית  על המעלות שיר ועיקר וחידותם חכמים ודברי

נאמר: המקדש

cec zcevn
(ÂË).‰„Èˆעדתי מזון לברך  אשפיע ההוא המקום  מן

עמי: אביוני Ú˘È.(ÊË)ולהשביע ˘È·Ï‡לבישת ע"י  ר"ל
מכפרי המה כי הישועה תבוא כהונה ע"יבגדי ובאה  ם

בשיר:È„ÈÒÁÂ‰.התשועה: ירננו  בציון˘Ì.(ÊÈ)הלוים
ממשלתו ויתגדל יתרבה שם ר "ל  לדוד  ממשלה קרן אצמיח
וממשל  וזריחה הארה ר"ל נר  ערכתי שם נר . ערכתי עת. בכל 

·Â˘˙.(ÁÈ)רב: ˘È·Ï‡הזה כלבוש בבושת מעוטפים יהיו
הגוף: כל  את  למעלה:ÂÈÏÚÂ.המעטף גדולתו תרבה ר"ל  המלכות כתר ויזרח  יאיר דוד  ÂË·.(‡)על  ‰Ó ‰‰טוב מאוד מה 

שביניהם: האחוה לגודל  אחים הנקראים  ישראל  בית  כל אדמתם על  ישבו  כאשר הדבר נעים  מאוד ÁÈ„.ומה Ì‚ יחד גם  ויהיו
עוד: ממלכות לשתי יחצו ולא אחת ‰ÂË·.(·)במלכות ÔÓ˘Îרב בשפע הראש על  הנתון המשחה כשמן דומה הדבר והרי

המשחה : בשמן להנמשחים הראשון  שהיה אהרן זקן והוא  הזקן על  משם  ירד  כי  מלבושיו˘ÂÈ¯„.עד  פי  על עוד  ירד אשר
על  מחולפות מקומות  על ממנו השמן באה  מ "מ לבד הראש  על  נתון היה  כי עם  המשחה שמן כמו ור"ל  הצואר בית בפתיחת 
השפע המקבל  המלך  באמצעות לכולם השפע  אז תתחלק  להם אחד  וראש אחת ישראל  בית  כל  אם כן בזו  זו דבוקות  המה כי

ÔÂÓ¯Á.(‚)בראשונה: ÏËÎליתר המלך  באמצעות השפע באה  כן  ממנו הנמוכים ציון הררי על  חרמון מהר  היורד הטל  כמו 
˘Ì.העם : ÈÎוממנו בה המולך  המלך  על  ראשונה  ותחל  שפע באה בציון ר"ל  העולם עד  והחיים הברכה  את ה ' צוה  בציון

לאחדים: שיהיו  הדבר  טוב ולכן  העם בני על Â‚Â'.(‡)יושפע  ÌÈ„ÓÂÚ‰: המקדש בבית  ה ' את ידכם˘‡Â.(·)להלל  הרימו
למעלה: ידיהם להרים המברכים דרך כן כי  אותו לברך  בקדושה  Â‚Â'.(‚)לה' ÍÎ¯·È:'וגו עושה  ה' יברכך  המקרא  ÔÂÈˆÓ.סרס

השכינה: השראת מקום  הוא כי והטובות הברכות  כל נשפעים  משם כי מציון אתכם יברך הוא גם אזי ה' את תברכו אם  ר"ל

oeiv zcevn
(ÊÈ).Ô¯˜ע "ש והתחזקות לממשלה הושאל  ההיא המלה

מי: עם בהלחמם  בהם יתחזקו הקרנים עניןÈ˙Î¯Ú.שבעלי
וכןıÈˆÈ.(ÁÈ)סדור: וזריחה  הארה וענינו  נצוצות מלשון

קלל  נחושת  כעין  א)ונוצצים הנזרÂ¯Ê.:(יחזקאל את כמו כתרו 
יא) ומתיקות:ÌÈÚ.(‡):(מ"ב ערבות ÂÈ˙Â„Ó.(·)ענין

בד  מדו  כמו  ו)מלבושיו  :(ויקרא

xe` ldi
פיכשמן על שיורד אהרן  זקן הזקן על  יורד  הראש  על  הטוב

וא "כ  אמור. ס"פ  רבות בראשם. וה' ע"ד  הראש על  מדותיו.
קדש. ידיכם שאו מבחי' היינו ה' את וברכו ע"ד זהו השמן 
זקן תורה זהו  הזקן על ואח "כ קדש. משחת  שנק ' השמן וזהו
שהם אהרן  בגדי  לבושי ' מדותיו כו'. אהרן זקן חכמה  שקנה 
בגדי בחי' כמה  שיש קדש בגדי ועשית  ד"ה ע' המצות. מעשה 

הזקן על אח"כ  מראש. הדורות  קורא ע "ד  הראש  על  כו '. אהרן
ונוצר טיפי ב ' דו"נ יחוד  שמן כמו כצמר  שלג הנותן להיות 
שמן כי ההגדלה שמן ע"י  אחים. שבת  טוב מה כן ונקה
והיינו קודש  נעשה  להיות  הקדש  את שמושח  קודש  משחת 

מקדושתכם. למעלה קדושתי או קדה"ק  מבחי' להיותו
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד סז לסדר äðùîדף חוזר לעזאזל, השעיר שילוח סדר ללמד התנא שסיים אחר

את  גדול הכהן שנתן אחר שריפתם: וסדר הנשרפים, ושעיר בפר הגדול הכהן עבודת

לעזאזל, המוליכו לאיש Bìהשעיר àa[הגדול ïéôøNpä[-הכהן øéòNå øt ìöà ¨¥¤©§¨¦©¦§¨¦
וכעת בפנים, דמם לשריפה,שנזרק להוציאם כריסם÷ïòøעומדים את -úà àéöBäå §¨¨§¦¤

,ïäéøeîéà ו החלבים, ñéâîaהיינו ïðúð,שרת כלי של בקערה -éab ìò ïøéè÷äå ¥¥¤§¨¨§¨¦§¦§¦¨©©¥
çaænäמכן לאחר úBòì÷îaכמצוותם, ïòì÷ על והשעיר הפר גוף את נותנים היו - ©¦§¥©§¨¨§¦§¨

קליעה  כעין השני תחת אחד והשעיר הפר את וכופפים זה, אצל זה העומדים מוטות שני

אנשים  וארבעה אימוריהם, את להוציא כדי כריסם שנקרע אלא שלמים והיו ברצועה,

לאחור, ושנים לפנים שנים המוטות, שני את נושאים äôéøNäהיו úéáì ïàéöBäå§¦¨§¥©§¥¨
לשרפם. כדי לירושלים מחוץ

שנאמר טבילה, וטעונים טמאים בגדיהם לשריפה  והשעיר הפר את (ויקרא המוציאים

כח) בגדיהם טז ממתי תנאים שנחלקו המשנה מביאה ּבגדיו'. יכּבס אֹותם ְְְֵֵַַָָָ'והׂשֹורף

ïBòîLטמאים, éaø .äøæòä úîBçì õeç eàöiMî ,íéãâa ïéànèî éúîéàîe¥¥¨©§©§¦§¨¦¦¤¥§§©¨£¨¨©¦¦§
ו  ïaeøaרקøîBà,חולק øeàä úéviMî יטמאו בשרם, ברוב האש כשתבער - ¥¦¤©¦¨§¨

בגדיהם.

àøîâ,המזבח גבי על מקטירם ומיד במגיס האימורין את נותן שהכהן משמע במשנה

הגמרא: Czòcמקשה à÷ìñ ïøéè÷äå הרי מקטירם, הוא שכעת בדעתך עולה וכי - §¦§¦¨¨§¨©§¨
הגמרא: מתרצת להקטרתם. הקודמות עבודות כמה לעשות àîéàעליו àlà אמור - ¤¨¥¨

כדיש  במגיס שיתנם המשנה çaæîכוונת éab ìò ïøéè÷äì.זמנם כשיגיע §©§¦¨©©¥¦§¥©
במשנה: úBòì÷îaשנינו ïòì÷ נעשתה איך מבארת הגמרא השריפה. לבית והוציאן §¨¨§¦§¨

÷äòéìהקליעה: ïéîk ,ïðçBé éaø øîà היו תחת - אחד והשעיר הפר את כופפים ¨©©¦¨¨§¦§¦¨
ברצועה. קליעה כעין השני

שריפתם: דיני את המבארת ברייתא מביאה הפר בברייתא,àðzהגמרא את השורף ¨¨
ïçzðîוהשעיר äéä àì כøNa çezéðקרבןäìBò,הניתוח קודם העור מן שמפשיטו Ÿ¨¨§©§¨¦©§©¨

àlà ה éabנשארøBòהיה ìò ה,øNa מבררת שעליהם. העור עם האברים את וחותך ¤¨©©¥¨¨
éléîהגמרא: éðä àðî משיבה העולה. כניתוח הנשרפין ושעיר פר ניתוח שאין מנין - §¨¨¥¦¥
ïàkבברייתא,àéðúcהגמרא: øîàð ,øîBà éaø הכפורים יום של ושעיר øBòבפר §©§¨©¦¥¤¡©¨

Løôe øNáeכז)בפסוק טז ּפרׁשם',(ויקרא ואת ּבׂשרם ואת ערתם את באׁש 'וׂשרפּו ¨¨¤¤ְְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹֹ

ïläì øîàðåשחטא המשיח כהן Løôeבפר øNáe øBòיא)בפסוק ד 'ואת (ויקרא §¤¡©§©¨¨¨¤¤ְֶ

ו  הּפר ּופרׁשֹו',עֹור וקרּבֹו ּכרעיו ועל ראׁשֹו על ּבׂשרֹו ּכל את ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹ

i"yx

ìöà åì àá 'éðúî :á ãåîò æñ óã
'åëå øôexcql `pzd el xfg .

b''k zcear xcqn `edy oey`xd
xt lv` lecb odk el `a ipzwe
xg` sxyil micnerd xirye
`edy inl glzynd z` xqny
mrxwe mlv` el `a ekilen

:oixeni`d `ivedeñâîá íðúðå.
oxihwde zxy ilk ly dxrwa
alg z`e (fh `xwie) aizkck
`xnbae dgafnd xihwi z`hgd
:oxihwdl ifg `l izk` `d jixt

úåòì÷îá ïòì÷drilw oink .
ipy oi`yep mc` ipa drax`
xeg`l mipy miptl mipy zehen
xtde hen lv` hen mikldne
df oiakxen odilr mipezp xiryde
oink df zgz df otteke df lr
rxwpy `l` od oinilye drilw
`ipzck odixeni` `ivedl oqixk

:minly o`iveny `xnbaïàéöåäå
äôéøùä úéáì:milyexil ueg .

íéãâá íéàîèî éúîéàîoiweqrd .
qaki mze` sxeyde aizkck oda

:(my) eicbaúîåçì õåç åàöéùî
äøæòä'nb :`nrh yxtn `xnba .

`ni` `l` c''q oxihwde b''d
xihwn qbna qxb `le oxihwdl
o`k `id zyaeyn `qxibe edl
zkqnae (:dq sc) migqt zkqnae
jiiy ded xityc (.eh sc) dheq
qbna oxihwde `pzl ipzinl
epiinda exihwne elrn (:ci sc dheq) zxy ilka exihwne elrn `aeh opipz dizeekcc gafnl oze` dlrn qbnac
dyxtd zexwl eilr oiicre oal icba yeal epcer `lde oxihwn `ed eiykr ike c''q oxihwde dil `iyw ikd `l`
ziyily leahie dzgne sk `ivedl dipy leahie mrd li`e eli`l adf icba yalie leahi k''g`e elld micbaa

hwdl `ni` `l` onwlc oiwxta ipzwck miaxrd oia ly cinze elld z`hg ixen`e oitqenlqbnl opzp oxi
:opnf ribiyk gafnl ea oxihwdlïçúðî äéä àìgezip mcew xerd on hyten `edy dler xya gezipk otxeyd .

:ohiytn epi`e xya iab lr xer `l` (` `xwie) gzpe hiytde aizkckïàë øîàðz`e mzexer z` xirye xta .
:myxt z`e mxyaøîàðåeaxwe eirxk lre ey`x lr exya lk z`e xtd xer z`e yxte xyae xer giyn odk xta .

:(c `xwie) eyxte

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז מנ"א, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

בהצלחה  זה  שיהי'  מהשי"ת  ויה"ר  המסיון  נגד  עבודתו  אודות  כותב  בו  מכתבו  על  במענה 

מופלגה מתאים למרז"ל כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא.

ומ"ש שהחליף את הקשר של תפילין לקשר חב"ד, הנה בודאי החליף ג"כ את פנימיות הענינים 

שהרי תפילין מובא בזהר וביותר באריכות בתורת חב"ד שהם ענין המוחין ולכן צריך לכוון בהנחתם 

לשעבד הלב והמוח )מוחין דנוקבא ומוחין דז"א( והחליף באופן המתאים שטובל )אותיות בטול( את 

מוחו בתורת חכמה בינה ודעת בתורת חסידות חב"ד הדרכותי' ומנהגי' והשי"ת יצליחו, בכל הנ"ל.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד סז לסדר äðùîדף חוזר לעזאזל, השעיר שילוח סדר ללמד התנא שסיים אחר

את  גדול הכהן שנתן אחר שריפתם: וסדר הנשרפים, ושעיר בפר הגדול הכהן עבודת

לעזאזל, המוליכו לאיש Bìהשעיר àa[הגדול ïéôøNpä[-הכהן øéòNå øt ìöà ¨¥¤©§¨¦©¦§¨¦
וכעת בפנים, דמם לשריפה,שנזרק להוציאם כריסם÷ïòøעומדים את -úà àéöBäå §¨¨§¦¤

,ïäéøeîéà ו החלבים, ñéâîaהיינו ïðúð,שרת כלי של בקערה -éab ìò ïøéè÷äå ¥¥¤§¨¨§¨¦§¦§¦¨©©¥
çaænäמכן לאחר úBòì÷îaכמצוותם, ïòì÷ על והשעיר הפר גוף את נותנים היו - ©¦§¥©§¨¨§¦§¨

קליעה  כעין השני תחת אחד והשעיר הפר את וכופפים זה, אצל זה העומדים מוטות שני

אנשים  וארבעה אימוריהם, את להוציא כדי כריסם שנקרע אלא שלמים והיו ברצועה,

לאחור, ושנים לפנים שנים המוטות, שני את נושאים äôéøNäהיו úéáì ïàéöBäå§¦¨§¥©§¥¨
לשרפם. כדי לירושלים מחוץ

שנאמר טבילה, וטעונים טמאים בגדיהם לשריפה  והשעיר הפר את (ויקרא המוציאים

כח) בגדיהם טז ממתי תנאים שנחלקו המשנה מביאה ּבגדיו'. יכּבס אֹותם ְְְֵֵַַָָָ'והׂשֹורף

ïBòîLטמאים, éaø .äøæòä úîBçì õeç eàöiMî ,íéãâa ïéànèî éúîéàîe¥¥¨©§©§¦§¨¦¦¤¥§§©¨£¨¨©¦¦§
ו  ïaeøaרקøîBà,חולק øeàä úéviMî יטמאו בשרם, ברוב האש כשתבער - ¥¦¤©¦¨§¨

בגדיהם.

àøîâ,המזבח גבי על מקטירם ומיד במגיס האימורין את נותן שהכהן משמע במשנה

הגמרא: Czòcמקשה à÷ìñ ïøéè÷äå הרי מקטירם, הוא שכעת בדעתך עולה וכי - §¦§¦¨¨§¨©§¨
הגמרא: מתרצת להקטרתם. הקודמות עבודות כמה לעשות àîéàעליו àlà אמור - ¤¨¥¨

כדיש  במגיס שיתנם המשנה çaæîכוונת éab ìò ïøéè÷äì.זמנם כשיגיע §©§¦¨©©¥¦§¥©
במשנה: úBòì÷îaשנינו ïòì÷ נעשתה איך מבארת הגמרא השריפה. לבית והוציאן §¨¨§¦§¨

÷äòéìהקליעה: ïéîk ,ïðçBé éaø øîà היו תחת - אחד והשעיר הפר את כופפים ¨©©¦¨¨§¦§¦¨
ברצועה. קליעה כעין השני

שריפתם: דיני את המבארת ברייתא מביאה הפר בברייתא,àðzהגמרא את השורף ¨¨
ïçzðîוהשעיר äéä àì כøNa çezéðקרבןäìBò,הניתוח קודם העור מן שמפשיטו Ÿ¨¨§©§¨¦©§©¨

àlà ה éabנשארøBòהיה ìò ה,øNa מבררת שעליהם. העור עם האברים את וחותך ¤¨©©¥¨¨
éléîהגמרא: éðä àðî משיבה העולה. כניתוח הנשרפין ושעיר פר ניתוח שאין מנין - §¨¨¥¦¥
ïàkבברייתא,àéðúcהגמרא: øîàð ,øîBà éaø הכפורים יום של ושעיר øBòבפר §©§¨©¦¥¤¡©¨

Løôe øNáeכז)בפסוק טז ּפרׁשם',(ויקרא ואת ּבׂשרם ואת ערתם את באׁש 'וׂשרפּו ¨¨¤¤ְְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹֹ

ïläì øîàðåשחטא המשיח כהן Løôeבפר øNáe øBòיא)בפסוק ד 'ואת (ויקרא §¤¡©§©¨¨¨¤¤ְֶ

ו  הּפר ּופרׁשֹו',עֹור וקרּבֹו ּכרעיו ועל ראׁשֹו על ּבׂשרֹו ּכל את ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹ

i"yx

ìöà åì àá 'éðúî :á ãåîò æñ óã
'åëå øôexcql `pzd el xfg .

b''k zcear xcqn `edy oey`xd
xt lv` lecb odk el `a ipzwe
xg` sxyil micnerd xirye
`edy inl glzynd z` xqny
mrxwe mlv` el `a ekilen

:oixeni`d `ivedeñâîá íðúðå.
oxihwde zxy ilk ly dxrwa
alg z`e (fh `xwie) aizkck
`xnbae dgafnd xihwi z`hgd
:oxihwdl ifg `l izk` `d jixt

úåòì÷îá ïòì÷drilw oink .
ipy oi`yep mc` ipa drax`
xeg`l mipy miptl mipy zehen
xtde hen lv` hen mikldne
df oiakxen odilr mipezp xiryde
oink df zgz df otteke df lr
rxwpy `l` od oinilye drilw
`ipzck odixeni` `ivedl oqixk

:minly o`iveny `xnbaïàéöåäå
äôéøùä úéáì:milyexil ueg .

íéãâá íéàîèî éúîéàîoiweqrd .
qaki mze` sxeyde aizkck oda

:(my) eicbaúîåçì õåç åàöéùî
äøæòä'nb :`nrh yxtn `xnba .

`ni` `l` c''q oxihwde b''d
xihwn qbna qxb `le oxihwdl
o`k `id zyaeyn `qxibe edl
zkqnae (:dq sc) migqt zkqnae
jiiy ded xityc (.eh sc) dheq
qbna oxihwde `pzl ipzinl
epiinda exihwne elrn (:ci sc dheq) zxy ilka exihwne elrn `aeh opipz dizeekcc gafnl oze` dlrn qbnac
dyxtd zexwl eilr oiicre oal icba yeal epcer `lde oxihwn `ed eiykr ike c''q oxihwde dil `iyw ikd `l`
ziyily leahie dzgne sk `ivedl dipy leahie mrd li`e eli`l adf icba yalie leahi k''g`e elld micbaa

hwdl `ni` `l` onwlc oiwxta ipzwck miaxrd oia ly cinze elld z`hg ixen`e oitqenlqbnl opzp oxi
:opnf ribiyk gafnl ea oxihwdlïçúðî äéä àìgezip mcew xerd on hyten `edy dler xya gezipk otxeyd .

:ohiytn epi`e xya iab lr xer `l` (` `xwie) gzpe hiytde aizkckïàë øîàðz`e mzexer z` xirye xta .
:myxt z`e mxyaøîàðåeaxwe eirxk lre ey`x lr exya lk z`e xtd xer z`e yxte xyae xer giyn odk xta .

:(c `xwie) eyxte



קכו
oiglyd zia oiwyn` cenr e sc ± oey`x wxtohw cren

éàåâî äàîåè àîìãå-.d`neh mewna yxgp `le ,zepli`d oia `leïéëáåñî-opi`y

dcyd lk yxgp i`cec ,dcyd lka oiaxern `l` ,oileabd aiaq zg` dxeya oicner

.zepli`d liayaäàîåè íå÷îî ïåéö ïé÷éçøî ïéà ïøîà àä-zepli`l jenqy oeike

oeivd-.zepli`d liaya yxgpe ,`id zepli`d oia d`neh i`ceäéìr àúîã éìéî ìë
àéîø-.`ed iwa cinlzcúçà ïáà àöî

úðéåöî-:owfd ixen itne .`nh dizgz ,ciqa

zpiievn zg` oa`-epi`c ,dab lr ciq yiy

deab oa`dy itl ,oa`d on oeivd wigxdl jixv

`diy mcew cin oeivd z` d`exe rwxw iab lr

dcya la` .ea rbep-,jenqa oeiv dl oiwigxn

.lid`ne rbpe iz`c cr oeiv ifg `l oipnfc

íéúù-,odipia la` .`nh odizgz zepiievn

ux`d lr mdipia ciq yi m`-meync ,`nh

.`ed oeivùøåç àëéìã áâ ìò óà-yxg `ly

mlern mdipia-.ciq `kil ik xedhïéà íà
àîè ïäéðéá ùøåç-itl .ciq `kilc ab lr s`e

o`kne o`kny mipa`d z` oiivy-yyg `l

.mizpia oiivlàëä-`nh yxeg `kil ik ipzwc

-o`kl dcexne mipa` iy`x lr jety ciq oebk

yxeg `ki` i`c .odipia o`kle-yxeg zngn

my eltpe mipa`d on slwpy ,slwi`c `ed

`l i`e .xedhe ,mdipia-,`ed ipia ipiac ciq

mdipia mb yiy ricedl ,my dyrp oeiv zngne

.d`nehäàîåè íå÷îî ïåéö ïé÷éçøî ïéà-

dcyd lk `dzc ,eixvn drax` lk oiiv ikdle

oi`c ,dlekl ibq `l cg` xvnc oeivae .d`nhp

.d`neh mewnn oeiv oiwigxnåìåçá íéàìëàå
ïéréîùî øãàá ãçàá åäðéîøå ïðé÷ôð ãråî ìù

íéì÷ùä ìr-znexz oi`ian l`xyi ediy

"dpyd iycgl eycga" :aizkc ,oqipa milwy-

.dycg dnexzn oaxw il `ade ycgíéëøëá-

.oep oa ryedi zenin dneg oitwendúàå
íéîä úåàå÷î-mirax` ly mind ze`ewn

lk okezl qpkpy lafd on oze` oihhegy ,d`q

inp jixt `lc i`de .minybd zeni`xnba

mikxcd mipwzne ipzc ,oizipzn x`y`

dynga `pz `kde ,cren ly elega zeaegxde

xc`a xyr-oicac ,`ed `kxit e`lc meyn

dynga owzn ikc .ipnif ixz edl oipwznc `ed

xc`a xyr-ixcde ,edl ilwlwne minyb ez`

,mi`lk` la` .cren ly elega ,edl ipwzne

dnl xc`a xyr dynga ixnbl edl exwrc oeik

il-`w ikdle ?cren ly elega ea wtinl

.`irainìéôàá ïàë øéëáá ïàë-zexikad lr

zelit`d lr ,xc`a xyr dynga mi`vei

.gqtc cren ly elegaíérøæá-d`eazd lr

.zewxil oincewy ,xc`a xyr dynga oi`vei

åðù àì-mcewe xc` mcew odilr oi`vei oi`c

.cren ly elegïáâ éìæåîã äìårô øëù íåùî-

opi`y itl ,lefa oilret xekyl lekiy ,xnelk

.cren ly elega dk`lna oiwqeräðéî rîù-

.lefa milret xekyl opiwqrcnåäì ïðéáäé éë-

.mi`lk ilhac milretl zexikyà÷ìñ éàã
åäãéãî êúrã-i`n` ,edl aidi ziad lrac

xky `kilc ab lr s` ,onf lka elhal ?dlert xky meyn cren ly elega ikdl oi`vei

irac dn lke ,lefa dlert-dnk lke ,edl opiadi dkyld znexzn `l` .edl azil

ycwdc zern mvnvl opivnc-.opicaräîë ãrå-.elhal aiigc mi`lk ied
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) "daexn" wxt`,hq `nw `aa.dnk `prci `l Ð mdipia ciq yi m` .(ìò óà
áâÐ qxg `kilc.ciq enk oal oi`e ,ziqxgl `ed dnec Ð qxg :yxtn iz`vne .opiqxb

my cry ,xedh `edy ricedl oipiivny dnec Ð mdipia ziqxg yi m` :eyexit il d`xpe

.mizpia oal dpi`y zexawd zia oi`

øîàÐ jety ciqdyk `tt axi`ce :yexit

la` ,oixedh Ð ziqxge ciq `kil ik

jixv f` Ð ey`x lr jetye daexn `edyk

icivl ozpy zelzl yi Ð ziqxg yi m`y .ziqxg

lry ciqd etxve ea xagzp ciqde ,ziqxg oa`d

ly `ed ciq ok m` Ð ziqxg oi` m`e ,dnr ey`x

ab lr s` :opiqxb qxhpewd yexitle .mizpia oeiv

`wzpi`c Ð xedh mdipia :yxtne .yxeg `kilc

iedc ,d`neh dlidp :il dnize ,yxgpy xaw dl

enk iedc !ied `l xedh Ð ld` z`nehn xedhc

.xn`w ld`n xedh `nye !xaw da yxgpy dcy

:inp i` .getipe dyic ici lr ,ixnbl :inp i`

`ki` i` wtq .ixye ,zewitq `aeh `ki` mdipia

oeiv `ki` elit`e ,`l i` mdipiay d`nehd oeiv

`wlq `zydc :yxtn iz`vne .yxgp ixd Ð

,xedh yxeg mdipia yi m` :eyexit ikdc dizrc

Ð mdipia did m`c ,d`neh my did `l i`cec

jixt `l i`n` :il dniz .mc` eyxeg did `l

mizpia Ð mdipia ciq yi m` :`ziinwa ipzwc

yi m` :ipzw `kde .yxeg `ki`c ab lr s` ,`nh

!ciq `ki`c ab lr s`e ,xedh Ð mdipia yxeg

ixii` `ziixza jdc dizrc `wlqc :il d`xpe

xedh did `l Ð ciq `ki` ikc ,ciq `kilca

ike .d`nehd lr e`l m` oipiivn oi` `dc ,mlerl

m` ik dywn `l ikdle .xedh `di `l Ð eyxeg

.ciq `kilca ixii`c ,`ziinw `ziixac `tiqn

øîàãÐ miwigxn oi` xnyxit jk

xn xn`c :iz`vn mixtqae .qxhpewae ,`ztqeza

dnl mrh ozep epi` df itle .'ek oeiv oicinrn oi`

odizgz dnl mrh ozep `l` ,`nh dcyd lk

.d`nehd mewna oeiv oicinrn oi`c Ð oixedh

xnel epl yi dyly e` mipy e` cg` gexac idpe

on zegta d`nehd oi` ik `nh dizgz lkc

lka d`nehd zelzl yi Ð drax`a la` ,oeivd

.mixedh odizgz jkitl ,dcyd

íéàìëàåÐ opiwtp cren ly elega

.jpi` lr dywn `l `nrh i`n izyxit dpyna

xak `le zexawd lr oipiivn :dywn inlyexiae

minyb ly min shy cxiy oebk :uxzne ?epiiv

.ethye

äùîçáxyrÐ dlibnd z` oixewivn ied

,(mixtka) ea xyr drax`a ipznl

mixg` mixacc onf xyr dyngc meyn `l`

.'eke mikxcd z` oipwzne oebk ,`ed

éìæåîãÐ oab) onwl xn`c o`nl(`,bixky

Ð ixy lk`i dn el oi`y dlert

xn`c o`nl `l` .oxky lehil oilekiy `gip

?crena milret exkyi okid opirci `l ,xeq`

.exizd zevnc ipdc :xnel yi `nye
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) zeaezkc `xza wxtaemye `,ew(znexzn oxky oilhepy `aeh ilin `ki`

.dkyld

ùéùÐ raex da`l `de .xeai :xne` iqei iax ,`tiq ipzw `dc .rexfl dvexyk :yexit

) "zexit xkend" wxtae .xak rxfpa jiiymye `,cv `xza `aa,edin .dl iziin (
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קכז
oiglyd zia oiwyn` cenr e sc ± oey`x wxtohw cren

éàåâî äàîåè àîìãå-.d`neh mewna yxgp `le ,zepli`d oia `leïéëáåñî-opi`y

dcyd lk yxgp i`cec ,dcyd lka oiaxern `l` ,oileabd aiaq zg` dxeya oicner

.zepli`d liayaäàîåè íå÷îî ïåéö ïé÷éçøî ïéà ïøîà àä-zepli`l jenqy oeike

oeivd-.zepli`d liaya yxgpe ,`id zepli`d oia d`neh i`ceäéìr àúîã éìéî ìë
àéîø-.`ed iwa cinlzcúçà ïáà àöî

úðéåöî-:owfd ixen itne .`nh dizgz ,ciqa

zpiievn zg` oa`-epi`c ,dab lr ciq yiy

deab oa`dy itl ,oa`d on oeivd wigxdl jixv

`diy mcew cin oeivd z` d`exe rwxw iab lr

dcya la` .ea rbep-,jenqa oeiv dl oiwigxn

.lid`ne rbpe iz`c cr oeiv ifg `l oipnfc

íéúù-,odipia la` .`nh odizgz zepiievn

ux`d lr mdipia ciq yi m`-meync ,`nh

.`ed oeivùøåç àëéìã áâ ìò óà-yxg `ly

mlern mdipia-.ciq `kil ik xedhïéà íà
àîè ïäéðéá ùøåç-itl .ciq `kilc ab lr s`e

o`kne o`kny mipa`d z` oiivy-yyg `l

.mizpia oiivlàëä-`nh yxeg `kil ik ipzwc

-o`kl dcexne mipa` iy`x lr jety ciq oebk

yxeg `ki` i`c .odipia o`kle-yxeg zngn

my eltpe mipa`d on slwpy ,slwi`c `ed

`l i`e .xedhe ,mdipia-,`ed ipia ipiac ciq

mdipia mb yiy ricedl ,my dyrp oeiv zngne

.d`nehäàîåè íå÷îî ïåéö ïé÷éçøî ïéà-

dcyd lk `dzc ,eixvn drax` lk oiiv ikdle

oi`c ,dlekl ibq `l cg` xvnc oeivae .d`nhp

.d`neh mewnn oeiv oiwigxnåìåçá íéàìëàå
ïéréîùî øãàá ãçàá åäðéîøå ïðé÷ôð ãråî ìù

íéì÷ùä ìr-znexz oi`ian l`xyi ediy

"dpyd iycgl eycga" :aizkc ,oqipa milwy-

.dycg dnexzn oaxw il `ade ycgíéëøëá-

.oep oa ryedi zenin dneg oitwendúàå
íéîä úåàå÷î-mirax` ly mind ze`ewn

lk okezl qpkpy lafd on oze` oihhegy ,d`q

inp jixt `lc i`de .minybd zeni`xnba

mikxcd mipwzne ipzc ,oizipzn x`y`

dynga `pz `kde ,cren ly elega zeaegxde

xc`a xyr-oicac ,`ed `kxit e`lc meyn

dynga owzn ikc .ipnif ixz edl oipwznc `ed

xc`a xyr-ixcde ,edl ilwlwne minyb ez`

,mi`lk` la` .cren ly elega ,edl ipwzne

dnl xc`a xyr dynga ixnbl edl exwrc oeik

il-`w ikdle ?cren ly elega ea wtinl

.`irainìéôàá ïàë øéëáá ïàë-zexikad lr

zelit`d lr ,xc`a xyr dynga mi`vei

.gqtc cren ly elegaíérøæá-d`eazd lr

.zewxil oincewy ,xc`a xyr dynga oi`vei

åðù àì-mcewe xc` mcew odilr oi`vei oi`c

.cren ly elegïáâ éìæåîã äìårô øëù íåùî-

opi`y itl ,lefa oilret xekyl lekiy ,xnelk

.cren ly elega dk`lna oiwqeräðéî rîù-

.lefa milret xekyl opiwqrcnåäì ïðéáäé éë-

.mi`lk ilhac milretl zexikyà÷ìñ éàã
åäãéãî êúrã-i`n` ,edl aidi ziad lrac

xky `kilc ab lr s` ,onf lka elhal ?dlert xky meyn cren ly elega ikdl oi`vei

irac dn lke ,lefa dlert-dnk lke ,edl opiadi dkyld znexzn `l` .edl azil
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áâÐ qxg `kilc.ciq enk oal oi`e ,ziqxgl `ed dnec Ð qxg :yxtn iz`vne .opiqxb

my cry ,xedh `edy ricedl oipiivny dnec Ð mdipia ziqxg yi m` :eyexit il d`xpe

.mizpia oal dpi`y zexawd zia oi`

øîàÐ jety ciqdyk `tt axi`ce :yexit

la` ,oixedh Ð ziqxge ciq `kil ik

jixv f` Ð ey`x lr jetye daexn `edyk

icivl ozpy zelzl yi Ð ziqxg yi m`y .ziqxg

lry ciqd etxve ea xagzp ciqde ,ziqxg oa`d

ly `ed ciq ok m` Ð ziqxg oi` m`e ,dnr ey`x

ab lr s` :opiqxb qxhpewd yexitle .mizpia oeiv

`wzpi`c Ð xedh mdipia :yxtne .yxeg `kilc

iedc ,d`neh dlidp :il dnize ,yxgpy xaw dl

enk iedc !ied `l xedh Ð ld` z`nehn xedhc

.xn`w ld`n xedh `nye !xaw da yxgpy dcy

:inp i` .getipe dyic ici lr ,ixnbl :inp i`

`ki` i` wtq .ixye ,zewitq `aeh `ki` mdipia

oeiv `ki` elit`e ,`l i` mdipiay d`nehd oeiv

`wlq `zydc :yxtn iz`vne .yxgp ixd Ð

,xedh yxeg mdipia yi m` :eyexit ikdc dizrc

Ð mdipia did m`c ,d`neh my did `l i`cec

jixt `l i`n` :il dniz .mc` eyxeg did `l

mizpia Ð mdipia ciq yi m` :`ziinwa ipzwc

yi m` :ipzw `kde .yxeg `ki`c ab lr s` ,`nh

!ciq `ki`c ab lr s`e ,xedh Ð mdipia yxeg

ixii` `ziixza jdc dizrc `wlqc :il d`xpe

xedh did `l Ð ciq `ki` ikc ,ciq `kilca

ike .d`nehd lr e`l m` oipiivn oi` `dc ,mlerl

m` ik dywn `l ikdle .xedh `di `l Ð eyxeg

.ciq `kilca ixii`c ,`ziinw `ziixac `tiqn

øîàãÐ miwigxn oi` xnyxit jk

xn xn`c :iz`vn mixtqae .qxhpewae ,`ztqeza

dnl mrh ozep epi` df itle .'ek oeiv oicinrn oi`

odizgz dnl mrh ozep `l` ,`nh dcyd lk

.d`nehd mewna oeiv oicinrn oi`c Ð oixedh

xnel epl yi dyly e` mipy e` cg` gexac idpe

on zegta d`nehd oi` ik `nh dizgz lkc

lka d`nehd zelzl yi Ð drax`a la` ,oeivd

.mixedh odizgz jkitl ,dcyd

íéàìëàåÐ opiwtp cren ly elega

.jpi` lr dywn `l `nrh i`n izyxit dpyna

xak `le zexawd lr oipiivn :dywn inlyexiae

minyb ly min shy cxiy oebk :uxzne ?epiiv

.ethye

äùîçáxyrÐ dlibnd z` oixewivn ied

,(mixtka) ea xyr drax`a ipznl

mixg` mixacc onf xyr dyngc meyn `l`

.'eke mikxcd z` oipwzne oebk ,`ed

éìæåîãÐ oab) onwl xn`c o`nl(`,bixky

Ð ixy lk`i dn el oi`y dlert

xn`c o`nl `l` .oxky lehil oilekiy `gip

?crena milret exkyi okid opirci `l ,xeq`

.exizd zevnc ipdc :xnel yi `nye

úîåøúîÐ dkyld.ediilr dpzn oic zia alc !dlirn oda zi` `d :zeywdl oi`

) zeaezkc `xza wxtaemye `,ew(znexzn oxky oilhepy `aeh ilin `ki`

.dkyld

ùéùÐ raex da`l `de .xeai :xne` iqei iax ,`tiq ipzw `dc .rexfl dvexyk :yexit

) "zexit xkend" wxtae .xak rxfpa jiiymye `,cv `xza `aa,edin .dl iziin (

.ibilt `lc xnel yi Ð xak rxfpa ixii`c oizrnya
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קכח
oiglyd zia oiwyna cenr e sc ± oey`x wxtohw cren

ráåø-qxb ikd .d`qa drax`e mixyrn cg` ,awdèrîé-awd raex rxf m`y-

.epxwrie ephrniäìåë äãùä ìë àéðúäå-.hrni :zxn` z`eïäéúåãù ïéùëðîù-igely

mi`lkd oilhepykc ,odlyn oic zia-eil`n.ykpzn

äðùîïìéàì ïìéàî íéîä ïéëùåî-.`ki` `xizi `ciqtc ,oiglyd zia dcyk iedc

zia dcy ,dlek dcyd z` dwyi `l la`

.lradãråîä éðôì åúù àìù íérøæ-eid `ly

.crend iptl cinz zezyl oicnelní÷ùé àì
ãråîá-iptl xicz edl dwyn `le li`edc

crend-edl dwyn `l i` `ciqt dil ied `l

.crenaäæáå äæá íéøéúî íéîëçå-zewydl

mirxf crena zewydle ,dlek dcyd lk z`

minkg i`de .crend iptl ezy `ly-iax epiid

) lirl xn`c ,xi`n(`,aelit` epnn oiwyn :

.lrad zia dcy

àøîâäãåäé áø øîà-iax xn`c `d

dcyd z` dwyi `l la` xfril`

zppehn dcy dzid m` la` ,dlek-dgl

dyaie-dcy dedc ab lr s` dzewydl xzen

`l i` ,`zyd cr dgl `iedc oeikc .lrad zia

dl dwyn-.`xizi `ciqt iedãéøâ äãù-

.dzewydl jixv oi`y ,mlern dyaiäæáå äæá
-.crend iptl ezy `ly mirxfae ,cixb dcya

àöéáøú-.dpibéöåáøúì éøù-dilr slfl

`ciqt `kilc ab lr s` ,minéöåáøúì-

"oiviaxn oi`e oicakn oi`" oeyl ,zewydl-

,zewxid e`viy ick ,`zxet d`wyd epiid

oiwyne .dinwl `ziixa jci`a yxtncke-

.oiglyd zia ly dxenb d`wyd epiidàìôà
àôøç ééååùì-ixy ikd elit`e ,`ciqt `kilc

dgiaydle jk dzewydl-dpiba inp `kd

.oiviaxnïáì äãù-.lrad ziaàä-ipzwc

crena mwyi `l la`-oa xfril` iax epiid

dcyd lk z` dwyi `l la` :xn`c ,awri

ziriaya oia crena oia ipzc `de .dlek-epiid

.dcyd lk elit` zewydl oixiznc ,minkgéãë
úéréáùá åàöéù-ick ziriaya dwyi `l la`

.ziriaya e`viyäðùîúåùéàä ïéãö-

.ea oiciqtny iptn ,crena oli`d dcyaåëøãë
-.dciva zepyl jixv oi`yúéréáùáå-lr s`

.dcyd owznc abïìéàä äãùá-,ekxck cv

.`ed daexn cqtdy iptnàìù ïáì äãùáå
åëøãë-,oal dcya ekxck cevl leki epi`e

.oal dcya i`d ilek ciqtn `lc meynïéø÷îå
äöøéôä úà-dzvwn dltp m`y-xfeg

.crena dpwzneåëøãë äðåá úéréáùáå-

`zexihp ciarc ifginc ab lr s` ,dligzn

.ixitlàøîâíéðér äì ïéàù äéøá-xtege

.rwxwaàø÷ éàî-dl oi`y dixa zeyi`c

.mipirêìäé ñîú ìåìáù åîë áéúëã-lelay

jldi qnz ,o"evnil* oixewy-`veiyk xnelk

`edy cr ,epnn zeltep zexix ewizxpn ueg

qnz .zne genip-."qnpe" enkìá úùà ìôð
ùîù åæç-me`zt zeltep zeyi` jk :xnelk

.efg `lc ,mizne ux`låæ úà åæ ïé÷ðåçå-iptn

.xtr eze`a oixikn oi`e ,xtrd z` oigixny

àøäð éøár éøúá éà÷ã àåäå-`ki`c oeikc

milnp ixeg izxz ipd oia min wqtd-oi`

.ipdc xtra ipd mixiknàøùéâ-.xybàìîâ-

.cg` xqpn `l` xyb el oi`yàøöîå-.xv xyb eze` lr oiklede ,ea oifge`e ,zecizi izya xdpd ixar ipyn cg` lag mixyewyk `l` eilr jldl leki oi` ,`lnbn ohw oiicr

odn cg `ki` i` la`-.ipdc ixega ipd oixikn
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ïéàåÐ cixb dcy oiwyn,z"lca cixbe .yai zeidl libx `edy itl ,lrad zia :yexit

) "xixb xxbin `xng" enk ,y"ixa Ð axd zetqezae .jexra yxit oke(a,fw migqt: ¥

íéîëçåÐ dfae dfa oixizn`zbelt oirk epiid ,`ziixa jdac `zbelt ixz ipde

.awri oa xfril` iax `ed `kdc `nw `pze ,oizipznaéøùÐ iveaxzl

[awri oa xfril` iax] zpyn ol `niiw `d :dywe

,diteb `piaxc :zetqeza dywd cere !iwpe aw

) lirl xn`c(`,cla` ,olke`l ick zewxi oilcn :

:uxize !xeq` `geexd :`nl` .xeq` Ð ozetiil

df itle .`zxet d`wyd m` ik dpi` `viaxzc

iveaxzl ixy `viaxz i`dc :eyexit ikdc d`xp

opax exyc ikid ikc ,awri oa xfril` iaxl elit`

,awri oa xfril` iaxl mb Ð `txg iieeyl `lt`

iaxk xaq `ny e` .`zxet d`wyd ok mb xizi

:miyxtn yie .dvaxda bilte ,d`wyda xfril`

`zbelt epiid e`l cixb dcyc `zbeltc

awri oa xfril` iax da ixiinc oizipznc

`nw `pz ,`txg iieeyl `lt`a ibilte .minkge

epiid e`lc ixaq opaxe ,xeq`e `geexd dil aiyg

xzei mixnbp eidie `lt` xzei ade` yic ,`geexd

`piax xn` :yxit l`ppg epiaxe .aeha milyeane

rexf oi`y dcy :yexit ,`viaxz i`d dpin rny

ezewydl xzen Ð mcew edewyd xaky ,oiicr

iaxk dl xaqc .crend xg` erxefl crena

iptl ezyy mirxf :xn`c ,awri oa xfril`

ezyy mirxf enk ied `viaxz :xaqwe ,crend

edeviaxdy Ð `viaxz my epiidc .crend iptl

xeq` cixb dcy :dlr opiywne .crend mcew

la` ,mcew xikai `pci`d dil iwyn i`c meyn

icw Ð `pci`d dwyn i` inp `viaxz ,ciqt `lm

ol `xiaqc zkled dhiyd dfe .ciqt `le xikae

.l`ppg epiax yxit jk Ð awri oa xfril` iaxk

ïéöéáøîÐ ziriaya oal dcyiabl

d`xpe .`zxet d`wyd qxhpewd yxit ziriay

oiglyd zia oiwyn dpyna yxity dnn ea xfgy

ip`e .lrad zia elit` ixy ziriay iable ,crena

ziaa `l` ixy `l inp ziriayc dpyna izyxit

:il dyw la` .o`k qxhpewa yxitck ,oiglyd

iabl ibiltc ,dxenb d`wyda ixii` `kd `ny

ied ediizbelte ,opaxe awri oa xfril` iax cren

ixiinc il d`xp ,daxc`e .daexn d`wyda

jixvy oigly iabl ,`l` .dxenb d`wyda

.dvaxd iexw lrad zia iabe ,oiwyn hwp d`wyd

.dpynay qxhpewd yexit xzei d`xp okl

dxenb d`wydc xnel jixv `kdc yexitle

ixy zhren dvaxde ,lrad ziaa dxeq`

zhren dvaxd elit` xeq` crenae .ziriaya

d`wyd elit` ixy opaxle ,awri oa xfril` iaxl

.dxenb

ïéãöziriayae crena zeyi`d z`Ð:dniz

oi` `lde ?ziriaya ol rnyn `w i`n

xq`c `nrh i`n dcedi iaxe ,rwxw zcear ef

mipa` lwqinl jixv i`cec :xnel yie ?ekxck

iyily wxt opze .zeyi`d dptnyk edcy jezn

gipne zepeilrd lhep Ð edcy lwqnd :ziriayc

zexexv ly xibxb oke ,ux`a zerbepd zepezgzd

.dcleg :inlyexia yxetn ,zeyi` .'eke
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מועד קטן. משקין בית השלחין - פרק ראשון דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



קכט
oiglyd zia oiwyna cenr e sc ± oey`x wxtohw cren

ráåø-qxb ikd .d`qa drax`e mixyrn cg` ,awdèrîé-awd raex rxf m`y-

.epxwrie ephrniäìåë äãùä ìë àéðúäå-.hrni :zxn` z`eïäéúåãù ïéùëðîù-igely

mi`lkd oilhepykc ,odlyn oic zia-eil`n.ykpzn

äðùîïìéàì ïìéàî íéîä ïéëùåî-.`ki` `xizi `ciqtc ,oiglyd zia dcyk iedc

zia dcy ,dlek dcyd z` dwyi `l la`

.lradãråîä éðôì åúù àìù íérøæ-eid `ly

.crend iptl cinz zezyl oicnelní÷ùé àì
ãråîá-iptl xicz edl dwyn `le li`edc

crend-edl dwyn `l i` `ciqt dil ied `l

.crenaäæáå äæá íéøéúî íéîëçå-zewydl

mirxf crena zewydle ,dlek dcyd lk z`

minkg i`de .crend iptl ezy `ly-iax epiid

) lirl xn`c ,xi`n(`,aelit` epnn oiwyn :

.lrad zia dcy

àøîâäãåäé áø øîà-iax xn`c `d

dcyd z` dwyi `l la` xfril`

zppehn dcy dzid m` la` ,dlek-dgl

dyaie-dcy dedc ab lr s` dzewydl xzen

`l i` ,`zyd cr dgl `iedc oeikc .lrad zia

dl dwyn-.`xizi `ciqt iedãéøâ äãù-

.dzewydl jixv oi`y ,mlern dyaiäæáå äæá
-.crend iptl ezy `ly mirxfae ,cixb dcya

àöéáøú-.dpibéöåáøúì éøù-dilr slfl

`ciqt `kilc ab lr s` ,minéöåáøúì-

"oiviaxn oi`e oicakn oi`" oeyl ,zewydl-

,zewxid e`viy ick ,`zxet d`wyd epiid

oiwyne .dinwl `ziixa jci`a yxtncke-

.oiglyd zia ly dxenb d`wyd epiidàìôà
àôøç ééååùì-ixy ikd elit`e ,`ciqt `kilc

dgiaydle jk dzewydl-dpiba inp `kd

.oiviaxnïáì äãù-.lrad ziaàä-ipzwc

crena mwyi `l la`-oa xfril` iax epiid

dcyd lk z` dwyi `l la` :xn`c ,awri

ziriaya oia crena oia ipzc `de .dlek-epiid

.dcyd lk elit` zewydl oixiznc ,minkgéãë
úéréáùá åàöéù-ick ziriaya dwyi `l la`

.ziriaya e`viyäðùîúåùéàä ïéãö-

.ea oiciqtny iptn ,crena oli`d dcyaåëøãë
-.dciva zepyl jixv oi`yúéréáùáå-lr s`

.dcyd owznc abïìéàä äãùá-,ekxck cv

.`ed daexn cqtdy iptnàìù ïáì äãùáå
åëøãë-,oal dcya ekxck cevl leki epi`e

.oal dcya i`d ilek ciqtn `lc meynïéø÷îå
äöøéôä úà-dzvwn dltp m`y-xfeg

.crena dpwzneåëøãë äðåá úéréáùáå-

`zexihp ciarc ifginc ab lr s` ,dligzn

.ixitlàøîâíéðér äì ïéàù äéøá-xtege

.rwxwaàø÷ éàî-dl oi`y dixa zeyi`c

.mipirêìäé ñîú ìåìáù åîë áéúëã-lelay

jldi qnz ,o"evnil* oixewy-`veiyk xnelk

`edy cr ,epnn zeltep zexix ewizxpn ueg

qnz .zne genip-."qnpe" enkìá úùà ìôð
ùîù åæç-me`zt zeltep zeyi` jk :xnelk

.efg `lc ,mizne ux`låæ úà åæ ïé÷ðåçå-iptn

.xtr eze`a oixikn oi`e ,xtrd z` oigixny

àøäð éøár éøúá éà÷ã àåäå-`ki`c oeikc

milnp ixeg izxz ipd oia min wqtd-oi`

.ipdc xtra ipd mixiknàøùéâ-.xybàìîâ-

.cg` xqpn `l` xyb el oi`yàøöîå-.xv xyb eze` lr oiklede ,ea oifge`e ,zecizi izya xdpd ixar ipyn cg` lag mixyewyk `l` eilr jldl leki oi` ,`lnbn ohw oiicr

odn cg `ki` i` la`-.ipdc ixega ipd oixikn
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ïéàåÐ cixb dcy oiwyn,z"lca cixbe .yai zeidl libx `edy itl ,lrad zia :yexit

) "xixb xxbin `xng" enk ,y"ixa Ð axd zetqezae .jexra yxit oke(a,fw migqt: ¥

íéîëçåÐ dfae dfa oixizn`zbelt oirk epiid ,`ziixa jdac `zbelt ixz ipde

.awri oa xfril` iax `ed `kdc `nw `pze ,oizipznaéøùÐ iveaxzl

[awri oa xfril` iax] zpyn ol `niiw `d :dywe

,diteb `piaxc :zetqeza dywd cere !iwpe aw

) lirl xn`c(`,cla` ,olke`l ick zewxi oilcn :

:uxize !xeq` `geexd :`nl` .xeq` Ð ozetiil

df itle .`zxet d`wyd m` ik dpi` `viaxzc

iveaxzl ixy `viaxz i`dc :eyexit ikdc d`xp

opax exyc ikid ikc ,awri oa xfril` iaxl elit`

,awri oa xfril` iaxl mb Ð `txg iieeyl `lt`

iaxk xaq `ny e` .`zxet d`wyd ok mb xizi

:miyxtn yie .dvaxda bilte ,d`wyda xfril`

`zbelt epiid e`l cixb dcyc `zbeltc

awri oa xfril` iax da ixiinc oizipznc

`nw `pz ,`txg iieeyl `lt`a ibilte .minkge

epiid e`lc ixaq opaxe ,xeq`e `geexd dil aiyg

xzei mixnbp eidie `lt` xzei ade` yic ,`geexd

`piax xn` :yxit l`ppg epiaxe .aeha milyeane

rexf oi`y dcy :yexit ,`viaxz i`d dpin rny

ezewydl xzen Ð mcew edewyd xaky ,oiicr

iaxk dl xaqc .crend xg` erxefl crena

iptl ezyy mirxf :xn`c ,awri oa xfril`

ezyy mirxf enk ied `viaxz :xaqwe ,crend

edeviaxdy Ð `viaxz my epiidc .crend iptl

xeq` cixb dcy :dlr opiywne .crend mcew

la` ,mcew xikai `pci`d dil iwyn i`c meyn

icw Ð `pci`d dwyn i` inp `viaxz ,ciqt `lm

ol `xiaqc zkled dhiyd dfe .ciqt `le xikae

.l`ppg epiax yxit jk Ð awri oa xfril` iaxk

ïéöéáøîÐ ziriaya oal dcyiabl

d`xpe .`zxet d`wyd qxhpewd yxit ziriay

oiglyd zia oiwyn dpyna yxity dnn ea xfgy

ip`e .lrad zia elit` ixy ziriay iable ,crena

ziaa `l` ixy `l inp ziriayc dpyna izyxit

:il dyw la` .o`k qxhpewa yxitck ,oiglyd

iabl ibiltc ,dxenb d`wyda ixii` `kd `ny

ied ediizbelte ,opaxe awri oa xfril` iax cren

ixiinc il d`xp ,daxc`e .daexn d`wyda

jixvy oigly iabl ,`l` .dxenb d`wyda

.dvaxd iexw lrad zia iabe ,oiwyn hwp d`wyd

.dpynay qxhpewd yexit xzei d`xp okl

dxenb d`wydc xnel jixv `kdc yexitle

ixy zhren dvaxde ,lrad ziaa dxeq`

zhren dvaxd elit` xeq` crenae .ziriaya

d`wyd elit` ixy opaxle ,awri oa xfril` iaxl

.dxenb

ïéãöziriayae crena zeyi`d z`Ð:dniz

oi` `lde ?ziriaya ol rnyn `w i`n

xq`c `nrh i`n dcedi iaxe ,rwxw zcear ef

mipa` lwqinl jixv i`cec :xnel yie ?ekxck

iyily wxt opze .zeyi`d dptnyk edcy jezn

gipne zepeilrd lhep Ð edcy lwqnd :ziriayc

zexexv ly xibxb oke ,ux`a zerbepd zepezgzd

.dcleg :inlyexia yxetn ,zeyi` .'eke
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קל
oiglyd zia oiwyn` cenr f sc ± oey`x wxtohw cren

äîë ãr-oi`c `xyib `kile ediipia `xdp `ki` ikc ,milnp ixeg ixz ipd oiwgexn

.ipdc ixega ipd oixiknäñøô ãr-`kile `xdp `ki`c ab lr s` ,ediipia dqxt `kil i`

xarn-.ipdc ixega ipd oixiknãåôù õråð-jrnne ,dnc`d dcxne ,oievn ody mewna

.oze`àöåä-.mixnzc lwc itpràðôã-ivedn dze` lcbne ,`ptcn xcb carwe ,xiia

.lwcdøåøöá øö-.df ab lr df mipa` gipn

åðù àì àãñç áø øîà-,oixwn oizipzn :xn`c

.ekxck dpea epi` la`äðéâ ìúåëá-`kilc

.iypi` da iliir i` `xizi `ciqtìúåëá ìáà
åëøãë äðåá øöç-i` `xizi `ciqt `ki`c

.dipenn iapbe iapb da iliiräçåâ-.iehpe dgey

åëøãë äðåáå øúåñ-riiqn ,xvg lzek epiidc

.`cqg axl diläðëñä éðôî-lr letz `ly

.miaxd zeyxa ikledàì äðëñä éðôî àìù-

dpea xvg lzeka xn`c ,`cqg axl `iyw

.dpkq `kilc it lr s` ,ekxckõéøú-`l

dpkq mewna ipzwc `dc ,`cqg axl `iyw-

.xity dl dpeae ,dgebyk dl xzqc epiidàëä
-dpea dpkq mewna `ly `cqg ax xn`wc

dkxck-`l la` ,okl mcew dxezq `idyk

.crena dl xzqíúä-xezql ,dpkq mewna

ipail `le ,dpkq `ki`c meyn-`kil oipaac

.dpkqïë íà-.ipa `lcéøúñ àìå érðîî-

.dpkq iedeéîð ïéúéðúîà÷éã-,`cqg axk

.ekxck crena dpea epi` dpibcäðéâá åàì àìà
-dpea epi` crena la` ,ekxck dpea ziriayae

.ekxckäðùîì÷äì íérâðä úà ïéàåø-

.xdhl crena zrxv rbp odkd d`ex ,xnelk

øéîçäì àì-`nh `edy odkd d`ex m`y-

e`nhn m`y .melk xne` epi`-exrvn `vnp

) xn` `pngxe ,crena(fh mixaczgnye" :

."jbgaàøîâäúà íàùäúà ì÷äì åì ÷÷æð
øéîçäì åì ÷÷æð-odkd ed`exy xg`n :xnelk

-.xedh `ed oia `nh `ed oia ,xne`éáø øîà
øâñåîá øéàî éáø éøáã éì ïéàøð-,oi`exy

.hlgena iqei iax ixaceïåùàø øâñäá-m`y

dil xdhn `l i` ,dil gnyn dil xdhn-`l

dil xbqn `l` ,`xwirncn xzei dil `nhn
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ãòÐ dqxt cr dnkikd ,inp i` .xdp `la elit` ,dqxtn xzeia df z` df oixikn oi`c

,oixikn oi` ixwin Ð xzeia la` ,dqxt cr Ð oixikn oiiexw izn ,xdp yiyk :eyexit

.xdp `ki`c `wece

àéðúÐ xne` xfrl` oa oerny iax`ny e` ,iyily `pz `ed m` ,`ed dn `prci `l

xnel yi `ny e` ,yxtn `nw `pzc dizlin

dcyl dkenqd oal dcya dcen dcedi iaxc

zial dkenqd dcya ixiin minkge ,oli`d

d`xpe .oli`d zial dkenqd dcya `l oiglyd

.minkg oixizn oal dcy dfi`a :ikd opiqxbc il

`ly oal dcya exn`yk :oda aezky mixtq yie

,xirl dkenqd oal dcya `l` exn` `l ekxck

.'ek dcedi iax ixac lr i`we

øîà`wic inp oizipzn iy` axÐwqt

,ikd `zkldc uxt epax axdc zetqeza

`wec epiidc :yxite .ezepal xzen xvg lzekc

yegl el yiy ,miaxd zeyxl jenq mewna

Ð xvg ipa meyne ,xvgl xvg oia la` .miapbl

.ekxck ezepal xeq`

øîàÐ xbqena xi`n iax ixac oi`xp iaxdn

xeq` xbqenc qxhpewa yxity

opz `dc .el oipn rcp `l Ð dhnd yinyza

) dlibnc `nw wxta(a,ghlgenl xbqen oia oi`

yinyz oiprlc rnyn ,dnixte drixt `l`

lk Ð xzen hlgen xn`c o`nlc ,oiey Ð dhnd

xeq` hlgenc xn`c o`nle .xzen xbqenc oky

`nrh i`n hlgen `dc .xeq` xbqen oicd `ed Ð

,ehelg inil xnege lw `ki`c meyn Ð xeq`c

inil xnege lw inp ikde .oizrnya opixn`ck

meyn i`e .extq inin xbqd ini opixnbe ,exibqd

oi` inp extq inia Ð dnixte drixt oerh oi`c

`xnba mzd xn`wc `de .dnixte drixt oerh

oicd `ed Ð oiey dfe df d`neh geliy oiprl `d

dil wiqt `l `l` ,oiey od dhnd yinyz oiprl

qxhpewa yxity dn mbe .xzidl e` xeqi`l

dfn Ð zepgn dylyl ueg glzyn epi` xbqenc

) dlibnc `nw wxta `dc ,ea xfg(a,g`d :xn`w

i`n :dyw df itle .oiey dfe df Ð geliy oiprl

xbqena `nlrc `zeeve ezy`c `zeev jiiy

ayiil yi Ð `nlrc `zeev `nlya ?hlgenae

`nhe ,hlgen `edyk dnixte drixt jixv `edy

xzei ehelg inia mc` ipan yxete ,`xwi `nh

ok lr .oiey odipy yinyzl la` .exibqd inian

`gip `nlrc `zeev :xaq xn :xn`wc `dc d`xp

hlgen` Ð sicr ezy`c `zeev :xaq xne ,dil

,hlgena xi`n iax ixac oi`xp :eyexit ikde .i`w

.ded `nh inp dligz Ð dil `nhn i`c .oi`exc

`nhe dnixte drixt oerh didiy ,`nlrc `zeev ciqte dil `nhnc ,xbqena iqei iax ixac oi`xpe .dil `ticr `nlrc `zeevc ,yyeg epi` ezy`c `zeevc ?dicqt` i`n Ð dil xdhn i`e

ixac oi`xp :eyexit ikde .dil `gip ezy`c `zeev :xaq `pixg` `pze .xdhil dzr dtvn oi`e xedh zeidl dtvn did dzr cry xrhviy ,ciqti mbe .mc` ipan yextl jixve `xwi `nh

lrc `zeev cqtd dil `pixw 'it` ,yyeg epi` cqtd jdae ,dnixte drixtn ueg dey mpic ,hlgene xbqen ,odipyc ,ciqti `l Ð dil `nhn i`c ,xbqena oi`exc xi`n iaxziyixtck `n

iax ixac oi`xp edn :il dyw zvwe .`nlrc `zeevn dil `ticr ezy`c `zeev :xaqwc ,ezy`c `zeev ciqti Ð dil xdhn i`c ,oi`ex oi` hlgen la` .ezy`c `zeev` `l` yyeg epi`

epi`c ,xingdl `le lwdl oi`ex cg` meya `vnz `l iax ixacle .llk wezyl i`yx epi` odk mlerlc xaqw iaxe .wizy ira i`e ,xnel aiegn odkdc llk xi`n iaxl dil zil `d ?xi`n

) alg ztihc oizrnya `zi` ikde .'ek iqei ixac oi`xp oi`e 'ek iqei iax ixac oi`xp :xninl dil ded ikde .llk wezyl i`yx(`,hw oileg.øâñäáÐ ibilt `l `nlr ilek oey`xdn

rnyn ikde ?hlgen `nh didie rbpd dyt `nlc :dywe ,cner did `lkd ziaa inp dligz Ð eipira cner i`e ,xity Ð xedh i` ,oi`ex ikd meyne ,oey`x xbqd seqa qxhpewa yxity

xg`l ipy seqa e` oey`x reay seqa dligza oal xry e` dign ea clepy z` hilgdl ,ipy reay seq cnerd z` xehtl df mr df oitxhvn elld ze`xn rax`c :oey`x wxt mirbpa

yxcnl jiiy `l "e`nhl e` exdhl"c meyn mrhd ied ,dil ifgc ibilt `l `nlr ilek oey`x xbqda :yxtl yie !ipy reay seqa e` oey`x reay seqa oeiqit ea clepy z` hilgdl ,xehtd

zligz epiid Ð oey`x xbqda :wgvi epiax ixac d`xp jkl .wgec df lke .ep`nhi `le ,cer xibqdl `ed ie`x Ð oey`x xbqd seqa la` .ipy xbqd seqa epiidc ,eze`nhl jixvy dry cr

.ipy xbqd seqa oicd `ede ,wezyl leki epi` `ny Ð ipy xbqd zligza `ede ipy xbqda .e`nhl e` exdhl jiiy `l `dc oda gnyl lekiy ,oey`x xbqd
exdhl
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קלי
oiglyd zia oiwyn` cenr f sc ± oey`x wxtohw cren

äîë ãr-oi`c `xyib `kile ediipia `xdp `ki` ikc ,milnp ixeg ixz ipd oiwgexn

.ipdc ixega ipd oixiknäñøô ãr-`kile `xdp `ki`c ab lr s` ,ediipia dqxt `kil i`

xarn-.ipdc ixega ipd oixiknãåôù õråð-jrnne ,dnc`d dcxne ,oievn ody mewna

.oze`àöåä-.mixnzc lwc itpràðôã-ivedn dze` lcbne ,`ptcn xcb carwe ,xiia

.lwcdøåøöá øö-.df ab lr df mipa` gipn

åðù àì àãñç áø øîà-,oixwn oizipzn :xn`c

.ekxck dpea epi` la`äðéâ ìúåëá-`kilc

.iypi` da iliir i` `xizi `ciqtìúåëá ìáà
åëøãë äðåá øöç-i` `xizi `ciqt `ki`c

.dipenn iapbe iapb da iliiräçåâ-.iehpe dgey

åëøãë äðåáå øúåñ-riiqn ,xvg lzek epiidc

.`cqg axl diläðëñä éðôî-lr letz `ly

.miaxd zeyxa ikledàì äðëñä éðôî àìù-

dpea xvg lzeka xn`c ,`cqg axl `iyw

.dpkq `kilc it lr s` ,ekxckõéøú-`l

dpkq mewna ipzwc `dc ,`cqg axl `iyw-

.xity dl dpeae ,dgebyk dl xzqc epiidàëä
-dpea dpkq mewna `ly `cqg ax xn`wc

dkxck-`l la` ,okl mcew dxezq `idyk

.crena dl xzqíúä-xezql ,dpkq mewna

ipail `le ,dpkq `ki`c meyn-`kil oipaac

.dpkqïë íà-.ipa `lcéøúñ àìå érðîî-

.dpkq iedeéîð ïéúéðúîà÷éã-,`cqg axk

.ekxck crena dpea epi` dpibcäðéâá åàì àìà
-dpea epi` crena la` ,ekxck dpea ziriayae

.ekxckäðùîì÷äì íérâðä úà ïéàåø-

.xdhl crena zrxv rbp odkd d`ex ,xnelk

øéîçäì àì-`nh `edy odkd d`ex m`y-

e`nhn m`y .melk xne` epi`-exrvn `vnp

) xn` `pngxe ,crena(fh mixaczgnye" :

."jbgaàøîâäúà íàùäúà ì÷äì åì ÷÷æð
øéîçäì åì ÷÷æð-odkd ed`exy xg`n :xnelk

-.xedh `ed oia `nh `ed oia ,xne`éáø øîà
øâñåîá øéàî éáø éøáã éì ïéàøð-,oi`exy

.hlgena iqei iax ixaceïåùàø øâñäá-m`y

dil xdhn `l i` ,dil gnyn dil xdhn-`l

dil xbqn `l` ,`xwirncn xzei dil `nhn
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ãòÐ dqxt cr dnkikd ,inp i` .xdp `la elit` ,dqxtn xzeia df z` df oixikn oi`c

,oixikn oi` ixwin Ð xzeia la` ,dqxt cr Ð oixikn oiiexw izn ,xdp yiyk :eyexit

.xdp `ki`c `wece

àéðúÐ xne` xfrl` oa oerny iax`ny e` ,iyily `pz `ed m` ,`ed dn `prci `l

xnel yi `ny e` ,yxtn `nw `pzc dizlin

dcyl dkenqd oal dcya dcen dcedi iaxc

zial dkenqd dcya ixiin minkge ,oli`d

d`xpe .oli`d zial dkenqd dcya `l oiglyd

.minkg oixizn oal dcy dfi`a :ikd opiqxbc il

`ly oal dcya exn`yk :oda aezky mixtq yie

,xirl dkenqd oal dcya `l` exn` `l ekxck

.'ek dcedi iax ixac lr i`we

øîà`wic inp oizipzn iy` axÐwqt

,ikd `zkldc uxt epax axdc zetqeza

`wec epiidc :yxite .ezepal xzen xvg lzekc

yegl el yiy ,miaxd zeyxl jenq mewna

Ð xvg ipa meyne ,xvgl xvg oia la` .miapbl

.ekxck ezepal xeq`

øîàÐ xbqena xi`n iax ixac oi`xp iaxdn

xeq` xbqenc qxhpewa yxity

opz `dc .el oipn rcp `l Ð dhnd yinyza

) dlibnc `nw wxta(a,ghlgenl xbqen oia oi`

yinyz oiprlc rnyn ,dnixte drixt `l`

lk Ð xzen hlgen xn`c o`nlc ,oiey Ð dhnd

xeq` hlgenc xn`c o`nle .xzen xbqenc oky

`nrh i`n hlgen `dc .xeq` xbqen oicd `ed Ð

,ehelg inil xnege lw `ki`c meyn Ð xeq`c

inil xnege lw inp ikde .oizrnya opixn`ck

meyn i`e .extq inin xbqd ini opixnbe ,exibqd

oi` inp extq inia Ð dnixte drixt oerh oi`c

`xnba mzd xn`wc `de .dnixte drixt oerh

oicd `ed Ð oiey dfe df d`neh geliy oiprl `d

dil wiqt `l `l` ,oiey od dhnd yinyz oiprl

qxhpewa yxity dn mbe .xzidl e` xeqi`l

dfn Ð zepgn dylyl ueg glzyn epi` xbqenc

) dlibnc `nw wxta `dc ,ea xfg(a,g`d :xn`w

i`n :dyw df itle .oiey dfe df Ð geliy oiprl

xbqena `nlrc `zeeve ezy`c `zeev jiiy

ayiil yi Ð `nlrc `zeev `nlya ?hlgenae

`nhe ,hlgen `edyk dnixte drixt jixv `edy

xzei ehelg inia mc` ipan yxete ,`xwi `nh

ok lr .oiey odipy yinyzl la` .exibqd inian

`gip `nlrc `zeev :xaq xn :xn`wc `dc d`xp

hlgen` Ð sicr ezy`c `zeev :xaq xne ,dil

,hlgena xi`n iax ixac oi`xp :eyexit ikde .i`w

.ded `nh inp dligz Ð dil `nhn i`c .oi`exc

`nhe dnixte drixt oerh didiy ,`nlrc `zeev ciqte dil `nhnc ,xbqena iqei iax ixac oi`xpe .dil `ticr `nlrc `zeevc ,yyeg epi` ezy`c `zeevc ?dicqt` i`n Ð dil xdhn i`e

ixac oi`xp :eyexit ikde .dil `gip ezy`c `zeev :xaq `pixg` `pze .xdhil dzr dtvn oi`e xedh zeidl dtvn did dzr cry xrhviy ,ciqti mbe .mc` ipan yextl jixve `xwi `nh

lrc `zeev cqtd dil `pixw 'it` ,yyeg epi` cqtd jdae ,dnixte drixtn ueg dey mpic ,hlgene xbqen ,odipyc ,ciqti `l Ð dil `nhn i`c ,xbqena oi`exc xi`n iaxziyixtck `n

iax ixac oi`xp edn :il dyw zvwe .`nlrc `zeevn dil `ticr ezy`c `zeev :xaqwc ,ezy`c `zeev ciqti Ð dil xdhn i`c ,oi`ex oi` hlgen la` .ezy`c `zeev` `l` yyeg epi`

epi`c ,xingdl `le lwdl oi`ex cg` meya `vnz `l iax ixacle .llk wezyl i`yx epi` odk mlerlc xaqw iaxe .wizy ira i`e ,xnel aiegn odkdc llk xi`n iaxl dil zil `d ?xi`n

) alg ztihc oizrnya `zi` ikde .'ek iqei ixac oi`xp oi`e 'ek iqei iax ixac oi`xp :xninl dil ded ikde .llk wezyl i`yx(`,hw oileg.øâñäáÐ ibilt `l `nlr ilek oey`xdn

rnyn ikde ?hlgen `nh didie rbpd dyt `nlc :dywe ,cner did `lkd ziaa inp dligz Ð eipira cner i`e ,xity Ð xedh i` ,oi`ex ikd meyne ,oey`x xbqd seqa qxhpewa yxity

xg`l ipy seqa e` oey`x reay seqa dligza oal xry e` dign ea clepy z` hilgdl ,ipy reay seq cnerd z` xehtl df mr df oitxhvn elld ze`xn rax`c :oey`x wxt mirbpa

yxcnl jiiy `l "e`nhl e` exdhl"c meyn mrhd ied ,dil ifgc ibilt `l `nlr ilek oey`x xbqda :yxtl yie !ipy reay seqa e` oey`x reay seqa oeiqit ea clepy z` hilgdl ,xehtd

zligz epiid Ð oey`x xbqda :wgvi epiax ixac d`xp jkl .wgec df lke .ep`nhi `le ,cer xibqdl `ed ie`x Ð oey`x xbqd seqa la` .ipy xbqd seqa epiidc ,eze`nhl jixvy dry cr

.ipy xbqd seqa oicd `ede ,wezyl leki epi` `ny Ð ipy xbqd zligza `ede ipy xbqda .e`nhl e` exdhl jiiy `l `dc oda gnyl lekiy ,oey`x xbqd
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מועד קטן. משקין בית השלחין - פרק ראשון דף ז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קלב
oiglyd zia oiwyna cenr f sc ± oey`x wxtohw cren

éðù øâñäá-.dil xrvne ,dxeng d`neha dil hilgn dil `nhn i`cøî-,xi`n iax

.`nhl `l la` xdhl ,lwdl d`ex xn`càðîçø àìú ïäëá øáñ-ied dil `nhn i`c

dil `nhn ira `l i`e ,`nh-.xingdl `l la` lwdl dil ifg ikdle `nh ied `l

`nh iedc dil ifg i`c-.`nh ied `le ,melk dil `nil `løîå-`l xn`c ,iqei iax

.lwdláéúë åàîèìå åøäèì øáñ-dil ifg ikc

`nhc odk-,`nh ied `nlce ,wzynl ivn `l

.crena e`nhny exrvn `vnpeàéðú àäå
àëôéà-iqei iax ixac ,hlgena xi`n iax ixac

xbqena.éãr åúùàã àúååö øáñ øîäéì ó-

exdhn i`c .ipy xbqda crena dil ifg ikdle

-dil hilgne dil `nhn elit`e ,egnyn

dil zile ,zepgn ylyn ueg dil xcyne

`nlrc iypi`c `zeev-dil zil ikd elit`

`ed xzene ezy`c `zeev dil zi` `dc ,`xrv

iax ixace .ehelg inia dnr cgizdl ezy`a

ab lr s`c ,dil xdhn elit`c ,hlgena iqei

l`xyi dpgnl dil ixyc-,`xrv dil zi`

oeikc .`ed xeq`c ,ezy`c `zeev dil zilc

ehelgn dil xdhnc-ray ipninl dil irain

,dhnd yinyza xeq` exitq iniae ,exitq ini

eld`e "mini zray eld`l uegn ayie" :aizkc

."mkild`l mkl eaey" :aizkc ,ezy` eføîå
àúååö øáñéãr àîìrãäéì ó-xn`c `pz i`d

ixace hlgena xi`n iax ixac oi`xp iax xn`

sicr `nlrc `zeev :xaq ,xbqena iqei iax

e`nhn i`c .ehelg inia ifg ikdle ,dil-`l

exdhn i`e ,`xwirncn xzei `nhn-,egnyn

xeq`c ab lr s` .`nlrc `zeev dil zi`c

dhnd yinyza-.dil sicr `nlrc `zeev

qena iqei iax ixacedil ifg `lc xb-`nlc

`zeev dil zile ,zepgn ylyl ueg dil `nhn

.dil xrvne ,`nlrcåøéôñ éîé-xeq`

.ehelg ini `le ,dhnd yinyzaäéä àì íúåé
åèåìç éîéá àìà åäéæårì-dxarzp `l ,xnelk

ediferc .ediferc ehelg inia `l` mzeic en`

`l` exitq inia ezy`l wwfp `le ,rxevn did

.ehelg iniaéúøîà êë éðà óà-xzen rxevnc

,dhnd yinyzaayie"c"eld`l uegn-inia

.aizk exitqéìâ éìâã éàî øáñ éáøå-ikdl

.ehelg ini `le exitq ini :opixn`àøîéîì
àúìéî àéìú ïäëáã-oia xi`n iaxl oia jixt

`nh i` :`icda xne` xi`n iaxc .iqei iaxl-

oi`ex oi` xn`w iqei iaxe ,wizy-ira `l i` :xaq iqei iaxc llkn llk-,dil ifg `l

.`nh ied `leäúùîä éîé äòáù åì ïéðúåð-.dil `nhn `nlc ,dil ifg `lcåúåñëìå
-.ezeqka rbpd d`xp m`úåùøä øáãì ïéðéúîî íà-oi`nhn oi`y ,el oipiznn ixd

.ziaay milkd lk dptny cr,zeyxd xacl oiznn inp ditebac d`nehac dpin opitlie

zeyxd xacl el oipiznn ditebc d`nehac ogky`c oeik .`kdc `inec-oky lk

.lbxae ozg oebk ,devn xacl el oipiznncïéùøåã úårîùî-xne ,`xw i`dn yixc xnc

.`xw i`dn yixcåäééðéá àëéà úåùøä øáã-witnc dcedi iaxmeia"n"ea ze`xd

devn epiidc ,lbxe ozg :exn` o`kne-zeyxd xacl la` .el oipiznn-el oipiznn oi`

sili iaxc :lirl opixn`ck ,el oipiznn inp zeyx xacac :xaq iaxe .ditebc d`neha

.eziac d`nehn el oizndl ditebc d`nehïðéøîâ àì-.opitli `l yecigne ,yecig iedc

yecig `ki`c `kid lkc-.eyecig `l` ea xac jl oi`
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åøäèìÐ aizk e`nhl e`) xifpc `xza wxtamye a,dqaezkd gzt :dipin yixc (

"exdhl" aizkcn yixc mzde ,zxdal mcew oal xry wtq iab dligz dxdha

.`xwc ditebn yixc `kde ,`yixaéëä'eke exitq ini mini zray :mipdk zxeza opiqxb

Ð.o`k edeazk 'ebe "ezxdh ixg`e" xza weqta azkpy ab`e

íúåéÐ ehelg inia `l` ediferl el did `l

aizkc :qenipelw epiax axd yxit

)f diryi" (mixt` zgi dpy ynge miyy cerae

diryiy it lr s` ,qenr z`eapn epiide Ð "mrn

,edifer rbpzpy drya `apzp diryie .dxn`

mipeilr eyrxy ici lr yrx didy i`xw gkenck

z`eapl dpen `ed ,erlal mipezgze etxeyl

dlb l`xyie" ,yrxd iptl mizpy `apzpy qenr

) "eznc` lrn dlbif qenr.dxifb dxfbp f`y (

zpya didy ,dl` oa ryed zelb cr yi dnke

izy .mipy ynge miyy epeayg Ð ediwfgl yy

ediferc ,Frbpc ynge mixyre .Frbp mcew mipy¦§§¦§

dxyr yye ,ezen iptl mipy ynge mixyr rbpzp

did diwfgl yye ,fg`c dxyr yye ,mzeic

mixyr oa mzeie .mipy ynge miyy ixd Ð zelbd

inia exeair did ok m`e ,jlnyk mipy ynge

dcedi iaxa iqei iax oi` mewn lkn .ehelg

exeaire ,dpyd seqa rbpzpc :xnel yic ,dywen

yxit mi`iap yexitae .dpyd zligza dzid

xg`ne .mler xcqa giken oke ,df oeayg i"yx

edifer `lde :ayiil jixvy `vnp Ð zn` dfy

mirax` jln mraxi `dc !zg`k ekln mraxie

zg`e mirax` did znyk ok m`e ,dpy zg`e

miyly zpya xne` aezkde ,edifer zeklnl

mraxi oa dixkf jln dcedi jln dixfrl dpnye

yly jlnc :xnel yie !mipy yly xqg ok m`e¨©

ikdc miyexit zvwna dibd oke ,eia` iiga mipy

yly eia` mraxi iiga jln dixkfc ,dyrn ded

.mipy

éàîÐ ilb `l ilb `lcoi` dnl :oiywn yi

lw oc mc` `d !xnege lw yxec iax

`ny e` ,`kxit my yi `nye !envrn xnege

rnyn mini dray :inp i` .`ed yecig rxevn

jixhvnc jci`e ,ehelg ini iwet`l ,herin

dpin rny "el" dia aizkcn edin .ditebl

.ihernlùéÐ ea d`ex dz` i`y mei:dniz

i`nl :cere ?lwdl d`ex epi` dnl xi`n iaxl

xbqd zligza `nlr ileklc wgvi epiax yxitc

?zeptl gxeh dnl Ð e`xiy cr "ziad z` epite" :cere !ze`xl leki mlerl Ð lwdl oi`ex

.xedh `vni `ny

úåòîùîÐ ediipia `ki` oiyxecmeia yxcinl jixhv` "meiae" ,"epite"n yxec iax

la` ,"meiae"n yxec dcedi iaxe .dil rnyn `l e"ie .onwlck dlila `le

epite"mirbpa opzck ,mivr iliage yw iliag elit` ,dcedi iaxl jixhv` `ny Ð "ziad z`

)d dpyn ai wxt.dcedi iaxl (

øáãÐ ediipia `ki` zeyxdx`y dpnid cenll oi`e ,`ed yecig :xaq dcedi iaxc

xacd ielzc rnync ,devnc dpznd `l` rnyn `l "ea ze`xd meia"ne .zepznd

,devn dpi`y dpznd inp zeaxl :xaq iaxe .ozgl oicd `ede ,lbx oebk ,meid zriawa

epite" aizk `icda `dc Ð ibilt `l ziaa zeyxd xac lk ."epite"n dpzndl xity opixnbe

oebk ,zeyx ixac x`y yxtl d`xp oi`e .ediipia `ki` ditebc zeyxd xac `l` ,"ziad z`

.opitli `l Ð `ed yecig xn`c dcedi iaxlc ,mizaa ibilte ,yw iliag
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מועד קטן. משקין בית השלחין - פרק ראשון דף ז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



קלג
oiglyd zia oiwyna cenr f sc ± oey`x wxtohw cren

éðù øâñäá-.dil xrvne ,dxeng d`neha dil hilgn dil `nhn i`cøî-,xi`n iax

.`nhl `l la` xdhl ,lwdl d`ex xn`càðîçø àìú ïäëá øáñ-ied dil `nhn i`c

dil `nhn ira `l i`e ,`nh-.xingdl `l la` lwdl dil ifg ikdle `nh ied `l

`nh iedc dil ifg i`c-.`nh ied `le ,melk dil `nil `løîå-`l xn`c ,iqei iax

.lwdláéúë åàîèìå åøäèì øáñ-dil ifg ikc

`nhc odk-,`nh ied `nlce ,wzynl ivn `l

.crena e`nhny exrvn `vnpeàéðú àäå
àëôéà-iqei iax ixac ,hlgena xi`n iax ixac

xbqena.éãr åúùàã àúååö øáñ øîäéì ó-

exdhn i`c .ipy xbqda crena dil ifg ikdle

-dil hilgne dil `nhn elit`e ,egnyn

dil zile ,zepgn ylyn ueg dil xcyne

`nlrc iypi`c `zeev-dil zil ikd elit`

`ed xzene ezy`c `zeev dil zi` `dc ,`xrv

iax ixace .ehelg inia dnr cgizdl ezy`a

ab lr s`c ,dil xdhn elit`c ,hlgena iqei

l`xyi dpgnl dil ixyc-,`xrv dil zi`

oeikc .`ed xeq`c ,ezy`c `zeev dil zilc

ehelgn dil xdhnc-ray ipninl dil irain

,dhnd yinyza xeq` exitq iniae ,exitq ini

eld`e "mini zray eld`l uegn ayie" :aizkc

."mkild`l mkl eaey" :aizkc ,ezy` eføîå
àúååö øáñéãr àîìrãäéì ó-xn`c `pz i`d

ixace hlgena xi`n iax ixac oi`xp iax xn`

sicr `nlrc `zeev :xaq ,xbqena iqei iax

e`nhn i`c .ehelg inia ifg ikdle ,dil-`l

exdhn i`e ,`xwirncn xzei `nhn-,egnyn

xeq`c ab lr s` .`nlrc `zeev dil zi`c

dhnd yinyza-.dil sicr `nlrc `zeev

qena iqei iax ixacedil ifg `lc xb-`nlc

`zeev dil zile ,zepgn ylyl ueg dil `nhn

.dil xrvne ,`nlrcåøéôñ éîé-xeq`

.ehelg ini `le ,dhnd yinyzaäéä àì íúåé
åèåìç éîéá àìà åäéæårì-dxarzp `l ,xnelk

ediferc .ediferc ehelg inia `l` mzeic en`

`l` exitq inia ezy`l wwfp `le ,rxevn did

.ehelg iniaéúøîà êë éðà óà-xzen rxevnc

,dhnd yinyzaayie"c"eld`l uegn-inia

.aizk exitqéìâ éìâã éàî øáñ éáøå-ikdl

.ehelg ini `le exitq ini :opixn`àøîéîì
àúìéî àéìú ïäëáã-oia xi`n iaxl oia jixt

`nh i` :`icda xne` xi`n iaxc .iqei iaxl-

oi`ex oi` xn`w iqei iaxe ,wizy-ira `l i` :xaq iqei iaxc llkn llk-,dil ifg `l

.`nh ied `leäúùîä éîé äòáù åì ïéðúåð-.dil `nhn `nlc ,dil ifg `lcåúåñëìå
-.ezeqka rbpd d`xp m`úåùøä øáãì ïéðéúîî íà-oi`nhn oi`y ,el oipiznn ixd

.ziaay milkd lk dptny cr,zeyxd xacl oiznn inp ditebac d`nehac dpin opitlie

zeyxd xacl el oipiznn ditebc d`nehac ogky`c oeik .`kdc `inec-oky lk

.lbxae ozg oebk ,devn xacl el oipiznncïéùøåã úårîùî-xne ,`xw i`dn yixc xnc

.`xw i`dn yixcåäééðéá àëéà úåùøä øáã-witnc dcedi iaxmeia"n"ea ze`xd

devn epiidc ,lbxe ozg :exn` o`kne-zeyxd xacl la` .el oipiznn-el oipiznn oi`

sili iaxc :lirl opixn`ck ,el oipiznn inp zeyx xacac :xaq iaxe .ditebc d`neha

.eziac d`nehn el oizndl ditebc d`nehïðéøîâ àì-.opitli `l yecigne ,yecig iedc

yecig `ki`c `kid lkc-.eyecig `l` ea xac jl oi`
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åøäèìÐ aizk e`nhl e`) xifpc `xza wxtamye a,dqaezkd gzt :dipin yixc (

"exdhl" aizkcn yixc mzde ,zxdal mcew oal xry wtq iab dligz dxdha

.`xwc ditebn yixc `kde ,`yixaéëä'eke exitq ini mini zray :mipdk zxeza opiqxb

Ð.o`k edeazk 'ebe "ezxdh ixg`e" xza weqta azkpy ab`e

íúåéÐ ehelg inia `l` ediferl el did `l

aizkc :qenipelw epiax axd yxit

)f diryi" (mixt` zgi dpy ynge miyy cerae

diryiy it lr s` ,qenr z`eapn epiide Ð "mrn

,edifer rbpzpy drya `apzp diryie .dxn`

mipeilr eyrxy ici lr yrx didy i`xw gkenck

z`eapl dpen `ed ,erlal mipezgze etxeyl

dlb l`xyie" ,yrxd iptl mizpy `apzpy qenr

) "eznc` lrn dlbif qenr.dxifb dxfbp f`y (

zpya didy ,dl` oa ryed zelb cr yi dnke

izy .mipy ynge miyy epeayg Ð ediwfgl yy

ediferc ,Frbpc ynge mixyre .Frbp mcew mipy¦§§¦§

dxyr yye ,ezen iptl mipy ynge mixyr rbpzp

did diwfgl yye ,fg`c dxyr yye ,mzeic

mixyr oa mzeie .mipy ynge miyy ixd Ð zelbd

inia exeair did ok m`e ,jlnyk mipy ynge

dcedi iaxa iqei iax oi` mewn lkn .ehelg

exeaire ,dpyd seqa rbpzpc :xnel yic ,dywen

yxit mi`iap yexitae .dpyd zligza dzid

xg`ne .mler xcqa giken oke ,df oeayg i"yx

edifer `lde :ayiil jixvy `vnp Ð zn` dfy

mirax` jln mraxi `dc !zg`k ekln mraxie

zg`e mirax` did znyk ok m`e ,dpy zg`e

miyly zpya xne` aezkde ,edifer zeklnl

mraxi oa dixkf jln dcedi jln dixfrl dpnye

yly jlnc :xnel yie !mipy yly xqg ok m`e¨©

ikdc miyexit zvwna dibd oke ,eia` iiga mipy

yly eia` mraxi iiga jln dixkfc ,dyrn ded

.mipy

éàîÐ ilb `l ilb `lcoi` dnl :oiywn yi

lw oc mc` `d !xnege lw yxec iax

`ny e` ,`kxit my yi `nye !envrn xnege

rnyn mini dray :inp i` .`ed yecig rxevn

jixhvnc jci`e ,ehelg ini iwet`l ,herin

dpin rny "el" dia aizkcn edin .ditebl

.ihernlùéÐ ea d`ex dz` i`y mei:dniz

i`nl :cere ?lwdl d`ex epi` dnl xi`n iaxl

xbqd zligza `nlr ileklc wgvi epiax yxitc

?zeptl gxeh dnl Ð e`xiy cr "ziad z` epite" :cere !ze`xl leki mlerl Ð lwdl oi`ex

.xedh `vni `ny

úåòîùîÐ ediipia `ki` oiyxecmeia yxcinl jixhv` "meiae" ,"epite"n yxec iax

la` ,"meiae"n yxec dcedi iaxe .dil rnyn `l e"ie .onwlck dlila `le

epite"mirbpa opzck ,mivr iliage yw iliag elit` ,dcedi iaxl jixhv` `ny Ð "ziad z`

)d dpyn ai wxt.dcedi iaxl (

øáãÐ ediipia `ki` zeyxdx`y dpnid cenll oi`e ,`ed yecig :xaq dcedi iaxc

xacd ielzc rnync ,devnc dpznd `l` rnyn `l "ea ze`xd meia"ne .zepznd

,devn dpi`y dpznd inp zeaxl :xaq iaxe .ozgl oicd `ede ,lbx oebk ,meid zriawa

epite" aizk `icda `dc Ð ibilt `l ziaa zeyxd xac lk ."epite"n dpzndl xity opixnbe

oebk ,zeyx ixac x`y yxtl d`xp oi`e .ediipia `ki` ditebc zeyxd xac `l` ,"ziad z`

.opitli `l Ð `ed yecig xn`c dcedi iaxlc ,mizaa ibilte ,yw iliag
`dc
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט מנחם אב, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... מה ששואל אודות לימוד היום-יומי של שיעור חומש עם פירש"י הנה מובן הכוונה שבזה 

הוא דבר יום ביומו, ומובן ג"כ שבאונס הרי יש להשלים בלילה שאחרי היום או גם במשך השבוע...

בברכה.



קלד
oiglyd zia oiwyn` cenr g sc ± oey`x wxtohw cren

íéör àäã-.d`neh ilawn `l ur ilk iheytêéøèöà øîà éáøå-ab lr s` xnelk

,zeyxd xacl diteb e`lc d`nehn ditebc d`neh silicdeve"njixhvi` ,"odkd

."ea ze`xd meia"àì àîéà äéôåâã äàîåè ìáàe`lc d`nehn ditebc d`neh sili `lc .

zeyxd xacl ditebdeve"nmeiae" ol rnyn `w ,`ed yecig `pin` dedc ."odkd

el oipiznnc ,ditebc d`neh epiidc "ze`xd

el oipiznnc ogky`e li`ede .devn xacl

devn xacl `din ditebc d`nehl-dil zi`

slinl gk inpdeve"noipiznnc "odkd

ab lr s` ,inp zeyxd xacl ditebc d`nehl

.`ed yecigcàøéúé àø÷ äìåë-dlek ,xnelk

daizmeia"c.`xizi `xw "ze`xdéðér äàøî
ïäëä-.ze`xl lekiy meia :rnynàìå éì
éøåàì-meia epiidc ,xpd xe`l jixv oi`y

"odkd `ae" inp `zry `eddae-oi`c :`nl`

.meia `l` oi`exïì òîùî à÷-ze`xd meiae"

.ditebc d`neh epiid "ea"c "eaäðùîè÷ìî
åîàå åéáà úåîör íãà-xg` mewnl okilene

.mzea` zexawa oxaewlåì àéä äçîùù éðôî
-.crena xrhvn `le ,eizea` ixawa oxaewy

øîåà éñåé éáø-.el `ed la`y iptn ,hwli `l

åúî ìr ørøré àì-e` ycg zn el zn m`

crend mcew miycg-yxtn .xrxri `l

`ly ,xnelk .`axrna `pctq xcd ck :`xnba

lk inr eka :xnel eiaexw lr xefgl octq xekyi

.ytp ixnåðãéôñé àì-jeza zn el zn m`y

lbxd iptl mei miyly-octq xekyi `l

`nrhe i`w ediiexz` mei miylye .ecitqdl

.`xnba yxtn mei miylycàøîâàåä éøä
ïäéìr ìáàúî-iptn :xn`c ,xi`n iaxl `iywe

.el `id dgnyyåðéãñá ïéøåøö åìéôà-epi`y

oze` d`ex epi`e ,ohwln-lk la`zn df ixd

.exawp `ly onfåéìr ìâøä úçîùù éðôî-

epi`e lbxd zgnya wqer `ed daxd ,xnelk

.en`e eia` zenvr hwlna xrhvnäéîr ïåëáé
-`l epiid ,crena xninl xeq` ikd (elit`)

.ezn lr xxeri'åë äùrî (ïîçð) áø øîà-

zelrl jxevl oipnefn zern el eidy ,xnelk

zelrln rpnpe ,mipctqdl ezy` ozpzpe ,lbxl

.lbxl
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àäãÐ e`nhn `l mipa`e mivr`dc ,`wec e`l mipa`e mivr .o`k e`nhn ikd elit`e

) mirbp zkqna opzd dpyn ai wxtm`e .oaz iliage yw iliag elit` dcedi iaxl :(

iaxk dl xaq iaxc wiqn `lcn ,rnyn oke .dcedi iaxl dcen inp iaxc xnel jixv ok

.mzd biltc oerny

éàîÐ d`ex dz`y mei yi meiaernyn

wxt oke .e"ie yixc dcedi iaxc iia`l

) oixcdpqc `nw`,ciel`" wxte "jihteye" iab (

) "ze`ivn(`,fk `rivn `aa:dywe ."z`vne" iab

wxta "xini xnd m`e"c e"ie yixc `l diteb edi`

) dxenzc `nw(a,a"itlwa sxh" wxt seqae ,

)(`,dn `neidil yixc `nye !"y`de" iab

iaxc oeik :ith dyw `kd edin .`pixg` dyxcl

`ax xn` `l `nrh i`n Ð e"ie yixc dcedi

el did ,iia` lr wleg dnl ?e"ie yixc inp `kdc

iax yixc `l elit` :xn`w `ax `nye !dxikfdl

.dayiil yi Ð dyxc i`dl `kd e"ie dcedi

à÷ôðÐ ixe`l `le il d`xp rbpkn dil

iaxl `ax xn` lirl `dc :dniz

yexitle .dipin opixnb `le ,`ed yecig dcedi

epite jixvnc ,dinrhl dcedi iaxc yxity

`wec epit oiprlc ,`gip Ð mipa`ae mivra

leki epi` exe`lc oeik :xnel yi cere .yecig

yi ,di`x mrhn lqet ok m` Ð xp `la ze`xl

inp `nlrac opifgc oeik ,epnid cenll epl

opirac ,milbx ilern ith di`xa `citw `pgky`

.opernd mei `di `ly inp opirae ,mipir izy

i`dn dlil hrnn `axc rnyn `kdc :dnize

) "zepenn ipic cg`" wxtae ,`xwa,cl oixcdpq

mye!iia`k epiide "ea ze`xd meiae" `xw iziin (

zeyxc iiez`l cenlzdc digxe`c :xnel yie

d`xp rbpk" azk `l i` `nye .xzei miheytd

,dlil ihernl Ð "ze`xd meiae" opinwen ded "il

) dlibnc ipy wxta oke(`,k`l` oilden `le

`le meia Ð "ipinyd meia"n mzd yixc ,meia

) "dlinc xfril` iax" wxtae .dlilazay
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קלה
oiglyd zia oiwyn` cenr g sc ± oey`x wxtohw cren

íéör àäã-.d`neh ilawn `l ur ilk iheytêéøèöà øîà éáøå-ab lr s` xnelk

,zeyxd xacl diteb e`lc d`nehn ditebc d`neh silicdeve"njixhvi` ,"odkd

."ea ze`xd meia"àì àîéà äéôåâã äàîåè ìáàe`lc d`nehn ditebc d`neh sili `lc .

zeyxd xacl ditebdeve"nmeiae" ol rnyn `w ,`ed yecig `pin` dedc ."odkd

el oipiznnc ,ditebc d`neh epiidc "ze`xd

el oipiznnc ogky`e li`ede .devn xacl

devn xacl `din ditebc d`nehl-dil zi`

slinl gk inpdeve"noipiznnc "odkd

ab lr s` ,inp zeyxd xacl ditebc d`nehl

.`ed yecigcàøéúé àø÷ äìåë-dlek ,xnelk

daizmeia"c.`xizi `xw "ze`xdéðér äàøî
ïäëä-.ze`xl lekiy meia :rnynàìå éì
éøåàì-meia epiidc ,xpd xe`l jixv oi`y

"odkd `ae" inp `zry `eddae-oi`c :`nl`

.meia `l` oi`exïì òîùî à÷-ze`xd meiae"

.ditebc d`neh epiid "ea"c "eaäðùîè÷ìî
åîàå åéáà úåîör íãà-xg` mewnl okilene

.mzea` zexawa oxaewlåì àéä äçîùù éðôî
-.crena xrhvn `le ,eizea` ixawa oxaewy

øîåà éñåé éáø-.el `ed la`y iptn ,hwli `l

åúî ìr ørøré àì-e` ycg zn el zn m`

crend mcew miycg-yxtn .xrxri `l

`ly ,xnelk .`axrna `pctq xcd ck :`xnba

lk inr eka :xnel eiaexw lr xefgl octq xekyi

.ytp ixnåðãéôñé àì-jeza zn el zn m`y

lbxd iptl mei miyly-octq xekyi `l

`nrhe i`w ediiexz` mei miylye .ecitqdl

.`xnba yxtn mei miylycàøîâàåä éøä
ïäéìr ìáàúî-iptn :xn`c ,xi`n iaxl `iywe

.el `id dgnyyåðéãñá ïéøåøö åìéôà-epi`y

oze` d`ex epi`e ,ohwln-lk la`zn df ixd

.exawp `ly onfåéìr ìâøä úçîùù éðôî-

epi`e lbxd zgnya wqer `ed daxd ,xnelk

.en`e eia` zenvr hwlna xrhvnäéîr ïåëáé
-`l epiid ,crena xninl xeq` ikd (elit`)

.ezn lr xxeri'åë äùrî (ïîçð) áø øîà-

zelrl jxevl oipnefn zern el eidy ,xnelk

zelrln rpnpe ,mipctqdl ezy` ozpzpe ,lbxl

.lbxl
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àäãÐ e`nhn `l mipa`e mivr`dc ,`wec e`l mipa`e mivr .o`k e`nhn ikd elit`e

) mirbp zkqna opzd dpyn ai wxtm`e .oaz iliage yw iliag elit` dcedi iaxl :(

iaxk dl xaq iaxc wiqn `lcn ,rnyn oke .dcedi iaxl dcen inp iaxc xnel jixv ok

.mzd biltc oerny

éàîÐ d`ex dz`y mei yi meiaernyn

wxt oke .e"ie yixc dcedi iaxc iia`l

) oixcdpqc `nw`,ciel`" wxte "jihteye" iab (

) "ze`ivn(`,fk `rivn `aa:dywe ."z`vne" iab

wxta "xini xnd m`e"c e"ie yixc `l diteb edi`

) dxenzc `nw(a,a"itlwa sxh" wxt seqae ,

)(`,dn `neidil yixc `nye !"y`de" iab

iaxc oeik :ith dyw `kd edin .`pixg` dyxcl

`ax xn` `l `nrh i`n Ð e"ie yixc dcedi

el did ,iia` lr wleg dnl ?e"ie yixc inp `kdc

iax yixc `l elit` :xn`w `ax `nye !dxikfdl

.dayiil yi Ð dyxc i`dl `kd e"ie dcedi

à÷ôðÐ ixe`l `le il d`xp rbpkn dil

iaxl `ax xn` lirl `dc :dniz

yexitle .dipin opixnb `le ,`ed yecig dcedi

epite jixvnc ,dinrhl dcedi iaxc yxity

`wec epit oiprlc ,`gip Ð mipa`ae mivra

leki epi` exe`lc oeik :xnel yi cere .yecig

yi ,di`x mrhn lqet ok m` Ð xp `la ze`xl

inp `nlrac opifgc oeik ,epnid cenll epl

opirac ,milbx ilern ith di`xa `citw `pgky`

.opernd mei `di `ly inp opirae ,mipir izy

i`dn dlil hrnn `axc rnyn `kdc :dnize
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) oiyecwc `nw(a,b,`wec mixcp zxtda dl iwen

wxta oke .'ebe "xekni ike"n iwtp mixerp gaye

) oiyecwc `nw(`,ci .a,boi`e dzxek xtq :iziin

wxtae ,"zezixk xtq"n dzxek xg` xac

) ["hb `iand"](a,`k oihibazke"n opax dl iwtn

.`pixg` dyxcl jixhv` "zezixk xtq"e ,"dl
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oiglydקלו zia oiwyna cenr g sc ± oey`x wxtohw cren
íåé íéùìù áìä ïî çëúùî úîä ïéàù éôì-ald on gkzyn oi` znc oeik ,xnelk

lbxd iptl mei miylyn zegt ecitqn m` ,mei miyly-`l oiicrc ,lbxa ctqnl iz`

.egkyíðçá ãéárã-mpga ciar octqc oeik ,lbxl onify zern meyn xn`c o`n-

mei miyly ald on gkzyn znd oi`y itl xn`c o`ne ,inc xity-.xeq` inp mpga

äðùîúåøá÷å ïéëåë ïéøôåç ïéà-jxevl

jxevl opnfl zexawe oikek xetgl okxcy .mizn

`ed `xizi `gxihc ,ezeniy mizn.ïéëðçî-

.`xnba yxtnúëøáð-,oiqaek ly dkixa

.i`d ilek `gxih dia zileúîä ír ïåøàå
øöçá-xqple oex` zeyrl xzen ,my zndy

.elek ezeyrle oex`d jxevl dligzn mixqpd

dk`ln exn`i `ly ,zxg` xvga `l la`

.`id zxg`øñåà äãåäé éáø-mivr `iadl

eid ok m` `l` ,oex`d jxevl mixqp ozeyrle

.aeh mei mcew dligza mixqepnàøîâàäéâ
àäéâ øáå-eqpkiy xvga oiyery dlecb dkixa

riwa .mikteyd lk ea-dphw dkixa ,`dib xa

mind eqpkiy ick dlecbl jenq oiyery

d`iln `idy ,dphwl dlecbd on oi`veid

.dphwl oiqpkpeøöçá úîä ír ïåøàå-:xnelk

`zlin `gkenc ,(inc xity) xvga znyk

`ciar znd jxevlc-,oex` carinl ivn

.xvg dze`aeïéøñåðîä ïéøñðî-oixqp enr yi

ozeyrl lecb gxehc ,crend axrn oipwezn

.crenaäðùîåì àéä äçîùù éðôî-

.`xnba yxtnåúùåøâ øéæçî-dgny dpi`c

.jk lkäéèéùëú äùà äùårå-oihiykz ipd

.`xnba yxtn `wcãåñú àì-iptn ,ciqa

ceqz `idy crena eiykr dlv` `ed leeipy

.zxrhvne ,ciqaúåèîä úà ïéâøñîå-`xnba

.yxtnàøîâéåä éàî-dxeq` dgny ike

.aeh meiaäçîùá äçîù ïéáørî ïéàã-:xnelk

.dicegl cren zgnya gnyilc opiraéðôî
çøåèä-crena `gxihe ,oi`eyip jxevl gxhil

.xeq`äéáøå äéøô ìåèéá íåùî-ixy i`c

aeh meia oi`eyp-lk dy` `yep mc` oi`

`diy ,crend cr oiznn `l` ,dlek dpyd

.oi`eyple crenl zg` dcerq dyer
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à÷ãÐ mpga ciarixiq` `lc xnel yi l`enyl elit`e .ixeqi`a axk dkldc d`xpe

dwrv ici lr exrvn wt`zn xzei ,ixy Ð envr `ed la` ,`pctq ici lr `l`

.onf xg`l gnyieïéàÐ crena zexawe oikek oixteg`ed mizn jxevl :qxhpewa yxit

xkend"a opzck .dzr jixv oi`yk elit` ,dyer) "zexit(a,w `xza `aamewn xkend :

.dxrn ly dagx dyer Ð xaw el zeyrl exiagl

meia elit` xzen Ð xak zny znd jxevl la`

,`q` dil fbinle `nilb dil fbinl ipy aeh

) dviac `nw wxta xn`ckmye `,eÐ oky lk ,(

crend legc ,wlgl yiy it lr s`e .crend leg

ipy aeh mei enk ,opaxc ipy aeh meie `ziixe`c

ipinye gqt ly iriayc ipy aeh meie zxvrc

.dviaa xn`w ipy mei lkac ,d`xp oi` Ð zxvr

legn ipy aeh mei ith xing dk`ln oipr lk :cere

xtega ixii`c qxhpewa yxity enke .crend

Ð dzin xg`l la` ,l`ppg epax yxit jk miign

,zn `la elit` Ð zexawe oikek opipzc `de .ixy

libx `ed xtegyk `ny ?znd mr `wec Ð oex`e

.il d`xp .znl jixvc `xikd iede ,ziaa xetgl

mixqpn `l` dcedi iaxl `kd ixy `lc `de

dil fbinl ixy mzde ,aeh mei axrn mixqepnd

`evnl mileki mixqp `ny Ð `q`e `nilb

`vni `l `q`e `nilb la` ,daxd mixqepn

meqxite lew yi mixqp zxiqpa ,`ny ,e` .miieyr

elit` ixiin Ð oixteg oi`c :miyxtn yie .lecb

xg`l rnync ,oikpgnc `inec ,dzin xg`l

.exvwn Ð jex` did m`y :`xnba yxtnc .dzin

miyi in rcei epi` ik ,ezepyl zelibx oi` miigne

,xg` jxevl e` ekxevl dyery :yxtl yie .ea

`nw wxta opixyc `de .oiyer eidy yxity enke

) dviacmye `,eepiid Ð `q`e `nilb dil fbinl (

ieyr `q`e `nilb `vni `ly ,ziyixtck `wec

,daxd `vni Ð zexawe oikek la` .aeh mei axrn

leki `nrh i`dne .miign xetgl milibx eidy

oikek oiyer oi`y itl ,dfd onfa xzen zeidl

.miign zexawe

ïéùåòåÐ crena zkxapjixv i`n`e :dniz

yie !crena oiqakn oi` `lde ?crena

,qakl minkg exizdy mze` lk jxevl :xnel

) `xza wxta onwl(a,biz` uegxl :miyxtn yie

.oikixkze znd

ïåøàåÐ xvga znd mr,inlyexia opixn`

zna Ð xn`c `cd :`pn iax xn`

el oiyer Ð mqxetny zna la` ,mqxetn epi`y

ediixag `pipg iaxc `cdk Ð weya elit` oex`

ega jnc opaxc.`weya oex` dil icar ,crend l

opiayg Ð oihren zeldw yiy ociclc ,d`xpe

.mizn edlekl mqxetn edlàäéâ`dib xae

Ð) "xetgi `l" wxtc oiicpe ovngn :l`ppg epax yxit(`,hi `xza `aarax` oiicpd on la` ovngd on `l` epy `l :`xnba opixn`we ,migth dyly zkxapd z` oiwigxn :mzdc ,`zile .

.migth dyly driwad z`e zkxapd z` oiwigxn :ipz `ztqezae .zen`ïøñðîåÐ `rpva) `iddl inc `lc mrh ozil yie .`iqdxta xeq`e(a,enw zaymeyn minkg exq`y lkc

) "it lr s`" 'tc `iddl ith ince .'ek oird zi`xn`,q zeaezk.'ek miywyw ea elry xepiv :(ìáàÐ ezyexb xifgnoi`eyip xg` dyxb :yexit ,oi`eyipdn `nizc `cd :inlyexia

.oiqexi`d on `l la` ,xifgde

éôìÐ dgnya dgny oiaxrn oi`yopirac zeliag zevn oiyer oi`y enkc zvw d`xp mrhe ."z`f reay `ln" :aizkcn yixc inlyexiae .dnlyc `xwn onwl yixcck ,aezkd zxifb

.dgnya iept eal didi Ð dgnya dgny oke ,dpnid envr dpti `le zg` devnl iept eal `diyêâçáÐ jzy`a `le`nw wxt opixn`ck .`zknq` `le ,`ed dyxc xwir

) dbibgca,g?dia yixc i`n "jbga" i`d Ð iy` axe :(éðôîÐ gxehd.i`cn xzei da gxehe Ð el `id dgnyy iptn :eyexit ikd oizipzneéðôîÐ diaxe dixt lehiaoizipzne

zgny gipn `le .dgnya aexir jiiy `le ,el dgny oi`y Ð ezyexb xifgn la` ipzwc `de .iept didiy e` ,gny `diy lbxd cr oevxa dze` ddyne .el `id dgnyy iptn :eyexit ikd

lega zeyrl xzen dlin zixa zcerqe .lbxd cr df xac zedyl libx oi` mbe .mipa el yi `zlinc `nzqe ,xak dy` el didy ,o`k oi` diaxe dixt lehia mbe ,da gxeh oi` mbe ,lbxd

) zeaezkc `nw wxt opixn`ck ,dgny `kilc Ð crend(`,gnydy" oikxan `lczcerq la` .df iptn df lhal oi` Ð reaw epnfy oeik ,inp i` .`wepil `xrv dil zi`c meyn "eperna dg

) `nw wxta dbibga yixcc iy` axk ol `niiwc :il d`xpe ?xzen `di j`id Ð dpnfa `ly ,dpnfa Ð gpiz !reaw dpnf `d xnel oi`e ,crena zeyrl xzen m` oeir jixv Ð oad oeicta,g

mye.cal oi`eyip zcerq m` ik dgnya dgny iaiyg `lc :xnel yi cere .dgnya dgny axrl xeq` epi`e ,jzy`a `le "jbga" (
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קלז oiglyd zia oiwyna cenr g sc ± oey`x wxtohw cren
íåé íéùìù áìä ïî çëúùî úîä ïéàù éôì-ald on gkzyn oi` znc oeik ,xnelk

lbxd iptl mei miylyn zegt ecitqn m` ,mei miyly-`l oiicrc ,lbxa ctqnl iz`

.egkyíðçá ãéárã-mpga ciar octqc oeik ,lbxl onify zern meyn xn`c o`n-

mei miyly ald on gkzyn znd oi`y itl xn`c o`ne ,inc xity-.xeq` inp mpga

äðùîúåøá÷å ïéëåë ïéøôåç ïéà-jxevl

jxevl opnfl zexawe oikek xetgl okxcy .mizn

`ed `xizi `gxihc ,ezeniy mizn.ïéëðçî-

.`xnba yxtnúëøáð-,oiqaek ly dkixa

.i`d ilek `gxih dia zileúîä ír ïåøàå
øöçá-xqple oex` zeyrl xzen ,my zndy

.elek ezeyrle oex`d jxevl dligzn mixqpd

dk`ln exn`i `ly ,zxg` xvga `l la`

.`id zxg`øñåà äãåäé éáø-mivr `iadl

eid ok m` `l` ,oex`d jxevl mixqp ozeyrle

.aeh mei mcew dligza mixqepnàøîâàäéâ
àäéâ øáå-eqpkiy xvga oiyery dlecb dkixa

riwa .mikteyd lk ea-dphw dkixa ,`dib xa

mind eqpkiy ick dlecbl jenq oiyery

d`iln `idy ,dphwl dlecbd on oi`veid

.dphwl oiqpkpeøöçá úîä ír ïåøàå-:xnelk

`zlin `gkenc ,(inc xity) xvga znyk

`ciar znd jxevlc-,oex` carinl ivn

.xvg dze`aeïéøñåðîä ïéøñðî-oixqp enr yi

ozeyrl lecb gxehc ,crend axrn oipwezn

.crenaäðùîåì àéä äçîùù éðôî-

.`xnba yxtnåúùåøâ øéæçî-dgny dpi`c

.jk lkäéèéùëú äùà äùårå-oihiykz ipd

.`xnba yxtn `wcãåñú àì-iptn ,ciqa

ceqz `idy crena eiykr dlv` `ed leeipy

.zxrhvne ,ciqaúåèîä úà ïéâøñîå-`xnba

.yxtnàøîâéåä éàî-dxeq` dgny ike

.aeh meiaäçîùá äçîù ïéáørî ïéàã-:xnelk

.dicegl cren zgnya gnyilc opiraéðôî
çøåèä-crena `gxihe ,oi`eyip jxevl gxhil

.xeq`äéáøå äéøô ìåèéá íåùî-ixy i`c

aeh meia oi`eyp-lk dy` `yep mc` oi`

`diy ,crend cr oiznn `l` ,dlek dpyd

.oi`eyple crenl zg` dcerq dyer
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à÷ãÐ mpga ciarixiq` `lc xnel yi l`enyl elit`e .ixeqi`a axk dkldc d`xpe

dwrv ici lr exrvn wt`zn xzei ,ixy Ð envr `ed la` ,`pctq ici lr `l`

.onf xg`l gnyieïéàÐ crena zexawe oikek oixteg`ed mizn jxevl :qxhpewa yxit

xkend"a opzck .dzr jixv oi`yk elit` ,dyer) "zexit(a,w `xza `aamewn xkend :

.dxrn ly dagx dyer Ð xaw el zeyrl exiagl

meia elit` xzen Ð xak zny znd jxevl la`

,`q` dil fbinle `nilb dil fbinl ipy aeh

) dviac `nw wxta xn`ckmye `,eÐ oky lk ,(

crend legc ,wlgl yiy it lr s`e .crend leg

ipy aeh mei enk ,opaxc ipy aeh meie `ziixe`c

ipinye gqt ly iriayc ipy aeh meie zxvrc

.dviaa xn`w ipy mei lkac ,d`xp oi` Ð zxvr

legn ipy aeh mei ith xing dk`ln oipr lk :cere

xtega ixii`c qxhpewa yxity enke .crend

Ð dzin xg`l la` ,l`ppg epax yxit jk miign

,zn `la elit` Ð zexawe oikek opipzc `de .ixy

libx `ed xtegyk `ny ?znd mr `wec Ð oex`e

.il d`xp .znl jixvc `xikd iede ,ziaa xetgl

mixqpn `l` dcedi iaxl `kd ixy `lc `de

dil fbinl ixy mzde ,aeh mei axrn mixqepnd

`evnl mileki mixqp `ny Ð `q`e `nilb

`vni `l `q`e `nilb la` ,daxd mixqepn

meqxite lew yi mixqp zxiqpa ,`ny ,e` .miieyr

elit` ixiin Ð oixteg oi`c :miyxtn yie .lecb

xg`l rnync ,oikpgnc `inec ,dzin xg`l

.exvwn Ð jex` did m`y :`xnba yxtnc .dzin

miyi in rcei epi` ik ,ezepyl zelibx oi` miigne

,xg` jxevl e` ekxevl dyery :yxtl yie .ea

`nw wxta opixyc `de .oiyer eidy yxity enke

) dviacmye `,eepiid Ð `q`e `nilb dil fbinl (

ieyr `q`e `nilb `vni `ly ,ziyixtck `wec

,daxd `vni Ð zexawe oikek la` .aeh mei axrn

leki `nrh i`dne .miign xetgl milibx eidy

oikek oiyer oi`y itl ,dfd onfa xzen zeidl

.miign zexawe

ïéùåòåÐ crena zkxapjixv i`n`e :dniz

yie !crena oiqakn oi` `lde ?crena

,qakl minkg exizdy mze` lk jxevl :xnel

) `xza wxta onwl(a,biz` uegxl :miyxtn yie

.oikixkze znd

ïåøàåÐ xvga znd mr,inlyexia opixn`

zna Ð xn`c `cd :`pn iax xn`

el oiyer Ð mqxetny zna la` ,mqxetn epi`y

ediixag `pipg iaxc `cdk Ð weya elit` oex`

ega jnc opaxc.`weya oex` dil icar ,crend l

opiayg Ð oihren zeldw yiy ociclc ,d`xpe

.mizn edlekl mqxetn edlàäéâ`dib xae

Ð) "xetgi `l" wxtc oiicpe ovngn :l`ppg epax yxit(`,hi `xza `aarax` oiicpd on la` ovngd on `l` epy `l :`xnba opixn`we ,migth dyly zkxapd z` oiwigxn :mzdc ,`zile .

.migth dyly driwad z`e zkxapd z` oiwigxn :ipz `ztqezae .zen`ïøñðîåÐ `rpva) `iddl inc `lc mrh ozil yie .`iqdxta xeq`e(a,enw zaymeyn minkg exq`y lkc

) "it lr s`" 'tc `iddl ith ince .'ek oird zi`xn`,q zeaezk.'ek miywyw ea elry xepiv :(ìáàÐ ezyexb xifgnoi`eyip xg` dyxb :yexit ,oi`eyipdn `nizc `cd :inlyexia

.oiqexi`d on `l la` ,xifgde

éôìÐ dgnya dgny oiaxrn oi`yopirac zeliag zevn oiyer oi`y enkc zvw d`xp mrhe ."z`f reay `ln" :aizkcn yixc inlyexiae .dnlyc `xwn onwl yixcck ,aezkd zxifb

.dgnya iept eal didi Ð dgnya dgny oke ,dpnid envr dpti `le zg` devnl iept eal `diyêâçáÐ jzy`a `le`nw wxt opixn`ck .`zknq` `le ,`ed dyxc xwir

) dbibgca,g?dia yixc i`n "jbga" i`d Ð iy` axe :(éðôîÐ gxehd.i`cn xzei da gxehe Ð el `id dgnyy iptn :eyexit ikd oizipzneéðôîÐ diaxe dixt lehiaoizipzne

zgny gipn `le .dgnya aexir jiiy `le ,el dgny oi`y Ð ezyexb xifgn la` ipzwc `de .iept didiy e` ,gny `diy lbxd cr oevxa dze` ddyne .el `id dgnyy iptn :eyexit ikd

lega zeyrl xzen dlin zixa zcerqe .lbxd cr df xac zedyl libx oi` mbe .mipa el yi `zlinc `nzqe ,xak dy` el didy ,o`k oi` diaxe dixt lehia mbe ,da gxeh oi` mbe ,lbxd

) zeaezkc `nw wxt opixn`ck ,dgny `kilc Ð crend(`,gnydy" oikxan `lczcerq la` .df iptn df lhal oi` Ð reaw epnfy oeik ,inp i` .`wepil `xrv dil zi`c meyn "eperna dg

) `nw wxta dbibga yixcc iy` axk ol `niiwc :il d`xpe ?xzen `di j`id Ð dpnfa `ly ,dpnfa Ð gpiz !reaw dpnf `d xnel oi`e ,crena zeyrl xzen m` oeir jixv Ð oad oeicta,g

mye.cal oi`eyip zcerq m` ik dgnya dgny iaiyg `lc :xnel yi cere .dgnya dgny axrl xeq` epi`e ,jzy`a `le "jbga" (
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המשך ביאור למסכת מועד קטן ליום רביעי עמ' ב



oiglydקלח zia oiwyn` cenr h sc ± oey`x wxtohw cren
ìâøä áør àùéì ïéøúåî-.lbxa eidi dcerq ly mini zrayc ab lr s`e .dlgzkl xzen ,xnelkäçîù ø÷ér-.dgnya dgny axrn aiyg `l inei x`yae .`nei cg oi`eyipc

àçøéè ø÷ér-.oi`eyipc oey`x meia oi`eyipcéùðéà åäùî àì àîåé ãçì-lbxd axra `l` ligzdl leki epi`y oeik ,xnelk-`lc `zln inxzn `nlcc .lbxd cr oipiznn oi`

.lbxd lk ligzn `le ,lbxd axra ligzn ivnäòáù ãéárå-.lbxle ziad zkepgl ,`kdle `kdl dgny ineiïðéøèð àì øèðéî àîìãå-,dnly xhp `lc ikid ik ,lbxd cr oi`eyip

dil inxzn i` la`-.ciaréëä éà-ciar dil ixwi` i`c `kidc-.lbxa ziad zkepg dil inxzilc ikid ik ,lbxd cr oipaa ixeiyl dil irai`áøår àéìë äîà-xvwne dlk bbd

lfxaa my eze` oitgne ,dn`k cr dlrnl

edf ,eilr miaxerd eayi `ly ick mixnqnae

.oipak aiyg `làîìãåéîð áøår àéìë äîà
àåä ïéðá êøåö-lk `l` ,dixiiy `l ikdl

lbxa oi`eyipl dil inxzi`c `kid-opirci `l

.opicar `lc olpnãåçì éðä äðéî rîù-`lc

.inxzn elit` ,cgia dil carinl ivnåùr àì
íéøåôë íåé ìàøùé-iptly mini drayy itl

:aizkc ,dzyne dgny eyr mei lk zekeq

mini zray bgd z` `idd zra dnly yrie"

."mei xyr drax` mini zrayeãéçé ïáø÷å-

.mi`iyp lyäìé÷ñ øåñéàã-.zxkn xengc

øåáö ïáø÷å-zkepg inia oiaixwn eidy dnc

ziad-.`ed xeav oaxwíúä-deabc okyna

-.zepaxw eedàëä-heicdc ziad zkepga-

.dzynåãárì éîð àëä-`l lkin ,zepaxw

.elkiléréáùä íåéá-iriay mei :ol rnyne

.zay epiidúåðáø÷ì éréáù àîìã-m`y

zay axra iyy `iyp aixwd-`iyp aixwn

iriay i`ne ,zaya cg`a iriay-iriay

.`iyp oaxwlíåé øùr éúùr íåéá-mei i`d

wqtd ea oi`y ,sevx mei dn :rnyn `xizi-

wqtd `kilc ,sevx mei xyr cg` edlek s`

.zaya elit` ,miizpiaïééåàøä íéîé àîìã-

tkd mei iwet`l ,dzyn ciar ,dzynl.mixe

íúäî íåé íåé øîâ-opixnbc ,okync mi`iypn

s` .zaya elit` mitevx eedc i`xw ixzn

ziad zkepgc dzyn-xyr drax` eed

.[mixetkd meia] elit`e ,mitevxòáøàå íéøùò
úåððø-dltze dpgze dpx oia ,dyxta iaizk

.dywaeíéøãð úùøô-.mixcp zkqníåéá
éðéîùä-.mizye mixyra epiid ,bg lyáéúëå

äùìùå íéøùr íåéáå-mixyrac `nl`

.dipin exhti` dylye mixyrae ,mizyeìù
äøåö-.minkg :xnelkêìâø ìârî ñìô-

devn efi` .oda oiire zevn lewy :xnelk

.dlecbd dyre ,dlecbïô íééç çøà áéúëå
ñìôú-jcil `azy devn lk :rnync-dyr

dphw gipz l`e ,dphw oia dlecb oia ,dze`

.dlecbd iptnéãé ìr äúåùrì øùôàù äåöî
íéøçà-dyrzy ,jlbx lbrn qlt .qltz

.dphw eyri jixage ,dlecbd dz`
äåöîáå
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éòáéàÐ bgd cr xhpinl dil`ly ick

.jk lk ozk`lnn l`xyi elhazi

äéòáéàÐ axer `ilk dn`a ixeiyl dil

`edy it lr s`e ,jk lk oipad jxev did `ly

jxev df oi` Ð d`nehd e`iai `ly ick ,oipadn

dpikyd did `ly onfa ,oipad zrya mbe .jk lk

.jxev did `l Ð ea dxey
o`k
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;àéL÷ àì !eäleëì àéL÷ .ìâøä áør àOéì ïéøzeî¨¦¦¨¤¤¨¤¤©§¨§§¨©§¨
äçîN íeMî øîàc ïàîì¯àîBé ãç äçîN øwér §©§¨©¦¦§¨¦©¦§¨©¨

àçøéè íeMî øîàc ïàîì .àeä¯ãç àçøéè øwér §©§¨©¦¦§¨¦©¦§¨©
äiáøe äiøt ìehéa íeMî øîàc ïàîì .àeä àîBé¯ ¨§©§¨©¦¦§¦¨§¦¨

ïéáørî ïéàãe .déLôð Léðéà éäLî àì àîBé ãçì§©¨¨©§¥¦¦©§¥§¥§¨§¦
úrá äîìL Nriå" :áéúëc ?ïìðî äçîNa äçîN¦§¨§¦§¨§¨©¦§¦©©©§ŸŸ¨¥
àBálî ìBãb ìä÷ Bnr ìàøNé ìëå âçä úà àéää©¦¤¤¨§¨¦§¨¥¦¨¨¨¦§

aøà íéîé úráLå íéîé úráL [eðéäìà 'ä éðôì] íéøöî ìçð ãr úîç."íBé øNr är £¨©©©¦§©¦¦§¥¡Ÿ¥¦§©¨¦§¦§©¨¦©§¨¨¨¨
äçîNa äçîN ïéáørîc àúéà íàå¯àëäì äráL ãáréîe ,âçä ãr øèðéîì déì éraéà §¦¦¨¦§¨§¦¦§¨§¦§¨¦¨¥¥§¦§©©¤¨¤£©¦§¨§¨¨

øèðéî :àîìãå .àëäìe¯éîøúàc àëéäå ,ïðéøèð àì¯ì déì éraéà !ïðéãár.àzøet éøeiL §¨¨§¦§¨¦§©¨¨§¦©§¥¨§¦§©¥¨§¦©¦¨¥¥§©¥§¨
ì déì éraéà !ïðéøéiLî àì Lc÷nä úéa ïéða éøeiLàéìk änà .áøBr àéìk ànàa éøeiL ©¥¦§©¥©¦§¨¨§©§¦©¦¨¥¥§©¥§©¨©§¨¥©¨©§¨

úráL" ,"íBé øNr äraøà" :áéúk éãkî ;àø÷ øzéiîcî ,àlà !àeä úéaä ïéða CøBö áøBr¥¤¦§©©©¦¤¨¦§¦©©§¨¦§¥§¦©§¨¨¨¨¦§©
.ãeçì éðäå ,ãeçì éðä :dðéî rîL ?éì änì "íéîé úráLå íéîéðøt éaø øîàéaø øîà C ¨¦§¦§©¨¦¨¨¦§©¦¨¨¥§§¨¥§¨©©¦©§¨¨©©¦
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wetiz `le liirz-`le dxegq `iazy

liirz `le wetiz ,dpxknz-dxegqa `ivezy

.dp`iaz `le xg` mewnaàúìë ìéérú-jxcy

.lrad lv` zkled `zlk÷åôéú àìå-`lc

.ediiyp ial ixcde jpin iwtp ixcdc ,jpa zenil

àúãç àúù-,oi`eyip ly dpey`x dpy ef

'ebe "`vi `l dycg dy` yi` gwi ik" :aizkc

)(ck mixac.êúéá áøçéì-`lc .jzxaw zia

.mini jxe`l digz `l` ,zenzàìå ùåáú àì
ùééáúú-`ly ick ,ipixg` yeaiz `l

.yiiazz ot jk icil `az `ly ,yiiazzàðúå
äá-:epiide "mlerl inr eyeai `l" :da dpye

.yiiazz `le yiiaz `lúìçåë-legk zpzep

.mi`p zenecy ick ,dipir oiaúñ÷åô-zwlgn

o`kle o`kl dxry-äéðô ìr ÷øñ úøárîå-

.dnec` d`xzy ick ,cg` mqäéðô ìr ïéëñ
äèî ìù-.dhn ly xry xiardl ickäúéä
àèù÷éî-xn`ck ,oiheyw ipd ik.`kdéôðàá

äúìë-,dlk dl dzidy dpiwf jk lk dzidy

.dpa zy` `idyåðù àì-dyer xn`c `d

.dihiykz dy`äãìé àìà-dkxcy ,dxega

.crena dgny dl ied ikdle ,jkaäðé÷æ ìáà
àì-`d ?`hywinc ,ikd jzy` `car ikide

!dpiwf `iedäøá÷ çúô ìr úãîår åìéôàå-

.hywzdl `ixyàèäø àìáè ì÷ì-:yexit

.`lelida xnf ipin :xnel dvex .befd yewyw

`lelid lwl ziy za dcli `hdxc ikid ike-

.`hywin inp ikde ,oiziy za `car ikdìååéðù
äì àåä-zxrhvne ,ciqa leeipe dl `ed i`pby

.ciqaãråîá åìô÷ì äìåëéù-`idy it lr s`

.ciqa zleepnïîæ øçàì àéä äçîù-.crena

.dlthy ciqd z` ezltwy xg`l ,crend seql

.xyad z` ocrne xryd z` xiyny itl

onf xg`l dzgnyn ciq i`dc li`ede-ikdl

dxivn `idy it lr s` ,crena eltehl dl ixy

.eiykràøáñ éàä äãåäé éáøì äéì úéà éîå-

.'eke dgny eiykr dxivn `idy ab lr s`

íäî íérøôð-`edy iptn ,mbg meia miebdn

`l la` .xvin rxety mc` lkc .xrvn

mbg meia oenn mdl minlyn-mgnyny itl

zkqna yxitck ,dxf dcearl dcene ,mbg meia

.dxf dcearïîæ øçàì àåä çîù-.el rxty

dil zi` `l dcedi iaxl la` ?odn rxtp i`n`e

ikide ,ixy eiykr xviny meync `xaq i`d

`idy ab lr s` ,leth iab `xaq i`d dil zi`

?onf xg`l `id dgny eiykr dxivnçðä
ãråî úåëìäì-`kd dcedi iax xn` ikdl

.'ek dxivn `idy it lr s` ixycåäìåëã
ãråî úåëìä-exy inp `nrh i`d meyn ,ixyc

dte` `edyk `zyd xrvnc ,leyiae dit` oebk

lke` `edyk `ed gnyc ,ixy ikdle .lyane

.aeh meia eleyiae eziit`øöéî íìårì éåâ-

mzd dcedi iaxl dil zi` `l ikdle .rxety

iab ,lirl la` .'eke gny xviny it lr s`

leth-.onf xg`l dgny eiykr dxivny it lr s` dcedi iaxl dil zi`ï÷øéôì åréâäù-.xriylíéðùì åréâä àìå-oic epi` oiicry ,cg` meie dpy dxyr mizy zepa opi`y

.jk lr zeyeae xry odl `diyúåìôåè úåéðr-.oze` zexiyne ciqa xriydïåðé÷éôðà-) zegpna mzd ipzwc oepiwitp` epiid(a,dtoiyery ony eze` epiid ,`iai `l oepiwitp` :

.mizifnùéìù åàéáä àìù-.yily elyia `lyåúåà ïéëñ äîìå-.'ek oilteh xn`wc ,xcdn `w ipd lk`éæåæ äàî ráøà äá ì÷ùå-.jk dlran lhpe ,ztiizpyãçá äìåë äìôè
àðîéæ-.dzne ,iaia axk carinl xaqcàìôè ïéúðá ïéérá-.xyad z` darne xryd lcbn xkyc

øôåú

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

ïàëÐ mixg` ici lr dzeyrl xyt` i`y devnaoiwiqtn ixdy ,sicr devn ziiyr

dwqtda la` .inlyexia `zi`ck ,alele dkeq dyerl igei oa oerny iaxl elit`

oi`e ,eppy dfe eppy df :inlyexiae .igei oa oerny iaxl oiwiqtn oi` rny z`ixwe dltzc

.eppy iptn eppy oiwiqtn

úñ÷åô`ly xry zpwzn :qxhpewa yxit

"ripvnd" wxtac :dywe .xftzi

)a,cv zay.deh meyn zaya aiigznc xn` (

) xifp iab enk ,ipzinl dil ded zwxeqc ,cerexifp

(`,an) zeaezkc `nw wxtae .mye a,cyxit (

"ripvnd" wxtac :`iywe .xry zrilw :qxhpewa

lr wxq zxarn yxtl oi`e .zqwete zlceb dpey

`nw 'ta mbe ,ediiexz ipz `kdc Ð dipt

ueg dicia dxry zpwznc :yxtl yie .zeaezkc

oiheg zpzepy :yxtn xy` oa wgvi epiaxe .sirvl

epiide ,xyad mic`dl dipt lr [oiwc] wva ly

de .diieh`edy Ð raev inlyexia dil `xewc i`

,dy`d oewiza jiiy inp oipae .xyad mic`n

) "ripvnd" seq yxetnc i`nl(`,dv zaymeyn

."rlvd z` oaie"c `xw iziine ,dpea

úëèñ) "zepaxwd lk" wxta(`,et zegpn

`nw wxtae .zkhq `ed xend onyc yxtn

) dlibnc(`,biiax xn` `ped ax ?xend ony i`n :

.zkhq :`iig
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המשך בעמוד קלק



קמב
oiglyd zia oiwyn` cenr i sc ± oey`x wxtohw cren

åëøãë øôåú-.cren ly elegaèåéãä éîã éëéä-.ekxck xtezy ,one` epi`yàìî
úçà úáá èçî-xtez `edyk .xetzl ick welg ly dxitzd inip hewll leki epi`y

zexitz e`vnpe ,cbad on dkyen jk xg`e ,hgnd jxe` `lnk daxd zeaigz agez

ok zeyrl rceide .zg` dkiyna daxd-.`ed one`úôçá àøîéà ïéåëì ìåëé åðéàù
å÷åìç-ar cba eze` aegzl rcei epi`y

`l` ,ewelg ztga `xni` epnn oiyery

.eaigxn cg` mewnae exvwn cg` mewnay

ïîåàä-.ailkn hiigdréñôî-xtez epi`y

ailkn ixw ikdle .dxitzd xftn `l` ,xyeia-

ef zewegx ,alkd ipiyl hgnd iaegz oinecy

.alkd ipiyk efnàúáìë-,ekxck xtez epi`y

mrt hgnd agezy `l` ,df jenqa df agez

dil ixw ikdle .dhnl zg` mrte dlrnl zg`

alkd ipiy iniiw ikdc ,`zalk-deab cg` oy

.exiagnáørå éúù ïéâøñî-ly dhn oibxe`y

.axre izya milagáør àìá éúù-gzeny

.axrd da bxe` epi`e ,izydéåôø äéä íàù-

oiietx milagd eide ,miax mini bx`py df

oigezn opi`y ,dhnl oielze-.ogznnïéåùå-

.iqei iaxe xi`n iaxíéìáç ïéìéùôî ïéàù
äìçúëì-.dlgzkl milag milceb oi`y

äèîä-bxqiy cr d`neh zlawn dpi` mlerl

bxe`e ,gezn xak izydy .oixip iza dyly da

ixw oibxqnc ,`nl` .axrc oixip iza dyly da

.axre izyéâåìôàì íéøîåà ùé åúàã åðééä-

.ivn `l axr `la izy elit`càì éîð çúîî
-?igezn inp xqinl mixne` yi ez` :dinza

ikd ciar `l i`e !dk`ln ciarw `l `d i`n`e

-.dlr `bfinl ivn `lïéà-yi ez` i`ce

li`edc meyn ,igezn inp xqinl mixne`

xcde ,lirl cr ip`na dhnl diilnl xyt`e

`bfinl zezqke mixk ediilr `nxinl ivn

.ediilrïðéçøè àì-.jixv `lc gxeh iedc

äðùîíéøéëå øåðú ïéãéîrî-mze` oiyery

xepz .onwl opixn`ck ,dlgzkl-ekez,lelg

dxik .zexicw izy zzity mewn-mewn

.zg` dxicw zzityïéùáëî-.yxtn `xnba

àøîâàéçéø ø÷ðî-dwlge dpyi `idyky

jxtl oileki oihgd oi`e-oikzeg ,dze` oixwpn

oihgd ekxtiy ick ,dey `di `ly ick dze`

.dizgzàðér úá-rvn`a oiyery awp

.dkezl zltep d`eazdy ,migixdåðééä
äðùéá äì úçëùîã-dkixv dpyidy itl

.zpgeh `id xiczy itl ,dwlg `id xaky ,jkl

øîàã ïàîì àìà-,`pir za epiid oiyaknc

za dl zi` xak `lde ?dnl `pir za dpyi

dl ied `l i`e ,oeghln dpyi `id xaky ,`pir

`pir za-.oghinl ivn `léçååøàì éráã ïåâë
-dl zgkyn `peeb i`d ike ,ith `pir za i`d

.dpyiaàéçéø ø÷ðî-.dpyiaäéôåâ ìéçúéà-

.eteb llgziìåèéì øúåî-jxck mipxtv odl

dil ciar `l i`c ,eply miqeql eiykr oiyerd

ikd-.lif` ivn `le ,`xrv dil ded
ìáà
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èåéãääÐ ekxck xtezlr elit` exizi dnl Ð mpga la` ,crend jxevl `wec ,d`xp

ol `niiw Ð ca`d xac `ki`c `kidc .ca`d xaca ixii` `l ,edin ?iepiy ici

oze` gipi m`e ,oirxewn eilrpn e` eicbac `kide .ca`d xaca iepiy jixvn oi`c ,iqei iaxk

,ixkp ici lr elit` ,xizdl llk oiliwn oi`y izeax izi`x Ð elwlwzi cren xg`l cr

) onwl opixn`ck(`,aiepi` Ð dyer epi`y lk :

eze` miayeg eid `l `nye .dyere ixkpl xne`
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oiglyd zia oiwyn` cenr i sc ± oey`x wxtohw cren

åëøãë øôåú-.cren ly elegaèåéãä éîã éëéä-.ekxck xtezy ,one` epi`yàìî
úçà úáá èçî-xtez `edyk .xetzl ick welg ly dxitzd inip hewll leki epi`y

zexitz e`vnpe ,cbad on dkyen jk xg`e ,hgnd jxe` `lnk daxd zeaigz agez

ok zeyrl rceide .zg` dkiyna daxd-.`ed one`úôçá àøîéà ïéåëì ìåëé åðéàù
å÷åìç-ar cba eze` aegzl rcei epi`y

`l` ,ewelg ztga `xni` epnn oiyery

.eaigxn cg` mewnae exvwn cg` mewnay

ïîåàä-.ailkn hiigdréñôî-xtez epi`y

ailkn ixw ikdle .dxitzd xftn `l` ,xyeia-

ef zewegx ,alkd ipiyl hgnd iaegz oinecy

.alkd ipiyk efnàúáìë-,ekxck xtez epi`y

mrt hgnd agezy `l` ,df jenqa df agez

dil ixw ikdle .dhnl zg` mrte dlrnl zg`

alkd ipiy iniiw ikdc ,`zalk-deab cg` oy

.exiagnáørå éúù ïéâøñî-ly dhn oibxe`y

.axre izya milagáør àìá éúù-gzeny

.axrd da bxe` epi`e ,izydéåôø äéä íàù-

oiietx milagd eide ,miax mini bx`py df

oigezn opi`y ,dhnl oielze-.ogznnïéåùå-

.iqei iaxe xi`n iaxíéìáç ïéìéùôî ïéàù
äìçúëì-.dlgzkl milag milceb oi`y

äèîä-bxqiy cr d`neh zlawn dpi` mlerl

bxe`e ,gezn xak izydy .oixip iza dyly da

ixw oibxqnc ,`nl` .axrc oixip iza dyly da

.axre izyéâåìôàì íéøîåà ùé åúàã åðééä-

.ivn `l axr `la izy elit`càì éîð çúîî
-?igezn inp xqinl mixne` yi ez` :dinza

ikd ciar `l i`e !dk`ln ciarw `l `d i`n`e

-.dlr `bfinl ivn `lïéà-yi ez` i`ce

li`edc meyn ,igezn inp xqinl mixne`

xcde ,lirl cr ip`na dhnl diilnl xyt`e

`bfinl zezqke mixk ediilr `nxinl ivn

.ediilrïðéçøè àì-.jixv `lc gxeh iedc

äðùîíéøéëå øåðú ïéãéîrî-mze` oiyery

xepz .onwl opixn`ck ,dlgzkl-ekez,lelg

dxik .zexicw izy zzity mewn-mewn

.zg` dxicw zzityïéùáëî-.yxtn `xnba

àøîâàéçéø ø÷ðî-dwlge dpyi `idyky

jxtl oileki oihgd oi`e-oikzeg ,dze` oixwpn

oihgd ekxtiy ick ,dey `di `ly ick dze`

.dizgzàðér úá-rvn`a oiyery awp

.dkezl zltep d`eazdy ,migixdåðééä
äðùéá äì úçëùîã-dkixv dpyidy itl

.zpgeh `id xiczy itl ,dwlg `id xaky ,jkl

øîàã ïàîì àìà-,`pir za epiid oiyaknc

za dl zi` xak `lde ?dnl `pir za dpyi

dl ied `l i`e ,oeghln dpyi `id xaky ,`pir

`pir za-.oghinl ivn `léçååøàì éráã ïåâë
-dl zgkyn `peeb i`d ike ,ith `pir za i`d

.dpyiaàéçéø ø÷ðî-.dpyiaäéôåâ ìéçúéà-

.eteb llgziìåèéì øúåî-jxck mipxtv odl

dil ciar `l i`c ,eply miqeql eiykr oiyerd

ikd-.lif` ivn `le ,`xrv dil ded
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oiglydקמד zia oiwyna cenr i sc ± oey`x wxtohw cren
àéçéøã àøîç ìáà-mixeng ab` mipgeh eidy ,oiyer jky-`eddl lwyinl ivn `l

in" wxt onwl yxtnck ,cren jxevl `l` crena oghnl ivn `lc .eipxtv `xng

) "jtdy(a,ai.eipxtv lecib dil irxn `le xenga oeghl leki zhren dpigh jkld .

àéçéø éîå÷åàì-.ef ab lr ef migixd miydl ,cinrdlàéçéø úîà-migixdy urd

.eilr iepaàéøåà éðáéîìå-.xwa ztxé÷åøñì
àéñåñ-.lfxa ly wxqna miqeq wixqdl

àèéôøå÷à éðáéîì-d`eazd oiniyny dn

f"rla d"xehiipn* oixewy ,miqeqd iptl ekezl.

àáèöéà-.mipa` oipaàîã ì÷ùéîì-.fiwdl

éñåëñëì-.x"eliaew** oixewy ,uedibïéîø÷-

.micbaèåéãä äùrî-elega ezeyrl xzenc

.`ed one` dyrn e`lc ,cren lyéøéá éøåèé÷
øéñà-eidy ,oiyer eid jky .crena carinl

ci zia odilr oiwilgn eide oiwelg milk oilhep

mdiwelg ly-oeyl .xeq`e `ed one` dyrn

,ci ziaa dyer mc`y oihnw uiekl :xg`

miwlg milay ly dpwa dze` mi`lnny

.f"rla `"ivpeext*** ,oihnwneàì÷éú ìé÷úîã
-my heagl oxebd jxevl dnc`d myn xtegy

,ixc iac `zrc` epiid .crend jxevl oihg

.ixyeàrøàã àúrãà-jxevl edcy xtegy

drixf-.aeh meia yxegk incc meyn ,xeq`

àéìåîá àéìåî-,deab mewnn rwxwd lhepy

deab mewn iab lr my egipne-`iln epiid

.`ilenaàöðá àöð åà-jenp mewna xtegy

`rx`c `zrc` epiidc ,jenp mewna egipne-

gibyn epi`y edcy yxeg ly ekxc dfc .xeq`e

elit` ,rwxwa dyixgnd cxiy mewn dfi`a

jenp mewna-dyixgc `inec epiide ,yxeg

.xeq`eàéìåî ì÷ù ìáà-rwxwd lhepy

.deab mewnnàöðá àãùå-epiid ,jenp mewna

ly ekxc jky .oxebc `zrc` ,ixc iac `zrc`

zepxbd deyny ,oxeb-.xzen dfeàéëéæ éëæã-

,dilry miphw mivrn rwxwd z` cakny

.mlhepyéáéöã àúrãà-`zrc` ohwil m`

.ixhef waye iaxax hwpc ,owiqdl mivrc

àrøàã àúrãà-rexfl dvexy ,ohwil ikdlc

miphwe milecb hwely ,rwxwd-.xeq`àúrãà
éøååëã-ly `nebd on oi`veiy mind oiyery

exiizyie mind e`viy jxevl m` ,uegl xaia

mibcd-.xzenéáá éøú çúôã ïåâë-eay cg

,`nebl mibcd s` oiqpkpe `nebl mind oiqpkp

mibcde ,`nebl ueg oi`vei mindy cge

mze` migwele dkeza mixiizyn-epiidc ,ixy

.ixeekc `zrc`àrøàã-eay `aa cg gztc

oi`vei eay gzt jci`e ,`nebl mind miqpkp

.gzt `l uegl mindàrøàã àúrãà-

dlrnl mind oi`vei min d`iln `nebdyky

.xeq` `peeb i`d ike ,dcyd lk oiwyneçùôã
àì÷éã-.eay mitprd on lwcd xnefyàúrãà

àúåéçã-on hwpc ,dnda lk`nl oiie`xc

jxevl ,oiyai oia oigl oia `qib cgnc mitprd

`zeigc epiid ,dnda lk`n-.ixyeàñéâ éàäî èé÷ðã-mitpr `qib i`dne .`lwicc

`lwicc `zrc` epiid ,eay oiyiai-.xeq`eéðìçåú éøîú éðä-elyazp `ly mixnz

.okxv lkåäðéøæâéî-aeh meia ikd olke`le mipyl okzegl-aeh mei jxevlc ,ixy

.ciarwøåñà åäðéöééî-uegl oday dgil `ivene ,ieyna oyaekl-.xeq` epiid

oiekn `ed lega olk`l miweniv odn zeyrl `l` ,mirlzp opi` eiykry-.legc lk`n aeh meia owzl xeq`eérìúîã ïåéë-.edpiviinc e`l i`ãáàä øáãë-dxegqk :xnelk

ikd ciar `l i`c .edpiviinl ivn inp ikd ,d`yr `l m` da ciqti `ly ick crena dzeyrl leki mc`y-.ixye ,irlzinàåäù ìë àéèî÷øô-.cren ly elega dxegq zeyrl

øúåî ãáàä øáãáå-dxegq dze`l dpyri `l m` cqtd el yi m`y-giexdl `ly mpga la` ,dzeyrl xzen-.xeq`éæåæ ÷éñî äåä-.mewn eze`a zern el oiaiig eidy
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.xeq` did Ð `"iqexa enk zppehn rwxwd didy ,dixtehàáèöéàÐ `hitexw`e

) "oiqgei dxyr" wxt yixa opixn`ck .miwelg md zvwe ,lqtq ipipr(`,r oiyecwxn aizil

,opax ixn`ck lqtq ipq in :dil xn` .`hitexw`

.iypi` ixn`ck `ahvi` e`

ïéàåÐ dndan d`etx oirpend`etxac

la` .ixii` dk`ln da yiy dndac

meyn dxifb wx ,dk`ln xeqi` da oi`y d`etx

.ixyc o`n `ki` zaya elit` Ð oipnnq zwigy

"dnda dna" wxta `zi`ck ,ixyc o`nk dklde

)(a,bp zayzilc ,diy`i iaxk dkld :`ax yxc :

txa oipnnq zwigy meyn dxifb dil.dndac d`e

qxhpewa yxity ,`iqeq iwexqlc yexit

ol `niiw `dc .il d`xp oi` Ð frla x"ilhye`*

wxt seq `zi`ck ,ixy sevxiw oiae cexiw oiac

) dviac ipy(`,bkoi`y xac xn`c oerny iaxl ,

xg` oipr `l` .dizeek ol `niiwe ,xzen oiekzn

.`ed

éñåëñë.f"rla x"iiytp`** :qxhpewa yxit

qekqk oeyle .x"iiwil :miyxtn yie

) "oilez" wxt `zi`ck ,ok rnyn`,`nw zay

myeiab ,uegan eqkqkn oi`e miptan eqkqkn :(

.hihéøåèé÷Ð ixiaicia `le y"ixa opiqxb

dna" wxta dxedh zixia oiprn iede .z"ilca

) "d`vei dy`(`,bq) ("mizad zwfg" wxtae)`aa

cp `xza.(

àéìåî`zrc` `vpa `vpe `ilenaixc iac

`zrc` `vpa icye `ilen lwy

Ð `rx`cqxb qtl` axe .oeyxb epiax qxb oke

`zrc` Ð `vpa `vpe `ilena `ilen :jtda

rnyn .ixc iac `zrc` Ð `vpa `ilen ,`rx`c

`kti`e .yeciln yexgl jixv dey rwxw xzeiy

yecil dey rwxw jixv ociclc ,ith `xazqn

oi` oibixena oiyc eidy itl `nye .yexgln xzei

xic zeyrl ick miyxtn yie .dey rwxw jixv

.dnda ly

àéèî÷øôÐ `edy lkwgvi epiax yxit

`l awri epiax ik :ezaeyza

:xn`c `de .`ihnwxt ziax z`eld ayeg did

`z`epyc `xw` ipaa ifef wiqn ded `piax

meyn `l` ixy `le ,`ihnwxt aiygc rnyn

oii zxegqc awri epiax xne` did !ca`d xac

) "jyp edfi`"a opixn`ck ,dzid`rivn `aa

(a,br,`z`epyc `xw` ipal ifef aidi ded `piax :

zepgleyc d`eld la` .`ziitek ith dil iktye

.`ihnwxt aiygc d`xp Ð selige zeriawa

øáãáåÐ xzen ca`dm`y xaca :yexit

dpxkni `l `ny Ð dzr dpxkni `l

` mrt dti`l m` la` .oxwd on ciqtie ,zxg

df oi` Ð jk lk giexi `ly `l` ,oxwd on ciqti

`ny dxegq zepwl oky lke .ca`d xac aeyg

sqei epiax axde .xzen Ð crend jeza xyk oii zepwl la` ,crend xg` xweia xzei didz
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מועד קטן. משקין בית השלחין - פרק ראשון דף י עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



קמה oiglyd zia oiwyna cenr i sc ± oey`x wxtohw cren
àéçéøã àøîç ìáà-mixeng ab` mipgeh eidy ,oiyer jky-`eddl lwyinl ivn `l

in" wxt onwl yxtnck ,cren jxevl `l` crena oghnl ivn `lc .eipxtv `xng

) "jtdy(a,ai.eipxtv lecib dil irxn `le xenga oeghl leki zhren dpigh jkld .

àéçéø éîå÷åàì-.ef ab lr ef migixd miydl ,cinrdlàéçéø úîà-migixdy urd

.eilr iepaàéøåà éðáéîìå-.xwa ztxé÷åøñì
àéñåñ-.lfxa ly wxqna miqeq wixqdl

àèéôøå÷à éðáéîì-d`eazd oiniyny dn

f"rla d"xehiipn* oixewy ,miqeqd iptl ekezl.

àáèöéà-.mipa` oipaàîã ì÷ùéîì-.fiwdl

éñåëñëì-.x"eliaew** oixewy ,uedibïéîø÷-

.micbaèåéãä äùrî-elega ezeyrl xzenc

.`ed one` dyrn e`lc ,cren lyéøéá éøåèé÷
øéñà-eidy ,oiyer eid jky .crena carinl

ci zia odilr oiwilgn eide oiwelg milk oilhep

mdiwelg ly-oeyl .xeq`e `ed one` dyrn

,ci ziaa dyer mc`y oihnw uiekl :xg`

miwlg milay ly dpwa dze` mi`lnny

.f"rla `"ivpeext*** ,oihnwneàì÷éú ìé÷úîã
-my heagl oxebd jxevl dnc`d myn xtegy

,ixc iac `zrc` epiid .crend jxevl oihg

.ixyeàrøàã àúrãà-jxevl edcy xtegy

drixf-.aeh meia yxegk incc meyn ,xeq`

àéìåîá àéìåî-,deab mewnn rwxwd lhepy

deab mewn iab lr my egipne-`iln epiid

.`ilenaàöðá àöð åà-jenp mewna xtegy

`rx`c `zrc` epiidc ,jenp mewna egipne-

gibyn epi`y edcy yxeg ly ekxc dfc .xeq`e

elit` ,rwxwa dyixgnd cxiy mewn dfi`a

jenp mewna-dyixgc `inec epiide ,yxeg

.xeq`eàéìåî ì÷ù ìáà-rwxwd lhepy

.deab mewnnàöðá àãùå-epiid ,jenp mewna

ly ekxc jky .oxebc `zrc` ,ixc iac `zrc`

zepxbd deyny ,oxeb-.xzen dfeàéëéæ éëæã-

,dilry miphw mivrn rwxwd z` cakny

.mlhepyéáéöã àúrãà-`zrc` ohwil m`

.ixhef waye iaxax hwpc ,owiqdl mivrc

àrøàã àúrãà-rexfl dvexy ,ohwil ikdlc

miphwe milecb hwely ,rwxwd-.xeq`àúrãà
éøååëã-ly `nebd on oi`veiy mind oiyery

exiizyie mind e`viy jxevl m` ,uegl xaia

mibcd-.xzenéáá éøú çúôã ïåâë-eay cg

,`nebl mibcd s` oiqpkpe `nebl mind oiqpkp

mibcde ,`nebl ueg oi`vei mindy cge

mze` migwele dkeza mixiizyn-epiidc ,ixy

.ixeekc `zrc`àrøàã-eay `aa cg gztc

oi`vei eay gzt jci`e ,`nebl mind miqpkp

.gzt `l uegl mindàrøàã àúrãà-

dlrnl mind oi`vei min d`iln `nebdyky

.xeq` `peeb i`d ike ,dcyd lk oiwyneçùôã
àì÷éã-.eay mitprd on lwcd xnefyàúrãà

àúåéçã-on hwpc ,dnda lk`nl oiie`xc

jxevl ,oiyai oia oigl oia `qib cgnc mitprd

`zeigc epiid ,dnda lk`n-.ixyeàñéâ éàäî èé÷ðã-mitpr `qib i`dne .`lwicc

`lwicc `zrc` epiid ,eay oiyiai-.xeq`eéðìçåú éøîú éðä-elyazp `ly mixnz

.okxv lkåäðéøæâéî-aeh meia ikd olke`le mipyl okzegl-aeh mei jxevlc ,ixy

.ciarwøåñà åäðéöééî-uegl oday dgil `ivene ,ieyna oyaekl-.xeq` epiid

oiekn `ed lega olk`l miweniv odn zeyrl `l` ,mirlzp opi` eiykry-.legc lk`n aeh meia owzl xeq`eérìúîã ïåéë-.edpiviinc e`l i`ãáàä øáãë-dxegqk :xnelk

ikd ciar `l i`c .edpiviinl ivn inp ikd ,d`yr `l m` da ciqti `ly ick crena dzeyrl leki mc`y-.ixye ,irlzinàåäù ìë àéèî÷øô-.cren ly elega dxegq zeyrl

øúåî ãáàä øáãáå-dxegq dze`l dpyri `l m` cqtd el yi m`y-giexdl `ly mpga la` ,dzeyrl xzen-.xeq`éæåæ ÷éñî äåä-.mewn eze`a zern el oiaiig eidy
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ì÷ùéîìÐ ixtehrwxwc ,milfxa owzl xzeny ,ocicl oicd `edc :`ztqeza yxit

lwynl wx jixv oi`y ,minkg inia milfxa oi`y meyne .lwlwzne dyw

.xeq` did Ð `"iqexa enk zppehn rwxwd didy ,dixtehàáèöéàÐ `hitexw`e

) "oiqgei dxyr" wxt yixa opixn`ck .miwelg md zvwe ,lqtq ipipr(`,r oiyecwxn aizil

,opax ixn`ck lqtq ipq in :dil xn` .`hitexw`

.iypi` ixn`ck `ahvi` e`

ïéàåÐ dndan d`etx oirpend`etxac

la` .ixii` dk`ln da yiy dndac

meyn dxifb wx ,dk`ln xeqi` da oi`y d`etx

.ixyc o`n `ki` zaya elit` Ð oipnnq zwigy

"dnda dna" wxta `zi`ck ,ixyc o`nk dklde

)(a,bp zayzilc ,diy`i iaxk dkld :`ax yxc :

txa oipnnq zwigy meyn dxifb dil.dndac d`e

qxhpewa yxity ,`iqeq iwexqlc yexit

ol `niiw `dc .il d`xp oi` Ð frla x"ilhye`*

wxt seq `zi`ck ,ixy sevxiw oiae cexiw oiac

) dviac ipy(`,bkoi`y xac xn`c oerny iaxl ,

xg` oipr `l` .dizeek ol `niiwe ,xzen oiekzn

.`ed

éñåëñë.f"rla x"iiytp`** :qxhpewa yxit

qekqk oeyle .x"iiwil :miyxtn yie

) "oilez" wxt `zi`ck ,ok rnyn`,`nw zay

myeiab ,uegan eqkqkn oi`e miptan eqkqkn :(

.hihéøåèé÷Ð ixiaicia `le y"ixa opiqxb

dna" wxta dxedh zixia oiprn iede .z"ilca

) "d`vei dy`(`,bq) ("mizad zwfg" wxtae)`aa

cp `xza.(

àéìåî`zrc` `vpa `vpe `ilenaixc iac

`zrc` `vpa icye `ilen lwy

Ð `rx`cqxb qtl` axe .oeyxb epiax qxb oke

`zrc` Ð `vpa `vpe `ilena `ilen :jtda

rnyn .ixc iac `zrc` Ð `vpa `ilen ,`rx`c

`kti`e .yeciln yexgl jixv dey rwxw xzeiy

yecil dey rwxw jixv ociclc ,ith `xazqn

oi` oibixena oiyc eidy itl `nye .yexgln xzei

xic zeyrl ick miyxtn yie .dey rwxw jixv

.dnda ly

àéèî÷øôÐ `edy lkwgvi epiax yxit

`l awri epiax ik :ezaeyza

:xn`c `de .`ihnwxt ziax z`eld ayeg did

`z`epyc `xw` ipaa ifef wiqn ded `piax

meyn `l` ixy `le ,`ihnwxt aiygc rnyn

oii zxegqc awri epiax xne` did !ca`d xac

) "jyp edfi`"a opixn`ck ,dzid`rivn `aa

(a,br,`z`epyc `xw` ipal ifef aidi ded `piax :

zepgleyc d`eld la` .`ziitek ith dil iktye

.`ihnwxt aiygc d`xp Ð selige zeriawa

øáãáåÐ xzen ca`dm`y xaca :yexit

dpxkni `l `ny Ð dzr dpxkni `l

` mrt dti`l m` la` .oxwd on ciqtie ,zxg

df oi` Ð jk lk giexi `ly `l` ,oxwd on ciqti

`ny dxegq zepwl oky lke .ca`d xac aeyg

sqei epiax axde .xzen Ð crend jeza xyk oii zepwl la` ,crend xg` xweia xzei didz

.ca`d xac df oi`e ,xweia `vni ixd Ð lefa `vni `ly it lr s`c ,xeq`l yic :yxit
`xeek
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éøéa éøehé÷¯àîòè éàî ,øéñà¯.àeä ïneà äNrî ¦¥¦¦£¦©©§¨©£¥¨
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oiglydקמו zia oiwyn` cenr `i sc ± oey`x wxtohw cren
íéåâ ìù ãéøé-.`weyc `neiúåàëørá äìrîå-`l `pixg` `neile ,edl gkync `ed `zydc oeikc .oznizga oniiwl-.ixyéøäåà-.`"yex* oixewy ,mibc ea oicvyéìæéà-

.zeter ea oicvy zezyxàøåðú ìãâîì-.ycgn xepzd zeyrlàúìåäî-.dtpäîçä úåîéá-minyb ea oicxei oi`y `nlr leagc gqta oebk ,dngd zeni yiyk ,xnelk-xzen

.lbxd jxevl lbxa zt ea zet`l oilekie yai xzl`ly itl ,xepz ea zeyrlíéîùâä úåîéá ïàë-zekeqa oebk ,lbxa minybd oicxeiyk ,xnelk-yai epi`y itl ,xepz oiyer oi`

.lbxd jxevl `ly `gxih ciare ,lbxd xg`l cr xzl`l

äðùîúñôøîì ä÷rî-oiyerd dphw lzek

oirk ,zelecb zeilrd iptly zeahvi`d lr

xdp zty lr yiy2*.qipiixíé÷ãñä úà ïéôù
-.xepzayäìéârîá ïúåà ïéìéârîå-oilleby

mezql ick ,lebr lecb ur xepzd zerwxw lr

.oiwcqdìâøáå ãéá-oihreae ur ecia gwely

elbxa hrea e` ,miwcqd mezql xepzd lr cia

.xepzd zerwxw lríéöìçî-,lbx oirk ur

ea yie .oiwcqd mezql daifrna ewgecydyrn

.dlibrnn xzei one`øéö-enk ,zlcd lbx

) "dxiv lr aeqz zlcd"(ek ilyn.øåðéö-`ed

enk ,dpezgzd `tewq`ay xegd`xepiv

.`yccäøå÷ä-ea xefgzy gztd lry dn

oixewe ,zlcd3*.x"ehxae`ìårðî-

4*.`"xecalaúåùrì ïéåëúé àìù ãáìáå
ãråîá åúëàìî-eli` lk owzl el yiyk

.crend cr egipne ,dpyd zeni x`yaïéùáëå-

miyaeky mixac x`ye mibc ,xnelk .xiv ly

jixv `di `ly crena olke`l lekiy ,glna

ediy ,crend xg`l cr ozlik`a oizndl

.cin lek`l oiie`xe xdn oiyakp

àøîâàöåä-.lwc ivedàðôåã-icar

.xcb ly miiglèéèá çè åðéàå-dyrn `ed df

.heicdäìéârî-.xzei zepne` jxcìâøáå ãéá
-.oky lk `l ,`ed one` dyrn e`lcïérë

äìéârî-oirk `l` ,ynn dlibrn `le

.lbxae cia dlibrnåéîé ãr-odk opgei ly

ly elega milyexia dkn yiht did lecb

.xeq` `nl` .elhae eilr xfb `ede .cren

.gztne lerpn oipwzne ipzw oizipzneoizipzn

el` oipwzncixbpca cren ly elega-lerpna

ur ly-.dax `lw ied `lc ,ixy.éçôðãá
yihtcqpxew epiid-,dax `lw iedc ,xeq`

.xeq` `lw icele`eéìâî-,ixy lecbd xqn

.melk `lw cilen `lcéðéöçá-5*.`"xxa

.ith `lw icele` iedc ,xiq`øæâù øçàì-opgei

.lecb odkéñåé éáø àä äãåäé éáø àä-`wxita

) onwlc(`,aixacl iiepyl ira `l iqei iaxc ,

iepiy `la ipd lk `kd ixyc oizipzne .ca`d

-.`id iqei iaxàúåéá÷ àðãéàä ïðéìãî ïàîë
àùãã-dxewd on ur ly mixnqn oi`veiyk

.iepiy `la carinl ixyc ,gztd lryàúéãá
-.xdp myéàáì-.mewn myéøååë-eyr ikd

mibc my exiizype ,einin e`viy xdpl jxc

.daxdçìîéîì-mileki oi`y it lr s` ,daxd

.daxd oigeln eid ixdy ,crena olke`lïéùáë
-oixewy ,glnae unega6*`kde .`"hyetpew

oripvdl ick daxd oglny oeik ,inp-`l ez

.crena efgéîð éðä äéì øîà-.edpiglnc

éìëàúî-.crenaàööéà áâà-.odn glnd jyenyéööéà ïéúéù-.ipnif miyy dil ivvn ,minrt daxd eze` oivgex :xnelkrì÷éà áø-.crenaàçìéî àúìéú-.`vvi` ab`

éìrî äéçøñéîì êåîñ-.cevipc dzry `iddn xzei cevipy onf xg`l `ed dti :xnelkäåçàá àéååè-.mibck mind on `xap glndy ,glnaäåáàá äé÷ñà-epzep e`lvy xg`l

.opev minaäéøáá äéìëà-.eze` oilke`e ,mibcd on `veid xiva eze` oilihnäåáà äéìr àéúùî-eilr oizeyy.mind on e`xap mibcy ,minàôåâ ïårèì-ezlik` xg`l :xnelk

.oyiy mcew daxd jldnàéøåô ïårèì àìå-.mdixg` xzl`l oyi `léìçú-.milgyàøëù àìå àéî-.xky `le ,min odixg` zezyl ahen

ïéçìùä úéá ïé÷ùî êìò ïøãä
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המשך בעמוד ככ

מועד קטן. משקין בית השלחין - פרק ראשון דף יא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קמח
jtdy ina cenr `i sc ± ipy wxtohw cren

éîåéúéæ úà êôäù-.ony odn `ivedl cad iab lr mpzil opinfdyìáà årøéàå-x`ya

ziiyra xeq` la`y itl ,cad iab lr mpzil leki epi`e ,lbxl jenq `ly ,dpyd zeni

.dk`lnñðåà åà-erxi`e lbxd iptl eizif z` jtdy in ,xnelk .izixg` `zlin epiid

ae ,cad zia iab lr mpzil leki did `le ,qpe`.lbxd `íéìråô åäårèäù åà-xikydy

.e`a `le ,lbxd mcew cad zia iab lr mpzil

äðåùàø äøå÷ ïråè-zia iab lr opzep :xnelk

i`c ,zg` mrt dxewd odilr hgeqe lbxa cad

ikd ciar `l-.`xizi `ciqt `ki`äçéðîå-

.crend xg`l cr xzei hegqi `ly ,eaóìåæ
åëøãë øîåâå-cad zia iab lr epzep ,xnelk

.selif ixw jetyc icin lk .lkd hgeqe

àøîâãråîá íééñå ìáàá çúô-in :ipzwc

leki m` yxit `le la` erxi`e eizif z` jtdy

crenc ilin `l` ,`l m` zelia`a dxew oerhl

qpe` crend mcew el rxi` ikc ,yixt `w-

.crena dpey`x dxew orehåìáà éîéá øåñà-

elit` oerhl el xeq`c ,yixt `l ikdl :xnelk

.ela` inia dpey`x dxewåìáà éîéá àéráî àì
-ixyc ,opaxcn `l` dk`lna xeq` oi`c

.dpey`x dxew oerhlåìéôà àìà-ly eleg

aizkc ,`ziixe`cn dk`ln dia `xiq`c cren

)(bk zenyzray xenyz zevnd bg z`" :

"mini-.xeq` `edy bgd lk lr cnilíå÷îá
ïðáø åøù àãéñô-.dpey`x dxew oerhlïéùårä

ìáàì-.i`yx epi` envr `ed la` ,mixg`åãë
óåâì-.ziagd ztebnïéëåôä åéúéæå-oipzep

.dpey`x dxew el oiprehe ,cad zia lr oze`

,`yiy axk epiid ,dyer epi` envr `ed la`

oixeq` cren ly elega oixzend mixac :xn`c

.ela` iniaäøùîä ïî úåìräì åðúùôå-lk

.edl ciar `l i` `ciqt eda zi` ipdréâúùî
åìù íéîä úðår-zewydl epnf ribdyk

dwyn cg`e cg` lk :oibdep eid jky ,dcyd

.cg` reay e` enei yi` ,drwaay zecyd lk

øéð äãù-.dyexg dcyïúùôì úãîårä äãù
-jli`e o`kn ,eykr rxfz `l m`y-epi`

.ozytl ie`xåì åøîà-xip dcy rxfz `l

xip dcya xikaa rxfz `l m`y .ozyt dcye

-.`xizi `ciqt ied `le ,lt`a rxfzïìá-

,ugxnd ziaa oynyne ,ugxnd zia xney

.exky cg` lkn lhepeìâøä úr réâäå-lkdy

el oikixv-dil zi`c oeik ,dyri df ixd

`kd opiqxb `le .miax jxev inp `ki`e ,`ciqt

`rpiva-.`ed miax `dcïéñéøàä-.riaxle yilyl mipyl zecyd ilawníéøéëçä-.dpnn jl ozep ip` oixek jke jk ,mekql dcaerle dxinyl laiwyíéðìá÷äå-elaiwy

hrn e` daxd didi oia ,jke jk mekqa ipelt onfl dxneyl-mliaya mixg` eyri el` ixd.åùré àì åìà éøä íéðôñäå íéìîâä-mdly dk`lndy itl ,dligzkl exikyi `l

.`edïéøëùåî åà ïéøëçåî åéä íàå-miycg e` ycg jldnl mixg` lv` mznda e` md-ipzw `l `kde .eciqti `l inp milrae ,oxky lk eciqti `le ,onvrl md eyri el` ixd

mixg` ici lr-miqix` la` .oixkyen onvra od ixdy-.rwxw zceara mixg` ici lr mdl xyt`íåé øéëù-meyn `kile ,la` `edy my oircei oi`e zxg` xira elit`e ,cg`

.oird zi`xnäùré àì-) opixn`ck xefgl eciae li`ed(a,fhw `nw `aa.i`d ilek `ciqt `kile ,meid ivga elit`e ,xfeg lretåãéá íéøçà úëàìî äúéä íà-cba oebk ,eziaa

onf xg`l exnebl dizeyxae li`ed .bex`l-.eyri `l el` ixdúìåáé÷áù éô ìò óàå-.jke jka ebxe`l cba eze` zezinvl eilr laiwy ,`id mixg`úìåáé÷-jke jka zeyrl

.(ixy)àéîã äéãéãë-dicick ded `lc ,zleaiw dpi`y la` .xeq`e-.ixyåúéáá-exn`i `ly :inp i` .dk`lna riiqn envra `ed :exn`iy ,cyg meyn ,eze` eyri `l la` ly

.lretd dfl exikyd ela` iniaàìîâ-.dfl cg` xeye dfl cg` xey ,mdipy oia xwa cnvàúìéî äéá røúéà-.zelia`äéìîâì äé÷ñôyexgl egly `le ,cnvd on exey wiqtd .

.opaxcn eznda zziay lr deevne la` didy itl .dcyaùééç àì äéãéã ãñôäì-.`ed la`c meyn ,dilnbn `rx` carn `w `lcéðéøçàã àãéñôì-oeixn oebk-!?yiig `l

'eke oixkgen eid m` :`ipzck ixyc oeike .yexgl dnda dil ded `lc ,`ciqt dil ied dilnbl xcyn `w `lc-yginl dil ded.dixagc `ciqt`øáñ àåä-.`g` axc dixa xn

éðàù áåùç íãà-.carinl dicicl xeq` `de `dc
éìá÷î
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éáøÐ ekxck sbe xnebe slef xne` iqeimeyn Ð sbe :`pixg` `pyil ,qxhpewa yexit

,edine .mivxyd iptn ezeqkl jixvc :xnel yie .dtebn `la okileny `ciqt `ki`c

.lwlwzn ycg onye hren ieqika eicc ,jixv did `l dtebnåìéôàcrend leg

Ð `ziixe`cn dk`lna `xeq`c) `nw wxt`,a.izyxit (éáømirxef s` xne` dcedi

Ð 'ek.lwin o`ke ,dcedi iax xingn oizipzna

åøåáÐ sebl.eck :mixg` mixtq

ïáøÐ 'ek xne` l`ilnb oa oernyab lr s`e

axcl dcen inp l`ilnb oa oerny oaxc

Ð ela` inia oixeq`c ,ici` axc dixa `yiy

d `l` one` my oi`c `kid dcen,ixyc ,`e

`ciqt meyn ,mixg` ici lr eyri `rpivae

oi`a envr `ed opixyc ela` iabe ,opixy xikync

Ð 'eke xtqe miaxl one`e ,ezenk dyriy my

yie .lirl `ixy `libxe miaxc jxevc meyn

`lyk Ð envr la`l opixyc `dc :miyxtn

one` my oi`e :oeyld rnynck ,mixg` `vni

ici lr zeyrl jixv Ð dligzkl la` .`ed `l`

oixnga `prci `l dfd mrhd itl ,edin .mixg`

jixvn oi` dnl mixg` lv` oixkyenyk oixtqe

oi`c ,`gip `nw mrh itle ?mixg` ici lr jenqa

xngc zepne` yiy eze`a df xac dyriy in

.otqe lnbe
xn`
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éîBà ,ñðBà Bà ìáà Brøéàå ,åéúéæ úà CôäL ¦¤¨©¤¥¨§¥§¥¤¤
íéìrBt eäerèäL¯dçépîe ,äðBLàø äøB÷ ïrBè ¤¦§£¦¥¨¦¨©¦¨

óìBæ :øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,ãrBnä øçàì§©©©¥¦§¥©¦§¨©¦¥¥¥
âå øîBâå.Bkøãk óàøîâ!ãrBna íéiñå ìáàa çút §¥§¨§©§¨©§¥¤§¦¥©¥

íéøác úøîBà úàæ :éãéà áøc déøa àLéL áø øîà̈©©¥¨§¥§©¦¦Ÿ¤¤§¨¦
ãrBna ïéøzenä¯:øîà éLà áø .Bìáà éîéa íéøeñà ©¨¦©¥£¦¦¥¤§©©¦¨©

ïðaøcîc Bìáà éîéa àéraéî àì :øîà÷ àéraéî àì̈¦¨£¨¨¨©¨¦¨£¨¦¥¤§§¦§©¨¨
äëàìî øeqéàc ,ãrBna eléôà àlà ,éøLå ,àeä§¨¥¤¨£¦©¥§¦§¨¨

àãéñt íB÷îa ,àúééøBàcî¯déúååk àéðz .ïðaø eøL ¦§©§¨¦§§¥¨¨©¨©©§¨§¨¥
ïéNBrä íéøác elà :éãéà áøc déøa àLéL áøc§©¥¨§¥§©¦¦¥§¨¦¨¦

ïéëeôä åéúéæ :Bìáà éîéa ìáàì¯Bcëå ,Bì ïéðrBè ¨¨¥¦¥¤§¥¨£¦£¦§©
úBìräì Bøîöå ,äøLnä ïî úBìräì BðzLôe ,óBâì̈¦§¨§©£¦©¦§¨§©§§©£
.BlL íénä úðBr rébzMî eäãN íéöéaøîe ,äøBiä ïî¦©¨©§¦¦¨¥¦¤©¦©©©©¦¤
äãNå ,øéð äãN Bì ïérøBæ óà :øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©§¦§¥¦§¨¤

øékáa røfz àì íà :Bì eøîà .ïzLôì úãîBrä¯ ¨¤¤§¦§¨¨§¦Ÿ¦¨©§©¦
ïzLt røfz àì íà ,ìôàa røfz¯åéúéæ :øîBà ìàéìîb ïa ïBrîL ïaø .øçà ïénî røfz ¦¨©§¨¥¦Ÿ¦¨©¦§¨¦¨©¦¦©¥©¨¦§¤©§¦¥¥¥¨

ïî úBìräì BðzLt ,àeä àlà ïneà íL ïéàå óBâì Bck ,àeä àlà ïneà íL ïéàå ïéëeôä£¦§¥¨¨¤¨©¨§¥¨¨¤¨¦§¨§©£¦
Bøîöå ,äøLnäàeä àlà ïneà íL ïéàå äøBiä ïî úBìräì¯øúé .àrðéöa äNré äæ éøä ©¦§¨§©§§©£¦©¨§¥¨¨¤¨£¥¤©£¤§¦§¨¨¥

úr rébäå ,íéaøì ïláe øtñå ,íéaøì ïneà äéä íà :ìàéìîb ïa ïBrîL ïaø øîà ïk ìr©¥¨©©¨¦§¤©§¦¥¦¨¨¨¨©¦§©¨©¨¨©¦§¦¦©¥
àeä àlà ïneà íL ïéàå ìâøä¯ïéðìawäå ïéøéëçäå ïéñéøàä .äNré äæ éøä¯eNré elà éøä ¨¤¤§¥¨¨¤¨£¥¤©£¤¨£¦¦§©£¦¦§©©§¨¦£¥¥©£

ïéðtqäå ïéìnbä ïéønçä .ïìéáLa íéøçà¯ïéøkNeî Bà ïéøkçeî eéä íàå .eNré àì elà éøä £¥¦¦§¦¨©©¨¦©©¨¦§©©¨¦£¥¥Ÿ©£§¦¨§¨¦§¨¦
íéøçà ìöà¯úøçà øéra eléôà ,íBé øéëN .eNré elà éøä¯úëàìî äúéä .äNré àì ¥¤£¥¦£¥¥©£§¦£¦§¦©¤¤Ÿ©£¤¨§¨§¤¤

dðéàL àéraéî àìå úìBaé÷aL ét ìr óà .äNré àì úìBaé÷aL ét ìò óà ,Bãéa íéøçà£¥¦§¨©©¦¤§¦¤Ÿ©£¤©©¦¤§¦¤§¨¦¨£¨¤¥¨
àì úìBaé÷ dðéàL ïéa úìBaé÷ ïéa :àîéà ,àlà !éîc déãéãk úìBaé÷ ,äaøãà !?úìBaé÷¦¤©§©¨¦¤§¦¥¨¥¤¨¥¨¥¦¤¥¤¥¨¦¤Ÿ

Búéáa ,íéøçà ãéa Bzëàìî äúéä .äNré¯øçà úéáa ,eNré àì¯ïéáøc déøa ïBéøî .eNré ©£¤¨§¨§©§§©£¥¦§¥Ÿ©£§©¦©¥©£¨§§¥§¨¦
déa àrøúéà ,éããä éãäa àøBúc àìîb àeää eäì äåä àáøc déøa àçà áøc déøa øîe¨§¥§©©¨§¥§¨¨£¨§©¦§¨§¨©£¥£¨¥¦§§¨¥
øîk äaø àøáb :éLà áø øîà .déìîâì dé÷ñte ,àáøc déøa àçà áøc déøa øîa àúléî¦§¨§¨§¥§©©¨§¥§¨¨©§¥§©§¥£©©©¦©§¨©¨§¨
:àéðz àäå ?Lééç àì íéøçàcà ,Lééç àì déãéc àãéñôìc éäð !?éëä ãéár àçà áøc déøa§¥§©©¨¨¥¨¦§¦§¦§¥¨¦¥¨¨¥©©£¥¦¨¨¥§¨©§¨

íéøçà ìöà ïéøkçeî Bà ïéøkNeî eéä íà¯.éðàL áeLç íãà :øáñ àeäå !eNré elà éøä ¦¨§¨¦§¨¦¥¤£¥¦£¥¥©£§¨©¨¨¨¨¥
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מועד קטן. מי שהפך - פרק שני דף יא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



קמט
jtdy ina cenr `i sc ± ipy wxtohw cren

éîåéúéæ úà êôäù-.ony odn `ivedl cad iab lr mpzil opinfdyìáà årøéàå-x`ya

ziiyra xeq` la`y itl ,cad iab lr mpzil leki epi`e ,lbxl jenq `ly ,dpyd zeni

.dk`lnñðåà åà-erxi`e lbxd iptl eizif z` jtdy in ,xnelk .izixg` `zlin epiid

ae ,cad zia iab lr mpzil leki did `le ,qpe`.lbxd `íéìråô åäårèäù åà-xikydy

.e`a `le ,lbxd mcew cad zia iab lr mpzil

äðåùàø äøå÷ ïråè-zia iab lr opzep :xnelk

i`c ,zg` mrt dxewd odilr hgeqe lbxa cad

ikd ciar `l-.`xizi `ciqt `ki`äçéðîå-

.crend xg`l cr xzei hegqi `ly ,eaóìåæ
åëøãë øîåâå-cad zia iab lr epzep ,xnelk

.selif ixw jetyc icin lk .lkd hgeqe

àøîâãråîá íééñå ìáàá çúô-in :ipzwc

leki m` yxit `le la` erxi`e eizif z` jtdy

crenc ilin `l` ,`l m` zelia`a dxew oerhl

qpe` crend mcew el rxi` ikc ,yixt `w-

.crena dpey`x dxew orehåìáà éîéá øåñà-

elit` oerhl el xeq`c ,yixt `l ikdl :xnelk

.ela` inia dpey`x dxewåìáà éîéá àéráî àì
-ixyc ,opaxcn `l` dk`lna xeq` oi`c

.dpey`x dxew oerhlåìéôà àìà-ly eleg

aizkc ,`ziixe`cn dk`ln dia `xiq`c cren

)(bk zenyzray xenyz zevnd bg z`" :

"mini-.xeq` `edy bgd lk lr cnilíå÷îá
ïðáø åøù àãéñô-.dpey`x dxew oerhlïéùårä

ìáàì-.i`yx epi` envr `ed la` ,mixg`åãë
óåâì-.ziagd ztebnïéëåôä åéúéæå-oipzep

.dpey`x dxew el oiprehe ,cad zia lr oze`

,`yiy axk epiid ,dyer epi` envr `ed la`

oixeq` cren ly elega oixzend mixac :xn`c

.ela` iniaäøùîä ïî úåìräì åðúùôå-lk

.edl ciar `l i` `ciqt eda zi` ipdréâúùî
åìù íéîä úðår-zewydl epnf ribdyk

dwyn cg`e cg` lk :oibdep eid jky ,dcyd

.cg` reay e` enei yi` ,drwaay zecyd lk

øéð äãù-.dyexg dcyïúùôì úãîårä äãù
-jli`e o`kn ,eykr rxfz `l m`y-epi`

.ozytl ie`xåì åøîà-xip dcy rxfz `l

xip dcya xikaa rxfz `l m`y .ozyt dcye

-.`xizi `ciqt ied `le ,lt`a rxfzïìá-

,ugxnd ziaa oynyne ,ugxnd zia xney

.exky cg` lkn lhepeìâøä úr réâäå-lkdy

el oikixv-dil zi`c oeik ,dyri df ixd

`kd opiqxb `le .miax jxev inp `ki`e ,`ciqt

`rpiva-.`ed miax `dcïéñéøàä-.riaxle yilyl mipyl zecyd ilawníéøéëçä-.dpnn jl ozep ip` oixek jke jk ,mekql dcaerle dxinyl laiwyíéðìá÷äå-elaiwy

hrn e` daxd didi oia ,jke jk mekqa ipelt onfl dxneyl-mliaya mixg` eyri el` ixd.åùré àì åìà éøä íéðôñäå íéìîâä-mdly dk`lndy itl ,dligzkl exikyi `l

.`edïéøëùåî åà ïéøëçåî åéä íàå-miycg e` ycg jldnl mixg` lv` mznda e` md-ipzw `l `kde .eciqti `l inp milrae ,oxky lk eciqti `le ,onvrl md eyri el` ixd

mixg` ici lr-miqix` la` .oixkyen onvra od ixdy-.rwxw zceara mixg` ici lr mdl xyt`íåé øéëù-meyn `kile ,la` `edy my oircei oi`e zxg` xira elit`e ,cg`

.oird zi`xnäùré àì-) opixn`ck xefgl eciae li`ed(a,fhw `nw `aa.i`d ilek `ciqt `kile ,meid ivga elit`e ,xfeg lretåãéá íéøçà úëàìî äúéä íà-cba oebk ,eziaa

onf xg`l exnebl dizeyxae li`ed .bex`l-.eyri `l el` ixdúìåáé÷áù éô ìò óàå-.jke jka ebxe`l cba eze` zezinvl eilr laiwy ,`id mixg`úìåáé÷-jke jka zeyrl

.(ixy)àéîã äéãéãë-dicick ded `lc ,zleaiw dpi`y la` .xeq`e-.ixyåúéáá-exn`i `ly :inp i` .dk`lna riiqn envra `ed :exn`iy ,cyg meyn ,eze` eyri `l la` ly

.lretd dfl exikyd ela` iniaàìîâ-.dfl cg` xeye dfl cg` xey ,mdipy oia xwa cnvàúìéî äéá røúéà-.zelia`äéìîâì äé÷ñôyexgl egly `le ,cnvd on exey wiqtd .

.opaxcn eznda zziay lr deevne la` didy itl .dcyaùééç àì äéãéã ãñôäì-.`ed la`c meyn ,dilnbn `rx` carn `w `lcéðéøçàã àãéñôì-oeixn oebk-!?yiig `l

'eke oixkgen eid m` :`ipzck ixyc oeike .yexgl dnda dil ded `lc ,`ciqt dil ied dilnbl xcyn `w `lc-yginl dil ded.dixagc `ciqt`øáñ àåä-.`g` axc dixa xn
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,edine .mivxyd iptn ezeqkl jixvc :xnel yie .dtebn `la okileny `ciqt `ki`c

.lwlwzn ycg onye hren ieqika eicc ,jixv did `l dtebnåìéôàcrend leg

Ð `ziixe`cn dk`lna `xeq`c) `nw wxt`,a.izyxit (éáømirxef s` xne` dcedi

Ð 'ek.lwin o`ke ,dcedi iax xingn oizipzna

åøåáÐ sebl.eck :mixg` mixtq

ïáøÐ 'ek xne` l`ilnb oa oernyab lr s`e

axcl dcen inp l`ilnb oa oerny oaxc

Ð ela` inia oixeq`c ,ici` axc dixa `yiy

d `l` one` my oi`c `kid dcen,ixyc ,`e

`ciqt meyn ,mixg` ici lr eyri `rpivae

oi`a envr `ed opixyc ela` iabe ,opixy xikync

Ð 'eke xtqe miaxl one`e ,ezenk dyriy my

yie .lirl `ixy `libxe miaxc jxevc meyn

`lyk Ð envr la`l opixyc `dc :miyxtn

one` my oi`e :oeyld rnynck ,mixg` `vni

ici lr zeyrl jixv Ð dligzkl la` .`ed `l`

oixnga `prci `l dfd mrhd itl ,edin .mixg`

jixvn oi` dnl mixg` lv` oixkyenyk oixtqe

oi`c ,`gip `nw mrh itle ?mixg` ici lr jenqa

xngc zepne` yiy eze`a df xac dyriy in
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קנ
jtdy in` cenr ai sc ± ipy wxtohw cren

øåñà íåçúä êåúá úìåáé÷ éìá÷î-,`zaya dil icar ik zleaiwa iebl dk`ln ozil

zayc `nw wxta lld zia ixyc `de .dil adi zaya meid :ixn`e `nlr ilek ircic

)(a,fiieba dqiakc meyn ,megzd jeza elit`e ,dkiyg mr zay axra qaekl milk ozil

xkpinc icin la` .`cyg `kile ,xkpin `lc icin-.`cyg meyn ,xeq` megzd jeza

íúäì àáø÷îã àúî àëéà éà ìáà-oze`

mieb ipdc irci edpi`c ,mixeq` mieb milret

.edl adi `zaya :ixn`e dk`ln dil icar

øåñà-.dil eadi meid :ixn`crééñî äåä éråéñ
àðáéúá-.dk`lnl oaz mdl ozep didy

ediicda riiqn `ede li`edc-.xeq`éøâðåáà-

.zepgley ixcqnåäééúãéár ãáréîì-m`

oglyd xayp-.epwzl ixyééåùøù-geix

`le ,ediicda ilk` `wc mzcerq ick ,`nlra

.dk`ln aiyg `wúìåáé÷ ïéìá÷î-iebl dpzep

.crend xg` dzeyrläîäá ïéréáøî ïéà-

.cren ly elega dk`ln ciarc meynïéà
ïéréáøî-dilr oi`iane dndad oifge` oi`

.xkføåëáá-:aizke ,dk`ln dia ciarwc

)(eh mixac."jxey xekaa cearz `l"úåø÷áì
-:dnvrn zraex `ide ,zenda my yiy mewn

ïéøééãî-e`iveiy ick ,dcyl dnda oiqipkn

.dcyd oilafne ,lafïúåà ïérééñî ïéà-dndal

md mieb m` e` ,dcya `al-mdl oiriiqn oi`

,dcyd lk lafzy ick mewnl mewnn oriqdl

.mnvrn oi`aa elit`ørðì-m` oebk ,xenyl

.md miebúáù øéëù-xiicl reayd lk exkyy

.edcyråáù-.dhinyïérééñî-ly eli`k

:opiqxb ikd .`ed miebáåè íåéå úáùá éåâ äùårå
ãråîá ïérééñîå-,xnelk .dk`ln gxh `lc

.xiicl xiky eze`l riiql oilekiåì ïéøñåîå
åðàö ørðì ãçà äråø-li`ed ,dze` oixiicny

.ynn zayl xiky epi`eúáùá øîåà éáø
äáåèá-eze`l riiql mc` mey dvex m`

ezaeha xiky-`le mpga :xnelk ,dyer

.xkyaäðùîøåáä êåúá-eze` zbd iptly

.xea iexw zbd on ea ltep oiidy ilkøîåâå óìåæ
åëøãë-ziagd sbe ,ziaga eze` wixn :xnelk

.dxenb dtebnaíéãåîì åì äùår-leki epi`

liaya ,oicenil epiid ,mtgiy `l` ekxck sebl

enzeq epi` m`y .uingi `ly-.uingn

àøîâàëéøöå-iaa ipya ,ediiexza xninl

slef xne` iqei iax ,`xngce `gync ,oizipznc

.'ekàéääá-.oizipznc `yixéñåé éáø øîà÷-

.ekxck slefàçùîã-`ciqt `ki`e ,xiwi

.`xiziäãåäé éáøì äéì äãåî-sbe slef epi`c

.i`xr micenil dyer `l` ,ynnéáøë àìã
éñåé-:xn`c.iepiy jixv epi`e ekxck xneb

rùéîì-.ziagd sebléðéñ-.sqei axäëìä
éñåé éáøë-.ekxck sbcrééùå éåàñ úéù øá

rééù àìå éðîú øáî-sben xky dti :xnelk

lecb ilka `edy xkyn ,oi`q dyy wifgny

.oi`q dpeny wifgnyíéúåë úåëìäë-

) opixn`c(`,c oilegwifg`c `kid :-,wifg`

wifg` `lc `kid-.wifg` `lúåøå÷r-dy`k

.dteb `l` ,ixt dpnn mc`l oi`y ,dxwrïéàå
åæî åæ ïéãéîì-ef jk ,zxzen efy myk :`ni`c

ikid ik :opixn` `le mizeka enk .zxzen

ipd itli `l `l` i`da wifgn ,i`da wifgnc

.ipdnøî-,`ciqtl yiig `ziag oiztef xn`c

,dl iztf `l i` `xizi `ciqt `ki` `ziagae

`fek .`xizi `ciqt `kil `zfekae .`pii yitpc meyn-.ohw ilkøî-.`xizi `gxih `ki` `ziagae ,`xizi `gxih `kil `fekae ,`xizi `gxihl yiigc ,`fekl oiztef xn`c
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øîàÐ megzd jeza zleaiw ilawn l`eny'hpewa yxit ,ieb qaekl milk opixyc `d

mbe crena ixyc xne`e .wlgn did `l awri iaxe .l`xyi ly `edy xkpin `lc

) zayc `nw wxta opixye ,lew zrnyd `ki` min ly migix `dc ,zaya`,gi`nw wxtae .(

) dxf dcearcmye a,`koky lke ,ciarw dizeqix`c meyn ,iebl dcy xikydl opixy (

xdnn `l` jka dlrzn ziad oi`y ,zeplaw

bilt xfrl` oa oerny iaxc ab lr s`e .zeyrl

`wc l`ilnb oa oerny oaxk dkld `nzqn Ð

Ð dcy `d :rnyn ,dpyna ugxn mzd xq`

zayc `nw wxta `ipze .mzd wiicck ,ixy

)(`,hiepi`e ,zeayl zpn lr enr wqet :dpitq iab

ezeplaw zeyrl gipn iebd oi` `nl` .zaey

weqtl 'it` :xn`c o`n `ki`e .l`xyi liaya

yxtn Ð l`eny xq`c oizrnyae .jixv oi`

edlek oicinrny yexit eze`k awri epiax

ohw cren) xn`c `yiy axcke ,la`a `zzrny

(a,`ioixeq` cren ly elega oixzend mixac :

.`ziixe`c oirk e` `ziixe`c iedc ,ela` inia

lwdl odl yiy oky lke ,eliwd Ð crena la`

m`e .dia lflfil `lc jk lk opiyiig `lc ,zaya

xn`w ikid ,l`eny ixii` zelia`ac oeik :xn`z

`l` oxn` `l ,mzdl `axwinc `zn `kil ike

ilf`c igiky `lc miaeh minie zezaya

jixve xeq` Ð cren ly elega la` ,`zkecn

.oeiréøáãÐ iqei iax`zlin `ipz .onya

iaxc `zlin ligz`c oeike ,`yixa dcedi iaxc

i` xea` i` `prci `l oiia sbe .dl miiqn Ð iqei

jiiyc ,i`w ziag` dxe`kl ,edin .i`w ziag`

da ipzwcne ,dtebn darnyn Ð xnebe slef

ixg` sbc rnyn ,jiiy `l ziag`c ,i`w xea`c

zile .xea` i`wc rnyn oicenil el oiyer mbe ,ok

ibqc ,oicenil jiiy `l ziag`c ,xnebe slef dil

.ohw ieqika
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קני
jtdy in` cenr ai sc ± ipy wxtohw cren

øåñà íåçúä êåúá úìåáé÷ éìá÷î-,`zaya dil icar ik zleaiwa iebl dk`ln ozil

zayc `nw wxta lld zia ixyc `de .dil adi zaya meid :ixn`e `nlr ilek ircic

)(a,fiieba dqiakc meyn ,megzd jeza elit`e ,dkiyg mr zay axra qaekl milk ozil

xkpinc icin la` .`cyg `kile ,xkpin `lc icin-.`cyg meyn ,xeq` megzd jeza

íúäì àáø÷îã àúî àëéà éà ìáà-oze`

mieb ipdc irci edpi`c ,mixeq` mieb milret

.edl adi `zaya :ixn`e dk`ln dil icar

øåñà-.dil eadi meid :ixn`crééñî äåä éråéñ
àðáéúá-.dk`lnl oaz mdl ozep didy

ediicda riiqn `ede li`edc-.xeq`éøâðåáà-

.zepgley ixcqnåäééúãéár ãáréîì-m`

oglyd xayp-.epwzl ixyééåùøù-geix

`le ,ediicda ilk` `wc mzcerq ick ,`nlra

.dk`ln aiyg `wúìåáé÷ ïéìá÷î-iebl dpzep

.crend xg` dzeyrläîäá ïéréáøî ïéà-

.cren ly elega dk`ln ciarc meynïéà
ïéréáøî-dilr oi`iane dndad oifge` oi`

.xkføåëáá-:aizke ,dk`ln dia ciarwc

)(eh mixac."jxey xekaa cearz `l"úåø÷áì
-:dnvrn zraex `ide ,zenda my yiy mewn

ïéøééãî-e`iveiy ick ,dcyl dnda oiqipkn

.dcyd oilafne ,lafïúåà ïérééñî ïéà-dndal

md mieb m` e` ,dcya `al-mdl oiriiqn oi`

,dcyd lk lafzy ick mewnl mewnn oriqdl

.mnvrn oi`aa elit`ørðì-m` oebk ,xenyl

.md miebúáù øéëù-xiicl reayd lk exkyy

.edcyråáù-.dhinyïérééñî-ly eli`k

:opiqxb ikd .`ed miebáåè íåéå úáùá éåâ äùårå
ãråîá ïérééñîå-,xnelk .dk`ln gxh `lc

.xiicl xiky eze`l riiql oilekiåì ïéøñåîå
åðàö ørðì ãçà äråø-li`ed ,dze` oixiicny

.ynn zayl xiky epi`eúáùá øîåà éáø
äáåèá-eze`l riiql mc` mey dvex m`

ezaeha xiky-`le mpga :xnelk ,dyer

.xkyaäðùîøåáä êåúá-eze` zbd iptly

.xea iexw zbd on ea ltep oiidy ilkøîåâå óìåæ
åëøãë-ziagd sbe ,ziaga eze` wixn :xnelk

.dxenb dtebnaíéãåîì åì äùår-leki epi`

liaya ,oicenil epiid ,mtgiy `l` ekxck sebl

enzeq epi` m`y .uingi `ly-.uingn

àøîâàëéøöå-iaa ipya ,ediiexza xninl

slef xne` iqei iax ,`xngce `gync ,oizipznc

.'ekàéääá-.oizipznc `yixéñåé éáø øîà÷-

.ekxck slefàçùîã-`ciqt `ki`e ,xiwi

.`xiziäãåäé éáøì äéì äãåî-sbe slef epi`c

.i`xr micenil dyer `l` ,ynnéáøë àìã
éñåé-:xn`c.iepiy jixv epi`e ekxck xneb

rùéîì-.ziagd sebléðéñ-.sqei axäëìä
éñåé éáøë-.ekxck sbcrééùå éåàñ úéù øá

rééù àìå éðîú øáî-sben xky dti :xnelk

lecb ilka `edy xkyn ,oi`q dyy wifgny

.oi`q dpeny wifgnyíéúåë úåëìäë-

) opixn`c(`,c oilegwifg`c `kid :-,wifg`

wifg` `lc `kid-.wifg` `lúåøå÷r-dy`k

.dteb `l` ,ixt dpnn mc`l oi`y ,dxwrïéàå
åæî åæ ïéãéîì-ef jk ,zxzen efy myk :`ni`c

ikid ik :opixn` `le mizeka enk .zxzen

ipd itli `l `l` i`da wifgn ,i`da wifgnc

.ipdnøî-,`ciqtl yiig `ziag oiztef xn`c

,dl iztf `l i` `xizi `ciqt `ki` `ziagae

`fek .`xizi `ciqt `kil `zfekae .`pii yitpc meyn-.ohw ilkøî-.`xizi `gxih `ki` `ziagae ,`xizi `gxih `kil `fekae ,`xizi `gxihl yiigc ,`fekl oiztef xn`c
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øîàÐ megzd jeza zleaiw ilawn l`eny'hpewa yxit ,ieb qaekl milk opixyc `d

mbe crena ixyc xne`e .wlgn did `l awri iaxe .l`xyi ly `edy xkpin `lc

) zayc `nw wxta opixye ,lew zrnyd `ki` min ly migix `dc ,zaya`,gi`nw wxtae .(

) dxf dcearcmye a,`koky lke ,ciarw dizeqix`c meyn ,iebl dcy xikydl opixy (

xdnn `l` jka dlrzn ziad oi`y ,zeplaw

bilt xfrl` oa oerny iaxc ab lr s`e .zeyrl

`wc l`ilnb oa oerny oaxk dkld `nzqn Ð

Ð dcy `d :rnyn ,dpyna ugxn mzd xq`

zayc `nw wxta `ipze .mzd wiicck ,ixy

)(`,hiepi`e ,zeayl zpn lr enr wqet :dpitq iab

ezeplaw zeyrl gipn iebd oi` `nl` .zaey

weqtl 'it` :xn`c o`n `ki`e .l`xyi liaya

yxtn Ð l`eny xq`c oizrnyae .jixv oi`

edlek oicinrny yexit eze`k awri epiax

ohw cren) xn`c `yiy axcke ,la`a `zzrny

(a,`ioixeq` cren ly elega oixzend mixac :

.`ziixe`c oirk e` `ziixe`c iedc ,ela` inia

lwdl odl yiy oky lke ,eliwd Ð crena la`

m`e .dia lflfil `lc jk lk opiyiig `lc ,zaya

xn`w ikid ,l`eny ixii` zelia`ac oeik :xn`z

`l` oxn` `l ,mzdl `axwinc `zn `kil ike

ilf`c igiky `lc miaeh minie zezaya

jixve xeq` Ð cren ly elega la` ,`zkecn

.oeiréøáãÐ iqei iax`zlin `ipz .onya

iaxc `zlin ligz`c oeike ,`yixa dcedi iaxc

i` xea` i` `prci `l oiia sbe .dl miiqn Ð iqei

jiiyc ,i`w ziag` dxe`kl ,edin .i`w ziag`

da ipzwcne ,dtebn darnyn Ð xnebe slef

ixg` sbc rnyn ,jiiy `l ziag`c ,i`w xea`c

zile .xea` i`wc rnyn oicenil el oiyer mbe ,ok

ibqc ,oicenil jiiy `l ziag`c ,xnebe slef dil

.ohw ieqika
qipkn
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jtdyקנב ina cenr ai sc ± ipy wxtohw cren
øåñà ìáà øåèô ïäî ùé-oiztef oi` ipzwc `de-la` ,dligzkl carinl xeq`

carica-oiztef ipzwc `de .aiig ied `l-.dligzkl xzen iedãöçéîì-axe .xevwl

?dl ixy i`n`e ,ded lk`i dn el yi `pedäéì øîà-elek elit` xaegn ipzwc i`d

xeq` inp cea`-.dizeek ol `xiaq `le `id d`cigie ,`id iqei iaxåàì àîåé ìëã ïåéë
àåä éåðéù åàì àðãéàä éùééã úåøôá-ikiyiic

xq`c `de ,`id iqei iax mlerle .zext `la

zexta-.`id `zlin `yee`c meynïçè íàå
-xg`l cr xizede ,crend jxevl crena

.crendøúåî-.crend xg` elk`lãáìáå
íéøré àìù-jxevl :xn`ie ,daxd dyri `ly

xg`l xiizyzy ick oiekzne ,dyer ip` crend

.crendùãçä ïî äúåùå íéørî-:xnel lekiy

.elihd crend jxevlìàåîù àîéì-,citw`c

xaegna `zipzn `iddk ,dil `xiaq d`cigik

iqei iaxk `pniwe`e ,xeq` inp cea` elek elit`

.d`cigiàãéñô äåä àìã éèéçã àãöç-ikdl

ixryc `cvga la` .ctwi`-iaxk dl xaq `l

.xiq`c iqeiäåä ìëàé äî åì ïéà-ciar ikdl

.ikdäéî÷ äåîééñ àì-ded `lc el exn` `l

dn dil.ctwi` ikdl ,lk`iéðàù áåùç íãà-

dn el oi` elit` ikd carinl dil ded `l ax

.lk`i÷ôð-.zaya xvgaàùåãîã àúøîåçá
-.benl` ly dnzege zkzn ly `id ,zrah

ïéøéù* -.frla `"iwyepúåîë ìëàð àåäù ìë
éç àåäù-.ody zenk iypi` ezy `ineíãà

éðàù áåùç-,xzei envr lr xingdl el yi

`le ,`yecnc `zxnega wtinl dil ded `le

.ieb `litw mig`c `in izyinlúøåñðì-mivr

.dkizgd on oiltepy miwcàáà-.xriàééðìùá
-eze`a xri el did ,xnelk .xird my :yexit

.mewnäé÷ñôéîì érá àâøð èéîúùéàäé÷ùì-

.iia`c` xarc meyn ,iy` axcäé÷áù-

meyn yibxdy ,crena divvw `lc ,`a`l

.`bxp dil ltp iia`c` xarcàðúéë ø÷réîì-

.`crenc `legaìè÷éîì-.jezglàúåùë-

**.o"elnedäôéôçì-oebk ,lk`n ea zeqkl

:crend jxevl mixnze mip`zééæðì-enk

) `xkiyc `ziifp(`,dl `nw `aaiifpl .-

eda carinl efgc ,oinyneya eda zi`c oipirxb

.`gynäéñéãøôì éàðé éáø äéø÷ôà-meyn

`legl cr edyc ,`nlrl dlwz did eci lrc

.ithwe `crencäðùîäìåù-.dlrnàìù
ãråîá åúëàìî ïéåëé-x`ya i`pt el yiy

.crenl ddyn `ede ,dpyd zeniåãáàé-

.odn zepdil xeq`yàøîâåäãéã àrðéö
àåä àîîé-ibq `le ,inc `nnik dlila elit`

.meia inp oqipkn ikdl .oqipkdl `ly dil

àøåðã éøëåãî-.zewea`åéðá åñð÷éù åäî
åéøçà-.dk`ln dze` xeq` `di inp eipal

crena ezk`ln oeekc oeikc-ediy `ed oic

.miiw mdia` didy myk ,dpnn zepdil oixeq`
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) oizrnya onwle .`ihnwxta(`,biepiid `nye .`ed `gxih `le `gxih meyn cren :xn`

.dk`ln `edy xaca `wec

íàepa eqpw zne xekad of` mxv xnel ivniz

Ð eixg`oeek la` .dyr `xeqi`c meyn

jixv `le .oiicr `xeqi` dyr `l Ð ezk`ln

) "gleyd" wxta la` .`ziixe`c dibdloihib

m`,cnÐ eixg` epa eqpw i` ira zne xkn iabc (
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.`ziixe`c ied `lc `l` ,`xeqi` car inp zne
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קנג jtdy ina cenr ai sc ± ipy wxtohw cren
øåñà ìáà øåèô ïäî ùé-oiztef oi` ipzwc `de-la` ,dligzkl carinl xeq`

carica-oiztef ipzwc `de .aiig ied `l-.dligzkl xzen iedãöçéîì-axe .xevwl

?dl ixy i`n`e ,ded lk`i dn el yi `pedäéì øîà-elek elit` xaegn ipzwc i`d

xeq` inp cea`-.dizeek ol `xiaq `le `id d`cigie ,`id iqei iaxåàì àîåé ìëã ïåéë
àåä éåðéù åàì àðãéàä éùééã úåøôá-ikiyiic

xq`c `de ,`id iqei iax mlerle .zext `la

zexta-.`id `zlin `yee`c meynïçè íàå
-xg`l cr xizede ,crend jxevl crena

.crendøúåî-.crend xg` elk`lãáìáå
íéøré àìù-jxevl :xn`ie ,daxd dyri `ly

xg`l xiizyzy ick oiekzne ,dyer ip` crend

.crendùãçä ïî äúåùå íéørî-:xnel lekiy

.elihd crend jxevlìàåîù àîéì-,citw`c

xaegna `zipzn `iddk ,dil `xiaq d`cigik

iqei iaxk `pniwe`e ,xeq` inp cea` elek elit`

.d`cigiàãéñô äåä àìã éèéçã àãöç-ikdl

ixryc `cvga la` .ctwi`-iaxk dl xaq `l

.xiq`c iqeiäåä ìëàé äî åì ïéà-ciar ikdl

.ikdäéî÷ äåîééñ àì-ded `lc el exn` `l

dn dil.ctwi` ikdl ,lk`iéðàù áåùç íãà-

dn el oi` elit` ikd carinl dil ded `l ax

.lk`i÷ôð-.zaya xvgaàùåãîã àúøîåçá
-.benl` ly dnzege zkzn ly `id ,zrah

ïéøéù* -.frla `"iwyepúåîë ìëàð àåäù ìë
éç àåäù-.ody zenk iypi` ezy `ineíãà

éðàù áåùç-,xzei envr lr xingdl el yi

`le ,`yecnc `zxnega wtinl dil ded `le

.ieb `litw mig`c `in izyinlúøåñðì-mivr

.dkizgd on oiltepy miwcàáà-.xriàééðìùá
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המשך בעמוד ככ



אגרות קודשקנד

 ב"ה,  י"ט מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה לשאלתו במכתבו

א( באם ימשיך בלימוד התניא.

ולפלא השאלה והספק בזה ח"ו כי מובן ופשוט שמוכרח לימוד פנימיות התורה אשר בדורנו 

שהעתיק  ומה  ההקדמות  לשער  בהקדמתו  וויטל  ר"ח  רבנו  בדברי  ועיין  החסידות,  בתורת  נתגלתה 

מדברי הזהר הק' בזה, דברים מבהילים, וראה ג"כ קונטרס עץ חיים לכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( אביו 

של כ"ק מו"ח אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בארוכה עד"ז, ואפילו אלו שהן מתלמידי תלמידיו 

של הגר"א הנה זה לשון הגר"א בענין הנ"ל. "וכל זמן שאינו מבין הסוד אפילו הפשט אינו ברור בידו, 

ומי שהי' יכול להשיג סודות התורה והוא לא השתדל להשיגן נידון בדינין קשין ר"ל, והעוסקים ברמז 

וסדר אין יצר הרע יכול להתגרות בהם" ]הועתק בספר אבן שלמה פרק ח' וש"נ[.

ב( מהעצות היעוצות לבלבול מחשבות בתפלה, הוא מיעוט בדברים בטלים במשך היום, כיון 

שברובא דרובא הם המקור למחשבות בטלות, תפלה ולימוד מבפנים הסידור והספר, תפלה וגם לימוד 

בטהרה, ז.א. ע"י זהירות בטבילת עזרא, והפרשה לצדקה קודם תפלת הבקר בימות החול, ולכל לראש 

בלשון המשנה, יקבל עליו עול מלכות שמים ואחרי כן יקבל עליו עול תורה ומצות, והשפעתו על חבריו 

בכל האמור, הנה זכות הרבים זו תעמוד לו להצליח בענינים אלו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 

 ב"ה,  מוצש"ק כ' מנ"א, תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... וכיון שנכנסנו להימים אשר עליהם אמרו רז"ל שכל המוסיף מוסיפין לו, הנה יה"ר שיוסיף 

כאו"א בעניני תורה ומצות מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות, ויוסיף השי"ת בברכותיו 

בכל המצטרך לאדם וביתו.

והרי גם מתקרבים אנו לימי חדש הרחמים, הוא חדש אלול, אלו"ל ר"ת איש לרעהו ומתנות 

לאביונים, וידוע דרז"ל איש זה הקב"ה שנאמר ה' איש וגו' וקורא הוא לבני ישראל בשם אחיי ורעיי, 

ואפילו אלו שאין בהם - בגלוי - עניני הסוג דאח ורע, נכנסים הם ודאי בסוג השני דמתנות לאביונים, 

אביון - התאב לכל דבר, כי חסר הוא כל דבר - אשר - בלשון רבנו הזקן - בסבר פנים יפות ובפנים 

שוחקות ימלא השי"ת משאלות לבב כאו"א לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות.

בברכה,

מ. שניאורסאהן



קנה אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בשאלתו, איך צריך להיות היחס להשיטה האומרת אשר במקומות מיוחדים 

בזה  ורואים  בזה.  וכיוצא  בדת  רעפארמען  לעשות  שצריך  או  בדת  צורך  אין  מיוחדות  בתקופות  או 

תועלת דקירוב הלבבות.

בכמה מקומות  הוא  ברור  דין  כיון שפסק  בו,  לספק  כל מקום  אין  בענין אשר  לפלא שאלה 

בתורתנו הק' ומהם ברמב"ם הלכות תשובה פרק ג' הלכה ח-י"ד, האומר שאין התורה מעם ה' אפילו 

פסוק אחד אפילו תיבה אחת כו' הרי זה כופר בתורה וכן הכופר בפירושה והוא תורה שבעל פה כו' 

אלו שמנינו אע"פ שהם מישראל אין להם חלק לעולם הבא, ובפירוש המשניות שלו )סנהדרין ריש פרק 

יו"ד( היסוד השמיני בביאור הנ"ל יותר.

אשר מזה מובן שהשיטה הנקראת רעפארם האמורה או שאומרת שאין צורך ח"ו בדת, אינה 

שיטה בדת, אלא שיטת הכפירה בדת ישראל ולוחמת בה.

אינו מזכיר עד"ז במכתבו אבל תקותי ששאלה האמורה היא רק לפלפולא בעלמא ומתחזק 

הוא בת"ת ומקיים מצות כדרוש והשי"ת יצליחו לבשר טוב.

 ב"ה,  כ"ג מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

האברך יהושע שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב שעלה בידו בסיוע להכניס את פלוני לבריתו של אברהם אבינו וכו' 

ולפלא שכנראה נתארך הדבר עד שקבצו סכום הכסף הנדרש לזה בה בשעה שהמשרד לעניני דת נענה 

לענינים כאלו ועושה זה ע"ח המשרד, והרי גם הוא במכתבו מזכיר איזה מלים ע"ד פעולות משרד זה 

בשטח זה.

דא"ג כיון שכותב שלהנמול שהוא כבר לאחרי הבר מצוה נתנו לו קודם המילה שלאף געטראנק, 

שפירוש הדבר בזה היא הרדמה כללית, צריך הי' לברר אצל רב מורה הוראה עד"ז כיון שיש מקום 

לומר שיש אפשרית לזריקה במקום הסמוך )ע"פ רוב עושים זה בגב וחוט השדרה( שפעולתה רק נטילת 

הרגשת כאב למשך זמן, אבל אינה הרדמה והאדם שולט בכל חושיו, ז.א. מחויב בכל המצות, ומובן 

החילוקים שבין שני האופנים.

ובמ"ש אודות חנוך הכשר לאלו שעדיין לא נמולו אף שהם כבר בגיל מוקדם, והמילה שלהם, 

מה להקדים, מובן שצריך לעשות ככל האפשרי בשני הענינים, ואין לעכב האחד מפני השני.

והולך  דמוסיף  ובאופן  אגו"ח  צעירי  בפעולות  משתתף  הנ"ל  בענינים  פעולות  על  נוסף  בטח 

כדרישת ימים אלו עליהם נאמר כל המוסיף מוסיפין לו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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`zax `zkld
äòáù ïéðîì [çì לבין בינו בקדיש שהפסיקו אף -

העולים  .75שאר
øéèôîä ãáìî [èì שקרא מה ויקרא השביעי ויחזור -

המפטיר  ויעלה קדיש, חצי ויאמר .76הששי,
ìëä éøáãì [î היוצאות המפטיר בקריאת הקפדות -

זה: מסעיף
.à שני לעלות ולא למפטיר הקדיש את לסמוך יש

ומפטיר) (שביעי הקדיש לאחרי .78קרואים
.á מן אינו שהמפטיר האומרים לדעת גם לצאת נוהגים

על  פעמים ג' כך לשם לחזור צריך אם גם המנין,
.79הקריאה 

.â האפשר ככל למעט להזהר יש שאפשר, במקום
קראו  שכבר מה שהמפטיר 80מקריאת במקום וכן ,

המפטיר  לפני קדיש לומר אין המניין מן .81עולה

zetqede mipeiv
כו"ע 75) בקדיש הפסיקו שאם הסוברים כדעת ודלא

שבעה. למניין עולה אינו שהמפטיר מודים
להיות 76) שעלול (כפי החמישי עם הסדרה השלים ואם

שנים, עוד לקרות צריך קדיש, ואמר בשבת) שחל ביו"ט
המפטיר, עצמו והוא שביעי שיהיה ואחד לששי אחד
בשבת  הוא ואם החמישי, שקרא מה למפרע ויקראו
והמפטיר  השניה בס"ת המנין ישלים - ס"ת שני שמוציאין
שיעלה  מסתבר עדיין קדיש אמר לא אם אבל ז', למנין עולה

והח"ק. השביעי קריאת אחר מפטיר
המפטיר, עם ששה שקראו נזכרו המפטיר קריאת אחר ואם
לפניה  בברכה אחד ולהעלות ס"ת להוציא שצריכין מסתבר
קרואים, ז' של המנין להשלים השבוע בפרשת ולאחריה
בחיסר  ה"ה ס"ת, להוציא שצריך א' פסוק בחיסר כמו
מחוברים  שמטו"מ וחשבו טעו ואם הקרואים, ממספר
מטות  בפ' גברי ז' לקרות לחזור א"צ פרשיות ב' וקראו
סי' (בדה"ש מסעי בפ' גברי ז' יקראו הבא ובשבת לחוד,

אחרונים). בשם סק"ח פד
יא.77) סעיף כדלעיל

מן 78) אינו שהמפטיר האומרים ידי יצאו לא אם גם
מודים  שכולם הסוברים יש קדיש שכשאומרים ואף המנין,

שמג). ע' פס"ד צ"צ (ראה המנין מן אינו שהמפטיר
הפסוקים 79) על פעמים ב' יחזרו קדיש אמרו כשלא ולכך

מפטיר. ולצורך שביעי לצורך האחרונים
מ"מ 80) - המפטיר לצורך פעמים ב' לקרוא שהמנהג ואף

פעמים. ג' יקראו שלא ישתדלו
קדיש  שכשאמרו הטעם לבאר לט ס"ק התהל"ד כתב כן
כדי  שהוא למפטיר, השביעי את מחשיבים השישי לאחר
האפשר  במקום זהו אמנם פעמים, ג' הקריאה לכפול שלא
אמר  ולא קרואים ששה לאחר הפרשה כשסיים שהרי בלבד
י"ח  לצאת כדי פעמים ג' האחרונים הפסוקים קוראים קדיש

המניין. מן שאינו האומרים
התהל"ד  כדברי אינו שהטעם משמע (שם) שבצ"צ ובפרט

הקדיש. לאחר גברי ב' לקרות שאין משום אלא הנ"ל
מן 81) עולה המפטיר דא בכגון שגם פסק שבשוע"ר אע"פ

הראשונים, ממשמעות דלעיל הצ"צ עליו הקשה מ"מ המנין
כך. על לסמוך אין ולכתחילה

•
zay zekld - jexr ogley

ÂË ממנו להוציא לסחטו מותר מבושל פרי שאר או תפוח
כדי  ולא ממנו האוכל כל סוחט הוא שהרי בו שיש מה

מימיו: ממנו להוציא

ÊË בידים אותם לרסק אסור בהם כיוצא וכל והברד השלג
מימיהן  שיזובו כדי דקות לחתיכות לשברם דהיינו
הוא  נותן אבל הללו מים שבורא למלאכה שדומה משום
והם  לצננו כדי החמה בימות מים או יין של כוס לתוך
או  בחמה להניחם מותר וכן חושש ואינו מאליהם נימוחים

שתהא  עד שם להתחמם יכולים שאין במקום המדורה כנגד
מאליהם. שם נפשרים והם בו סולדת היד

שהנימוח  הכוס לתוך ליתן אלא התירו שלא אומרים ויש
אבל  שבכוס במים או ביין מעורב אלא לבדו בעין אינו
מטעם  בדיעבד אפילו אסור לבדו בעין הוא כשהנימוח

שי"ח. בסי' שנתבאר

שלכתחלה  אלא הראשונה כסברא שהעיקר שם נתבאר וכבר
להחמיר: נוהגין
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ÊÈ מימיו שיזובו בשביל לרסק כשמתכוין אלא אסרו לא
קצת  יזובו אם אפילו ממנו חתיכה לשבור מותר אבל
ועוד  כלום חשוב ואינו הוא מועט שדבר זה ידי על מים
הולכים  שהם ועוד רישיה פסיק ואינו לכך מתכוין שאינו
למשקים  העומדים פירות לסחיטת כלל דומין (ואינן לאיבוד
על  כלל לגזור אין ולכן לאיבוד הולך הנסחט המשקה שאין

זה): מפני זה

ÁÈ אינו שהרי מתחתיו מים ליטול הקרח לשבר מותר
כלל  איסור אין הקרח שבירת ומשום בזה מים בורא
שום  ופסיקתו בשבירתו אין כלי שאינו תלוש דבר שכל
כיון  באר או בנהר אבל שי"ד בסי' כמ"ש כלל איסור

לשברו: אסור לקרקע מחובר שהקרח

ËÈ שהמלח מפני במלח ידיו לשפשף שלא ליזהר צריך
וליטול  במלח מים להשליך מותר אבל ידיו על נימוח
שלא  ובלבד מאליו שם נמחה שהמלח אע"פ מהם ידיו
במים  כלל ידיו ליטול שלא צריך ובחורף בידיו ישפשפנו
ואם  מהמלח להתרסק קלים שהמה ברד או שלג בהם שיש

בידים. מרסק יהא שלא ידיו בין ידחקם שלא יזהר יטול

מתערב  אלא לבדו בעין אינו שהנימוח שכל אומרים ויש
מותר  ולכן מותר בידים וממחהו מרסקו אפילו אחר בדבר
מלח  או וברד שלג בהם שיש במים ולשפשפם ידיו ליטול
מתערבים  שהם כיון בידיו אותם וממחה שמרסקם אע"פ
שלג  חתיכות בידים לרסק אפילו מותר וכן ידיו שעל במים
שטעם  מפני מים או יין של כוס לתוך וזב נמחה שיהא וברד
פירות  יסחוט שמא גזרה משום הוא בידים הריסוק איסור
עומדים  הן למימיהן והברד שהשלג לפי למשקין העומדים

דומה וכיו  שאינו לפי גזרו לא אחר בדבר מתערב שהוא ן
הוא  הנסחט שהמשקה למשקין העומדים פירות לסחיטת

לבדו. בעין

הראשונה: כסברא להחמיר ויש

Î ע"י כי בשלג מים להטיל נזהר שהיה מי יש ולפיכך
לפי  שאסור בידים כממחהו זה והרי השלג נימוח השתן

הוא  (וגם לבדו בעין הנימוח שאין אע"פ הראשונה סברא
שלא  אפשר כי ברגליו שלג לדרוס מותר אבל לאיבוד) הולך
ונמס  נמחה הוא אם אף ולכן כך ידי על ונמס נמחה יהא

רישיה. פסיק שאינו כיון ומותר הוא מתכוין שאינו דבר

השלג  נימס ובודאי לחים המנעלים שאפילו שאומר מי ויש
דבר  שהוא מפני בשלג רגלים מי להטיל מותר וכן מותר שם
שלג  מלאה הארץ כל כי החורף בימות בו ליזהר אפשר שאי

כלל  חכמים בו גזרו לא ולכן

בקל): ליזהר שאפשר במקום להחמיר (וטוב

‡Î שמא לכסותה מים של חבית פי על סודר לפרוס אסור
אבל  מלבן משום ויתחייב לסחטו ויבא במים יתלכלך
עליו  חושש שאינו מפני מותר עליה לפרוס העשוי בגד
מותר  אבל לכך מיוחד שהוא כיון מתלכלך אם לסחטו
שכר  או שמן של או אדום יין של חבית פי על סודר לפרוס
במשקין  לכתחלה לשרותו ואפילו בהם כיוצא משקים ושאר
אלא  מלבן שאין מפני מותר עליו לסננו כגון בידים הללו

בהם. וכיוצא לבן ויין מים

אסור  מלבנין שאין במשקין אפילו שנשרה בגד מקום ומכל
שסחיטת  כמו הדש תולדת שהוא מפרק איסור משום לסחטו
זו  סחיטה על חייב שאינו אלא מפרק משום אסורה פירות
אינו  אם אבל מהבגד הנסחטין למשקין צריך כן אם אלא
הבגד  לנקות כדי אלא סוחט ואינו הנסחטין למשקין צריך
שמפרק  לתבואה צריך הוא שהדש כלל לדישה דומה זה אין
אלא  התורה מן איסור זו בסחיטה אין לפיכך מהשבלים

סופרים. מדברי

משום  מלבנים שאין במשקין בגד לשרות שלא גזרו לא ולכן
חייב  שאינו כיון מפרק משום ויתחייב יסחוט שמא גזרה
כלל  לחוש אין וזה הנסחטין למשקין צריך כן אם אלא
שאינן  מפני ממנו שיסחטו המשקין לצורך הבגד שיסחוט

ד  ואין כלום כן:חשובים לעשות כלל רך

טוֿכא  סעיפים בשבת סחיטה דיני שכ סימן ב' חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: המצות,תוכןתוכןתוכןתוכן קיום על התורה לימוד מעלת

כולה  התורה כל ידיעת וחיוב
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.à שני לעלות ולא למפטיר הקדיש את לסמוך יש
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כו"ע 75) בקדיש הפסיקו שאם הסוברים כדעת ודלא

שבעה. למניין עולה אינו שהמפטיר מודים
להיות 76) שעלול (כפי החמישי עם הסדרה השלים ואם

שנים, עוד לקרות צריך קדיש, ואמר בשבת) שחל ביו"ט
המפטיר, עצמו והוא שביעי שיהיה ואחד לששי אחד
בשבת  הוא ואם החמישי, שקרא מה למפרע ויקראו
והמפטיר  השניה בס"ת המנין ישלים - ס"ת שני שמוציאין
שיעלה  מסתבר עדיין קדיש אמר לא אם אבל ז', למנין עולה

והח"ק. השביעי קריאת אחר מפטיר
המפטיר, עם ששה שקראו נזכרו המפטיר קריאת אחר ואם
לפניה  בברכה אחד ולהעלות ס"ת להוציא שצריכין מסתבר
קרואים, ז' של המנין להשלים השבוע בפרשת ולאחריה
בחיסר  ה"ה ס"ת, להוציא שצריך א' פסוק בחיסר כמו
מחוברים  שמטו"מ וחשבו טעו ואם הקרואים, ממספר
מטות  בפ' גברי ז' לקרות לחזור א"צ פרשיות ב' וקראו
סי' (בדה"ש מסעי בפ' גברי ז' יקראו הבא ובשבת לחוד,

אחרונים). בשם סק"ח פד
יא.77) סעיף כדלעיל

מן 78) אינו שהמפטיר האומרים ידי יצאו לא אם גם
מודים  שכולם הסוברים יש קדיש שכשאומרים ואף המנין,

שמג). ע' פס"ד צ"צ (ראה המנין מן אינו שהמפטיר
הפסוקים 79) על פעמים ב' יחזרו קדיש אמרו כשלא ולכך

מפטיר. ולצורך שביעי לצורך האחרונים
מ"מ 80) - המפטיר לצורך פעמים ב' לקרוא שהמנהג ואף

פעמים. ג' יקראו שלא ישתדלו
קדיש  שכשאמרו הטעם לבאר לט ס"ק התהל"ד כתב כן
כדי  שהוא למפטיר, השביעי את מחשיבים השישי לאחר
האפשר  במקום זהו אמנם פעמים, ג' הקריאה לכפול שלא
אמר  ולא קרואים ששה לאחר הפרשה כשסיים שהרי בלבד
י"ח  לצאת כדי פעמים ג' האחרונים הפסוקים קוראים קדיש

המניין. מן שאינו האומרים
התהל"ד  כדברי אינו שהטעם משמע (שם) שבצ"צ ובפרט

הקדיש. לאחר גברי ב' לקרות שאין משום אלא הנ"ל
מן 81) עולה המפטיר דא בכגון שגם פסק שבשוע"ר אע"פ

הראשונים, ממשמעות דלעיל הצ"צ עליו הקשה מ"מ המנין
כך. על לסמוך אין ולכתחילה

•
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ÂË ממנו להוציא לסחטו מותר מבושל פרי שאר או תפוח
כדי  ולא ממנו האוכל כל סוחט הוא שהרי בו שיש מה

מימיו: ממנו להוציא

ÊË בידים אותם לרסק אסור בהם כיוצא וכל והברד השלג
מימיהן  שיזובו כדי דקות לחתיכות לשברם דהיינו
הוא  נותן אבל הללו מים שבורא למלאכה שדומה משום
והם  לצננו כדי החמה בימות מים או יין של כוס לתוך
או  בחמה להניחם מותר וכן חושש ואינו מאליהם נימוחים

שתהא  עד שם להתחמם יכולים שאין במקום המדורה כנגד
מאליהם. שם נפשרים והם בו סולדת היד

שהנימוח  הכוס לתוך ליתן אלא התירו שלא אומרים ויש
אבל  שבכוס במים או ביין מעורב אלא לבדו בעין אינו
מטעם  בדיעבד אפילו אסור לבדו בעין הוא כשהנימוח

שי"ח. בסי' שנתבאר

שלכתחלה  אלא הראשונה כסברא שהעיקר שם נתבאר וכבר
להחמיר: נוהגין
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ÊÈ מימיו שיזובו בשביל לרסק כשמתכוין אלא אסרו לא
קצת  יזובו אם אפילו ממנו חתיכה לשבור מותר אבל
ועוד  כלום חשוב ואינו הוא מועט שדבר זה ידי על מים
הולכים  שהם ועוד רישיה פסיק ואינו לכך מתכוין שאינו
למשקים  העומדים פירות לסחיטת כלל דומין (ואינן לאיבוד
על  כלל לגזור אין ולכן לאיבוד הולך הנסחט המשקה שאין

זה): מפני זה

ÁÈ אינו שהרי מתחתיו מים ליטול הקרח לשבר מותר
כלל  איסור אין הקרח שבירת ומשום בזה מים בורא
שום  ופסיקתו בשבירתו אין כלי שאינו תלוש דבר שכל
כיון  באר או בנהר אבל שי"ד בסי' כמ"ש כלל איסור

לשברו: אסור לקרקע מחובר שהקרח

ËÈ שהמלח מפני במלח ידיו לשפשף שלא ליזהר צריך
וליטול  במלח מים להשליך מותר אבל ידיו על נימוח
שלא  ובלבד מאליו שם נמחה שהמלח אע"פ מהם ידיו
במים  כלל ידיו ליטול שלא צריך ובחורף בידיו ישפשפנו
ואם  מהמלח להתרסק קלים שהמה ברד או שלג בהם שיש

בידים. מרסק יהא שלא ידיו בין ידחקם שלא יזהר יטול

מתערב  אלא לבדו בעין אינו שהנימוח שכל אומרים ויש
מותר  ולכן מותר בידים וממחהו מרסקו אפילו אחר בדבר
מלח  או וברד שלג בהם שיש במים ולשפשפם ידיו ליטול
מתערבים  שהם כיון בידיו אותם וממחה שמרסקם אע"פ
שלג  חתיכות בידים לרסק אפילו מותר וכן ידיו שעל במים
שטעם  מפני מים או יין של כוס לתוך וזב נמחה שיהא וברד
פירות  יסחוט שמא גזרה משום הוא בידים הריסוק איסור
עומדים  הן למימיהן והברד שהשלג לפי למשקין העומדים

דומה וכיו  שאינו לפי גזרו לא אחר בדבר מתערב שהוא ן
הוא  הנסחט שהמשקה למשקין העומדים פירות לסחיטת

לבדו. בעין

הראשונה: כסברא להחמיר ויש

Î ע"י כי בשלג מים להטיל נזהר שהיה מי יש ולפיכך
לפי  שאסור בידים כממחהו זה והרי השלג נימוח השתן

הוא  (וגם לבדו בעין הנימוח שאין אע"פ הראשונה סברא
שלא  אפשר כי ברגליו שלג לדרוס מותר אבל לאיבוד) הולך
ונמס  נמחה הוא אם אף ולכן כך ידי על ונמס נמחה יהא

רישיה. פסיק שאינו כיון ומותר הוא מתכוין שאינו דבר

השלג  נימס ובודאי לחים המנעלים שאפילו שאומר מי ויש
דבר  שהוא מפני בשלג רגלים מי להטיל מותר וכן מותר שם
שלג  מלאה הארץ כל כי החורף בימות בו ליזהר אפשר שאי

כלל  חכמים בו גזרו לא ולכן

בקל): ליזהר שאפשר במקום להחמיר (וטוב

‡Î שמא לכסותה מים של חבית פי על סודר לפרוס אסור
אבל  מלבן משום ויתחייב לסחטו ויבא במים יתלכלך
עליו  חושש שאינו מפני מותר עליה לפרוס העשוי בגד
מותר  אבל לכך מיוחד שהוא כיון מתלכלך אם לסחטו
שכר  או שמן של או אדום יין של חבית פי על סודר לפרוס
במשקין  לכתחלה לשרותו ואפילו בהם כיוצא משקים ושאר
אלא  מלבן שאין מפני מותר עליו לסננו כגון בידים הללו

בהם. וכיוצא לבן ויין מים

אסור  מלבנין שאין במשקין אפילו שנשרה בגד מקום ומכל
שסחיטת  כמו הדש תולדת שהוא מפרק איסור משום לסחטו
זו  סחיטה על חייב שאינו אלא מפרק משום אסורה פירות
אינו  אם אבל מהבגד הנסחטין למשקין צריך כן אם אלא
הבגד  לנקות כדי אלא סוחט ואינו הנסחטין למשקין צריך
שמפרק  לתבואה צריך הוא שהדש כלל לדישה דומה זה אין
אלא  התורה מן איסור זו בסחיטה אין לפיכך מהשבלים

סופרים. מדברי

משום  מלבנים שאין במשקין בגד לשרות שלא גזרו לא ולכן
חייב  שאינו כיון מפרק משום ויתחייב יסחוט שמא גזרה
כלל  לחוש אין וזה הנסחטין למשקין צריך כן אם אלא
שאינן  מפני ממנו שיסחטו המשקין לצורך הבגד שיסחוט

ד  ואין כלום כן:חשובים לעשות כלל רך

טוֿכא  סעיפים בשבת סחיטה דיני שכ סימן ב' חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: המצות,תוכןתוכןתוכןתוכן קיום על התורה לימוד מעלת

כולה  התורה כל ידיעת וחיוב

êåúî íùä úãåáò] åæ äðéçá äéäú êéà êà
ùôðá òåá÷ [ä÷åùúå äáäàá éîéðô ïåöø
ìåãâ ì"æø øîàî äìéçú íéã÷äì êéøö ,íãàä
äùòîäù ììëî ,äùòî éãéì àéáîù ãåîìú
äîá àìà ìåãâ åðéà ãåîìúäå ,ø÷éòä àåä

éì àéáîùàìù ãîåìä ì"æø åøîàå ,äùòî éã
.'åëå åúééìù åì êôäðù áèåî úåùòì

ìëå ÷åñô ìò åøîà éîìùåøéá [éøäù äù÷]å

éöôç åìéôà [äøåúá] äá ååùé àì íéöôç
ïðéà [íéîù éöôç íäù] úåöîä ìëù ,íéîù
,äøåú éøáã ìù ãçà øáãì åìéôà éàãë
íåé÷ úìòî ìò äøéúé äøåúä ÷ñò úìòîù

.úåöîä

ìëå áéúë ,éããäà éàø÷ åîø åðìù 'îâá íâå
àìå êéöôç [÷øã òîùîå] ,äá ååùé àì êéöôç
úååöîä úìòî äååù äæ éôìå] íéîù éöôç
äá ååùé àì íéöôç ìëå áéúëå ,[äøåúä úìòîì
éàù äåöîá ïàë éðùîå ,íéîù éöôç åìéôà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



c"agקנח i`iyp epizeax zxezn

éðôî úéçãð äðéàù] íéøçà é"ò äúåùòì øùôà
,íéøçà é"ò äîéé÷ì øùôàù äåöîá ïàëå [ú"ú
øùôàù äåöîù [ïðéæç éìááä úòãì íâù éøä]

.äøåúá ÷åñòéå äðçéðé íéøçà é"ò äîéé÷ì

÷ø åðéà äøåúä ìë éøäù ïáåî åðéà äøåàëìå
êéàå ,úéùòð äåöîä àäú ãöéë øåàéáå ùåøéô
äåöîäå äåöîä øåàéáå ùåøéô àåä ãåîìé

.íéøçà é"ò äùòéú äîöò

äìåò úøåúá ÷ñåòä ìë ì"æø øîàî ïéáäì íâå
åìàë äçðî úøåúá ÷ñåòäå äìåò áéø÷ä åìéàë
÷"îäáá íéåìú úåðáø÷ä àìäå ,äçðî áéø÷ä
êàéäå ,à÷åã íéðäëá äéåìú äáø÷ääå çáæîáå
øæ ùéà àåäå áéø÷ä åìàë áåúëä åéìò äìòî
÷"îäá àì ïàë ïéà íâå ,íéðäëä éðáî àì øùà

.çáæîå
משמע, כו'" העוסק "כל רז"ל ממאמר
של  המעלה רק לא ישנה קרבנות הלכות שבלימוד
שאין  מובן, הלימוד מעלת [שלענין - תורה תלמוד
אדם  כל אצל להיות ויכול תנאים, שום דרושים
של  המעלה גם אלא - מקום] ובכל זמן בכל

הקרבן. הקרבת

הענין  לפעול התורה בכח יש איך וצ"ב

זר. איש וע"י ובהמ"ק מזבח בלי קרבן דהקרבת

äøåúä úìòî ïéðò øåàéá ô"ò äæ ìë ïáåéå
ìë ãåîìì 'àå 'à ìëì äåöî àéäù ,äììëá
úåëéøö ïðéàù úåëìä åìéôà äøåúä úåëìä
øúéäå øåñéà úàøåä éðéã ïåâë ,íãà ìëì
ïåâëå ,úåàøåä éøåîì àìà äøåñî äðéàù
àìà íéøåñî ïðéàù åäòøì ùéà ïéáù íéèôùî
íãà ìë ìò àéä äåöîä ë"ôòàå ,íéðééãì
äàøåä äøåîå ïééã úåéäì äöåø åðéàù éî åìéôà

:ìàøùéá
את  לידע כדי רק אינה התורה ידיעת מצות
התורה  ידיעת לשם אלא יעשון אשר המעשה
ההלכות  ללמוד צריך א' שכל מזה כדמוכח עצמה,

כולה. התורה כל של

אין  התורה ידיעת שענין יבואר, להלן -
התורה  מחכמת ידיעות הרבה רכישת רק מטרתו
רוחנית  פעולה בשביל אלא אדם, של במוחו
תורה, תלמוד ע"י הנפעלת האדם בנפש עמוקה
החזרת  - תשובה של הפנימי התוכן היא היא אשר

בפנים. פנים

a wxt xtki dfd meia ik d"c
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ת"ת ÔÈ·‰ÏÂ(עח) מצות בין ההפרש באור בתוספות
למעלה  המבואר בענין מעשיות למצות
להיות  כו'. נאמר לא ללומדיהם כו' חכמה תכלית בענין
דהיינו  כ"ע ממלא מבחי' רק שהיא התורה בשרש ידוע
בבחי' הגלוי ראשית שנק' בחכמה אא"ס הארת בבחי'

מ  ואוריית' כידוע המצות ממלא שרש אבל נפקת ח"ע
קלף  כמו דנגה דיש גשמיים בדברים מלובשים שהן
בהעלם  הארה יש שבהן וכה"ג דצצית וצמר דתפלין
למעלה  כמ"ש כו' היש בבחי' להיות סובב מבחי' עכ"פ
מובן  הרי דלכאורה בזה להבין יש הנה אבל באריכות
מבחי' שרשו הנמצאים כל של היש שבחי' זה מענין
מאיר  יותר יותר יש בבחי' שצ"ל מה כל א"כ כו' סובב
והפרש  חילוק יש ולפ"ז כו' בגלוי סובב מבחי' שם
העליוני' בעולמות שלמעל' סובב בבחי' גם מדרגות
שם  מאיר סובב בחי' אין כ"כ יש בבחי' שאינם יותר

יותר  יש בבחי' הנפרדים התחתונים בעולמות כמו כ"כ
יש  שבכלל עד יותר בגלוי סובב בחי' מאיר שבהם
מעלה  למעלה סובב הארת גלוי בחי' בין גדול הפרש
בחי' שהוא הגלוי ראשית ההשתלשלות בראשית
הארת  היה לא שאם יש בבחי' תמצא שמאין החכמה
כלולה  היתה אלא כלל יש בבחי' החכמה היה לא סובב
הארת  ובין באריכות למעלה כמ"ש המאציל בעצמות
השפל  שבעוה"ז גשמיים בדברי' כמו מטה למטה סובב
אור  מאיר שבהן ממש ודבר יש בבחי' שהן מכולם
כשמתהווה  החכמה בבחי' מהארתו יותר הרבה הסובב
ביש  יותר מאיר סובב שבחי' לומר שא"א דבר וזה ליש
בשוה  בכולם מאיר הוא אלא כו' רוחני מביש גשמי
מקיף  בחי' ה"ה סובב ובחי' כ"ע סובב נק' שהרי ממש
מקיף  הכללי מקיף דבחי' בע"ח וכמ"ש בשוה לכולם

וד"ל: כידוע ממש בשוה דאבי"ע עולמות לד'
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

È˙ÎÏ‰˙‰Â מלמעלה התגלות שיהי' היינו בתוככם,
ולהבין  ישראל. בני בתוך ילך שהקב"ה
להקדים  יש הילוך, בחי' שני דמשמע והתהלכתי ענין
הילוך, בענין בחי' שני ה' בעבודת ג"כ שמצינו מה
דווקא  אחרי תלכו אלקיכם הוי' אחרי כתיב דפעם
אחורי  את וראית במשרע"ה מ"ש וע"ד אחוריים, בחי'
בחי' וראית לענין הוא שבמשה אלא יראו, לא ופני
אחוריים, בבחי' רק להיות יוכל לא ראי' שבבחי' ראי'
היא  ובנש"י לקמן, וית' גבוה יותר בחי' היא וראי'
וכמ"ש  דוקא הוי' אחרי שצ"ל ההליכה בבחי' גם
כלב, גבי ה' אחרי מלא כי כתיב וכן נרוצה אחריך
האלקים  אמר יעקב וכן לפני התהלך כתיב ובאברהם
אשר  כתיב בחזקי' וכן לפניו אבותי התהלכו אשר
שלהם  ההילוך שהי' הענין נמצא לפניך התהלכתי
והנה  לבד, אחרי בבחי' ולא דוקא הפנימי' בבחי'
התהלך  אחר דהא המילה על זה לו נאמר באברהם
כו' לכם המול תשמרו אשר בריתי זאת כתיב לפני
הוא  בריתי כי והיינו הוא, אחד במאמר והכל

שיהי' היינו ותחתונים עליונים והתחברות התקשרות
והסתר  העלם יהי' ולא אלקות גילוי ג"כ למטה
כמו  למטה שיהי' העליון יחוד ענין וזהו העולם,
המילה, בזכות למטה אברהם המשיך וזה למעלה,
וז"ש  במל', יסוד בחי' והתחברות התקשרות ענין וזהו
דרגא  לההוא בזוהר ופי' ה' אליו וירא המילה אחר
לפני  התהלך כתיב ולכן מל' בחי' והיינו עמו דמליל
אל  כינוי הוא למעלה הליכה ענין כי תמים, והי'
נעשה  עצמה מל' מדת שמצד והיינו העליון היחוד
ע"י  במל' יסוד בהמשכת אבל והעלם הסתר למטה
ג"כ  הוא ועד"ז אלקות, גילוי ג"כ למטה נעשה המילה
והטוב  לפניך התהלכתי אשר חזקי' גבי שכתוב מה
כי  לתפלה גאולה שסמך ואמרז"ל עשיתי בעיניך
הוא  ותפלה יסוד בחי' ע"י אלקות גילוי הוא גאולה
יסוד  חיבור הוא לתפלה גאולה וסמיכות מל' בחי'
רז"ל  ואמרו היום מצוך אנכי אשר כתיב והנה ומל',
יכול  איך מובן ואינו כחדשים בעיניך יהי' יום בכל

ממש. כחדשים יום בכל שיהי' להיות
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‡ˆÓÂ במדריגה שוי' שניהם והעשי' החכ' כי מובן
דז"א  פרצוף כמו זולתם, ולא מאין יש שהם זו
שהראש  הנאצלים בעולם והסוף הראש והיינו עד"מ
ראשית  נק' שהחכמה בראשית כמ"ש חכ' בחי' הוא
מעשה  וסוף חכ', ראשית וכתי' בחוכמתא הת"י כמ"ש
כל  שמהוה דרגין דכל סופא דאצי' מל' בחי' הוא
פי' הוא מאמר נמי דבראשית וידוע דבי"ע, העולמות
המחדש  נא' דאצי' במל' וגם וכנ"ל, מאין יש שנתהוה
דוקא  מחדש בראשית, מעשה תמיד יום בכל בטובו
עד  ולמטה מחכ' עצמו באצי' משא"כ כו', ליש מאין
למדות  מחכ' עו"ע השתלשלות בחי' הוא הנה המל'
עצם  מן והסוף הראש נבדל כי ונמצא ודיבור, ומח'

כו'. האצי'
ÌÓ‡Â,בראש שאינו מה בסוף גדול כח יש באמת

ראשית  שנק' החכ' בחי' הוא הראש כי והוא
אבל  תמצא, מאין והחכ' וכמ"ש מאין נתהוה רק ה"ה

שלמטה  מה להוות אין נעשית בעצמה שהיא לא
עו"ע  השתלשלות בחי' הוא ולמטה מחכ' שהרי הימנה,
סופא  דאצי' מל' בחי' הוא הסוף אבל מיש, יש בחי'
כח  יש כי ונמצא דבי"ע, היש מהוה ה"ה דרגין דכל

כ"א דאצי' בחכ' שאינו מה דאצי' החכ'במל' במקור
החכ', נמצא שמשם האין בחי' והיינו החכ' את המהוה
החכ' את מהוה החכ' מן שלמעלה שהאין שכמו והוא
היש  להוות אין ונעשית בי"ע מהוה המל' בחי' כן
וסופן  בסופן תחילתן נעוץ כי מפני והוא דבי"ע,
דוקא  בסוף נמצא התחילה נעיצת שכוונת בתחילתן
רגליו  ועמדו בד"ה כמ"ש המתפשט הראש מן יותר
א"ס  בחי' הוא תחילה פי' הזיתי', הר על ההוא ביום
תכלה, לו ואין תחילה לו שאין הקדומי' לכל קדמון
תחילה  שהוא המושאל ע"ש תחילה אותו קוראי' ואנו
החכ' מציאת וגילה שברא התחילה נעיצת וכוונת לכל,
דרגין  דכל סופא מל' בחי' הוא דוקא בסוף יש האין מן
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קנט c"ag i`iyp epizeax zxezn

éðôî úéçãð äðéàù] íéøçà é"ò äúåùòì øùôà
,íéøçà é"ò äîéé÷ì øùôàù äåöîá ïàëå [ú"ú
øùôàù äåöîù [ïðéæç éìááä úòãì íâù éøä]

.äøåúá ÷åñòéå äðçéðé íéøçà é"ò äîéé÷ì

÷ø åðéà äøåúä ìë éøäù ïáåî åðéà äøåàëìå
êéàå ,úéùòð äåöîä àäú ãöéë øåàéáå ùåøéô
äåöîäå äåöîä øåàéáå ùåøéô àåä ãåîìé

.íéøçà é"ò äùòéú äîöò

äìåò úøåúá ÷ñåòä ìë ì"æø øîàî ïéáäì íâå
åìàë äçðî úøåúá ÷ñåòäå äìåò áéø÷ä åìéàë
÷"îäáá íéåìú úåðáø÷ä àìäå ,äçðî áéø÷ä
êàéäå ,à÷åã íéðäëá äéåìú äáø÷ääå çáæîáå
øæ ùéà àåäå áéø÷ä åìàë áåúëä åéìò äìòî
÷"îäá àì ïàë ïéà íâå ,íéðäëä éðáî àì øùà

.çáæîå
משמע, כו'" העוסק "כל רז"ל ממאמר
של  המעלה רק לא ישנה קרבנות הלכות שבלימוד
שאין  מובן, הלימוד מעלת [שלענין - תורה תלמוד
אדם  כל אצל להיות ויכול תנאים, שום דרושים
של  המעלה גם אלא - מקום] ובכל זמן בכל

הקרבן. הקרבת

הענין  לפעול התורה בכח יש איך וצ"ב

זר. איש וע"י ובהמ"ק מזבח בלי קרבן דהקרבת

äøåúä úìòî ïéðò øåàéá ô"ò äæ ìë ïáåéå
ìë ãåîìì 'àå 'à ìëì äåöî àéäù ,äììëá
úåëéøö ïðéàù úåëìä åìéôà äøåúä úåëìä
øúéäå øåñéà úàøåä éðéã ïåâë ,íãà ìëì
ïåâëå ,úåàøåä éøåîì àìà äøåñî äðéàù
àìà íéøåñî ïðéàù åäòøì ùéà ïéáù íéèôùî
íãà ìë ìò àéä äåöîä ë"ôòàå ,íéðééãì
äàøåä äøåîå ïééã úåéäì äöåø åðéàù éî åìéôà

:ìàøùéá
את  לידע כדי רק אינה התורה ידיעת מצות
התורה  ידיעת לשם אלא יעשון אשר המעשה
ההלכות  ללמוד צריך א' שכל מזה כדמוכח עצמה,

כולה. התורה כל של

אין  התורה ידיעת שענין יבואר, להלן -
התורה  מחכמת ידיעות הרבה רכישת רק מטרתו
רוחנית  פעולה בשביל אלא אדם, של במוחו
תורה, תלמוד ע"י הנפעלת האדם בנפש עמוקה
החזרת  - תשובה של הפנימי התוכן היא היא אשר

בפנים. פנים
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

ת"ת ÔÈ·‰ÏÂ(עח) מצות בין ההפרש באור בתוספות
למעלה  המבואר בענין מעשיות למצות
להיות  כו'. נאמר לא ללומדיהם כו' חכמה תכלית בענין
דהיינו  כ"ע ממלא מבחי' רק שהיא התורה בשרש ידוע
בבחי' הגלוי ראשית שנק' בחכמה אא"ס הארת בבחי'

מ  ואוריית' כידוע המצות ממלא שרש אבל נפקת ח"ע
קלף  כמו דנגה דיש גשמיים בדברים מלובשים שהן
בהעלם  הארה יש שבהן וכה"ג דצצית וצמר דתפלין
למעלה  כמ"ש כו' היש בבחי' להיות סובב מבחי' עכ"פ
מובן  הרי דלכאורה בזה להבין יש הנה אבל באריכות
מבחי' שרשו הנמצאים כל של היש שבחי' זה מענין
מאיר  יותר יותר יש בבחי' שצ"ל מה כל א"כ כו' סובב
והפרש  חילוק יש ולפ"ז כו' בגלוי סובב מבחי' שם
העליוני' בעולמות שלמעל' סובב בבחי' גם מדרגות
שם  מאיר סובב בחי' אין כ"כ יש בבחי' שאינם יותר

יותר  יש בבחי' הנפרדים התחתונים בעולמות כמו כ"כ
יש  שבכלל עד יותר בגלוי סובב בחי' מאיר שבהם
מעלה  למעלה סובב הארת גלוי בחי' בין גדול הפרש
בחי' שהוא הגלוי ראשית ההשתלשלות בראשית
הארת  היה לא שאם יש בבחי' תמצא שמאין החכמה
כלולה  היתה אלא כלל יש בבחי' החכמה היה לא סובב
הארת  ובין באריכות למעלה כמ"ש המאציל בעצמות
השפל  שבעוה"ז גשמיים בדברי' כמו מטה למטה סובב
אור  מאיר שבהן ממש ודבר יש בבחי' שהן מכולם
כשמתהווה  החכמה בבחי' מהארתו יותר הרבה הסובב
ביש  יותר מאיר סובב שבחי' לומר שא"א דבר וזה ליש
בשוה  בכולם מאיר הוא אלא כו' רוחני מביש גשמי
מקיף  בחי' ה"ה סובב ובחי' כ"ע סובב נק' שהרי ממש
מקיף  הכללי מקיף דבחי' בע"ח וכמ"ש בשוה לכולם

וד"ל: כידוע ממש בשוה דאבי"ע עולמות לד'
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

È˙ÎÏ‰˙‰Â מלמעלה התגלות שיהי' היינו בתוככם,
ולהבין  ישראל. בני בתוך ילך שהקב"ה
להקדים  יש הילוך, בחי' שני דמשמע והתהלכתי ענין
הילוך, בענין בחי' שני ה' בעבודת ג"כ שמצינו מה
דווקא  אחרי תלכו אלקיכם הוי' אחרי כתיב דפעם
אחורי  את וראית במשרע"ה מ"ש וע"ד אחוריים, בחי'
בחי' וראית לענין הוא שבמשה אלא יראו, לא ופני
אחוריים, בבחי' רק להיות יוכל לא ראי' שבבחי' ראי'
היא  ובנש"י לקמן, וית' גבוה יותר בחי' היא וראי'
וכמ"ש  דוקא הוי' אחרי שצ"ל ההליכה בבחי' גם
כלב, גבי ה' אחרי מלא כי כתיב וכן נרוצה אחריך
האלקים  אמר יעקב וכן לפני התהלך כתיב ובאברהם
אשר  כתיב בחזקי' וכן לפניו אבותי התהלכו אשר
שלהם  ההילוך שהי' הענין נמצא לפניך התהלכתי
והנה  לבד, אחרי בבחי' ולא דוקא הפנימי' בבחי'
התהלך  אחר דהא המילה על זה לו נאמר באברהם
כו' לכם המול תשמרו אשר בריתי זאת כתיב לפני
הוא  בריתי כי והיינו הוא, אחד במאמר והכל

שיהי' היינו ותחתונים עליונים והתחברות התקשרות
והסתר  העלם יהי' ולא אלקות גילוי ג"כ למטה
כמו  למטה שיהי' העליון יחוד ענין וזהו העולם,
המילה, בזכות למטה אברהם המשיך וזה למעלה,
וז"ש  במל', יסוד בחי' והתחברות התקשרות ענין וזהו
דרגא  לההוא בזוהר ופי' ה' אליו וירא המילה אחר
לפני  התהלך כתיב ולכן מל' בחי' והיינו עמו דמליל
אל  כינוי הוא למעלה הליכה ענין כי תמים, והי'
נעשה  עצמה מל' מדת שמצד והיינו העליון היחוד
ע"י  במל' יסוד בהמשכת אבל והעלם הסתר למטה
ג"כ  הוא ועד"ז אלקות, גילוי ג"כ למטה נעשה המילה
והטוב  לפניך התהלכתי אשר חזקי' גבי שכתוב מה
כי  לתפלה גאולה שסמך ואמרז"ל עשיתי בעיניך
הוא  ותפלה יסוד בחי' ע"י אלקות גילוי הוא גאולה
יסוד  חיבור הוא לתפלה גאולה וסמיכות מל' בחי'
רז"ל  ואמרו היום מצוך אנכי אשר כתיב והנה ומל',
יכול  איך מובן ואינו כחדשים בעיניך יהי' יום בכל

ממש. כחדשים יום בכל שיהי' להיות
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‡ˆÓÂ במדריגה שוי' שניהם והעשי' החכ' כי מובן
דז"א  פרצוף כמו זולתם, ולא מאין יש שהם זו
שהראש  הנאצלים בעולם והסוף הראש והיינו עד"מ
ראשית  נק' שהחכמה בראשית כמ"ש חכ' בחי' הוא
מעשה  וסוף חכ', ראשית וכתי' בחוכמתא הת"י כמ"ש
כל  שמהוה דרגין דכל סופא דאצי' מל' בחי' הוא
פי' הוא מאמר נמי דבראשית וידוע דבי"ע, העולמות
המחדש  נא' דאצי' במל' וגם וכנ"ל, מאין יש שנתהוה
דוקא  מחדש בראשית, מעשה תמיד יום בכל בטובו
עד  ולמטה מחכ' עצמו באצי' משא"כ כו', ליש מאין
למדות  מחכ' עו"ע השתלשלות בחי' הוא הנה המל'
עצם  מן והסוף הראש נבדל כי ונמצא ודיבור, ומח'

כו'. האצי'
ÌÓ‡Â,בראש שאינו מה בסוף גדול כח יש באמת

ראשית  שנק' החכ' בחי' הוא הראש כי והוא
אבל  תמצא, מאין והחכ' וכמ"ש מאין נתהוה רק ה"ה

שלמטה  מה להוות אין נעשית בעצמה שהיא לא
עו"ע  השתלשלות בחי' הוא ולמטה מחכ' שהרי הימנה,
סופא  דאצי' מל' בחי' הוא הסוף אבל מיש, יש בחי'
כח  יש כי ונמצא דבי"ע, היש מהוה ה"ה דרגין דכל

כ"א דאצי' בחכ' שאינו מה דאצי' החכ'במל' במקור
החכ', נמצא שמשם האין בחי' והיינו החכ' את המהוה
החכ' את מהוה החכ' מן שלמעלה שהאין שכמו והוא
היש  להוות אין ונעשית בי"ע מהוה המל' בחי' כן
וסופן  בסופן תחילתן נעוץ כי מפני והוא דבי"ע,
דוקא  בסוף נמצא התחילה נעיצת שכוונת בתחילתן
רגליו  ועמדו בד"ה כמ"ש המתפשט הראש מן יותר
א"ס  בחי' הוא תחילה פי' הזיתי', הר על ההוא ביום
תכלה, לו ואין תחילה לו שאין הקדומי' לכל קדמון
תחילה  שהוא המושאל ע"ש תחילה אותו קוראי' ואנו
החכ' מציאת וגילה שברא התחילה נעיצת וכוונת לכל,
דרגין  דכל סופא מל' בחי' הוא דוקא בסוף יש האין מן
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c"agקס i`iyp epizeax zxezn

להוות  התחילה של האין כח בה שנמצא עד דאצי',
בראש  כן נמצא שאינו מה גמורה, התחדשות ליש מאין
ליש  מאין להוות הכח בה יש שלא חכ' בחי' הוא האצי'
סדרי  ע"פ שלא הוא וכ"ז כנ"ל, ליש מיש כ"א
מעשה  וסוף בסופן תחלתן שנעוץ לפי כ"א השתלשלות
הכח  בה נמצא ולכן ית', לפניו הקדומה במחשבה עלה
קדמון  אא"ס בחי' הוא בהתחילה כמו ליש מאין לחדש
האין  בחי' תכלה לו ואין תחילה לו שאין הקדומי' לכל
שמה  מובן ג"ז הנה ואמנם כו'. דחכמה היש המחדש
רק  זהו הנה מאין יש נק' שבנאצלים והסוף שהראש
יש  המדריגות בהשתלשלות באנו כבר שאנחנו לגבינו,
מאין, יש בשם ההתהות מקור קוראי' אנו ולכן מיש
כן  אינו שבאמת מאין, ונתהוה יש הוא שבאמת לא אבל
ונתהוה  שנאצל מה וכל האמיתי, יש הוא ית' הוא כ"א

שאנו  שלגבינו רק חשיב, כלא קמי' וכולא ואפס אין הם
אנו  לזאת מיש יש בהשתלשלות ובאנו מאין יש נבראי'
יש  בשם האצי' ראשית וכן הבריאה ראשית מכנים
ומקורם  יש, בשם והנאצל ההתהות קוראי' שאנו מאין,
וכלל, כלל לנו מושג שאינו ע "ש אין בשם מכנים אנו
קודם  תחלה כן שהי' שייך שאינו מחודשי' שהם וגם
לא  הגלוי שכל לבחי' החכ' התהוות שקודם התהוותם,
אין  שם כי נמצא כלל, הגלוי' חכ' מציאת עדיין הי'
אפשר  אי דעתינו שלפי המושאל שם הוא מכני' שאנו
ולכן  מהו כלל נודע שלא מאחר אחר באופן לכנות לנו
לפי  ובאמת יש, בשם והמציאות אין, בשם זה מכנים
יש  הוא ית' שהוא הוא נהפוך ד"ע דבחי' העליונה דיעה
מה  שכל ונמצא חשיבי, ממש כלא קמי' וכולא האמיתי

ית'. לגבי' אין הם ונאצל ונברא ונוצר שנעשה

ly mi`pzd lr .a"l ,xekf 't `xwie t"y) .c"qa.(d`l dxeac eza

zixg` ziy`xn cibnd

•
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

øçà íå÷îá øàåáîåדלכאורה האופנים  שני  את ליישב
זה , את זה íéìëäìסותרים úåøåàä ïéá ùøôää åäæù

äìòîìù äî ìë úåøåàä ãöîãה הרי øôñîיותר,
,øúåé äáåøîäאלף המספר שבכתר כשאומרים -

משתמשים ולכן שבכתר, האורות לעוצמת הכוונה
עוצמה, שמבטא "אלף" øôñîבמושג  úðéçáá ïäù àìå

ומספר  מדידה אין שבה בדרגה מדובר àåäùשהרי  ÷ø
,'åë øåàä éåáéø úðéçááב"שם משתמשים ולכן 

האור, גילוי  עוצמת את לבטא גדול במספר המושאל"
.'åë éåìéâäå øåàä èòîúî øúåé äèîì ãøåéù äî ìëå

åðééäã èòåîä øôñî àåä øúåé äìòîì íéìëä ãöîå
øúåé äèîì ãøåéù äî ìëå ,íéìëä èåòéî úðéçá

'åë íéìëä íéáøúî,כפשוטו למספר הכוונה וכאן –

גדולה התחלקות  יש הרי  יותר נמוכה שהדרגה שככל
נחלשת האור שעוצמת למרות יותר, רבים ופרטים יותר ,

øô÷ומתמעטת. ïî÷ì øàáúéù äî ïééòå) 104פו.(–
באורות. לריבוי  בכלים  הריבוי בין החילוק

ãéîìúä ìà áøäî ìëùä úòôùäá ìùî êøã ìò åîëå
÷ø åîöòì àåäù åîë ìëùä úà òéôùî åðéà áøä éøä

,ãáì åäö÷ ñôàהוא התלמיד את מלמד הרב כאשר -
אצלו, שהוא כפי השכל "עומק" כל את לו  אומר לא

ההשכלה. היינו האור, של מיעוט  כאן יש  ïëåממילא
òéôùî åðéà ïë íâ ïè÷ ãéîìúì òéôùîùë ãéîìúä
äâéøãîî èòîúî øåàäù éøä åìöà àåäù åîë ìëùä

,'åë äâéøãîìככל התמעטות יש  וההשכלה האור מצד -
יותר. נמוכה לדרגה יורד שזה
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שם:104). לשונו וזה הגיליון. שולי פי dnעל reci dpde
enk `wec dpeilrd 'ixcna `ed hrend xtqnd minrtly
jtida minrtle ,'lna zeaaxe mitl`e xzka od micg`dy
milkde zexe`d oia `ed yxtdd ,'lna micg`de xzka zeaaxdy
dn lke xzei herin 'igaa od xzei dlrnly lk milkd cvny
xzei dlrnly dn lk xe`d cvne ,'ek milkd miaxzn jynpe cxeiy
'ek xe`d hrnzn jynpe cxeiy dn lke xzei ieaix 'igaa `ed
ieaixdl milkay ieaixd 'iga dnec epi` j` .lirl k"b z"pynke
ieaixd la` ,ynn zewlgzd 'igaa `ed milkay ieaixdc zexe`ay
xzka od zeaaxyk enke ,'ek zewlgzd 'igaa df oi` ixd zexe`ay

wx `ed 'lnay dn edfe .'ek zellkzde zecg` 'igaa lkd ixd
`ede ,'ek xe`d herin 'iga epiid zephw 'igaa `edy llekd xtqnd
ieaix `ed hxtdy epiide ,epnn dhnle hxtd xg`y llkd 'iga
,'ek mvrd on ielib 'iga miinvr zexe` 'iga ode ,'iv`c zexe`d
lertl `"k xe`d mvr 'iga epi`e ,xe`d herin 'iga `ed 'lnae
`edy daexnd xtqna k"b yie .d"t 't l"pke 'ek mvrl ueg `edy
ieaix 'iga epiid ,l"pk cal xtqnd zlcbd epiidc zephw 'igaa
n"cr edfy reci 'lnc milkd ieaix oipre ,'ek 'ln 'igac milkd

.'ek herina `ed xe`de 'gn iabl zeize` ieaixa `ay xeacd עיין
הביאור. המשך שם

c"ag i`iyp epizeax zxezn

íéìëä ãöîåהפוך בדיוק זה äàáùכéøäהרי ìë
íéðéðò éåáéøáå úåéúåà éåáéøá àéä äèîì äòôùää
ìá÷îä ìéáùá ÷ø äæ ìëì êéøö ïéà åîöòì òéôùîäù

.'åëצריך יותר, נמוכה בדרגה הוא שהתלמיד ככל –
בנמשל וזה לו, להסביר בשביל ואותיות מילים יותר
וההשכלה שהאור ידי על דוקא שבאים הכלים , ריבוי 
הרבה כך כל צריך לא עצמו הרב ואילו מתמעטת.

לחלוטין. אצלו  נהירה ההשכלה כי  ואותיות, מילים
דעות בהלכות שאומר הרמב"ם לדברי  מתאים :105[וזה

החכם דברי  יהיו  חכמה ובדברי  תורה בדברי וכן 
ואמרו, חכמים שציוו  והוא מרובים. וענייניהם מועטים,
היו  אם אבל קצרה. דרך לתלמידו אדם ישנה לעולם
זה ועל סכלות; זו הרי  מועט, והעניין  מרובים הדברים
ברוב כסיל, וקול עניין; ברוב החלום, בא "כי  נאמר

לשונו. כאן  עד דברים".
זה הרי  (כלים) ואותיות מילים יותר שיש ככל כלומר,
שהאור  וככל (אור), והשכלה חכמה פחות שיש  מבטא
במילים פחות להשתמש  צריך הרי  ובהיר , גבוה  יותר 

שתיקה"]. לחכמה  ש"סייג  ועד ואותיות 
íéìëäå éåáéøá øåàä øúåé úåðåéìò úåâéøãîá ïë åîëå

äèîì êùîðù äî ìëå èåòéîáב זה éåáéøהרי úðéçá
àéìú àäá àäå ,'åë øåàä èåòéîå íéìëäהדברים ב' –

בשני, אחד תלויים האור ומיעוט הכלים úðéçááãריבוי 
éåáéøá íä íéìëäùëå øåàä éåáéø àåä íéìëä èåòéî

.'åë øåàä èòîúî
áåúëù äî åäæåד הזמן ãéúòì106äðùעל äàî ïá øòðäå

נקרא למה "מאה" בן  הוא אם תמוה, זה פסוק דלכאורה
בזה והכוונה úðéçáá"נער"? úåðè÷ úðéçá àåä øòðã

,øåàä èåòéî האור ששם ֿ אנפין' ה 'זעיר כנגד שזה
ֿ אנפין' ה'זעיר - והוא úðéçááבמיעוט, ãéúòì äìòúé

äàî" שנה מאה בן "הנער äáéùåכפסוק äð÷æî äìòîì
áåúëù åîëå äðù íéòáùå íéùù àåäù107åðéúåðù éîé

åøîàù äæå ,äæî äìòîì äàîå ,äðù íéòáù íäá108

הגאולה åðéáìéבסימני  íéð÷æ éðô íéøòðåפשט פי  דעל
כבוד בחוסר הנערים שיתנהגו רצוי , בלתי  סימן בזה יש

רומז  הפנימיות פי על אמנם מהם , שזקנים íéøòðãלאלו
.'åë íéð÷æî äìòîì åéäéתתעלה ה"נער" דרגת כלומר –

לעיל. כנזכר הזקנים דרגת  מעל

øúëã úåðåúçú 'æ ïä äðù íéòáù äðäã àåä ïéðòäå-
הג ' את ויש התחתונות הז' את  יש עצמו הכתר בתוך
הז' על היא הכוונה  שבעים וכשאומרים הראשונות,
בכתר, נמצאים שהם כפי  המידות ז ' כלומר תחתונות,

íéîéäשזהו  úòáù øåà úðéçáכנגד העולם, בריאת של
המידות øúëã,ז' úåðåùàø 'â ïéðò àåä äàîå

כנגד הראשונות, הג ' על גם הכוונה מאה כשאומרים
שבכתר. äìòúéùהחב"ד àåä äàî ïá øòðäå åäæå

"נער" בבחינת שהוא ֿ אנפין', â'ה'זעיר úðéçáá
úåðåùàøחב "ד.'åë øúëã

íðåøëæ åðéúåáø åøîà åéùëò íãàä úééìòáù äî åäæå
úåáàã äðùîá äëøáì109של החיים סדר את מונה בה
שנותיו  מנין  לפי  äðùîìהאדם øùò ïá àø÷îì ùîç ïá

'åëשם íìåòä,ומסיים ïî ìèáå øáòå úî åìàë äàî ïá
íéùøôîä åù÷äå110ìëä áéùç úàæ äðùîá éøäù

äìòîä åäîå ,äâéøãîì äâéøãîî äìåòù íãàä úìòî
.'åë úî åìàëù äæá

åäæù àåä ïéðòä êàהאדם מעלת  ïúúéîáùגם äî
ïéàåøאלוקותðäã ,áéúë ä111éçå íãàä éðàøé àì éë

זה על ïéàåø,112ודרשו ïúúéîá ìáà ïéàåø ïðéà ïäééçá
êåøá óåñ ïéàã úéîöòäå úåäîä úééàø úðéçáá åðééäå

,éçå íãàä éðàøé àì éë øîàð äæ ìò àåäחי שכשאדם
של המהות ראיית את לראות מסוגל לא בגוף נשמה 

סוף, האין úîהאור åìàë åäæå ,'åë ïéàåø ïúúéîá ìáà
כפשוטו  למיתה הכוונה ïéðòאלא שאין àåäùשהגיע

של ïéðòלדרגה  àåäå ïéàåø ïúúéîá113äàøú êîìåò
,'åë êééçá, גשמי בגוף האדם של בחייו  עוד כלומר -

ה"מאה " לדרגת  שהגיע כיון אלוקות, לראות זוכה הוא
אצלו  שמתבטלים כלומר העולם " מן "בטל הוא שאז 
לראות יכול וממילא העולם של וההסתרים ההעלמות 

úðéçááאלוקות. äìòúéù äàî ïá åúåéäì åðééäå
,'åë øúëä úåéîéðô.הסתרים שום אין ששם

,äðù íéòáù úðéçáã äîã÷ää éãé ìò åäæå כלומר -
העבודה לאחרי באה היא מאה" "בן של הבחינה
של בענין המרומזות המידות בירור של הרוחנית 

שנה", אומר מהã"שבעים íäáשהפסוק åðéúåðù éîé
שנה äæשבעים ìòù úéîäáä ùôðä øåøéá ïéðò àåä

,'åë úåãéî 'æ ãâð ïäù äðù íéòáù íãàä éîé åáö÷ðכפי
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ט.105). הלכה ב פרק

כ.106). סה, ישעיה

י.107). צ, תהלים

ב.108). מט, סוטה

כ"א.109). משנה ה' פרק

עמ'110). (ח"א אש מליצי בספר נמצאת זה דרך על קושיא
לשונו: וזה מפרשיסחא, ירחמיאל ר' הרה"ק בשם (219lr"

zn eli`k 'w oa cr 'eke `xwnl 'd oa aygny d"t zea` dpynd
lkay ,`pzd z`f xn` dpin `wtp i`nle ,mlerd on lhae xare
xare znk `ed xaky dna la` ,mcenil zilkz cnln mixg`d

?"opirny` dn mlerd on lhae
כ.111). לג, שמות
תלא.112). רמז ויקרא שמעוני ילקוט
א.113). יז, ברכות
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להוות  התחילה של האין כח בה שנמצא עד דאצי',
בראש  כן נמצא שאינו מה גמורה, התחדשות ליש מאין
ליש  מאין להוות הכח בה יש שלא חכ' בחי' הוא האצי'
סדרי  ע"פ שלא הוא וכ"ז כנ"ל, ליש מיש כ"א
מעשה  וסוף בסופן תחלתן שנעוץ לפי כ"א השתלשלות
הכח  בה נמצא ולכן ית', לפניו הקדומה במחשבה עלה
קדמון  אא"ס בחי' הוא בהתחילה כמו ליש מאין לחדש
האין  בחי' תכלה לו ואין תחילה לו שאין הקדומי' לכל
שמה  מובן ג"ז הנה ואמנם כו'. דחכמה היש המחדש
רק  זהו הנה מאין יש נק' שבנאצלים והסוף שהראש
יש  המדריגות בהשתלשלות באנו כבר שאנחנו לגבינו,
מאין, יש בשם ההתהות מקור קוראי' אנו ולכן מיש
כן  אינו שבאמת מאין, ונתהוה יש הוא שבאמת לא אבל
ונתהוה  שנאצל מה וכל האמיתי, יש הוא ית' הוא כ"א

שאנו  שלגבינו רק חשיב, כלא קמי' וכולא ואפס אין הם
אנו  לזאת מיש יש בהשתלשלות ובאנו מאין יש נבראי'
יש  בשם האצי' ראשית וכן הבריאה ראשית מכנים
ומקורם  יש, בשם והנאצל ההתהות קוראי' שאנו מאין,
וכלל, כלל לנו מושג שאינו ע "ש אין בשם מכנים אנו
קודם  תחלה כן שהי' שייך שאינו מחודשי' שהם וגם
לא  הגלוי שכל לבחי' החכ' התהוות שקודם התהוותם,
אין  שם כי נמצא כלל, הגלוי' חכ' מציאת עדיין הי'
אפשר  אי דעתינו שלפי המושאל שם הוא מכני' שאנו
ולכן  מהו כלל נודע שלא מאחר אחר באופן לכנות לנו
לפי  ובאמת יש, בשם והמציאות אין, בשם זה מכנים
יש  הוא ית' שהוא הוא נהפוך ד"ע דבחי' העליונה דיעה
מה  שכל ונמצא חשיבי, ממש כלא קמי' וכולא האמיתי

ית'. לגבי' אין הם ונאצל ונברא ונוצר שנעשה

ly mi`pzd lr .a"l ,xekf 't `xwie t"y) .c"qa.(d`l dxeac eza

zixg` ziy`xn cibnd
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øçà íå÷îá øàåáîåדלכאורה האופנים  שני  את ליישב
זה , את זה íéìëäìסותרים úåøåàä ïéá ùøôää åäæù

äìòîìù äî ìë úåøåàä ãöîãה הרי øôñîיותר,
,øúåé äáåøîäאלף המספר שבכתר כשאומרים -

משתמשים ולכן שבכתר, האורות לעוצמת הכוונה
עוצמה, שמבטא "אלף" øôñîבמושג  úðéçáá ïäù àìå

ומספר  מדידה אין שבה בדרגה מדובר àåäùשהרי  ÷ø
,'åë øåàä éåáéø úðéçááב"שם משתמשים ולכן 

האור, גילוי  עוצמת את לבטא גדול במספר המושאל"
.'åë éåìéâäå øåàä èòîúî øúåé äèîì ãøåéù äî ìëå

åðééäã èòåîä øôñî àåä øúåé äìòîì íéìëä ãöîå
øúåé äèîì ãøåéù äî ìëå ,íéìëä èåòéî úðéçá

'åë íéìëä íéáøúî,כפשוטו למספר הכוונה וכאן –

גדולה התחלקות  יש הרי  יותר נמוכה שהדרגה שככל
נחלשת האור שעוצמת למרות יותר, רבים ופרטים יותר ,

øô÷ומתמעטת. ïî÷ì øàáúéù äî ïééòå) 104פו.(–
באורות. לריבוי  בכלים  הריבוי בין החילוק

ãéîìúä ìà áøäî ìëùä úòôùäá ìùî êøã ìò åîëå
÷ø åîöòì àåäù åîë ìëùä úà òéôùî åðéà áøä éøä

,ãáì åäö÷ ñôàהוא התלמיד את מלמד הרב כאשר -
אצלו, שהוא כפי השכל "עומק" כל את לו  אומר לא

ההשכלה. היינו האור, של מיעוט  כאן יש  ïëåממילא
òéôùî åðéà ïë íâ ïè÷ ãéîìúì òéôùîùë ãéîìúä
äâéøãîî èòîúî øåàäù éøä åìöà àåäù åîë ìëùä

,'åë äâéøãîìככל התמעטות יש  וההשכלה האור מצד -
יותר. נמוכה לדרגה יורד שזה
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שם:104). לשונו וזה הגיליון. שולי פי dnעל reci dpde
enk `wec dpeilrd 'ixcna `ed hrend xtqnd minrtly
jtida minrtle ,'lna zeaaxe mitl`e xzka od micg`dy
milkde zexe`d oia `ed yxtdd ,'lna micg`de xzka zeaaxdy
dn lke xzei herin 'igaa od xzei dlrnly lk milkd cvny
xzei dlrnly dn lk xe`d cvne ,'ek milkd miaxzn jynpe cxeiy
'ek xe`d hrnzn jynpe cxeiy dn lke xzei ieaix 'igaa `ed
ieaixdl milkay ieaixd 'iga dnec epi` j` .lirl k"b z"pynke
ieaixd la` ,ynn zewlgzd 'igaa `ed milkay ieaixdc zexe`ay
xzka od zeaaxyk enke ,'ek zewlgzd 'igaa df oi` ixd zexe`ay

wx `ed 'lnay dn edfe .'ek zellkzde zecg` 'igaa lkd ixd
`ede ,'ek xe`d herin 'iga epiid zephw 'igaa `edy llekd xtqnd
ieaix `ed hxtdy epiide ,epnn dhnle hxtd xg`y llkd 'iga
,'ek mvrd on ielib 'iga miinvr zexe` 'iga ode ,'iv`c zexe`d
lertl `"k xe`d mvr 'iga epi`e ,xe`d herin 'iga `ed 'lnae
`edy daexnd xtqna k"b yie .d"t 't l"pke 'ek mvrl ueg `edy
ieaix 'iga epiid ,l"pk cal xtqnd zlcbd epiidc zephw 'igaa
n"cr edfy reci 'lnc milkd ieaix oipre ,'ek 'ln 'igac milkd

.'ek herina `ed xe`de 'gn iabl zeize` ieaixa `ay xeacd עיין
הביאור. המשך שם

c"ag i`iyp epizeax zxezn

íéìëä ãöîåהפוך בדיוק זה äàáùכéøäהרי ìë
íéðéðò éåáéøáå úåéúåà éåáéøá àéä äèîì äòôùää
ìá÷îä ìéáùá ÷ø äæ ìëì êéøö ïéà åîöòì òéôùîäù

.'åëצריך יותר, נמוכה בדרגה הוא שהתלמיד ככל –
בנמשל וזה לו, להסביר בשביל ואותיות מילים יותר
וההשכלה שהאור ידי על דוקא שבאים הכלים , ריבוי 
הרבה כך כל צריך לא עצמו הרב ואילו מתמעטת.

לחלוטין. אצלו  נהירה ההשכלה כי  ואותיות, מילים
דעות בהלכות שאומר הרמב"ם לדברי  מתאים :105[וזה

החכם דברי  יהיו  חכמה ובדברי  תורה בדברי וכן 
ואמרו, חכמים שציוו  והוא מרובים. וענייניהם מועטים,
היו  אם אבל קצרה. דרך לתלמידו אדם ישנה לעולם
זה ועל סכלות; זו הרי  מועט, והעניין  מרובים הדברים
ברוב כסיל, וקול עניין; ברוב החלום, בא "כי  נאמר

לשונו. כאן  עד דברים".
זה הרי  (כלים) ואותיות מילים יותר שיש ככל כלומר,
שהאור  וככל (אור), והשכלה חכמה פחות שיש  מבטא
במילים פחות להשתמש  צריך הרי  ובהיר , גבוה  יותר 

שתיקה"]. לחכמה  ש"סייג  ועד ואותיות 
íéìëäå éåáéøá øåàä øúåé úåðåéìò úåâéøãîá ïë åîëå

äèîì êùîðù äî ìëå èåòéîáב זה éåáéøהרי úðéçá
àéìú àäá àäå ,'åë øåàä èåòéîå íéìëäהדברים ב' –

בשני, אחד תלויים האור ומיעוט הכלים úðéçááãריבוי 
éåáéøá íä íéìëäùëå øåàä éåáéø àåä íéìëä èåòéî

.'åë øåàä èòîúî
áåúëù äî åäæåד הזמן ãéúòì106äðùעל äàî ïá øòðäå

נקרא למה "מאה" בן  הוא אם תמוה, זה פסוק דלכאורה
בזה והכוונה úðéçáá"נער"? úåðè÷ úðéçá àåä øòðã

,øåàä èåòéî האור ששם ֿ אנפין' ה 'זעיר כנגד שזה
ֿ אנפין' ה'זעיר - והוא úðéçááבמיעוט, ãéúòì äìòúé

äàî" שנה מאה בן "הנער äáéùåכפסוק äð÷æî äìòîì
áåúëù åîëå äðù íéòáùå íéùù àåäù107åðéúåðù éîé

åøîàù äæå ,äæî äìòîì äàîå ,äðù íéòáù íäá108

הגאולה åðéáìéבסימני  íéð÷æ éðô íéøòðåפשט פי  דעל
כבוד בחוסר הנערים שיתנהגו רצוי , בלתי  סימן בזה יש

רומז  הפנימיות פי על אמנם מהם , שזקנים íéøòðãלאלו
.'åë íéð÷æî äìòîì åéäéתתעלה ה"נער" דרגת כלומר –

לעיל. כנזכר הזקנים דרגת  מעל

øúëã úåðåúçú 'æ ïä äðù íéòáù äðäã àåä ïéðòäå-
הג ' את ויש התחתונות הז' את  יש עצמו הכתר בתוך
הז' על היא הכוונה  שבעים וכשאומרים הראשונות,
בכתר, נמצאים שהם כפי  המידות ז ' כלומר תחתונות,

íéîéäשזהו  úòáù øåà úðéçáכנגד העולם, בריאת של
המידות øúëã,ז' úåðåùàø 'â ïéðò àåä äàîå

כנגד הראשונות, הג ' על גם הכוונה מאה כשאומרים
שבכתר. äìòúéùהחב"ד àåä äàî ïá øòðäå åäæå

"נער" בבחינת שהוא ֿ אנפין', â'ה'זעיר úðéçáá
úåðåùàøחב "ד.'åë øúëã

íðåøëæ åðéúåáø åøîà åéùëò íãàä úééìòáù äî åäæå
úåáàã äðùîá äëøáì109של החיים סדר את מונה בה
שנותיו  מנין  לפי  äðùîìהאדם øùò ïá àø÷îì ùîç ïá

'åëשם íìåòä,ומסיים ïî ìèáå øáòå úî åìàë äàî ïá
íéùøôîä åù÷äå110ìëä áéùç úàæ äðùîá éøäù

äìòîä åäîå ,äâéøãîì äâéøãîî äìåòù íãàä úìòî
.'åë úî åìàëù äæá

åäæù àåä ïéðòä êàהאדם מעלת  ïúúéîáùגם äî
ïéàåøאלוקותðäã ,áéúë ä111éçå íãàä éðàøé àì éë

זה על ïéàåø,112ודרשו ïúúéîá ìáà ïéàåø ïðéà ïäééçá
êåøá óåñ ïéàã úéîöòäå úåäîä úééàø úðéçáá åðééäå

,éçå íãàä éðàøé àì éë øîàð äæ ìò àåäחי שכשאדם
של המהות ראיית את לראות מסוגל לא בגוף נשמה 

סוף, האין úîהאור åìàë åäæå ,'åë ïéàåø ïúúéîá ìáà
כפשוטו  למיתה הכוונה ïéðòאלא שאין àåäùשהגיע

של ïéðòלדרגה  àåäå ïéàåø ïúúéîá113äàøú êîìåò
,'åë êééçá, גשמי בגוף האדם של בחייו  עוד כלומר -

ה"מאה " לדרגת  שהגיע כיון אלוקות, לראות זוכה הוא
אצלו  שמתבטלים כלומר העולם " מן "בטל הוא שאז 
לראות יכול וממילא העולם של וההסתרים ההעלמות 

úðéçááאלוקות. äìòúéù äàî ïá åúåéäì åðééäå
,'åë øúëä úåéîéðô.הסתרים שום אין ששם

,äðù íéòáù úðéçáã äîã÷ää éãé ìò åäæå כלומר -
העבודה לאחרי באה היא מאה" "בן של הבחינה
של בענין המרומזות המידות בירור של הרוחנית 

שנה", אומר מהã"שבעים íäáשהפסוק åðéúåðù éîé
שנה äæשבעים ìòù úéîäáä ùôðä øåøéá ïéðò àåä

,'åë úåãéî 'æ ãâð ïäù äðù íéòáù íãàä éîé åáö÷ðכפי
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ט.105). הלכה ב פרק

כ.106). סה, ישעיה

י.107). צ, תהלים

ב.108). מט, סוטה

כ"א.109). משנה ה' פרק

עמ'110). (ח"א אש מליצי בספר נמצאת זה דרך על קושיא
לשונו: וזה מפרשיסחא, ירחמיאל ר' הרה"ק בשם (219lr"

zn eli`k 'w oa cr 'eke `xwnl 'd oa aygny d"t zea` dpynd
lkay ,`pzd z`f xn` dpin `wtp i`nle ,mlerd on lhae xare
xare znk `ed xaky dna la` ,mcenil zilkz cnln mixg`d
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כ.111). לג, שמות
תלא.112). רמז ויקרא שמעוני ילקוט
א.113). יז, ברכות



c"agקסב i`iyp epizeax zxezn

מעשר, כלולה אחת úåòøשכל úåãî 'æä øøáî øùàëå
.'åë ïéàåø ïúúéîá úðéçáì äëåæ àåä éøä úéîäáä ùôðã
האין  ואור האלקות מהות את לראות היכולת כלומר

øúëäסוף , úðéçá äàî ïá ïéðò åäæåøåàä éåáéø úðéçá
.'åë

של סדר הוא  האדם של החיים שסדר כן, אם נמצא
ומספר  עוברות, שהשנים ככל למעלה , מלמטה עליה
כפי יותר, גבוהה לדרגה מתעלה הוא הרי  מתרבה, שניו 
דרגה מסמל הוא  הרי  יותר גבוה שהמספר שככל הסדר

יותר. גבוהה

.øåöé÷
àéä ïéà úðéçá àéä äîëçä éìëã äìòîì äæî àîâåãäå
úðéçáá àéä ùé úðéçá äðéáå ,øåàä éåáéø úðéçáá
ãéúòì ïëìå ,äîëçä øåà ìò úîìòîå øåàä èåòéî

éðäå,øúåé èåòéîä úåëìîå ïéôðà øéòæáå ,øäðä ìò åãé ó
åðééäã èòåîä øôñî àåä øúåé äìòîì íéîòôì ïëìå
åäæù äáåøîä øôñî äìòîì íéîòôìå ,íéìëäá
éìëä ìåèéá) åðééä úî åìàë äàî ïá åäæå ,úåøåàäá
úðéçáá äìòúéù äàî ïá øòðä ãéúòìå ,øåàä éåáéø(å

.øúëä
a"xrz qgpt zyxt zay
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באמצע  שמפסיק מנחה בתפלת כמו למעלה, ותענוג צחוק נעשה לאין, היש ביטול ע"י
קובע  האמצעיות, בשנותיו בפרנסה כשטרוד האדם, בחיי וכן בכוונה, ומתפלל עסקיו

בציבור. ומתפלל לתורה עתים

˙‡ÊÂ נאמר זה ׁשעל העּקרית, העלּיה זה 11היא "לויתן ¿…ְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
עם  הּיׁש התחּברּות הּוא לויתן ּבֹו", לׂשחק ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָיצרּת
האדם  עבֹודת ידי על האלקי ּבהאין נכלל ׁשהּיׁש ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהאין,
וזהּו למעלה, ותענּוג צחֹוק נעׂשה ואזי ּומצוֹות, ְְְְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַָָּבתֹורה

ז"ל רּבֹותינּו ב)ׁשאמרּו ג, זרה יֹוׁשב (עבֹודה – "רביעית ְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
הּמנחה, ּתפּלת זמן הּוא ּדרביעית לויתן", עם ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָוׂשֹוחק
ׁשהּוא  מּפני הּיׁש ּבּטּול עּקר אזי מנחה ּתפּלת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּדבזמן
התחלת  קדם הּוא ׁשחרית ּדתפּלת העסק, זמן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבאמצע
אבל  עסקיו, ׁשּגמר אחר היא ערבית ּותפּלת ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהעסק,
מפסיק  וכאׁשר העסק, זמן ּבאמצע היא מנחה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּתפּלת
הּיׁש ּבּטּול זה הרי ּבכּונה ּומתּפּלל העסק ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבאמצע
ורק  מׂשּתּכר הּוא ּבּמה יֹודע אדם אין ּדבאמת ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּביֹותר,
לעׂשֹות  צריכים הּתֹורה ּפי ועל ּתעׁשיר, היא ה' ְְְֲֲִִִִִִַַַַַָּברּכת
הּיׁש, ּבּטּול זה ידי ּדעל הרּוחנּיּות, הּוא העּקר אבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּכלי,

מנחה  ּדׁשחרית זמּנים ג' יׁשנם הּיֹום ׁשּבמׁש ּכׁשם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוהּנה
זמּנים, ג' יׁשנם האדם חּיי ּבמׁש ּגם ּכן הּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוערבית,
וימי  הּבינֹונּיים, ׁשנֹותיו הּבחרּות וימי ילּדּות, ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָימי
ּבימי  ּבעבֹודה ועֹוסק ּתֹורה לֹומד האדם וכאׁשר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהּזקנה,
ׁשּכ אמּתית, עבֹודה זה אין זקנּותֹו ּבימי אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָילדּותֹו
ׁשּבׁשנֹותיו  היא האמּתית והעבֹודה אדם, ּכל מּדת ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָָָהיא
אז  הּנה ּביתֹו ּבני לפרנס ּומטרד טרּוד ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻהּבינֹונּיים
מּזה  הּנה ּבצּבּור, ּולהתּפּלל לּתֹורה עּתים לקּבע ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹצרי
ּבבּטּול  העליֹונה הּכּונה ׁשּמׁשלים למעלה ּתענּוג ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָנעׂשה
וזהּו ואלקים, הוי' יחּוד ּדזהּו העבֹודה, ידי על ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּיׁש
רׁשּות  נתן ׁשהעצמּות זה ידי ּדעל לדעת", הראת ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ"אּתה
הּנה  והּׂשגה ידיעה ידי על העצמּות את ּכביכֹול ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלהּכיר
מּלבּדֹו עֹוד ׁשאין ואלקים ה' ּביחּוד הּכּונה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹנׁשלם

.ְִֵָיתּבר
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תרפ"ו  טבת ה' ג' ב"ה,
לענינגראד 
וברכה. שלום

אשר  התקנות ספר מסעיפי אחד סעיף יסוד על

להשתתף  רשות לה יש (כי לענינגראד להקהילה
וכן  דתית, קהילה איזה תעשה אשר כללית באסיפה
דתיות) מקהילות כללית אסיפה לכונן ברשותה
בסעיף  להשתמש הקהילה חברי לפני היו"ר הרציא
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עוד  עם במו"מ יבואו ואשר כללית, אסיפה לכונן זה
נתקבלה. והרצאתו דעתן, חות לידע קהילות

ההצעה  האמורה, ההרצאה לי סיפר ממכירי אחד
כללית  אסיפה נגד הנני אני כי ואענהו, והחלטתה,
בזה, שישתמשו מבוא ובאיזה שתהיה, אופן באיזה
ולהביא  ח"ו להזיק כללית אסיפה היא עלולה ואשר
רבים  כי מסופק ואינני ישמרנו, ה' טובות, לא תוצאות
אחינו  ואהבת והדת, התורה עם לא־ל תודה השלמים

כללית. אסיפה נגד ברורה, דעתם יהי' האמיתים
הגיעוני  כללית, אסיפה עריכת שמועות בהתפשט
דרובא  רובא אשר שונים ממקומות מכתבים הרבה
לידי  באים וכולם בזה, עיקריים חששות מוצאים
דעתי  כי אם ואני, עדיף, תעשה ואל שב כי מסקנא,
שתהיה, אופן באיזה כללית אסיפה נגד וברורה חזקה
גילוי  להודיע לנחוץ מצאתי לא זה בכל אבל כאמור,
מנשב  הרוח את ראיתי טרם עוד כי ברבים, דעתי

בההצעה.
לתומם  כותבים רבים, מכתבים בקראי אמנם
אסיפה  קריאת שלש שההצעה מאחר כי לאמור,
הוא  ודאי הנה ל"ג, קהילת מאת יוצאות כללית
כי  לי, אומרים ובשמעי בהסכמתי, או בהשתתפותי

הר  מחולל הגיד זה מפורש כעין מקומן באיזהו עיון
השיב  זה, בענין דעתי היא איך אותו שאלו כאשר
איך  מאד (ואתפלא בדעה אנחנו אחים כי לאמר,
בעלמא, השערות על כאלו עיוניים דברים מעמידים
הבלתי  מאנשים בשמי, דברים ואמירת הגדות או

בפועל). ולא ברוח לא עמי אתי מתאימים
ה' אחב"י של לטובתן הבהיר האמת ולזאת,
גלוי  דעתי להודיע מאתי דורש הכללי, יחיו עליהם
מסוכן  דבר היא כללית אסיפה קריאת כי ברבים:

הנני  ואני טהור, לא כי טהור בלתי  ומעיינו כללי,
שתהיה, איזה כללית אסיפה קריאת על גמור מנגד
אני  ורואה כללית, אסיפה אודות מועצה לקריאת וגם

ישמרנו. ה' טובות, לא תוצאות בזה
אשר  ואחד אחד לכל בבקשה פונה הנני ובכן
נא  יואיל אלה, דברי ישמע או זה, מכתבי יקרא
למען  לחברו, וחברי ומכירו, לחבירו ולספרם להגידם
כלל  ושייכות יחס שום לי איו כי ברבים: יתפרסם
הצעה  בראה אשר לענינגראד, קהילת חברי עם וכלל
אסיפה  נגד היא ודעתי כללית, אסיפה קריאת של
ל"ג  קהילת היא רשאית ואינה שתהיה איזה כללית
כל  כי הוא, ספק ובלי האחריות, עצמה על לקחת

כללית. אסיפה נגד הם דתיות קהילות חברי
מועצה  של רשיון בהשגת עתה עוסקת ל"ג קהילת
ממקומות  דתיות קהילות חברי מכמה משותפת
צריכים  אם ולהתיעץ להתישב בשביל והוא שונות,
בכל  כי לעורר, בזה הנני לאו. אם כללית אסיפה
המתאימים  כאלו בחברים יבחרו דתית קהילה
דתית  קהילה, לשם ופעולתם, שאיפתם, ברוחם,
האמורה, מועצה של רשיון ינתן אם למען באמת,
כדעת  ברורה דעתם ויגידו לב , בתום חובתם ימלאו
לנו, דרושה אינה כללית אסיפה אשר דעת, בעל כל
ישאר  ולא למותר היתה בזה ההתיעצות גם ואשר

כלל. רושם שום מזה
והיודע  ודתו, עמו באהבת לו בינות אשר איש כל
של  לטובתן הכללית העסקניות עולם בהליכות פרק
מי  ודעת לקרב  מי דעת בעצמו יבין הוא ישראל
בשלום  עמו את ויברך יתן לעמו עוז וה' לרחק.

בשר. ועד מנפש ישראל לכל מרובה ובברכה
משולשת. בברכה
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תרפ"ב  אדר ז' ג' ב"ה

דאן  רוסטוב

בן  מו"ה אי"א וו"ח הנכבד ידידי כבוד

שי' רש"ז ואחיו שי' ציון

וברכה, שלו'

שמעתי  וגם קראתי, עתה זה שבט, מח' מכתבו

גדול  בצער והנני שי', ראד"מ לידידנו במכתבם מהאמור

אשר  את תנחמני אחת רק ולומדי', תורה של מצערה

זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק מהוד שמעתי

לבטל  הצעה הוגשה ואז תרע"ז, בחורף בפט"ב בהיותינו

אמר, רבינו כי כלל, ירא אינני מזה אמר ח"ו, ישראל חדרי

אידישע  רירען אן וועט מיא אז גיזאגט, האט רבי דער

גרונט. צום גיין מען ועט חדרים
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מעשר, כלולה אחת úåòøשכל úåãî 'æä øøáî øùàëå
.'åë ïéàåø ïúúéîá úðéçáì äëåæ àåä éøä úéîäáä ùôðã
האין  ואור האלקות מהות את לראות היכולת כלומר

øúëäסוף , úðéçá äàî ïá ïéðò åäæåøåàä éåáéø úðéçá
.'åë

של סדר הוא  האדם של החיים שסדר כן, אם נמצא
ומספר  עוברות, שהשנים ככל למעלה , מלמטה עליה
כפי יותר, גבוהה לדרגה מתעלה הוא הרי  מתרבה, שניו 
דרגה מסמל הוא  הרי  יותר גבוה שהמספר שככל הסדר

יותר. גבוהה

.øåöé÷
àéä ïéà úðéçá àéä äîëçä éìëã äìòîì äæî àîâåãäå
úðéçáá àéä ùé úðéçá äðéáå ,øåàä éåáéø úðéçáá
ãéúòì ïëìå ,äîëçä øåà ìò úîìòîå øåàä èåòéî

éðäå,øúåé èåòéîä úåëìîå ïéôðà øéòæáå ,øäðä ìò åãé ó
åðééäã èòåîä øôñî àåä øúåé äìòîì íéîòôì ïëìå
åäæù äáåøîä øôñî äìòîì íéîòôìå ,íéìëäá
éìëä ìåèéá) åðééä úî åìàë äàî ïá åäæå ,úåøåàäá
úðéçáá äìòúéù äàî ïá øòðä ãéúòìå ,øåàä éåáéø(å
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באמצע  שמפסיק מנחה בתפלת כמו למעלה, ותענוג צחוק נעשה לאין, היש ביטול ע"י
קובע  האמצעיות, בשנותיו בפרנסה כשטרוד האדם, בחיי וכן בכוונה, ומתפלל עסקיו

בציבור. ומתפלל לתורה עתים

˙‡ÊÂ נאמר זה ׁשעל העּקרית, העלּיה זה 11היא "לויתן ¿…ְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
עם  הּיׁש התחּברּות הּוא לויתן ּבֹו", לׂשחק ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָיצרּת
האדם  עבֹודת ידי על האלקי ּבהאין נכלל ׁשהּיׁש ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהאין,
וזהּו למעלה, ותענּוג צחֹוק נעׂשה ואזי ּומצוֹות, ְְְְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַָָּבתֹורה

ז"ל רּבֹותינּו ב)ׁשאמרּו ג, זרה יֹוׁשב (עבֹודה – "רביעית ְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
הּמנחה, ּתפּלת זמן הּוא ּדרביעית לויתן", עם ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָוׂשֹוחק
ׁשהּוא  מּפני הּיׁש ּבּטּול עּקר אזי מנחה ּתפּלת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּדבזמן
התחלת  קדם הּוא ׁשחרית ּדתפּלת העסק, זמן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבאמצע
אבל  עסקיו, ׁשּגמר אחר היא ערבית ּותפּלת ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהעסק,
מפסיק  וכאׁשר העסק, זמן ּבאמצע היא מנחה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּתפּלת
הּיׁש ּבּטּול זה הרי ּבכּונה ּומתּפּלל העסק ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבאמצע
ורק  מׂשּתּכר הּוא ּבּמה יֹודע אדם אין ּדבאמת ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּביֹותר,
לעׂשֹות  צריכים הּתֹורה ּפי ועל ּתעׁשיר, היא ה' ְְְֲֲִִִִִִַַַַַָּברּכת
הּיׁש, ּבּטּול זה ידי ּדעל הרּוחנּיּות, הּוא העּקר אבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּכלי,

מנחה  ּדׁשחרית זמּנים ג' יׁשנם הּיֹום ׁשּבמׁש ּכׁשם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוהּנה
זמּנים, ג' יׁשנם האדם חּיי ּבמׁש ּגם ּכן הּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוערבית,
וימי  הּבינֹונּיים, ׁשנֹותיו הּבחרּות וימי ילּדּות, ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָימי
ּבימי  ּבעבֹודה ועֹוסק ּתֹורה לֹומד האדם וכאׁשר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהּזקנה,
ׁשּכ אמּתית, עבֹודה זה אין זקנּותֹו ּבימי אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָילדּותֹו
ׁשּבׁשנֹותיו  היא האמּתית והעבֹודה אדם, ּכל מּדת ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָָָהיא
אז  הּנה ּביתֹו ּבני לפרנס ּומטרד טרּוד ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻהּבינֹונּיים
מּזה  הּנה ּבצּבּור, ּולהתּפּלל לּתֹורה עּתים לקּבע ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹצרי
ּבבּטּול  העליֹונה הּכּונה ׁשּמׁשלים למעלה ּתענּוג ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָנעׂשה
וזהּו ואלקים, הוי' יחּוד ּדזהּו העבֹודה, ידי על ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּיׁש
רׁשּות  נתן ׁשהעצמּות זה ידי ּדעל לדעת", הראת ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ"אּתה
הּנה  והּׂשגה ידיעה ידי על העצמּות את ּכביכֹול ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלהּכיר
מּלבּדֹו עֹוד ׁשאין ואלקים ה' ּביחּוד הּכּונה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹנׁשלם

.ְִֵָיתּבר
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שמיני.11) פרשת תורה לקוטי א. כג, ויצא אור תורה ראה - כו. קד, תהלים
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תרפ"ו  טבת ה' ג' ב"ה,
לענינגראד 
וברכה. שלום

אשר  התקנות ספר מסעיפי אחד סעיף יסוד על

להשתתף  רשות לה יש (כי לענינגראד להקהילה
וכן  דתית, קהילה איזה תעשה אשר כללית באסיפה
דתיות) מקהילות כללית אסיפה לכונן ברשותה
בסעיף  להשתמש הקהילה חברי לפני היו"ר הרציא
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עוד  עם במו"מ יבואו ואשר כללית, אסיפה לכונן זה
נתקבלה. והרצאתו דעתן, חות לידע קהילות

ההצעה  האמורה, ההרצאה לי סיפר ממכירי אחד
כללית  אסיפה נגד הנני אני כי ואענהו, והחלטתה,
בזה, שישתמשו מבוא ובאיזה שתהיה, אופן באיזה
ולהביא  ח"ו להזיק כללית אסיפה היא עלולה ואשר
רבים  כי מסופק ואינני ישמרנו, ה' טובות, לא תוצאות
אחינו  ואהבת והדת, התורה עם לא־ל תודה השלמים

כללית. אסיפה נגד ברורה, דעתם יהי' האמיתים
הגיעוני  כללית, אסיפה עריכת שמועות בהתפשט
דרובא  רובא אשר שונים ממקומות מכתבים הרבה
לידי  באים וכולם בזה, עיקריים חששות מוצאים
דעתי  כי אם ואני, עדיף, תעשה ואל שב כי מסקנא,
שתהיה, אופן באיזה כללית אסיפה נגד וברורה חזקה
גילוי  להודיע לנחוץ מצאתי לא זה בכל אבל כאמור,
מנשב  הרוח את ראיתי טרם עוד כי ברבים, דעתי

בההצעה.
לתומם  כותבים רבים, מכתבים בקראי אמנם
אסיפה  קריאת שלש שההצעה מאחר כי לאמור,
הוא  ודאי הנה ל"ג, קהילת מאת יוצאות כללית
כי  לי, אומרים ובשמעי בהסכמתי, או בהשתתפותי

הר  מחולל הגיד זה מפורש כעין מקומן באיזהו עיון
השיב  זה, בענין דעתי היא איך אותו שאלו כאשר
איך  מאד (ואתפלא בדעה אנחנו אחים כי לאמר,
בעלמא, השערות על כאלו עיוניים דברים מעמידים
הבלתי  מאנשים בשמי, דברים ואמירת הגדות או

בפועל). ולא ברוח לא עמי אתי מתאימים
ה' אחב"י של לטובתן הבהיר האמת ולזאת,
גלוי  דעתי להודיע מאתי דורש הכללי, יחיו עליהם
מסוכן  דבר היא כללית אסיפה קריאת כי ברבים:

הנני  ואני טהור, לא כי טהור בלתי  ומעיינו כללי,
שתהיה, איזה כללית אסיפה קריאת על גמור מנגד
אני  ורואה כללית, אסיפה אודות מועצה לקריאת וגם

ישמרנו. ה' טובות, לא תוצאות בזה
אשר  ואחד אחד לכל בבקשה פונה הנני ובכן
נא  יואיל אלה, דברי ישמע או זה, מכתבי יקרא
למען  לחברו, וחברי ומכירו, לחבירו ולספרם להגידם
כלל  ושייכות יחס שום לי איו כי ברבים: יתפרסם
הצעה  בראה אשר לענינגראד, קהילת חברי עם וכלל
אסיפה  נגד היא ודעתי כללית, אסיפה קריאת של
ל"ג  קהילת היא רשאית ואינה שתהיה איזה כללית
כל  כי הוא, ספק ובלי האחריות, עצמה על לקחת

כללית. אסיפה נגד הם דתיות קהילות חברי
מועצה  של רשיון בהשגת עתה עוסקת ל"ג קהילת
ממקומות  דתיות קהילות חברי מכמה משותפת
צריכים  אם ולהתיעץ להתישב בשביל והוא שונות,
בכל  כי לעורר, בזה הנני לאו. אם כללית אסיפה
המתאימים  כאלו בחברים יבחרו דתית קהילה
דתית  קהילה, לשם ופעולתם, שאיפתם, ברוחם,
האמורה, מועצה של רשיון ינתן אם למען באמת,
כדעת  ברורה דעתם ויגידו לב , בתום חובתם ימלאו
לנו, דרושה אינה כללית אסיפה אשר דעת, בעל כל
ישאר  ולא למותר היתה בזה ההתיעצות גם ואשר

כלל. רושם שום מזה
והיודע  ודתו, עמו באהבת לו בינות אשר איש כל
של  לטובתן הכללית העסקניות עולם בהליכות פרק
מי  ודעת לקרב  מי דעת בעצמו יבין הוא ישראל
בשלום  עמו את ויברך יתן לעמו עוז וה' לרחק.

בשר. ועד מנפש ישראל לכל מרובה ובברכה
משולשת. בברכה
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תרפ"ב  אדר ז' ג' ב"ה

דאן  רוסטוב

בן  מו"ה אי"א וו"ח הנכבד ידידי כבוד

שי' רש"ז ואחיו שי' ציון

וברכה, שלו'

שמעתי  וגם קראתי, עתה זה שבט, מח' מכתבו

גדול  בצער והנני שי', ראד"מ לידידנו במכתבם מהאמור

אשר  את תנחמני אחת רק ולומדי', תורה של מצערה

זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק מהוד שמעתי

לבטל  הצעה הוגשה ואז תרע"ז, בחורף בפט"ב בהיותינו

אמר, רבינו כי כלל, ירא אינני מזה אמר ח"ו, ישראל חדרי

אידישע  רירען אן וועט מיא אז גיזאגט, האט רבי דער

גרונט. צום גיין מען ועט חדרים
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מהממשלה, תוקף שום לה אין הזאת החברה והנה

להחזיק  וגם עצמו, ע"ח ללמוד מתרת הממשלה ואדרבה

אין  אשר בעניניהם ידועה חברה הם רק מוחה, באין חדר

עצתם. יפר והשי"ת וחוק, ממשלה שום עם [מתח]שבים

א' ובכל בכלל, ישראל אלו יונתי, היא אחת כתיב

הסלע  בחגוי המתלבשת) הנשמה (שהיא יונתי אומר בפרט

בנסיון  עומדים כאשר כסלע) שקשים והיצה"ר הנה"ב (הם

לידי  (באים המדריגה בסתר אז לב מורך בלי העבודה

הקב"ה  (אמר מראיך את הראיני ביותר) גבוה מדריגה

רש"י) צרה, בעת פונה את למי פעולתך כשרון הראה

כי  רש"י), להם, בצר ה' אל (ויצעקו קולך את השמיעיני

נכונה  תועלת תביא היא ברבים קול והשמעת הצעקה

ית'. בעזרתו

פשר  לידע בהמרכז הממשלה ראשי אל לפנות עליהם

החפצים  העיר אנשי דרישת וגם צדקתם, ולהוכיח דבר

כל  בשם ברורים דברים וישמיעום דוקא כאלו בחדרים

בחוק. דרישתם להם להנתן הם דורשים כי יחיו העדה

בגו"ר. בעזרם יהי' והשי"ת

המברכם  ידידו והדו"ש, כאו"נ ושלו' ברכה והי'

מו"ר. בן בטכ"ס

שי'. הרש"ח הנעלה תלמידינו בשם גיני נא פרשו
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שאיש קול" "בת באותה יש תועלת איזו - השאלה ידועה

הכרזתה? את שומע אינו

החסידות תורת משיבה כך שומעת1על קול" ה"בת שאת

למטה ירד שלא בנשמה חלק אותו דהיינו שלמעלה, הנשמה

בנשמה זה וחלק הבתֿקול. את שומע - הגשמי בגוף להתלבש

של יותר תחתונות בחינות לאותן גם מהבתֿקול "הד" מעביר

נאמר כך ועל בגוף. שנתלבשו לא2הנשמה דאיהו גב על "אף

מתעוררים לפעמים כי במוחש רואים לכן חזי". מזלייהו חזי

הן אלה הרהורים פתאומיים. תשובה הרהורי האדם אצל

הנשמה. של הגבוה החלק עלֿידי הבתֿקול שמיעת של תולדה

שום וללא מלמעלה באה זו שהתעוררות מכיון [ואולם

אלאֿאםֿ כלאֿהיתה; לחלוף סופה למטה, האדם של פעולה

פנימית להתבוננות התעוררות רגעי אותם את האדם ינצל כן

מצוות ובקיום תורה בלימוד בפועל ].3ולהוספה

(25 עמ' ט, כרך (לקוטיֿשיחות,

לעסוק ישראל את לעורר היא הבתֿקול שמטרת מכיון

בשבח חיובית הכרזה להכריז לכאורה, היה, עדיף בתורה,

שבהעדר החיסרון את ההכרזה מדגישה ומדוע התורה, לימוד

תורה? לימוד

העובד עקב מתחזקת זו פונהשאלה הבתֿקול שקריאת ה

נקראים ולכן ועבודתו ה' מתורת "הרחוקים - ל"בריות" (גם)

הזקן רבנו (כביאור בעלמא" בריות להן4בשם וקוראת - (

ללימוד שכאלה "בריות" לעודד וכדי תורה; בלימוד לעסוק

מאשר הלימוד מעלת את להבליט היה מוטב בוודאי תורה

בתורה! עיסוקן העדר על בתוכחה לייסרן

זאת: לבאר ויש

רצונה שכל אלקית נפש שוכנת ויהודי יהודי כל בתוך

יהודי כל בנשמת יש כן כמו המצוות. כל את לקיים הוא

גישה עלֿפי ה'. ואהבת אמונה של יקרים" "אוצרות ויהודי

בתורה; העסק מעלת את האלקית לנפש להסביר צורך אין זו

ואזי היהודי של פנימיותו את לגלות הוא שצריך מה כל

בתורה. הוא יעסוק ממילא

וגסות שחומריות ב"בריות", עוסקת שהמשנה ומכיון

החומריות את "לשבר" הוא ההכרח מן - נשמתן אור על מכסות

בהן שנוזפת הבתֿקול עלֿידי נעשה זאת הללו; הגסות ואת

תורה!". של מעלבונה לבריות להם "אוי - אותן ומייסרת

(123 עמ' טו, כרך (לקוטיֿשיחות,

כשמזכירים ובדרךֿכלל שמות ארבעה עוד יש חורב להר

"משה [כמו סיני" "הר בשם משתמשים לתורה, בקשר זה הר

"חורב" בשם התנא בחר אפוא מדוע מסיני"]; תורה קיבל

דוקא?

ענין לבטא לוי בן יהושע רבי ביקש בזאת כי לבאר יש

את המייחד על עבודתו. ולאופן לדרגתו הקשור מיוחד

בגמרא עליו מהמסופר ללמוד אפשר יהושע רבי של 5עבודתו

בימיו". הקשת נראתה "לא וכן עדן" לגן חי ש"נכנס

אצל גם מצאנו עדן") לגן חי ("נכנס הראשון הענין את

בתורת והנה השמימה". בסערה ש"עלה הנביא, אליהו

השמימה,6החסידות בסערה הנביא אליהו עליית ענין מבואר

הוא - גופו בזיכוך היתה אליהו עבודת שעיקר מכך, נבע שזה

"כלי" להעשות היה יכול הגוף שגם כך כדי עד גופו את זיכך

שבגןֿעדן. השכינה לזיו

בעיקר עסק לוי בן יהושע רבי בעניננו: גם נבין זה לפי

שלו גופו את רק לא עדן. לגן חי נכנס כי עד גופו בזיכוך

לגמרי שנשללה עד סביבו, העולם כל את גם אלא זיכך,

צורך היה לא ולכן העולם על מבול הורדת של האפשרות

עוד ומובא יהוש7בקשת. עםשרבי תורה לומד היה לוי בן ע

אףֿעלֿפי במוחו") לו יש (ש"שרץ ראתן" "בעלי חולים

"היזהרו יוחנן, רבי וכאזהרת מהם התרחקו האמוראים ששאר

תורה הפיץ לוי בן יהושע שרבי נמצא ראתן". בעלי מזבובי

ביותר. השפלים במקומות גם

ושל שלו החומר בזיכוך היתה העיקרית שעבודתו ולפי

לבחינה כוונתו עיקר היתה התורה בלימוד גם לכן העולם,

ואת הגוף חומר את לזכך שבכוחה שבתורה המיוחדת

זאת לאלוקות. "כלי" להיות שיוכלו כדי העולם, חומריות

מהר יוצאת קול "בת באומרו לוי בן יהושע רבי מדגיש

חז"ל וכדברי התורה8חורב" ניתנה שבו למה? "'חורב'

התורה כח את מבטא זה ששם כלומר חרב", שנקראת

ושבעולם. שבאדם החומריות את להחריב

(1228 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

ד.1) לו, תצא א.2)ליקוטיֿתורה ג, 139).3)מגילה (עמ' לוי בן יהושע רבי אמר ד"ה ה'תש"ב המאמרים ספר לב.4)ראה פרק תניא

ב.5) עז, ואילך.6)כתובות קנו עמ' (המשך) תרס"ו ר"ה של שם.7)יו"ט נ''א.8)בגמרא פרק סוף שמותֿרבה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט מנ"א, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

וזיגוד מנגוד, שהוא  נזכרתי במרז"ל טובי' חטא  ובקבלי אותם  מאשר אני קבלת מכתביו... 

הד לתוכן מכתבו, שאף אם תמצא לומר שצודק הוא במאה אחוז בטענותיו... הרי בכל אופן המסקנא 

מזה שלכן איננו משתף פעולה עמהם או איננו עובד במרץ המוכרח, הרי הסובלים מזה הם התלמידים 

הישר  ההגיון  ואי'  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  עניני  היינו  והמורים,  והתלמידות 

שבדבר.

וכמו במרז"ל הנ"ל הנה אין הכוונה להצדיק בזה את טובי' אלא להעמיד הדברים על תכנם, 

שאף שכפי המדה האפשרית צריך להשתדל שטובי' יחדול מלחטוא הרי פשוט הדבר שאין כל מקום 

להלקות את זיגוד. והנמשל מובן...

וברצוני בזה רק להדגיש הנקודה... שבטוח אני שסו"ס יסולקו כל החובות, ואף שמבין אני 

שקשה לחכות, אבל כמו שכתבתי גם אז הנני כופל: ישראל שהם מאמינים בני מאמינים בהוי' ובמשה 

עבדו ובאתפשטותא דמשה שבכל דרא, שבדורנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר שמוסדות... שלו הם, הרי 

משכורת העבודה אינה רק ההמחאה... שגם זה ישולם סוף כל סוף, אלא גם בני חיי ומזוני רויחי, היינו 

שתשרה הברכה בהמזונות, שזה עולה כמה פעמים ככה על שוויון של ההמחאה. והאריכות בודאי אך 

למותר...
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מהממשלה, תוקף שום לה אין הזאת החברה והנה

להחזיק  וגם עצמו, ע"ח ללמוד מתרת הממשלה ואדרבה

אין  אשר בעניניהם ידועה חברה הם רק מוחה, באין חדר

עצתם. יפר והשי"ת וחוק, ממשלה שום עם [מתח]שבים

א' ובכל בכלל, ישראל אלו יונתי, היא אחת כתיב

הסלע  בחגוי המתלבשת) הנשמה (שהיא יונתי אומר בפרט

בנסיון  עומדים כאשר כסלע) שקשים והיצה"ר הנה"ב (הם

לידי  (באים המדריגה בסתר אז לב מורך בלי העבודה

הקב"ה  (אמר מראיך את הראיני ביותר) גבוה מדריגה

רש"י) צרה, בעת פונה את למי פעולתך כשרון הראה

כי  רש"י), להם, בצר ה' אל (ויצעקו קולך את השמיעיני

נכונה  תועלת תביא היא ברבים קול והשמעת הצעקה

ית'. בעזרתו

פשר  לידע בהמרכז הממשלה ראשי אל לפנות עליהם

החפצים  העיר אנשי דרישת וגם צדקתם, ולהוכיח דבר

כל  בשם ברורים דברים וישמיעום דוקא כאלו בחדרים

בחוק. דרישתם להם להנתן הם דורשים כי יחיו העדה

בגו"ר. בעזרם יהי' והשי"ת

המברכם  ידידו והדו"ש, כאו"נ ושלו' ברכה והי'

מו"ר. בן בטכ"ס

שי'. הרש"ח הנעלה תלמידינו בשם גיני נא פרשו
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שאיש קול" "בת באותה יש תועלת איזו - השאלה ידועה

הכרזתה? את שומע אינו

החסידות תורת משיבה כך שומעת1על קול" ה"בת שאת

למטה ירד שלא בנשמה חלק אותו דהיינו שלמעלה, הנשמה

בנשמה זה וחלק הבתֿקול. את שומע - הגשמי בגוף להתלבש

של יותר תחתונות בחינות לאותן גם מהבתֿקול "הד" מעביר

נאמר כך ועל בגוף. שנתלבשו לא2הנשמה דאיהו גב על "אף

מתעוררים לפעמים כי במוחש רואים לכן חזי". מזלייהו חזי

הן אלה הרהורים פתאומיים. תשובה הרהורי האדם אצל

הנשמה. של הגבוה החלק עלֿידי הבתֿקול שמיעת של תולדה

שום וללא מלמעלה באה זו שהתעוררות מכיון [ואולם

אלאֿאםֿ כלאֿהיתה; לחלוף סופה למטה, האדם של פעולה

פנימית להתבוננות התעוררות רגעי אותם את האדם ינצל כן

מצוות ובקיום תורה בלימוד בפועל ].3ולהוספה

(25 עמ' ט, כרך (לקוטיֿשיחות,

לעסוק ישראל את לעורר היא הבתֿקול שמטרת מכיון

בשבח חיובית הכרזה להכריז לכאורה, היה, עדיף בתורה,

שבהעדר החיסרון את ההכרזה מדגישה ומדוע התורה, לימוד

תורה? לימוד

העובד עקב מתחזקת זו פונהשאלה הבתֿקול שקריאת ה

נקראים ולכן ועבודתו ה' מתורת "הרחוקים - ל"בריות" (גם)

הזקן רבנו (כביאור בעלמא" בריות להן4בשם וקוראת - (

ללימוד שכאלה "בריות" לעודד וכדי תורה; בלימוד לעסוק

מאשר הלימוד מעלת את להבליט היה מוטב בוודאי תורה

בתורה! עיסוקן העדר על בתוכחה לייסרן

זאת: לבאר ויש

רצונה שכל אלקית נפש שוכנת ויהודי יהודי כל בתוך

יהודי כל בנשמת יש כן כמו המצוות. כל את לקיים הוא

גישה עלֿפי ה'. ואהבת אמונה של יקרים" "אוצרות ויהודי

בתורה; העסק מעלת את האלקית לנפש להסביר צורך אין זו

ואזי היהודי של פנימיותו את לגלות הוא שצריך מה כל

בתורה. הוא יעסוק ממילא

וגסות שחומריות ב"בריות", עוסקת שהמשנה ומכיון

החומריות את "לשבר" הוא ההכרח מן - נשמתן אור על מכסות

בהן שנוזפת הבתֿקול עלֿידי נעשה זאת הללו; הגסות ואת

תורה!". של מעלבונה לבריות להם "אוי - אותן ומייסרת

(123 עמ' טו, כרך (לקוטיֿשיחות,

כשמזכירים ובדרךֿכלל שמות ארבעה עוד יש חורב להר

"משה [כמו סיני" "הר בשם משתמשים לתורה, בקשר זה הר

"חורב" בשם התנא בחר אפוא מדוע מסיני"]; תורה קיבל

דוקא?

ענין לבטא לוי בן יהושע רבי ביקש בזאת כי לבאר יש

את המייחד על עבודתו. ולאופן לדרגתו הקשור מיוחד

בגמרא עליו מהמסופר ללמוד אפשר יהושע רבי של 5עבודתו

בימיו". הקשת נראתה "לא וכן עדן" לגן חי ש"נכנס

אצל גם מצאנו עדן") לגן חי ("נכנס הראשון הענין את

בתורת והנה השמימה". בסערה ש"עלה הנביא, אליהו

השמימה,6החסידות בסערה הנביא אליהו עליית ענין מבואר

הוא - גופו בזיכוך היתה אליהו עבודת שעיקר מכך, נבע שזה

"כלי" להעשות היה יכול הגוף שגם כך כדי עד גופו את זיכך

שבגןֿעדן. השכינה לזיו

בעיקר עסק לוי בן יהושע רבי בעניננו: גם נבין זה לפי

שלו גופו את רק לא עדן. לגן חי נכנס כי עד גופו בזיכוך

לגמרי שנשללה עד סביבו, העולם כל את גם אלא זיכך,

צורך היה לא ולכן העולם על מבול הורדת של האפשרות

עוד ומובא יהוש7בקשת. עםשרבי תורה לומד היה לוי בן ע

אףֿעלֿפי במוחו") לו יש (ש"שרץ ראתן" "בעלי חולים

"היזהרו יוחנן, רבי וכאזהרת מהם התרחקו האמוראים ששאר

תורה הפיץ לוי בן יהושע שרבי נמצא ראתן". בעלי מזבובי

ביותר. השפלים במקומות גם

ושל שלו החומר בזיכוך היתה העיקרית שעבודתו ולפי

לבחינה כוונתו עיקר היתה התורה בלימוד גם לכן העולם,

ואת הגוף חומר את לזכך שבכוחה שבתורה המיוחדת

זאת לאלוקות. "כלי" להיות שיוכלו כדי העולם, חומריות

מהר יוצאת קול "בת באומרו לוי בן יהושע רבי מדגיש

חז"ל וכדברי התורה8חורב" ניתנה שבו למה? "'חורב'

התורה כח את מבטא זה ששם כלומר חרב", שנקראת

ושבעולם. שבאדם החומריות את להחריב

(1228 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

ד.1) לו, תצא א.2)ליקוטיֿתורה ג, 139).3)מגילה (עמ' לוי בן יהושע רבי אמר ד"ה ה'תש"ב המאמרים ספר לב.4)ראה פרק תניא

ב.5) עז, ואילך.6)כתובות קנו עמ' (המשך) תרס"ו ר"ה של שם.7)יו"ט נ''א.8)בגמרא פרק סוף שמותֿרבה
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יׁש ה', עבֹודת את ּומעּכב הּמֹונע ּדבר מתרחׁש ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכאׁשר

יּתכן  לא ולכן ה', מאת הּוא ּבעֹולם ּׁשּקֹורה מה ׁשּכל ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלדעת

"ּכי  נּסיֹון, אּלא זה ואין ה', לעבֹודת ּבאמת ינּגד ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּדבר

והתעּלּות  התחּזקּות ּומטרתֹו אתכם". אלקיכם ה' ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹמנּסה

הּוא  - ּבאמת ּבאדם 'נקלטת' זֹו ידיעה ּכאׁשר ה'. ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעבֹודת

על  הּנֹוסף האֹור את ּבׂשר, ּבעיני ּגם ּדבר, ׁשל ּבסֹופֹו ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרֹואה

והסּתר. ההעלם ְְְְֵֵֵֶֶַידי

éðùàéBa íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä äéäå§¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ
ìøLà-ìk úà eàéáú änL íL BîL ïkL §©¥³§Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬

íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦−§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À
íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe íëéúøNrî©§§«Ÿ¥¤Æ§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½
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הענין  חסידּות, ּבספרי ּבאּור ּוביתר מּוסר, ּבספרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמבאר

ּכן  ּגם נּתנּו הּנסיֹונֹות עם ׁשּביחד היינּו ׁשיחנא, ּגמלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּדלפּום

ּדֹורנּו, ׁשּזכה אּלא עליהם. להתּגּבר הּמתאימים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּכחֹות

ּבּדר ללכת הּמתאים ּבּתקף ׁשּכׁשּמחליטים ּבמּוחׁש, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכּנראה

רֹואים  הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו הּיׁשר' 'ספר ּפי על ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּיׁשרה

להתּגּבר  והּכחֹות מראׁש, ׁשערּום מאׁשר ּפחּותים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשהּקׁשיים

ּבהׁשערה. היּו מאׁשר יֹותר ּכּבירים ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעליהם

éùéìùèëéäìà ýåýé úéøëé-ékøLà íéBbä-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧
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éðtî íãîMä éøçà íäéøçàLøãz-ïôe E ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´¦¨¤®¤¦§¸

älàä íéBbä eãáré äëéà øîàì íäéäìàì¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹©¦³¨¥̧¤Æ
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éäìà ýåýéì ïëøLà ýåýé úárBz-ìë ék E ¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧§Ÿ̈¹£¤´
-úàå íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNr àðN̈¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ§¤

:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúðaâéàúà §´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«¥´
Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk̈©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
òøâú àìå åéìr óñú-àì úBNrì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−

:epnîôáç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékíBìç íì ¦¤«¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®
éìà ïúðå:úôBî Bà úBà EâúôBnäå úBàä àáe §¨©¬¥¤²−¬¥«¨³¨Æ§©¥½

éìà øac-øLàíéäìà éøçà äëìð øîàì E £¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈©«£¥¸¡Ÿ¦¯
:íãárðå ízrãé-àì øLà íéøçàãòîLú àì £¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈§¨«¨§¥«´Ÿ¦§©À

íBìçä íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬©«£−
úrãì íëúà íëéäìà ýåýé äqðî ék àeää©®¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½¨©À©
-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà íëLéä£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááìäíëéäìà ýåýé éøçà §©§¤−§¨©§§¤«©«£¥¸§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²
Bì÷áe eøîLz åéúåöî-úàå eàøéú Búàå eëìz¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´

:ïe÷aãú Báe eãárú Búàå eòîLúåàéápäå ¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬¦§¨«§©¨¦´
-øaã ék úîeé àeää íBìçä íìç Bà àeää©¿´Ÿ¥Á©«£¸©¹À̈¦´¦¤
| íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìr äøñÂ¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´
Eçécäì íéãár úéaî Eãtäå íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ

éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcä-ïîda úëìì E ¦©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤¤́®̈
:Eaøwî òøä zøráeñæéçà Eúéñé ékE ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´§¦«§¿¨¦´

ðá-Bà Enà-ïáBà E÷éç úLà | Bà Ezá-Bà E ¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´¥´¤¥¤À¯
äãárðå äëìð øîàì øúqa ELôðk øLà Erø¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨Æ

éúáàå äzà zrãé àì øLà íéøçà íéäìà:E ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨©−̈©«£Ÿ¤«
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äàø úùøô
àéåëäàøïåùàøäëøa íBiä íëéðôì ïúð éëðà §¥À¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©®§¨−̈

:äìì÷eæëúåöî-ìà eòîLz øLà äëøaä-úà §¨¨«¤©§¨¨®£¤´¦§§À¤¦§ŸÆ
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

çëýåýé úåöî-ìà eòîLú àì-íà äììwäå§©§¨À̈¦³Ÿ¦§§Æ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
äeöî éëðà øLà Cøcä-ïî ízøñå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§©§¤´¦©¤½¤£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
øLà íéøçà íéäìà éøçà úëìì íBiä íëúà¤§¤−©®¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬

:ízrãé-àìñèëéäìà ýåýé Eàéáé ék äéäåE «Ÿ§©§¤«§¨À̈¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
dzLøì änL-àá äzà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨§¦§®̈
äììwä-úàå íéføb øä-ìr äëøaä-úà äzúðå§¨«©¨³¤©§¨¨Æ©©´§¦¦½§¤©§¨−̈

:ìáér øä-ìrìéøçà ïcøiä øára änä-àìä ©©¬¥¨«£Ÿ¥¹¨§¥´¤©©§¥À©«£¥Æ
áLiä éðrðkä õøàa LîMä àBáî Cøc¤µ¤§´©¤½¤§¤̧¤Æ©§©«£¦½©¥−

:äøî éðBìà ìöà ìbìbä ìeî äáøraàìék ¨«£¨®̈µ©¦§½̈¥−¤¥«¥¬Ÿ¤«¦³
õøàä-úà úLøì àáì ïcøiä-úà íéøár ízà©¤Æ«Ÿ§¦´¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤¤¨½̈¤
dúà ízLøéå íëì ïúð íëéäìà ýåýé-øLà£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®¦«¦§¤¬Ÿ−̈

:da-ízáLéå(éåì)áì-ìk úà úBNrì ízøîLe ¦«©§¤¨«§©§¤´©«£½¥¬¨
íëéðôì ïúð éëðà øLà íéètLnä-úàå íéwçä©«ª¦−§¤©¦§¨¦®£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−

:íBiäáéàà íéètLnäå íéwçä älàøL ©«Â¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»£¤´
éäìà ýåýé ïúð øLà õøàa úBNrì ïeøîLz¦§§´©«£¼¨¾̈¤£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥¯

éúáàízà-øLà íéîiä-ìk dzLøì Eì E £Ÿ¤²§−§¦§®̈¨̧©¨¦½£¤©¤¬
:äîãàä-ìr íéiçá-ìk-úà ïeãaàz ãaà ©¦−©¨«£¨¨«©¥´Â§©§Â¤¨

ízà øLà íéBbä íL-eãár øLà úBî÷nä©§Ÿº£¤¯¨«§¨´©¦À£¤¬©¤²
íéîøä íéøää-ìr íäéäìà-úà íúà íéLøé«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®©¤«¨¦³¨«¨¦Æ

:ïðrø õr-ìk úçúå úBòábä-ìråâízözðå §©©§¨½§©−©¨¥¬©«£¨«§¦©§¤´
íäéøLàå íúávî-úà ízøaLå íúçaæî-úà¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤©¥´Ÿ½̈©«£¥«¥¤Æ
ïeòcâz íäéäìà éìéñôe Làa ïeôøNz¦§§´¨¥½§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−§©¥®

:àeää íB÷nä-ïî íîL-úà ízãaàåã-àì §¦©§¤´¤§½̈¦©¨−©«Ÿ
:íëéäìà ýåýéì ïk ïeNrúä-ìà-íà ék ©«£´¥½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«Â¦¦¤

-ìkî íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦¨
ì íL BîL-úà íeNì íëéèáLeLøãú BðëL ¦§¥¤½¨¬¤§−®̈§¦§¬¦§§−

:änM úàáe(ìàøùé)åíëéúìò änL íúàáäå ¨¬¨¨«¨©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ
íëãé úîeøz úàå íëéúøNrî úàå íëéçáæå§¦§¥¤½§¥Æ©§§´Ÿ¥¤½§¥−§©´¤§¤®

:íëðàöå íëø÷a úøëáe íëéúáãðå íëéøãðå§¦§¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−§«Ÿ§¤«
æízçîNe íëéäìà ýåýé éðôì íL-ízìëàå©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§©§¤À

Eëøa øLà íëézáe ízà íëãé çìLî ìëa§ŸÆ¦§©´¤§¤½©¤−¨«¥¤®£¤¬¥«©§−
éäìà ýåýé:Eçeðçðà øLà ìëk ïeNrú àì §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«´Ÿ©«£½Â§ÂŸ£¤̧£©¯§

:åéðéra øLiä-ìk Léà íBiä ät íéNòèék Ÿ¦²−Ÿ©®¦−¨©¨¨¬§¥¨«¦¬
äìçpä-ìàå äçeðnä-ìà äzr-ãr íúàá-àì«Ÿ¨¤−©¨®¨¤©§¨Æ§¤©©«£½̈

éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð Eé-úà ízøárå £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«©«£©§¤»¤
ýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiäíëéäìà ©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−

áéáqî íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²¦¨¦−
:çèa-ízáLéåìåçá ïàë ãò ¦«©§¤¤«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(121 'nr g zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
יׁש ה', עבֹודת את ּומעּכב הּמֹונע ּדבר מתרחׁש ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכאׁשר

יּתכן  לא ולכן ה', מאת הּוא ּבעֹולם ּׁשּקֹורה מה ׁשּכל ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלדעת

"ּכי  נּסיֹון, אּלא זה ואין ה', לעבֹודת ּבאמת ינּגד ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּדבר

והתעּלּות  התחּזקּות ּומטרתֹו אתכם". אלקיכם ה' ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹמנּסה

הּוא  - ּבאמת ּבאדם 'נקלטת' זֹו ידיעה ּכאׁשר ה'. ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעבֹודת

על  הּנֹוסף האֹור את ּבׂשר, ּבעיני ּגם ּדבר, ׁשל ּבסֹופֹו ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרֹואה

והסּתר. ההעלם ְְְְֵֵֵֶֶַידי

éðùàéBa íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä äéäå§¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ
ìøLà-ìk úà eàéáú änL íL BîL ïkL §©¥³§Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬

íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦−§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À
íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe íëéúøNrî©§§«Ÿ¥¤Æ§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½

:ýåýéì eøcz øLàáéýåýé éðôì ízçîNe £¤¬¦§−©«Ÿ̈«§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´
íëéãárå íëéúðáe íëéðáe ízà íëéäìà¡«Ÿ¥¤¼©¤À§¥¤Æ§´Ÿ¥¤½§©§¥¤−
Bì ïéà ék íëéørLa øLà éåläå íëéúäîàå§©§«Ÿ¥¤®§©¥¦Æ£¤´§©«£¥¤½¦´¥¬²

:íëzà äìçðå ÷ìçâéäìrz-ït Eì øîMä ¥¬¤§©«£−̈¦§¤«¦¨´¤§½¤©«£¤−
éúìr:äàøz øLà íB÷î-ìëa Eãé-íà ék «ŸŸ¤®§¨¨−£¤¬¦§¤«¦´¦

éèáL ãçàa ýåýé øçáé-øLà íB÷naíL E ©¨º£¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½−̈
éúìr äìrzéëðà øLà ìk äNrz íLå E ©«£¤´«ŸŸ¤®§¨´©«£¤½²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−

:jeöîåèzìëàå | çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø §©¤«¨©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´
éäìà ýåýé úkøák øNáEì-ïúð øLà E ¨À̈§¦§©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−

éørL-ìëaéávk epìëàé øBähäå àîhä E §¨§¨¤®©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−
:ìiàëåæèõøàä-ìr eìëàú àì ícä ÷ø §¨«©¨«©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤

iyily - bi - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íénk epëtLzæééørLa ìëàì ìëeú-àìE ¦§§¤−©¨«¦«Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À
ðâc øNrîEø÷a úøëáe Eøäöéå ELøéúå E ©§©³§¨«§Æ§¦«§´§¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−

àöåðéøãð-ìëå Eéúáãðå øcz øLà Eúîeøúe E §Ÿ¤®§¨§¨¤¸Æ£¤´¦½Ÿ§¦§Ÿ¤−§©¬
:Eãéçééäìà ýåýé éðôì-íà ékepìëàz E ¨¤«¦¿¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹«Ÿ§¤À

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷naðáe äzà Ba EE ©¨Æ£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧¦§³
éørLa øLà éåläå Eúîàå Ecárå EzáeE ¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦−£¤´¦§¨¤®

éäìà ýåýé éðôì zçîNå:Eãé çìLî ìëa E §¨«©§À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
èééîé-ìk éålä-úà áærz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−

:Eúîãà-ìrñëéäìà ýåýé áéçøé-ék-úà E ©©§¨¤«¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬¤
øNá äìëà zøîàå Cì-øac øLàk Eìáb§ª«§»©«£¤´¦¤¨¼§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´¨½̈
ELôð úeà-ìëa øNa ìëàì ELôð äeàú-ék¦«§©¤¬©§§−¤«¡´Ÿ¨®̈§¨©©¬©§§−

:øNa ìëàzàëøLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék Ÿ©¬¨¨«¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧
éäìà ýåýé øçáézçáæå íL BîL íeNì E ¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¨´§´¨¼§¨«©§º̈

ðàvîe Eø÷aîøLàk Eì ýåýé ïúð øLà E ¦§¨«§´¦«Ÿ§À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§½©«£¤−
éørLa zìëàå Eúéeö:ELôð úeà ìëa EáëCà ¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½§−Ÿ©©¬©§¤«©À

epìëàz ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé øLàk©«£¤̧¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−«Ÿ§¤®
:epìëàé åcçé øBähäå àîhäâëézìáì ÷æç ÷ø ©¨¥Æ§©¨½©§−̈«Ÿ§¤«©´£©À§¦§¦Æ

ìëàú-àìå Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà£´Ÿ©½̈¦¬©−̈´©®̈¤§«ŸŸ©¬
:øNaä-ír Lôpäãëõøàä-ìr epìëàz àì ©¤−¤¦©¨¨«−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤

:íénk epëtLzäëEì áèéé ïrîì epìëàz àì ¦§§¤−©¨«¦−Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ
éðáìeéøçà E:ýåýé éðéra øLiä äNrú-ék E §¨¤´©«£¤½¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

åëéLã÷ ÷øøLà Eéøãðe Eì eéäé-úàáe àOz E ©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨
:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìàæëéúìr úéNråE ¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«§¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ

éäìà ýåýé çaæî-ìr ícäå øNaä-íãå E ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©
éçáæéäìà ýåýé çaæî-ìr CôMé EøNaäå E §¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¨−̈

:ìëàzçëíéøácä-ìk úà zrîLå øîL Ÿ¥«§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´
éðáìe Eì áèéé ïrîì jeöî éëðà øLà älàäE ¨¥½¤£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³

éøçàøLiäå áBhä äNrú ék íìBò-ãr E ©«£¤¸Æ©½̈¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈
éäìà ýåýé éðéra:Eñ §¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 361 'nr ak zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
הענין  חסידּות, ּבספרי ּבאּור ּוביתר מּוסר, ּבספרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמבאר

ּכן  ּגם נּתנּו הּנסיֹונֹות עם ׁשּביחד היינּו ׁשיחנא, ּגמלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּדלפּום

ּדֹורנּו, ׁשּזכה אּלא עליהם. להתּגּבר הּמתאימים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּכחֹות

ּבּדר ללכת הּמתאים ּבּתקף ׁשּכׁשּמחליטים ּבמּוחׁש, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכּנראה

רֹואים  הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו הּיׁשר' 'ספר ּפי על ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּיׁשרה

להתּגּבר  והּכחֹות מראׁש, ׁשערּום מאׁשר ּפחּותים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשהּקׁשיים

ּבהׁשערה. היּו מאׁשר יֹותר ּכּבירים ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעליהם

éùéìùèëéäìà ýåýé úéøëé-ékøLà íéBbä-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧
éðtî íúBà úLøì änL-àá äzàzLøéå E ©¨¬¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´

:íöøàa záLéå íúàìL÷pz-ït Eì øîMä Ÿ½̈§¨«©§−̈§©§¨«¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ
éðtî íãîMä éøçà íäéøçàLøãz-ïôe E ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´¦¨¤®¤¦§¸

älàä íéBbä eãáré äëéà øîàì íäéäìàì¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹©¦³¨¥̧¤Æ
:éðà-íb ïk-äNràå íäéäìà-úààìäNrú-àì ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦Ÿ©«£¤´

éäìà ýåýéì ïëøLà ýåýé úárBz-ìë ék E ¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧§Ÿ̈¹£¤´
-úàå íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNr àðN̈¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ§¤

:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúðaâéàúà §´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«¥´
Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk̈©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
òøâú àìå åéìr óñú-àì úBNrì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−

:epnîôáç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékíBìç íì ¦¤«¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®
éìà ïúðå:úôBî Bà úBà EâúôBnäå úBàä àáe §¨©¬¥¤²−¬¥«¨³¨Æ§©¥½

éìà øac-øLàíéäìà éøçà äëìð øîàì E £¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈©«£¥¸¡Ÿ¦¯
:íãárðå ízrãé-àì øLà íéøçàãòîLú àì £¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈§¨«¨§¥«´Ÿ¦§©À

íBìçä íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬©«£−
úrãì íëúà íëéäìà ýåýé äqðî ék àeää©®¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½¨©À©
-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà íëLéä£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááìäíëéäìà ýåýé éøçà §©§¤−§¨©§§¤«©«£¥¸§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²
Bì÷áe eøîLz åéúåöî-úàå eàøéú Búàå eëìz¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´

:ïe÷aãú Báe eãárú Búàå eòîLúåàéápäå ¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬¦§¨«§©¨¦´
-øaã ék úîeé àeää íBìçä íìç Bà àeää©¿´Ÿ¥Á©«£¸©¹À̈¦´¦¤
| íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìr äøñÂ¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´
Eçécäì íéãár úéaî Eãtäå íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ

éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcä-ïîda úëìì E ¦©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤¤́®̈
:Eaøwî òøä zøráeñæéçà Eúéñé ékE ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´§¦«§¿¨¦´

ðá-Bà Enà-ïáBà E÷éç úLà | Bà Ezá-Bà E ¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´¥´¤¥¤À¯
äãárðå äëìð øîàì øúqa ELôðk øLà Erø¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨Æ

éúáàå äzà zrãé àì øLà íéøçà íéäìà:E ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨©−̈©«£Ÿ¤«



iriaxקסח - ci - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çíéáøwä íëéúáéáñ øLà íénrä éäìàî¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´
éìàäö÷-ãrå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà E ¥¤½−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬

:õøàäèåéìà òîLú àìå Bì äáàú-àì ¨¨«¤«ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®
ðér ñBçú-àìåäqëú-àìå ìîçú-àìå åéìr E §«Ÿ¨³¥«§Æ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−

:åéìréä ékäðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âø ¨¨«¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈
:äðøçàa írä-ìk ãéå BúéîäìàéBzì÷ñe ©«£¦®§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«§©§¬

ýåýé ìrî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá̈«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ§Ÿ̈´
éäìà:íéãár úéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E ¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

áéúBNrì eôñBé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À
:Eaø÷a äfä òøä øáckñâéúçàa òîLú-ék ©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«¦«¦§©º§©©´

éøréäìà ýåýé øLà Eì Eì ïúð EíL úáL ¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬§²¨¤¬¤−̈
:øîàìãéEaøwî ìriìá-éða íéLðà eàöé ¥«Ÿ¨«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½

äãárðå äëìð øîàì íøér éáLé-úà eçéciå©©¦²¤«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²
:ízrãé-àì øLà íéøçà íéäìàåèzLøãå ¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«§¨«©§¨¯

øácä ïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈
:Eaø÷a úàfä äárBzä äúNrðæèäkú äkä ¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«©¥´©¤À

dúà íøçä áøç-éôì àåää øérä éáLé-úà¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦¨®¤©«£¥¸Ÿ¨¯
:áøç-éôì dzîäa-úàå da-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦¨«¤

æézôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk-úàå§¤¨§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´
ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øérä-úà Làá̈¥À¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−

éäìà:ãBr äðaú àì íìBò ìz äúéäå E ¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«
çéïrîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á

Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî ýåýé áeLé̈¸§Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´
àk Eaøäåéúáàì òaLð øL:EèéòîLú ék §¦§¤½©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«¦´¦§©À

éäìà ýåýé ìB÷aì EøLà åéúåöî-ìk-úà øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²
ýåýé éðéra øLiä úBNrì íBiä Eeöî éëðà̈«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬

éäìà:Eñ ¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 388 'nr `k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
ׁשּכׁשּיבא  אדמֹו"ר, וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ּפתּגם ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹידּוע

והּתקּופה  הּימים על ּביֹותר ויתחרטּו יצטערּו צדקנּו, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָמׁשיח

ּבתֹורה  לפעל יכֹולים ׁשהיּו הּגלּות, זמן ׁשּבסֹוף טֹובה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹהכי

ׁשאז  ּדאז, וההסּתרים ההעלמֹות ּכל על ּבהתּגּברּות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּומצֹות

ׁשּצּוה  לזה והן לעֹובד הן יֹותר, וחביבה יֹותר נעימה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהעבֹודה

ּכׁשרּוח  מהּֿׁשאיןּֿכן ּומנהיגֹו, העֹולם ּבֹורא העבֹודה, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

מנּגדים. ואין הארץ מן יעבר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֻהּטמאה

éòéáøãéààì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ
:úîì íëéðér ïéa äçø÷ eîéNú-àìå eããbúú¦§«Ÿ§À§«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

áéäìà ýåýéì äzà LBã÷ ír ékøça Eáe E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´
øLà íénrä ìkî älâñ írì Bì úBéäì ýåýé§Ÿ̈À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìrñâ:äárBz-ìk ìëàú àì ©§¥¬¨«£¨¨«¬ŸŸ©−¨«¥¨«
ãíéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−

:íéfr äNåäïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià §¥¬¦¦«©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ
:øîæå Bàúeåäîäa-ìëåäñøt úñøôî §¬¨¨«¤§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈

äîäaa äøb úìrî úBñøô ézL òñL úrñLå§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´§¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®
:eìëàz dúàæéìrnî eìëàú àì äæ-úà Cà Ÿ−̈Ÿ¥«©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´

ìîbä-úà äreñMä äñøtä éñéøônîe äøbä©¥½̈¦©§¦¥¬©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈
änä äøâ äìrî-ék ïôMä-úàå úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤̧¤§¤©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨

:íëì íä íéàîè eñéøôä àì äñøôeç-úàå ©§¨Æ´Ÿ¦§¦½§¥¦¬¥−¨¤«§¤
àîè äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçäÂ©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈¨¥¬
àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëì àeä−¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ

bú:eòñèíéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà ¦¨«¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦
:eìëàz úN÷N÷å øétðñ Bì-øLà ìkéìëå ¯Ÿ£¤²§©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«§¸Ÿ

àîè eìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà£¤¯¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®¨¥¬
:íëì àeäñàé:eìëàz äøäè øBtö-ìkáéäæå −¨¤«¨¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«§¤¾

:äiðæräå ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àì øLà£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤§¨«¨§¦¨«
âé:dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäåãéúàå §¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«§¥¬

:Bðéîì áøò-ìkåè-úàå äðriä úa úàå ¨Ÿ¥−§¦«§¥Æ©´©©«£½̈§¤
:eäðéîì õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzäæè-úà ©©§−̈§¤©®̈©§¤©¥−§¦¥«¤

:úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkäæé-úàå úàwäå ©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤§©¨¨¬§¤
:CìMä-úàå äîçøäçéäôðàäå äãéñçäå ¨«¨−̈¨§¤©¨¨«§©´£¦½̈§¨«£¨−̈

:ólèräå úôéëecäå dðéîìèéóBòä õøL ìëå §¦¨®§©«¦©−§¨«£©¥«§ŸÆ¤´¤¨½
:eìëàé àì íëì àeä àîèëøBäè óBò-ìk ¨¥¬−¨¤®−Ÿ¥«¨¥«¨¬¨−

:eìëàzàë-øLà øbì äìáð-ìë eìëàú-àì Ÿ¥«Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤
éørLaír ék éøëðì øëî Bà dìëàå äpðzz E ¦§¨¤¹¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³

éäìà ýåýéì äzà LBã÷éãb ìMáú-àì E ¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−
:Bnà áìçaô ©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(292 'nr k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

מן  להתּפעל לא ּבתקף עצמֹו את מעמיד יהּודי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹּכאׁשר

iyiy ,iying - eh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
היא  ּגּופא הּנּסיֹון ׁשל הּפנימית הּכּונה ּכיצד מתּגּלה – ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּנּסיֹון

הּוא  ׁש"מנּסה" הּזקן רּבנּו ּוכפרּוׁש ּבעבֹודתֹו, ועּלּוי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתֹוספת

נּסי". "ארים והרמה, נס ְֲִִִִֵַָָָמּלׁשֹון

éùéîçáëErøæ úàeáz-ìk úà øOrz øOr©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®
:äðL äðL äãOä àöiäâëýåýé | éðôì zìëàå ©Ÿ¥¬©¨¤−¨¨¬¨¨«§¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´

éäìàì øçáé-øLà íB÷na EíL BîL ïkL ¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»§©¥´§´¨¼
ðâc øNrîEø÷a úøëáe Eøäöéå ELøéz E ©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−

ðàöåéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìz ïrîì EE §Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:íéîiä-ìkãëàì ék Cøcä Enî äaøé-éëå ¨©¨¦«§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ

øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék BúàN ìëeú©»§¥¼¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ
éäìà ýåýéýåýé Eëøáé ék íL BîL íeNì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬

éäìà:EäëEãéa óñkä zøöå óñka äzúðå ¡Ÿ¤«§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäåE §¨«©§¨Æ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:BaåëELôð äeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå «§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹
EìàLz øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa©¨¨´©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−

éäìà ýåýé éðôì íM zìëàå ELôðzçîNå E ©§¤®§¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈
:Eúéáe äzàæëéørLa-øLà éåläåàì E ©¨¬¥¤«§©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ

:Cnr äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék epáærúñ ©«©§¤®¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦¨«
çëìL | äö÷îøNrî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¦§¥´¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ

éørLa zçpäå àåää äðMa Eúàeáz:Eèëàáe §¨´§½©¨−̈©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«¨´
å Cnr äìçðå ÷ìç Bì-ïéà ék éåläíBúiäå øbä ©¥¦¿¦´¥«Á¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â§©¨³

éørLa øLà äðîìàäåïrîì eòáNå eìëàå E §¨«©§¨¨Æ£¤´¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®§©³©
éäìà ýåýé EëøáéøLà Eãé äNrî-ìëa E §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬¨«§−£¤¬

:äNrzñ ©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
לגּלֹות  ּכדי ּגׁשמי ּדבר עם מתעּסקים הּברּורים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָּבעבֹודת

הּנּצֹוץ  את לגּלֹות וכן קֹונֹו, את לׁשּמׁש ׁשּנברא ּתכליתֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאת

ּביֹותר, למּטה נפל ׁשּבּנּסיֹון האלקי הּנּצֹוץ א ׁשּבֹו. ְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהאלקי

זה. העלם לבּטל יׁש לגּלֹותֹו ּוכדי לגמרי, ּבהעלם ׁשהּוא ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַעד

הּוא  הּברּורים ּבעבֹודת :ּכ ּבעצמֹו האדם ּבעבֹודת ְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָואף

ּפֹועל הּוא ּובנּסיֹון ּומּדֹותיו; ׂשכלֹו ּכחֹותיו, את ‰CÙ'ּפֹותח' ְִִִֵֵֶַַָָָֹ≈∆
נפׁש. מסירּות מּתֹו ְְִִִֶֶטבעֹו,

éùéùåèà:ähîL äNrz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
áBãé äMî ìra-ìk èBîL ähîMä øác äæå§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½

-úàå eärø-úà Nbé-àì eärøa äMé øLà£¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤
:ýåýéì ähîL àø÷-ék åéçàâNbz éøëpä-úà ¨¦½¦«¨¨¬§¦−̈©«Ÿ̈«¤©¨§¦−¦®Ÿ

éçà-úà Eì äéäé øLàå:Eãé èîLz Eãñôà ©«£¤̧¦«§¤¬§²¤¨¦−©§¥¬¨¤«¤¾¤
ýåýé Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea-äéäé àì ék¦²¬Ÿ¦«§¤§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½

éäìà ýåýé øLà õøàaäìçð Eì-ïúð E ¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈
:dzLøìäýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íà ÷ø §¦§¨«©µ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´

éäìàì Eúàfä äåönä-ìk-úà úBNrì øîL ¡Ÿ¤®¦§³Ÿ©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ
:íBiä Eeöî éëðà øLàåéäìà ýåýé-ékE £¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

íéaø íéBb zèáräå Cì-øac øLàk Eëøa¥«©§½©«£¤−¦¤®̈§©«£©§º̈¦´©¦À
àì Eáe íéaø íéBâa zìLîe èárú àì äzàå§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½§−¬Ÿ

:eìLîéñæéçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékE ¦§«Ÿ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ
éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà Eöøàa Eïúð E §©©´§¨¤½§©̧§§½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´

Eãé-úà õt÷ú àìå Eááì-úà õnàú àì Cì̈®¯Ÿ§©¥´¤§¨«§À§³Ÿ¦§ŸÆ¤¨´§½
éçàîïBéáàä E:çBì Eãé-úà çzôz çúô-ék ¥«¨¦−¨«¤§«¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®

:Bì øñçé øLà Bøñçî éc epèéárz èáräå§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ©§Ÿ½£¤¬¤§©−«
èìriìá Eááì-ír øáã äéäé-ït Eì øîMä¦¨´¤§¿¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©

øîàìärøå ähîMä úðL òáMä-úðL äáø÷ ¥ÀŸ¨«§¨´§©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´
ðéréçàa Eéìr àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàä EE ¥«§À§¨¦̧Æ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ

:àèç Eá äéäå ýåýé-ìàéòøé-àìå Bì ïzz ïBúð ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§¨³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬
Eëøáé äfä øácä | ììâa ék Bì Ezúa Eááì§¨«§−§¦§´®¦º¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ

éäìà ýåýé:Eãé çìLî ìëáe ENrî-ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
àééëðà ïk-ìr õøàä áøwî ïBéáà ìcçé-àì ék¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨®̈¤©¥º¨«Ÿ¦³

éçàì Eãé-úà çzôz çút øîàì EeöîE §©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦¯
iðrlðéáàìe E:Eöøàa Eñáééçà Eì øëné-ékE ©«£¦¤²§¤§«Ÿ§−§©§¤«¦«¦¨¥̧§¹¨¦´

äðMáe íéðL LL Eãárå äiøárä Bà éøárä̈«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−¥´¨¦®©¨¨Æ
:Cnrî éLôç epçlLz úréáMäâéepçlLú-éëå ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨«§¦«§©§¤¬

:í÷éø epçlLú àì Cnrî éLôçãé÷éðrä ¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«©«£¥³
ðàvî Bì ÷éðrzðøbîe EEëøa øLà Eá÷iîe E ©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯¥«©§²

éäìà ýåýé:Bì-ïzz Eåèúééä ãár ék zøëæå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ
éäìà ýåýé Ecôiå íéøöî õøàaéëðà ïk-ìr E §¤´¤¦§©½¦©¦§§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯

:íBiä äfä øácä-úà Eeöîæèøîàé-ék äéäå §©§²¤©¨¨¬©¤−©«§¨¨Æ¦«Ÿ©´
éìàEúéa-úàå Eáäà ék Cnrî àöà àì E ¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³£¥«§Æ§¤¥¤½

è-ék:Cnr Bì áBæéäzúðå röønä-úà zç÷ìå ¦¬−¦¨«§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³



קסט iriax - ci - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çíéáøwä íëéúáéáñ øLà íénrä éäìàî¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´
éìàäö÷-ãrå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà E ¥¤½−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬

:õøàäèåéìà òîLú àìå Bì äáàú-àì ¨¨«¤«ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®
ðér ñBçú-àìåäqëú-àìå ìîçú-àìå åéìr E §«Ÿ¨³¥«§Æ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−

:åéìréä ékäðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âø ¨¨«¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈
:äðøçàa írä-ìk ãéå BúéîäìàéBzì÷ñe ©«£¦®§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«§©§¬

ýåýé ìrî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá̈«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ§Ÿ̈´
éäìà:íéãár úéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E ¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

áéúBNrì eôñBé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À
:Eaø÷a äfä òøä øáckñâéúçàa òîLú-ék ©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«¦«¦§©º§©©´

éøréäìà ýåýé øLà Eì Eì ïúð EíL úáL ¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬§²¨¤¬¤−̈
:øîàìãéEaøwî ìriìá-éða íéLðà eàöé ¥«Ÿ¨«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½

äãárðå äëìð øîàì íøér éáLé-úà eçéciå©©¦²¤«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²
:ízrãé-àì øLà íéøçà íéäìàåèzLøãå ¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«§¨«©§¨¯

øácä ïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈
:Eaø÷a úàfä äárBzä äúNrðæèäkú äkä ¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«©¥´©¤À

dúà íøçä áøç-éôì àåää øérä éáLé-úà¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦¨®¤©«£¥¸Ÿ¨¯
:áøç-éôì dzîäa-úàå da-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦¨«¤

æézôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk-úàå§¤¨§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´
ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øérä-úà Làá̈¥À¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−

éäìà:ãBr äðaú àì íìBò ìz äúéäå E ¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«
çéïrîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á

Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî ýåýé áeLé̈¸§Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´
àk Eaøäåéúáàì òaLð øL:EèéòîLú ék §¦§¤½©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«¦´¦§©À

éäìà ýåýé ìB÷aì EøLà åéúåöî-ìk-úà øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²
ýåýé éðéra øLiä úBNrì íBiä Eeöî éëðà̈«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬

éäìà:Eñ ¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 388 'nr `k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
ׁשּכׁשּיבא  אדמֹו"ר, וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ּפתּגם ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹידּוע

והּתקּופה  הּימים על ּביֹותר ויתחרטּו יצטערּו צדקנּו, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָמׁשיח

ּבתֹורה  לפעל יכֹולים ׁשהיּו הּגלּות, זמן ׁשּבסֹוף טֹובה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹהכי

ׁשאז  ּדאז, וההסּתרים ההעלמֹות ּכל על ּבהתּגּברּות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּומצֹות

ׁשּצּוה  לזה והן לעֹובד הן יֹותר, וחביבה יֹותר נעימה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהעבֹודה

ּכׁשרּוח  מהּֿׁשאיןּֿכן ּומנהיגֹו, העֹולם ּבֹורא העבֹודה, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

מנּגדים. ואין הארץ מן יעבר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֻהּטמאה

éòéáøãéààì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ
:úîì íëéðér ïéa äçø÷ eîéNú-àìå eããbúú¦§«Ÿ§À§«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

áéäìà ýåýéì äzà LBã÷ ír ékøça Eáe E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´
øLà íénrä ìkî älâñ írì Bì úBéäì ýåýé§Ÿ̈À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìrñâ:äárBz-ìk ìëàú àì ©§¥¬¨«£¨¨«¬ŸŸ©−¨«¥¨«
ãíéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−

:íéfr äNåäïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià §¥¬¦¦«©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ
:øîæå Bàúeåäîäa-ìëåäñøt úñøôî §¬¨¨«¤§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈

äîäaa äøb úìrî úBñøô ézL òñL úrñLå§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´§¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®
:eìëàz dúàæéìrnî eìëàú àì äæ-úà Cà Ÿ−̈Ÿ¥«©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´

ìîbä-úà äreñMä äñøtä éñéøônîe äøbä©¥½̈¦©§¦¥¬©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈
änä äøâ äìrî-ék ïôMä-úàå úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤̧¤§¤©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨

:íëì íä íéàîè eñéøôä àì äñøôeç-úàå ©§¨Æ´Ÿ¦§¦½§¥¦¬¥−¨¤«§¤
àîè äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçäÂ©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈¨¥¬
àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëì àeä−¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ

bú:eòñèíéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà ¦¨«¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦
:eìëàz úN÷N÷å øétðñ Bì-øLà ìkéìëå ¯Ÿ£¤²§©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«§¸Ÿ

àîè eìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà£¤¯¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®¨¥¬
:íëì àeäñàé:eìëàz äøäè øBtö-ìkáéäæå −¨¤«¨¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«§¤¾

:äiðæräå ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àì øLà£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤§¨«¨§¦¨«
âé:dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäåãéúàå §¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«§¥¬

:Bðéîì áøò-ìkåè-úàå äðriä úa úàå ¨Ÿ¥−§¦«§¥Æ©´©©«£½̈§¤
:eäðéîì õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzäæè-úà ©©§−̈§¤©®̈©§¤©¥−§¦¥«¤

:úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkäæé-úàå úàwäå ©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤§©¨¨¬§¤
:CìMä-úàå äîçøäçéäôðàäå äãéñçäå ¨«¨−̈¨§¤©¨¨«§©´£¦½̈§¨«£¨−̈

:ólèräå úôéëecäå dðéîìèéóBòä õøL ìëå §¦¨®§©«¦©−§¨«£©¥«§ŸÆ¤´¤¨½
:eìëàé àì íëì àeä àîèëøBäè óBò-ìk ¨¥¬−¨¤®−Ÿ¥«¨¥«¨¬¨−

:eìëàzàë-øLà øbì äìáð-ìë eìëàú-àì Ÿ¥«Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤
éørLaír ék éøëðì øëî Bà dìëàå äpðzz E ¦§¨¤¹¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³

éäìà ýåýéì äzà LBã÷éãb ìMáú-àì E ¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−
:Bnà áìçaô ©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(292 'nr k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

מן  להתּפעל לא ּבתקף עצמֹו את מעמיד יהּודי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹּכאׁשר

iyiy ,iying - eh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
היא  ּגּופא הּנּסיֹון ׁשל הּפנימית הּכּונה ּכיצד מתּגּלה – ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּנּסיֹון

הּוא  ׁש"מנּסה" הּזקן רּבנּו ּוכפרּוׁש ּבעבֹודתֹו, ועּלּוי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתֹוספת

נּסי". "ארים והרמה, נס ְֲִִִִֵַָָָמּלׁשֹון

éùéîçáëErøæ úàeáz-ìk úà øOrz øOr©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®
:äðL äðL äãOä àöiäâëýåýé | éðôì zìëàå ©Ÿ¥¬©¨¤−¨¨¬¨¨«§¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´

éäìàì øçáé-øLà íB÷na EíL BîL ïkL ¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»§©¥´§´¨¼
ðâc øNrîEø÷a úøëáe Eøäöéå ELøéz E ©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−

ðàöåéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìz ïrîì EE §Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:íéîiä-ìkãëàì ék Cøcä Enî äaøé-éëå ¨©¨¦«§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ

øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék BúàN ìëeú©»§¥¼¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ
éäìà ýåýéýåýé Eëøáé ék íL BîL íeNì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬

éäìà:EäëEãéa óñkä zøöå óñka äzúðå ¡Ÿ¤«§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäåE §¨«©§¨Æ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:BaåëELôð äeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå «§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹
EìàLz øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa©¨¨´©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−

éäìà ýåýé éðôì íM zìëàå ELôðzçîNå E ©§¤®§¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈
:Eúéáe äzàæëéørLa-øLà éåläåàì E ©¨¬¥¤«§©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ

:Cnr äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék epáærúñ ©«©§¤®¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦¨«
çëìL | äö÷îøNrî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¦§¥´¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ

éørLa zçpäå àåää äðMa Eúàeáz:Eèëàáe §¨´§½©¨−̈©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«¨´
å Cnr äìçðå ÷ìç Bì-ïéà ék éåläíBúiäå øbä ©¥¦¿¦´¥«Á¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â§©¨³

éørLa øLà äðîìàäåïrîì eòáNå eìëàå E §¨«©§¨¨Æ£¤´¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®§©³©
éäìà ýåýé EëøáéøLà Eãé äNrî-ìëa E §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬¨«§−£¤¬

:äNrzñ ©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
לגּלֹות  ּכדי ּגׁשמי ּדבר עם מתעּסקים הּברּורים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָּבעבֹודת

הּנּצֹוץ  את לגּלֹות וכן קֹונֹו, את לׁשּמׁש ׁשּנברא ּתכליתֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאת

ּביֹותר, למּטה נפל ׁשּבּנּסיֹון האלקי הּנּצֹוץ א ׁשּבֹו. ְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהאלקי

זה. העלם לבּטל יׁש לגּלֹותֹו ּוכדי לגמרי, ּבהעלם ׁשהּוא ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַעד

הּוא  הּברּורים ּבעבֹודת :ּכ ּבעצמֹו האדם ּבעבֹודת ְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָואף

ּפֹועל הּוא ּובנּסיֹון ּומּדֹותיו; ׂשכלֹו ּכחֹותיו, את ‰CÙ'ּפֹותח' ְִִִֵֵֶַַָָָֹ≈∆
נפׁש. מסירּות מּתֹו ְְִִִֶֶטבעֹו,

éùéùåèà:ähîL äNrz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
áBãé äMî ìra-ìk èBîL ähîMä øác äæå§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½

-úàå eärø-úà Nbé-àì eärøa äMé øLà£¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤
:ýåýéì ähîL àø÷-ék åéçàâNbz éøëpä-úà ¨¦½¦«¨¨¬§¦−̈©«Ÿ̈«¤©¨§¦−¦®Ÿ

éçà-úà Eì äéäé øLàå:Eãé èîLz Eãñôà ©«£¤̧¦«§¤¬§²¤¨¦−©§¥¬¨¤«¤¾¤
ýåýé Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea-äéäé àì ék¦²¬Ÿ¦«§¤§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½

éäìà ýåýé øLà õøàaäìçð Eì-ïúð E ¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈
:dzLøìäýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íà ÷ø §¦§¨«©µ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´

éäìàì Eúàfä äåönä-ìk-úà úBNrì øîL ¡Ÿ¤®¦§³Ÿ©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ
:íBiä Eeöî éëðà øLàåéäìà ýåýé-ékE £¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

íéaø íéBb zèáräå Cì-øac øLàk Eëøa¥«©§½©«£¤−¦¤®̈§©«£©§º̈¦´©¦À
àì Eáe íéaø íéBâa zìLîe èárú àì äzàå§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½§−¬Ÿ

:eìLîéñæéçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékE ¦§«Ÿ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ
éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà Eöøàa Eïúð E §©©´§¨¤½§©̧§§½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´

Eãé-úà õt÷ú àìå Eááì-úà õnàú àì Cì̈®¯Ÿ§©¥´¤§¨«§À§³Ÿ¦§ŸÆ¤¨´§½
éçàîïBéáàä E:çBì Eãé-úà çzôz çúô-ék ¥«¨¦−¨«¤§«¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®

:Bì øñçé øLà Bøñçî éc epèéárz èáräå§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ©§Ÿ½£¤¬¤§©−«
èìriìá Eááì-ír øáã äéäé-ït Eì øîMä¦¨´¤§¿¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©

øîàìärøå ähîMä úðL òáMä-úðL äáø÷ ¥ÀŸ¨«§¨´§©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´
ðéréçàa Eéìr àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàä EE ¥«§À§¨¦̧Æ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ

:àèç Eá äéäå ýåýé-ìàéòøé-àìå Bì ïzz ïBúð ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§¨³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬
Eëøáé äfä øácä | ììâa ék Bì Ezúa Eááì§¨«§−§¦§´®¦º¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ

éäìà ýåýé:Eãé çìLî ìëáe ENrî-ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
àééëðà ïk-ìr õøàä áøwî ïBéáà ìcçé-àì ék¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨®̈¤©¥º¨«Ÿ¦³

éçàì Eãé-úà çzôz çút øîàì EeöîE §©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦¯
iðrlðéáàìe E:Eöøàa Eñáééçà Eì øëné-ékE ©«£¦¤²§¤§«Ÿ§−§©§¤«¦«¦¨¥̧§¹¨¦´

äðMáe íéðL LL Eãárå äiøárä Bà éøárä̈«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−¥´¨¦®©¨¨Æ
:Cnrî éLôç epçlLz úréáMäâéepçlLú-éëå ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨«§¦«§©§¤¬

:í÷éø epçlLú àì Cnrî éLôçãé÷éðrä ¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«©«£¥³
ðàvî Bì ÷éðrzðøbîe EEëøa øLà Eá÷iîe E ©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯¥«©§²

éäìà ýåýé:Bì-ïzz Eåèúééä ãár ék zøëæå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ
éäìà ýåýé Ecôiå íéøöî õøàaéëðà ïk-ìr E §¤´¤¦§©½¦©¦§§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯

:íBiä äfä øácä-úà Eeöîæèøîàé-ék äéäå §©§²¤©¨¨¬©¤−©«§¨¨Æ¦«Ÿ©´
éìàEúéa-úàå Eáäà ék Cnrî àöà àì E ¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³£¥«§Æ§¤¥¤½

è-ék:Cnr Bì áBæéäzúðå röønä-úà zç÷ìå ¦¬−¦¨«§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³



iriayקע - fh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Eúîàì óàå íìBò ãár Eì äéäå úìcáe Bðæàá§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬§−¤´¤®̈§©¬©«£¨«§−
:ïk-äNrzçéðérá äL÷é-àìBúà EçlLa E ©«£¤¥««Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³

LL Eãár øéëN øëN äðLî ék Cnrî éLôç̈§¦Æ¥«¦½̈¦À¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´
éäìà ýåýé Eëøáe íéðL:äNrz øLà ìëa Eô ¨¦®¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 426 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
ׁשל  אׁשרֹו נגד להּלחם הּוא הרע הּיצר ׁשל ענינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבּׂשכל  יסֹוד להן ׁשאין ּבהסּברֹות והּגׁשמי, הרּוחני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאדם,

אתכם". אלקיכם ה' מנּסה "ּכי היא מציאּותן וכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּבריא,

אי עצמֹו האדם ּגם רֹואה – ּבּנּסיֹון ועֹומד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּוכׁשּמתאּמץ

הּמדּמה. מציאּותן ּכל ְְְִֵֶַָָָָֻׁשּבטלה

éòéáùèéðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkE ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ
éäìà ýåýéì Léc÷z øëfäøëáa ãárú àì E ©¨½̈©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ

ðàö øBëa æâú àìå EøBL:Eëéäìà ýåýé éðôìE ¤½§¬Ÿ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³
ýåýé øçáé-øLà íB÷na äðLá äðL epìëàú«Ÿ§¤̧Æ¨¨´§¨½̈©¨−£¤¦§©´§Ÿ̈®

:Eúéáe äzààëøer Bà çqt íeî Bá äéäé-éëå ©−̈¥¤«§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´¦¥½
ýåýéì epçaæú àì òø íeî ìkéäìà:E −Ÿ´®̈´Ÿ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

áëéørLaéávk åcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈©§¦−
:ìiàëåâëõøàä-ìr ìëàú àì Bîc-úà ÷ø §¨«©¨«©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤

:íénk epëtLzôæèàLãç-úà øBîL ¦§§¤−©¨«¦¨Æ¤´Ÿ¤
éäìà ýåýéì çñt úéNrå áéáàäLãça ék E ¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤

éäìà ýåýé EàéöBä áéáàääìéì íéøönî E: ¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨
áéäìà ýåýéì çñt zçáæåíB÷na ø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ

ì ýåýé øçáé øLà:íL BîL ïkLâìëàú-àì £¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨««ŸŸ©³
íçì úBvî åéìr-ìëàz íéîé úráL õîç åéìr̈¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬©−¤´¤
økæz ïrîì íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦§©´©¦§ÀŸ

éiç éîé ìk íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà:E ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬©¤«
ãíéîé úráL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«̈¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®

íBia áøra çaæz øLà øNaä-ïî ïéìé-àìå§«Ÿ¨¦´¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬
:ø÷aì ïBLàøääçñtä-úà çaæì ìëeú àì ¨«¦−©«Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©

éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà E:Cì ïúð Eåék §©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«Â¦
éäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íàE ¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

ìàBák áøra çñtä-úà çaæz íL BîL ïkL §©¥´§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨¨®¤§´
:íéøönî Eúàö ãrBî LîMäæzìMáe ©¤½¤¥−¥«§¬¦¦§¨«¦¦©§¨Æ

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷na zìëàåBa E §¨´©§½̈©¨¾£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®
éìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe:Eçíéîé úLL ¨¦´¨©½Ÿ¤§¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«¥¬¤¨¦−

ýåýéì úøör éréáMä íBiáe úBvî ìëàzŸ©´©®©´©§¦¦À£¤̧¤Æ©«Ÿ̈´
éäìà:äëàìî äNrú àì EñèäráL ¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−§¨¨«¦§¨¬

ìçz äîwa Lîøç ìçäî Cì-øtñz úòáL̈«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³¤§¥Æ©¨½̈¨¥´
:úBráL äráL øtñìéúBòáL âç úéNrå ¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«§¨¦¹¨©³¨«ªÆ

éäìà ýåýéìïzz øLà Eãé úáãð úqî E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬¨«§−£¤´¦¥®
éäìà ýåýé Eëøáé øLàk:Eàé| éðôì zçîNå ©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨«©§º̈¦§¥´

éäìà ýåýéðáe äzà EEúîàå Ecárå Ezáe E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»§©§§´©«£¨¤¼¼
éørLa øLà éåläåäðîìàäå íBúiäå øbäå E §©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷na Eaø÷a øLàE £¤´§¦§¤®©¨À£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ì:íL BîL ïkLáéúééä ãár-ék zøëæå §©¥¬§−¨«§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨

íéwçä-úà úéNrå zøîLå íéøöîa§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½¨¤©«ª¦−
:älàäôâéúráL Eì äNrz úkqä âç ¨¥«¤©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´

ðøbî Etñàa íéîé:Eá÷iîe EãéEbça zçîNå ¨¦®§¨̧§§½¦¨§§−¦¦§¤«§¨«©§−̈§©¤®
ðáe äzàøbäå éåläå Eúîàå Ecárå Ezáe E ©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦À§©¥²

éørLa øLà äðîìàäå íBúiäå:EåèúráL §©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«¦§©´
éäìà ýåýéì âçz íéîéøçáé-øLà íB÷na E ¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−£¤¦§©´

éäìà ýåýé Eëøáé ék ýåýéEúàeáz ìëa E §Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ§¨«§Æ
éãé äNrî ìëáe:çîN Cà úééäå EæèLBìL §ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©¨´

| éðt-úà Eøeëæ-ìë äàøé äðMa | íéîrt§¨¦´©¨¿̈¥«̈¤Á¨§¸§¹¤§¥´
éäìà ýåýéúBvnä âça øçáé øLà íB÷na E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯©©²

äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä âçáe§©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«̈¤²
:í÷éø ýåýé éðt-úàæéBãé úðzîk Léà ¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«¦−§©§©´¨®
éäìà ýåýé úkøákà E:Cì-ïúð øLqqq §¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬¨«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(288 h zegiy ihewl)

B„È ˙zÓk LÈ‡(יז (טז, ƒ¿«¿«»
לעיל ואּלּו מּתנה, לׁשֹון נקט י)ּכאן נדבת (פסוק מּסת נקט ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ

(ּכפרּוׁש ּבעׁשיר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה לבאר, ויׁש .ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָיד

היא  עׁשירּות ׁשהרי נדבה, לׁשֹון מתאים לא ולכן ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹרש"י),

חֹובה  מּלּוי ּבסֿהּכל היא הּצדקה ּונתינת ּפּקדֹון, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבגדר

עליו  א העני. ׁשל ׁשּלֹו, הּכסף את לעני להעביר - ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָותפקיד

ּכל  ּכמאמר יפֹות, ּפנים ּבסבר נתינה, ּבדר זֹו צדקה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלתת

עׁשיר, ׁשאינֹו ּבאדם מדּבר לעיל ואּלּו נֹותן. יפה ּבעין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻהּנֹותן

ּביתֹו, ּבני את לפרנס ּכדי לֹו נּתן ׁשּכסּפֹו יּתכן ּכזה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּובאדם

 ֿ ׁשאףֿעל הּכתּוב, ּומלּמדנּו ׁשּלֹו. ּכסף זה ענּיים; ּבׁשביל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹלא

xihtn - fh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
וקדמה  לצדקה. מּכסּפֹו ּולהפריׁש לב נדיב להיֹות עליו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָּפיֿכן

לתת  זֹוכה נדבה ּבדר צדקה ׁשּנֹותן מי ּכי  למּתנה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָנדבה

מּתנה. ְֶֶַָָּבדר

BBBBBBBBBBBB

öçùéã÷ é

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîâéíéîé úráL Eì äNrz úkqä âç©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®
ðøbî Etñàa:Eá÷iîe Eãéäzà Ebça zçîNå §¨̧§§½¦¨§§−¦¦§¤«§¨«©§−̈§©¤®©¨̧

ðáeíBúiäå øbäå éåläå Eúîàå Ecárå Ezáe E ¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦À§©¥²§©¨¬
éørLa øLà äðîìàäå:Eåèâçz íéîé úráL §¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«¦§©´¨¦À¨ŸÆ

éäìà ýåýéìék ýåýé øçáé-øLà íB÷na E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−£¤¦§©´§Ÿ̈®¦´
éäìà ýåýé Eëøáéìëáe Eúàeáz ìëa E §¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ§¨«§Æ§ŸÆ

éãé äNrî:çîN Cà úééäå EæèLBìL ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©¨´
| éðt-úà Eøeëæ-ìë äàøé äðMa | íéîrt§¨¦´©¨¿̈¥«̈¤Á¨§¸§¹¤§¥´

éäìà ýåýéúBvnä âça øçáé øLà íB÷na E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯©©²
äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä âçáe§©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«̈¤²

:í÷éø ýåýé éðt-úàæéBãé úðzîk Léà ¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«¦−§©§©´¨®
éäìà ýåýé úkøák:Cì-ïúð øLà Eqqq §¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬¨«©¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 427 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

צרי עצמם מהּנסיֹונֹות אׁשר הּזקן, רּבנּו ּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָידּועים

אלקים  הֹוראת ּפי על חּיים לחיֹות אמץ ּבתֹוספת ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹלהתעֹורר

ּברּיֹותיו, עם ּבטרּוניא ּבא הּקּב"ה אין ּבוּדאי ׁשהרי  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָחּיים.

ּבוּדאי  - ּבּנּסיֹון נתוּסף ואם ּכחן, לפי אּלא מבּקׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹואינֹו

העֹומד  ׁשל ּפנימּיים ּבכחֹות הֹוסיפּו לזה ׁשּמּקדם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּובוּדאי

ִַָּבּנּסיֹון.

.ïîéñ ä"àéìô ,íé÷åñô å"ë÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤



קעי iriay - fh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Eúîàì óàå íìBò ãár Eì äéäå úìcáe Bðæàá§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬§−¤´¤®̈§©¬©«£¨«§−
:ïk-äNrzçéðérá äL÷é-àìBúà EçlLa E ©«£¤¥««Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³

LL Eãár øéëN øëN äðLî ék Cnrî éLôç̈§¦Æ¥«¦½̈¦À¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´
éäìà ýåýé Eëøáe íéðL:äNrz øLà ìëa Eô ¨¦®¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 426 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
ׁשל  אׁשרֹו נגד להּלחם הּוא הרע הּיצר ׁשל ענינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבּׂשכל  יסֹוד להן ׁשאין ּבהסּברֹות והּגׁשמי, הרּוחני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאדם,

אתכם". אלקיכם ה' מנּסה "ּכי היא מציאּותן וכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּבריא,

אי עצמֹו האדם ּגם רֹואה – ּבּנּסיֹון ועֹומד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּוכׁשּמתאּמץ

הּמדּמה. מציאּותן ּכל ְְְִֵֶַָָָָֻׁשּבטלה

éòéáùèéðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkE ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ
éäìà ýåýéì Léc÷z øëfäøëáa ãárú àì E ©¨½̈©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ

ðàö øBëa æâú àìå EøBL:Eëéäìà ýåýé éðôìE ¤½§¬Ÿ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³
ýåýé øçáé-øLà íB÷na äðLá äðL epìëàú«Ÿ§¤̧Æ¨¨´§¨½̈©¨−£¤¦§©´§Ÿ̈®

:Eúéáe äzààëøer Bà çqt íeî Bá äéäé-éëå ©−̈¥¤«§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´¦¥½
ýåýéì epçaæú àì òø íeî ìkéäìà:E −Ÿ´®̈´Ÿ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

áëéørLaéávk åcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈©§¦−
:ìiàëåâëõøàä-ìr ìëàú àì Bîc-úà ÷ø §¨«©¨«©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤

:íénk epëtLzôæèàLãç-úà øBîL ¦§§¤−©¨«¦¨Æ¤´Ÿ¤
éäìà ýåýéì çñt úéNrå áéáàäLãça ék E ¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤

éäìà ýåýé EàéöBä áéáàääìéì íéøönî E: ¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨
áéäìà ýåýéì çñt zçáæåíB÷na ø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ

ì ýåýé øçáé øLà:íL BîL ïkLâìëàú-àì £¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨««ŸŸ©³
íçì úBvî åéìr-ìëàz íéîé úráL õîç åéìr̈¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬©−¤´¤
økæz ïrîì íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦§©´©¦§ÀŸ

éiç éîé ìk íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà:E ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬©¤«
ãíéîé úráL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«̈¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®

íBia áøra çaæz øLà øNaä-ïî ïéìé-àìå§«Ÿ¨¦´¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬
:ø÷aì ïBLàøääçñtä-úà çaæì ìëeú àì ¨«¦−©«Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©

éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà E:Cì ïúð Eåék §©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«Â¦
éäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íàE ¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

ìàBák áøra çñtä-úà çaæz íL BîL ïkL §©¥´§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨¨®¤§´
:íéøönî Eúàö ãrBî LîMäæzìMáe ©¤½¤¥−¥«§¬¦¦§¨«¦¦©§¨Æ

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷na zìëàåBa E §¨´©§½̈©¨¾£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®
éìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe:Eçíéîé úLL ¨¦´¨©½Ÿ¤§¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«¥¬¤¨¦−

ýåýéì úøör éréáMä íBiáe úBvî ìëàzŸ©´©®©´©§¦¦À£¤̧¤Æ©«Ÿ̈´
éäìà:äëàìî äNrú àì EñèäráL ¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−§¨¨«¦§¨¬

ìçz äîwa Lîøç ìçäî Cì-øtñz úòáL̈«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³¤§¥Æ©¨½̈¨¥´
:úBráL äráL øtñìéúBòáL âç úéNrå ¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«§¨¦¹¨©³¨«ªÆ

éäìà ýåýéìïzz øLà Eãé úáãð úqî E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬¨«§−£¤´¦¥®
éäìà ýåýé Eëøáé øLàk:Eàé| éðôì zçîNå ©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨«©§º̈¦§¥´

éäìà ýåýéðáe äzà EEúîàå Ecárå Ezáe E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»§©§§´©«£¨¤¼¼
éørLa øLà éåläåäðîìàäå íBúiäå øbäå E §©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷na Eaø÷a øLàE £¤´§¦§¤®©¨À£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ì:íL BîL ïkLáéúééä ãár-ék zøëæå §©¥¬§−¨«§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨

íéwçä-úà úéNrå zøîLå íéøöîa§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½¨¤©«ª¦−
:älàäôâéúráL Eì äNrz úkqä âç ¨¥«¤©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´

ðøbî Etñàa íéîé:Eá÷iîe EãéEbça zçîNå ¨¦®§¨̧§§½¦¨§§−¦¦§¤«§¨«©§−̈§©¤®
ðáe äzàøbäå éåläå Eúîàå Ecárå Ezáe E ©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦À§©¥²

éørLa øLà äðîìàäå íBúiäå:EåèúráL §©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«¦§©´
éäìà ýåýéì âçz íéîéøçáé-øLà íB÷na E ¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−£¤¦§©´

éäìà ýåýé Eëøáé ék ýåýéEúàeáz ìëa E §Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ§¨«§Æ
éãé äNrî ìëáe:çîN Cà úééäå EæèLBìL §ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©¨´

| éðt-úà Eøeëæ-ìë äàøé äðMa | íéîrt§¨¦´©¨¿̈¥«̈¤Á¨§¸§¹¤§¥´
éäìà ýåýéúBvnä âça øçáé øLà íB÷na E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯©©²

äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä âçáe§©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«̈¤²
:í÷éø ýåýé éðt-úàæéBãé úðzîk Léà ¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«¦−§©§©´¨®
éäìà ýåýé úkøákà E:Cì-ïúð øLqqq §¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬¨«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(288 h zegiy ihewl)

B„È ˙zÓk LÈ‡(יז (טז, ƒ¿«¿«»
לעיל ואּלּו מּתנה, לׁשֹון נקט י)ּכאן נדבת (פסוק מּסת נקט ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ

(ּכפרּוׁש ּבעׁשיר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה לבאר, ויׁש .ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָיד

היא  עׁשירּות ׁשהרי נדבה, לׁשֹון מתאים לא ולכן ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹרש"י),

חֹובה  מּלּוי ּבסֿהּכל היא הּצדקה ּונתינת ּפּקדֹון, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבגדר

עליו  א העני. ׁשל ׁשּלֹו, הּכסף את לעני להעביר - ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָותפקיד

ּכל  ּכמאמר יפֹות, ּפנים ּבסבר נתינה, ּבדר זֹו צדקה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלתת

עׁשיר, ׁשאינֹו ּבאדם מדּבר לעיל ואּלּו נֹותן. יפה ּבעין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻהּנֹותן

ּביתֹו, ּבני את לפרנס ּכדי לֹו נּתן ׁשּכסּפֹו יּתכן ּכזה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּובאדם

 ֿ ׁשאףֿעל הּכתּוב, ּומלּמדנּו ׁשּלֹו. ּכסף זה ענּיים; ּבׁשביל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹלא

xihtn - fh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
וקדמה  לצדקה. מּכסּפֹו ּולהפריׁש לב נדיב להיֹות עליו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָּפיֿכן

לתת  זֹוכה נדבה ּבדר צדקה ׁשּנֹותן מי ּכי  למּתנה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָנדבה

מּתנה. ְֶֶַָָּבדר

BBBBBBBBBBBB

öçùéã÷ é

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîâéíéîé úráL Eì äNrz úkqä âç©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®
ðøbî Etñàa:Eá÷iîe Eãéäzà Ebça zçîNå §¨̧§§½¦¨§§−¦¦§¤«§¨«©§−̈§©¤®©¨̧

ðáeíBúiäå øbäå éåläå Eúîàå Ecárå Ezáe E ¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦À§©¥²§©¨¬
éørLa øLà äðîìàäå:Eåèâçz íéîé úráL §¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«¦§©´¨¦À¨ŸÆ

éäìà ýåýéìék ýåýé øçáé-øLà íB÷na E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−£¤¦§©´§Ÿ̈®¦´
éäìà ýåýé Eëøáéìëáe Eúàeáz ìëa E §¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ§¨«§Æ§ŸÆ

éãé äNrî:çîN Cà úééäå EæèLBìL ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©¨´
| éðt-úà Eøeëæ-ìë äàøé äðMa | íéîrt§¨¦´©¨¿̈¥«̈¤Á¨§¸§¹¤§¥´

éäìà ýåýéúBvnä âça øçáé øLà íB÷na E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯©©²
äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä âçáe§©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«̈¤²

:í÷éø ýåýé éðt-úàæéBãé úðzîk Léà ¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«¦−§©§©´¨®
éäìà ýåýé úkøák:Cì-ïúð øLà Eqqq §¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬¨«©¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 427 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

צרי עצמם מהּנסיֹונֹות אׁשר הּזקן, רּבנּו ּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָידּועים

אלקים  הֹוראת ּפי על חּיים לחיֹות אמץ ּבתֹוספת ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹלהתעֹורר

ּברּיֹותיו, עם ּבטרּוניא ּבא הּקּב"ה אין ּבוּדאי ׁשהרי  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָחּיים.

ּבוּדאי  - ּבּנּסיֹון נתוּסף ואם ּכחן, לפי אּלא מבּקׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹואינֹו

העֹומד  ׁשל ּפנימּיים ּבכחֹות הֹוסיפּו לזה ׁשּמּקדם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּובוּדאי

ִַָּבּנּסיֹון.

.ïîéñ ä"àéìô ,íé÷åñô å"ë÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט מנ"א, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... בנוגע לשאלתם שיש מורים כאלו אשר יש חשש שאינם מתאימים לתפקידם, הרי כבר ידוע 

פסק תורתנו שבלמוד תלמידים צריכים להתחשב עם תועלת התלמידים ובכלל תועלת הרבים דוחה 

ההתמסרות,  ג"כ  אלא  הידיעות  רק  לא  נוגע  שבחנוך  בחשבון  להביא  יש  שבזה  היחיד. אלא  תועלת 

ובישוב דעת ע"ד מורה פלוני או פלוני יש לעשות סה"כ משניהם גם יחד ואח"כ להחליט.

בהנוגע להוספה מצד המורים בשעות למוד, נכון ומוכרח הוא...



קעד
לוח זמנים לשבוע פרשת ראה בערים שונות בעולם 

זמני יום ראשון ויום שבת
)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:086:118:488:509:249:2510:3210:3319:2219:1519:4919:4218:5619:53באר שבע )ק(

6:056:098:458:479:229:2410:3110:3119:2319:1619:5119:4418:4819:54חיפה )ק(

6:056:098:468:479:229:2310:3010:3119:2619:1919:4819:4118:4019:52ירושלים )ק(

6:066:108:478:499:249:2510:3210:3219:2319:1619:5019:4318:5819:54תל אביב )ק(

5:515:598:318:369:239:2610:3610:3820:0519:5420:4120:2919:3820:44אוסטריה, וינה )ק(

7:036:559:059:009:429:3710:3710:3417:4617:5118:1518:2017:3218:31אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:586:058:388:439:279:3010:4010:4120:0419:5320:3920:2819:3720:41אוקראינה, אודסה )ק(

5:265:348:068:118:579:0110:1010:1219:3919:2820:1520:0319:1220:18אוקראינה, דונייצק )ק(

5:365:448:158:219:089:1110:2110:2319:5119:4020:2820:1619:2420:30אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:576:068:358:429:319:3510:4510:4720:2120:0920:5920:4619:5321:02אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:495:588:278:349:239:2710:3710:3920:1420:0220:5220:3919:4620:55אוקראינה, קייב )ק(

6:266:339:079:119:559:5711:0711:0820:2820:1821:0220:5120:0121:05איטליה, מילאנו )ק(

6:156:138:458:449:149:1310:1710:1618:2118:2018:4418:4218:0218:51אקוואדור, קיטו )ח(

7:317:249:379:3310:1310:0811:0911:0618:2518:2918:5218:5618:1019:07ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:338:2410:3010:2511:0911:0412:0412:0019:0719:1219:3719:4218:5319:54ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:216:279:029:059:449:4610:5410:5519:5919:5120:2920:2119:3420:33ארה״ב, בולטימור )ק(

6:086:148:498:529:329:3410:4210:4319:5119:4220:2220:1319:2620:25ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:096:148:508:539:329:3410:4310:4419:5119:4320:2220:1319:2620:25ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:426:489:229:2610:0710:0911:1811:1920:3020:2121:0220:5220:0521:05ארה״ב, דטרויט )ק(

6:506:549:309:3210:0610:0711:1411:1420:0019:5420:2720:2019:3720:31ארה״ב, האוסטון )ק(

6:156:208:568:589:349:3510:4210:4319:3619:2920:0419:5719:1220:08ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:556:579:349:3510:0810:0811:1511:1519:5519:4920:2020:1419:3220:24ארה״ב, מיאמי )ק(

6:036:098:448:479:279:2910:3810:3919:4819:3920:1920:1019:2220:22ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:016:078:428:459:259:2810:3610:3719:4819:3920:1920:1019:2220:22ארה״ב, שיקגו )ק(

6:496:459:119:089:419:3810:4110:3918:2418:2518:4818:4918:0718:58בוליביה, לה-פס )ח(

6:316:419:099:1610:0710:1111:2111:2321:0020:4821:4021:2620:3221:42בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:336:429:119:1710:0710:1111:2211:2421:0020:4721:3821:2520:3121:41בלגיה, בריסל )ק(

6:316:268:478:449:199:1610:1810:1517:5117:5318:1518:1717:3518:27ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:186:138:358:329:079:0310:0510:0317:4017:4218:0418:0617:2318:16ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:495:588:268:339:249:2810:3910:4120:1920:0720:5920:4519:5421:01בריטניה, לונדון )ק(

5:526:028:278:359:309:3510:4510:4820:3320:2021:1521:0120:0721:17בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:526:028:288:369:299:3310:4410:4620:2820:1521:0920:5519:5921:11גרמניה, ברלין )ק(

6:176:268:569:029:519:5511:0511:0720:4120:2921:1921:0620:1321:21גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:356:298:498:459:219:1810:1910:1617:4817:5118:1418:1617:3318:26דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:206:228:588:589:299:2910:3510:3519:0519:0119:2919:2518:4319:34הודו, מומבאי )ח(

6:176:188:548:549:269:2610:3110:3119:0118:5619:2519:2018:3919:30הודו, פונה )ח(

5:425:508:228:279:139:1610:2610:2719:5319:4220:2820:1719:2620:31הונגריה, בודפשט )ק(

6:126:188:538:569:369:3810:4710:4819:5619:4820:2820:1819:3120:31טורקיה, איסטנבול )ק(

6:426:479:239:2610:0310:0511:1311:1420:1620:0820:4620:3719:5120:49יוון, אתונה )ק(

6:046:128:448:499:349:3710:4710:4920:1320:0220:4820:3619:4620:50מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת ראה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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שבת
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:176:198:558:559:269:2610:3210:3219:0218:5819:2719:2218:4119:31מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:267:169:159:109:589:5210:5110:4717:4217:4918:1518:2217:3018:34ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:355:388:158:168:498:509:579:5718:4018:3419:0619:0018:1719:10נפאל, קטמנדו )ח(

7:047:039:359:3410:0410:0311:0711:0619:1319:1219:3619:3418:5419:43סינגפור, סינגפור )ח(

5:225:327:598:068:599:0310:1410:1619:5719:4420:3720:2319:2820:40פולין, ורשא )ק(

6:206:178:458:439:149:1210:1510:1318:0418:0518:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

6:436:509:239:2810:1210:1511:2411:2520:4620:3621:2021:0920:1921:23צרפת, ליאון )ק(

6:466:549:259:3110:1810:2211:3111:3321:0320:5121:4021:2720:3521:42צרפת, פריז )ק(

5:535:528:258:248:548:539:589:5718:0818:0618:3118:2917:4918:38קולומביה, בוגוטה )ח(

6:246:319:059:099:519:5311:0211:0320:1820:0820:5120:4119:5220:54קנדה, טורונטו )ק(

5:576:058:388:429:269:2810:3810:3919:5819:4820:3320:2219:3220:35קנדה, מונטריאול )ק(

6:076:118:488:509:269:2810:3510:3619:3219:2420:0019:5219:0820:04קפריסין, לרנקה )ק(

6:346:469:079:1710:1510:2011:3111:3421:2521:1122:0921:5320:5522:11רוסיה, ליובאוויטש )ק(

6:056:168:368:469:479:5211:0411:0621:0120:4721:4721:3020:3121:49רוסיה, מוסקבה )ק(

6:206:289:009:059:509:5411:0311:0520:3020:1921:0520:5420:0321:08רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:246:329:049:099:559:5811:0811:1020:3420:2421:1020:5820:0721:13שוויץ, ציריך )ק(

6:056:068:418:419:129:1110:1710:1618:3918:3619:0318:5918:1819:08תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤
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6:086:118:488:509:249:2510:3210:3319:2219:1519:4919:4218:5619:53באר שבע )ק(

6:056:098:458:479:229:2410:3110:3119:2319:1619:5119:4418:4819:54חיפה )ק(

6:056:098:468:479:229:2310:3010:3119:2619:1919:4819:4118:4019:52ירושלים )ק(

6:066:108:478:499:249:2510:3210:3219:2319:1619:5019:4318:5819:54תל אביב )ק(

5:515:598:318:369:239:2610:3610:3820:0519:5420:4120:2919:3820:44אוסטריה, וינה )ק(

7:036:559:059:009:429:3710:3710:3417:4617:5118:1518:2017:3218:31אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:586:058:388:439:279:3010:4010:4120:0419:5320:3920:2819:3720:41אוקראינה, אודסה )ק(

5:265:348:068:118:579:0110:1010:1219:3919:2820:1520:0319:1220:18אוקראינה, דונייצק )ק(

5:365:448:158:219:089:1110:2110:2319:5119:4020:2820:1619:2420:30אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:576:068:358:429:319:3510:4510:4720:2120:0920:5920:4619:5321:02אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:495:588:278:349:239:2710:3710:3920:1420:0220:5220:3919:4620:55אוקראינה, קייב )ק(

6:266:339:079:119:559:5711:0711:0820:2820:1821:0220:5120:0121:05איטליה, מילאנו )ק(

6:156:138:458:449:149:1310:1710:1618:2118:2018:4418:4218:0218:51אקוואדור, קיטו )ח(

7:317:249:379:3310:1310:0811:0911:0618:2518:2918:5218:5618:1019:07ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:338:2410:3010:2511:0911:0412:0412:0019:0719:1219:3719:4218:5319:54ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:216:279:029:059:449:4610:5410:5519:5919:5120:2920:2119:3420:33ארה״ב, בולטימור )ק(

6:086:148:498:529:329:3410:4210:4319:5119:4220:2220:1319:2620:25ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:096:148:508:539:329:3410:4310:4419:5119:4320:2220:1319:2620:25ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:426:489:229:2610:0710:0911:1811:1920:3020:2121:0220:5220:0521:05ארה״ב, דטרויט )ק(

6:506:549:309:3210:0610:0711:1411:1420:0019:5420:2720:2019:3720:31ארה״ב, האוסטון )ק(

6:156:208:568:589:349:3510:4210:4319:3619:2920:0419:5719:1220:08ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:556:579:349:3510:0810:0811:1511:1519:5519:4920:2020:1419:3220:24ארה״ב, מיאמי )ק(

6:036:098:448:479:279:2910:3810:3919:4819:3920:1920:1019:2220:22ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:016:078:428:459:259:2810:3610:3719:4819:3920:1920:1019:2220:22ארה״ב, שיקגו )ק(

6:496:459:119:089:419:3810:4110:3918:2418:2518:4818:4918:0718:58בוליביה, לה-פס )ח(

6:316:419:099:1610:0710:1111:2111:2321:0020:4821:4021:2620:3221:42בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:336:429:119:1710:0710:1111:2211:2421:0020:4721:3821:2520:3121:41בלגיה, בריסל )ק(

6:316:268:478:449:199:1610:1810:1517:5117:5318:1518:1717:3518:27ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:186:138:358:329:079:0310:0510:0317:4017:4218:0418:0617:2318:16ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:495:588:268:339:249:2810:3910:4120:1920:0720:5920:4519:5421:01בריטניה, לונדון )ק(

5:526:028:278:359:309:3510:4510:4820:3320:2021:1521:0120:0721:17בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:526:028:288:369:299:3310:4410:4620:2820:1521:0920:5519:5921:11גרמניה, ברלין )ק(

6:176:268:569:029:519:5511:0511:0720:4120:2921:1921:0620:1321:21גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:356:298:498:459:219:1810:1910:1617:4817:5118:1418:1617:3318:26דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:206:228:588:589:299:2910:3510:3519:0519:0119:2919:2518:4319:34הודו, מומבאי )ח(

6:176:188:548:549:269:2610:3110:3119:0118:5619:2519:2018:3919:30הודו, פונה )ח(

5:425:508:228:279:139:1610:2610:2719:5319:4220:2820:1719:2620:31הונגריה, בודפשט )ק(

6:126:188:538:569:369:3810:4710:4819:5619:4820:2820:1819:3120:31טורקיה, איסטנבול )ק(

6:426:479:239:2610:0310:0511:1311:1420:1620:0820:4620:3719:5120:49יוון, אתונה )ק(

6:046:128:448:499:349:3710:4710:4920:1320:0220:4820:3619:4620:50מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת ראה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:176:198:558:559:269:2610:3210:3219:0218:5819:2719:2218:4119:31מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:267:169:159:109:589:5210:5110:4717:4217:4918:1518:2217:3018:34ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:355:388:158:168:498:509:579:5718:4018:3419:0619:0018:1719:10נפאל, קטמנדו )ח(

7:047:039:359:3410:0410:0311:0711:0619:1319:1219:3619:3418:5419:43סינגפור, סינגפור )ח(

5:225:327:598:068:599:0310:1410:1619:5719:4420:3720:2319:2820:40פולין, ורשא )ק(

6:206:178:458:439:149:1210:1510:1318:0418:0518:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

6:436:509:239:2810:1210:1511:2411:2520:4620:3621:2021:0920:1921:23צרפת, ליאון )ק(

6:466:549:259:3110:1810:2211:3111:3321:0320:5121:4021:2720:3521:42צרפת, פריז )ק(

5:535:528:258:248:548:539:589:5718:0818:0618:3118:2917:4918:38קולומביה, בוגוטה )ח(

6:246:319:059:099:519:5311:0211:0320:1820:0820:5120:4119:5220:54קנדה, טורונטו )ק(

5:576:058:388:429:269:2810:3810:3919:5819:4820:3320:2219:3220:35קנדה, מונטריאול )ק(

6:076:118:488:509:269:2810:3510:3619:3219:2420:0019:5219:0820:04קפריסין, לרנקה )ק(

6:346:469:079:1710:1510:2011:3111:3421:2521:1122:0921:5320:5522:11רוסיה, ליובאוויטש )ק(

6:056:168:368:469:479:5211:0411:0621:0120:4721:4721:3020:3121:49רוסיה, מוסקבה )ק(

6:206:289:009:059:509:5411:0311:0520:3020:1921:0520:5420:0321:08רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:246:329:049:099:559:5811:0811:1020:3420:2421:1020:5820:0721:13שוויץ, ציריך )ק(

6:056:068:418:419:129:1110:1710:1618:3918:3619:0318:5918:1819:08תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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