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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 £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨

itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil wlgzny

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 ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

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

åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî (äøåú ìù øçà øôñ

úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî

äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì"

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

àé÷
:'ä éùòî íéìåãâå àåä êåøá ùåã÷ä äùòîá øáãé ãáëðå øö÷ øåîæîäå ,úåéúåà 'â íéðåøçà íé÷åñô 'ááå úåéúåà éðù ÷åñô ìëáå á"àá øîàð øåîæîä äæ

à:äãòå íéøLé ãBña ááì-ìëa ýåýé äãBà | déeììäáíéLeøc ýåýé éNòî íéìãb ©«§¨̧¤´−§Ÿ̈§¨¥¨®§−§¨¦´§¥¨«−§Ÿ¦©«£¥´§Ÿ̈®§¹¦À
:íäéöôç-ìëìâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Bìòt øãäå-ãBäãíeçøå ïepç åéúBàìôðì äNò øëæ §¨¤§¥¤«§¨¨¬¨«¢®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«¥¤́−¨¨§¦§§¨®©−§©´

:ýåýéä:Búéøa íìBòì økæé åéàøéì ïúð óøèåúìçð íäì úúì Bnòì ãébä åéNòî çk §Ÿ̈«−¤¤¨©´¦«¥¨®¦§−Ÿ§¨´§¦«´Ÿ©−©«£¨¦¦´§©®¨¥¬¹̈¤À©«£©¬
:íéBbæ:åéãewt-ìk íéðîàð ètLîe úîà åéãé éNòîçúîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñ ¦«©«£¥´−¨¨¡¤´¦§¨®¤« ¹¡¨¦À¨¦¨«§¦´¨©´§¨®£¹¦À¤«¡¤¬
:øLéåè:BîL àøBðå LBã÷ Búéøa íìBòì äeö Bnòì çìL | úeãtéúàøé | äîëç úéLàø §¨¨«§³»̈©³§©À¦¨§¨´§¦®¨−§¨´§«¥»¦³¨§¨̧¦§©Ä

:ãòì úãîò Búläz íäéNò-ìëì áBè ìëN ýåýé§Ÿ̈À¥´¤−§¨«Ÿ¥¤®§¹¦¨ÀŸ¤¬¤¨©«

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«



ג mildz

àé÷
:'ä éùòî íéìåãâå àåä êåøá ùåã÷ä äùòîá øáãé ãáëðå øö÷ øåîæîäå ,úåéúåà 'â íéðåøçà íé÷åñô 'ááå úåéúåà éðù ÷åñô ìëáå á"àá øîàð øåîæîä äæ

à:äãòå íéøLé ãBña ááì-ìëa ýåýé äãBà | déeììäáíéLeøc ýåýé éNòî íéìãb ©«§¨̧¤´−§Ÿ̈§¨¥¨®§−§¨¦´§¥¨«−§Ÿ¦©«£¥´§Ÿ̈®§¹¦À
:íäéöôç-ìëìâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Bìòt øãäå-ãBäãíeçøå ïepç åéúBàìôðì äNò øëæ §¨¤§¥¤«§¨¨¬¨«¢®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«¥¤́−¨¨§¦§§¨®©−§©´

:ýåýéä:Búéøa íìBòì økæé åéàøéì ïúð óøèåúìçð íäì úúì Bnòì ãébä åéNòî çk §Ÿ̈«−¤¤¨©´¦«¥¨®¦§−Ÿ§¨´§¦«´Ÿ©−©«£¨¦¦´§©®¨¥¬¹̈¤À©«£©¬
:íéBbæ:åéãewt-ìk íéðîàð ètLîe úîà åéãé éNòîçúîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñ ¦«©«£¥´−¨¨¡¤´¦§¨®¤« ¹¡¨¦À¨¦¨«§¦´¨©´§¨®£¹¦À¤«¡¤¬
:øLéåè:BîL àøBðå LBã÷ Búéøa íìBòì äeö Bnòì çìL | úeãtéúàøé | äîëç úéLàø §¨¨«§³»̈©³§©À¦¨§¨´§¦®¨−§¨´§«¥»¦³¨§¨̧¦§©Ä

:ãòì úãîò Búläz íäéNò-ìëì áBè ìëN ýåýé§Ÿ̈À¥´¤−§¨«Ÿ¥¤®§¹¦¨ÀŸ¤¬¤¨©«

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 
לשלוח לקראת חג הגאולה יב-יג תמוז ה'תשמ"ה

לכל המשתתפים ולכל המשתתפות בהתוועדויות דחג הגאולה ולכל אחב"י – שליט"א

שלום רב וברכה מרובה! 

חג הגאולה שמח והתוועדויות פעילות ומשפיעות על כל המתוועדים ועל כל אחבנ"י – שליט"א. 

פעולה נמשכת במשך כל השנה 

ובפרט אשר, כדברי בעל הגאולה במכתבו המפורסם, לא אותו בלבד גאל הקב"ה, כי אם גם את 

כל כו'. 

בהמבצעים  מתחיל  ומצוותי',  התורה  בכל   – העיקר  שהוא  במעשה   ויפעול  שיבוא  שאת  וביתר 

הכלליים וכל פרטיהם. 

ויקויים בכל אחד ואחת במהרה בימינו ממש הנאמר בספר דוד מלכא משיחא: ילכו מחיל אל חיל 

יראה אל אלקים בציון, 

בגאולה הכללית )כולל גאולת כל אחד ואחת( האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו. 

בכבוד ובברכת חג הגאולה 

מנחם שניאורסאהן

ילכו . . בציון: תהלים פד, ח.
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ÈÓיׂשראל רבע את ּומסּפר יעקב עפר ולפניֿזה1מנה , ƒְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
יתחּׁשב לא ּובּגֹוים יׁשּכן לבדד הןֿעם ּדקאי2נאמר , ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

עלֿידי ּבימינּו ּבמהרה לבֹוא העתידה הּגאּולה ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָעל
צדקנּו יעקב3מׁשיח עפר מנה מי נאמר זה זמן ועל , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשּבֹו ּבּזמן זה מעין ׁשהיה ּכפי יׂשראל, רבע את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּומסּפר
ּבׁשלמּות זה יהיה ׁשּלעתידֿלבא אּלא זה, ּכתּוב ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹנאמר
העּלּוי אֹודֹות מדּבר זה ׁשּבפסּוק מּובן, ּומּזה ְְִִֵֶֶֶָָָָֻיֹותר.
רק (לא ּכאן מזּכיר לּמה להבין וצרי ּגדֹול. ְְְִִִֵַַַָָָָָָֹהּיֹותר
אלקים עם ׂשרית ּכי ׁשם על הּמעלה, ׁשם ׁשהּוא ְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיׂשראל,

אנׁשים הּוא4ועם ּכפׁשּוטֹו ׁשענינֹו יעקב, ׁשם ּגם) אּלא , ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ
גֹו' ּבעקב אֹוחזת וידֹו ׁשם ּובפרט5על לאחרֹונה, ׁשּיצא , ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

החּלּוק ּבארּכה מקֹומֹות ּבכּמה ּבחסידּות הּמבאר ְְְֲֲִִִַַַַַַָָָֹֻעלּֿפי
ויׂשראל יעקב ׁשמ6ׁשּבין עֹוד יאמר יעקב לא ׁשּלכן , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

יׂשראל אם ּדלעתיד4ּֿכי הּׁשלמּות ּגּבי ואףֿעלּֿפיֿכן, , ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ
ּדעפר הענין ּגם נאמר מהawriלבא להבין צרי ּגם . ְְֱֲִֶַַַָָָֹ©£Ÿְִִַַָָ

הוה ׁשּלכאֹורה אף ּומסּפר, מנה הּלׁשֹונֹות ב' ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּׁשּכתּובים
וחּלּוק יׂשראל. ורבע יעקב עפר מנה מי למימר ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹליּה
מנה ּבין חּלּוק יׁש הּמנין ׁשּבענין מֹורה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהּלׁשֹונֹות

י לעפר מתאים ּדמנה והענין ּולרֹובעלמסּפר, עקב, ְְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹ
מי נאמר הענינים ׁשני ועל הּמסּפר. ענין מתאים ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׂשראל
(ּדתבת יׂשראל רבע את ּומסּפר יעקב עפר מנה מי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹגֹו',

יׂשראל). רבע את מסּפר על ּגם קאי ְְִִִֵֵֶַַַָָָֹמי

‰p‰Âאיתא הרּבּוי, ּבענין יׂשראל ׁשּנתּברכּו ּבּברכֹות ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
ּבּכֹוכבים,7ּבּמדרׁש ׁשּנתּבר אברהם מֹוצא אּת ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
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ה

i"gyz'd ,fenz a"i .c"qa

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

ÈÓיׂשראל רבע את ּומסּפר יעקב עפר ולפניֿזה1מנה , ƒְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
יתחּׁשב לא ּובּגֹוים יׁשּכן לבדד הןֿעם ּדקאי2נאמר , ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

עלֿידי ּבימינּו ּבמהרה לבֹוא העתידה הּגאּולה ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָעל
צדקנּו יעקב3מׁשיח עפר מנה מי נאמר זה זמן ועל , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשּבֹו ּבּזמן זה מעין ׁשהיה ּכפי יׂשראל, רבע את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּומסּפר
ּבׁשלמּות זה יהיה ׁשּלעתידֿלבא אּלא זה, ּכתּוב ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹנאמר
העּלּוי אֹודֹות מדּבר זה ׁשּבפסּוק מּובן, ּומּזה ְְִִֵֶֶֶָָָָֻיֹותר.
רק (לא ּכאן מזּכיר לּמה להבין וצרי ּגדֹול. ְְְִִִֵַַַָָָָָָֹהּיֹותר
אלקים עם ׂשרית ּכי ׁשם על הּמעלה, ׁשם ׁשהּוא ְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיׂשראל,

אנׁשים הּוא4ועם ּכפׁשּוטֹו ׁשענינֹו יעקב, ׁשם ּגם) אּלא , ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ
גֹו' ּבעקב אֹוחזת וידֹו ׁשם ּובפרט5על לאחרֹונה, ׁשּיצא , ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

החּלּוק ּבארּכה מקֹומֹות ּבכּמה ּבחסידּות הּמבאר ְְְֲֲִִִַַַַַַָָָֹֻעלּֿפי
ויׂשראל יעקב ׁשמ6ׁשּבין עֹוד יאמר יעקב לא ׁשּלכן , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

יׂשראל אם ּדלעתיד4ּֿכי הּׁשלמּות ּגּבי ואףֿעלּֿפיֿכן, , ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ
ּדעפר הענין ּגם נאמר מהawriלבא להבין צרי ּגם . ְְֱֲִֶַַַָָָֹ©£Ÿְִִַַָָ

הוה ׁשּלכאֹורה אף ּומסּפר, מנה הּלׁשֹונֹות ב' ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּׁשּכתּובים
וחּלּוק יׂשראל. ורבע יעקב עפר מנה מי למימר ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹליּה
מנה ּבין חּלּוק יׁש הּמנין ׁשּבענין מֹורה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהּלׁשֹונֹות

י לעפר מתאים ּדמנה והענין ּולרֹובעלמסּפר, עקב, ְְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹ
מי נאמר הענינים ׁשני ועל הּמסּפר. ענין מתאים ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׂשראל
(ּדתבת יׂשראל רבע את ּומסּפר יעקב עפר מנה מי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹגֹו',

יׂשראל). רבע את מסּפר על ּגם קאי ְְִִִֵֵֶַַַָָָֹמי

‰p‰Âאיתא הרּבּוי, ּבענין יׂשראל ׁשּנתּברכּו ּבּברכֹות ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
ּבּכֹוכבים,7ּבּמדרׁש ׁשּנתּבר אברהם מֹוצא אּת ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
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ויצחק8ׁשּנאמר גֹו', הּכֹוכבים ּוספר הּׁשמימה הּבטֿנא ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּנאמר ּבחֹול, את9נתּבר ארּבה וארּבה אברכ ּבר ּכי ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(ׁשּזהּו הּים ׂשפת על אׁשר וכחֹול הּׁשמים ּככֹוכבי ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָזרע
ּבעפר נתּבר ויעקב יצחק), עקדת מּצד ׁשּנתוּסף ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמה

ׁשּנאמר ׁשּזהּו10הארץ, (ּומסּים הארץ ּכעפר זרע והיה ְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבּמדרׁש ואיתא יעקב). עפר מנה מי ּׁשּכתּוב ׁשאמר11מה ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ

אֹותּה הארץ, עפר עד ּבני ּכׁשּיּגיעּו ליעקב ְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּקּב"ה
'והיה הּכתּוב סּיּום (ׁשהרי וקדמה יּמה ּופרצּת ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָׁשעה
וצפֹונה וקדמה יּמה 'ּופרצּת הּוא הארץ' ּכעפר ְְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָָָזרע

מקים הוי' איתא12ונגּבה'), ּופרצּת ּובענין ּדל. מעפר ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ּׁשּכתּוב13ּבּמדרׁש מה לפניהם14ׁשּזהּו הּפֹורץ עלה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּדר לֹו לעׂשֹות ּגדר ּפֹורץ ׁשהּמל ּדקאי15(עלּֿדר ,( ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
מׁשיחא מלּכא ּפרץ16על מּבני יהיה17ׁשהּוא ּובזמּנֹו , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּדוקא והינּו, ונגּבה. וצפֹונה וקדמה יּמה ּופרצּת ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָענין
נאמ הארץ, ּבעפר ׁשּנתּבר ּדּופרצּת,ּביעקב הענין ר ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ּגדֹול הּיֹותר העּלּוי .18ׁשּזהּו ִֵֶֶַָָ

יעקבÔ·eÈÂב) ּבׁשם נקרא יׂשראל ׁשּכלל מה ּבהקּדם ¿»ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
אּלא אבֹות קֹורין ׁשאין ּדאףֿעלּֿפי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָויׂשראל,

אברהם19לׁשלׁשה מּכלֿמקֹום, ויעקב, יצחק אברהם , ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֹֹ
יׂשראל ּכלל ואּלּו האבֹות, ׁשל ׁשמֹותיהם הם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָויצחק
מנה מי ּבּפסּוק ּכמֹו יׂשראל, ּבׁשם אֹו יעקב ּבׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹנקרא
הענין ּפׁשטּות והּנה, יׂשראל. רבע את ּומסּפר יעקב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹעפר
יצא ויצחק יׁשמעאל, מּמּנּו יצא ׁשאברהם לפי הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָּבזה

עׂשו ׁשלימה20מּמּנּו מּטתֹו היתה יעקב ורק ׁשהם21, , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
על ּגם מֹורה הענין ּפׁשטּות אמנם, יׂשראל. ּבני ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּכללּות
הם ויׂשראל ׁשּיעקב הּוא, הענין ּופנימּיּות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֹּפנימּיּותֹו,
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i"gyz'd ,fenz a"i

אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר אףֿעלּֿפי ּדהּנה, הּנׁשמה. ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשמֹות
ג'22ּבארּכה ׁשל הענינים יׁשנם מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

אבֹות ּבׁשם נקראים ׁשּלכן ויעקב, יצחק אברהם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹהאבֹות
הּׁשבטים י"ב (מהּֿׁשאיןּֿכן מּיׂשראל ואחד אחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלכל
הּוא הּנׁשמה על ׁשהּונח הּׁשם הּנה מּכלֿמקֹום, ְִִֵֵֶַַַַָָָָכּו'),
ּדכי העבֹודה ּפֹועלת ׁשהּנׁשמה ּולאחרי יעקב, ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשם
לדרּגא מּגעת אזי אנׁשים, ועם אלקים עם ְְְֱֲֲִִִִִַַַַַָָָָֹׂשרית
מסּפרים ׁשּכאׁשר מּובן, ּומּזה יׂשראל. ּבׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנקראת
ּיתּגּלה [ׁשאז לעתידֿלבא יׂשראל ׁשל מעלתם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹודֹות
ּבּמדרׁש ּכדאיתא יׂשראל, ּבני ׁשל והּמעלה 23העּלּוי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

זה, עם זה מריבים ׁשהיּו והּמץ והּקׁש מהּתבן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמׁשל
נזרעה מי עדּבׁשביל המּתינּו החּטים, אמרּו הּׂשדה, ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָ

הּׂשדה נזרעה מה ּבׁשביל יֹודעין ואנּו הּגרן, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּתבֹואּו
ויׂשראל. יעקב הּׁשמֹות, ׁשני את מזּכירים אזי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹכּו'],
הּנׁשמה, ׁשל הּׁשמֹות הם ויׂשראל ׁשּיעקב האמּור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹועלּֿפי
ליעקב, ּבנֹוגע ּבּתֹורה ׁשּמסּפרים הענינים ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמּובן,
מּיׂשראל. ואחד אחד ׁשּבכל הּנׁשמה ּבעבֹודת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיׁשנם
וּיצא, ּבפרׁשת היא התחלתם יעקב עניני ּכללּות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹוהּנה,
אברהם האבֹות סּפּור נתּבאר ׁשּלפניֿזה ּבּפרׁשּיֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהרי
ּבׁשּיכּות זה הרי יעקב אֹודֹות ּׁשּנזּכר ּומה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹויצחק,
האמּורים ועׂשו יעקב יצחק, ּתֹולדֹות אּלה ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹליצחק,

וּיצא.24ּבּפרׁשה ּבפרׁשת מתחיל יעקב עניני סּפּור ואּלּו , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
ּבזה הענין הּקדֹוׁש25ּוכללּות החּיים' ּב'אֹור ּכּמבאר ,10 ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּביׂשראל נׁשמה ּכל על רֹומזת יעקב וּיצא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּפרׁשת
עלּיה, צר היא זֹו ׁשּירידה למּטה, מּלמעלה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹּבירידתּה

ּבּכתּוב נתּבאר זֹו ירידה ׁשל מּבאר26וענינּה יעקב וּיצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
הּׁשמׁש בא ּכי ׁשם וּילן ּבּמקֹום וּיפּגע חרנה, וּיל ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשבע

ְְִַָ(ּכדלקּמן).
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‰ÓLp‰ ˙BÓL Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ·˜ÚiLהפנימי הטעם היא זו ועובדה ∆«¬…¿ƒ¿»≈≈¿«¿»»
אלו. בשמות נקראים ישראל בני שכל nL·‡¯לכך ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰p‰c¿ƒ≈««ƒ∆¿…»

¯Á‡ ÌB˜Óaבחסידות‰k¯‡a22Ì�LÈ Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎaL ¿»«≈«¬À»∆¿»∆»ƒƒ¿»≈∆¿»
ÌÈ‡¯˜� ÔÎlL ,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ˙B·‡‰ '‚ ÏL ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ∆»»«¿»»ƒ¿»¿«¬…∆»≈ƒ¿»ƒ

„Á‡ ÏÎÏ ˙B·‡ ÌLa¿≈»¿»∆»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Âיוצא ללא ¿∆»ƒƒ¿»≈

הכלל ≈≈∆»(ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמן
'eÎ ÌÈË·M‰ ·"È«¿»ƒ
לכל בירושה עברו לא שענייניהם

מישראל היה),אחד זה ולפי

על גם ישראל לבני לקרוא ראוי

גם כי ו"יצחק" "אברהם" שם

כל של בנשמה נמצאים ענייניהם

מישראל ואחד «ŒÏkÓƒאחד
Á�e‰L ÌM‰ ‰p‰ ,ÌB˜Ó»ƒ≈«≈∆«

על ‰e‡ונקבע ‰ÓLp‰ ַ«¿»»
·˜ÚÈ ÌM‰השמות ולא «≈«¬…

≈¬»¿È¯Á‡Ïeו"יצחק","אברהם"
˙ÏÚBt ‰ÓLp‰L∆«¿»»∆∆

‰„B·Ú‰הרוחניתÈÎc »¬»¿ƒ
ÌÚÂ ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ ˙È¯N»ƒ»ƒ¡…ƒ¿ƒ
˙ÚbÓ ÈÊ‡ ,ÌÈL�‡¬»ƒ¬««««
ÌLa ˙‡¯˜pL ‡b¯„Ï¿«¿»∆ƒ¿≈¿≈
,Ô·eÓ ‰fÓe .Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ∆»
˙B„B‡ ÌÈ¯tÒÓ ¯L‡kL∆«¬∆¿«¿ƒ
Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙ÏÚÓ«¬»»∆ƒ¿»≈

Ê‡L] ‡·ÏŒ„È˙ÚÏלעתיד ∆»ƒ»…∆»
‰ÈelÚלבוא ‰lb˙iƒ¿«∆»ƒ

Ï‡¯NÈ È�a ÏL ‰ÏÚn‰Â¿««¬»∆¿≈ƒ¿»≈
כל לעין וניכרים גלויים היו שלא

הגלות, «È‡„kƒ¿ƒ˙‡בזמן
L¯„na23ÏLn‰זה לעניין «ƒ¿»«»»

ın‰Â Lw‰Â Ô·z‰Ó≈«∆∆¿««¿«…
,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈ·È¯Ó eÈ‰L∆»¿ƒƒ∆ƒ∆
,‰„O‰ ‰Ú¯Ê� ÈÓ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒƒ¿¿»«»∆
שהוא טען מהם אחד וכל

נזרעההחשוב והשדה ביותר

‰Ô¯bלמענו e‡B·zL „Ú e�ÈzÓ‰ ,ÌÈhÁ‰ e¯Ó‡את אוספים שבו »¿«ƒƒ«¿ƒ«∆»«…∆
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ז i"gyz'd ,fenz a"i

אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר אףֿעלּֿפי ּדהּנה, הּנׁשמה. ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשמֹות
ג'22ּבארּכה ׁשל הענינים יׁשנם מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

אבֹות ּבׁשם נקראים ׁשּלכן ויעקב, יצחק אברהם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹהאבֹות
הּׁשבטים י"ב (מהּֿׁשאיןּֿכן מּיׂשראל ואחד אחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלכל
הּוא הּנׁשמה על ׁשהּונח הּׁשם הּנה מּכלֿמקֹום, ְִִֵֵֶַַַַָָָָכּו'),
ּדכי העבֹודה ּפֹועלת ׁשהּנׁשמה ּולאחרי יעקב, ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשם
לדרּגא מּגעת אזי אנׁשים, ועם אלקים עם ְְְֱֲֲִִִִִַַַַַָָָָֹׂשרית
מסּפרים ׁשּכאׁשר מּובן, ּומּזה יׂשראל. ּבׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנקראת
ּיתּגּלה [ׁשאז לעתידֿלבא יׂשראל ׁשל מעלתם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹודֹות
ּבּמדרׁש ּכדאיתא יׂשראל, ּבני ׁשל והּמעלה 23העּלּוי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

זה, עם זה מריבים ׁשהיּו והּמץ והּקׁש מהּתבן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמׁשל
נזרעה מי עדּבׁשביל המּתינּו החּטים, אמרּו הּׂשדה, ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָ

הּׂשדה נזרעה מה ּבׁשביל יֹודעין ואנּו הּגרן, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּתבֹואּו
ויׂשראל. יעקב הּׁשמֹות, ׁשני את מזּכירים אזי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹכּו'],
הּנׁשמה, ׁשל הּׁשמֹות הם ויׂשראל ׁשּיעקב האמּור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹועלּֿפי
ליעקב, ּבנֹוגע ּבּתֹורה ׁשּמסּפרים הענינים ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמּובן,
מּיׂשראל. ואחד אחד ׁשּבכל הּנׁשמה ּבעבֹודת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיׁשנם
וּיצא, ּבפרׁשת היא התחלתם יעקב עניני ּכללּות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹוהּנה,
אברהם האבֹות סּפּור נתּבאר ׁשּלפניֿזה ּבּפרׁשּיֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהרי
ּבׁשּיכּות זה הרי יעקב אֹודֹות ּׁשּנזּכר ּומה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹויצחק,
האמּורים ועׂשו יעקב יצחק, ּתֹולדֹות אּלה ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹליצחק,

וּיצא.24ּבּפרׁשה ּבפרׁשת מתחיל יעקב עניני סּפּור ואּלּו , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
ּבזה הענין הּקדֹוׁש25ּוכללּות החּיים' ּב'אֹור ּכּמבאר ,10 ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּביׂשראל נׁשמה ּכל על רֹומזת יעקב וּיצא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּפרׁשת
עלּיה, צר היא זֹו ׁשּירידה למּטה, מּלמעלה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹּבירידתּה

ּבּכתּוב נתּבאר זֹו ירידה ׁשל מּבאר26וענינּה יעקב וּיצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
הּׁשמׁש בא ּכי ׁשם וּילן ּבּמקֹום וּיפּגע חרנה, וּיל ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשבע

ְְִַָ(ּכדלקּמן).
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בפרשת המבוארים יעקב של

כל של בעבודתו שהם כפי ויצא

הוא מישראל «…¿»nk·‡¯אחד
LB„w‰ 'ÌÈiÁ‰ ¯B‡'a10 ¿««ƒ«»

התורה על tL˙L¯בפירושו ∆»»«
Ïk ÏÚ ˙ÊÓB¯ ·˜ÚÈ ‡ˆiÂ«≈≈«¬…∆∆«»
Ï‡¯NÈaL ‰ÓL�¿»»∆¿ƒ¿»≈

‰ÏÚÓlÓ d˙„È¯Èaעדן בגן ƒƒ»»ƒ¿«¿»
‰hÓÏ,הזה È¯iL„‰לעולם ¿«»∆¿ƒ»

,‰iÏÚ C¯ˆ ‡È‰ BÊכי ƒ…∆¬ƒ»
יותר ונעלות גבוהות לדרגות מתעלה הנשמה למטה, הירידה בזכות דווקא

הירידה קודם שהייתה e˙ka·מכפי ¯‡a˙� BÊ ‰„È¯È ÏL d�È�ÚÂ26 ¿ƒ¿»»∆¿ƒ»ƒ¿»≈«»
,‰�¯Á CÏiÂ Ú·L ¯‡aÓ ·˜ÚÈ ‡ˆiÂשבארץ שבע מבאר היציאה כי «≈≈«¬…ƒ¿≈»««≈∆»»»
גדולה ירידה היא לארץ שבחוץ לחרן ÌLישראל ÔÏiÂ ÌB˜na ÚbÙiÂ«ƒ¿««»«»∆»

Ôn˜Ï„k) LÓM‰ ‡· Èk,אבינו יעקב של זו בירידה הדברים פרטי ככל ƒ»«∆∆¿ƒ¿«»
מהירידה כתוצאה כך אחר שתהיה העלייה לצורך שהיו להלן, שיתבאר ).כפי
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ּבּזהרÔ·eÈÂג) המבאר ּבענין27עלּֿפי הּפרּוׁשים ב' ¿»ְְְִִִֵַַַַַַָֹֹ
ׁשהּוא ּכפי חרנה וּיל ׁשבע מּבאר יעקב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוּיצא
הענינים ּבאּור ּגם יּובן ּומּזה (ּכדלקּמן), ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּבּספירֹות
ׁשל ענינֹו ּדהּנה, ּבזה, והענין ועבֹודתּה. הּנׁשמה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבירידת
ענין הּוא ּובכללּות אּבא, יסֹוד הּוא ּבּספירֹות ְְְְֲִִִַַַַָָֹיעקב
על ּדקאי יּו"ד, ּבאֹות מתחיל ׁשּיעקב ׁשּזהּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהחכמה,
ולכן ההׁשּתלׁשלּות, ראׁשית ׁשהיא החכמה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָספירת
מצמצמת ּבלבד, נקּודה ׁשהיא יּו"ד ּבאֹות ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֻנרמזת

ּדכיון והינּו, ּבחׁשּבןּבתכלית, ולא חד הּוא ,28ׁשאנּת ְְְְְְְְְְִֵֶַַַַָָֹֻ
ׁשּיהיּו ּכדי הּנה ספירֹות, מעׂשר לגמרי למעלה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשהּוא
עלֿידי זה הרי החכמה, היא ׁשראׁשיתם ספירֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעׂשר
סּלּוק הּוא ׁשענינֹו הראׁשֹון לּצמצּום ועד ּדוקא, ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָהּצמצּום

ּבארּכה אחר ּבמקֹום ענינֹו ּגם29(ּכּמבאר הּנה ולכן ,( ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֻ
ּבעלמא, נקּודה הּוא הּצמצּום ׁשּלאחר הּגּלּוי ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָראׁשית
היא יּו"ד ׁשאֹות ּכן ּגם וזהּו יּו"ד. אֹות ענין ְְִִֵֶֶֶֶַַׁשּזהּו
ויהיה הוה היה מּלׁשֹון ׁשהּוא הוי', ׁשם ,30התחלת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכל מריׁש ההׁשּתלׁשלּות ּכל התהּוּות נעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָועלֿידֹו
אמנם, יּו"ד. ּבאֹות ׁשּנרמז הּצמצּום עלֿידי והינּו, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּדרגין,
צרי עדין הּנה החכמה, ּבחינת ּכבר ׁשּיׁשנֹו לאחרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּגם
ׁשבע ענין הּוא ׁשעּקרם הּספירֹות ענין ּכללּות ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלהיֹות
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¯‰fa ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ (‚27‡ˆiÂ ÔÈ�Úa ÌÈLe¯t‰ '· ¿»«ƒ«¿…»«…««≈ƒ¿ƒ¿««≈≈
˙B¯ÈÙqa ‡e‰L ÈÙk ‰�¯Á CÏiÂ Ú·L ¯‡aÓ ·˜ÚÈהעליונות «¬…ƒ¿≈»««≈∆»»»¿ƒ∆«¿ƒ

‰ÓLp‰ ˙„È¯Èa ÌÈ�È�Ú‰ ¯e‡a Ìb Ô·eÈ ‰fÓe ,(Ôn˜Ï„k)של ¿ƒ¿«»ƒ∆»«≈»ƒ¿»ƒƒƒ««¿»»
מישראל ואחד אחד הרוחנית.d˙„B·ÚÂכל «¬»»

B�È�Ú ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»
‡e‰ ˙B¯ÈÙqa ·˜ÚÈ ÏL∆«¬…«¿ƒ
‡e‰ ˙eÏÏÎ·e ,‡a‡ „BÒÈ¿«»ƒ¿»

,‰ÓÎÁ‰ ÔÈ�Úכמבואר ƒ¿««»¿»
והבינה שהחכמה בחסידות

היא החכמה (כי ואם אב נקראים

והבינה השכלי, הרעיון נקודת

יחד ושניהם שלו ההרחבה היא

המידות רגש את 'מולידים'

הפנימיe‰fLשבלב) הטעם ∆∆
B‡a˙לכך ÏÈÁ˙Ó ·˜ÚiL∆«¬…«¿ƒ»

˙¯ÈÙÒ ÏÚ È‡˜c ,„"eÈ¿»≈«¿ƒ«
˙ÈL‡¯ ‡È‰L ,‰ÓÎÁ‰«»¿»∆ƒ≈ƒ

˙eÏLÏzL‰‰בהיותה «ƒ¿«¿¿
עשר מבין הראשונה הספירה

האור שבאמצעותן הספירות

מלמעלה ונמשך יורד האלוקי

הראש היא החכמה למטה,

ההשתלשלות סדר של וההתחלה

האור והמשכת ירידת היינו

מדרגה הדרגתית בצורה האלוקי

שלשלת של חוליות כמו לדרגה

בזו, זו �¯ÊÓ˙הקשורות ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿∆∆
È‰L‡החכמה „"eÈ ˙B‡a»∆ƒ

של Ïa·„,צורה ‰„e˜�¿»ƒ¿«
,˙ÈÏÎ˙a ˙ÓˆÓˆÓהשכל שבכוח בחכמה שכלי רעיון שבהתהוות כשם ¿À¿∆∆¿«¿ƒ

בלבד בנקודה היא ההתחלה האדם Á„בנפש ‡e‰ z�‡L ÔÂÈÎc ,e�È‰Â¿«¿¿≈»∆«¿¿«
ÔaLÁa ‡ÏÂ28,אתהעל אליהו') (ב'פתח נאמר עצמו הקדושֿברוךֿהוא ¿…¿À¿»

לו הדומים וכו' ושלישי שני אחריו שיש אחד לא (כלומר, במניין ולא אחד

ויחיד) אחד B¯ÈÙÒ˙,אלא ¯NÚÓ È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓÏ ‡e‰Lעשר שהם ∆¿«¿»¿«¿≈≈∆∆¿ƒ
מהאחרות מהן אחת כל שמייחדות הגדרות עם מסוימים אלוקיים כוחות

שלמעלה האלוקות אבל הלאה) וכך חכמה איננו והחסד חסד איננה (החכמה

הללו ההגדרות בכל מוגדרת איננה NÚ¯מהספירות eÈ‰iL È„k ‰p‰ƒ≈¿≈∆ƒ¿∆∆
˙B¯ÈÙÒ,'ו'מצוירות הספירותÌ˙ÈL‡¯Lמוגדרות של ‰È‡והתחלתם ¿ƒ∆≈ƒ»ƒ

Âc˜‡ספירת ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰ ,‰ÓÎÁ‰צורך יש כך לשם «»¿»¬≈∆«¿≈«ƒ¿«¿»
הארה שרק כך מהספירות שלמעלה מוגבל הבלתי האלוקי האור את לצמצם

לא החסידות בתורת בהרחבה וכמבואר בספירות, ו'תתלבש' תרד ממנו מועטת

האור באמצעותם צמצומים של ארוכה בשורה אלא אחד בצמצום רק מדובר

מיעוט אחר מיעוט ומתמעט ‰¯‡ÔBLיורד ÌeˆÓvÏ „ÚÂהאלוקי באור ¿««ƒ¿»ƒ
שאחריו הרבים הצמצומים כל והתחלת ראשית שהוא מוגבל «¿B�È�ÚL∆ƒהבלתי

˜elÒ ‡e‰הצמצום קודם שהאיר האלוקי האור של מיעוט רק לא היינו ƒ
אורו "סילק הקדושֿברוךֿהוא הראשון שבצמצום קבלה בספרי כמובא אלא

כדי כביכול, הצד", על הגדול

ואפשרות מקום נתינת שתהיה

ומצומצם מוגבל אור להתגלות

שהאיר הבליֿגבול לאור יחסית

הראשון הצמצום לפני

B�È�Ú ¯‡·nk)הצמצום של «¿…»ƒ¿»
לשאר בינו וההבדל הראשון

הרבים «¿ÌB˜Óaהצמצומים
¯Á‡החסידות בתורת «≈

‰k¯‡a29ÔÎÏÂ מאחר), «¬À»¿»≈
הצמצום לאחר שהתגלה שהאור

ביותר ומצומצם מועט אור הוא

Èelb‰ ˙ÈL‡¯ Ìb ‰p‰ƒ≈«≈ƒ«ƒ
‡e‰ ÌeˆÓv‰ ¯Á‡lL∆¿«««ƒ¿

,‡ÓÏÚa ‰„e˜�הארה ¿»¿«¿»
כאמור בתכלית", "מצומצמת

.„"eÈ ˙B‡ ÔÈ�Ú e‰fL∆∆ƒ¿«
Ôk Ìb e‰ÊÂלכך הטעם ¿∆«≈

˙ÏÁ˙‰ ‡È‰ „"eÈ ˙B‡L∆ƒ«¿»«
,'ÈÂ‰ ÌLה"א יו"ד השם ≈¬»»
ה"א ÔBLlÓוא"ו ‡e‰L∆ƒ¿

‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰30על ורומז »»…∆¿ƒ¿∆
למעלה שהקדושֿברוךֿהוא כך

והעתיד ההווה והעבר מהזמן,

אצלו, ידיB„ÈŒÏÚÂשווים על ¿«»
הוי' ‰‰eÏLÏzL˙שם Ïk ˙ee‰˙‰ ‰NÚ�החלÔÈ‚¯c Ïk LÈ¯Ó «¬∆ƒ¿«»«ƒ¿«¿¿≈≈»»¿ƒ

ספירת היא השתלשלות, בסדר עליונה הכי הדרגה וגם הדרגות כל מראש

על מתהווה הוי'החכמה, שם ‰ÌeˆÓvידי È„ÈŒÏÚ ,e�È‰Âכאמור) ¿«¿«¿≈«ƒ¿
מהאור מתהווים היו לא וממילא מוגדרות ספירות היו לא הצמצום שללא

מוגבלים) ונבראים עולמות eÈ"„.האלוקי ˙B‡a ÊÓ¯pL∆ƒ¿»»
,‰ÓÎÁ‰ ˙�ÈÁa ¯·k B�LiL È¯Á‡Ï Ìb ,Ì�Ó‡ראשית שהיא »¿»«¿«¬≈∆∆¿¿»¿ƒ««»¿»

באמצעות למטה מלמעלה האלוקי האור של ההשתלשלות ותחילת הגילוי

שכלי) רעיון של בלבד נקודה (כמו אכן‰p‰הספירות האלוקי שהאור כדי ƒ≈
עולמות של התהוות שתהי' וכדי ויפעל, ויתגלה למטה מלמעלה יומשך

אלאÔÈ„Úונבראים כשלעצמה החכמה בהתגלות די BÈ‰Ï˙לא CÈ¯ˆ ¬«ƒ»ƒƒ¿
והתגלות ÔÈ�Úשלהמשכה ˙eÏÏkעשר Ì¯wÚLכל ˙B¯ÈÙq‰עיקר ¿»ƒ¿««¿ƒ∆ƒ»»

שלהם וההשפעה ‰Bcn˙הפעולה Ú·L ÔÈ�Ú ‡e‰,תפארת גבורה, חסד, ƒ¿«∆««ƒ
כלפי שלו והפעולה ההשפעה עיקר שבאדם כשם – מלכות יסוד הוד, נצח,
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ּכלל איהּו מּדֹות אינּון מּכל ׁשּלאו וכיון הּנה31הּמּדֹות. , ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ
ּדלפרּוׁש ׁשבע, מּבאר יעקב ּדוּיצא הענין הּוא זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹעל
ׁשהיא הּבינה, ספירת על ׁשבע ּבאר קאי ּבּזהר ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהא'
הּכּונה ותכלית הּמּדֹות. ׁשבע להתהּוּות והּׁשרׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּבאר
ההמׁשכה על ּדקאי ּבּזהר ּכּמבאר חרנה, וּיל ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהיא
הּכֹולל עם ׁשחרן ׁשּזהּו הּדּבּור, עֹולם הּמלכּות, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבספירת

ּגרֹון עלֿידיֿזה32ּבגימטרּיא הּדּבּור נמׁש ׁשּמּמּנּו , ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
הּלב. הבל ּבֹו ְִֵֵֶֶֶַַׁשּמתלּבׁש

ּכמֹוe‡·e¯ד) ,ׁשּבאיןֿערֹו התהּוּות ּכל ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
צריכה עֹולמֹות, עם ּדאיןֿסֹוף ְְֲִִֵֵָָָהאיןֿערֹו
ועליֹונֹו העליֹון ּתחּתית ּבֹו ׁשּיׁש ממּצע, עלֿידי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֻלהיֹות
הּבחינֹות ּבּה ׁשּיׁש הּכתר ספירת ּוכמֹו הּתחּתֹון, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשל

ו ׁשּתהיהּדעּתיק ׁשּכדי הּספירֹות, ּבענין הּוא וכן .ארי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ׁשּזהּו ממּצע, עלֿידי זה הרי הּמּדֹות ׁשבע ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻהתהּוּות
ּגם הּקׁשּורה הּבינה, ספירת על ּדקאי ׁשבע, ּבאר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבחינת
רעין ּתרין הם ּובינה חכמה ׁשהרי החכמה, ספירת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעם

מתּפרׁשין הּוא33ּדלא הּמּדֹות ׁשענין ּדכיון ּבזה, והענין . ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
מּבחינת התהּוּותם להיֹות איֿאפׁשר לכן הרגׁש, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָענין
והינּו ּבּטּול. ענינּה ׁשחכמה ּכיון ׁשהיא, ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָהחכמה
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האדם של פעולה בעיקר הם המוחין (ואילו המידות באמצעות היא חוץ

באה נפשו ובפעולתן מהותו עיקר הם המידות שבאדם בעוד ואולם לעצמו).

הקדושֿברוךֿהוא לגבי חיצוני עניין הן המידות באלוקות הרי גילוי לידי

ÏÏkבעצמו e‰È‡ ˙BcÓ Ôe�È‡ ÏkÓ Â‡lL ÔÂÈÎÂ31לא כלל הוא ¿≈»∆»ƒ»ƒƒƒ¿»
הללו, המידות כדי‰p‰מכל ƒ≈

ירד אכן העליון האלוקי שהאור

למטה ‰e‡ויומשך ‰Ê ÏÚ«∆
¯‡aÓ ·˜ÚÈ ‡ˆiÂc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿«≈≈«¬…ƒ¿≈
'‡‰ Le¯ÙÏc ,Ú·L»«ƒ¿≈»

a‡¯הראשון È‡˜ ¯‰fa«…«»≈¿≈
Ú·Lמכוונת ÈÙÒ¯˙היא ÏÚ ∆««¿ƒ«

,‰�Èa‰ההתרחבות היינו «ƒ»
החכמה נקודת של וההתפשטות

‡È‰Lולא הבינה דווקא ∆ƒ
כשלעצמה ≈¿»‰a‡¯החכמה

ee‰˙‰Ï˙המקור L¯M‰Â¿«…∆¿ƒ¿«
˙Bcn‰ Ú·L'לידת' כי ∆««ƒ

מחכמה להיות יכולה לא המידות

ביחד דווקא אלא (האב) לבדה

הבינה ולכן (האם, הבינה עם

רק כי הבנים") "אם נקראת

עומק מקבל שכלי שרעיון לאחר

והתבוננות ורוחב ואורך

מידות 'מוליד' הוא מעמיקה,

שבלב. ‰ek�‰ורגש ˙ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ««»»
‡È‰ידי על ש'נולדו' שהמידות ƒ

ימשיכו שבע", "באר הבינה

שבע מבאר יצא אבינו שיעקב כשם עוד nk·‡¯וירדו ,‰�¯Á CÏiÂ«≈∆»»»«¿…»
È‡˜c ¯‰faמכוונת לחרן שבע מבאר ‰‰היציאה ÏÚ‰ÎLÓוההשפעה «…«¿»≈«««¿»»

המידות של ‰„eaÈ¯וההתגלות ÌÏBÚ ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaכשם ƒ¿ƒ«««¿»«ƒ
כך הדיבור ידי על הם שבלב והרגש שבשכל המחשבות התגלות שבאדם

ידי על היא העליונות הספירות של והמידות המוחין השפעת כביכול, למעלה,

מצד ומהות תוכן לה שאין המלכות ספירת של עניינה שהוא העליון הדיבור

בין (והקשר ממנה שלמעלה הספירות והמשכת לגילוי אמצעי היא אלא עצמה

שלטון") מלך דבר "באשר בקהלת בפסוק נרמז ודיבור הטעםe‰fLמלכות ∆∆
לכך Ô¯ÁL258הפנימי בגימטריא ‰ÏÏBkשהיא ÌÚמונים אם 1 בתוספת ∆»»ƒ«≈

259 הכל ובסך עצמה המילה את ÔB¯bגם ‡i¯ËÓÈ‚a32epnnL , ¿ƒ«¿ƒ»»∆ƒ∆
‰l·.ויוצא�CLÓמהגרון Ï·‰ Ba LaÏ˙nL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ¯eac‰ ƒ¿»«ƒ«¿≈∆∆ƒ¿«≈∆∆«≈

,ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e השפעת„) את ולגלות להביא כדי הבינה פעולת של ≈»ƒ¿»
המלכות לספירת וממידות למידות ŒÔÈ‡aLהחכמה ˙ee‰˙‰ Ïk ,‰p‰c¿ƒ≈»ƒ¿«∆¿≈

,CB¯Úלמתהווה המהווה בין והשוואה דמיון כל ללא עצום, פער BÓkשל ¬¿
CB¯ÚŒÔÈ‡‰הדמיון והעדר ההשוואה העליוןÛBÒŒÔÈ‡cאי האלוקי האור »≈¬¿≈

וסוף גבול לו BÓÏBÚ˙שאין ÌÚאין" והרי ומוגבלים מוגדרים נבראים שהם ƒ»

ביניהם, והשוואה דמיון כל ללא באיןֿערוך מזה זה רחוקים ו"גבול" סוף"

כזו התהוות ÚvÓÓהנה È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆהפער על ויגשר שיחבר ¿ƒ»ƒ¿«¿≈¿À»
כך ידי על וזאת Baהעצום, LiLהמחבר ממוצע ‰ÔBÈÏÚבאותו ˙ÈzÁz ∆≈«¿ƒ»∆¿

,ÔBzÁz‰ ÏL B�BÈÏÚÂתחתונה הכי הנקודה את בתוכו כולל שהוא היינו ¿∆¿∆««¿
הנקודה ואת המהווה העליון של

התחתון של עליונה הכי

בממוצע שיש ובגלל המתהווה

ביכולתו יחד גם הבחינות משתי

והתחתון העליון בין לחבר

מזה זה רחוקים שהם למרות

ערוך למשלBÓÎeבאין ¿
¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒהבחינה שהיא ¿ƒ««∆∆

סוף אין בעולמות האחרונה

האלוקי האור נמשך וממנה

מהנקודה (החל הספירות לעשר

הספירות של עליונה הכי

‰B�ÈÁa˙בחכמה) da LiL∆≈»«¿ƒ
CÈ¯‡Â ˜ÈzÚcהעליון הכתר ¿«ƒ¿«ƒ

– ובעיקר בחינות כמה כולל

האלוקות בחינת יומין" "עתיק

כפי מהעולמות, שלמעלה

ונבדל נעתק האלוקי שהאור

"אריך ב"יומין", מהתגלות

ולגלות להמשיך שעניינו אנפין",

בדרגות האלוקי האור את

מהכתר. ‰e‡שלמטה ÔÎÂ¿≈
,˙B¯ÈÙq‰ ÔÈ�Úaלאחר ¿ƒ¿««¿ƒ

עצמן בספירות ונמשך בא כבר האלוקי ‰˙‰ee˙שהאור ‰È‰zL È„kL∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«
של ÚvÓÓו'לידה' È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰ ˙Bcn‰ Ú·Lהנקודה בין המחבר ∆««ƒ¬≈∆«¿≈¿À»

העליונה והנקודה החכמה שבספירת ÈÁa�˙שבמידות,התחתונה e‰fL∆∆¿ƒ«
È‡˜c ,Ú·L ¯‡aשמכוונת,‰�Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ,לעיל כאמור ¿≈∆«¿»≈«¿ƒ««ƒ»

‰¯eLw‰למידות שייכותה עם È¯‰Lיחד ,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ ÌÚ Ìb «¿»«ƒ¿ƒ««»¿»∆¬≈
ÔÈL¯t˙Ó ‡Ïc ÔÈÚ¯ ÔÈ¯z Ì‰ ‰�È·e ‰ÓÎÁ33שלא חברים שני »¿»ƒ»≈¿≈≈ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ

מאחת שלהם שההשפעה ספירות שיש בעוד כי בחסידות כמבואר נפרדים,

ולעיתים במידות מאיר השכל לעתים (למשל, תמיד ולא לפרקים קיימת לשניה

נפרדות. אינן ולעולם תמיד בזו זו ודבוקות קשורות והבינה החכמה הרי לא),

יביא החכמה שאור כדי ב'ממוצע' צורך יש מדוע ביאור בתוספת ומבאר והולך

הבינה: ידי על נפעל הדבר וכיצד המידות להתהוות

,L‚¯‰ ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙Bcn‰ ÔÈ�ÚL ÔÂÈÎc ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Âהיינו ¿»ƒ¿»»∆¿≈»∆ƒ¿««ƒƒ¿»∆∆¿≈
ומורגשת ניכרת ‡LÙ‡ŒÈ¯תחושה ÔÎÏיכולה ‰˙‰Ì˙eeלא ˙BÈ‰Ï »≈ƒ∆¿»ƒ¿ƒ¿«»

וניכר גלוי ברגש המתאפיינות המידות BÓkשל ‰ÓÎÁ‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»¿
,‡È‰Lוהמידותללא החכמה בין שיחבר d�È�Ú'ממוצע' ‰ÓÎÁL ÔÂÈk ∆ƒ≈»∆»¿»ƒ¿»»

הוא בפסוקÏehaומהותה כמו הביטול, שם על מ"ה" "כח נקראת היא ולכן ƒ
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ט i"gyz'd ,fenz a"i

ּכלל איהּו מּדֹות אינּון מּכל ׁשּלאו וכיון הּנה31הּמּדֹות. , ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ
ּדלפרּוׁש ׁשבע, מּבאר יעקב ּדוּיצא הענין הּוא זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹעל
ׁשהיא הּבינה, ספירת על ׁשבע ּבאר קאי ּבּזהר ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהא'
הּכּונה ותכלית הּמּדֹות. ׁשבע להתהּוּות והּׁשרׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּבאר
ההמׁשכה על ּדקאי ּבּזהר ּכּמבאר חרנה, וּיל ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהיא
הּכֹולל עם ׁשחרן ׁשּזהּו הּדּבּור, עֹולם הּמלכּות, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבספירת

ּגרֹון עלֿידיֿזה32ּבגימטרּיא הּדּבּור נמׁש ׁשּמּמּנּו , ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
הּלב. הבל ּבֹו ְִֵֵֶֶֶַַׁשּמתלּבׁש

ּכמֹוe‡·e¯ד) ,ׁשּבאיןֿערֹו התהּוּות ּכל ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
צריכה עֹולמֹות, עם ּדאיןֿסֹוף ְְֲִִֵֵָָָהאיןֿערֹו
ועליֹונֹו העליֹון ּתחּתית ּבֹו ׁשּיׁש ממּצע, עלֿידי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֻלהיֹות
הּבחינֹות ּבּה ׁשּיׁש הּכתר ספירת ּוכמֹו הּתחּתֹון, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשל

ו ׁשּתהיהּדעּתיק ׁשּכדי הּספירֹות, ּבענין הּוא וכן .ארי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ׁשּזהּו ממּצע, עלֿידי זה הרי הּמּדֹות ׁשבע ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻהתהּוּות
ּגם הּקׁשּורה הּבינה, ספירת על ּדקאי ׁשבע, ּבאר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבחינת
רעין ּתרין הם ּובינה חכמה ׁשהרי החכמה, ספירת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעם

מתּפרׁשין הּוא33ּדלא הּמּדֹות ׁשענין ּדכיון ּבזה, והענין . ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
מּבחינת התהּוּותם להיֹות איֿאפׁשר לכן הרגׁש, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָענין
והינּו ּבּטּול. ענינּה ׁשחכמה ּכיון ׁשהיא, ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָהחכמה
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האדם של פעולה בעיקר הם המוחין (ואילו המידות באמצעות היא חוץ

באה נפשו ובפעולתן מהותו עיקר הם המידות שבאדם בעוד ואולם לעצמו).

הקדושֿברוךֿהוא לגבי חיצוני עניין הן המידות באלוקות הרי גילוי לידי

ÏÏkבעצמו e‰È‡ ˙BcÓ Ôe�È‡ ÏkÓ Â‡lL ÔÂÈÎÂ31לא כלל הוא ¿≈»∆»ƒ»ƒƒƒ¿»
הללו, המידות כדי‰p‰מכל ƒ≈

ירד אכן העליון האלוקי שהאור

למטה ‰e‡ויומשך ‰Ê ÏÚ«∆
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Ú·Lמכוונת ÈÙÒ¯˙היא ÏÚ ∆««¿ƒ«

,‰�Èa‰ההתרחבות היינו «ƒ»
החכמה נקודת של וההתפשטות

‡È‰Lולא הבינה דווקא ∆ƒ
כשלעצמה ≈¿»‰a‡¯החכמה

ee‰˙‰Ï˙המקור L¯M‰Â¿«…∆¿ƒ¿«
˙Bcn‰ Ú·L'לידת' כי ∆««ƒ

מחכמה להיות יכולה לא המידות

ביחד דווקא אלא (האב) לבדה

הבינה ולכן (האם, הבינה עם

רק כי הבנים") "אם נקראת

עומק מקבל שכלי שרעיון לאחר

והתבוננות ורוחב ואורך

מידות 'מוליד' הוא מעמיקה,

שבלב. ‰ek�‰ורגש ˙ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ««»»
‡È‰ידי על ש'נולדו' שהמידות ƒ

ימשיכו שבע", "באר הבינה

שבע מבאר יצא אבינו שיעקב כשם עוד nk·‡¯וירדו ,‰�¯Á CÏiÂ«≈∆»»»«¿…»
È‡˜c ¯‰faמכוונת לחרן שבע מבאר ‰‰היציאה ÏÚ‰ÎLÓוההשפעה «…«¿»≈«««¿»»

המידות של ‰„eaÈ¯וההתגלות ÌÏBÚ ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaכשם ƒ¿ƒ«««¿»«ƒ
כך הדיבור ידי על הם שבלב והרגש שבשכל המחשבות התגלות שבאדם

ידי על היא העליונות הספירות של והמידות המוחין השפעת כביכול, למעלה,

מצד ומהות תוכן לה שאין המלכות ספירת של עניינה שהוא העליון הדיבור

בין (והקשר ממנה שלמעלה הספירות והמשכת לגילוי אמצעי היא אלא עצמה

שלטון") מלך דבר "באשר בקהלת בפסוק נרמז ודיבור הטעםe‰fLמלכות ∆∆
לכך Ô¯ÁL258הפנימי בגימטריא ‰ÏÏBkשהיא ÌÚמונים אם 1 בתוספת ∆»»ƒ«≈

259 הכל ובסך עצמה המילה את ÔB¯bגם ‡i¯ËÓÈ‚a32epnnL , ¿ƒ«¿ƒ»»∆ƒ∆
‰l·.ויוצא�CLÓמהגרון Ï·‰ Ba LaÏ˙nL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ¯eac‰ ƒ¿»«ƒ«¿≈∆∆ƒ¿«≈∆∆«≈

,ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e השפעת„) את ולגלות להביא כדי הבינה פעולת של ≈»ƒ¿»
המלכות לספירת וממידות למידות ŒÔÈ‡aLהחכמה ˙ee‰˙‰ Ïk ,‰p‰c¿ƒ≈»ƒ¿«∆¿≈

,CB¯Úלמתהווה המהווה בין והשוואה דמיון כל ללא עצום, פער BÓkשל ¬¿
CB¯ÚŒÔÈ‡‰הדמיון והעדר ההשוואה העליוןÛBÒŒÔÈ‡cאי האלוקי האור »≈¬¿≈

וסוף גבול לו BÓÏBÚ˙שאין ÌÚאין" והרי ומוגבלים מוגדרים נבראים שהם ƒ»

ביניהם, והשוואה דמיון כל ללא באיןֿערוך מזה זה רחוקים ו"גבול" סוף"

כזו התהוות ÚvÓÓהנה È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆהפער על ויגשר שיחבר ¿ƒ»ƒ¿«¿≈¿À»
כך ידי על וזאת Baהעצום, LiLהמחבר ממוצע ‰ÔBÈÏÚבאותו ˙ÈzÁz ∆≈«¿ƒ»∆¿

,ÔBzÁz‰ ÏL B�BÈÏÚÂתחתונה הכי הנקודה את בתוכו כולל שהוא היינו ¿∆¿∆««¿
הנקודה ואת המהווה העליון של

התחתון של עליונה הכי

בממוצע שיש ובגלל המתהווה

ביכולתו יחד גם הבחינות משתי

והתחתון העליון בין לחבר

מזה זה רחוקים שהם למרות

ערוך למשלBÓÎeבאין ¿
¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒהבחינה שהיא ¿ƒ««∆∆

סוף אין בעולמות האחרונה

האלוקי האור נמשך וממנה

מהנקודה (החל הספירות לעשר

הספירות של עליונה הכי

‰B�ÈÁa˙בחכמה) da LiL∆≈»«¿ƒ
CÈ¯‡Â ˜ÈzÚcהעליון הכתר ¿«ƒ¿«ƒ

– ובעיקר בחינות כמה כולל

האלוקות בחינת יומין" "עתיק

כפי מהעולמות, שלמעלה

ונבדל נעתק האלוקי שהאור

"אריך ב"יומין", מהתגלות

ולגלות להמשיך שעניינו אנפין",

בדרגות האלוקי האור את

מהכתר. ‰e‡שלמטה ÔÎÂ¿≈
,˙B¯ÈÙq‰ ÔÈ�Úaלאחר ¿ƒ¿««¿ƒ

עצמן בספירות ונמשך בא כבר האלוקי ‰˙‰ee˙שהאור ‰È‰zL È„kL∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«
של ÚvÓÓו'לידה' È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰ ˙Bcn‰ Ú·Lהנקודה בין המחבר ∆««ƒ¬≈∆«¿≈¿À»

העליונה והנקודה החכמה שבספירת ÈÁa�˙שבמידות,התחתונה e‰fL∆∆¿ƒ«
È‡˜c ,Ú·L ¯‡aשמכוונת,‰�Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ,לעיל כאמור ¿≈∆«¿»≈«¿ƒ««ƒ»

‰¯eLw‰למידות שייכותה עם È¯‰Lיחד ,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ ÌÚ Ìb «¿»«ƒ¿ƒ««»¿»∆¬≈
ÔÈL¯t˙Ó ‡Ïc ÔÈÚ¯ ÔÈ¯z Ì‰ ‰�È·e ‰ÓÎÁ33שלא חברים שני »¿»ƒ»≈¿≈≈ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ

מאחת שלהם שההשפעה ספירות שיש בעוד כי בחסידות כמבואר נפרדים,

ולעיתים במידות מאיר השכל לעתים (למשל, תמיד ולא לפרקים קיימת לשניה

נפרדות. אינן ולעולם תמיד בזו זו ודבוקות קשורות והבינה החכמה הרי לא),

יביא החכמה שאור כדי ב'ממוצע' צורך יש מדוע ביאור בתוספת ומבאר והולך

הבינה: ידי על נפעל הדבר וכיצד המידות להתהוות

,L‚¯‰ ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙Bcn‰ ÔÈ�ÚL ÔÂÈÎc ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Âהיינו ¿»ƒ¿»»∆¿≈»∆ƒ¿««ƒƒ¿»∆∆¿≈
ומורגשת ניכרת ‡LÙ‡ŒÈ¯תחושה ÔÎÏיכולה ‰˙‰Ì˙eeלא ˙BÈ‰Ï »≈ƒ∆¿»ƒ¿ƒ¿«»

וניכר גלוי ברגש המתאפיינות המידות BÓkשל ‰ÓÎÁ‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»¿
,‡È‰Lוהמידותללא החכמה בין שיחבר d�È�Ú'ממוצע' ‰ÓÎÁL ÔÂÈk ∆ƒ≈»∆»¿»ƒ¿»»

הוא בפסוקÏehaומהותה כמו הביטול, שם על מ"ה" "כח נקראת היא ולכן ƒ
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ראׁשית היא החכמה ׁשּבחינת ְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשאףֿעלּֿפי
מּכלֿמקֹום, הּצמצּום, לאחר ׁשּנתהּוה ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות
לאחרי ּתכף ׁשּבאה ההׁשּתלׁשלּות ראׁשית רק ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיון
הּמציאּות. העּדר ּבבחינת היא הרי לגמרי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַהּסּלּוק
ׁשעֹולם העֹולמֹות, ּבענין ּׁשּמצינּו מּמה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּובמּכלֿׁשּכן
לאחרי העֹולמֹות להתהּוּות הראׁשֹון ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָהּבריאה
הּמציאּות אפׁשרי ּבבחינת הּוא הרי והּצמצּום, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָההפסק

מּמׁש מציאּות ּבבחינת ולא ועלֿאחתּֿכּמה34ּֿבלבד, . ְְְְְִִִִַַַַַַַָָֹ
ענין אּלא אינֹו ענינּה ׁשּכל החכמה, ּבבחינת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָוכּמה
יכֹול לכן ּבּטּול, הּוא החכמה ׁשענין וכיון ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהּבּטּול.
ׁשּכתב ּוכמֹו העליֹון, ׁשל ּדתחּתיתֹו הענין ּבּה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָלהיֹות

ּבּתניא הּזקן ׁשּמדרגת35רּבנּו הּמּגיד, הרב ּבׁשם ּבהּגהה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָ
ולכן זּולתֹו, ואין הּוא לבּדֹו ׁשהּוא ההרּגׁש הּוא ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָהחכמה
ׁשּזהּו ּכיון א ּברּוֿהּוא. איןֿסֹוף אֹור ּבּה ֵֵֶֶֶַָָָׁשֹורה
נקרא לכן חכמה, ּבבחינת ׁשּבא ּכפי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָאֹורֿאיןֿסֹוף

FziYgYּבחינת ּבממּצע יׁשנֹו כן ּוכמֹו העליֹון. ׁשל ©§¦ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֻ
הבנה ׁשענינּה הּבינה, ענין ׁשּזהּו הּתחּתֹון, ׁשל ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעליֹונֹו
והגּבלה, ּומציאּות יׁשּות ׁשל ענין ּכבר ׁשּזהּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָוהּׂשגה,
אם אמנם, והּׂשגה. הבנה ׁשל ענין נעׂשה זה ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמּצד

ּבלבד, ּבינה מּבחינת ּתהיה הּמּדֹות יּׁשארּוהתהּוּות אזי ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַַָָ
המׁשכת ׁשּתהיה ּוכדי ּומציאּות. יׁשּות ׁשל ּבאפן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּמּדֹות
יחד ׁשּנמׁשכת החכמה עלֿידי זה הרי ּבּמּדֹות, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּבּטּול
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לפני השכלי הרעיון של בלבד והתחלה נקודה היא החכמה שכן מה" "ונחנו

מציאות. לה אין וכאילו ועומק ורוחב אורך עם ניכרת מציאות לו ¿»¿e�È‰Âשיש
˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡¯ ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙�ÈÁaL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆¿ƒ««»¿»ƒ≈ƒ«ƒ¿«¿¿

,ÌeˆÓv‰ ¯Á‡Ï ‰e‰˙pLהאלוקי האור של הראשונה הדרגה והיא ∆ƒ¿«»¿«««ƒ¿
והירידה, הצמצום לאחר

ספירות בעשר וה'ציור' וההגדרה

יש מהן אחת שלכל מוגדרות

כן הרי היא כן ואם משלה תכונה

אפשר ואיך מוגדרת מציאות

הוא ומהותה שעניינה לומר

כי הוא כך על המענה ה'ביטול?

,ÌB˜ÓŒÏkÓשהיא למרות ƒ»»
השתלשלות של התחלתה אכן

הרי המצומצם «≈ÔÂÈkהאור
˙ÈL‡¯ ˜¯ ‡È‰Lההתחלה ∆ƒ«≈ƒ

של ¿¿»¿eÏLÏzL‰‰«ƒ˙ממש
È¯Á‡Ï ÛÎz ‰‡aL∆»»≈∆¿«¬≈
את שפעל הראשון הצמצום

È¯Ó‚Ï ˜elq‰האור של «ƒ¿«¿≈
הבליֿגבול, בגלל‰¯Èהאלוקי ¬≈
לאור שלה הבליֿגבולהקירבה

¯cÚ‰ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«∆¿≈
ÔkLŒÏkÓ·e .˙e‡Èˆn‰«¿ƒ¿ƒ»∆≈
ÔÈ�Úa e�ÈˆnM ‰nÓƒ«∆»ƒ¿ƒ¿«

,˙BÓÏBÚ‰עם בוודאי שהם »»
זאת ובכל והגדרות הגבלות

‰È¯a‡‰מצינו ÌÏBÚL∆»«¿ƒ»
˙ee‰˙‰Ï ÔBL‡¯‰ ‡e‰L∆»ƒ¿ƒ¿«
˜ÒÙ‰‰ È¯Á‡Ï ˙BÓÏBÚ‰»»¿«¬≈«∆¿≈

,ÌeˆÓv‰Âעולם שהרי ¿«ƒ¿
מעולם שלמעלה האצילות

– העולמות מארבעת הראשון (והוא 'עולם' הוא גם נקרא אמנם הבריאה

מציאות עם 'עולם' ואיננו ממש" "אלוקות הוא עשיה) יצירה, בריאה, אצילות,

לאחר התהווה הבריאה עולם אבל שתחתיו, העולמות שלושת כמו מוגדרת

כמציאות מוגדר שאינו וחסידות בקבלה נאמר עליו גם זאת ובכל הצמצום

אלא Ïa·„,ממש ˙e‡Èˆn‰ È¯LÙ‡ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ È¯‰ובניגוד ¬≈ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ«¿ƒƒ¿«
הבריאה בעולם מוגדרת, למציאות מקום נתינת כלל אין שם האצילות לעולם

למציאות מקום ונתינת אפשרות LnÓיש ˙e‡ÈˆÓ ˙�ÈÁ·a ‡ÏÂ34. ¿…ƒ¿ƒ«¿ƒ«»
למציאות מקום ונתינת אפשרות רק הוא הבריאה עולם אפילו »¿ŒÏÚÂואם

‡l‡ B�È‡ d�È�Ú ÏkL ,‰ÓÎÁ‰ ˙�ÈÁ·a ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»ƒ¿ƒ««»¿»∆»ƒ¿»»≈∆»
Ïeha‰ ÔÈ�Ú.המורגשת המציאות והעדר ƒ¿««ƒ

da ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎÏ ,Ïeha ‡e‰ ‰ÓÎÁ‰ ÔÈ�ÚL ÔÂÈÎÂהתגלות ¿≈»∆ƒ¿««»¿»ƒ»≈»ƒ¿»
,ÔBÈÏÚ‰ ÏL B˙ÈzÁ˙c ÔÈ�Ú‰סוף האין של התחתונה הנקודה »ƒ¿»¿«¿ƒ∆»∆¿

מהספירות È�za‡שלמעלה Ô˜f‰ e�a¯ ·˙kL BÓÎe35‰‰b‰a ¿∆»««≈«»≈««¿»¿«»»
ÌLaרבו„Èbn‰ ‰e‡ממעזריטש‰¯· ‰ÓÎÁ‰ ˙‚¯„nL , ¿≈»«««ƒ∆«¿≈««»¿»

,B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â ‡e‰ Bc·Ï ‡e‰L Lb¯‰‰בכך והרגשה הכרה «∆¿≈∆¿«¿≈»
ממנו חוץ (עצמאית) מציאות שום ואין לבדו הוא ≈«¿ÔÎÏÂשהקדושֿברוךֿהוא

הזו וההרגשה ההכרה בגלל

בטלה להיות לחכמה שגורמת

מוחלט בביטול לאלוקות

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ da ‰¯BL∆»≈
‡e‰ŒCe¯aהתחתונה בחינה »

כאמור. ÔÂÈkשבעליון, C‡«≈»
ÈÙk ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ e‰fL∆∆≈¿ƒ

‡aL'להתלבש' וירד ∆»
,‰ÓÎÁ ˙�ÈÁ·aאור שהיא ƒ¿ƒ«»¿»

הצמצום �˜¯‡שלאחר ÔÎÏ»≈ƒ¿»
מאיר שהוא כפי סוף אין אור

רק ÏLבחכמה, B˙ÈzÁz«¿ƒ∆
B�LÈ ÔÎ BÓÎe .ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿≈∆¿

ÚvÓÓaשני לחבר שנועד ƒ¿À»
באיןֿ מזה זה רחוקים דברים

ÏLערוך B�BÈÏÚ ˙�ÈÁa¿ƒ«∆¿∆
,ÔBzÁz‰עליונה הכי הנקודה ««¿

החכמה לעניין שמתחת בבחינה

,‰�Èa‰ ÔÈ�Ú e‰fL∆∆ƒ¿««ƒ»
,‰‚O‰Â ‰�·‰ d�È�ÚL∆ƒ¿»»¬»»¿«»»
יורדת החכמה נקודת כאשר

וע ורוחב באורך ומקומתפשטת

כבר הביטולשאז עניין את אין

ÏLאלא ÔÈ�Ú ¯·k e‰fL∆∆¿»ƒ¿»∆
,‰Ïa‚‰Â ˙e‡ÈˆÓe ˙eLÈ≈¿ƒ¿«¿»»
ÏL ÔÈ�Ú ‰NÚ� ‰Ê „vnL∆ƒ«∆«¬∆ƒ¿»∆

‰‚O‰Â הרעיון‰·�‰ כאשר ¬»»¿«»»
אור מול אל מציאותו את מבטל האדם ולהתגלות להתהוות מתחיל רק השכלי

אבל בה ולאחוז אותה לתפוס ניתן שבקושי נקודה היא וההתגלות החכמה

יש הפרטים לפרטי השכלי הרעיון את ולהשכיל להבין הבינה פעולת לאחר

שהאדם וככל ונרגשת גלויה כמציאות האדם שכל של והתגלות פעולה כאן

שלו העצמית והיישות מציאותו ולאורך, לרוחב לעומק, יותר ומשיג מבין

ונחלש. הולך בחכמה שהיה והביטול וגודלת, שני‡Ì�Ó,הולכת מצד »¿»
באמצעות להיות יכולה לא כאמור) מורגשת, (כמציאות המידות התהוות

כי בלבד Ïa·„,הבינה ‰�Èa ˙�ÈÁaÓ ‰È‰z ˙Bcn‰ ˙ee‰˙‰ Ì‡ƒƒ¿««ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿«
˙e‡ÈˆÓe ˙eLÈ ÏL ÔÙ‡a ˙Bcn‰ e¯‡MÈ ÈÊ‡לעיל כמבואר ¬«ƒ»¬«ƒ¿…∆∆≈¿ƒ

ישות של ענין היא בבינה באה שהיא לאחר החכמה נקודת של והשגה שהבנה

È„ÈŒÏÚעצמית. ‰Ê È¯‰ ,˙Bcna Ïeha‰ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL È„Îe¿≈∆ƒ¿∆«¿»««ƒ«ƒ¬≈∆«¿≈
,‰�Èa‰ ÌÚ „ÁÈ ˙ÎLÓpL ‰ÓÎÁ‰ופועלת נמשכת הבינה וכאשר «»¿»∆ƒ¿∆∆««ƒ«ƒ»
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i"gyz'd ,fenz a"i

ּדלא רעין ּתרין הן ּובינה חכמה ׁשהרי הּבינה, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹעם
הוי' ל הּמּדֹות, התהּוּות נעׂשית ועלֿידיֿזה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָמתּפרׁשין,
כל ּכי וההֹוד, והּנצח והּתפארת והּגבּורה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹֻהּגדּלה

הּממלכה הוי' ל (יסֹוד), ּובארץ ּבאפן36ּבּׁשמים , ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבּמּדֹות. הּבּטּול ְִִֶַַַֻׁשּימׁש

‰p‰Âּבּטּול ּבבחינת הּמּדֹות (התהּוּות זה ענין עלּֿדר ¿ƒ≈ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָ
ּכן ּגם מצינּו ּובינה) ּדחכמה הּממּצע ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֻעלֿידי
נׂשיא מהימנא, רעיא רּבנּו, מּמׁשה ההׁשּפעה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבאפן

ּבׂשר לי מאין ׁשאמר מּובן,37יׂשראל, אינֹו ּדלכאֹורה , ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשּלא היּו ּבׂשר) רק (לא הּגׁשמּיים הענינים ּכל ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹהרי
ּומּכלֿמקֹום מהימנא, רעיא רּבנּו, מׁשה ׁשל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבמדרגתֹו

הּמן ענין ּוכמֹו ּגׁשמּיים, ּדברים ּגם להם ועל38הׁשּפיע , ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
ּברּוחנּיּותֹו היּו אּלּו ׁשענינים זה ׁשּמּצד לֹומר, צרי ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכן
יׂשראל לבני ּבנֹוגע אחרּֿכ נמׁשכּו הם הרי מׁשה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשל
ׁשּדוקא הּטעם מהּו ּכן, ואם ּכפׁשּוטֹו, ּבגׁשמּיּות ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָּגם
ּבזה ּומבאר ּבׂשר. לי מאין הּטענה היתה לבׂשר ,39ּבנֹוגע ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּכרׁשפי האהבה ּבחינת הּוא הּברּור לאחר הּבׂשר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשענין
האדם, מּצד הּוא הּבׂשר ׁשהתהּוּות ּכפׁשּוטֹו [ּוכמֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאׁש

ּבׂשר ׁשּמּמּנּו אׁש40אדם ּכרׁשפי האהבה ׁשענין וכיון ,[ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
מי יׁש ּבבחינת הּוא עליֹונה הּיֹותר ּבּדרּגא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָאפילּו

ז41ׁשאֹוהב הרי ּדכתיב, ּדמׁשה, האין ּבחינת הפ ה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ׁשאפילּו42ּביּה ּבׂשר, לי מאין אמר ולכן מ"ה. ונחנּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבחינת הענינים, ּברּוחנּיּות ׁשהּוא ּכפי הּבׂשר ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָּבחינת
(ווי עלֿידֹו נמׁש להיֹות יכֹול אינֹו אׁש, ּכרׁשפי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָאהבה
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יא.36) כט, הימיםֿא יג.37)דברי יא, ואילך.38)בהעלותך ד טז, ואילך.39)בשלח ד לא, בהעלותך לקו"ת א.40)ראה לא, נדה

פל"ה.41) תניא גם וראה ד. קיד, ויקהל תו"א זֿח.42)ראה טז, בשלח
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הבינה עם יחד ופועלת באה החכמה ‰Ôבמידות, ‰�È·e ‰ÓÎÁ È¯‰L∆¬≈»¿»ƒ»≈
,ÔÈL¯t˙Ó ‡Ïc ÔÈÚ¯ ÔÈ¯z.כאמור נפרדים, שלא חברים שני ¿≈≈ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂוהמידות החכמה בין המחבר כממוצע הבינה לפעולת הודות ¿«¿≈∆
החכמה את גם בתוכה כוללת הבינה שפעולת לעובדה ≈¬»�ÈNÚ˙והודות

,˙Bcn‰ ˙ee‰˙‰שבע של ƒ¿««ƒ
שהןהספירות כפי העליונות

בפסוק ‰ÈÂ'רמוזות EÏ¿¬»»
‰l„b‰החסד מידת «¿À»

˙¯‡Ùz‰Â ‰¯e·b‰Â¿«¿»¿«ƒ¿∆∆
ÏÎ Èk ,„B‰‰Â Áˆp‰Â¿«∆«¿«ƒ…
,(„BÒÈ) ı¯‡·e ÌÈÓMa«»«ƒ»»∆¿

‰ÎÏÓn‰ 'ÈÂ‰ EÏ36,מידת ¿¬»»««¿»»
CLÓiLהמלכות, ÔÙ‡a¿…∆∆À¿«

˙Bcna Ïeha‰יש יהיו ולא «ƒ«ƒ
למקורן בטלות אלא ומציאות

האיןֿסופי. האלוקי באור

‰Ê ÔÈ�Ú C¯cŒÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆∆ƒ¿»∆
˙Bcn‰ ˙ee‰˙‰)באופן ƒ¿««ƒ

ומהותם עניינם שלמרות כזה

ובהתגלות בהרגש להיות

לתחושת נוטות להיות וממילא

יהיו זאת בכל ומציאות, ישות

Ïeha ˙�ÈÁ·aההתהוות כי ƒ¿ƒ«ƒ
היא ‰ÚvÓnשלהם È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿À»

Ìb e�ÈˆÓ (‰�È·e ‰ÓÎÁc¿»¿»ƒ»»ƒ«
‰ÚtL‰‰ ÔÙ‡a Ôk≈¿…∆««¿»»
‡ÈÚ¯ ,e�a¯ ‰LnÓƒ…∆«≈«¬»

,‡�ÓÈ‰Ó,הנאמן הרועה ¿≈¿»
¯Ó‡L ,Ï‡¯NÈ ‡ÈN�¿ƒƒ¿»≈∆»«
ישראל בני של לבקשתם במענה

בשר", יאכלנו "מי במדבר

¯Na ÈÏ ÔÈ‡Ó37, ≈«ƒƒ»»
È¯‰ ,Ô·eÓ B�È‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»¬≈
ÌÈiÓLb‰ ÌÈ�È�Ú‰ Ïk»»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ

eÈ‰ (¯Na ˜¯ ‡Ï)ונחשבו ונבדלים ÏLרחוקים B˙‚¯„Óa ‡lL …«»»»∆…¿«¿≈»∆
Ìb Ì‰Ï ÚÈtL‰ ÌB˜ÓŒÏkÓe ,‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ ,e�a¯ ‰LÓ…∆«≈«¬»¿≈¿»ƒ»»ƒ¿ƒ«»∆«

Ôn‰ ÔÈ�Ú BÓÎe ,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c38,ידו ועל משה בזכות ÏÚÂשירד ¿»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿««»¿«
el‡ ÌÈ�È�ÚL ‰Ê „vnL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ôkלמעלה שהם כפי ≈»ƒ«∆ƒ«∆∆ƒ¿»ƒ≈

�eÎLÓברוחניות Ì‰ È¯‰ ,‰LÓ ÏL B˙ei�Áe¯a eÈ‰וירדו »¿»ƒ∆…∆¬≈≈ƒ¿¿
,BËeLÙk ˙eiÓL‚a Ìb Ï‡¯NÈ È�·Ï Ú‚B�a CkŒ¯Á‡בהשפעות ««»¿≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿«¿ƒƒ¿

כפשוטו מזון של Ú‚B�aגשמיות ‡˜ÂcL ÌÚh‰ e‰Ó ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈««««∆«¿»¿≈«
,¯Na ÈÏ ÔÈ‡Ó ‰�Úh‰ ‰˙È‰ ¯N·Ïלהשפיע אוכל 'איך של במובן ¿»»»¿»««¬»≈«ƒƒ»»

והרי לחלוטין', ממני ונבדל ממני שרחוק ונחות גשמי כך כל דבר ישראל לבני

רבנו משה של הנעלית ומדרגתו מעניינו לגמרי רחוקות ההשפעות שאר כל גם

כך?. אמר לבשר ביחס רק ולמה

‰Êa ¯‡·Óe39,,הדברים של הפנימית המשמעות לפי החסידות, בתורת ¿…»»∆
¯Á‡Ï ¯Na‰ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿««»»¿««

¯e¯a‰אפילו גשמי, דבר בכל «≈
ניצוצות יש ביותר, הנחות

וכאשר קדושה של אלוקיים

דברים עם במגע בא יהודי

היינו אותם, מברר הוא גשמיים

ומעלה מהטוב הרע את מפריד

הבשר וכאשר לקדושה הטוב את

עובד והאדם ומתברר מתעלה

אזי הבשר, אכילת בכוח ה' את

הבשר של הרוחני ‰e‡עניינו
ÈÙL¯k ‰·‰‡‰ ˙�ÈÁa¿ƒ«»«¬»¿ƒ¿≈

L‡בחסידות כמבואר ≈
ובחינות דרגות יש ה' שבאהבת

אהבה הוא האופנים ואחד שונות

שעיקר אש הואכרשפי ענינה

להתקרב בוערת ותשוקה צימאון

מ'אהבה (בשונה לאלוקות

כמים) אהבה שהיא בתענוגים'

˙ee‰˙‰L BËeLÙk BÓÎe]¿ƒ¿∆ƒ¿«
¯Na‰הוולד vÓ„של ‡e‰ «»»ƒ«
Ì„‡‰,אימו של הדם הוא »…∆

בגמרא חז"ל ∆…‡„Ìכדברי
¯Na epnnL40שיש והדם ∆ƒ∆»»

האש, בענין קשור חמימות בו

הבשר ענין בין שייכות שיש הרי

האש], ÔÈ�ÚLלענין ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿«
L‡ ÈÙL¯k ‰·‰‡‰»«¬»¿ƒ¿≈≈
¯˙Bi‰ ‡b¯ca eÏÈÙ‡¬ƒ««¿»«≈
LÈ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ ‰�BÈÏÚ∆¿»ƒ¿ƒ«≈

·‰B‡L ÈÓ41,בחסידות (כמבואר מוחלט בביטול לאלוקות בטל ואינו ƒ∆≈
יראה של מרגש בשונה האוהב, של למציאותו ביטוי יש אהבה של שברגש

ביטול) של תחושה הוא כללי ‰‡ÔÈשבאופן ˙�ÈÁa CÙ‰ ‰Ê È¯‰Â¬≈∆≈∆¿ƒ«»«ƒ
dÈa ·È˙Îc ,‰LÓc42,במשה בו, Ó"‰,שכתוב e�Á�Âביטוי ¿…∆ƒ¿ƒ≈¿«¿»
מוחלט. ביטול ‡Ó¯שמשמעו ÔÎÏÂלאכול ישראל בני לבקשת במענה משה ¿»≈»«

e‰L‡בשר ÈÙk ¯Na‰ ˙�ÈÁa eÏÈÙ‡L ,¯Na ÈÏ ÔÈ‡Ó≈«ƒƒ»»∆¬ƒ¿ƒ««»»¿ƒ∆
‰·‰‡ ˙�ÈÁa ,ÌÈ�È�Ú‰ ˙ei�Áe¯aגדול בצמאון לאלוקות האדם של ¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¬»

בו ‡L,ערתותשוקה ÈÙL¯kהוא �CLÓגם ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ ¿ƒ¿≈≈≈»ƒ¿ƒ¿»
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ּדלא רעין ּתרין הן ּובינה חכמה ׁשהרי הּבינה, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹעם
הוי' ל הּמּדֹות, התהּוּות נעׂשית ועלֿידיֿזה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָמתּפרׁשין,
כל ּכי וההֹוד, והּנצח והּתפארת והּגבּורה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹֻהּגדּלה

הּממלכה הוי' ל (יסֹוד), ּובארץ ּבאפן36ּבּׁשמים , ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבּמּדֹות. הּבּטּול ְִִֶַַַֻׁשּימׁש

‰p‰Âּבּטּול ּבבחינת הּמּדֹות (התהּוּות זה ענין עלּֿדר ¿ƒ≈ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָ
ּכן ּגם מצינּו ּובינה) ּדחכמה הּממּצע ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֻעלֿידי
נׂשיא מהימנא, רעיא רּבנּו, מּמׁשה ההׁשּפעה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבאפן

ּבׂשר לי מאין ׁשאמר מּובן,37יׂשראל, אינֹו ּדלכאֹורה , ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשּלא היּו ּבׂשר) רק (לא הּגׁשמּיים הענינים ּכל ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹהרי
ּומּכלֿמקֹום מהימנא, רעיא רּבנּו, מׁשה ׁשל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבמדרגתֹו

הּמן ענין ּוכמֹו ּגׁשמּיים, ּדברים ּגם להם ועל38הׁשּפיע , ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
ּברּוחנּיּותֹו היּו אּלּו ׁשענינים זה ׁשּמּצד לֹומר, צרי ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכן
יׂשראל לבני ּבנֹוגע אחרּֿכ נמׁשכּו הם הרי מׁשה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשל
ׁשּדוקא הּטעם מהּו ּכן, ואם ּכפׁשּוטֹו, ּבגׁשמּיּות ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָּגם
ּבזה ּומבאר ּבׂשר. לי מאין הּטענה היתה לבׂשר ,39ּבנֹוגע ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּכרׁשפי האהבה ּבחינת הּוא הּברּור לאחר הּבׂשר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשענין
האדם, מּצד הּוא הּבׂשר ׁשהתהּוּות ּכפׁשּוטֹו [ּוכמֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאׁש

ּבׂשר ׁשּמּמּנּו אׁש40אדם ּכרׁשפי האהבה ׁשענין וכיון ,[ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
מי יׁש ּבבחינת הּוא עליֹונה הּיֹותר ּבּדרּגא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָאפילּו

ז41ׁשאֹוהב הרי ּדכתיב, ּדמׁשה, האין ּבחינת הפ ה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ׁשאפילּו42ּביּה ּבׂשר, לי מאין אמר ולכן מ"ה. ונחנּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבחינת הענינים, ּברּוחנּיּות ׁשהּוא ּכפי הּבׂשר ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָּבחינת
(ווי עלֿידֹו נמׁש להיֹות יכֹול אינֹו אׁש, ּכרׁשפי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָאהבה
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הבינה עם יחד ופועלת באה החכמה ‰Ôבמידות, ‰�È·e ‰ÓÎÁ È¯‰L∆¬≈»¿»ƒ»≈
,ÔÈL¯t˙Ó ‡Ïc ÔÈÚ¯ ÔÈ¯z.כאמור נפרדים, שלא חברים שני ¿≈≈ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂוהמידות החכמה בין המחבר כממוצע הבינה לפעולת הודות ¿«¿≈∆
החכמה את גם בתוכה כוללת הבינה שפעולת לעובדה ≈¬»�ÈNÚ˙והודות

,˙Bcn‰ ˙ee‰˙‰שבע של ƒ¿««ƒ
שהןהספירות כפי העליונות

בפסוק ‰ÈÂ'רמוזות EÏ¿¬»»
‰l„b‰החסד מידת «¿À»

˙¯‡Ùz‰Â ‰¯e·b‰Â¿«¿»¿«ƒ¿∆∆
ÏÎ Èk ,„B‰‰Â Áˆp‰Â¿«∆«¿«ƒ…
,(„BÒÈ) ı¯‡·e ÌÈÓMa«»«ƒ»»∆¿

‰ÎÏÓn‰ 'ÈÂ‰ EÏ36,מידת ¿¬»»««¿»»
CLÓiLהמלכות, ÔÙ‡a¿…∆∆À¿«

˙Bcna Ïeha‰יש יהיו ולא «ƒ«ƒ
למקורן בטלות אלא ומציאות

האיןֿסופי. האלוקי באור

‰Ê ÔÈ�Ú C¯cŒÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆∆ƒ¿»∆
˙Bcn‰ ˙ee‰˙‰)באופן ƒ¿««ƒ

ומהותם עניינם שלמרות כזה

ובהתגלות בהרגש להיות

לתחושת נוטות להיות וממילא

יהיו זאת בכל ומציאות, ישות

Ïeha ˙�ÈÁ·aההתהוות כי ƒ¿ƒ«ƒ
היא ‰ÚvÓnשלהם È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿À»

Ìb e�ÈˆÓ (‰�È·e ‰ÓÎÁc¿»¿»ƒ»»ƒ«
‰ÚtL‰‰ ÔÙ‡a Ôk≈¿…∆««¿»»
‡ÈÚ¯ ,e�a¯ ‰LnÓƒ…∆«≈«¬»

,‡�ÓÈ‰Ó,הנאמן הרועה ¿≈¿»
¯Ó‡L ,Ï‡¯NÈ ‡ÈN�¿ƒƒ¿»≈∆»«
ישראל בני של לבקשתם במענה

בשר", יאכלנו "מי במדבר

¯Na ÈÏ ÔÈ‡Ó37, ≈«ƒƒ»»
È¯‰ ,Ô·eÓ B�È‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»¬≈
ÌÈiÓLb‰ ÌÈ�È�Ú‰ Ïk»»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ

eÈ‰ (¯Na ˜¯ ‡Ï)ונחשבו ונבדלים ÏLרחוקים B˙‚¯„Óa ‡lL …«»»»∆…¿«¿≈»∆
Ìb Ì‰Ï ÚÈtL‰ ÌB˜ÓŒÏkÓe ,‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ ,e�a¯ ‰LÓ…∆«≈«¬»¿≈¿»ƒ»»ƒ¿ƒ«»∆«

Ôn‰ ÔÈ�Ú BÓÎe ,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c38,ידו ועל משה בזכות ÏÚÂשירד ¿»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿««»¿«
el‡ ÌÈ�È�ÚL ‰Ê „vnL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ôkלמעלה שהם כפי ≈»ƒ«∆ƒ«∆∆ƒ¿»ƒ≈

�eÎLÓברוחניות Ì‰ È¯‰ ,‰LÓ ÏL B˙ei�Áe¯a eÈ‰וירדו »¿»ƒ∆…∆¬≈≈ƒ¿¿
,BËeLÙk ˙eiÓL‚a Ìb Ï‡¯NÈ È�·Ï Ú‚B�a CkŒ¯Á‡בהשפעות ««»¿≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿«¿ƒƒ¿

כפשוטו מזון של Ú‚B�aגשמיות ‡˜ÂcL ÌÚh‰ e‰Ó ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈««««∆«¿»¿≈«
,¯Na ÈÏ ÔÈ‡Ó ‰�Úh‰ ‰˙È‰ ¯N·Ïלהשפיע אוכל 'איך של במובן ¿»»»¿»««¬»≈«ƒƒ»»

והרי לחלוטין', ממני ונבדל ממני שרחוק ונחות גשמי כך כל דבר ישראל לבני

רבנו משה של הנעלית ומדרגתו מעניינו לגמרי רחוקות ההשפעות שאר כל גם

כך?. אמר לבשר ביחס רק ולמה

‰Êa ¯‡·Óe39,,הדברים של הפנימית המשמעות לפי החסידות, בתורת ¿…»»∆
¯Á‡Ï ¯Na‰ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿««»»¿««

¯e¯a‰אפילו גשמי, דבר בכל «≈
ניצוצות יש ביותר, הנחות

וכאשר קדושה של אלוקיים

דברים עם במגע בא יהודי

היינו אותם, מברר הוא גשמיים

ומעלה מהטוב הרע את מפריד

הבשר וכאשר לקדושה הטוב את

עובד והאדם ומתברר מתעלה

אזי הבשר, אכילת בכוח ה' את

הבשר של הרוחני ‰e‡עניינו
ÈÙL¯k ‰·‰‡‰ ˙�ÈÁa¿ƒ«»«¬»¿ƒ¿≈

L‡בחסידות כמבואר ≈
ובחינות דרגות יש ה' שבאהבת

אהבה הוא האופנים ואחד שונות

שעיקר אש הואכרשפי ענינה

להתקרב בוערת ותשוקה צימאון

מ'אהבה (בשונה לאלוקות

כמים) אהבה שהיא בתענוגים'

˙ee‰˙‰L BËeLÙk BÓÎe]¿ƒ¿∆ƒ¿«
¯Na‰הוולד vÓ„של ‡e‰ «»»ƒ«
Ì„‡‰,אימו של הדם הוא »…∆

בגמרא חז"ל ∆…‡„Ìכדברי
¯Na epnnL40שיש והדם ∆ƒ∆»»

האש, בענין קשור חמימות בו

הבשר ענין בין שייכות שיש הרי

האש], ÔÈ�ÚLלענין ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿«
L‡ ÈÙL¯k ‰·‰‡‰»«¬»¿ƒ¿≈≈
¯˙Bi‰ ‡b¯ca eÏÈÙ‡¬ƒ««¿»«≈
LÈ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ ‰�BÈÏÚ∆¿»ƒ¿ƒ«≈

·‰B‡L ÈÓ41,בחסידות (כמבואר מוחלט בביטול לאלוקות בטל ואינו ƒ∆≈
יראה של מרגש בשונה האוהב, של למציאותו ביטוי יש אהבה של שברגש

ביטול) של תחושה הוא כללי ‰‡ÔÈשבאופן ˙�ÈÁa CÙ‰ ‰Ê È¯‰Â¬≈∆≈∆¿ƒ«»«ƒ
dÈa ·È˙Îc ,‰LÓc42,במשה בו, Ó"‰,שכתוב e�Á�Âביטוי ¿…∆ƒ¿ƒ≈¿«¿»
מוחלט. ביטול ‡Ó¯שמשמעו ÔÎÏÂלאכול ישראל בני לבקשת במענה משה ¿»≈»«

e‰L‡בשר ÈÙk ¯Na‰ ˙�ÈÁa eÏÈÙ‡L ,¯Na ÈÏ ÔÈ‡Ó≈«ƒƒ»»∆¬ƒ¿ƒ««»»¿ƒ∆
‰·‰‡ ˙�ÈÁa ,ÌÈ�È�Ú‰ ˙ei�Áe¯aגדול בצמאון לאלוקות האדם של ¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¬»

בו ‡L,ערתותשוקה ÈÙL¯kהוא �CLÓגם ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ ¿ƒ¿≈≈≈»ƒ¿ƒ¿»
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הּממּצע להיֹות הצר זה ועל אים). צּו עס ְְְְְִִֶֶַַַָֻֻקּומט
ׁשּכתּוב ּכמֹו מּזקני43ּדהּזקנים, איׁש ׁשבעים לי אספה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָ

ׁשהיּו לּזקנים מׁשה ּבין ּגם הּנה לזה, ונֹוסף ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיׂשראל,
ׁשאצלֹו ּדאהרן, הּממּצע ּגם היה יׂשראל, ׁשל ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻּבמדרגתם

הּנרֹות את ּדבהעלֹות העבֹודה ּגם והינּו,44היתה , ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָ
הּמזּבח אׁש הּמנֹורה. אׁש ּגם היה הּמזּבח אׁש על ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשּנֹוסף
הּמנֹורה אׁש ואּלּו אׁש, ּכרׁשפי האהבה עלּֿדר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּוא
ׁשכי נהֹורא ׁשמן, עלֿידי ׁשּבא אֹור ׁשל ענין ,45הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבבחינת היה לכן אּלּו, ענינים ב' היּו אהרן אצל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹוכיון
ׁשּיהיה הּזקנים ׁשבעים עלֿידי מּמׁשה להמׁשי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻממּצע
הּבּטּול עלּֿדר ּבּטּול, מּתֹו אׁש ּכרׁשפי האהבה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָענין
ּגם נמׁש הּבּטּול ׁשענין ועד הּמנֹורה, ואֹור ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּבאׁש
ׁשמנים עֹופֹות ׁשהיּו הּׂשליו ּבׂשר ענין ׁשּזהּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּבׂשר,
ּבארּכה ּכּמבאר ּדחכמה, הּבּטּול ענין ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻּביֹותר,

ּתֹורה' .46ּב'לּקּוטי ְִֵָ

BÓÎeּבאר מּבחינת הּמּדֹות התהּוּות ּבענין ּגם יּובן כן ¿ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָ
אֹות החכמה, מּבחינת ההמׁשכה ׁשעלֿידי ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשבע,
המׁשכת ועלֿידי ּבּמּדֹות. הּבּטּול נמׁש ּדיעקב, ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָֹיּו"ד
ׁשּנמׁש חרנה, וּיל ּכאׁשר ּגם הּנה ּבּמּדֹות, ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּבּטּול
מּבאר יעקב וּיצא ענין ּגם [ׁשּזהּו הּדּבּור ּבעֹולם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאחרּֿכ
ּבנֹות את ליׂשא ּכדי זה ׁשהיה ּכפׁשּוטֹו, חרנה וּיל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבע

וׁש לאה הּגדֹולה ׁשם אׁשר, רחללבן, הּקטּנה ,47ם ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
וחסידּות ּבקּבלה עֹולם48ּומבאר ּכנגד הם ורחל ׁשּלאה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

היה יעקב ירידת עּקר והרי הּדּבּור, ועֹולם ְְֲֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹהּמחׁשבה
ז"ל חכמינּו ּבמדרׁשי (ּכּמבאר רחל ּבחינת49ּבׁשביל ,( ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
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טז.43) יא, ב.44)בהעלותך ח, ועוד.45)שם א. קמ, זח"ב א.46)ראה לב, טז.47)שם כט, ובכ"מ.48)ויצא ד. כב, ויצא תו"א

ח.49) פע"א, ב"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

B„ÈŒÏÚידי ‡ÌÈעל eˆ ÒÚ ËÓe˜ ÈÂÂ)כאשר אליו, מגיע זה איך «»ƒ¿∆ƒ
שישפיע יתכן איך "אין" ובהיותו נעלית יותר באיןֿערוך היא שלו הדרגה

יתכן שלא וכלֿשכן הביטול בתכלית שאינה דרגה שהוא רוחני 'בשר' אפילו

גשמי). בשר יושפע ÌÈ�˜f‰c,שדרכו ÚvÓn‰ ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆À¿«ƒ¿«¿À»¿«¿≈ƒ
·e˙kL BÓk43ÈÏ ‰ÙÒ‡ ¿∆»∆¿»ƒ

È�˜fÓ LÈ‡ ÌÈÚ·Lƒ¿ƒƒƒƒ¿≈
Ï‡¯NÈשחיבר 'ממוצע' שהיו ƒ¿»≈

ישראל, לבני רבנו משה בין

‰ÊÏ ÛÒB�Âסוף שסוף כיון , ¿»¿∆
באיןֿ וריחוק עצום בפער מדובר

שהזקנים בכך די היה לא ערוך

ובני משה בין 'ממוצע' היו

LÓ‰ישראל ÔÈa Ìb ‰p‰ƒ≈«≈…∆
eÈ‰L ÌÈ�˜fÏיותר אמנם «¿≈ƒ∆»

ישראל בני משאר למשה קרובים

גם כללי באופן זאת בכל אבל

היו ÏLהזקנים Ì˙‚¯„Óa¿«¿≈»»∆
,Ï‡¯NÈולכן‰È‰בין ƒ¿»≈»»

נוסף 'ממוצע' ומשה »Ìbהזקנים
,Ô¯‰‡c ÚvÓn‰פי שעל «¿À»¿«¬…

בין 'ממוצע' היה ועבודתו ענינו

כיון ישראל) (ובני והזקנים משה

‰˙È‰ BÏˆ‡Lהביטול מלבד ∆∆¿»¿»
של לביטול דומה שהיה שלו

נאמר שניהם על שהרי משה

אהרן אצל היתה מה", "ונחנו

E˙BÏÚ‰·c ‰„B·Ú‰ Ìb«»¬»ƒ¿«¬¿
˙B¯p‰ היא,44‡˙ שגם ∆«≈

אחר באופן אבל באש עבודה

כרשפי והצימאון האהבה מענין

‡Lאש ÏÚ ÛÒBpL ,e�È‰Â¿«¿∆»«≈
ÁaÊn‰הקרבנות עבודת של «ƒ¿≈«

.‰¯B�n‰ L‡ Ìb ‰È‰»»«≈«¿»
הוא ביניהם ≈‡Lוההבדל

C¯cŒÏÚ ‡e‰ ÁaÊn‰«ƒ¿≈««∆∆
¯B�n‰ L‡ el‡Â ,L‡ ÈÙL¯k ‰·‰‡‰¯B‡ ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰ »«¬»¿ƒ¿≈≈¿ƒ≈«¿»ƒ¿»∆

CÈÎL ‡¯B‰� ,ÔÓL È„ÈŒÏÚ ‡aL45,בשקט דולק ‡ˆÏאור ÔÂÈÎÂ ∆»«¿≈∆∆¿»»ƒ¿≈»≈∆
,el‡ ÌÈ�È�Ú '· eÈ‰ Ô¯‰‡בשקט שדולק אור וגם אש כרשפי אהבה גם «¬…»ƒ¿»ƒ≈

ביטול מתוך LnÓ‰ובמנוחה CÈLÓ‰Ï ÚvÓÓ ˙�ÈÁ·a ‰È‰ ÔÎÏ»≈»»ƒ¿ƒ«¿À»¿«¿ƒƒ…∆
ישראל ‰ÌÈ�˜fלבני ÌÈÚ·L È„ÈŒÏÚהרוחנית במשמעותו הבשר את «¿≈ƒ¿ƒ«¿≈ƒ

L‡ ÈÙL¯k ‰·‰‡‰ ÔÈ�Ú ‰È‰iLהיא האהבה כלל שבדרך ולמרות ∆ƒ¿∆ƒ¿«»«¬»¿ƒ¿≈≈
זאת בכל שאוהב", מי "יש של לתחושה וגורמת האוהב למציאות ביטוי

תהיה Ïehaהאהבה CBzÓ,רבנו משה של לעניינו C¯cŒÏÚבהתאם ƒƒ«∆∆
CLÓ� Ïeha‰ ÔÈ�ÚL „ÚÂ ,‰¯B�n‰ ¯B‡Â L‡aL Ïeha‰ובא «ƒ∆»≈¿«¿»¿«∆ƒ¿««ƒƒ¿»

ביטוי Naa¯לידי Ìb,הגשמיeÈ‰L ÂÈÏO‰ ¯Na ÔÈ�Ú e‰fL ««»»∆∆ƒ¿«¿««¿»∆»
¯‡·nk ,‰ÓÎÁc Ïeha‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,¯˙BÈa ÌÈ�ÓL ˙BÙBÚ¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿»«¿…»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰k¯‡a46 «¬À»¿ƒ≈»

היה "וזה בהעלותך): (פרשת

שמנים עופות שהיו השליו עניין

בחינת הוא שמן כי מאד...

גם הגשמי הזה ובעולם חכמה...

חכמה בחינת הוא השמן כן

חכמה מבחינת שנשתלשל

השליו עניין וזהו שלמעלה...

נמשך חכמה בחינת שהוא ששמן

השליו שבשר בבשר. ונתפשט

שבה והשמן גבורות בחינת הוא

מ"ה בחינת חכמה בחינת הוא

גם הביטול שנמשך והיינו ואין.

דבשר". היש בבחינת

ÔÈ�Úa Ìb Ô·eÈ ÔÎ BÓÎe¿≈»«¿ƒ¿«
˙�ÈÁaÓ ˙Bcn‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿««ƒƒ¿ƒ«

,Ú·L ¯‡aהבינה ספירת היא ¿≈∆«
ה'ממוצע' החכמהשהיא בין

כאמור, ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLוהמידות,
˙�ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«
„"eÈ ˙B‡ ,‰ÓÎÁ‰«»¿»
Ïeha‰ CLÓ� ,·˜ÚÈc¿«¬…ƒ¿»«ƒ

˙Bcnaמצד שהמידות אף «ƒ
של והדגשה ביטוי הם עצמם

‰ÎLÓ˙המציאות. È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿»«
Ìb ‰p‰ ,˙Bcna Ïeha‰«ƒ«ƒƒ≈«
,‰�¯Á CÏiÂ ¯L‡k«¬∆«≈∆»»»

CkŒ¯Á‡ CLÓpLתוכן ∆ƒ¿«««»
ה בספירת מלכותהמידות

Ìb e‰fL] ¯eac‰ ÌÏBÚa¿»«ƒ∆∆«
¯‡aÓ ·˜ÚÈ ‡ˆiÂ ÔÈ�Úƒ¿««≈≈«¬…ƒ¿≈

‰Ê ‰È‰L ,BËeLÙk ‰�¯Á CÏiÂ Ú·Lלחרן יעקב של È„kההליכה »««≈∆»»»ƒ¿∆»»∆¿≈
‰pËw‰ ÌLÂ ‰‡Ï ‰ÏB„b‰ ÌL ,¯L‡ ,Ô·Ï ˙B�a ˙‡ ‡NÈÏƒ»∆¿»»¬∆≈«¿»≈»¿≈«¿«»

ÏÁ¯47˙e„ÈÒÁÂ ‰Ïa˜a ¯‡·Óe ,48„‚�k Ì‰ ÏÁ¯Â ‰‡lL »≈¿…»¿«»»«¬ƒ∆≈»¿»≈≈¿∆∆
‰·LÁn‰ ÌÏBÚלאה ‰eac¯בחינת ÌÏBÚÂ,רחל wÚ¯בחינת È¯‰Â »««¬»»¿»«ƒ«¬≈ƒ«
·˜ÚÈ ˙„È¯Èלחרן שבע (nk·‡¯מבאר ÏÁ¯ ÏÈ·La ‰È‰ ¿ƒ««¬…»»ƒ¿ƒ»≈«¿…»

Ï"Ê e�ÈÓÎÁ ÈL¯„Óa49בגלל ורק רחל את לשאת התכווין שיעקב ¿ƒ¿¿≈¬»≈«
לאה את גם נשא לבן של ‰¯Èהרמאות ,[¯eac‰ ÌÏBÚ ˙�ÈÁa ,(¿ƒ«»«ƒ¬≈
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i"gyz'd ,fenz a"i

מּצד הּדּבּור ׁשאֹותּיֹות אףֿעלּֿפי הרי הּדּבּור], ֲִִִִִֵֶַַַַַָעֹולם
מהאדם לחּוץ ויֹוצאֹות נפרדֹות אֹותּיֹות הם ְְְְִִֵֵַַָָָָָעצמם
כּו'. הּיחּוד ענין ּבהם ּגם ממׁשיכים מּכלֿמקֹום ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהמדּבר,

ׁשּוּיצאp‰Â‰ה) מּזה, למּטה הּוא ּבּזהר הּב' ּפרּוׁש ¿ƒ≈ְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
מּבחינת היינּו חרנה וּיל ׁשבע מּבאר ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹיעקב
ׁשהּוא ּדפרּודא, לעלמא ׁשבע) ּבאר (ׁשּנקראת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמלכּות
העבֹודה ּתכלית ּדהּנה, מּזה. ּולמּטה נגּה קלּפת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹענין
ׁשהּוא ּכפי הּדּבּור ּבעֹולם רק לא ההמׁשכה ׁשּתהיה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹהיא
ׁשּנפלּו הּנּצֹוצֹות את לברר ּגם אּלא ּבלבד, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבקדּׁשה
ּגם ועלֿידּה נגּה, ּבקלּפת הּכלים, ׁשבירת עלֿידי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹלמּטה
ּגרֹוני נחר מּלׁשֹון חרן, ּבׁשם נקרא ולכן יֹותר. ,50למּטה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

ּבּנבראים נּכר אינֹו הּגרֹון) עלֿידי (ׁשּבא הּדּבּור ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּקֹול
ׁשּבדבר ּכיון הרי הּדּבּור, עֹולם מּצד ּדהּנה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּלמּטה,

צבאם ּכל ּפיו ּוברּוח נעׂשּו ׁשמים צרי51הוי' היה , ְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָ
ההעלם מּצד אבל ּבּנפעל. הּפֹועל ּכח נּכר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלהיֹות
מעּוט ואחרּֿכ הּכלים, מּׁשבירת ׁשהתחלתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוהסּתר,

הּדעת עץ וחטא ּגרֹוני,52הּלבנה ּדנחר הענין נעׂשה , ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
ׁשּגרֹון ּגם וזהּו ׁשּלמּטה. ּבּנבראים נרּגׁש לא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּדּבּור

ּפע ז' ּבגימטרּיא הבלהּוא ההבלים53מים ז' ׁשהם , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ
נעׂשה54ּדקהלת ׁשעלֿידם הּמּדֹות מּׁשבעת ׁשּנמׁשכים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו העֹולם, יּבנה,55ּבנין חסד עֹולם אמרּתי ּכי ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּגרֹון. ּבחינת זה הרי ּבדּבּור מאירים ההבלים ז' ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָוכאׁשר
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ועוד.50) ג. כא, ויצא תו"א וישב. פ' להאריז"ל תורה לקוטי ראה ד. סט, ו.51)תהלים לג, יאמרו52)תהלים ע"כ ד"ה ראה

ואילך). א קצב, ח"א קונטרסים (סה"מ תרצ"א תקפח.53)המושלים ע' לתהלים אור) (יהל אוה"ת גם עה"פ.54)ראה קה"ר ב. א,

ובכ"מ.55) ואילך. נד ע' תרל"ד סה"מ וראה ג. פט, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÌÈ„¯Ù� ˙Bi˙B‡ Ì‰ ÌÓˆÚ „vÓ ¯eac‰ ˙Bi˙B‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ«ƒƒ««¿»≈ƒƒ¿»ƒ
עצמם והרגש השכל ואינם עצמו Ì„‡‰Óמהאדם ıeÁÏ ÌÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒ«≈»»»

„eÁi‰ ÔÈ�Ú Ì‰a Ìb ÌÈÎÈLÓÓ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,¯a„Ó‰והביטול «¿«≈ƒ»»«¿ƒƒ«»∆ƒ¿««ƒ
'eÎהשכל כמו פנימיים כוחות שהם במידות רק לא ונרגש ניכר שיהיה

עצמה הנפש אל יותר וקרובים

הדיבור באותיות אפילו אלא

עוד ממנו ונפרדות לאדם שמחוץ

המחשבה, אותיות מאשר יותר

כביכול, למעלה, גם זה דרך ועל

במידות יאירו והבינה שהחכמה

ידי על למטה ויתגלו ירדו וגם

הדיבור. עניין המלכות, ספירת

'a‰ Le¯t ‰p‰Â השני‰) ¿ƒ≈≈«
¯‰fa"יעקב "ויצא בעניין «…«

,‰fÓ ‰hÓÏ ‡e‰בדרגה ¿«»ƒ∆
הפירוש מאשר נמוכה יותר

והוא לעיל שנתבאר הראשון

Ú·L ¯‡aÓ ·˜ÚÈ ‡ˆieL∆«≈≈«¬…ƒ¿≈»«
e�ÈÈ‰ ‰�¯Á CÏiÂ«≈∆»»»«¿
˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«««¿
(Ú·L ¯‡a ˙‡¯˜pL)∆ƒ¿≈¿≈∆«

,‡„e¯Ùc ‡ÓÏÚÏעולם ¿»¿»ƒ¿»
הקליפות עולם שהוא הפירוד

על ומעלימים (המכסים

קליפה כמו והקדושה האלוקות

בשונה הפרי, על שמכסה

בביטול שהוא הקדושה מעולם

ובאחדות) ∆e‰L‡לאלוקות
d‚� ˙tÏ˜ ÔÈ�Úשמעורב ƒ¿«¿ƒ«…«

ורע טוב fÓ‰בה ‰hÓÏe¿«»ƒ∆
בהם שאין הטמאות הקליפות

היפך שהם לעניינים אפילו ויבואו ירדו אלוקות שענייני היינו כלל, טוב

ומבאר. שהולך כפי הקדושה,

‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz ,‰p‰cשל וההתגלות ¿ƒ≈«¿ƒ»¬»ƒ∆ƒ¿∆««¿»»
האלוקי Ïa·„,האור ‰M„˜a ‡e‰L ÈÙk ¯eac‰ ÌÏBÚa ˜¯ ‡Ï…«¿»«ƒ¿ƒ∆ƒ¿À»ƒ¿«

עצמם, והמידות מהמוחין נפרדות הדיבור אותיות כי גדולה, ירידה זו שגם אף

לעיל, וירד‡l‡כמבואר יבוא האלוקי ‰BˆBvp˙שהאור ˙‡ ¯¯·Ï Ìb ∆»«¿»≈∆«ƒ
הקדושה מצד ‰ÌÈÏk,האלוקיים ˙¯È·L È„ÈŒÏÚ ‰hÓÏ eÏÙpL∆»¿¿«»«¿≈¿ƒ««≈ƒ

,d‚� ˙tÏ˜aהדרגתי השתלשלות' 'סדר עם הנוכחית, במתכונתם העולמות ƒ¿ƒ«…«
ראויים כלים בתוך מלובשים שלהם שהאורות ספירות ועשר ומסודר

אורות היו בו התוהו' 'עולם קדם ל'תיקון' התיקון'. 'עולם נקראים לקליטתם,

ניצוצות של ו'נפילה' הכלים' ל'שבירת שגרם מצב מועטים, וכלים מרובים

הקדושה. לגבולות שמחוץ לתחומים ואלוקות באמצעותd„ÈŒÏÚÂקדושה ¿«»»
הניצוצות ירדו ורע טוב תערובת בה שיש נוגה לקליפת hÓÏ‰הירידה Ìb«¿«»

¯˙BÈבקליפות שנפלו הניצוצות את אפילו ולהעלות לברר היא האדם ועבודת ≈
כלל. טוב בהם שאין הטמאות

‡¯˜� ÔÎÏÂירד שאליו המקום ¿»≈ƒ¿»
אבינו Ô¯Á,יעקב ÌLa¿≈»»

¯Á� ÔBLlÓהתייבש ƒ¿ƒ«
È�B¯b50¯eac‰ ÏBwL , ¿ƒ∆«ƒ

È„ÈŒÏÚשלמעלה ‡aL)∆»«¿≈
¯k� B�È‡ (ÔB¯b‰«»≈ƒ»
,‰hÓlL ÌÈ‡¯·pa«ƒ¿»ƒ∆¿«»
ÌÏBÚ „vÓ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ«»

ÔÂÈk È¯‰ ,¯eac‰¯·„aL «ƒ¬≈≈»∆ƒ¿«
Áe¯·e eNÚ� ÌÈÓL 'ÈÂ‰¬»»»«ƒ«¬¿«

Ì‡·ˆ Ïk ÂÈt51,וכל ƒ»¿»»
בכוח נתהוו והנבראים העולמות

הקדושֿברוךֿהוא של דיבורו

Ák ¯k� ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿ƒ»…«
ÏÚBt‰המהווה האלוקי הכוח «≈
‡·Ïבנבראים.ÏÚÙpaומקיים «ƒ¿»¬»

,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰‰ „vÓƒ««∆¿≈¿∆¿≈
˙¯È·MÓ B˙ÏÁ˙‰L∆«¿»»ƒ¿ƒ«

ÌÈÏk‰כמובא התוהו, בעולם «≈ƒ
ËeÚÓלעיל, CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ

‰�·l‰וצמצום העלם שמסמל «¿»»
שהרי בעולם האלוקי האור של

שוה הלבנה אור היה לכן קודם

גילוי שמסמל דבר השמש, לאור

אלוקי ıÚאור ‡ËÁÂ¿≈¿≈
˙Úc‰52והסתר העלם שפעל «««

האלוקות, על Á�c¯נוסף ÔÈ�Ú‰ ‰NÚ�התייבשÈ�B¯bכביכול,שלמעלה «¬»»ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ
¯eac‰Lהעליון hÓlL‰האלוקי ÌÈ‡¯·pa Lb¯� ‡Ïאלא בגלוי ∆«ƒ…ƒ¿»«ƒ¿»ƒ∆¿«»

ונעלם. מכוסה

'Ê ‡i¯ËÓÈ‚a ‡e‰ ÔB¯bL Ìb e‰ÊÂשבעÏ·‰ ÌÈÓÚt53Ì‰L , ¿∆«∆»¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ∆∆∆≈
˙Ï‰˜c ÌÈÏ·‰‰ 'Ê54אמר הבלים "הבל קהלת: בתחילת הכתוב כלשון «¬»ƒ¿…∆∆

בלשון פעמים שלוש נזכר הבל שהמושג הרי הבל", הכול הבלים הבל קהלת,

פעמים שבע הכול ובסך רבים בלשון פעמיים ועוד ÌÈÎLÓpL∆ƒ¿»ƒיחיד
·e˙kL BÓk ,ÌÏBÚ‰ ÔÈ�a ‰NÚ� Ì„ÈŒÏÚL ˙Bcn‰ ˙Ú·MÓ55 ƒƒ¿««ƒ∆«»»«¬»ƒ¿«»»¿∆»

,‰�aÈ „ÒÁ ÌÏBÚ Èz¯Ó‡ Èkהמידות שבע כל של העיקר היא והחסד ƒ»«¿ƒ»∆∆ƒ»∆
ÌÈÏ·‰‰ 'Ê ¯L‡ÎÂהמידות משבעת נמשכים בגלויÌÈ¯È‡Óשכאמור ¿«¬∆«¬»ƒ¿ƒƒ
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יג i"gyz'd ,fenz a"i

מּצד הּדּבּור ׁשאֹותּיֹות אףֿעלּֿפי הרי הּדּבּור], ֲִִִִִֵֶַַַַַָעֹולם
מהאדם לחּוץ ויֹוצאֹות נפרדֹות אֹותּיֹות הם ְְְְִִֵֵַַָָָָָעצמם
כּו'. הּיחּוד ענין ּבהם ּגם ממׁשיכים מּכלֿמקֹום ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהמדּבר,

ׁשּוּיצאp‰Â‰ה) מּזה, למּטה הּוא ּבּזהר הּב' ּפרּוׁש ¿ƒ≈ְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
מּבחינת היינּו חרנה וּיל ׁשבע מּבאר ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹיעקב
ׁשהּוא ּדפרּודא, לעלמא ׁשבע) ּבאר (ׁשּנקראת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמלכּות
העבֹודה ּתכלית ּדהּנה, מּזה. ּולמּטה נגּה קלּפת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹענין
ׁשהּוא ּכפי הּדּבּור ּבעֹולם רק לא ההמׁשכה ׁשּתהיה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹהיא
ׁשּנפלּו הּנּצֹוצֹות את לברר ּגם אּלא ּבלבד, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבקדּׁשה
ּגם ועלֿידּה נגּה, ּבקלּפת הּכלים, ׁשבירת עלֿידי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹלמּטה
ּגרֹוני נחר מּלׁשֹון חרן, ּבׁשם נקרא ולכן יֹותר. ,50למּטה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

ּבּנבראים נּכר אינֹו הּגרֹון) עלֿידי (ׁשּבא הּדּבּור ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּקֹול
ׁשּבדבר ּכיון הרי הּדּבּור, עֹולם מּצד ּדהּנה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּלמּטה,

צבאם ּכל ּפיו ּוברּוח נעׂשּו ׁשמים צרי51הוי' היה , ְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָ
ההעלם מּצד אבל ּבּנפעל. הּפֹועל ּכח נּכר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלהיֹות
מעּוט ואחרּֿכ הּכלים, מּׁשבירת ׁשהתחלתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוהסּתר,

הּדעת עץ וחטא ּגרֹוני,52הּלבנה ּדנחר הענין נעׂשה , ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
ׁשּגרֹון ּגם וזהּו ׁשּלמּטה. ּבּנבראים נרּגׁש לא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּדּבּור

ּפע ז' ּבגימטרּיא הבלהּוא ההבלים53מים ז' ׁשהם , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ
נעׂשה54ּדקהלת ׁשעלֿידם הּמּדֹות מּׁשבעת ׁשּנמׁשכים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו העֹולם, יּבנה,55ּבנין חסד עֹולם אמרּתי ּכי ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּגרֹון. ּבחינת זה הרי ּבדּבּור מאירים ההבלים ז' ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָוכאׁשר
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ועוד.50) ג. כא, ויצא תו"א וישב. פ' להאריז"ל תורה לקוטי ראה ד. סט, ו.51)תהלים לג, יאמרו52)תהלים ע"כ ד"ה ראה

ואילך). א קצב, ח"א קונטרסים (סה"מ תרצ"א תקפח.53)המושלים ע' לתהלים אור) (יהל אוה"ת גם עה"פ.54)ראה קה"ר ב. א,

ובכ"מ.55) ואילך. נד ע' תרל"ד סה"מ וראה ג. פט, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÌÈ„¯Ù� ˙Bi˙B‡ Ì‰ ÌÓˆÚ „vÓ ¯eac‰ ˙Bi˙B‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ«ƒƒ««¿»≈ƒƒ¿»ƒ
עצמם והרגש השכל ואינם עצמו Ì„‡‰Óמהאדם ıeÁÏ ÌÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒ«≈»»»

„eÁi‰ ÔÈ�Ú Ì‰a Ìb ÌÈÎÈLÓÓ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,¯a„Ó‰והביטול «¿«≈ƒ»»«¿ƒƒ«»∆ƒ¿««ƒ
'eÎהשכל כמו פנימיים כוחות שהם במידות רק לא ונרגש ניכר שיהיה

עצמה הנפש אל יותר וקרובים

הדיבור באותיות אפילו אלא

עוד ממנו ונפרדות לאדם שמחוץ

המחשבה, אותיות מאשר יותר

כביכול, למעלה, גם זה דרך ועל

במידות יאירו והבינה שהחכמה

ידי על למטה ויתגלו ירדו וגם

הדיבור. עניין המלכות, ספירת

'a‰ Le¯t ‰p‰Â השני‰) ¿ƒ≈≈«
¯‰fa"יעקב "ויצא בעניין «…«

,‰fÓ ‰hÓÏ ‡e‰בדרגה ¿«»ƒ∆
הפירוש מאשר נמוכה יותר

והוא לעיל שנתבאר הראשון

Ú·L ¯‡aÓ ·˜ÚÈ ‡ˆieL∆«≈≈«¬…ƒ¿≈»«
e�ÈÈ‰ ‰�¯Á CÏiÂ«≈∆»»»«¿
˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«««¿
(Ú·L ¯‡a ˙‡¯˜pL)∆ƒ¿≈¿≈∆«

,‡„e¯Ùc ‡ÓÏÚÏעולם ¿»¿»ƒ¿»
הקליפות עולם שהוא הפירוד

על ומעלימים (המכסים

קליפה כמו והקדושה האלוקות

בשונה הפרי, על שמכסה

בביטול שהוא הקדושה מעולם

ובאחדות) ∆e‰L‡לאלוקות
d‚� ˙tÏ˜ ÔÈ�Úשמעורב ƒ¿«¿ƒ«…«

ורע טוב fÓ‰בה ‰hÓÏe¿«»ƒ∆
בהם שאין הטמאות הקליפות

היפך שהם לעניינים אפילו ויבואו ירדו אלוקות שענייני היינו כלל, טוב

ומבאר. שהולך כפי הקדושה,

‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎz ,‰p‰cשל וההתגלות ¿ƒ≈«¿ƒ»¬»ƒ∆ƒ¿∆««¿»»
האלוקי Ïa·„,האור ‰M„˜a ‡e‰L ÈÙk ¯eac‰ ÌÏBÚa ˜¯ ‡Ï…«¿»«ƒ¿ƒ∆ƒ¿À»ƒ¿«

עצמם, והמידות מהמוחין נפרדות הדיבור אותיות כי גדולה, ירידה זו שגם אף

לעיל, וירד‡l‡כמבואר יבוא האלוקי ‰BˆBvp˙שהאור ˙‡ ¯¯·Ï Ìb ∆»«¿»≈∆«ƒ
הקדושה מצד ‰ÌÈÏk,האלוקיים ˙¯È·L È„ÈŒÏÚ ‰hÓÏ eÏÙpL∆»¿¿«»«¿≈¿ƒ««≈ƒ

,d‚� ˙tÏ˜aהדרגתי השתלשלות' 'סדר עם הנוכחית, במתכונתם העולמות ƒ¿ƒ«…«
ראויים כלים בתוך מלובשים שלהם שהאורות ספירות ועשר ומסודר

אורות היו בו התוהו' 'עולם קדם ל'תיקון' התיקון'. 'עולם נקראים לקליטתם,

ניצוצות של ו'נפילה' הכלים' ל'שבירת שגרם מצב מועטים, וכלים מרובים

הקדושה. לגבולות שמחוץ לתחומים ואלוקות באמצעותd„ÈŒÏÚÂקדושה ¿«»»
הניצוצות ירדו ורע טוב תערובת בה שיש נוגה לקליפת hÓÏ‰הירידה Ìb«¿«»

¯˙BÈבקליפות שנפלו הניצוצות את אפילו ולהעלות לברר היא האדם ועבודת ≈
כלל. טוב בהם שאין הטמאות

‡¯˜� ÔÎÏÂירד שאליו המקום ¿»≈ƒ¿»
אבינו Ô¯Á,יעקב ÌLa¿≈»»

¯Á� ÔBLlÓהתייבש ƒ¿ƒ«
È�B¯b50¯eac‰ ÏBwL , ¿ƒ∆«ƒ

È„ÈŒÏÚשלמעלה ‡aL)∆»«¿≈
¯k� B�È‡ (ÔB¯b‰«»≈ƒ»
,‰hÓlL ÌÈ‡¯·pa«ƒ¿»ƒ∆¿«»
ÌÏBÚ „vÓ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ«»

ÔÂÈk È¯‰ ,¯eac‰¯·„aL «ƒ¬≈≈»∆ƒ¿«
Áe¯·e eNÚ� ÌÈÓL 'ÈÂ‰¬»»»«ƒ«¬¿«

Ì‡·ˆ Ïk ÂÈt51,וכל ƒ»¿»»
בכוח נתהוו והנבראים העולמות

הקדושֿברוךֿהוא של דיבורו

Ák ¯k� ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿ƒ»…«
ÏÚBt‰המהווה האלוקי הכוח «≈
‡·Ïבנבראים.ÏÚÙpaומקיים «ƒ¿»¬»

,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰‰ „vÓƒ««∆¿≈¿∆¿≈
˙¯È·MÓ B˙ÏÁ˙‰L∆«¿»»ƒ¿ƒ«

ÌÈÏk‰כמובא התוהו, בעולם «≈ƒ
ËeÚÓלעיל, CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ

‰�·l‰וצמצום העלם שמסמל «¿»»
שהרי בעולם האלוקי האור של

שוה הלבנה אור היה לכן קודם

גילוי שמסמל דבר השמש, לאור

אלוקי ıÚאור ‡ËÁÂ¿≈¿≈
˙Úc‰52והסתר העלם שפעל «««

האלוקות, על Á�c¯נוסף ÔÈ�Ú‰ ‰NÚ�התייבשÈ�B¯bכביכול,שלמעלה «¬»»ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ
¯eac‰Lהעליון hÓlL‰האלוקי ÌÈ‡¯·pa Lb¯� ‡Ïאלא בגלוי ∆«ƒ…ƒ¿»«ƒ¿»ƒ∆¿«»

ונעלם. מכוסה

'Ê ‡i¯ËÓÈ‚a ‡e‰ ÔB¯bL Ìb e‰ÊÂשבעÏ·‰ ÌÈÓÚt53Ì‰L , ¿∆«∆»¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ∆∆∆≈
˙Ï‰˜c ÌÈÏ·‰‰ 'Ê54אמר הבלים "הבל קהלת: בתחילת הכתוב כלשון «¬»ƒ¿…∆∆

בלשון פעמים שלוש נזכר הבל שהמושג הרי הבל", הכול הבלים הבל קהלת,

פעמים שבע הכול ובסך רבים בלשון פעמיים ועוד ÌÈÎLÓpL∆ƒ¿»ƒיחיד
·e˙kL BÓk ,ÌÏBÚ‰ ÔÈ�a ‰NÚ� Ì„ÈŒÏÚL ˙Bcn‰ ˙Ú·MÓ55 ƒƒ¿««ƒ∆«»»«¬»ƒ¿«»»¿∆»

,‰�aÈ „ÒÁ ÌÏBÚ Èz¯Ó‡ Èkהמידות שבע כל של העיקר היא והחסד ƒ»«¿ƒ»∆∆ƒ»∆
ÌÈÏ·‰‰ 'Ê ¯L‡ÎÂהמידות משבעת נמשכים בגלויÌÈ¯È‡Óשכאמור ¿«¬∆«¬»ƒ¿ƒƒ
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נעׂשה אזי וההסּתר, ההעלם מּצד ּגרֹוני, נחר ּכאׁשר ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאבל
אף חרֹון ּדפרּודא.56חרן, ּדעלמא הענין ּכללּות ׁשּזהּו , ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָ

מאגרא חרנה, גֹו' יעקב ּדוּיצא הירידה ּתכלית ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹוזֹוהי
על57רמה ׁשּקאי ׁשבע מּבאר יעקב ּדוּיצא הא' ּכפרּוׁש , ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּדיעקב, הּיּו"ד מּבחינת יֹותר, (ּולמעלה הּבינה ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָֹספירת
הּב' ּכפרּוׁש ּתחּתֹונה, הּיֹותר לּדרּגא עד החכמה), ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָּבחינת
ּדפרּודא. עלמא ענין ׁשהּוא ּגרֹוני, נחר מּלׁשֹון ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּבחרן,

מה‡Ì�Óו) ׁשּזהּו העלּיה, ּבׁשביל היא זֹו ירידה »¿»ְְֲִִִִִֶֶַָָָ
ּבפּתח, ּבּמקֹום, וּיפּגע לאחריֿזה ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָּׁשּכתּוב

הּידּוע ּבּמקֹום מקֹום58ׁשּפרּוׁשֹו סתם זה ׁשאין והינּו, , ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
רּבֹותינּו ּכמאמר הּידּוע, מקֹום אּלא מציאּותֹו, נּכר ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא

ׁשם59ז"ל וּילן ּבּכתּוב, ּוממׁשי עֹולם. ׁשל מקֹומֹו הּוא ְְִֶֶַַַַָָָָ
הּמלכּות ׁשּבספירת ׁשאףֿעלּֿפי והינּו, הּׁשמׁש, בא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָּכי
ּבעלמא ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה הא') ּכפרּוׁש ְְְְְֵַַַַַָָָָָָָָ(חרנה
הּׁשמׁש, ּדבא הענין יׁשנֹו הּב') ּכפרּוׁש (חרנה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּדפרּודא

(אלקים) הוי' (ּומגן) ׁשקיעה,60ׁשׁשמׁש ּבבחינת היא ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ּדבא הּתכלית הרי מּכלֿמקֹום, אלקּות, ּגּלּוי מאיר ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשאין
עד הענינים, ּכל את מּׁשם להעלֹות ּכדי היא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשמׁש
למיתקא ּומרירּו לנהֹורא חׁשּוכא אתהּפכא ׁשל ,61לאפן ְְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹ

ּבאר מּבחינת נמׁש ׁשם ׁשּגם היינּו, ׁשם, וּילן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָולכן
הּיּו"ד מּבחינת יֹותר, ּולמעלה הּבינה, ספירת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָׁשבע,
ּבעלמא העקב, לבחינת עד נמׁש ׁשּמּמּנּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּדיעקב,
מּבחינת הּוא זה על והּכח הּׁשמׁש. ׁשּבא היכן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּדפרּודא,
ׁשער וזה נאמר ׁשעליו הּמקֹום על ּדקאי ּבּמקֹום, ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָוּיפּגע

עֹוזרֹו62הּׁשמים ׁשהּקּב"ה הּכח נמׁש ׁשּמּׁשם זֹו63, ׁשּלא ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּבירידה ווערן) פארפאלן ניט זאל (ער יאבד ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹּבלבד
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מ"חרן" אפילו קדושה של ניצוצות להעלות זו בירידה גם וכך מלמעלה

ליהודי עוזר Ï‡Êהקדושֿברוךֿהוא ¯Ú) „·‡È ‡lL „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆……«∆»
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ה'רכּוׁש את מּׁשם ׁשּיעלה אדרּבה, אּלא ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָחסֿוׁשלֹום,
ּגם64ּגדֹול' יּובן ועלּֿפיֿזה הּנּצֹוצֹות. ּברּור ענין ׁשהּוא , ְְִִִֵֶֶַַַַָָ

אףֿעלּֿפי גֹו', ּבּמקֹום וּיפּגע חרנה וּיל הּכתּובים, ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָסדר
וּיל ׁשּנעׂשה לאחרי ּכי, חרן, לפני היה זה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמקֹום
ועלֿ ּבּמקֹום, ּדוּיפּגע ּבעבֹודה לעסק הצר אזי ְְְְֲֲֲִַַַַַַַָָָָָָֹֻחרנה
להׁשלים ּכדי ׁשם, ּדוּילן הענין להיֹות יכֹול היה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָידיֿזה

הּׁשמׁש. ּבא ּדכי הּכּונה ְִֶֶֶַַַָָָאת

עבֹודתe‡·e¯ז) ּכללּות ּדהּנה, האדם, ּבעבֹודת הענין ≈ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ
ּוגמילּותֿ עבֹודה ּתֹורה הּקּוין ּבג' היא ְְֲִִִַַָָָָָהאדם

עֹומד העֹולם ׁשעליהם זה65חסדים קטן עֹולם ּגם ּכֹולל , ֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הּוא66האדם הּקרּבנֹות, עבֹודת על ׁשּקאי העבֹודה, קו . ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָ

צריכה היתה הּקרּבנֹות ּבהקרבת ׁשהרי הּמחׁשבה, ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָענין
ּדלּבא (ּורעּותא הּכהן ׁשל מחׁשבּתֹו לׁשם67להיֹות ( ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

ּדברים לכּוןׁשּׁשה צרי מּׁשחרב68ׁשהיה אחרּֿכ וגם . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
הּתפּלֹות ענין ׁשּיׁשנֹו הּמקּדׁש, ּפרים69ּבית ּונׁשּלמה , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

נאמר70ׂשפתינּו הּתפּלה עבֹודת על הרי את71, ועבדּתם ְְְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו אלקיכם, עבֹודה72הוי' היא זֹו אי ְְֱֲֲִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ענין הּוא הּתפּלה ׁשענין והינּו, ּתפּלה, זֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּבּלב
הּתֹופל מּלׁשֹון ּתפּלה, ּבּׁשם ּגם וכמרּמז ,73הּמחׁשבה. ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָֻ

ּבׁשלמּות, ההתקּׁשרּות ענין ּכי, ההתקּׁשרּות, ענין ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַׁשהּוא
ׁשּיכֹול הּמעׂשה, ענין עלֿידי אינֹו ּפנימית, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָהתקּׁשרּות
ענין עלֿידי לא ואפילּו ּכלל, התקּׁשרּות ללא ּגם ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹֹלהיֹות
הענין ואּלּו לזּולתֹו, יֹוצא הּדּבּור ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָהּדּבּור,
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טו i"gyz'd ,fenz a"i

ה'רכּוׁש את מּׁשם ׁשּיעלה אדרּבה, אּלא ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָחסֿוׁשלֹום,
ּגם64ּגדֹול' יּובן ועלּֿפיֿזה הּנּצֹוצֹות. ּברּור ענין ׁשהּוא , ְְִִִֵֶֶַַַַָָ

אףֿעלּֿפי גֹו', ּבּמקֹום וּיפּגע חרנה וּיל הּכתּובים, ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָסדר
וּיל ׁשּנעׂשה לאחרי ּכי, חרן, לפני היה זה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמקֹום
ועלֿ ּבּמקֹום, ּדוּיפּגע ּבעבֹודה לעסק הצר אזי ְְְְֲֲֲִַַַַַַַָָָָָָֹֻחרנה
להׁשלים ּכדי ׁשם, ּדוּילן הענין להיֹות יכֹול היה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָידיֿזה

הּׁשמׁש. ּבא ּדכי הּכּונה ְִֶֶֶַַַָָָאת

עבֹודתe‡·e¯ז) ּכללּות ּדהּנה, האדם, ּבעבֹודת הענין ≈ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ
ּוגמילּותֿ עבֹודה ּתֹורה הּקּוין ּבג' היא ְְֲִִִַַָָָָָהאדם

עֹומד העֹולם ׁשעליהם זה65חסדים קטן עֹולם ּגם ּכֹולל , ֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הּוא66האדם הּקרּבנֹות, עבֹודת על ׁשּקאי העבֹודה, קו . ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָ

צריכה היתה הּקרּבנֹות ּבהקרבת ׁשהרי הּמחׁשבה, ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָענין
ּדלּבא (ּורעּותא הּכהן ׁשל מחׁשבּתֹו לׁשם67להיֹות ( ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

ּדברים לכּוןׁשּׁשה צרי מּׁשחרב68ׁשהיה אחרּֿכ וגם . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
הּתפּלֹות ענין ׁשּיׁשנֹו הּמקּדׁש, ּפרים69ּבית ּונׁשּלמה , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

נאמר70ׂשפתינּו הּתפּלה עבֹודת על הרי את71, ועבדּתם ְְְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו אלקיכם, עבֹודה72הוי' היא זֹו אי ְְֱֲֲִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ענין הּוא הּתפּלה ׁשענין והינּו, ּתפּלה, זֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּבּלב
הּתֹופל מּלׁשֹון ּתפּלה, ּבּׁשם ּגם וכמרּמז ,73הּמחׁשבה. ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָֻ

ּבׁשלמּות, ההתקּׁשרּות ענין ּכי, ההתקּׁשרּות, ענין ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַׁשהּוא
ׁשּיכֹול הּמעׂשה, ענין עלֿידי אינֹו ּפנימית, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָהתקּׁשרּות
ענין עלֿידי לא ואפילּו ּכלל, התקּׁשרּות ללא ּגם ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹֹלהיֹות
הענין ואּלּו לזּולתֹו, יֹוצא הּדּבּור ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָהּדּבּור,
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יצאו ישראל בני למצרים הירידה שלאחר הבתרים' בין ב'ברית אבינו לאברהם

גדול' 'רכוש ‰BˆBvp˙עם ¯e¯a ÔÈ�Ú ‡e‰Lהכי למקומות שנפלו ∆ƒ¿«≈«ƒ
Ô·eÈנחותים. ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»

CÏiÂ ,ÌÈ·e˙k‰ ¯„Ò Ìb«≈∆«¿ƒ«≈∆
,'B‚ ÌB˜na ÚbÙiÂ ‰�¯Á»»»«ƒ¿««»
‰Ê ÌB˜nL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»∆
במקום" "ויפגע נאמר שעליו

‰È‰לחרן שבע מבאר בדרך »»
שאליו הבית הר מקום והוא

יעקב Ô¯Á,הגיע È�ÙÏובכל ƒ¿≈»»
"וילך תחילה אומר הכתוב זאת

אח ורק "ויפגעחרנה" כך ר

È¯Á‡Ïבמקום" ,Èkƒ¿«¬≈
‰�¯Á CÏiÂ ‰NÚpLשיצא ∆«¬»«≈∆»»»

לחרן ללכת מנת על שבע מבאר

כבר היא הזו היציאה ועצם

שבא קודם גם גדולה, ירידה

בפועל ‰ˆ¯Cלחרן ÈÊ‡¬«À¿«
ÚbÙiÂc ‰„B·Úa ˜ÒÚÏ«¬…»¬»¿«ƒ¿«

,ÌB˜naבבירור ולעסוק «»
שנפלו הקדושה ניצוצות

נחותים ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰למקומות
ÔÈ�Ú‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰»»»ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈÏL‰Ï È„k ,ÌL ÔÏiÂc¿«»∆»¿≈¿«¿ƒ

‰�ek‰ a‡והמטרה‡˙ ÈÎc ∆««»»¿ƒ»
LÓM‰על והסתר וההעלם «∆∆

תביא שהירידה כך האלוקות,

לעליה. דבר של בסופו

ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e (Êשהיה ≈»ƒ¿»
שבע מבאר אבינו יעקב ביציאת

‰‡„Ìלחרן ˙„B·Úa,מישראל ואחד אחד כל eÏÏk˙של ,‰p‰c «¬«»»»¿ƒ≈¿»
'‚a ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·Úבשלושת‰¯Bz ÔÈew‰התורה B·Ú„‰לימוד ¬«»»»ƒ¿««ƒ»¬»

הזה בזמן התפילה ועבודת קיים היה המקדש שבית בזמן הקרבנות עבודת

ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚e(המעשיות המצוות שאר (וכל Ì‰ÈÏÚLצדקה ¿ƒ¬»ƒ∆¬≈∆
„ÓBÚ ÌÏBÚ‰65Ì„‡‰ ‰Ê ÔË˜ ÌÏBÚ Ìb ÏÏBk עניינו66, שעיקר »»≈≈«»»»∆»»»

עבודה תורה, הללו, התחומים בשלושת ה' עבודת על מבוסס קיומו ועיקר

חסדים. וגמילות

ÔÈ�Ú ‡e‰ ,˙B�a¯w‰ ˙„B·Ú ÏÚ È‡wL ,‰„B·Ú‰ Â«̃»¬»∆»≈«¬««»¿»ƒ¿«
,‰·LÁn‰המחשבה באמצעות ה' ‰B�a¯w˙עבודת ˙·¯˜‰a È¯‰L ««¬»»∆¬≈¿«¿»««»¿»

Ô‰k‰ ÏL Bz·LÁÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰הראויה למחשבה (ובנוסף »¿»¿ƒ»ƒ¿«¬«¿∆«…≈
הזוהר כלשון הלב, בכוונת גם צורך היה ההלכה, פי aÏc‡על ‡˙eÚ¯e67 ¿»¿ƒ»

הלב) ÔeÎÏרצון CÈ¯ˆ ‰È‰L ÌÈ¯·c ‰ML ÌLÏ68ובלשון) ¿≈ƒ»¿»ƒ∆»»»ƒ¿«≈
לשם השם לשם זובח לשם זבח לשם נזבח הזבח דברים ששה "לשם המשנה:

ניחוח לשם ריח לשם אשים

חטא"). לשם והאשם והחטאת

·¯ÁMÓ CkŒ¯Á‡ Ì‚Â¿«««»ƒ∆»«
ÔÈ�Ú B�LiL ,Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»∆∆¿ƒ¿«

˙BlÙz‰69,כתחליף שהן «¿ƒ
על ז"ל חכמינו כדברי לקרבן

ÌÈ¯tהפסוק ‰ÓlL�e¿«¿»»ƒ
e�È˙ÙN70שהתפילה ¿»≈

משלימה השפתיים באמצעות

מאיֿהקרבת שנובע החיסרון את

B·Ú„˙הקרבנות, ÏÚ È¯‰¬≈«¬«
¯Ó‡� ‰lÙz‰71בתורה «¿ƒ»∆¡«

'ÈÂ‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂ«¬«¿∆∆¬»»
e�È˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,ÌÎÈ˜Ï‡¡…≈∆¿»¿«≈

Ï"Ê72‰„B·Ú ‡È‰ BÊ È‡ «≈ƒ¬»
,e�È‰Â ,‰lÙz BÊ ·laL∆«≈¿ƒ»¿«¿
ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰lÙz‰ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿«

‰·LÁn‰כוונת וכן במוח ««¬»»
שבלב". "עבודה הלב,

,‰lÙz ÌMa Ìb Ên¯ÓÎÂ¿«¿À»««≈¿ƒ»
ÏÙBz‰ ÔBLlÓ73,כלומר ƒ¿«≈

ÔÈ�Úמחבר, ‡e‰L∆ƒ¿«
˙e¯M˜˙‰‰של וההתחברות «ƒ¿«¿

הקדושֿ עם המתפלל האדם

ÔÈ�Úברוךֿהוא, ,Èkƒƒ¿«
˙e¯M˜˙‰‰וההתחברות «ƒ¿«¿
,˙eÓÏLaהיינו˙e¯M˜˙‰ ƒ¿≈ƒ¿«¿
˙ÈÓÈ�tהנפש כוחות של ¿ƒƒ

‰NÚn‰,הפנימיים, ÔÈ�Ú È„ÈŒÏÚ B�È‡חיצוני כוח הוא המעשה כוח כי ≈«¿≈ƒ¿«««¬∆
הנפש של העמוקים והרבדים הפנימיים הכוחות Ìbלעומת ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL∆»ƒ¿«

ÏÏk ˙e¯M˜˙‰ ‡ÏÏאדם בלישהרי גם מעשית פעולה לעשות מסוגל ¿…ƒ¿«¿¿»
זו ולא בנפשו, ומחובר מקושר להיות ובלי הדבר כלפי פנימי נפשי רגש כל

מחייב איננו שהמעשה נפשיתבלבד והתחברות Ï‡התקשרות eÏÈÙ‡Â«¬ƒ…
,¯eac‰ ÔÈ�Ú È„ÈŒÏÚאת לבטא אמצעי ומהווה לנפש יותר קרוב שהוא «¿≈ƒ¿««ƒ

פנימית להתקשרות הדרך אינו הוא גם האדם, של הרגש ואת ≈¬∆È¯‰Lהשכל
B˙ÏeÊÏ ‡ˆBÈ ¯eac‰האדם פנימיות את לגלות אמצעי הכול בסך והוא «ƒ≈¿»

Áe¯a‡החוצה, ‡Áe¯c ˙e¯M˜˙‰c ÔÈ�Ú‰ el‡Âהיינו ברוח רוח ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«¿¿»¿»
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לבּוׁש עלֿידי ּבעּקר הּוא ּברּוחא ּדרּוחא ְְְְְְְְִִֵַַָָָּדהתקּׁשרּות
הּוא הּתֹורה ענין עּקר הרי הּתֹורה, קו ְֲֲִִֵַַַַַַַָָָָהּמחׁשבה.

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּכתּוב74ּבדּבּור, ּתֹורה ּבדברי ּבם, ודּברּת ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
ׁשּכתּוב75מדּבר ּוכמֹו למֹוצאיהם,76, הם חּיים ְְְִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבּפה על77למֹוציאיהם היא הּתֹורה ּברּכת ּגם הּנה ולכן . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּדוקא ׁשּבּתֹורה ּכללּות78הּדּבּור חסדים, ּדגמילּות והּקו . ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

עבֹודת79הּמצֹות עּקר והּנה, הּמעׂשה. לבּוׁש ענין הּוא , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַ
ׁשּנּתנה ענינּה הּתֹורה ׁשהרי הּתפּלה, ּבענין הּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהאדם
(ּגמילּותֿ הּמעׂשה ענין ואּלּו למּטה, מּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹּבאפן

ּדמחׁש העבֹודה לאחרי ּבא זה הרי ודּבּור,חסדים) בה ְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
הּתפּלה, ענין הּוא האדם עבֹודת ענין ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָונמצא,
הּׁשמימה מּגיע וראׁשֹו ארצה מּצב סּלם הּוא ,80ׁשענינּה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

צלֹותא ּדא האדם81סּלם עֹולה ּדתפּלה הּסּלם ׁשעלֿידי , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻ
ענין הּוא הּתפּלה ועּקר עּמֹו. עניניו ּכל ּומעלה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָלמעלה,
ההקּדמה לאחרי ׁשּבא עׂשרה' ּד'ׁשמֹונה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבּטּול
אלקי הוי' את ואהבּת נאמר ׁשּבּה ׁשמע', ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּד'קריאת

מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב לזה82ּבכל ּובהקּדמה , ְְְְְְְְְְֶֶַַַָָָָָָֹ
אחד הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ׁשמע .83הּפסּוק ְְֱֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

ÔÈ�Ú‰Â,אהבה על צּוּוי ׁשּי לא ּדלכאֹורה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲִִֶַַַָָָָֹ
יׁשנּה אם ,ּומּמהֿנפׁש ׁשּבּלב, מּדה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָלהיֹותּה
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ז.74) ו, ת"ת75)ואתחנן הל' סט"ז. סקנ"ו או"ח אדה"ז שו"ע (הב'). בם ד"ה שם וברש"י ב יט, יומא עה"פ. ופרש"י ספרי ראה

וש"נ. .16 הערה 39 ע' חי"ט .2 הערה 268 ע' ח"ז לקו"ש ס"ב. כב.76)פ"ג ד, רע"א.77)משלי נד, אדה"ז78)עירובין שו"ע

ס"ב. סמ"ז פל"ז.79)או"ח תניא יב.80)ראה כח, ב.81)ויצא שו, ח"ג ב. רסו, ח"א ה.82)זהר ו, ד.83)ואתחנן שם,
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האלוקית לרוח האדם רוח בין כביכול, זה, דרך ועל אנשים שני בין פנימי קשר

‰LÁn·‰העליונה Le·Ï È„ÈŒÏÚ ¯wÚa ‡e‰'לבוש' היותו שעם ¿ƒ»«¿≈¿««¬»»
המחשבה ולכן הנפש עם ומאוחד קרוב לבוש הוא הנפש, עצם לעומת חיצוני

והתחברות. להתקשרות הדרכים הם הלב וכוונת

ÔÈ�Ú ¯wÚ È¯‰ ,‰¯Bz‰ Â«̃«»¬≈ƒ«ƒ¿«
BÓk ,¯ea„a ‡e‰ ‰¯Bz‰«»¿ƒ¿

·e˙kL74תלמוד מצוות לגבי ∆»
Ìa,תורה z¯a„Âואמרו ¿ƒ«¿»»

ז"ל Bz¯‰חכמינו È¯·„a¿ƒ¿≈»
¯a„Ó ·e˙k‰75והציווי «»¿«≈

לדיבור מתייחס בם" "ודברת

תורה, e˙kL·בדברי BÓÎe76 ¿∆»
,Ì‰È‡ˆBÓÏ Ì‰ ÌÈiÁ«ƒ≈¿»≈∆
שדברי ז"ל חכמינו ופירשו

'חיים' הם התורה

Ì‰È‡ÈˆBÓÏאותם שמבטאים ¿ƒ≈∆
‰ta77בלימוד מסתפקים ולא «∆

ובהרהור. ‰p‰במחשבה ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈
ÏÚ ‡È‰ ‰¯Bz‰ ˙k¯a Ìb«ƒ¿««»ƒ«
‡˜Âc ‰¯BzaL ¯eac‰78 «ƒ∆«»«¿»

אמירת לאחר שמיד ותיקנו

השחר בברכות התורה ברכות

תורה דברי בפיו יאמר האדם

והמשנה כוהנים ברכת (פסוקי

שעור"). להם שאין דברים "אלו

,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚c Âw‰Â¿««ƒ¿ƒ¬»ƒ
˙Bˆn‰ ˙eÏÏk79‡e‰ , ¿»«ƒ¿

‰NÚn‰ Le·Ï ÔÈ�Úשהרי ƒ¿«¿««¬∆
מעשיות. מצוות הן המצוות רוב

ענייני כל את כוללים חסדים וגמילות עבודה תורה הקוין ששלושת ונמצא

– הנפש לבושי שלושת ידי על הוא בפועל שלה שהביצוע האדם עבודת

ומעשה התורה) (לימוד דיבור התפילה) ועבודת הקרבנות (עבודת מחשבה

המצוות). ושאר חסדים (גמילות

Ì„‡‰ ˙„B·Ú ¯wÚ ,‰p‰Âאת ומעשיו לפעולתו יש שבו והתחום ¿ƒ≈ƒ«¬«»»»
ביותר הגדולה d�È�Úההשפעה ‰¯Bz‰ È¯‰L ,‰lÙz‰ ÔÈ�Úa ‡e‰¿ƒ¿««¿ƒ»∆¬≈«»ƒ¿»»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ÔÙ‡a ‰�zpLהרי מלמעלה שעיקרה וכיוון ∆ƒ¿»¿…∆ƒ¿«¿»¿«»
שלו היכולת למידת בהתאם מוגבל הוא בדבר האדם של חלקו מלכתחילה

מלמעלה, שניתן מה את (ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓb)לקבל ‰NÚn‰ ÔÈ�Ú el‡Â¿ƒƒ¿«««¬∆¿ƒ¬»ƒ
,¯ea„Â ‰·LÁÓc ‰„B·Ú‰ È¯Á‡Ï ‡a ‰Ê È¯‰סדר זה שהרי ¬≈∆»¿«¬≈»¬»¿«¬»»¿ƒ

לאחר מסוים, דבר (ומרגיש) חושב האדם שתחילה הנפש לבושי של הפעולה

בעבודת גם וכך בפועל הדבר את עושה הוא כך אחר ורק עליו מדבר הוא מכן

הרוחנית ÔÈ�Úה' ‡e‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÔÈ�Ú ¯wÚL ,‡ˆÓ�Â¿ƒ¿»∆ƒ«ƒ¿«¬«»»»ƒ¿«
ÚÈbÓ BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·vÓ ÌlÒ ‡e‰ d�È�ÚL ,‰lÙz‰«¿ƒ»∆ƒ¿»»À»À»«¿»¿…«ƒ«

‰ÓÈÓM‰80,הזוהר ˆBÏ˙‡ובלשון ‡c ÌlÒ81ומשמעות תפילה, זו «»«¿»À»»¿»
היא ה' בעבודת ‰‡„Ìהדברים ‰ÏBÚ ‰lÙ˙c Ìlq‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«À»ƒ¿ƒ»∆»»»

ומתעלה ומזדכך ומתעדן

‰ÏÚÓÏ,לרוחניות ומתקרב ¿«¿»
BnÚ ÂÈ�È�Ú Ïk ‰ÏÚÓe«¬∆»ƒ¿»»ƒ
כוחות כל מתעלה, הוא וכאשר

הגשמיים ענייניו וגם שלו הנפש

האכילה ובכוח שאכל המזון כמו

עולה הכול התפלל, ההיא

לקדושה. ¯wÚÂלמעלה ¿ƒ«
‰lÙz‰התפילה בעבודת «¿ƒ»

של שלבים וכמה כמה יש עצמה

והענין לדרגה. מדרגה התעלות

הגבוהה הדרגה הוא העיקרי,

‰Ïehaביותר ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿««ƒ
לאלוקות האדם של המוחלט

'‰¯NÚ ‰�BÓL'cדבר) ƒ¿∆∆¿≈
בעובדה גם ביטוי לידי הבא

נאמרת עשרה שמונה שתפילת

השמעת וללא דווקא בעמידה

שהמציאות כך על להורות קול,

ביטוי לידי באה לא האדם של

לפני כעבד עומד והוא כלל

הביטול È¯Á‡Ïאדונו) ‡aL∆»¿«¬≈
‰Óc˜‰‰וההכנה˙‡È¯˜'c ««¿»»ƒ¿ƒ«
,'ÚÓLבסדר שמקומה ¿«

'שמונה תפלת לפני הוא התפילה

לה ובסמוך ÏÎaעשרה' EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z·‰‡Â ¯Ó‡� daL∆»∆¡«¿»«¿»≈¬»»¡…∆¿»
E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ� ÏÎ·e E··Ï82,בקריאת אלו פסוקים ובאמירת ¿»¿¿»«¿¿¿»¿…∆

כאן האמורים פרטיה כל על ה' באהבת להתעורר צריך האדם שמע

‰ÊÏ ‰Óc˜‰·eבא וכו' "ואהבת" ‰ÈÂ'לפני Ï‡¯NÈ ÚÓL ˜eÒt‰ ««¿»»¿∆«»¿«ƒ¿»≈¬»»
„Á‡ 'ÈÂ‰ e�È˜Ï‡83בעבודת עיקריים עניינים הם אלה עניינים שכל ¡…≈¬»»∆»

הלב. וכוונת המחשבה ידי על שהיא התפילה

ההכנה שהיא שמע בקריאת העבודה תוכן את יותר בפרטיות ומבאר והולך

עשרה': ב'שמונה לביטול וההקדמה

‰¯B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â'ה את "ואהבת הציווי משמעות מה לתמוה יש ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»
והרי cÓ‰אלוקיך" d˙BÈ‰Ï ,‰·‰‡ ÏÚ Èeeˆ CiL ‡Ïרגש·laL …«»ƒ««¬»ƒ¿»ƒ»∆«≈

שלו התחושות מה הבדל כל מבלי לעשות יכול שהאדם מעשית פעולה ולא

הפעולה, אותה ‰e‡כלפי È¯‰ ,‰·‰‡‰ d�LÈ Ì‡ ,ELÙ�Œ‰nÓeƒ««¿¿ƒ∆¿»»«¬»¬≈
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i"gyz'd ,fenz a"i

לֹומר ׁשּי לא אינּה, ואם אֹוהב. ּכבר הּוא הרי ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָֹהאהבה,
ּבׁשם הּזקן רּבנּו ּבאּור וידּוע צּוּוי. לׁשֹון ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָואהבּת

ׁשּמביאה84הּמּגיד ההתּבֹוננּות על הּוא ׁשהּצּוּוי , ְְְִִִִֶֶַַַַַָ
מי יׁש ּבבחינת הּוא האהבה ׁשענין ּכיון והּנה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלואהבּת.
להתּבֹוננּות ּבנֹוגע ּגם מּובן הרי ד), סעיף (ּכּנ"ל ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָׁשאֹוהב
ׁשל ענין הּוא ׁשּבחיצֹונּיּותּה האהבה, את ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּמביאה
מהּֿׁשאיןּֿכן ּומציאּות, יׁש ּבבחינת ׁשהיא והּׂשגה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהבנה
ּבבחינת ׁשהיא ּכפי וההּׂשגה, ההבנה מקֹור ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָמּצד
ואהבּת לידי יבֹוא ולא הּבּטּול, ּבתנּועת יהיה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהחכמה,
מי יׁש ּבבחינת האהבה ענין ׁשהּוא ,לבב ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָגֹו'
ׁשמע יׂשראל, ּדׁשמע הענין לזה מקּדים ולכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאֹוהב.
ּדהּוי' ּבענין ׁשּיתּבֹונן והינּו, והּׂשגה, הבנה לׁשֹון ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָהּוא

הּוא ׁשהוי' וחּיּותינּואלקינּו, ּכחנּו ׁשהּכח85אלקינּו, , ְֱֱֲֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹֹ
ׁשהּוא הוי' מּבחינת הּוא העֹולם עניני ּכל ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָוהחּיּות
ויהיה הוה היה הּוא הוי' ׁשהרי מהּטבע, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמעלה

מהּזמן30ּכאחד למעלה למעלה86, ּגם ּובמילא , ְְְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבזה זה ּוקׁשּורים ּתלּויים ּומקֹום זמן ׁשהרי .87מהּמקֹום, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

הּוא הּטבע עניני ׁשּבכל והחּיּות ׁשהּכח מתּבֹונן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹוכאׁשר
הענין אצלֹו נעׂשה אזי מהּטבע, ׁשּלמעלה הוי' ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּבחינת
רּוחֹות וד' וארץ רקיעים ז' וד', ּבח' ׁשּגם אחד, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָּדהוי'

עֹולם ׁשל אּלּופֹו נמׁש הּוא88העֹולם, זה ׁשענין וכיון . ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ
רגׁש אצלֹו נעׂשה אזי (ּבינה), והּׂשגה הבנה ׁשל ְְְֲֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבאפן
ּבזה ׁשּיׁש ּכיון אמנם, .לבב ּבכל גֹו' ואהבּת ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָהאהבה,
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א.84) קצט, דרמ"צ וראה וש"נ. .116 ע' תש"א בסה"מ ראה.85)הובא ר"פ ע"ג. ריש עג, בלק ג. מ, שלח לקו"ת תניא86)ראה

.30 א.87)שבהערה צח, ברכה לקו"ת שם. ו.88)תניא סעיף שם או"ח ודאדה"ז שו"ע סא. סימן או"ח בב"י הובא סמ"ק ראה

ב. יג, ברכות וראה ג. כג, תזריע לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

·‰B‡ ¯·k.הציווי ללא z·‰‡Âגם ¯ÓBÏ CiL ‡Ï ,d�È‡ Ì‡Â ¿»≈¿ƒ≈»…«»«¿»«¿»
Èeeˆ ÔBLÏ ‡e‰L.?קיים שלא רגש ליצור יועיל לא הציווי כי ∆¿ƒ

ÌLa Ô˜f‰ e�a¯ ¯e‡a Úe„ÈÂרבו„Èbn‰84,ממעזריטשÈeev‰L ¿»«≈«≈«»≈¿≈««ƒ∆«ƒ
˙e��Ba˙‰‰ ÏÚ ‡e‰השכליתz·‰‡ÂÏ ‰‡È·nLלצוות ניתן כך ועל ««ƒ¿¿∆¿ƒ»ƒ¿»«¿»

רק ואם באדם תלוי הדבר כי

ולהאריך להעמיק יוכל ירצה,

במידה ה' בגדולת בהתבוננות

ה'. אהבת ברגשי שיתעורר כזו

ÔÈ�ÚL ÔÂÈk ,‰p‰Â¿ƒ≈≈»∆ƒ¿«
LÈ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ ‰·‰‡‰»«¬»ƒ¿ƒ«≈
ÛÈÚÒ Ï"pk) ·‰B‡L ÈÓƒ∆≈««¿ƒ

באהבה„) מתעורר אדם וכאשר

המציאות גדרי את מבטל זה אין

את מביא להיפך אלא שלו

וביטוי, גילוי לידי ≈¬‰¯Èמציאותו
Ú‚B�a Ìb Ô·eÓ»«¿≈«

˙e��Ba˙‰Ïהשכלית «ƒ¿¿
‰‡È·nL'ומעוררתו'מולידה ∆¿ƒ»

שבלב,‰‡‰·‰רגש‡˙ ∆»«¬»
d˙ei�BˆÈÁaLשהיא כפי ∆¿ƒƒ»

בגלוי באדם ÔÈ�Úפועלת ‡e‰ƒ¿»
‡È‰L ‰‚O‰Â ‰�·‰ ÏL∆¬»»¿«»»∆ƒ
,˙e‡ÈˆÓe LÈ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿ƒ

שברגש האדםוכשם האהבה

שאוהב', מי 'יש של במצב נמצא

של במצב הוא זו בהתבוננות כך

שהדברים אלא שמבין' מי 'יש

בחיצוניות רק »Œ‰Óנכונים
¯B˜Ó „vÓ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ«¿
ÈÙk ,‰‚O‰‰Â ‰�·‰‰«¬»»¿««»»¿ƒ
,‰ÓÎÁ‰ ˙�ÈÁ·a ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ««»¿»
,Ïeha‰ ˙Úe�˙a ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿««ƒ

שלו למציאות ביטוי כל לתת ÏÎaמבלי 'B‚ z·‰‡Â È„ÈÏ ‡B·È ‡ÏÂ¿…»ƒ≈¿»«¿»¿»
·‰B‡L ÈÓ LÈ ˙�ÈÁ·a ‰·‰‡‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,E··Ïוכאמור ¿»¿∆ƒ¿«»«¬»ƒ¿ƒ«≈ƒ∆≈
האדם. למציאות ביטוי יש ומורגש וגלוי ניכר רגש עם ≈«¿ÔÎÏÂשבאהבה

‰ÊÏ ÌÈc˜Óואהבת"לציווי"‡e‰ ÚÓL ,Ï‡¯NÈ ÚÓLc ÔÈ�Ú‰ «¿ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈¿«
�Ba˙iL ,e�È‰Â ,‰‚O‰Â ‰�·‰ ÔBLÏÔלבוא כדי אהבההאדם לידי ¿¬»»¿«»»¿«¿∆ƒ¿≈

,e�È˜Ï‡ 'Èe‰c ÔÈ�Úaהיינו'ÈÂ‰Lבעצמו ‰e‡הקדושֿברוךֿהוא »ƒ¿»¿«»»¡…≈∆¬»»
e�È˙eiÁÂ e�Ák ,e�È˜Ï‡85והחיות הכוח את מקבלים אנו שלנו,וממנו ¡…≈…≈¿«≈

‰ÌÏBÚהיינו È�È�Ú Ïk ÏL ˙eiÁ‰Â Ák‰Lונדמה שנראה אף ∆«…«¿««∆»ƒ¿¿≈»»
מעצמו מתנהל שהטבע ולחשוב לטעות ואפשר עצמאית מציאות הוא שהעולם

וכל הקיום וכל שבעולם החיות וכל הכוח שכל היא האמת חסֿושלום,

הטבע של e‰L‡ההתנהלות 'ÈÂ‰ ˙�ÈÁaÓ ‡e‰שמסמל האלוקי השם ƒ¿ƒ«¬»»∆
היא האלוקות שבאמת העובדה È¯‰Lאת ,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓÏהשם פירוש ¿«¿»≈«∆«∆¬≈

‡e‰ 'ÈÂ‰שקדושֿברוךֿהוא„Á‡k ‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰30‰ÏÚÓÏ , ¬»»»»…∆¿ƒ¿∆¿∆»¿«¿»
ÔÓf‰Ó86מושגי ולפי שבעולם ≈«¿«

ויש ומוגבל מדוד הוא אדם בני

הווה עבר, בין ברורה חלוקה

ויהיה הווה "היה, ואילו ועתיד

מגדרי למעלה משמעו כאחד"

שמדוברÏÈÓ·e‡הזמן, מאחר ¿≈»
כשם הרי הטבע לגדרי מעל

מהטבע למעלה היא שהאלוקות

נתונה שאיננה זה לעניין

היא כך הזמן »Ìbבהגבלות
È¯‰L ,ÌB˜n‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«»∆¬≈
ÌÈÈeÏz ÌB˜Óe ÔÓÊ¿«»¿ƒ

‰Êa ‰Ê ÌÈ¯eL˜e87. ¿ƒ∆»∆
¯L‡ÎÂהאדםÔ�Ba˙Óבעת ¿«¬∆ƒ¿≈

ישראל' 'שמע »…»∆Ák‰Lאמירת
È�È�Ú ÏÎaL ˙eiÁ‰Â¿««∆¿»ƒ¿¿≈

‡e‰ Ú·h‰מציאותלא «∆«
חס עצמו, הטבע של עצמאית

נובע אלא »ÈÁaÓƒ¿ƒ�˙ושלום
,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰¬»»∆¿«¿»≈«∆«

‡ ‰NÚ� ÈÊ‡BÏˆמובן ¬««¬∆∆¿
בהכרתו «¿ÔÈ�Ú‰»ƒומוחלט
„Á‡ 'ÈÂ‰cהיינו ו"אחד" , «¬»»∆»

'Ê ,'„Â 'Áa ÌbLשבעה ∆«¿¿
ı¯‡Â ÌÈÚÈ˜¯ובסך אחת ¿ƒƒ¿∆∆

בגימטריא שמונה Â„'הכול 'Á¿
‰ÌÏBÚ,ארבע ˙BÁe¯מזרח »»

ודרום צפון «¿CLÓ�ƒומערב,
הוא כי "אחד" המלה של אל"ף באות הנרמז האחד ה' בגלוי »‡BÙelוניכר

ÌÏBÚ ÏL88. ∆»
‰Ê ÔÈ�ÚL ÔÂÈÎÂבעולם שלו והשליטה ה' אחדות ÏLשל ÔÙ‡a ‡e‰ ¿≈»∆ƒ¿»∆¿…∆∆

,(‰�Èa) ‰‚O‰Â האדם‰·�‰ של הפנימית ההכרה בעומק ‡ÈÊוחודר ¬»»¿«»»ƒ»¬«
E··Ï ÏÎa 'B‚ z·‰‡Â ,‰·‰‡‰ L‚¯ BÏˆ‡ ‰NÚ�כמבואר «¬∆∆¿∆∆»«¬»¿»«¿»¿»¿»¿

הרגש את ו'מולידה' יוצרת השכלית ההתבוננות כיצד בהרחבה בחסידות

נמנעת הבלתי המסקנה ה' בגדולת להתבונן ומעמיק מאריך אדם וכאשר שבלב

פנימית בצורה באדם חודר הדבר וכאשר בו ולדבוק אליו להתקרב שראוי היא

ההתבוננות דבר של ובסופו שבלב הרגש על ישירה השפעה לכך יש ועמוקה
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לֹומר ׁשּי לא אינּה, ואם אֹוהב. ּכבר הּוא הרי ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָֹהאהבה,
ּבׁשם הּזקן רּבנּו ּבאּור וידּוע צּוּוי. לׁשֹון ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָואהבּת

ׁשּמביאה84הּמּגיד ההתּבֹוננּות על הּוא ׁשהּצּוּוי , ְְְִִִִֶֶַַַַַָ
מי יׁש ּבבחינת הּוא האהבה ׁשענין ּכיון והּנה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלואהבּת.
להתּבֹוננּות ּבנֹוגע ּגם מּובן הרי ד), סעיף (ּכּנ"ל ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָׁשאֹוהב
ׁשל ענין הּוא ׁשּבחיצֹונּיּותּה האהבה, את ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּמביאה
מהּֿׁשאיןּֿכן ּומציאּות, יׁש ּבבחינת ׁשהיא והּׂשגה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהבנה
ּבבחינת ׁשהיא ּכפי וההּׂשגה, ההבנה מקֹור ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָמּצד
ואהבּת לידי יבֹוא ולא הּבּטּול, ּבתנּועת יהיה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהחכמה,
מי יׁש ּבבחינת האהבה ענין ׁשהּוא ,לבב ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָגֹו'
ׁשמע יׂשראל, ּדׁשמע הענין לזה מקּדים ולכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאֹוהב.
ּדהּוי' ּבענין ׁשּיתּבֹונן והינּו, והּׂשגה, הבנה לׁשֹון ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָהּוא

הּוא ׁשהוי' וחּיּותינּואלקינּו, ּכחנּו ׁשהּכח85אלקינּו, , ְֱֱֲֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹֹ
ׁשהּוא הוי' מּבחינת הּוא העֹולם עניני ּכל ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָוהחּיּות
ויהיה הוה היה הּוא הוי' ׁשהרי מהּטבע, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמעלה

מהּזמן30ּכאחד למעלה למעלה86, ּגם ּובמילא , ְְְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבזה זה ּוקׁשּורים ּתלּויים ּומקֹום זמן ׁשהרי .87מהּמקֹום, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

הּוא הּטבע עניני ׁשּבכל והחּיּות ׁשהּכח מתּבֹונן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹוכאׁשר
הענין אצלֹו נעׂשה אזי מהּטבע, ׁשּלמעלה הוי' ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּבחינת
רּוחֹות וד' וארץ רקיעים ז' וד', ּבח' ׁשּגם אחד, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָּדהוי'

עֹולם ׁשל אּלּופֹו נמׁש הּוא88העֹולם, זה ׁשענין וכיון . ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ
רגׁש אצלֹו נעׂשה אזי (ּבינה), והּׂשגה הבנה ׁשל ְְְֲֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבאפן
ּבזה ׁשּיׁש ּכיון אמנם, .לבב ּבכל גֹו' ואהבּת ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָהאהבה,
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·‰B‡ ¯·k.הציווי ללא z·‰‡Âגם ¯ÓBÏ CiL ‡Ï ,d�È‡ Ì‡Â ¿»≈¿ƒ≈»…«»«¿»«¿»
Èeeˆ ÔBLÏ ‡e‰L.?קיים שלא רגש ליצור יועיל לא הציווי כי ∆¿ƒ

ÌLa Ô˜f‰ e�a¯ ¯e‡a Úe„ÈÂרבו„Èbn‰84,ממעזריטשÈeev‰L ¿»«≈«≈«»≈¿≈««ƒ∆«ƒ
˙e��Ba˙‰‰ ÏÚ ‡e‰השכליתz·‰‡ÂÏ ‰‡È·nLלצוות ניתן כך ועל ««ƒ¿¿∆¿ƒ»ƒ¿»«¿»

רק ואם באדם תלוי הדבר כי

ולהאריך להעמיק יוכל ירצה,

במידה ה' בגדולת בהתבוננות

ה'. אהבת ברגשי שיתעורר כזו

ÔÈ�ÚL ÔÂÈk ,‰p‰Â¿ƒ≈≈»∆ƒ¿«
LÈ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ ‰·‰‡‰»«¬»ƒ¿ƒ«≈
ÛÈÚÒ Ï"pk) ·‰B‡L ÈÓƒ∆≈««¿ƒ

באהבה„) מתעורר אדם וכאשר

המציאות גדרי את מבטל זה אין

את מביא להיפך אלא שלו

וביטוי, גילוי לידי ≈¬‰¯Èמציאותו
Ú‚B�a Ìb Ô·eÓ»«¿≈«

˙e��Ba˙‰Ïהשכלית «ƒ¿¿
‰‡È·nL'ומעוררתו'מולידה ∆¿ƒ»

שבלב,‰‡‰·‰רגש‡˙ ∆»«¬»
d˙ei�BˆÈÁaLשהיא כפי ∆¿ƒƒ»

בגלוי באדם ÔÈ�Úפועלת ‡e‰ƒ¿»
‡È‰L ‰‚O‰Â ‰�·‰ ÏL∆¬»»¿«»»∆ƒ
,˙e‡ÈˆÓe LÈ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿ƒ

שברגש האדםוכשם האהבה

שאוהב', מי 'יש של במצב נמצא

של במצב הוא זו בהתבוננות כך

שהדברים אלא שמבין' מי 'יש

בחיצוניות רק »Œ‰Óנכונים
¯B˜Ó „vÓ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ«¿
ÈÙk ,‰‚O‰‰Â ‰�·‰‰«¬»»¿««»»¿ƒ
,‰ÓÎÁ‰ ˙�ÈÁ·a ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ««»¿»
,Ïeha‰ ˙Úe�˙a ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿««ƒ

שלו למציאות ביטוי כל לתת ÏÎaמבלי 'B‚ z·‰‡Â È„ÈÏ ‡B·È ‡ÏÂ¿…»ƒ≈¿»«¿»¿»
·‰B‡L ÈÓ LÈ ˙�ÈÁ·a ‰·‰‡‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,E··Ïוכאמור ¿»¿∆ƒ¿«»«¬»ƒ¿ƒ«≈ƒ∆≈
האדם. למציאות ביטוי יש ומורגש וגלוי ניכר רגש עם ≈«¿ÔÎÏÂשבאהבה

‰ÊÏ ÌÈc˜Óואהבת"לציווי"‡e‰ ÚÓL ,Ï‡¯NÈ ÚÓLc ÔÈ�Ú‰ «¿ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈¿«
�Ba˙iL ,e�È‰Â ,‰‚O‰Â ‰�·‰ ÔBLÏÔלבוא כדי אהבההאדם לידי ¿¬»»¿«»»¿«¿∆ƒ¿≈

,e�È˜Ï‡ 'Èe‰c ÔÈ�Úaהיינו'ÈÂ‰Lבעצמו ‰e‡הקדושֿברוךֿהוא »ƒ¿»¿«»»¡…≈∆¬»»
e�È˙eiÁÂ e�Ák ,e�È˜Ï‡85והחיות הכוח את מקבלים אנו שלנו,וממנו ¡…≈…≈¿«≈

‰ÌÏBÚהיינו È�È�Ú Ïk ÏL ˙eiÁ‰Â Ák‰Lונדמה שנראה אף ∆«…«¿««∆»ƒ¿¿≈»»
מעצמו מתנהל שהטבע ולחשוב לטעות ואפשר עצמאית מציאות הוא שהעולם

וכל הקיום וכל שבעולם החיות וכל הכוח שכל היא האמת חסֿושלום,

הטבע של e‰L‡ההתנהלות 'ÈÂ‰ ˙�ÈÁaÓ ‡e‰שמסמל האלוקי השם ƒ¿ƒ«¬»»∆
היא האלוקות שבאמת העובדה È¯‰Lאת ,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓÏהשם פירוש ¿«¿»≈«∆«∆¬≈

‡e‰ 'ÈÂ‰שקדושֿברוךֿהוא„Á‡k ‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰30‰ÏÚÓÏ , ¬»»»»…∆¿ƒ¿∆¿∆»¿«¿»
ÔÓf‰Ó86מושגי ולפי שבעולם ≈«¿«

ויש ומוגבל מדוד הוא אדם בני

הווה עבר, בין ברורה חלוקה

ויהיה הווה "היה, ואילו ועתיד

מגדרי למעלה משמעו כאחד"

שמדוברÏÈÓ·e‡הזמן, מאחר ¿≈»
כשם הרי הטבע לגדרי מעל

מהטבע למעלה היא שהאלוקות

נתונה שאיננה זה לעניין

היא כך הזמן »Ìbבהגבלות
È¯‰L ,ÌB˜n‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«»∆¬≈
ÌÈÈeÏz ÌB˜Óe ÔÓÊ¿«»¿ƒ

‰Êa ‰Ê ÌÈ¯eL˜e87. ¿ƒ∆»∆
¯L‡ÎÂהאדםÔ�Ba˙Óבעת ¿«¬∆ƒ¿≈

ישראל' 'שמע »…»∆Ák‰Lאמירת
È�È�Ú ÏÎaL ˙eiÁ‰Â¿««∆¿»ƒ¿¿≈

‡e‰ Ú·h‰מציאותלא «∆«
חס עצמו, הטבע של עצמאית

נובע אלא »ÈÁaÓƒ¿ƒ�˙ושלום
,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰¬»»∆¿«¿»≈«∆«

‡ ‰NÚ� ÈÊ‡BÏˆמובן ¬««¬∆∆¿
בהכרתו «¿ÔÈ�Ú‰»ƒומוחלט
„Á‡ 'ÈÂ‰cהיינו ו"אחד" , «¬»»∆»

'Ê ,'„Â 'Áa ÌbLשבעה ∆«¿¿
ı¯‡Â ÌÈÚÈ˜¯ובסך אחת ¿ƒƒ¿∆∆

בגימטריא שמונה Â„'הכול 'Á¿
‰ÌÏBÚ,ארבע ˙BÁe¯מזרח »»

ודרום צפון «¿CLÓ�ƒומערב,
הוא כי "אחד" המלה של אל"ף באות הנרמז האחד ה' בגלוי »‡BÙelוניכר

ÌÏBÚ ÏL88. ∆»
‰Ê ÔÈ�ÚL ÔÂÈÎÂבעולם שלו והשליטה ה' אחדות ÏLשל ÔÙ‡a ‡e‰ ¿≈»∆ƒ¿»∆¿…∆∆

,(‰�Èa) ‰‚O‰Â האדם‰·�‰ של הפנימית ההכרה בעומק ‡ÈÊוחודר ¬»»¿«»»ƒ»¬«
E··Ï ÏÎa 'B‚ z·‰‡Â ,‰·‰‡‰ L‚¯ BÏˆ‡ ‰NÚ�כמבואר «¬∆∆¿∆∆»«¬»¿»«¿»¿»¿»¿

הרגש את ו'מולידה' יוצרת השכלית ההתבוננות כיצד בהרחבה בחסידות

נמנעת הבלתי המסקנה ה' בגדולת להתבונן ומעמיק מאריך אדם וכאשר שבלב

פנימית בצורה באדם חודר הדבר וכאשר בו ולדבוק אליו להתקרב שראוי היא

ההתבוננות דבר של ובסופו שבלב הרגש על ישירה השפעה לכך יש ועמוקה
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ּדלא רעין ּתרין הן ּובינה חכמה ׁשהרי החכמה, ענין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּגם
עד הּבּטּול, ענין ּגם ּבאהבה נמׁש לכן ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָמתּפרׁשין,
ׁשּנמׁש הּבּטּול ׁשּזהּו ,מאד ּדבכל הענין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנעׂשה

כּו'. הׁשּתלׁשלּות מּסדר ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָמּבחינה

e‰ÊÂּבעבֹודת ׁשהּוא ּכפי יעקב ּדוּיצא הענין ּכללּות ¿∆ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ
הּנׁשמה, ׁשרׁש על קאי ּדיעקב ׁשהּיּו"ד ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹהאדם,
ּוכמֹו ׁשּבּנׁשמה. רגל ּבחינת על ּדקאי לעקב, עד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָונמׁש
ּבׁשאר ּכמֹו זה ׁשאין יּו"ד), (אֹות החכמה ּבספירת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא
אבל ּבעקב, ההמׁשכה רק נעׂשית ׁשעלֿידם ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהּספירֹות
ספירת מהּֿׁשאיןּֿכן למּטה, נמׁשכים אינם עצמם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהם
ּבחסידּות וכּמּובא ּדבר, ּבכל ונמצאת ׁשּנמׁשכת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהחכמה

מקֹומֹות ודבר89ּבכּמה ּדבר ׁשּמּכל ּב'ּפרּדס' ּׁשּכתּוב מה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבכל ׁשּיׁש חכמה ּבחינת ׁשּזהּו ׁשמן, להֹוציא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָיכֹולים
(חכמה) הּיּו"ד המׁשכת ּדיעקב, הענין ּגם וזהּו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֹּדבר.

לבחינ עד ירידתּבעקב, ועלֿידי ׁשּבּנׁשמה. רגל ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ואחרּֿכ הּמלכּות, ּבחינת חרנה, וּיל למּטה, ְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָהּנׁשמה
ּדיעקב. הּיּו"ד ׁשם ּגם ממׁשיכים ּדפרּודא, לעלמא ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹּגם
והמׁשכה ׁשּיציאה ׁשבע, מּבאר יעקב וּיצא נאמר ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹועלֿזה
ׁשבעת הם ׁשבע ׁשבע, ּבאר ּבחינת עלֿידי נעׂשית ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַזֹו
ספירת הּמּדֹות, לׁשבע הּמקֹור הּוא ׁשבע ּובאר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָהּמּדֹות,
על ׁשבע ּבאר קאי הּב' ולּפרּוׁש הא'. ּכפרּוׁש ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּבינה,
הּמּדֹות. ׁשבעת את ּבתֹוכּה ּכֹונסת ׁשהיא הּמלכּות ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָספירת
והּׂשגה ההבנה ענין ׁשּיׁשנֹו האדם, ּבעבֹודת כן ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּוכמֹו
והּגּלּוי הּפעּלה ּגם ויׁשנֹו הּמּדֹות, ׁשבע נמׁשכים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּמּׁשם

הּמלכּות. ספירת ענין ׁשּזהּו הּמּדֹות, ׁשבע ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַׁשל
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ה'. אהבת של רגשות ÔÈ�Ú'מולידה' Ìb ‰Êa LiL ÔÂÈk ,Ì�Ó‡»¿»≈»∆≈»∆«ƒ¿«
,‰ÓÎÁ‰השכל התגלות וראשית תחילת È·e�‰שהיא ‰ÓÎÁ È¯‰L «»¿»∆¬≈»¿»ƒ»

,ÔÈL¯t˙Ó ‡Ïc ÔÈÚ¯ ÔÈ¯z Ô‰וכאמור נפרדים שלא חברים שני ≈¿≈≈ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ
יחד תמיד באה מהבנהÔÎÏפעולתם כתוצאה התעוררה שהאהבה למרות »≈

להיות צריכה שכך וכיון והשגה

שמבין' מי 'יש של תחושה מתוך

מצד זאת בכל שאוהב, מי ו'יש

מ"ה" "כח שהיא החכמה

ÔÈ�Ú Ìb ‰·‰‡a CLÓ�ƒ¿»»«¬»«ƒ¿«
‰NÚpL „Ú ,Ïeha‰«ƒ«∆«¬∆
,E„‡Ó ÏÎ·c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»ƒ¿»¿…∆
"בכל רק תהיה לא שהאהבה

האהבה שרגשי יתכן שאז לבבך"

של האישית למציאות ביטוי יהיו

מאדך" "בכל גם אלא האדם

גבול לבלי רומז ∆∆e‰fLו"מאד"
aÓ CLÓpL Ïeha‰‰�ÈÁ «ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»

בליעליונה של בחינה באלוקות,

qÓ„¯גבול ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆
˙eÏLÏzL‰האור שבו ƒ¿«¿¿

והדרגתי מוגבל eÎ'.האלוקי
‡ˆiÂc ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»»ƒ¿»¿«≈≈

‡e‰L ÈÙk ·˜ÚÈמשתקף «¬…¿ƒ∆
ביטוי לידי »¬»B·Úa„˙ובא

Ì„‡‰ואחד אחד כל של »»»
לעיל המבואר לפי מישראל,

מבחינת המשכה יש זו שביציאה

עד הגילוי ראשית שהיא החכמה

ביותר, הנמוכות לדרגות

È‡˜ ·˜ÚÈc „"ei‰Lמכוון ∆«¿«¬…»≈
L¯L ÏÚומקור,‰ÓLp‰ «…∆«¿»»

È‡˜c ,·˜ÚÏ „Ú CLÓ�Â¿ƒ¿»«»»≈¿»≈
מכוונת העקב »ÏÚשבחינת
‰ÓLpaL Ï‚¯ ˙�ÈÁaשגם ¿ƒ«∆∆∆«¿»»

ניכר יהיה נמוכות הכי בדרגות

העליון. והמקור (‡B˙השורש ‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒa ‡e‰L BÓÎe¿∆ƒ¿ƒ««»¿»
Ì„ÈŒÏÚL ˙B¯ÈÙq‰ ¯‡La BÓk ‰Ê ÔÈ‡L ,(„"eÈדרכם ∆≈∆¿ƒ¿»«¿ƒ∆«»»

‰‰ÎLÓ‰ובאמצעותם ˜¯ ˙ÈNÚ�למטה עד האלוקי האור של והירידה «¬≈«««¿»»
‰hÓÏ ÌÈÎLÓ� Ì�È‡ ÌÓˆÚ Ì‰ Ï·‡ ,·˜Úaהנמוכות ובדרגות »»≈¬»≈«¿»≈»ƒ¿»ƒ¿«»

עצמן, העליונות הספירות של התגלות אין ÈÙÒ¯˙ביותר ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ«
˙ÎLÓpL ‰ÓÎÁ‰גילוי לידי ובאה c·¯,ויורדת ÏÎa ˙‡ˆÓ�Â «»¿»∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿≈¿»»»

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ˙e„ÈÒÁa ‡·enÎÂ89'Òc¯t'a ·e˙kM ‰Ó ¿«»«¬ƒ¿«»¿«∆»««¿≈
‰ÓÎÁ ˙�ÈÁa e‰fL ,ÔÓL ‡ÈˆB‰Ï ÌÈÏBÎÈ ¯·„Â ¯·c ÏknL∆ƒ»»»¿»»¿ƒ¿ƒ∆∆∆∆¿ƒ«»¿»

¯·c ÏÎa LiLפרשת הזקן לרבנו אור' ב'תורה לדוגמא, מבואר, (וכך ∆≈¿»»»
כמו שמן, להוציא נוכל הדברים שמכל הטעם בפרדס שכתוב מה ..." מקץ:

בכל ונמצא עשית בחכמה שכולם לפי הוא [תרופות] הרפואות בתיקון שעושין

חכמה...". בחינת שהוא השמן בחינת זהו חכמה בחינת מלובש ∆¿e‰ÊÂהדברים
,·˜ÚÈc ÔÈ�Ú‰ Ìbהמורכב «»ƒ¿»¿«¬…

היינו ועקב יו"ד מהאותיות

˙ÎLÓ‰של ‰ei"„הארה «¿»««
‰ÓÎÁ)ביטול שעניינה »¿»
Úa˜·,לאלוקות גם) היינו «¬≈

הנשמה של הנמוכות בדרגות

Ï‚¯ ˙�ÈÁ·Ï „Ú«ƒ¿ƒ«∆∆
˙„È¯È È„ÈŒÏÚÂ .‰ÓLpaL∆«¿»»¿«¿≈¿ƒ«

‰ÓLp‰בחינת מלמעלה, «¿»»
עד CÏiÂחכמה, ,‰hÓÏ¿«»«≈∆
,‰�¯Áשהיא˙�ÈÁa »»»¿ƒ«

,˙eÎÏn‰לעיל כמבואר ««¿
בחינת היא שמלכות באריכות

הקשור מהגרון שבא הדיבור

החכמהCkŒ¯Á‡Âב'חרן' אור ¿««»
ונמשך ÓÏÚÏ‡הולך Ìb«¿»¿»
,‡„e¯Ùcהפירוד עולם ƒ¿»

הקדושה לגבול שמחוץ

ÌL Ìb ÌÈÎÈLÓÓאפילו «¿ƒƒ«»
אחרא והסטרא הקליפות בתוך

.·˜ÚÈc „"ei‰«¿«¬…
‰ÊŒÏÚÂהאור המשכת על ¿«∆

החכמה בחינת של העליון

נמוכות הכי »¡∆�‡Ó¯לדרגות
,Ú·L ¯‡aÓ ·˜ÚÈ ‡ˆiÂ«≈≈«¬…ƒ¿≈»«
BÊ ‰ÎLÓ‰Â ‰‡ÈˆiL∆¿ƒ»¿«¿»»
˙�ÈÁa È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ�«¬≈«¿≈¿ƒ«
Ì‰ Ú·L ,Ú·L ¯‡a¿≈∆«∆«≈
¯‡·e ,˙Bcn‰ ˙Ú·Lƒ¿««ƒ¿≈
Ú·LÏ ¯B˜n‰ ‡e‰ Ú·L∆««»¿∆«
,‰�Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ,˙Bcn‰«ƒ¿ƒ««ƒ»

'‡‰ Le¯Ùk.באריכות לעיל Ú·Lשנתבאר ¯‡a È‡˜ 'a‰ Le¯tÏÂ ¿≈»¿«≈«»≈¿≈∆«
˙Bcn‰ ˙Ú·L ˙‡ dÎB˙a ˙Ò�Bk ‡È‰L ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ«¿ƒ«««¿∆ƒ∆∆¿»∆ƒ¿««ƒ

גילוי. לידי באות הן שדרכו כאמצעי להם משמשת ÔÎשהמלכות BÓÎe¿≈
‰‚O‰Â ‰�·‰‰ ÔÈ�Ú B�LiL ,Ì„‡‰ ˙„B·Úaעניין של התוכן «¬«»»»∆∆¿ƒ¿««¬»»¿«»»

�ÌÈÎLÓהבינה ÌMnLהיינו שבלב הרגש נובע ממנה המקור Ú·Lוהיא ∆ƒ»ƒ¿»ƒ∆«
e‰fL ,˙Bcn‰ Ú·L ÏL Èelb‰Â ‰lÚt‰ Ìb B�LÈÂ ,˙Bcn‰«ƒ¿∆¿««¿À»¿«ƒ∆∆««ƒ∆∆

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈ�Úכשםשדרכה גילוי לידי ובאות פועלות המידות ƒ¿«¿ƒ«««¿
הלב. רגש את מבטא שהדיבור
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ׁשבע,‡Cח) מּבאר יעקב וּיצא ּׁשּכתּוב מה להבין צרי «ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
מה ידּוע ּדהּנה, ּבסגל. ׁשבע ולא ּבקמץ, ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשבע

ה'ספֹורנֹו' ּבאר90ׁשּכתב הּׁשמֹות ׁשני ּבין החּלּוק ּבבאּור ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָ
ּבאר העיר ׁשם היה אברהם ׁשּבימי ׁשבע, ּובאר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשבע

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּׁשבּועה, ׁשם על ּבקמץ, ּכן91ׁשבע על ְְְֵֵֶַַַַַָָָָ
אבל ׁשניהם, נׁשּבעּו ׁשם ּכי ׁשבע ּבאר לּמקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָקרא

ּכתיב הּמקֹום90ּביצחק ׁשהיה (מּפני ׁשבעה אֹותּה וּיקרא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ׁשבע, ּבאר העיר ׁשם ּכן על ּבאר) חפרּו ׁשּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּׁשביעי
מסּפר ועל הּׁשבּועה על מֹורה ּבסגל ׁשּׁשבע ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָֹוהינּו,
וּיצא ּכאן ׁשּכתּוב מה להבין צרי ועלּֿפיֿזה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשבעה.
מּמקֹומֹו יצא ׁשּיעקב ּכיון ּדלכאֹורה, ׁשבע, מּבאר ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹיעקב
צרי היה ׁשבע, ּבאר אֹותּה ׁשּקרא אביו יצחק ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשל
מּבאר ולא (ּבסגל), ׁשבע מּבאר יעקב וּיצא ּכתּוב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹלהיֹות

(ּבקמץ). ְַַָָׁשבע

¯e‡a‰Âּבׁשם ּכּנ"ל הענינים, ּפנימּיּות עלּֿפי הּוא ּבזה ¿«≈ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
יציאת ּבענין קאי זה ׁשּפסּוק החּיים' ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָה'אֹור
נאמר ועלֿזה חרנה, וּיל ּבׁשביל חּצבּה מּמקֹור ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּנׁשמה
ׁשהּוא ׁשבּועה, מּלׁשֹון (ּבקמ"ץ), ׁשבע מּבאר יעקב ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוּיצא
ּתהי ואל צּדיק ּתהי אֹותֹו ׁשּמׁשּביעין הּׁשבּועה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָענין

לעבד92רׁשע ׁשּתּוכל לּנׁשמה הּנתינתּֿכח ׁשּזֹוהי , ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
לבירא רמה מאגרא ׁשּירדה אףֿעלּֿפי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָעבֹודתּה

מהּו57עּמיקּתא מּובן אינֹו ּדלכאֹורה ּבזה, והענין . ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
רׁשע, ּתהי ואל צּדיק ּתהי הּנׁשמה את ׁשּמׁשּביעים ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָהענין
ּדרׁשע, הּמציאּות ּכלל ׁשּי לא הּנׁשמה מּצד ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֹהרי

ּבּזהר תחטא93ּכדאיתא ּכי יּתכן94ונפׁש אי ּתווהא, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ואם הּגּוף, מּצד אּלא זה ואין חטא, ׁשל ענין נפׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאצל
ׁשּׁשּי ענין על הּנׁשמה את ׁשּמׁשּביעין הענין מהּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכן
ׂשבע מּלׁשֹון ּגם הּוא ׁשּמׁשּביעין ּבזה, והּבאּור ,95לּגּוף. ְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹ

לּולי אם ׁשּגם ּכפׁשּוטֹו, הּׁשבּועה ענין ּתכן ּגם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּזהּו
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Ú·L ,Ú·L ¯‡aÓ ·˜ÚÈ ‡ˆiÂ ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ (Á«»ƒ¿»ƒ«∆»«≈≈«¬…ƒ¿≈»«»«
Ï‚Òa Ú·L ‡ÏÂ ,ıÓ˜aבין משמעותי הבדל יש הדברים פנימיות ולפי ¿»«¿…∆«¿∆…

מהעובדה רק נובע שהדבר בביאור להסתפק (ואין בסגול ושבע בקמץ שבע

פיסקא) בסוף מופיעה ‰'B�¯BÙÒ'שהמילה ·˙kL ‰Ó Úe„È ,‰p‰c .90 ¿ƒ≈»««∆»««¿¿
È�L ÔÈa ˜elÁ‰ ¯e‡·a¿≈«ƒ≈¿≈
¯‡·e Ú·L ¯‡a ˙BÓM‰«≈¿≈∆«¿≈
‰È‰ Ì‰¯·‡ ÈÓÈaL ,Ú·L»«∆ƒ≈«¿»»»»
Ú·L ¯‡a ¯ÈÚ‰ ÌL≈»ƒ¿≈»«
,‰Úe·M‰ ÌL ÏÚ ,ıÓ˜a¿»««≈«¿»

·e˙kL BÓk91‡¯˜ Ôk ÏÚ ¿∆»«≈»»
ÌL Èk Ú·L ¯‡a ÌB˜nÏ«»¿≈»«ƒ»

,Ì‰È�L eÚaL�אברהם ƒ¿¿¿≈∆
ÁˆÈa˜ואבימלך, Ï·‡¬»¿ƒ¿»
·È˙k90d˙B‡ ‡¯˜iÂ ¿ƒ«ƒ¿»»

‰È‰L È�tÓ) ‰Ú·Lƒ¿»ƒ¿≈∆»»
BaL ÈÚÈ·M‰ ÌB˜n‰«»«¿ƒƒ∆

¯‡a e¯ÙÁשחלק לאחר »¿¿≈
על נסתמו הקודמים מהבארות

בתורה כמסופר הפלשתים, )ידי
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יט i"gyz'd ,fenz a"i

ׁשבע,‡Cח) מּבאר יעקב וּיצא ּׁשּכתּוב מה להבין צרי «ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
מה ידּוע ּדהּנה, ּבסגל. ׁשבע ולא ּבקמץ, ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשבע

ה'ספֹורנֹו' ּבאר90ׁשּכתב הּׁשמֹות ׁשני ּבין החּלּוק ּבבאּור ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָ
ּבאר העיר ׁשם היה אברהם ׁשּבימי ׁשבע, ּובאר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשבע

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּׁשבּועה, ׁשם על ּבקמץ, ּכן91ׁשבע על ְְְֵֵֶַַַַַָָָָ
אבל ׁשניהם, נׁשּבעּו ׁשם ּכי ׁשבע ּבאר לּמקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָקרא

ּכתיב הּמקֹום90ּביצחק ׁשהיה (מּפני ׁשבעה אֹותּה וּיקרא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ׁשבע, ּבאר העיר ׁשם ּכן על ּבאר) חפרּו ׁשּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּׁשביעי
מסּפר ועל הּׁשבּועה על מֹורה ּבסגל ׁשּׁשבע ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָֹוהינּו,
וּיצא ּכאן ׁשּכתּוב מה להבין צרי ועלּֿפיֿזה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשבעה.
מּמקֹומֹו יצא ׁשּיעקב ּכיון ּדלכאֹורה, ׁשבע, מּבאר ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹיעקב
צרי היה ׁשבע, ּבאר אֹותּה ׁשּקרא אביו יצחק ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשל
מּבאר ולא (ּבסגל), ׁשבע מּבאר יעקב וּיצא ּכתּוב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹלהיֹות

(ּבקמץ). ְַַָָׁשבע

¯e‡a‰Âּבׁשם ּכּנ"ל הענינים, ּפנימּיּות עלּֿפי הּוא ּבזה ¿«≈ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
יציאת ּבענין קאי זה ׁשּפסּוק החּיים' ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָה'אֹור
נאמר ועלֿזה חרנה, וּיל ּבׁשביל חּצבּה מּמקֹור ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּנׁשמה
ׁשהּוא ׁשבּועה, מּלׁשֹון (ּבקמ"ץ), ׁשבע מּבאר יעקב ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוּיצא
ּתהי ואל צּדיק ּתהי אֹותֹו ׁשּמׁשּביעין הּׁשבּועה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָענין

לעבד92רׁשע ׁשּתּוכל לּנׁשמה הּנתינתּֿכח ׁשּזֹוהי , ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
לבירא רמה מאגרא ׁשּירדה אףֿעלּֿפי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָעבֹודתּה

מהּו57עּמיקּתא מּובן אינֹו ּדלכאֹורה ּבזה, והענין . ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
רׁשע, ּתהי ואל צּדיק ּתהי הּנׁשמה את ׁשּמׁשּביעים ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָהענין
ּדרׁשע, הּמציאּות ּכלל ׁשּי לא הּנׁשמה מּצד ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֹהרי

ּבּזהר תחטא93ּכדאיתא ּכי יּתכן94ונפׁש אי ּתווהא, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ואם הּגּוף, מּצד אּלא זה ואין חטא, ׁשל ענין נפׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאצל
ׁשּׁשּי ענין על הּנׁשמה את ׁשּמׁשּביעין הענין מהּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכן
ׂשבע מּלׁשֹון ּגם הּוא ׁשּמׁשּביעין ּבזה, והּבאּור ,95לּגּוף. ְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹ

לּולי אם ׁשּגם ּכפׁשּוטֹו, הּׁשבּועה ענין ּתכן ּגם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּזהּו
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מהעובדה רק נובע שהדבר בביאור להסתפק (ואין בסגול ושבע בקמץ שבע

פיסקא) בסוף מופיעה ‰'B�¯BÙÒ'שהמילה ·˙kL ‰Ó Úe„È ,‰p‰c .90 ¿ƒ≈»««∆»««¿¿
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,Ì‰È�L eÚaL�אברהם ƒ¿¿¿≈∆
ÁˆÈa˜ואבימלך, Ï·‡¬»¿ƒ¿»
·È˙k90d˙B‡ ‡¯˜iÂ ¿ƒ«ƒ¿»»
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d·vÁ ¯B˜nÓ ‰ÓLp‰ ˙‡ÈˆÈלמעלה,‰�¯Á CÏiÂ ÏÈ·La ¿ƒ««¿»»ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ«≈∆»»»
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כוח) ונתינת שבועה בין

d˙„B·Ú „·ÚÏ ÏÎezL∆««¬…¬»»
‰„¯iL ÈtŒÏÚŒÛ‡ירידה ««ƒ∆»¿»

עליונים מעולמות מאד גדולה

התחתון הזה לעולם עד ביותר
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ÔÈ�Ú‰ e‰Ó Ô·eÓ B�È‡≈»«»ƒ¿»
‰ÓLp‰ ˙‡ ÌÈÚÈaLnL∆«¿ƒƒ∆«¿»»
ÚL¯ È‰z Ï‡Â ˜Ècˆ È‰z¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ»»
הזו, בשבועה צורך יש מה ולשם

‰ÓLp‰ „vÓ È¯‰שהיא ¬≈ƒ««¿»»
אלוקה "חלק אלוקית, נפש

שלה שהשאיפה ממש" ממעל

באלוקות דבוקה להיות היא

ה' את ÏÏkולעבוד CiL ‡Ï…«»¿»
ÚL¯c ˙e‡Èˆn‰והיא «¿ƒ¿»»

שייכת לא בוודאי מצידה

על ה',לעבירה «È‡„kƒ¿ƒ˙‡רצון
הכתובfa93‰¯מובא על «…«

‡ËÁ˙ Èk LÙ�Â94,‡‰ÂÂz ¿∆∆ƒ∆¡»¿»»
תמיהה ‡ˆÏלשון ÔÎzÈ CÈ‡≈ƒ»≈≈∆

�ÔÈ‡Â ,‡ËÁ ÏL ÔÈ�Ú LÙ∆∆ƒ¿»∆≈¿¿≈
,Ûeb‰ „vÓ ‡l‡ ‰Ê∆∆»ƒ««
רק קיימת חטא של האפשרות

בגוף מלובשת שהנשמה לאחר

יש האלוקית הנפש ומלבד גשמי

הרע ויצר בהמית נפש גם לאדם

ÔÈ�Ú‰ e‰Ó Ôk Ì‡Â¿ƒ≈«»ƒ¿»
‰ÓLp‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLnL∆«¿ƒƒ∆«¿»»

ÛebÏ CiML ÔÈ�Ú ÏÚואילו «ƒ¿»∆«»«
שייכת לא עצמה מצד הנשמה

כלל?. לכך

Ú·N ÔBLlÓ Ìb ‡e‰ ÔÈÚÈaLnL ,‰Êa ¯e‡a‰Â95,נתינת היינו ¿«≈»∆∆«¿ƒƒ«ƒ¿…«
כאמור, BËeLÙk,כוח, ‰Úe·M‰ ÔÈ�Ú ÔÎz Ìb e‰fLאדם שכאשר ∆∆«…∆ƒ¿««¿»ƒ¿

היא הדבר משמעות מסוים, דבר לעשות ‰Úe·M‰נשבע ÈÏeÏ Ì‡ ÌbL∆«ƒ≈«¿»
ÈÊ‡ ,¯·c‰ ˙‡ Ìi˜Ï BÁÎa ‰È‰ ‡Ïאת לו ומעניקה השבועה באה …»»¿…¿«≈∆«»»¬«
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נׁשּבעין אזי הּדבר, את לקּים ּבכחֹו היה לא ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהּׁשבּועה
הּמצֹות את ׁשּנאמר96לקּים לׁשמר97, ואקּימה נׁשּבעּתי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּכח ּתֹוספת ּפֹועלת ׁשהּׁשבּועה והינּו, ,צדק ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹמׁשּפטי
ׁשּלמעלה נעלמים ּכחֹות אצלֹו ׁשּיהיּו ׂשבע ׁשל ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבאפן

עבֹודתֹו. לפעל ׁשּיּוכל ּכדי הּגלּויים ְְְֲִִִֵֶַַָֹֹמּכחֹות

‰p‰Âענין ּגם יּובן הּתחּתֹון, ּבאדם הענינים ּכל ּכדר ¿ƒ≈ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָ
ּגם ׁשהרי למעלה, ׁשהם ּכפי מהענינים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזה
ּכמֹו לּנׁשמה, ּבנֹוגע הּׁשבּועה ענין מצינּו ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָלמעלה

נׁש98ׁשּכתּוב אׁשר גֹו' ליעקב אמת לאבֹותינּוּתּתן ּבעּת ְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
הּׁשבּועה ענין ׁשּי מה מּובן אינֹו ולכאֹורה קדם. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמימי
ׁשל ענינים להיֹות יכֹולים למּטה ּדבׁשלמא ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָלמעלה,
לא ׁשהאדם נסיֹונֹות ועניני ׁשכחה והסּתרים, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהעלמֹות
אבל הּׁשבּועה, ּבענין צר יׁש ולכן הבטחתֹו, את ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיקּים

למעלה. הּׁשבּועה ענין ׁשּי ְְְְִַַַַַָָָמה

ּבתחּלת‡Cט) ּׁשּכתּוב ּבמה הּבאּור ּבהקּדם יּובן הענין «ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
איתא ּדהּנה ליעקב. אמת ּתּתן ְְֱֲִִִֵֵֶַַָָֹהּפסּוק

הרי99ּבירּוׁשלמי ולכאֹורה, אמת. הּקּב"ה ׁשל ׁשחֹותמֹו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
אזי ּדבר, איזה ּכֹותב אדם ׁשּכאׁשר הּוא החֹותם ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָענין
ׁשּנתן ּומצֹות הּתֹורה ּבעניני אבל ּפלֹוני, אני ּבּסֹוף ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָחֹותם
ולא הוי', נאּום הוי', אני החֹותם מצינּו ליׂשראל ְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָָָֹהּקּב"ה
ׁשּבפרטי ּבזה, ּומבאר אמת. ּבלׁשֹון החֹותם ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָֹמצינּו
הּתֹורה ּכללּות אבל הוי', אני הּוא החֹותם ְְֲֲֲִִַַַָָָָָָהּמצוֹות
ּגם למעלה זה הרי מּפרטים, לגמרי ׁשּלמעלה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּומצֹות
ּבירּוׁשלמי ואיתא אמת, ּבחינת ענין והּוא הוי', 99מּׁשם ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַַָָָ

מ"ם ּביתא, ּדאלפא ריׁשיּה אל"ף אמת, ְְֱֵֵֵֵֶֶַַַָָמהּו
ואת ראׁשֹון ה' אני לֹומר ּבסֹופּה, ּתי"ו ְְְְֲִִִֶֶַָָָָּבאמצעיתּה,

הּוא אני ּומּבלעדי100אחרֹונים אחרֹון ואני ראׁשֹון אני , ְֲֲֲֲֲִִִִִִַַַַַָ
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כדברי ניסיונות, על להתגבר הצורך ובמידת זאת, לעשות כדי הדרוש הכוח

זאת בכל ה' מצוות את לקיים ועומד מצווה האדם כי שאף ז"ל חכמינו

˙Bˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ï ÔÈÚaL�96¯Ó‡pL ,97‰Ói˜‡Â ÈzÚaL� ƒ¿»ƒ¿«≈∆«ƒ¿∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ»¬«≈»
,E˜„ˆ ÈËtLÓ ¯ÓLÏאת ולחזק להדגיש מצוותכדי לקיום המחויבות ƒ¿…ƒ¿¿≈ƒ¿∆

Úe·M‰L‰התורה ,e�È‰Â¿«¿∆«¿»
˙ÏÚBtבאדםÁk ˙ÙÒBz ∆∆∆∆…«

Ú·N ÏL ÔÙ‡aשמזון כשם ¿…∆∆…«
לו ומעניק הרעב את משביע

האכילה לפני לו היו שלא כוחות

לנשמת מעניקה השבועה כך

ופועלת רוחניים כוחות האדם

˙BÁk BÏˆ‡ eÈ‰iL∆ƒ¿∆¿…
‰ÏÚÓlL ÌÈÓÏÚ�∆¿»ƒ∆¿«¿»
È„k ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÓƒ…«¿ƒ¿≈

B˙„B·Ú ÏÚÙÏ ÏÎeiLגם ∆«ƒ¿…¬»
בכוחות די לא שבהם במצבים

הגלויים.

ÌÈ�È�Ú‰ Ïk C¯„k ‰p‰Â¿ƒ≈¿∆∆»»ƒ¿»ƒ
„‡aÌb Ô·eÈ ,ÔBzÁz‰ Ì »»»««¿»«

ÈÙk ÌÈ�È�Ú‰Ó ‰Ê ÔÈ�Úƒ¿»∆≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ
,‰ÏÚÓÏ Ì‰Lבאלוקות ∆≈¿«¿»

‰ÏÚÓÏ Ìb È¯‰Lאצל ∆¬≈«¿«¿»
ÔÈ�Úהקדושֿברוךֿהוא e�ÈˆÓ»ƒƒ¿«

,‰ÓLpÏ Ú‚B�a ‰Úe·M‰«¿»¿≈««¿»»
·e˙kL BÓk98˙Ó‡ Ôzz ¿∆»ƒ≈¡∆

zÚaL� ¯L‡ 'B‚ ·˜ÚÈÏ¿«¬…¬∆ƒ¿«¿»
Ì„˜ ÈÓÈÓ e�È˙B·‡Ïהיינו «¬≈ƒ≈∆∆

לתת מהקדושֿברוך שמבקשים

ליעקב שנתן האמת את לנו

שנשבע השבועה את ולקיים

‡B�Èלאבותינו. ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈
ÔÈ�Ú CiL ‰Ó Ô·eÓ»««»ƒ¿«
,‰ÏÚÓÏ ‰Úe·M‰«¿»¿«¿»

‡ÓÏL·cמובן הדבר היינו , ¿ƒ¿»»
צורך ויש מקום שיש ומתקבל

כיhÓÏ‰בשבועה אדם בבני ¿«»
ÏL ÌÈ�È�Ú ˙BÈ‰Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆

Ìi˜È ‡Ï Ì„‡‰L ˙B�BÈÒ� È�È�ÚÂ ‰ÁÎL ,ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰«¬»¿∆¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»»…¿«≈
,‰Úe·M‰ ÔÈ�Úa C¯ˆ LÈ ÔÎÏÂ ,B˙ÁË·‰ במצבים‡˙ שגם כדי ∆«¿»»¿»≈≈…∆¿ƒ¿««¿»

ויקיים בדיבורו יעמוד זאת בכל וההפרעות המניעות כל ולמרות רגילים לא

מהשבועה שואב שהוא והשובע הנוספים לכוחות הודות הבטחתו «¬‡·Ïאת
‰ÏÚÓÏ ‰Úe·M‰ ÔÈ�Ú CiL ‰Óדבר ששום הקדושֿברוךֿהוא אצל ««»ƒ¿««¿»¿«¿»

נשבעת "אשר השבועה פשר מהו כן ואם רצונו, את מלבצע בעדו מעכב לא

לאבותינו"?.

˙lÁ˙a ·e˙kM ‰Óa ¯e‡a‰ Ìc˜‰a Ô·eÈ ÔÈ�Ú‰ C‡ (Ë«»ƒ¿»»¿∆¿≈«≈¿«∆»ƒ¿ƒ«
˜eÒt‰"קדם מימי לאבותינו נשבעת "אשר הוא ‡Ó˙שסיומו Ôzz «»ƒ≈¡∆

‡˙È‡ ‰p‰c .·˜ÚÈÏ¿«¬…¿ƒ≈ƒ»
ÈÓÏLe¯Èa99BÓ˙BÁL ƒ«¿ƒ∆»

.˙Ó‡ ‰"aw‰ ÏL∆«»»¡∆
‰¯B‡ÎÏÂמה לתמוה יש ¿ƒ¿»

הדברים, ÔÈ�Úמשמעות È¯‰¬≈ƒ¿«
¯L‡kL ‡e‰ Ì˙BÁ‰«»∆«¬∆
,¯·c ‰ÊÈ‡ ·˙Bk Ì„‡»»≈≈∆»»
È�‡ ÛBqa Ì˙BÁ ÈÊ‡¬«≈«¬ƒ
È�È�Úa Ï·‡ ,È�BÏt¿ƒ¬»¿ƒ¿¿≈
Ô˙pL ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆»«
e�ÈˆÓ Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰«»»¿ƒ¿»≈»ƒ
הקדושֿ של אמירות שבסוף

מופיע ‡�Èברוךֿהוא Ì˙BÁ‰«»¬ƒ
‡ÏÂ ,'ÈÂ‰ Ìe‡� ,'ÈÂ‰¬»»¿¬»»¿…
ÔBLÏa Ì˙BÁ‰ e�ÈˆÓ»ƒ«»ƒ¿

˙Ó‡חכמינו דברי כוונת ומה ¡∆
הקדושֿ של שה"חותם" ז"ל

"אמת?. הוא «…¿Óe·‡¯ברוךֿהוא
˙BÂˆn‰ ÈË¯ÙaL ,‰Êa»∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿

Ì˙BÁ‰הקדושֿברוךֿהוא של «»
Ï·‡ ,'ÈÂ‰ È�‡ ‡e‰¬ƒ¬»»¬»
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ˙eÏÏk¿»«»ƒ¿
È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿«¿≈
‰ÏÚÓÏ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈË¯tÓƒ¿»ƒ¬≈∆¿«¿»

,'ÈÂ‰ ÌMÓ Ìbמעלתו עם כי «ƒ≈¬»»
השמות שאר לעומת המיוחדת

שם, הוא הוי' שם גם סוף סוף

מסוימים לפרטים קשור ובהכרח

אבל אחרים לפרטים העניןולא

הוא ומצוות תורה של הכללי

מהפרטים ÔÈ�Úלמעלה ‡e‰Â¿ƒ¿«
‡˙È‡Â ,˙Ó‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«¡∆¿ƒ»

ÈÓÏLe¯Èa99לאמור בהמשך ƒ«¿ƒ
אמת" הקדושֿברוךֿהוא של ¯dÈLÈש"חותמו Û"Ï‡ ,˙Ó‡ e‰Ó«¡∆«∆≈≈

,‡˙Èa ‡ÙÏ‡c(הראשונה (האות בי"תראש האל"ף Ì"Óשל ¿«¿»≈»≈
,d˙ÈÚˆÓ‡aהאות היא מ"ם הא"בהאות אותיות בכ"ב Â"Èzהאמצעית ¿∆¿»ƒ»»

,dÙBÒaהא"ב בסוף מופיעה תי"ו הנביאÓBÏ¯האות (כלשון ללמדנו ¿»«
‰e‡ישעיה) È�‡ ÌÈ�B¯Á‡ ˙‡Â ÔBL‡¯ '‰ È�‡100ÔBL‡¯ È�‡ , ¬ƒƒ¿∆«¬ƒ¬ƒ¬ƒƒ

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

i"gyz'd ,fenz a"i

אלקים ההׁשּתלׁשלּות,101אין סדר ּכל על ּדקאי , ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָֹ
הּיֹותר לעֹולמֹות עד עליֹונֹות הּיֹותר ְְִֵֵֵֶַַַַָָמהּספירֹות

ְִַּתחּתֹונים.

¯e‡·eעל ּבכללּות קאי ראׁשֹון אני ּדהּנה, הענין, ≈ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ
לאחרי היא ׁשהתהּוּותּה ּדכיון החכמה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָספירת

לכן לגמרי, סּלּוק הּוא ׁשענינֹו הראׁשֹון נקראתצמצּום ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ
אחר ּובמקֹום ראׁשֹון. יֹותר,102ּבׁשם נעלה ּבאפן מבאר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ּכי, הּצמצּום, ׁשּלפני האֹור על ּגם קאי ראׁשֹון ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשאני
הׁשּתלׁשלּות, סדר ׁשּי לא הּצמצּום ׁשּלפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹאףֿעלּֿפי
ׁשּלכן הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר הּכּונה ׁשם יׁשנּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמּכלֿמקֹום,
הּכּונה יׁשנּה זֹו ׁשּבבחינה וכיון הּצמצּום. ענין ׁשם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהיה
ראׁשֹון. ּבׁשם לקרֹותּה ׁשּי לכן ההתהּוּות, ענין ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָעל
ּבׁשם ולא ראׁשֹון, ּבׁשם רק לקרֹותּה ׁשאפׁשר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹוהינּו,
ּב'ּפלח (ּכּמבאר עצמּה ההתהּוּות על ׁשּקאי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹראׁשית,

ׁשם103הרּמֹון' ׁשּיׁש ּכיון לראׁשֹון), ראׁשית ּבין החּלּוק ְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
עצמּה,dpEMdרק ההתהּוּות לא אבל ההתהּוּות, על ַ©©¨¨ְְְֲִִַַַַַַָָֹ

ּבעצמי. אני רק ׁשם ׁשּיׁש ראׁשֹון, אני אֹומרֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָׁשּזהּו
ּכל סּיּום על ּדקאי אחרֹון, ואני ּבּכתּוב ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָּוממׁשי
מה יקּים ׁשאז העבֹודה, ּכל וסּיּום ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֻההׁשּתלׁשלּות

ּפי104ּׁשּכתּוב ּכי יחּדיו ּבׂשר ּכל וראּו הוי' כבֹוד ונגלה ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָ
(ּכּנ"ל ּגרֹוני ּדנחר הענין יהיה ׁשּלא היינּו ּדּבר, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהוי'
אצל ּבגּלּוי, יהיה ּדּבר הוי' ּדפי הענין אּלא ה), ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָסעיף
ההתאּמּתּות, ּתכלית ׁשהיא ראּיה ׁשל ּובאפן ּבׂשר, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּכל
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שה' הנביא בלשון ז"ל חכמינו
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אותה גם להגדיר אפשר מוגבלים

של מסוימת והתחלה כ"ראשון"

LÙ‡L¯ההתהוות. ,e�È‰Â¿«¿∆∆¿»
,ÔBL‡¯ ÌLa ˜¯ d˙B¯˜Ïƒ¿»«¿≈ƒ
È‡wL ,˙ÈL‡¯ ÌLa ‡ÏÂ¿…¿≈≈ƒ∆»≈
dÓˆÚ ˙ee‰˙‰‰ ÏÚ««ƒ¿««¿»
החכמה שספירת לעיל כמובא

הגילוי" "ראשית נקראת

ÁÏt'a ¯‡·nk)«¿…»¿∆«
'ÔBn¯‰103ÔÈa ˜elÁ‰ »ƒ«ƒ≈

ÔÂÈk ,(ÔBL‡¯Ï ˙ÈL‡≈̄ƒ¿ƒ≈»
ÏÚ ‰�ek‰ ˜¯ ÌL LiL∆≈»«««»»«
‡Ï Ï·‡ ,˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¬»…

,dÓˆÚ ˙ee‰˙‰‰מאחר «ƒ¿««¿»
לסדר התייחסות שם ויש

היא זו בחינה גם השתלשלות,

אבל התחתונות, לדרגות 'ראשון'

לומר שאפשר בחינה אין עדיין

וההתחלה ה'ראשית' שהיא עליה

עם השתלשלות סדר של בפועל

ונבראים ∆∆e‰fLעולמות
LiL ,ÔBL‡¯ È�‡ B¯ÓB‡¿¬ƒƒ∆≈

ÈÓˆÚa È�‡ ˜¯ ÌLועדיין »«¬ƒ¿«¿ƒ
נבראים. של מציאות כל אין

È�‡Â ·e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»«¬ƒ
È‡˜c ,ÔB¯Á‡שהכוונהÏÚ «¬¿»≈«

˙eÏLÏzL‰‰ Ïk ÌeiÒƒ»«ƒ¿«¿¿
תחתונה הכי לדרגה ‰B·Ú„‰עד Ïk ÌeiÒÂשל הפעולה לשלימות עד ¿ƒ»»¬»

המשיח, ימות היינו בעולם, האדם לבואÊ‡Lעבודת Ó‰לעתיד Ìi˜È ∆»¿À««
·e˙kM104'ÈÂ‰ Èt Èk ÂÈcÁÈ ¯Na Ïk e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·Î ‰Ï‚�Â ∆»¿ƒ¿»¿¬»»¿»»»»«¿»ƒƒ¬»»

¯Á�c ÔÈ�Ú‰ ‰È‰È ‡lL e�ÈÈ‰ ,¯acיבשÈ�B¯bההעלם בגלל ƒ≈«¿∆…ƒ¿∆»ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ
בנבראים נרגש לא העליון הדיבור שבגללו שב"חרן" ÛÈÚÒוההסתר Ï"pk)««¿ƒ

¯ac 'ÈÂ‰ ÈÙc ÔÈ�Ú‰ ‡l‡ שבאה‰), הנבראים שבכל האלוקית החיות ∆»»ƒ¿»¿ƒ¬»»ƒ≈
ה' דבר ידי ¯‡i‰על ÏL ÔÙ‡·e ,¯Na Ïk Ïˆ‡ ,Èel‚a ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ≈∆»»»¿…∆∆¿ƒ»

בשר" כל "וראו הכתוב ‰‰˙‡ezn˙,כלשון ˙ÈÏÎz ‡È‰Lכמבואר ∆ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿
עיניו במו דבר רואה אדם שכאשר לשמיעה ראיה בין ההבדל לגבי בחסידות

שיפקפק ויתכן אודותו ששמע מדבר בשונה ספק, כל ללא באמיתתו בטוח הוא
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כי i"gyz'd ,fenz a"i

אלקים ההׁשּתלׁשלּות,101אין סדר ּכל על ּדקאי , ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָֹ
הּיֹותר לעֹולמֹות עד עליֹונֹות הּיֹותר ְְִֵֵֵֶַַַַָָמהּספירֹות

ְִַּתחּתֹונים.

¯e‡·eעל ּבכללּות קאי ראׁשֹון אני ּדהּנה, הענין, ≈ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ
לאחרי היא ׁשהתהּוּותּה ּדכיון החכמה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָספירת

לכן לגמרי, סּלּוק הּוא ׁשענינֹו הראׁשֹון נקראתצמצּום ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ
אחר ּובמקֹום ראׁשֹון. יֹותר,102ּבׁשם נעלה ּבאפן מבאר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ּכי, הּצמצּום, ׁשּלפני האֹור על ּגם קאי ראׁשֹון ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשאני
הׁשּתלׁשלּות, סדר ׁשּי לא הּצמצּום ׁשּלפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹאףֿעלּֿפי
ׁשּלכן הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר הּכּונה ׁשם יׁשנּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמּכלֿמקֹום,
הּכּונה יׁשנּה זֹו ׁשּבבחינה וכיון הּצמצּום. ענין ׁשם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהיה
ראׁשֹון. ּבׁשם לקרֹותּה ׁשּי לכן ההתהּוּות, ענין ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָעל
ּבׁשם ולא ראׁשֹון, ּבׁשם רק לקרֹותּה ׁשאפׁשר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹוהינּו,
ּב'ּפלח (ּכּמבאר עצמּה ההתהּוּות על ׁשּקאי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹראׁשית,

ׁשם103הרּמֹון' ׁשּיׁש ּכיון לראׁשֹון), ראׁשית ּבין החּלּוק ְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
עצמּה,dpEMdרק ההתהּוּות לא אבל ההתהּוּות, על ַ©©¨¨ְְְֲִִַַַַַַָָֹ

ּבעצמי. אני רק ׁשם ׁשּיׁש ראׁשֹון, אני אֹומרֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָׁשּזהּו
ּכל סּיּום על ּדקאי אחרֹון, ואני ּבּכתּוב ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָּוממׁשי
מה יקּים ׁשאז העבֹודה, ּכל וסּיּום ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֻההׁשּתלׁשלּות

ּפי104ּׁשּכתּוב ּכי יחּדיו ּבׂשר ּכל וראּו הוי' כבֹוד ונגלה ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָ
(ּכּנ"ל ּגרֹוני ּדנחר הענין יהיה ׁשּלא היינּו ּדּבר, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהוי'
אצל ּבגּלּוי, יהיה ּדּבר הוי' ּדפי הענין אּלא ה), ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָסעיף
ההתאּמּתּות, ּתכלית ׁשהיא ראּיה ׁשל ּובאפן ּבׂשר, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּכל
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בדברי והאמור מלבדו. אלוקים ואין המציאות, כל של והסוף המציאות כל

שה' הנביא בלשון ז"ל חכמינו

האחרון וגם הראשון גם הוא

È‡˜cמכוון¯„Ò Ïk ÏÚ ¿»≈«»≈∆
,˙eÏLÏzL‰‰ירידת של «ƒ¿«¿¿

למעלה מלמטה האלוקי האור

שרשרת כמו לדרגה מדרגה

בזו זו נוגעות שלה שהחוליות

¯˙Bi‰ ˙B¯ÈÙq‰Ó≈«¿ƒ«≈
˙B�BÈÏÚ"ראשון" בחינת שהם ∆¿

¯˙Bi‰ ˙BÓÏBÚÏ „Ú«»»«≈
ÌÈ�BzÁzבחינת שהם «¿ƒ

"אחרון".

"ראשון" כיצד ומבאר והולך

סדר כל היינו ו"אחרון"

עד מלמעלה ההשתלשלות

למטה:

È�‡ ,‰p‰c ,ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈¬ƒ
ÏÚ ˙eÏÏÎa È‡˜ ÔBL‡ƒ̄»≈ƒ¿»«

,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒשהיא ¿ƒ««»¿»
האור של הגילוי וראשית התחלת

בעולמות העליון «≈¿ÔÂÈÎcהאלוקי
d˙ee‰˙‰Lספירת של ∆ƒ¿«»

È¯Á‡Ïהחכמה ‡È‰ƒ¿«¬≈
B�È�ÚL ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓƒ̂¿»ƒ∆ƒ¿»

,È¯Ó‚Ï ˜elÒ ‡e‰כמובא ƒ¿«¿≈
קבלה מספרי בחסידות

האור של הראשון שבצמצום

להוות כדי הבליֿגבול האלוקי

מוגבלים, ונבראים עולמות

וצמצם העלים רק לא היינו הצד", על הגדול אורו "סילק הקדושֿברוךֿהוא

לגמרי אותו סילק אלא מעט אורו �˜¯‡˙את ÔÎÏהחכמהÔBL‡¯ ÌLa »≈ƒ¿≈¿≈ƒ
אחרי הגילוי תחילת שהיא מאחר מהספירות, שלמעלה בחינות שיש למרות

הסילוק.

¯Á‡ ÌB˜Ó·e102החסידות È�‡Lבתורת ,¯˙BÈ ‰ÏÚ� ÔÙ‡a ¯‡·Ó ¿»«≈¿…»¿…∆«¬∆≈∆¬ƒ
ÌeˆÓv‰ È�ÙlL ¯B‡‰ ÏÚ Ìb È‡˜ ÔBL‡¯הסילוק ולפני הראשון ƒ»≈««»∆ƒ¿≈«ƒ¿

מוגבל, בלתי נעלה אור Ï‡שהוא ÌeˆÓv‰ È�ÙlL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Èkƒ««ƒ∆ƒ¿≈«ƒ¿…
˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò CiLובא יורד האור בצורהשבו לבחינה מבחינה «»≈∆ƒ¿«¿¿

גבול, בלי מאיר האור אלא ÌLהדרגתית d�LÈ ,ÌB˜ÓŒÏkÓלפני אפילו ƒ»»∆¿»»
‰eÏLÏzL˙הצמצום ¯„Òc ‰�ek‰לידי בא לא עדיין שהדבר ואף ««»»¿≈∆ƒ¿«¿¿

קיימת, כבר לכך והמחשבה הכוונה ÔÈ�Úפועל, ÌL ‰È‰ ÔÎlL∆»≈»»»ƒ¿«
ÌeˆÓv‰האור את להוריד ומחשבה מכוונה כתוצאה בסדרשבא «ƒ¿
‰ek�‰השתלשלות. d�LÈ BÊ ‰�ÈÁ·aL ÔÂÈÎÂ'ו'תכנית ÏÚומחשבה ¿≈»∆ƒ¿ƒ»∆¿»««»»«

˙ee‰˙‰‰ ÔÈ�Ú,מוגבלים נבראים ÌLaשל d˙B¯˜Ï CiL ÔÎÏ ƒ¿««ƒ¿«»≈«»ƒ¿»¿≈
ÔBL‡¯להוות הכוונה בגלל כי ƒ

ונבראים עולמות דבר של בסופו

אותה גם להגדיר אפשר מוגבלים

של מסוימת והתחלה כ"ראשון"

LÙ‡L¯ההתהוות. ,e�È‰Â¿«¿∆∆¿»
,ÔBL‡¯ ÌLa ˜¯ d˙B¯˜Ïƒ¿»«¿≈ƒ
È‡wL ,˙ÈL‡¯ ÌLa ‡ÏÂ¿…¿≈≈ƒ∆»≈
dÓˆÚ ˙ee‰˙‰‰ ÏÚ««ƒ¿««¿»
החכמה שספירת לעיל כמובא

הגילוי" "ראשית נקראת

ÁÏt'a ¯‡·nk)«¿…»¿∆«
'ÔBn¯‰103ÔÈa ˜elÁ‰ »ƒ«ƒ≈

ÔÂÈk ,(ÔBL‡¯Ï ˙ÈL‡≈̄ƒ¿ƒ≈»
ÏÚ ‰�ek‰ ˜¯ ÌL LiL∆≈»«««»»«
‡Ï Ï·‡ ,˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¬»…

,dÓˆÚ ˙ee‰˙‰‰מאחר «ƒ¿««¿»
לסדר התייחסות שם ויש

היא זו בחינה גם השתלשלות,

אבל התחתונות, לדרגות 'ראשון'

לומר שאפשר בחינה אין עדיין

וההתחלה ה'ראשית' שהיא עליה

עם השתלשלות סדר של בפועל

ונבראים ∆∆e‰fLעולמות
LiL ,ÔBL‡¯ È�‡ B¯ÓB‡¿¬ƒƒ∆≈

ÈÓˆÚa È�‡ ˜¯ ÌLועדיין »«¬ƒ¿«¿ƒ
נבראים. של מציאות כל אין

È�‡Â ·e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»«¬ƒ
È‡˜c ,ÔB¯Á‡שהכוונהÏÚ «¬¿»≈«

˙eÏLÏzL‰‰ Ïk ÌeiÒƒ»«ƒ¿«¿¿
תחתונה הכי לדרגה ‰B·Ú„‰עד Ïk ÌeiÒÂשל הפעולה לשלימות עד ¿ƒ»»¬»

המשיח, ימות היינו בעולם, האדם לבואÊ‡Lעבודת Ó‰לעתיד Ìi˜È ∆»¿À««
·e˙kM104'ÈÂ‰ Èt Èk ÂÈcÁÈ ¯Na Ïk e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·Î ‰Ï‚�Â ∆»¿ƒ¿»¿¬»»¿»»»»«¿»ƒƒ¬»»

¯Á�c ÔÈ�Ú‰ ‰È‰È ‡lL e�ÈÈ‰ ,¯acיבשÈ�B¯bההעלם בגלל ƒ≈«¿∆…ƒ¿∆»ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ
בנבראים נרגש לא העליון הדיבור שבגללו שב"חרן" ÛÈÚÒוההסתר Ï"pk)««¿ƒ

¯ac 'ÈÂ‰ ÈÙc ÔÈ�Ú‰ ‡l‡ שבאה‰), הנבראים שבכל האלוקית החיות ∆»»ƒ¿»¿ƒ¬»»ƒ≈
ה' דבר ידי ¯‡i‰על ÏL ÔÙ‡·e ,¯Na Ïk Ïˆ‡ ,Èel‚a ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ≈∆»»»¿…∆∆¿ƒ»

בשר" כל "וראו הכתוב ‰‰˙‡ezn˙,כלשון ˙ÈÏÎz ‡È‰Lכמבואר ∆ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿
עיניו במו דבר רואה אדם שכאשר לשמיעה ראיה בין ההבדל לגבי בחסידות

שיפקפק ויתכן אודותו ששמע מדבר בשונה ספק, כל ללא באמיתתו בטוח הוא

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



l`xyiכב raex z` xtqne awri xtr dpn in

קדם ׁשהיה עלּֿדר אחרֹון, אני נאמר עלֿזה ֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּנה
ּכּמבאר יֹותר, ּולמעלה ראׁשֹון), אני (ּבחינת ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹהּצמצּום

אחר הּגבּול,105ּבמקֹום ּכח ּכן ּגם היה הּצמצּום ׁשּקדם ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
ּכל ּבסּיּום אבל ּבּבליּֿגבּול, ּכלּול ׁשהיה ְְְֲִִֶֶַָָָָָָאּלא
כבֹוד ונגלה ּכאׁשר העבֹודה, ּכל ּובסּיּום ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָההׁשּתלׁשלּות
ּבגּלּוי. הּבליּֿגבּול יהיה ּבּגבּול ּגם הּנה אחרֹון, אני ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָהוי',
ׁשּגם אלקים, אין ּומּבלעדי מּזה, יתרה ּבּכתּוב ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּוממׁשי
ּכל ּבמׁש אחרֹון, ואני ראׁשֹון ּדאני הענינים ב' ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּבין
אףֿעלּֿפי הּנה ּׁשּבינּתים, ההׁשּתלׁשלּות סדר ּובכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָהּזמן

ּדׁשם והסּתר ההעלם יׁשנֹו מּכלֿמקֹום,ׁשּׁשם אלקים, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
אני מּבחינת נמׁש אּלא אלקים), (אין מּבלעדי זה ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאין

אחרֹון. אני ּבבחינת אחרּֿכ ויתּגּלה ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָראׁשֹון,

e‰ÊÂלמּטה יֹורדת הּנׁשמה ׁשּכאׁשר ליעקב, אמת ּתּתן ¿∆ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מּתנה ּבּדר לּה נֹותנים עקביים, לבחינת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָעד
ואני ראׁשֹון ׁשאני ההּכרה אצלּה ׁשּתהיה אמת, ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחינת
עלֿידי הּנה ואחרּֿכ אלקים, אין ּומּבלעדי ְְְֱֲִִִֵֵֵַַַַַַָָֹאחרֹון
ּבהעלם ׁשּגם והּׂשגה, הבנה ׁשל ּבאפן ּבזה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹההתּבֹוננּות
זה ענין ׁשּגם אלקים, אין מּבלעדי הּנה העֹולם, ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוהסּתר
הרי ראׁשֹון, אני מּבחינת יֹותר, ּולמעלה מהוי', ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָנמׁש
הּגׁשמּיים עניניו ּבכל ׁשרֹואה ּבעבֹודתֹו, אצלֹו ּפֹועל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
מהּטבע, ׁשּלמעלה מּבחינה ונמׁשכים נלקחים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהם
ּכּונה מּתֹו זה הרי הּגׁשמּיים ּבענינים עֹוסק ּכאׁשר ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָולכן

ׁשמים ׁשּמּבחינת106לׁשם הענינים ׁשּגם ּדכיון והינּו, , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הם ּגם צריכים ראׁשֹון, אני מּבחינת נלקחים ְְְֱֲִִִִִִִִִֵַַָֹאלקים
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ÊŒÏÚ‰באמיתתו ‰p‰לבוא לעתיד שיהיה האלוקות גילוי ‡�Èעל ¯Ó‡� ƒ≈«∆∆¡«¬ƒ
(ÔBL‡¯ È�‡ ˙�ÈÁa) ÌeˆÓv‰ Ì„˜ ‰È‰L C¯cŒÏÚ ,ÔB¯Á‡«¬«∆∆∆»»…∆«ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ
כפי והסתרים העלמות ללא אלוקות גילוי יהיה אחרון", "אני לבוא, לעתיד כי

והסתרים, העלמות היו לא ראשון", "אני הצמצום, BÈ˙¯,שקודם ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
ה' דבר של הגילוי למעשה

נעלה גילוי יהיה לבוא לעתיד

קודם שהיה מהגילוי יותר

ÌB˜Óaהצמצום ¯‡·nk«¿…»¿»
¯Á‡105ÌeˆÓv‰ Ì„wL «≈∆…∆«ƒ¿

,Ïe·b‰ Ák Ôk Ìb ‰È‰»»«≈…««¿
בגלל שדווקא בחסידות כמבואר

תכלית שהקדושֿברוךֿהוא

שיש כשם בדיוק הרי השלימות

לו יש כך בליֿגבול, של כוח לו

גם קיים שהיה הגבול כוח את

כאשר הראשון הצמצום קודם

גבול ללא האיר «∆‡l‡האור
Ïe·bŒÈÏaa ÏeÏk ‰È‰L∆»»»«¿ƒ¿
לכוח היה לא הצמצום וקודם

ביטוי, Ïkהגבול ÌeiÒa Ï·‡¬»¿ƒ»
Ïk ÌeiÒ·e ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿ƒ»
‰Ï‚�Â ¯L‡k ,‰„B·Ú‰»¬»«¬∆¿ƒ¿»
,ÔB¯Á‡ È�‡ ,'ÈÂ‰ „B·Î¿¬»»¬ƒ«¬
‰È‰È Ïe·ba Ìb ‰p‰ƒ≈««¿ƒ¿∆

Èel‚a Ïe·bŒÈÏa‰ובעוד «¿ƒ¿¿ƒ
קיים היה הגבול הצמצום שלפני

כוח פעלבתור שלא (רק הגבול

לעתיד הרי התבטא), לבואולא

ועוצמתי חזק כלֿכך יהיה הגילוי

הגבול ניכר יהיה לא בגבול שגם

הבליֿגבול. רק אלא

‰¯˙È ·e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»¿≈»
,‰fÓש"אני בלבד זו לא אשר ƒ∆

זה במובן אחרון" ו"אני ראשון"

אלא והסתרים העלמות ללא היא האלוקות לבוא ולעתיד הצמצום שקודם

�È�Ú‰ '· ÔÈa ÌbL ,ÌÈ˜Ï‡ ÔÈ‡ È„ÚÏaÓeÈ�‡Â ÔBL‡¯ È�‡c ÌÈ ƒ«¿»«≈¡…ƒ∆«≈»ƒ¿»ƒ«¬ƒƒ«¬ƒ
ÔÓf‰ Ïk CLÓa ,ÔB¯Á‡בכל וכן המשיח ימות עד הבריאה מהתחלת «¬¿∆∆»«¿«

הדרגות ובכל ‰p‰הבחינות ,ÌÈz�ÈaM ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏÎ·e¿»≈∆«ƒ¿«¿¿∆≈¿«ƒƒ≈
ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰‰ B�LÈ ÌML ÈtŒÏÚŒÛ‡השם שהוא ««ƒ∆»∆¿«∆¿≈¿∆¿≈¿≈¡…ƒ

וההסתרים, ההעלמות נובעים שממנו והצמצום הגבורה מידת «ŒÏkÓƒשל
È„ÚÏaÓ ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌB˜Óואין בתוקף הם וההסתרים ההעלמות כאשר גם »≈∆ƒ«¿»«

ניכרת האלוקות אין דרגות ובאותם שעה שבאותה הכוונה אין אלוקות, גילוי

‡l‡ונרגשת ,(ÌÈ˜Ï‡ ÔÈ‡)שם וגם אז ‡�Èגם ˙�ÈÁaÓ CLÓ� ≈¡…ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ

ÔBL‡¯בהעלם היא ההמשכה שכעת אלא הצמצום, lb˙ÈÂ‰שלפני ƒ¿ƒ¿«∆
CkŒ¯Á‡לבוא ‡ÔB¯Á.לעתיד È�‡ ˙�ÈÁ·a ««»ƒ¿ƒ«¬ƒ«¬

,·˜ÚÈÏ ˙Ó‡ Ôzz e‰ÊÂהדברים פנימיות ‰ÓLp‰לפי ¯L‡kL ¿∆ƒ≈¡∆¿«¬…∆«¬∆«¿»»
יו"ד באות הנרמזת החכמה מדרגהhÓÏ‰מלמעלהBÈ¯„˙מבחינת ∆∆¿«»

ÈÁ·Ï�˙לדרגה „Ú«ƒ¿ƒ«
dÏ ÌÈ�˙B� ,ÌÈÈ·˜Ú¬≈«ƒ¿ƒ»

zÓ�‰מלמעלה C¯ca¿∆∆«»»
‰È‰zL ,˙Ó‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«¡∆∆ƒ¿∆
È�‡L ‰¯k‰‰ dÏˆ‡∆¿»««»»∆¬ƒ
ÔB¯Á‡ È�‡Â ÔBL‡ƒ̄«¬ƒ«¬
,ÌÈ˜Ï‡ ÔÈ‡ È„ÚÏaÓeעל ƒ«¿»«≈¡…ƒ

שלכל הפנימית המשמעות

כאמור «»»¿CkŒ¯Á‡Âהדברים
את קיבלה שהנשמה לאחר

הבסיסית בדרךההכרה בדבר

עבודה ידי על שלא מתנה,

האדם מצד ŒÏÚומאמץ ‰p‰ƒ≈«
‰Êa ˙e��Ba˙‰‰ È„È¿≈«ƒ¿¿»∆
,‰‚O‰Â ‰�·‰ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¬»»¿«»»
¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a ÌbL∆«¿∆¿≈¿∆¿≈

ÌÏBÚ‰מהצמצוםשנובע »»
אלוקים, שם ידי על שנפעל

‰p‰ש דברלאמתו ל ƒ≈
,ÌÈ˜Ï‡ ÔÈ‡ È„ÚÏaÓƒ«¿»«≈¡…ƒ
CLÓ� ‰Ê ÔÈ�Ú ÌbL∆«ƒ¿»∆ƒ¿»

,'ÈÂ‰Óבחסידות כמבואר ≈¬»»
היום "וידעת בעניין בהרחבה

הוא הוי' כי לבבך אל והשבות

של הפנימיות וגם האלוקים"

הוי' היא אלוקים שם

˙�ÈÁaÓ ,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈ƒ¿ƒ«
ÔBL‡¯ È�‡הצמצום,שלפני ¬ƒƒ

הוי' משם Ê‰שלמעלה È¯‰¬≈∆
,B˙„B·Úa BÏˆ‡ ÏÚBt≈∆¿«¬»

והשגה בהבנה המעמיקה הואההתבוננות גם וההסתר ההעלם כל שבעצם

כזו במידה עליו משפיעה ‰ÌÈiÓLbאלוקות ÂÈ�È�Ú ÏÎa ‰‡B¯Lאת ∆∆¿»ƒ¿»»««¿ƒƒ
ליעקב")האמת אמת ÈÁaÓ�‰("תתן ÌÈÎLÓ�Â ÌÈÁ˜Ï� Ì‰L∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»

Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL,שלהם האמיתית המציאות היא ÔÎÏÂוהאלוקות ∆¿«¿»≈«∆«¿»≈
ÌLÏ ‰�ek CBzÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈiÓLb‰ ÌÈ�È�Úa ˜ÒBÚ ¯L‡k«¬∆≈»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¬≈∆ƒ«»»¿≈

ÌÈÓL106ÌÈ˜Ï‡ ˙�ÈÁanL ÌÈ�È�Ú‰ ÌbL ÔÂÈÎc ,e�È‰Â , »«ƒ¿«¿¿≈»∆«»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«¡…ƒ
העלם ידי על שנוצרו מוגבלים נבראים שהם הגשמיים הנבראים כל זה ובכלל

האלוקי האור של�ÌÈÁ˜Ïוצמצום ¯‡ÔBL,דברלאמתו È�‡ ˙�ÈÁaÓ ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒ
ÔBL‡¯ È�‡‰ ÏÈ·La ˙BÈ‰Ï Ì‰ Ìb ÌÈÎÈ¯ˆבהם לעסוק ויש ¿ƒƒ«≈ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒƒ
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i"gyz'd ,fenz a"i

עׂשּיֹותיו ׁשּיהיּו עלֿידיֿזה ראׁשֹון, האני ּבׁשביל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָלהיֹות
יֹותר, נעלית לעבֹודה ׁשּמּגיע זאת, ועֹוד ׁשמים. ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלׁשם
ּבעמק ׁשהּוא ּכפי אלקים אין ּדמּבלעדי הענין ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמּצד
ונמׁש נלקח ּדאלקים ׁשהענין ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹיֹותר,
מּזה, יתרה אּלא אחרֹון, ואני ראׁשֹון אני ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָמּבחינת
ואני ראׁשֹון אני ּבחינת הּוא עצמֹו ּדאלקים ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹׁשהענין

ּכתיב ּדהּנה הּוא107אחרֹון. אּתה מסּתּתר, א-ל אּתה אכן ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
א-ל הּוא ׁשאּתה נאמר ּומּכלֿמקֹום ּבעצם, ּגּלּוי ׁשל ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָענין
הּוא, הענין א הפּכּיים. ענינים ׁשהם אף ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמסּתּתר,
ּבענין מאׁשר יֹותר עֹוד ה"אּתה" יׁשנֹו מסּתּתר" ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּב"א-ל

ּבמקֹום ּבארּכה וכּמבאר מחכם108אחרהּגּלּוי. הּמׁשל ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֻ
הּמדידה ׁשּכח והגּבלה, ּבמדידה חכמתֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּמׁשּפיע
עצם על ּולהעלים ּולהגּביל למּדד ׁשּיכֹול ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹוההגּבלה
לא ּדאם חכמתֹו, מּגּלּוי יֹותר חזק להיֹות צרי ְְְְִִִִִֵָָָָָָָֹחכמתֹו,
אּתה וזהּו כּו'. ּולהגּבילֹו למדדֹו ּביכלּתֹו היה לא ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹכן,
ּבחינת עצמֹו הּוא מסּתּתר א-ל ׁשּבחינת מסּתּתר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַא-ל
לעבֹודה האדם ּבא ּומּזה .יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאּתה,
ענינים הם ׁשעׂשּיֹותיו ּבאפן זה ּׁשאין יֹותר, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹנעלית
הם מּכלֿמקֹום הרי חֹומרּיים, ׁשאינם (ּדאף ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּגׁשמּיים
אם, ּכי ׁשמים, לׁשם היא ׁשּכּונתֹו אּלא ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּגׁשמּיים)
המבאר ּובדגמת מצוה. ׁשל ענין הם עצמם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשעׂשּיֹותיו

אחר ּבמקֹום ּדימי109ּבארּכה העבֹודה ּבין החּלּוק ׁשּזהּו ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
להיֹות צריכֹות החל ׁשּבימי הּׁשּבת, ּדיֹום לעבֹודה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹהחל
ּכדי הּגׁשמּיים) הּצרכים ּכל (ׁשּכֹוללים והּׁשתּיה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהאכילה

ּבּתניא (ּכּמבאר ּבׁשלמּות ה' את לעבד ולכן110ׁשּיּוכל ,( ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
ּכפי רק והגּבלה, ּומדידה זהירּות ּבזה להיֹות ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָצריכה
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אותם, הבורא ה' בשביל בהם ÂÈ˙BiNÚולהשתמש eÈ‰iL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆ƒ¿¬ƒ»
האדם ÌÈÓL.של ÌLÏ¿≈»«ƒ

ÔÈ�Ú‰ „vÓ ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰„B·ÚÏ ÚÈbnL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«ƒ««¬»«¬≈≈ƒ«»ƒ¿»
,¯˙BÈ ˜ÓÚa ‡e‰L ÈÙk ÌÈ˜Ï‡ ÔÈ‡ È„ÚÏaÓcכאמור והוא ¿ƒ«¿»«≈¡…ƒ¿ƒ∆¿…∆≈

ÔÈ�Ú‰L „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆»ƒ¿»
CLÓ�Â Á˜Ï� ÌÈ˜Ï‡c∆¡…ƒƒ¿»¿ƒ¿»
È�‡Â ÔBL‡¯ È�‡ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬ƒƒ«¬ƒ

,ÔB¯Á‡והצמצוםוגם הגבול «¬
הבליֿגבול (כמו אלוקות הוא

אחרון") ו"אני ראשון" "אני של

ÔÈ�Ú‰L ,‰fÓ ‰¯˙È ‡l‡∆»¿≈»ƒ∆∆»ƒ¿»
‡e‰ BÓˆÚ ÌÈ˜Ï‡c∆¡…ƒ«¿
È�‡Â ÔBL‡¯ È�‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«¬ƒƒ«¬ƒ

ÔB¯Á‡גם דבר של ולאמיתו «¬
הבליֿגבול, את מגלה הגבול

אינו וההסתר ההעלם ובעצם

ומסתיר. מעלים

משמעות את ומבאר והולך

ההעלם האמת, שלפי הדברים

מעלים אינו אלוקות על והסתר

ומסתיר:

·È˙k ‰p‰c107‰z‡ ÔÎ‡ ¿ƒ≈¿ƒ»≈«»
‰z‡ ,¯zzÒÓ Ï-‡שהוא ≈ƒ¿«≈«»

בהתייחסות שנאמר נוכח לשון

וגלויה ניכרת ‰e‡למציאות
,ÌˆÚa Èelb ÏL ÔÈ�Úƒ¿»∆ƒ¿∆∆
‰z‡L ¯Ó‡� ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»∆¡«∆«»
Û‡ ,¯zzÒÓ Ï-‡ ‡e‰≈ƒ¿«≈«

ÌÈikÙ‰ ÌÈ�È�Ú Ì‰Lואיך ∆≈ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ
יתכן?. הזה ‰ÔÈ�Úהשילוב C‡«»ƒ¿»

"¯zzÒÓ Ï-‡"aL ,‡e‰∆¿≈ƒ¿«≈
וההסתר ההעלם בתוך היינו

BÚ„עצמו "‰z‡"‰ B�LÈ∆¿»«»
.Èelb‰ ÔÈ�Úa ¯L‡Ó ¯˙BÈ≈≈¬∆¿ƒ¿««ƒ
ÌB˜Óa ‰k¯‡a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»«¬À»¿»

¯Á‡108ÏLn‰הזה לשילוב «≈«»»
נעלה הכי גילוי ישנו וההסתר ההעלם בתוך דבר של לאמיתו כיצד המבאר

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa B˙ÓÎÁ ÚÈtLnL ÌÎÁÓשיכולת שהתלמיד כדי ≈»»∆«¿ƒ«»¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
הגדול החכם של החכמה את לקלוט יצליח ומוגבלת מדודה שלו הקליטה

ÏÚ ÌÈÏÚ‰Ïe ÏÈa‚‰Ïe „cÓÏ ÏBÎiL ‰Ïa‚‰‰Â ‰„È„n‰ ÁkL∆…««¿ƒ»¿««¿»»∆»ƒ¿…¿«¿ƒ¿«¿ƒ«
B˙ÓÎÁ ÌˆÚ,אצלו מאיר שהוא כפי יתגלה ÊÁ˜שלא ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ∆∆»¿»»ƒƒ¿»»

B„„ÓÏ BzÏÎÈa ‰È‰ ‡Ï ,ÔÎ ‡Ï Ì‡c ,B˙ÓÎÁ ÈelbÓ ¯˙BÈ≈ƒƒ»¿»¿ƒ…≈…»»ƒ»¿¿»¿
'eÎ BÏÈa‚‰Ïeהנכנע מהכוח יותר חזק המתגבר שהכוח בפשטות כמובן ¿«¿ƒ

עומק גילוי את ומצמצם הגילוי כוח על מתגבר המגביל הכוח שבפועל וכיון

המגלה. מהכוח חזק המגביל שהכוח נמצא החכם של ‡z‰שכלו e‰ÊÂ¿∆«»
˙�ÈÁaL ,¯zzÒÓ Ï-‡≈ƒ¿«≈∆¿ƒ«

‡e‰ ¯zzÒÓ Ï-‡אמנם ≈ƒ¿«≈
עם אבל האור על והסתר העלם

ההסתרז כוח הואBÓˆÚאת «¿
B˙eÓˆÚ ,‰z‡ ˙�ÈÁa¿ƒ««»«¿

.C¯a˙È B˙e‰Óe«ƒ¿»≈
‰fÓeבכך הפנימית מההכרה ƒ∆

נובע וההעלם הצמצום שגם

בעצמו מהקדושֿברוךֿהוא

הגילוי מכוח יותר נעלה ואפילו

מסוים במובן a‡(לפחות (»
˙ÈÏÚ� ‰„B·ÚÏ Ì„‡‰»»»«¬»«¬≈

¯˙BÈשלמהעבודה האמורה ≈
שמים", לשם מעשיך ≈∆ÔÈ‡M"כל

Ì‰ ÂÈ˙BiNÚL ÔÙ‡a ‰Ê∆¿…∆∆¬ƒ»≈
Û‡c) ÌÈiÓLb ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿«

ÌÈi¯ÓBÁ Ì�È‡Lומגושמים ∆≈»¿ƒƒ
ביותר, ŒÏkÓוגסים È¯‰¬≈ƒ»

ÌÈiÓLb Ì‰ ÌB˜Óולא »≈«¿ƒƒ
מאלוקותרוחניים, )ורחוקים

ÌLÏ ‡È‰ B˙�ekL ‡l‡∆»∆«»»ƒ¿≈
,Ì‡ Èk ,ÌÈÓLאלא »«ƒƒƒ

Ì‰ ÌÓˆÚ ÂÈ˙BiNÚL∆¬ƒ»«¿»≈
˙Ó‚„·e .‰ÂˆÓ ÏL ÔÈ�Úƒ¿»∆ƒ¿»¿À¿«
ÌB˜Óa ‰k¯‡a ¯‡·Ó‰«¿…»«¬À»¿»

¯Á‡109˜elÁ‰ e‰fL «≈∆∆«ƒ
ÈÓÈcההבדל ‰„B·Ú‰ ÔÈa≈»¬»ƒ≈

ÌBÈc ‰„B·ÚÏ ÏÁ‰«…«¬»¿
,˙aM‰והן בשבת שהן אף כי ««»

ה' את לעבוד צריך האדם בחול

שגם באופן חייו את ולנהל

תהיה הגשמיים בעניינים

לחול שבת בין הבדל יש ואלקות קדושה ˆ¯BÎÈ˙מורגשת ÏÁ‰ ÈÓÈaL∆ƒ≈«…¿ƒ
(ÌÈiÓLb‰ ÌÈÎ¯v‰ Ïk ÌÈÏÏBkL) ‰i˙M‰Â ‰ÏÈÎ‡‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬ƒ»¿«¿ƒ»∆¿ƒ»«¿»ƒ««¿ƒƒ

כוונה מתוך אלא תאוותו את למלא כדי ‰'לא ˙‡ „·ÚÏ ÏÎeiL È„k¿≈∆««¬…∆
‡È�za ¯‡·nk) ˙eÓÏLa110‰Êa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ באכילה), ƒ¿≈«¿…»««¿»¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆

בכלל) גשמיים בעניינים (ובעיסוק יתרe¯È‰Ê˙ושתייה בכך לשקוע שלא ¿ƒ
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כג i"gyz'd ,fenz a"i

עׂשּיֹותיו ׁשּיהיּו עלֿידיֿזה ראׁשֹון, האני ּבׁשביל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָלהיֹות
יֹותר, נעלית לעבֹודה ׁשּמּגיע זאת, ועֹוד ׁשמים. ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלׁשם
ּבעמק ׁשהּוא ּכפי אלקים אין ּדמּבלעדי הענין ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמּצד
ונמׁש נלקח ּדאלקים ׁשהענין ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹיֹותר,
מּזה, יתרה אּלא אחרֹון, ואני ראׁשֹון אני ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָמּבחינת
ואני ראׁשֹון אני ּבחינת הּוא עצמֹו ּדאלקים ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹׁשהענין

ּכתיב ּדהּנה הּוא107אחרֹון. אּתה מסּתּתר, א-ל אּתה אכן ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
א-ל הּוא ׁשאּתה נאמר ּומּכלֿמקֹום ּבעצם, ּגּלּוי ׁשל ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָענין
הּוא, הענין א הפּכּיים. ענינים ׁשהם אף ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמסּתּתר,
ּבענין מאׁשר יֹותר עֹוד ה"אּתה" יׁשנֹו מסּתּתר" ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּב"א-ל

ּבמקֹום ּבארּכה וכּמבאר מחכם108אחרהּגּלּוי. הּמׁשל ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֻ
הּמדידה ׁשּכח והגּבלה, ּבמדידה חכמתֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּמׁשּפיע
עצם על ּולהעלים ּולהגּביל למּדד ׁשּיכֹול ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹוההגּבלה
לא ּדאם חכמתֹו, מּגּלּוי יֹותר חזק להיֹות צרי ְְְְִִִִִֵָָָָָָָֹחכמתֹו,
אּתה וזהּו כּו'. ּולהגּבילֹו למדדֹו ּביכלּתֹו היה לא ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹכן,
ּבחינת עצמֹו הּוא מסּתּתר א-ל ׁשּבחינת מסּתּתר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַא-ל
לעבֹודה האדם ּבא ּומּזה .יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאּתה,
ענינים הם ׁשעׂשּיֹותיו ּבאפן זה ּׁשאין יֹותר, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹנעלית
הם מּכלֿמקֹום הרי חֹומרּיים, ׁשאינם (ּדאף ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּגׁשמּיים
אם, ּכי ׁשמים, לׁשם היא ׁשּכּונתֹו אּלא ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּגׁשמּיים)
המבאר ּובדגמת מצוה. ׁשל ענין הם עצמם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשעׂשּיֹותיו

אחר ּבמקֹום ּדימי109ּבארּכה העבֹודה ּבין החּלּוק ׁשּזהּו ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
להיֹות צריכֹות החל ׁשּבימי הּׁשּבת, ּדיֹום לעבֹודה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹהחל
ּכדי הּגׁשמּיים) הּצרכים ּכל (ׁשּכֹוללים והּׁשתּיה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהאכילה

ּבּתניא (ּכּמבאר ּבׁשלמּות ה' את לעבד ולכן110ׁשּיּוכל ,( ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
ּכפי רק והגּבלה, ּומדידה זהירּות ּבזה להיֹות ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָצריכה
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אותם, הבורא ה' בשביל בהם ÂÈ˙BiNÚולהשתמש eÈ‰iL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆ƒ¿¬ƒ»
האדם ÌÈÓL.של ÌLÏ¿≈»«ƒ

ÔÈ�Ú‰ „vÓ ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰„B·ÚÏ ÚÈbnL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«ƒ««¬»«¬≈≈ƒ«»ƒ¿»
,¯˙BÈ ˜ÓÚa ‡e‰L ÈÙk ÌÈ˜Ï‡ ÔÈ‡ È„ÚÏaÓcכאמור והוא ¿ƒ«¿»«≈¡…ƒ¿ƒ∆¿…∆≈

ÔÈ�Ú‰L „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆»ƒ¿»
CLÓ�Â Á˜Ï� ÌÈ˜Ï‡c∆¡…ƒƒ¿»¿ƒ¿»
È�‡Â ÔBL‡¯ È�‡ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬ƒƒ«¬ƒ

,ÔB¯Á‡והצמצוםוגם הגבול «¬
הבליֿגבול (כמו אלוקות הוא

אחרון") ו"אני ראשון" "אני של

ÔÈ�Ú‰L ,‰fÓ ‰¯˙È ‡l‡∆»¿≈»ƒ∆∆»ƒ¿»
‡e‰ BÓˆÚ ÌÈ˜Ï‡c∆¡…ƒ«¿
È�‡Â ÔBL‡¯ È�‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«¬ƒƒ«¬ƒ

ÔB¯Á‡גם דבר של ולאמיתו «¬
הבליֿגבול, את מגלה הגבול

אינו וההסתר ההעלם ובעצם

ומסתיר. מעלים

משמעות את ומבאר והולך

ההעלם האמת, שלפי הדברים

מעלים אינו אלוקות על והסתר

ומסתיר:

·È˙k ‰p‰c107‰z‡ ÔÎ‡ ¿ƒ≈¿ƒ»≈«»
‰z‡ ,¯zzÒÓ Ï-‡שהוא ≈ƒ¿«≈«»

בהתייחסות שנאמר נוכח לשון

וגלויה ניכרת ‰e‡למציאות
,ÌˆÚa Èelb ÏL ÔÈ�Úƒ¿»∆ƒ¿∆∆
‰z‡L ¯Ó‡� ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»∆¡«∆«»
Û‡ ,¯zzÒÓ Ï-‡ ‡e‰≈ƒ¿«≈«

ÌÈikÙ‰ ÌÈ�È�Ú Ì‰Lואיך ∆≈ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ
יתכן?. הזה ‰ÔÈ�Úהשילוב C‡«»ƒ¿»

"¯zzÒÓ Ï-‡"aL ,‡e‰∆¿≈ƒ¿«≈
וההסתר ההעלם בתוך היינו

BÚ„עצמו "‰z‡"‰ B�LÈ∆¿»«»
.Èelb‰ ÔÈ�Úa ¯L‡Ó ¯˙BÈ≈≈¬∆¿ƒ¿««ƒ
ÌB˜Óa ‰k¯‡a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»«¬À»¿»

¯Á‡108ÏLn‰הזה לשילוב «≈«»»
נעלה הכי גילוי ישנו וההסתר ההעלם בתוך דבר של לאמיתו כיצד המבאר

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa B˙ÓÎÁ ÚÈtLnL ÌÎÁÓשיכולת שהתלמיד כדי ≈»»∆«¿ƒ«»¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
הגדול החכם של החכמה את לקלוט יצליח ומוגבלת מדודה שלו הקליטה

ÏÚ ÌÈÏÚ‰Ïe ÏÈa‚‰Ïe „cÓÏ ÏBÎiL ‰Ïa‚‰‰Â ‰„È„n‰ ÁkL∆…««¿ƒ»¿««¿»»∆»ƒ¿…¿«¿ƒ¿«¿ƒ«
B˙ÓÎÁ ÌˆÚ,אצלו מאיר שהוא כפי יתגלה ÊÁ˜שלא ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ∆∆»¿»»ƒƒ¿»»

B„„ÓÏ BzÏÎÈa ‰È‰ ‡Ï ,ÔÎ ‡Ï Ì‡c ,B˙ÓÎÁ ÈelbÓ ¯˙BÈ≈ƒƒ»¿»¿ƒ…≈…»»ƒ»¿¿»¿
'eÎ BÏÈa‚‰Ïeהנכנע מהכוח יותר חזק המתגבר שהכוח בפשטות כמובן ¿«¿ƒ

עומק גילוי את ומצמצם הגילוי כוח על מתגבר המגביל הכוח שבפועל וכיון

המגלה. מהכוח חזק המגביל שהכוח נמצא החכם של ‡z‰שכלו e‰ÊÂ¿∆«»
˙�ÈÁaL ,¯zzÒÓ Ï-‡≈ƒ¿«≈∆¿ƒ«

‡e‰ ¯zzÒÓ Ï-‡אמנם ≈ƒ¿«≈
עם אבל האור על והסתר העלם

ההסתרז כוח הואBÓˆÚאת «¿
B˙eÓˆÚ ,‰z‡ ˙�ÈÁa¿ƒ««»«¿

.C¯a˙È B˙e‰Óe«ƒ¿»≈
‰fÓeבכך הפנימית מההכרה ƒ∆

נובע וההעלם הצמצום שגם

בעצמו מהקדושֿברוךֿהוא

הגילוי מכוח יותר נעלה ואפילו

מסוים במובן a‡(לפחות (»
˙ÈÏÚ� ‰„B·ÚÏ Ì„‡‰»»»«¬»«¬≈

¯˙BÈשלמהעבודה האמורה ≈
שמים", לשם מעשיך ≈∆ÔÈ‡M"כל

Ì‰ ÂÈ˙BiNÚL ÔÙ‡a ‰Ê∆¿…∆∆¬ƒ»≈
Û‡c) ÌÈiÓLb ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿«

ÌÈi¯ÓBÁ Ì�È‡Lומגושמים ∆≈»¿ƒƒ
ביותר, ŒÏkÓוגסים È¯‰¬≈ƒ»

ÌÈiÓLb Ì‰ ÌB˜Óולא »≈«¿ƒƒ
מאלוקותרוחניים, )ורחוקים

ÌLÏ ‡È‰ B˙�ekL ‡l‡∆»∆«»»ƒ¿≈
,Ì‡ Èk ,ÌÈÓLאלא »«ƒƒƒ

Ì‰ ÌÓˆÚ ÂÈ˙BiNÚL∆¬ƒ»«¿»≈
˙Ó‚„·e .‰ÂˆÓ ÏL ÔÈ�Úƒ¿»∆ƒ¿»¿À¿«
ÌB˜Óa ‰k¯‡a ¯‡·Ó‰«¿…»«¬À»¿»

¯Á‡109˜elÁ‰ e‰fL «≈∆∆«ƒ
ÈÓÈcההבדל ‰„B·Ú‰ ÔÈa≈»¬»ƒ≈

ÌBÈc ‰„B·ÚÏ ÏÁ‰«…«¬»¿
,˙aM‰והן בשבת שהן אף כי ««»

ה' את לעבוד צריך האדם בחול

שגם באופן חייו את ולנהל

תהיה הגשמיים בעניינים

לחול שבת בין הבדל יש ואלקות קדושה ˆ¯BÎÈ˙מורגשת ÏÁ‰ ÈÓÈaL∆ƒ≈«…¿ƒ
(ÌÈiÓLb‰ ÌÈÎ¯v‰ Ïk ÌÈÏÏBkL) ‰i˙M‰Â ‰ÏÈÎ‡‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬ƒ»¿«¿ƒ»∆¿ƒ»«¿»ƒ««¿ƒƒ

כוונה מתוך אלא תאוותו את למלא כדי ‰'לא ˙‡ „·ÚÏ ÏÎeiL È„k¿≈∆««¬…∆
‡È�za ¯‡·nk) ˙eÓÏLa110‰Êa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ באכילה), ƒ¿≈«¿…»««¿»¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆

בכלל) גשמיים בעניינים (ובעיסוק יתרe¯È‰Ê˙ושתייה בכך לשקוע שלא ¿ƒ
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ּבׁשלמּות, עבֹודתֹו לעבד ׁשּיּוכל הּגּוף לבריאּות ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֻהּמכרח
ּוׁשתּיה, ּבאכילה לעּנגֹו ׁשּמצוה ּבׁשּבת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

יׁשן ויין ׁשמן והאכילה111ּבבׂשר והּיין ׁשהּבׂשר היינּו, , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּזֹוהי ואלקּות, מצוה ׁשל ענין נעׂשים ּגּופא ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹוהּׁשתּיה
לׁשם הם עׂשּיֹותיו ׁשּכל מהעבֹודה יֹותר נעלית ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָעבֹודה
אלקים, אין ׁשּמּבלעדי ההּכרה מּצד ׁשּנעׂשית ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשמים,
ואני ראׁשֹון אני ּבחינת הּוא עצמֹו ּדאלקים ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹׁשהענין
אּתה. ּבחינת עצמֹו הּוא מסּתּתר ּדא-ל והענין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָאחרֹון,

ליעקב,‡Cי) אמת ּדּתּתן הענין להיֹות אפׁשר ּכיצד «ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבתֹור לּה יּתנּו למּטה ׁשּירדה ּכפי תׁשהּנׁשמה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ
ׁשהם ׁשּלמּטה מהענינים לגמרי הפ ׁשהּוא ענין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמּתנה
נאמר עלֿזה הּנה והגּבלה, ּובמדידה הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבסדר
ּדהּנה, ּבזה, והענין קדם. מימי לאבֹותינּו נׁשּבעּת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאׁשר
הּבנין, ימי ׁשבעת הם עֹולם ימי קדם. וימי עֹולם ימי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָיׁש
עלֿידי ׁשּבאֹות הּמּדֹות הם האדם ּבעבֹודת ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשדגמתם
וׂשכל. טעם ׁשעלּֿפי מּדֹות ׁשבע), (ּבאר והּׂשגה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהבנה
ּכפי הּמּדֹות הם ׁשדגמתם קדם, ימי הם מהם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּולמעלה
ּדבכל ׁשּמהאהבה והינּו, וׂשכל, מּטעם למעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהם
ענין ׁשהּוא ,מאד ּדבכל לעבֹודה האדם מּגיע ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹלבב
כן ּוכמֹו ודעת. וטעם מּׂשכל למעלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהמסירּותֿנפׁש,
מּדֹות ויׁש ׁשּבהׁשּתלׁשלּות, מּדֹות ׁשּיׁש למעלה, ּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָיּובן
הּמּדֹות ׁשּמּצד אף ולכן, מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלמעלה
ׁשל ענין יׁשנֹו ּוגבּורה, חסד ּבהם ׁשּיׁש ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּבהׁשּתלׁשלּות
ּבחינת לּה ׁשּיּתנּו ראּויה הּנׁשמה אם ודקּדּוק ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָמדידה

ּפניו' על וּיּפל ראה 'אמת אמרּו ׁשעלֿזה ,112אמת, ְֱֱִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשהם קדם, מימי לאבֹותינּו ׁשּנׁשּבעּת ּכיון ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּכלֿמקֹום,
הּׁשבּועה ּבכח הּנה מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּמּדֹות
ּבעבֹודה ׁשּגם למּטה, לּנׁשמה הּׂשבע ענין מהם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹנמׁש
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המידה ‰Ûebעל ˙e‡È¯·Ï Á¯În‰ ÈÙk ˜¯ ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óe¿ƒ»¿«¿»»«¿ƒ«À¿»ƒ¿ƒ«
˙eÓÏLa B˙„B·Ú „·ÚÏ ÏÎeiL,יותר aLa˙ולא ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ∆««¬…¬»ƒ¿≈«∆≈≈¿«»

ÔLÈ ÔÈÈÂ ÔÓL ¯N·a ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a B‚pÚÏ ‰ÂˆnL111, ∆ƒ¿»¿«¿»¬ƒ»¿ƒ»¿»»»≈¿«ƒ»»
‡Ùeb ‰i˙M‰Â ‰ÏÈÎ‡‰Â ÔÈi‰Â ¯Na‰L ,e�ÈÈ‰עיסוק שהם למרות «¿∆«»»¿««ƒ¿»¬ƒ»¿«¿ƒ»»

הגשמי הגוף ÌÈNÚ�«¬ƒבענייני
,˙e˜Ï‡Â ‰ÂˆÓ ÏL ÔÈ�Úƒ¿»∆ƒ¿»∆¡…
˙ÈÏÚ� ‰„B·Ú È‰BfL∆ƒ¬»«¬≈
ÏkL ‰„B·Ú‰Ó ¯˙BÈ≈≈»¬»∆»

Ì‰ ÂÈ˙BiNÚגשמייםעניינים ¬ƒ»≈
שהם ÌÈÓL,רק ÌLÏ¿≈»«ƒ

הם עשיותיו שכל זו ועבודה

העבודה היא מצוה, ענייני עצמם

יותר vÓ„הנעלית ˙ÈNÚpL∆«¬≈ƒ«
ÔÈ‡ È„ÚÏanL ‰¯k‰‰««»»∆ƒ«¿»«≈
ÌÈ˜Ï‡c ÔÈ�Ú‰L ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆»ƒ¿»∆¡…ƒ
È�‡ ˙�ÈÁa ‡e‰ BÓˆÚ«¿¿ƒ«¬ƒ
,ÔB¯Á‡ È�‡Â ÔBL‡ƒ̄«¬ƒ«¬
¯zzÒÓ Ï-‡c ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿≈ƒ¿«≈
‰z‡ ˙�ÈÁa BÓˆÚ ‡e‰«¿¿ƒ««»
יתברך, ומהותו עצמותו היינו

לעיל. כמבואר

¯LÙ‡ „ˆÈk C‡ (Èיכול «≈«∆¿»
˙Ó‡ Ôzzc ÔÈ�Ú‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈¡∆
ÈÙk ‰ÓLp‰L ,·˜ÚÈÏ¿«¬…∆«¿»»¿ƒ

‰hÓÏ ‰„¯iLוהיא ∆»¿»¿«»
גשמי בגוף dÏמלובשת e�zÈƒ¿»
‰�zÓ ˙¯B˙aשתעבוד מבלי ¿««»»

הכרה כזו כך על ותתייגע

ממדידה שלמעלה באלוקות

לפני ראשון" "אני והגבלה,

לעתיד אחרון" ו"אני הצמצום,

אלקים" אין "ומבלעדי לבוא,

הוא עצמו וההסתר שהצמצום

שכל מסתתר", אֿל "אתה בחינת

הוא ‰CÙזה ‡e‰L ÔÈ�Úƒ¿»∆≈∆
ÌÈ�È�Ú‰Ó È¯Ó‚Ï¿«¿≈≈»ƒ¿»ƒ
¯„Òa Ì‰L ‰hÓlL∆¿«»∆≈¿≈∆
‰„È„Ó·e ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ»

‰Ïa‚‰Âלמדידה הגשמי?,עד הזה עולם של והגבלה ¿«¿»»
¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚ ‰p‰"ליעקב אמת "תתן הפסוק וסיום ‡L¯בהמשך ƒ≈«∆∆¡«¬∆

ÈÓÈ LÈ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â .Ì„˜ ÈÓÈÓ e�È˙B·‡Ï zÚaL�ƒ¿«¿»«¬≈ƒ≈∆∆¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈¿≈
,ÔÈ�a‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ì‰ ÌÏBÚ ÈÓÈ .Ì„˜ ÈÓÈÂ ÌÏBÚהמידות שבע »ƒ≈∆∆¿≈»≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿»

בראשית בימי העולם נברא ‰Ìשבהם Ì„‡‰ ˙„B·Úa Ì˙Ó‚„L∆À¿»»«¬«»»»≈

˙B‡aL ˙Bcn‰'ו'נולדותÚ·L ¯‡a) ‰‚O‰Â ‰�·‰ È„ÈŒÏÚוגם «ƒ∆»«¿≈¬»»¿«»»¿≈∆«
השתלשלו שבאדם שהמידות העליונות המידות שבע כנגד שבע הוא מספרם

הן),מהם הרי בשכל, מהתבוננות כתוצאה באו אלו שמידות BcÓƒ˙וכיון
Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏe .ÏÎNÂ ÌÚË ÈtŒÏÚLשהן אלו ממידות למעלה ∆«ƒ««»≈∆¿«¿»≈∆

עולם" "ימי ÈÓÈבבחינת Ì‰≈¿≈
Ì‰ Ì˙Ó‚„L ,Ì„∆̃∆∆À¿»»≈
‰ÏÚÓÏ Ì‰L ÈÙk ˙Bcn‰«ƒ¿ƒ∆≈¿«¿»
,e�È‰Â ,ÏÎNÂ ÌÚhÓƒ««»≈∆¿«¿
E··Ï ÏÎ·c ‰·‰‡‰nL∆≈»«¬»ƒ¿»¿»¿

על כתוצאהשבאה השכל, ידי

ב"שמע ה' באחדות מההתבוננות

‰‡„Ìישראל" ÚÈbÓ«ƒ«»»»
‰„B·ÚÏעבודת יותר, נעלית «¬»
E„‡Ó,האהבה ÏÎ·cבחינת ƒ¿»¿…∆

ממדידה ולמעלה "מאד"

ÔÈ�Úוהגבלה ‡e‰L∆ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ ,LÙ�Œ˙e¯ÈÒÓ‰«¿ƒ∆∆¿«¿»
BÓÎe .˙Ú„Â ÌÚËÂ ÏÎOÓƒ≈∆¿««»««¿
,‰ÏÚÓÏ Ìb Ô·eÈ ÔÎ≈»«¿«¿»

BcÓ˙באלוקות LiL∆≈ƒ
,˙eÏLÏzL‰aLשהם ∆¿ƒ¿«¿¿

שכל פי שעל מידות בדוגמת

ודעת BcÓ˙וטעם LÈÂ¿≈ƒ
.˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
˙Bcn‰ „vnL Û‡ ,ÔÎÏÂ¿»≈«∆ƒ««ƒ
LiL ˙eÏLÏzL‰aL∆¿ƒ¿«¿¿∆≈
B�LÈ ,‰¯e·‚e „ÒÁ Ì‰a»∆∆∆¿»∆¿
˜ec˜„Â ‰„È„Ó ÏL ÔÈ�Úƒ¿»∆¿ƒ»¿ƒ¿

הגבורה מידת Ì‡ƒמצד
dÏ e�ziL ‰Èe‡¯ ‰ÓLp‰«¿»»¿»∆ƒ¿»
‰ÊŒÏÚL ,˙Ó‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«¡∆∆«∆

e¯Ó‡הפסוק על ז"ל חכמינו »¿
ארצה ויקד משה "וימהר

ÏtiÂוישתחו", ‰‡¯ ˙Ó‡'¡∆»»«ƒ…
'ÂÈ�t ÏÚ112,רואים ומכאן «»»

מידת של מעלתה גודל את

כפי המידות מצד ואכן האמת,

ובמדידה בהשתלשלות שהן

האמת בחינת את לקבל ראוי האדם שאין תהיה שהמסקנה יתכן והגבלה

ÓÈÓ e�È˙B·‡Ï zÚaLpL ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓÌ‰L ,Ì„˜ È ƒ»»≈»∆ƒ¿«¿»«¬≈ƒ≈∆∆∆≈
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙Bcn‰באלוקות קשורים ישראל ובני «ƒ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

זו גבוהה Ì‰Óבדרגה CLÓ� ‰Úe·M‰ ÁÎa ‰p‰אלו ÔÈ�Úממידות ƒ≈¿…««¿»ƒ¿»≈∆ƒ¿«
,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL ‰„B·Úa ÌbL ,‰hÓÏ ‰ÓLpÏ Ú·O‰«…««¿»»¿«»∆«»¬»∆«ƒ««»««
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i"gyz'd ,fenz a"i

ימׁש מהּׂשכל, ׁשּלמּטה ּבמּדֹות ודעת, טעם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻׁשעלּֿפי
ראׁשֹון ׁשאני וההּׂשגה וההבנה ההּכרה האמת, ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבחינת

אלקים. אין ּומּבלעדי אחרֹון ְֱֲֲִִִֵַַַַָֹואני

e‰ÊÂ,ׁשבּועה מּלׁשֹון (ּבקמ"ץ), ׁשבע ּדבאר הענין ּגם ¿∆ְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
ּבּמדרׁש מּׁשרׁשּה113ּכדאיתא ׁשבּועה, ׁשל מּבארּה ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָ
הּׁשבּועה ׁשל ׁשּמׁשּביעין114ּומקֹורּה הּׁשבּועה ׁשּזֹוהי , ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

ּדוּיצא הענין על לּנׁשמה ּכח נֹותנת זֹו ׁשּׁשבּועה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאֹותֹו,
הּדּבּור לעֹולם חרנה, וּיל העּלּוי, מּתכלית ׁשבע, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמּבאר
ועֹולם הּמחׁשבה עֹולם את לברר ּדפרּודא, ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָועלמא
ּברּור ולפעל כּו', הּנּצֹוצֹות את ּולהעלֹות ְְְֲִִִֵֶַַַֹהּדּבּור,

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּצאן, ּברּור ענין ׁשּזהּו ואּתנה115הּנׁשמֹות, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
הענינים ּכל עם מּׁשם ׁשּיֹוצאים ועד אּתם, אדם גֹו' ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹצאני
ּבא ׁשּׁשם ּבּמקֹום ׁשם, וּילן למּטה, וירדּו ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנמׁשכּו

ו). סעיף (כנ"ל ְִֶֶַהּׁשמׁש

e‰ÊÂעפר עד ּבני ּכׁשּיּגיעּו ליעקב הּקּב"ה ׁשאמר ּגם ¿∆ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
והינּו, וקדמה, יּמה ּופרצּת ׁשעה אֹותּה ְְְְֵֶַַָָָָָָָָָָָהארץ,
עד ׁשּיֹורדין ּובאפן למּטה, הּירידה ׁשּיׁשנּה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעלֿידיֿזה

עליו ּדׁשין ׁשהּכל הארץ, הּירידה116עפר ענין ׁשהּוא , ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּתֹורה נּתנה ׁשם ּדוקא הּנה ּדפרּודא, למּטה117לעלמא , ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָ

ּביניכם יׁש יצרֿהרע כּו' ירדּתם למצרים ּכדי118ּדוקא, , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הּיציאה ענין ׁשהּוא וקדמה, יּמה ּופרצּת יהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּמּׁשם
ט) (סעיף לעיל האמּור עלּֿדר ההגּבלֹות, ְְִֵֶֶַַַָָָָמּכל
אני מּבחינת יֹותר למעלה יהיה אחרֹון אני ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָׁשּבחינת
ּבֹו ׁשּיאיר ּבאפן הּגבּול ּכח יהיה ׁשאז ּכיון ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹראׁשֹון,
יהיה מסּתּתר א-ל ׁשּבחינת מּזה, ויתירה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהּבליּֿגבּול,
הוי' ּפי ּכי ּבׂשר ּכל ׁשראּו ּובאפן אּתה, ּבחינת ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹּבגלּוי

ִֵּדּבר.
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ז.113) פס"ח, שם.114)ב"ר מת"כ ואתן).115)פי' (ושם: לא לד, שם.116)יחזקאל ובמת"כ ט פמ"ט, ב"ר גם117)ראה ראה

ואילך. תתקסא ס"ע בלק ואילך.118)אוה"ת סע"ב פח, שבת
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‰¯k‰‰ ,˙Ó‡‰ ˙�ÈÁa CLÓÈ ,ÏÎO‰Ó ‰hÓlL ˙BcÓa¿ƒ∆¿«»≈«≈∆À¿«¿ƒ«»¡∆««»»
ÔÈ‡ È„ÚÏaÓe ÔB¯Á‡ È�‡Â ÔBL‡¯ È�‡L ‰‚O‰‰Â ‰�·‰‰Â¿«¬»»¿««»»∆¬ƒƒ«¬ƒ«¬ƒ«¿»«≈
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כה i"gyz'd ,fenz a"i

ימׁש מהּׂשכל, ׁשּלמּטה ּבמּדֹות ודעת, טעם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻׁשעלּֿפי
ראׁשֹון ׁשאני וההּׂשגה וההבנה ההּכרה האמת, ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבחינת

אלקים. אין ּומּבלעדי אחרֹון ְֱֲֲִִִֵַַַַָֹואני

e‰ÊÂ,ׁשבּועה מּלׁשֹון (ּבקמ"ץ), ׁשבע ּדבאר הענין ּגם ¿∆ְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
ּבּמדרׁש מּׁשרׁשּה113ּכדאיתא ׁשבּועה, ׁשל מּבארּה ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָ
הּׁשבּועה ׁשל ׁשּמׁשּביעין114ּומקֹורּה הּׁשבּועה ׁשּזֹוהי , ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

ּדוּיצא הענין על לּנׁשמה ּכח נֹותנת זֹו ׁשּׁשבּועה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאֹותֹו,
הּדּבּור לעֹולם חרנה, וּיל העּלּוי, מּתכלית ׁשבע, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמּבאר
ועֹולם הּמחׁשבה עֹולם את לברר ּדפרּודא, ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָועלמא
ּברּור ולפעל כּו', הּנּצֹוצֹות את ּולהעלֹות ְְְֲִִִֵֶַַַֹהּדּבּור,

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּצאן, ּברּור ענין ׁשּזהּו ואּתנה115הּנׁשמֹות, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
הענינים ּכל עם מּׁשם ׁשּיֹוצאים ועד אּתם, אדם גֹו' ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹצאני
ּבא ׁשּׁשם ּבּמקֹום ׁשם, וּילן למּטה, וירדּו ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנמׁשכּו

ו). סעיף (כנ"ל ְִֶֶַהּׁשמׁש

e‰ÊÂעפר עד ּבני ּכׁשּיּגיעּו ליעקב הּקּב"ה ׁשאמר ּגם ¿∆ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
והינּו, וקדמה, יּמה ּופרצּת ׁשעה אֹותּה ְְְְֵֶַַָָָָָָָָָָָהארץ,
עד ׁשּיֹורדין ּובאפן למּטה, הּירידה ׁשּיׁשנּה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעלֿידיֿזה

עליו ּדׁשין ׁשהּכל הארץ, הּירידה116עפר ענין ׁשהּוא , ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּתֹורה נּתנה ׁשם ּדוקא הּנה ּדפרּודא, למּטה117לעלמא , ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָ

ּביניכם יׁש יצרֿהרע כּו' ירדּתם למצרים ּכדי118ּדוקא, , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הּיציאה ענין ׁשהּוא וקדמה, יּמה ּופרצּת יהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּמּׁשם
ט) (סעיף לעיל האמּור עלּֿדר ההגּבלֹות, ְְִֵֶֶַַַָָָָמּכל
אני מּבחינת יֹותר למעלה יהיה אחרֹון אני ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָׁשּבחינת
ּבֹו ׁשּיאיר ּבאפן הּגבּול ּכח יהיה ׁשאז ּכיון ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹראׁשֹון,
יהיה מסּתּתר א-ל ׁשּבחינת מּזה, ויתירה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהּבליּֿגבּול,
הוי' ּפי ּכי ּבׂשר ּכל ׁשראּו ּובאפן אּתה, ּבחינת ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹּבגלּוי

ִֵּדּבר.
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שכאשר ז"ל חכמינו כמאמר

תינתן שהתורה בקשו המלאכים

רבנו משה להם אמר בשמים,

Œ¯ˆÈ 'eÎ Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆≈∆
ÌÎÈ�Èa LÈ Ú¯‰118והרי »«≈≈≈∆

ה' "אנכי כתוב הדברות בעשרת

מארץ הוצאתיך אשר אלוקיך

"לא כמו ואזהרות מצרים"

רק מקום להם שיש וכד' תרצח"

וכל הרע, יצר לו שיש מי לגבי

לצורך היא הזו הגדולה הירידה

È‰È‰עליה ÌMnL È„k¿≈∆ƒ»ƒ¿∆
,‰Ó„˜Â ‰nÈ zˆ¯Ùe»«¿»»»»≈¿»
‰‡Èˆi‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿««¿ƒ»

‰‰‚BÏaוה"פריצה" ÏkÓ,˙ ƒ»««¿»
ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ C¯cŒÏÚ«∆∆»»¿≈

ט) ‡�È(סעיף ˙�ÈÁaL∆¿ƒ«¬ƒ
ÔB¯Á‡ימות של הגילויים «¬
BÈ˙¯המשיח ‰ÏÚÓÏ ‰È‰Èƒ¿∆¿«¿»≈

,ÔBL‡¯ È�‡ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬ƒƒ
הצמצום לפני שהיה «≈ÔÂÈkהגילוי

Ê‡Lלבוא Ákלעתיד ‰È‰È ∆»ƒ¿∆…«
Ba ¯È‡iL ÔÙ‡a Ïe·b‰«¿¿…∆∆»ƒ

,Ïe·bŒÈÏa‰יציאה היינו «¿ƒ¿
כל של מוחלטת ו'פריצה'

zzÒÓ¯ההגבלות Ï-‡ ˙�ÈÁaL ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂעצמו וההעלם הצמצום ƒ≈»ƒ∆∆¿ƒ«≈ƒ¿«≈
¯Na Ïk e‡¯L ÔÙ‡·e ,‰z‡ ˙�ÈÁa ÈeÏ‚a ‰È‰Èהבשר הגשמיוגם ƒ¿∆¿»¿ƒ««»¿…∆∆»»»»

בגלוי יראה אותו, ומקיים שמחיה ה' דבר על ומסתיר מעלים Ètשכעת Èkƒƒ
¯ac 'ÈÂ‰.מאלוקות היא וקיומו חיותו וכל ¬»»ƒ≈
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עפרÊŒÈtŒÏÚÂ‰יא) מנה מי ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם יּובן ¿«ƒ∆ֲִֵֶַַַָָָָ
ּדהּנה, יׂשראל. רבע את ּומסּפר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֹיעקב

ז"ל חכמינּו ּבמדרׁשי איתא מנה ׁשהּוא119ּבפרּוׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ
אּפים אחת מנה והּוא120מּלׁשֹון מּתנה. ׁשל ענין ׁשּזהּו , ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ליעקב,עלּֿדר אמת ּתּתן ּבענין לעיל ּׁשּנתּבאר מה  ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
העבֹודה. ער לפי נמּדד ׁשאינֹו מּתנה, ּבתֹורת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבא
ּבחינה ׁשּזֹוהי מנה), (מי מי מּבחינת היא זֹו ְְִִִִִִִֶַַָָָָָּומּתנה

ההׁשּתלׁשלּות סדר מּכל ּבעפר121ׁשּלמעלה ונמׁשכת , ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
נמצאים ׁשּכאׁשר היינּו, יעקב), עפר מנה (מי ְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֹיעקב
ּגרֹוני, ונחר הּׁשמׁש, ּבא ׁשּׁשם ּדפרּודא, ּבעלמא ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָלמּטה,
הּיּו"ד עלֿידי ׁשּנּתן ּבכח העבֹודה, ּכל את ׁשם ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹיפעלּו
ׁשּבּנׁשמה, העקב לבחינת עד ּבעצמֹו ׁשּיֹורד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּדיעקב
ועד ׁשּבעֹולם, העקביים לבחינת ּגם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועלֿידיֿזה
נעׂשית זֹו ירידה עלֿידי והּנה, ּדמׁשיחא. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָלעקבתא
ּבעבֹודת ּגם ׁשּנתוּסף ּבאפן למעלה העלּיה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאחרּֿכ

המבאר ועלּֿדר עצמּה, האלקית ּבענין122הּנפׁש ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
,מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּבכל גֹו' ְְְְְְְְְְֶַַָָָָָָֹואהבּת
ּבּנפׁש עבֹודתּה עֹובדת האלקית ׁשהּנפׁש ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשעלֿידיֿזה
הענין ּגם ואחרּֿכ ּדאתּכפיא, הענין ּבּה לפעל ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָָֹהּבהמית
נתוּסף אזי למיתקא, ּומרירּו לנהֹורא חׁשּוכא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָּדאתהּפכא
ׁשּמּצד האלקית הּנפׁש ּבעבֹודת ּגם ּדבליּֿגבּול ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהענין
ּומסּפר אֹומרֹו וזהּו ׂשכל. ׁשעלּֿפי ּבמּדֹות היא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָעצמּה
האלקית הּנפׁש על קאי יׂשראל ּדהּנה, יׂשראל. רבע ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאת
לי יׂשראל, ּבׁשם ׁשּנקראת עצמּה מּצד ׁשהיא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּכפי

ּבּמחׁשבה123ראׁש עלּו יׂשראל נׁשמֹות ּכי, והינּו,124, , ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
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ואילך.119) תתקנא ס"ע שם תתקיז. ס"ע בלק באוה"ת הובא – א רד, זח"ג ה.120)ראה א, שם121)שמואלֿא בלק אוה"ת ראה

וש"נ. מי. ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר תתקכא. ובכ"מ.122)ע' א. ט, נח, תו"א וישלח123)ראה להאריז"ל הפסוקים שער

הזהר. בשם – ב טו, להצ"צ סהמ"צ כט. ד.124)לב, פ"א, ב"ר
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‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‡Èיציאת של הפנימית המשמעות על לעיל המבואר לפי ¿«ƒ∆
שני מצד אבל ביותר גדולה ירידה היא אחד שמצד לחרן שבע מבאר יעקב

למטה גם גבול בלי אלוקות ולגילוי ביותר גדולה לעליה מביאה «Ô·eÈהיא
Ú·¯ ˙‡ ¯tÒÓe ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰�Ó ÈÓ ·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb«≈«∆»ƒ»»¬««¬…ƒ¿»∆…«

Le¯Ùa ,‰p‰c .Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ≈¿≈
‡˙È‡ ‰�ÓמובאÈL¯„Óa »»ƒ»¿ƒ¿¿≈
Ï"Ê e�ÈÓÎÁ119‡e‰Lלא ¬»≈«∆

גם אלא ומספר מנין לשון רק

˙Á‡ ‰�Ó ÔBLlÓƒ¿»»««
ÌÈt‡120ÏL ÔÈ�Ú e‰fL , ««ƒ∆∆ƒ¿»∆

‰Ó C¯cŒÏÚ ‡e‰Â .‰�zÓ«»»¿«∆∆«
Ôzz ÔÈ�Úa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«ƒ≈

‡aL ,·˜ÚÈÏ ˙Ó‡לכל ¡∆¿«¬…∆»
בנשמתו מישראל ואחד אחד

‰�zÓ ˙¯B˙a,מלמעלה ¿««»»
LC¯Ú ÈÙÏ „cÓ� B�È‡∆≈ƒ¿»¿ƒ∆∆

‰„B·Ú‰ולבדוק לבחון ומבלי »¬»
לכך. ראוי אכן הוא האם

˙�ÈÁaÓ ‡È‰ BÊ ‰�zÓe«»»ƒƒ¿ƒ«
È‰BfL ,(‰�Ó ÈÓ) ÈÓƒƒ»»∆ƒ
ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ‰�ÈÁa¿ƒ»∆¿«¿»ƒ»

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò121, ≈∆«ƒ¿«¿¿
˙ÎLÓ�Âעד מעלה מלמעלה ¿ƒ¿∆∆
מטה (ÈÓלמטה ·˜ÚÈ ¯ÙÚa«¬««¬…ƒ

,e�ÈÈ‰ ,(·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰�Ó»»¬««¬…«¿
¯L‡kLישראל בני ∆«¬∆

‰hÓÏ ÌÈ‡ˆÓ�,הזה בעולם ƒ¿»ƒ¿«»
,‡„e¯Ùc ‡ÓÏÚaבעולם ¿»¿»ƒ¿»

a‡הפירוד ÌMLשקעה ∆»»
LÓM‰על והסתר העלם ויש «∆∆
È�B¯b,הרוחניות, ¯Á�Â¿ƒ»¿ƒ

והעדר 'יובש' יש הגילוי ותמורת

מורה זה שכל והגילוי, הדיבור

זאת בכל הירידה, גודל על

Ïk ˙‡ ÌL eÏÚÙÈƒ¿¬»∆»
·˜ÚÈc „"ei‰ È„ÈŒÏÚ ÔzpL ÁÎa ,‰„B·Ú‰החכמה בחינת »¬»¿…«∆ƒ»«¿≈«¿«¬…

כאמור ÓLpaL‰,העליונה, ·˜Ú‰ ˙�ÈÁ·Ï „Ú BÓˆÚa „¯BiL∆≈¿«¿«ƒ¿ƒ«∆»≈∆«¿»»
ÌÏBÚaL ÌÈÈ·˜Ú‰ ˙�ÈÁ·Ï Ìb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂביותר הנמוכה הדרגה ¿«¿≈∆«ƒ¿ƒ«»¬≈»ƒ∆»»

המקום, ÁÈLÓc‡מבחינת ‡˙·˜ÚÏ „ÚÂמבחינת ביותר הנמוכה הדרגה ¿«¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
הזמן.

BÊ ‰„È¯È È„ÈŒÏÚ ,‰p‰Âביותר גדולה ירידה שהיא משום דווקא ¿ƒ≈«¿≈¿ƒ»

˙„B·Úa Ìb ÛqÂ˙pL ÔÙ‡a ‰ÏÚÓÏ ‰iÏÚ‰ CkŒ¯Á‡ ˙ÈNÚ�«¬≈««»»¬ƒ»¿«¿»¿…∆∆ƒ¿«≈««¬«
dÓˆÚ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰קודם למצבה ביחס ותוספת עילוי בה ויש «∆∆»¡…ƒ«¿»

‰Ó·‡¯הירידה, C¯cŒÏÚÂ122E··Ï ÏÎa 'B‚ z·‰‡Â ÔÈ�Úa ¿«∆∆«¿…»¿ƒ¿«¿»«¿»¿»¿»¿
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ� ÏÎ·e¿»«¿¿¿»¿…∆∆«¿≈∆∆«∆∆»¡…ƒ
LÙpa d˙„B·Ú ˙„·BÚ∆∆¬»»«∆∆

˙ÈÓ‰a‰את ולהעלות לברר ««¬ƒ
הבהמית daהנפש ÏÚÙÏƒ¿…»

ÈÙk˙‡c‡תחילה ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»
והתאוות הרצונות על התגברות

כפיית תוך הבהמית הנפש של

שינוי שיחול ללא גם היצר

הבהמיתבמצבה הנפש של

הבאCkŒ¯Á‡Âעצמה, בשלב ¿««»
בנפש פועלת האלוקית הנפש

מהותהÌbהבהמית של שינוי «
לטוב, «¿ÔÈ�Ú‰»ƒמרע

‡ÎeLÁ ‡Ît‰˙‡c¿ƒ¿«¿»¬»
‡˜˙ÈÓÏ e¯È¯Óe ‡¯B‰�Ïƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»
ומר לאור חושך הפיכת של

העלייה‡ÈÊלמתוק, בעקבות ¬«
פועלת האלוקית שהנפש והשינוי

הבהמית ‰ÔÈ�Úבנפש ÛqÂ˙�ƒ¿«≈»ƒ¿»
˙„B·Úa Ìb Ïe·bŒÈÏ·cƒ¿ƒ¿««¬«
„vnL ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ∆ƒ«
ŒÏÚL ˙BcÓa ‡È‰ dÓˆÚ«¿»ƒ¿ƒ∆«

ÏÎN Ètשל מהותה עיקר כי ƒ≈∆
השכל הוא האלוקית הנפש

הוא העיקרי משכנה ומקום

הרגש ולכן שבראש במוח

כלל בדרך פועלים שלה והמידות

הודות אבל השכל פי על

בנפש והשפעתה לפעולתה

לבבך, בכל ה' (אהבת הבהמית

האלוקית הנפש יצריך) בשני

למעלה ומידות לרגש מגיעה

מאודך). ובכל נפשך בכל ה' (אהבת והגבלה ממדידה

B¯ÓB‡ e‰ÊÂהפסוק p‰c‰,בהמשך .Ï‡¯NÈ Ú·¯ ˙‡ ¯tÒÓe ¿∆¿ƒ¿»∆…«ƒ¿»≈¿ƒ≈
dÓˆÚ „vÓ ‡È‰L ÈÙk ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ È‡˜ Ï‡¯NÈלפני ƒ¿»≈»≈««∆∆»¡…ƒ¿ƒ∆ƒƒ««¿»

"יעקב" בשם להיקרא לה שגורמת עקביים לבחינת למטה ≈¿pL∆ƒ˜¯‡˙הירידה
,Ï‡¯NÈ ÌLaאותיותL‡¯ ÈÏ123,שיעור לאין מה"עקב" Èk,הנעלה ¿≈ƒ¿»≈ƒ…ƒ

Ï‡¯NÈ ˙BÓL�ומקורן שורשן מצד שהן LÁna·‰כפי eÏÚ124 ƒ¿ƒ¿»≈»««¬»»
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ּבּמחׁשבה עלּיה ּבבחינת הם הרי ּגּופא ְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשּבּמחׁשבה
עליֹונה הּנׁשמה125הּיֹותר וחלקי ראׁש. לי ענין ׁשּזהּו , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לנׁשמה ּונׁשמה נׁשמה רּוח נפׁש הם (ׁשּבּה126ּבכללּות ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
יחידה ּבחינת ּגם הּבחינֹות127נכלל ד' ׁשהם ,( ְְְְִִִִֵֶַַַָָ

נפחּתּה128ּדטהֹורה יצרּתּה העבֹודה129ּבראתּה ועלֿידי . ְְְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָ
הּגׁשמּיים ּבענינים העבֹודה ענין ׁשהּוא יעקב, ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּבעפר
ּדמסּפר הענין נעׂשה והּגּוף, הּבהמית ּבּנפׁש ְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָוהעבֹודה

לכם ּוספרּתם מּלׁשֹון הּוא מסּפר יׂשראל, רבע ,130את ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
הּזקן רּבנּו ׁשּפרׁש מּלׁשֹון131ּכפי הּׁשמים132ׁשהּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ונצצין דנהרין חלקי133מסּפרים, ד' היינּו יׂשראל ורבע , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

נפחּתּה יצרּתּה ּבראתּה טהֹורה ׁשּנעׂשים134הּנׁשמה , ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָ
העבֹודה עלֿידי ׁשּבּנפׁש, הּיחידה ּבבחינת ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמאירים
הּנפׁש עבֹודת עלֿידי ּבאים ׁשּלזה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּדמסירּותֿנפׁש,
לעתידֿ יתּגּלה זה וענין הּבהמית. הּנפׁש עם ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהאלקית
יׁשּכֹון, לבדד ּדהןֿעם ּומּצב הּמעמד יהיה ׁשאז ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלבא,
ּפעּלת את יראּו ואז יׂשראל, ּובני אלקּות רק ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּיהיה
ּבעפר ׁשּנּתנה (מנה) מהּמּתנה החל העבֹודה, ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּכללּות
ועניניה האלקית ּבּנפׁש ּגם יתוּסף ׁשעלֿידיֿזה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹיעקב,

יׂשראל. רבע את ּומסּפר ְְְִִִֵֶַָָֹלהיֹות

קאּפיטלLÈÂיב) ּבתהּלים ּׁשּכתּוב מה עם זה לקּׁשר ¿≈ְְִִִִֵֶֶַַַָ
חיקם135ע"ט אל ׁשבעתים לׁשכננּו והׁשב ,ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

מרעית וצאן עּמ ואנחנּו אדנֿי, חרפּו אׁשר ְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹחרּפתם
ּתהּלת נסּפר ודֹור לדֹור לעֹולם ל והע136נֹודה נין. ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ

ּכתיב ּדהּנה נקרא137ּבזה, ׁשּלכן ליעקב, עׂשו אח הלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
הּוא עׂשו ׁשל ׁשרׁשֹו והּנה, ליעקב). (ׁשכן ׁשכננּו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹעׂשו
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כז i"gyz'd ,fenz a"i

ּבּמחׁשבה עלּיה ּבבחינת הם הרי ּגּופא ְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשּבּמחׁשבה
עליֹונה הּנׁשמה125הּיֹותר וחלקי ראׁש. לי ענין ׁשּזהּו , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לנׁשמה ּונׁשמה נׁשמה רּוח נפׁש הם (ׁשּבּה126ּבכללּות ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
יחידה ּבחינת ּגם הּבחינֹות127נכלל ד' ׁשהם ,( ְְְְִִִִֵֶַַַָָ

נפחּתּה128ּדטהֹורה יצרּתּה העבֹודה129ּבראתּה ועלֿידי . ְְְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָ
הּגׁשמּיים ּבענינים העבֹודה ענין ׁשהּוא יעקב, ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּבעפר
ּדמסּפר הענין נעׂשה והּגּוף, הּבהמית ּבּנפׁש ְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָוהעבֹודה

לכם ּוספרּתם מּלׁשֹון הּוא מסּפר יׂשראל, רבע ,130את ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
הּזקן רּבנּו ׁשּפרׁש מּלׁשֹון131ּכפי הּׁשמים132ׁשהּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ונצצין דנהרין חלקי133מסּפרים, ד' היינּו יׂשראל ורבע , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

נפחּתּה יצרּתּה ּבראתּה טהֹורה ׁשּנעׂשים134הּנׁשמה , ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָ
העבֹודה עלֿידי ׁשּבּנפׁש, הּיחידה ּבבחינת ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמאירים
הּנפׁש עבֹודת עלֿידי ּבאים ׁשּלזה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּדמסירּותֿנפׁש,
לעתידֿ יתּגּלה זה וענין הּבהמית. הּנפׁש עם ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהאלקית
יׁשּכֹון, לבדד ּדהןֿעם ּומּצב הּמעמד יהיה ׁשאז ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלבא,
ּפעּלת את יראּו ואז יׂשראל, ּובני אלקּות רק ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּיהיה
ּבעפר ׁשּנּתנה (מנה) מהּמּתנה החל העבֹודה, ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּכללּות
ועניניה האלקית ּבּנפׁש ּגם יתוּסף ׁשעלֿידיֿזה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹיעקב,

יׂשראל. רבע את ּומסּפר ְְְִִִֵֶַָָֹלהיֹות

קאּפיטלLÈÂיב) ּבתהּלים ּׁשּכתּוב מה עם זה לקּׁשר ¿≈ְְִִִִֵֶֶַַַָ
חיקם135ע"ט אל ׁשבעתים לׁשכננּו והׁשב ,ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

מרעית וצאן עּמ ואנחנּו אדנֿי, חרפּו אׁשר ְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹחרּפתם
ּתהּלת נסּפר ודֹור לדֹור לעֹולם ל והע136נֹודה נין. ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ

ּכתיב ּדהּנה נקרא137ּבזה, ׁשּלכן ליעקב, עׂשו אח הלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
הּוא עׂשו ׁשל ׁשרׁשֹו והּנה, ליעקב). (ׁשכן ׁשכננּו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹעׂשו
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ב.125) יט, שה"ש ב.126)לקו"ת עט, זח"א ט. פי"ד, 127.51)ב"ר ע' תרצ"ו סה"מ שבברכת128)ראה נשמה" "אלקי ברכת נוסח

וש"נ.129)השחר. שם. תרצ"ו סה"מ וראה במקומו. האריז"ל טו.130)סידור כג, ב.131)אמור לה, אמור יט,132)לקו"ת תהלים

ואילך.133)ב. ע ע' להצ"צ ביאוה"ז פ"ב. ח שער פרדס וראה ב. קלו, תתקכח.134)זח"ב ע' בלק מתחילה135)אוה"ת שאמירתו

ואילך. 1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ ראה – הגאולה בעל נ"ע, מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק להולדת הע"ט שנת התחלת השתא, תמוז בי"ב

) יבֿיג.l"end.((136וש"נ ב.137)פסוקים א, מלאכי
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במחשבה "עלו" בביטוי ומדייק Ùeb‡העליונה, ‰·LÁnaL ,e�È‰Â¿«¿∆««¬»»»
BÈÏÚ�‰עצמה ¯˙Bi‰ ‰·LÁna ‰iÏÚ ˙�ÈÁ·a Ì‰ È¯‰125, ¬≈≈ƒ¿ƒ«¬ƒ»««¬»»«≈∆¿»

L‡¯ ÈÏ ÔÈ�Ú e‰fLישראל".שעל" נקראו זה ‰ÓLp‰שם È˜ÏÁÂ ∆∆ƒ¿«ƒ…¿∆¿≈«¿»»
‰ÓL�Ï ‰ÓL�e ‰ÓL� Áe¯ LÙ� Ì‰ ˙eÏÏÎa126ÏÏÎ� daL) ƒ¿»≈∆∆«¿»»¿»»ƒ¿»»∆»ƒ¿»

‰„ÈÁÈ ˙�ÈÁa Ìb127שהיא «¿ƒ«¿ƒ»
עצםהדרגה ביותר, העליונה

Ì‰Lהנשמה ארבעת), ∆≈
של הללו הכלליות הדרגות

הן ‰B�ÈÁa˙הנשמה '„«¿ƒ
הנשמה את מתארים שבהם

בברכותבתפילת נשמה" "אלוקי

B‰Ëc128d˙‡¯a¯‰השחר ƒ¿»¿»»
dzÁÙ� dz¯ˆÈ129 ¿«¿»¿«¿»

לארבעת גם (המכוונות

כפי – 'טהורה' העולמות:

האצילות, בעולם היא שהנשמה

הבריאה, בעולם – 'בראתה'

– היצירה'יצרתה' בעולם

בעולם גשמי בגוף – ו'נפחתה'

‰B·Ú„‰העשיה). È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»¬»
למטה הירידה לאחר הנשמה של

ÔÈ�Ú ‡e‰L ,·˜ÚÈ ¯ÙÚa«¬««¬…∆ƒ¿«
ÌÈ�È�Úa ‰„B·Ú‰»¬»»ƒ¿»ƒ
‰„B·Ú‰Â ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ¿»¬»
,Ûeb‰Â ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa«∆∆««¬ƒ¿«
צורך יש שבשבילה עבודה

מגיעה ביותר, גדולה בירידה

ביותר גדולה לעליה הנשמה

˙‡ ¯tÒÓc ÔÈ�Ú‰ ‰NÚ�«¬∆»ƒ¿»¿ƒ¿»∆
‡e‰ ¯tÒÓ ,Ï‡¯NÈ Ú·…̄«ƒ¿»≈ƒ¿»
גם אלא ומספר מנין לשון רק לא

ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe ÔBLlÓ130, ƒ¿¿«¿∆»∆
Ô˜f‰ e�a¯ L¯tL ÈÙk131 ¿ƒ∆≈≈«≈«»≈

בספירת האמור "וספרתם" לגבי

ÔBLlÓהעומר ‡e‰L132,ÌÈ¯tÒÓ ÌÈÓM‰בזוהר נאמר כך שעל ∆ƒ¿«»«ƒ¿«¿ƒ
ÔÈˆˆ�Â ÔÈ¯‰�„133ונוצצים שמאירים ,Ï‡¯NÈ Ú·¯Âכרמז "רובע" ¿»¬ƒ¿»¿ƒ¿…«ƒ¿»≈

ארבע dz¯ˆÈלמספר d˙‡¯a ‰¯B‰Ë ‰ÓLp‰ È˜ÏÁ '„ e�ÈÈ‰«¿∆¿≈«¿»»¿»¿»»¿«¿»
dzÁÙ�134,LÙpaL ‰„ÈÁi‰ ˙�ÈÁ·a ÌÈ¯È‡Ó ÌÈNÚpL היינו, ¿«¿»∆«¬ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ««¿ƒ»∆«∆∆

החמישית, הדרגה של באורה חדורים הנשמה של הדרגות ארבעת שכל

בנפש "יחידה" בחינת שהיא ביותר והפנימית ‰B·Ú„‰העליונה È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»
,LÙ�Œ˙e¯ÈÒÓcשנובעת גבול, בלי מאודך", "בכל ה' באהבת הקשורה ƒ¿ƒ∆∆

כאשר אבל בגלוי ניכרת ולא נעלמת היא כלל (שבדרך שבנפש מה"יחידה"

גילוי לידי באה ה"יחידה" היהדות, לעצם שקשור ניסיון בפני עומד האדם

גם בניסיון עומד הוא זה ובכוח

נפש) מסירות מחייב הדבר אם

È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a ‰ÊlL∆»∆»ƒ«¿≈
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙„B·Ú¬««∆∆»¡…ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌÚכאמור ƒ«∆∆««¬ƒ
היא הגדולה שהירידה לעיל

הגדולה העליה את המביאה

של ודרגתה ממצבה למעלה

הירידה קודם האלוקית הנפש

הנפש עם והעיסוק למטה

הבהמית.

‰Ê ÔÈ�ÚÂגדולה מעלה שהוא ¿ƒ¿»∆
ישראל בני של ∆»¿lb˙Èƒ‰ביותר

‰È‰È Ê‡L ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆»ƒ¿∆
ÌÚŒÔ‰c ·vÓe „ÓÚn‰««¬»«»¿∆«

ÔBkLÈ „„·Ïתהיה ולא ¿»»ƒ¿
אחרת, ¯˜מציאות ‰È‰iL∆ƒ¿∆«

Ê‡Â ,Ï‡¯NÈ È�·e ˙e˜Ï‡¡…¿≈ƒ¿»≈¿»
e‡¯Èההשפעה‡˙בגלוי ƒ¿∆

של eÏÏk˙והתוצאות ˙lÚt¿À«¿»
‰�zn‰Ó ÏÁ‰ ,‰„B·Ú‰»¬»»≈≈««»»
¯ÙÚa ‰�zpL (‰�Ó)»»∆ƒ¿»«¬«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,·˜ÚÈ«¬…∆«¿≈∆
˙È˜Ï‡‰ LÙpa Ìb ÛqÂ˙Èƒ¿«≈««∆∆»¡…ƒ

‰È�È�ÚÂמבחינת להתעלות ¿ƒ¿»∆»
‡˙"יעקב" ¯tÒÓe ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»∆

.Ï‡¯NÈ Ú·…̄«ƒ¿»≈
ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (·È¿≈¿«≈∆ƒ
ÌÈl‰˙a ·e˙kM ‰Ó«∆»ƒ¿ƒƒ

ÏËÈt‡˜פרקË"Ú135, «
EeÙ¯Á ¯L‡ Ì˙t¯Á Ì˜ÈÁ Ï‡ ÌÈ˙Ú·L e��ÎLÏ ·L‰Â¿»≈ƒ¿≈≈ƒ¿»«ƒ∆≈»∆¿»»¬∆≈¿
¯B„Ï ÌÏBÚÏ EÏ ‰„B� E˙ÈÚ¯Ó Ô‡ˆÂ EnÚ e�Á�‡Â ,ÈŒ�„‡¬…»«¬«¿«¿¿…«¿ƒ∆∆¿¿»¿

E˙l‰z ¯tÒ� ¯B„Â136,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â הדברים. פנימיות c‰p‰לפי »¿«≈¿ƒ»∆¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
·È˙k137e��ÎL ÂNÚ ‡¯˜� ÔÎlL ,·˜ÚÈÏ ÂNÚ Á‡ ‡Ï‰ ¿ƒ¬…»≈»¿«¬…∆»≈ƒ¿»≈»¿≈≈
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l`xyiכח raex z` xtqne awri xtr dpn in

ׁשּבהם הּמּדֹות ׁשבעת ׁשהם קדמאין, מלכין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּׁשבעה
הענין נעׂשה זה ׁשּמּצד ועד כּו', הּׁשבירה ענין ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהיה
והׁשב הּוא זה על והענׁש אדנֿי. חרפּו אׁשר ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּדחרּפתם
ׁשבעת את ׁשּמהּפכים היינּו, גֹו', ׁשבעתים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָלׁשכננּו
עלּֿדר) ּדקדּׁשה מּדֹות לׁשבעה ּד'לעּמתֿזה' ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֻֻהּמּדֹות

ּכזכּיֹות לֹו נעׂשּו ּבּדרּגא138זדֹונֹות הּברּור ּׁשּנעׂשה וכיון ,( ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
יֹותר, ּגדֹול עּלּוי נתוּסף אזי יעקב), (עפר ּתחּתֹונה ְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָֹהּיֹותר
היינּו, ּדוקא, ׁשבעתים אּלא ׁשבע נאמר לא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלכן
ׁשבעת ּגם אּלא ּדתּקּון, הּמּדֹות ׁשבעת רק לא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיׁשנם

ּכארז קׁשה ּגם אּלא ּכקנה, ר רק לא ּדתהּו, ,139הּמּדֹות ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּכארז קׁשה ּיהיה ּדאל ּבאפן ׁשּנעׂשה (ּכּמבאר140לאחרי ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

אחר ּבמקֹום עּמ141הענין ואנחנּו ּבּכתּוב, ּוממׁשי .( ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָ
ב' הם וצאן עם ּדהּנה, ּבזה, והענין .מרעית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹוצאן
מּצד להקּב"ה. יׂשראל ּבני ׁשל ההתקּׁשרּות ּבאפן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹענינים
ׁשהעם לפי ,עּמ יׂשראל ּבני נקראים הּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָענין
ענין ׁשּי אז ורק לֹו, ּובדֹומה הּמל מעין להיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָצריכים
על הּמלּוכה ענין ׁשּי לא (ׁשּלכן עם על ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּמלּוכה

לֹומדים142ּבהמֹות) יׂשראל ׁשּבני ׁשעלֿידיֿזה והינּו, , ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
למל ּבדֹומה נעׂשים הּקּב"ה, ׁשל חכמתֹו ׁשהיא ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּתֹורה
ענין ּומּצד .עּמ נקראים ולכן הּקּב"ה, הּמלכים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָמלכי

ּדחּק ּבאפן להיֹות צרי ׁשּקּיּומם ּגזרההּמצֹות חקקּתי ה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ּדׂשכר143ּגזרּתי ענין ׁשּזהּו צאן, ּבׁשם יׂשראל נקראים , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

מצוה ּבצותא144מצוה ׁשּנעׂשים הּקּב"ה,145, עם וחּבּור ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני רּוח נחת ׁשּפֹועלים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָעלֿידיֿזה

ּכמֹו146רצֹוני להם, הּמצטר ּכל הּקּב"ה להם נֹותן ואז . ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
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ב.138) פו, ב.139)יומא כ, תענית שם.140)ראה ובהנסמן ,(177 ע' (לקמן פ"ה בלק דש"פ יעקב שארית והי' ד"ה ראה141)ראה

ובכ"מ. ואילך. תע ע' ח"א תער"ב המשך ואילך. א ט, בראשית ס"ע142)תו"ח תש"ג סה"מ ב). (פא, פ"ז שעהיוה"א תניא ראה

ועוד.143)10. ח). (ג. שם תנחומא חוקת. ר"פ מ"ב.144)במדב"ר פ"ד ע'145)אבות תרח"ץ סה"מ ג. מה, בחוקותי לקו"ת ראה

וש"נ. ועוד.146)נב. ט. א, ויקרא ופרש"י תו"כ
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,ÔÈ‡Ó„˜ ÔÈÎÏÓ ‰Ú·MÓ ‡e‰ ÂNÚ ÏL BL¯L ,‰p‰Âהקדמונים ¿ƒ≈»¿∆≈»ƒƒ¿»¿»ƒ«¿»ƒ
בבני מלכים שהיו לפני באדום שמלכו וישלח) (בפרשת בתורה נאמר עליהם

‰Bcn˙ישראל ˙Ú·L Ì‰Lלעולם (שקדם התוהו בעולם שהם כפי ∆≈ƒ¿««ƒ
‰È·M¯‰התיקון) ÔÈ�Ú ‰È‰ Ì‰aLשהיו מכך כתוצאה הכלים שבירת ∆»∆»»ƒ¿««¿ƒ»

מועטים בכלים מרובים אורות

‰Ê „vnL „ÚÂ ,'eÎבגלל ¿«∆ƒ«∆
האורות והשפעת השבירה

נוצרו רצויים, לא למקומות

ומזה אחרא, וסטרא קליפות

Ì˙t¯Ác ÔÈ�Ú‰ ‰NÚ�«¬∆»ƒ¿»¿∆¿»»
.ÈŒ�„‡ EeÙ¯Á ¯L‡¬∆≈¿¬…»
·L‰Â ‡e‰ ‰Ê ÏÚ L�Ú‰Â¿»…∆«∆¿»≈
,'B‚ ÌÈ˙Ú·L e��ÎLÏƒ¿≈≈ƒ¿»«ƒ
˙‡ ÌÈÎt‰nL ,e�ÈÈ‰«¿∆¿«¿ƒ∆
Œ˙nÚÏ'c ˙Bcn‰ ˙Ú·Lƒ¿««ƒƒ¿À«

'‰Êהקדושה היפך של ∆
כלשון זה" "לעומת (הנקראת

עשה זה לעומת זה "את הכתוב

BcÓ˙האלוקים") ‰Ú·LÏ¿ƒ¿»ƒ
˙B�B„Ê C¯cŒÏÚ) ‰M„˜cƒ¿À»«∆∆¿

˙BiÎÊk BÏ eNÚ�138שגם «¬ƒ¿À
אחרא מסטרא מהפך זה

NÚpM‰לקדושה ÔÂÈÎÂ ,(¿≈»∆«¬∆
¯˙Bi‰ ‡b¯ca ¯e¯a‰«≈««¿»«≈
·˜ÚÈ ¯ÙÚ) ‰�BzÁz«¿»¬««¬…

לעיל נתבאר ‡ÈÊשעניינו ,(¬«
,¯˙BÈ ÏB„b ÈelÚ ÛqÂ˙�ƒ¿«≈ƒ»≈
יותר גדולה שהירידה ככל כי

הירידה תכלית שכל כיון הרי

של בסופו העליה, בשביל היא

גדולה היא העלייה גם דבר

�‡Ó¯ביותר ‡Ï ÔÎlL∆»≈…∆¡«
Ú·LסתםÌÈ˙Ú·L ‡l‡ ∆«∆»ƒ¿»«ƒ
‡˜Âc,שביעיות שתי שמשמעו «¿»

˙Ú·L Ìb ‡l‡ ,Ôew˙c ˙Bcn‰ ˙Ú·L ˜¯ ‡Ï Ì�LiL ,e�ÈÈ‰«¿∆∆¿»…«ƒ¿««ƒ¿ƒ∆»«ƒ¿«
,e‰˙c ˙Bcn‰הן המידות וכעת ונתעלו, נתבררו דתוהו המידות גם Ï‡כי «ƒ¿……
,‰�˜k C¯ דתיקון¯˜ מידות של המגביליםכטבעם בכלים שמלובשות ««¿»∆

רכות מידות הן ולכן Ê¯‡kאותן ‰L˜ Ìb ‡l‡139המידות תכונת כפי ∆»«»∆¿∆∆
וחזק, גדול בתוקף שהן È‰i‰דתוהו Ï‡c ÔÙ‡a ‰NÚpL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆«¬»¿…∆¿«ƒ¿∆

Ê¯‡k ‰L˜140¯Á‡ ÌB˜Óa ÔÈ�Ú‰ ¯‡·nk)141הדברים ונקודת »∆¿∆∆«¿…»»ƒ¿»¿»«≈

של והתכללות שילוב בהם אין ולכן גדול בתוקף הם דתוהו שהמידות היא

עולם של המידות ידי על והעליה הבירור לאחר אבל בשניה, אחת מידה

ההוראה קיום ידי ועל זה, עם זו ומתכללות ובביטול ברכּות שהם ַהתיקון

התוקף גם דבר של בסופו כארז", קשה יהא ואל כקנה רך אדם יהא "לעולם

מתעלה דתוהו המידות של

את גם בקדושה יש ואז לקדושה

התוקף ).מעלת
e�Á�‡Â ,·e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»«¬«¿
.E˙ÈÚ¯Ó Ô‡ˆÂ EnÚ«¿¿…«¿ƒ∆
ÌÚ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«

ÌÈ�È�Ú '· Ì‰ Ô‡ˆÂשני »…≈ƒ¿»ƒ
‰‰˙˜e¯M˙אופנים ÔÙ‡a¿…∆«ƒ¿«¿

.‰"a˜‰Ï Ï‡¯NÈ È�a ÏL∆¿≈ƒ¿»≈¿«»»
,‰¯Bz‰ ÔÈ�Ú „vÓƒ«ƒ¿««»
,EnÚ Ï‡¯NÈ È�a ÌÈ‡¯˜�ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿
ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÚ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»»¿ƒƒ
CÏn‰ ÔÈÚÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿≈≈«∆∆

Ê‡ ˜¯Â ,BÏ ‰ÓB„·eכאשר ¿∆¿«»
למלך דומה ÔÈ�Úהעם CiL«»ƒ¿«

ÔÎlL) ÌÚ ÏÚ ‰ÎeÏn‰«¿»««∆»≈
‰ÎeÏn‰ ÔÈ�Ú CiL ‡Ï…«»ƒ¿««¿»

˙BÓ‰a ÏÚדמיון כל אין כי «¿≈
ובהמה אדם בין ,142)ויחס

È�aL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,e�È‰Â¿«¿∆«¿≈∆∆¿≈
‰¯Bz ÌÈ„ÓBÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»
ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰L∆ƒ»¿»∆
‰ÓB„a ÌÈNÚ� ,‰"aw‰«»»«¬ƒ¿∆
ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓÏ¿∆∆«¿≈«¿»ƒ
ÌÈ‡¯˜� ÔÎÏÂ ,‰"aw‰«»»¿»≈ƒ¿»ƒ

EnÚ.לך ÔÈ�Úהדומה „vÓe «¿ƒ«ƒ¿«
CÈ¯ˆ ÌÓeiwL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ»»ƒ
‰wÁc ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿…∆¿À»

Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á143, »«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ
ÌLa Ï‡¯NÈ ÌÈ‡¯˜�ƒ¿»ƒƒ¿»≈¿≈

Ô‡ˆשני מצד אבל לחלוטין, שונה מהות והם לרועה דומים אינם שכמובן …
ה בעצמומעשה הקדושֿברוךֿהוא עם והתחברות התקשרות פועל מצוות

‰ÂˆÓ ‰ÂˆÓ ¯ÎNc ÔÈ�Ú e‰fL144העובדה עצם הוא המצווה שכר , ∆∆ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»
אתו ומתחבר ומתקשר ה' ציווי את מקיים ישראלÌÈNÚpLשהאדם בני ∆«¬ƒ

המצווה את Âˆa145‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ˙‡המקיימים ,‰"aw‰ ÌÚ ¯eaÁÂ ¿«¿»¿ƒƒ«»»«¿≈∆
È�Bˆ¯ ‰NÚ�Â Èz¯Ó‡L È�ÙÏ Áe¯ ˙Á� ÌÈÏÚBtL146Ê‡Â . ∆¬ƒ«««¿»«∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿»
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i"gyz'd ,fenz a"i

הּתֹורה147ׁשּכתּוב לּמּוד על (ּדקאי ּתלכּו ּבחּקֹותי ,148אם ְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
מעׂשה לידי ׁשּמביא ּתלמּוד מצֹותי149וגדֹול ואת ( ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ

צאן ענין ׁשּזהּו וגֹו', ּבעּתם גׁשמיכם ונתּתי גֹו' ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹּתׁשמרּו
Lzirxn.הצטרכּותם ּכל לּצאן ׁשּמסּפק הרֹועה ּבדגמת , ©§¦¤ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבּגמרא איתא ּובּזהר150א עם, ּבלא היינּו 151ׁשּבלעם ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֹ
והינּו, רעיא, ולית עּמא לית עם, ּבל היינּו ׁשּבלעם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָאיתא
ׁשעלֿידֹו ענין ׁשאין וטֹוען יׂשראל ּבני עם לֹוחם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּבלעם
להּקּב"ה, ׁשּדֹומה עם ּבבחינת להיֹות יׂשראל ּבני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנעׂשים
מרעיתֹו צאן יׂשראל ּבני נעׂשים ׁשעלֿידֹו ענין ּגם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹואין
לׁשכננּו ּדוהׁשב הענין יׁשנֹו ּכאׁשר אמנם, הּקּב"ה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשל
הּׁשכן ׁשהּוא ּבלעם, על ּגם קאי ּדׁשכננּו גֹו', ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשבעתים

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר רּבנּו, הּפסּוק152ּדמׁשה ולא153על ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָֹֹ
קם, העֹולם ּבאּומֹות אבל ּכמׁשה, ּביׂשראל עֹוד נביא ְְְְֲִִֵֶָָָָָָָֹקם
גֹו', ׁשבעתים לׁשכננּו והׁשב ּכאׁשר הּנה ּבלעם, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּומנהּו

ּד הּמּדֹות ּברּור ענין ואנחנּוׁשהּוא אזי ּכּנ"ל, 'לעּמתֿזה' ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַֻ
ודֹור לדֹור לעֹולם ל ׁשּנֹודה ּובאפן ,מרעית וצאן ְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָֹֹעּמ
ּולדֹור לעֹולם ׁשהיא הּנצחית ּבּגאּלה ,ּתהּלת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻנסּפר

ָודֹור.

לימֹותp‰Â‰יג) ּבגלּוי ׁשּיהיּו הענינים ׁשּכל ּכיון ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֶֶָָָָָ
זמן ּכל ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּויים ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָהּמׁשיח

הּגלּות זה.154מׁש מעין הּגלּות זמן ּבמׁש להיֹות צרי , ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
צּדיקים ּכללּיֹות, נׁשמֹות ּדאצילּות, הּנׁשמֹות ענין ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָוזהּו

הּגלּות הגּבלת עליהם ׁשאין הּדֹור, ׁשאפילּו155נׂשיאי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּובהיֹותם הּבהמית ונפׁש ּבּגּוף מלּבׁשֹות ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֻּבהיֹותם
ּומֹופתים אֹותֹות עלֿידם נמׁשכים העֹולם, 156ּבהגּבלת ְְְְִִִַַַָָָָָָ
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ג.147) כו, עה"פ.148)בחוקותי ופרש"י ב.149)תו"כ מ, א.150)קידושין קה, ב.151)סנהדרין קצט, לד,152)ח"ג ברכה ספרי

שם.153)יו"ד. רפל"ז.154)ברכה תניא ואילך).155)ראה סע"ב לז, ח"א (לקו"ד ס"ז תרצ"ג כסלו כ' שיחת גם ראה156)ראה

פ"ה. שעהיוה"א תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

רוח נחת לקדושֿברוךֿהוא וגורמים המצוות את מקיימים ישראל בני כאשר

·e˙kL BÓk ,Ì‰Ï C¯Ëˆn‰ Ïk ‰"aw‰ Ì‰Ï Ô˙B�147Ì‡ ≈»∆«»»»«ƒ¿»≈»∆¿∆»ƒ
‰¯Bz‰ „enÏ ÏÚ È‡˜c) eÎÏz È˙BwÁa148,על ז"ל חכמינו כדברי ¿À«≈≈¿»≈«ƒ«»

ומכאן תשמרו" מצוותי "את הפסוק בהמשך אמור המצוות שקיום הפסוק

פירושו תלכו" בחוקותי ש"אם

אלא בתורה" עמלים "שתהיו

בקיום מדבר הכתוב זאת שעם

eÓÏz„המצוות ÏB„‚Â¿»«¿
‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL149( ∆≈ƒƒ≈«¬∆

'B‚ e¯ÓLz È˙BˆÓ ˙‡Â¿∆ƒ¿«ƒ¿¿
ÌzÚa ÌÎÈÓL‚ Èz˙�Â¿»«ƒƒ¿≈∆¿ƒ»
Ô‡ˆ ÔÈ�Ú e‰fL ,'B‚Â¿∆∆ƒ¿«…

,E˙ÈÚ¯Óהכתוב כלשון «¿ƒ∆
ע"ט פרק »¿Ó‚„a¿À˙בתהלים

Ïk Ô‡vÏ ˜tÒnL ‰ÚB¯‰»∆∆¿«≈«…»
‡˙È‡ C‡ .Ì˙eÎ¯Ëˆ‰ƒ¿»¿»«ƒ»

‡¯Óba150e�ÈÈ‰ ÌÚÏaL «¿»»∆ƒ¿»«¿
ÌÚ,אותיות ‡Ïaשמנגד היינו ¿…«

של ה"עם" הם ישראל שבני לכך

f·e151‰¯הקדושֿברוךֿהוא «…«
‡˙È‡לדברי (בדומה מובא ƒ»
Ïaהגמרא) e�ÈÈ‰ ÌÚÏaL∆ƒ¿»«¿«

ÏÂ ‡nÚ ˙ÈÏ ,ÌÚ˙È «≈«»¿≈
‡ÈÚ¯ואין עם אין (ולטענתו) , «¬»

ושלום) (חס ¿»¿e�È‰Â,רועה
È�a ÌÚ ÌÁBÏ ÌÚÏaL∆ƒ¿»≈ƒ¿≈

ÔÚBËÂ Ï‡¯NÈכנגדםÔÈ‡L ƒ¿»≈¿≈∆≈
È�a ÌÈNÚ� B„ÈŒÏÚL ÔÈ�Úƒ¿»∆«»«¬ƒ¿≈
˙�ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ«
,‰"aw‰Ï ‰ÓBcL ÌÚ«∆∆««»»
B„ÈŒÏÚL ÔÈ�Ú Ìb ÔÈ‡Â¿≈«ƒ¿»∆«»
Ô‡ˆ Ï‡¯NÈ È�a ÌÈNÚ�«¬ƒ¿≈ƒ¿»≈…

‰"aw‰ ÏL B˙ÈÚ¯Óכיוון «¿ƒ∆«»»
הקשר לכל מתנגד שהוא

עם ישראל בני של והשייכות

e��ÎLÏהקדושֿברוךֿהוא. ·L‰Âc ÔÈ�Ú‰ B�LÈ ¯L‡k ,Ì�Ó‡»¿»«¬∆∆¿»ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿≈≈
,'B‚ ÌÈ˙Ú·Lולאחר ישראל לבני המנגדים את מעניש והקדושֿברוךֿהוא ƒ¿»«ƒ

לקדושה ועולים מתהפכים עצמם הם ˜‡Èמכן e��ÎLcעל רק (לא מכוון ƒ¿≈≈»≈
אלא) כאמור, ¯e�aעשו, ‰LÓc ÔÎM‰ ‡e‰L ,ÌÚÏa ÏÚ Ìb««ƒ¿»∆«»≈¿…∆«≈

לו דומה אפילו מסוים Ï"Êובמובן e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,152ÏÚ ¿«¬««≈««
˜eÒt‰153˙BÓe‡a Ï·‡ ,‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡È·� Ì˜ ‡ÏÂ «»¿…»»ƒ¿ƒ¿»≈¿…∆¬»¿

e‰�Óe ,Ì˜ ÌÏBÚ‰ומיהוÌÚÏaרבנו משה של זה" ה"לעומת שהיה »»»«¿ƒ¿»
רבנו, משה של לזו דומה הייתה בנבואה שלו L‰Â·והדרגה ¯L‡k ‰p‰ƒ≈«¬∆¿»≈

'‰ÊŒ˙nÚÏ'c ˙Bcn‰ ¯e¯a ÔÈ�Ú ‡e‰L ,'B‚ ÌÈ˙Ú·L e��ÎLÏƒ¿≈≈ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«≈«ƒƒ¿À«∆
Ï"pk,לקדושה והעלאתם לטוב להפיכתם Ô‡ˆÂעד EnÚ e�Á�‡Â ÈÊ‡ ««¬««¬«¿«¿¿…

E˙ÈÚ¯Óבני של והקשר «¿ƒ∆
והקדושֿברוךֿהוא ישראל

האופנים בשני ומתבטא מתגלה

התורה) לימוד ידי (על כ"עם" הן

קיום ידי (על כ"צאן" והן

EÏהמצוות), ‰„BpL ÔÙ‡·e¿…∆∆∆¿
¯tÒ� ¯B„Â ¯B„Ï ÌÏBÚÏ¿»¿»¿«≈

,E˙l‰zמודים ישראל ובני ¿ƒ»∆
לעולם כך על לקדושֿברוךֿהוא

היינו הדורות, בכל ועד,

‡È‰L ˙ÈÁˆp‰ ‰l‡ba«¿À»«ƒ¿ƒ∆ƒ
ÌÏBÚÏחס הפסק לה ואין ¿»
B„Â¯ושלום ¯B„Ïeלכל ¿»

הדורות.

ÏkL ÔÂÈk ‰p‰Â (‚È¿ƒ≈≈»∆»
ÈeÏ‚a eÈ‰iL ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿»
ÌÈÈeÏz ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏƒ«»ƒ«¿ƒ
Ïk e�˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓa¿«¬≈«¬»≈»

˙eÏb‰ CLÓ ÔÓÊ154,כי ¿«∆∆«»
לעתיד שיהיו והאורות הגילויים

מעשינו של תוצאה הם לבוא

הזקן רבנו (כדברי הגלות בזמן

המצוות במעלת לז פרק בתניא

בדיבור התורה ולימוד המעשיות

דברים עם מגע ידי על שהם

שבהם החיות והעלאת גשמיים

תוצאות לבוא ולעתיד לקדושה

לכן כל), לעין יתגלו אלו פעולות

ÔÓÊ CLÓa ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿∆∆¿«
‰Ê ÔÈÚÓ ˙eÏb‰שבזמן היינו «»≈≈∆

ביטוי להיות צריך עצמו הגלות

על והסתר העלם יהיה לא כאשר לבוא לעתיד שיהיה המצב של וגילוי

ˆÌÈ˜Ècאלוקות. ,˙BiÏÏk ˙BÓL� ,˙eÏÈˆ‡c ˙BÓLp‰ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««¿»«¬ƒ¿»¿»ƒ«ƒƒ
˙eÏb‰ ˙Ïa‚‰ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ,¯Bc‰ È‡ÈN�155,בחסידות כמובא ¿ƒ≈«∆≈¬≈∆«¿»««»
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כט i"gyz'd ,fenz a"i

הּתֹורה147ׁשּכתּוב לּמּוד על (ּדקאי ּתלכּו ּבחּקֹותי ,148אם ְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
מעׂשה לידי ׁשּמביא ּתלמּוד מצֹותי149וגדֹול ואת ( ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ

צאן ענין ׁשּזהּו וגֹו', ּבעּתם גׁשמיכם ונתּתי גֹו' ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹּתׁשמרּו
Lzirxn.הצטרכּותם ּכל לּצאן ׁשּמסּפק הרֹועה ּבדגמת , ©§¦¤ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבּגמרא איתא ּובּזהר150א עם, ּבלא היינּו 151ׁשּבלעם ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֹ
והינּו, רעיא, ולית עּמא לית עם, ּבל היינּו ׁשּבלעם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָאיתא
ׁשעלֿידֹו ענין ׁשאין וטֹוען יׂשראל ּבני עם לֹוחם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּבלעם
להּקּב"ה, ׁשּדֹומה עם ּבבחינת להיֹות יׂשראל ּבני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנעׂשים
מרעיתֹו צאן יׂשראל ּבני נעׂשים ׁשעלֿידֹו ענין ּגם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹואין
לׁשכננּו ּדוהׁשב הענין יׁשנֹו ּכאׁשר אמנם, הּקּב"ה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשל
הּׁשכן ׁשהּוא ּבלעם, על ּגם קאי ּדׁשכננּו גֹו', ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשבעתים

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר רּבנּו, הּפסּוק152ּדמׁשה ולא153על ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָֹֹ
קם, העֹולם ּבאּומֹות אבל ּכמׁשה, ּביׂשראל עֹוד נביא ְְְְֲִִֵֶָָָָָָָֹקם
גֹו', ׁשבעתים לׁשכננּו והׁשב ּכאׁשר הּנה ּבלעם, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּומנהּו

ּד הּמּדֹות ּברּור ענין ואנחנּוׁשהּוא אזי ּכּנ"ל, 'לעּמתֿזה' ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַֻ
ודֹור לדֹור לעֹולם ל ׁשּנֹודה ּובאפן ,מרעית וצאן ְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָֹֹעּמ
ּולדֹור לעֹולם ׁשהיא הּנצחית ּבּגאּלה ,ּתהּלת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻנסּפר

ָודֹור.

לימֹותp‰Â‰יג) ּבגלּוי ׁשּיהיּו הענינים ׁשּכל ּכיון ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֶֶָָָָָ
זמן ּכל ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּויים ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָהּמׁשיח

הּגלּות זה.154מׁש מעין הּגלּות זמן ּבמׁש להיֹות צרי , ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
צּדיקים ּכללּיֹות, נׁשמֹות ּדאצילּות, הּנׁשמֹות ענין ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָוזהּו

הּגלּות הגּבלת עליהם ׁשאין הּדֹור, ׁשאפילּו155נׂשיאי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּובהיֹותם הּבהמית ונפׁש ּבּגּוף מלּבׁשֹות ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֻּבהיֹותם
ּומֹופתים אֹותֹות עלֿידם נמׁשכים העֹולם, 156ּבהגּבלת ְְְְִִִַַַָָָָָָ
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פ"ה. שעהיוה"א תניא
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רוח נחת לקדושֿברוךֿהוא וגורמים המצוות את מקיימים ישראל בני כאשר

·e˙kL BÓk ,Ì‰Ï C¯Ëˆn‰ Ïk ‰"aw‰ Ì‰Ï Ô˙B�147Ì‡ ≈»∆«»»»«ƒ¿»≈»∆¿∆»ƒ
‰¯Bz‰ „enÏ ÏÚ È‡˜c) eÎÏz È˙BwÁa148,על ז"ל חכמינו כדברי ¿À«≈≈¿»≈«ƒ«»

ומכאן תשמרו" מצוותי "את הפסוק בהמשך אמור המצוות שקיום הפסוק

פירושו תלכו" בחוקותי ש"אם

אלא בתורה" עמלים "שתהיו

בקיום מדבר הכתוב זאת שעם

eÓÏz„המצוות ÏB„‚Â¿»«¿
‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL149( ∆≈ƒƒ≈«¬∆

'B‚ e¯ÓLz È˙BˆÓ ˙‡Â¿∆ƒ¿«ƒ¿¿
ÌzÚa ÌÎÈÓL‚ Èz˙�Â¿»«ƒƒ¿≈∆¿ƒ»
Ô‡ˆ ÔÈ�Ú e‰fL ,'B‚Â¿∆∆ƒ¿«…

,E˙ÈÚ¯Óהכתוב כלשון «¿ƒ∆
ע"ט פרק »¿Ó‚„a¿À˙בתהלים

Ïk Ô‡vÏ ˜tÒnL ‰ÚB¯‰»∆∆¿«≈«…»
‡˙È‡ C‡ .Ì˙eÎ¯Ëˆ‰ƒ¿»¿»«ƒ»

‡¯Óba150e�ÈÈ‰ ÌÚÏaL «¿»»∆ƒ¿»«¿
ÌÚ,אותיות ‡Ïaשמנגד היינו ¿…«

של ה"עם" הם ישראל שבני לכך

f·e151‰¯הקדושֿברוךֿהוא «…«
‡˙È‡לדברי (בדומה מובא ƒ»
Ïaהגמרא) e�ÈÈ‰ ÌÚÏaL∆ƒ¿»«¿«

ÏÂ ‡nÚ ˙ÈÏ ,ÌÚ˙È «≈«»¿≈
‡ÈÚ¯ואין עם אין (ולטענתו) , «¬»

ושלום) (חס ¿»¿e�È‰Â,רועה
È�a ÌÚ ÌÁBÏ ÌÚÏaL∆ƒ¿»≈ƒ¿≈

ÔÚBËÂ Ï‡¯NÈכנגדםÔÈ‡L ƒ¿»≈¿≈∆≈
È�a ÌÈNÚ� B„ÈŒÏÚL ÔÈ�Úƒ¿»∆«»«¬ƒ¿≈
˙�ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ«
,‰"aw‰Ï ‰ÓBcL ÌÚ«∆∆««»»
B„ÈŒÏÚL ÔÈ�Ú Ìb ÔÈ‡Â¿≈«ƒ¿»∆«»
Ô‡ˆ Ï‡¯NÈ È�a ÌÈNÚ�«¬ƒ¿≈ƒ¿»≈…

‰"aw‰ ÏL B˙ÈÚ¯Óכיוון «¿ƒ∆«»»
הקשר לכל מתנגד שהוא

עם ישראל בני של והשייכות

e��ÎLÏהקדושֿברוךֿהוא. ·L‰Âc ÔÈ�Ú‰ B�LÈ ¯L‡k ,Ì�Ó‡»¿»«¬∆∆¿»ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿≈≈
,'B‚ ÌÈ˙Ú·Lולאחר ישראל לבני המנגדים את מעניש והקדושֿברוךֿהוא ƒ¿»«ƒ

לקדושה ועולים מתהפכים עצמם הם ˜‡Èמכן e��ÎLcעל רק (לא מכוון ƒ¿≈≈»≈
אלא) כאמור, ¯e�aעשו, ‰LÓc ÔÎM‰ ‡e‰L ,ÌÚÏa ÏÚ Ìb««ƒ¿»∆«»≈¿…∆«≈

לו דומה אפילו מסוים Ï"Êובמובן e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,152ÏÚ ¿«¬««≈««
˜eÒt‰153˙BÓe‡a Ï·‡ ,‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡È·� Ì˜ ‡ÏÂ «»¿…»»ƒ¿ƒ¿»≈¿…∆¬»¿

e‰�Óe ,Ì˜ ÌÏBÚ‰ומיהוÌÚÏaרבנו משה של זה" ה"לעומת שהיה »»»«¿ƒ¿»
רבנו, משה של לזו דומה הייתה בנבואה שלו L‰Â·והדרגה ¯L‡k ‰p‰ƒ≈«¬∆¿»≈

'‰ÊŒ˙nÚÏ'c ˙Bcn‰ ¯e¯a ÔÈ�Ú ‡e‰L ,'B‚ ÌÈ˙Ú·L e��ÎLÏƒ¿≈≈ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«≈«ƒƒ¿À«∆
Ï"pk,לקדושה והעלאתם לטוב להפיכתם Ô‡ˆÂעד EnÚ e�Á�‡Â ÈÊ‡ ««¬««¬«¿«¿¿…

E˙ÈÚ¯Óבני של והקשר «¿ƒ∆
והקדושֿברוךֿהוא ישראל

האופנים בשני ומתבטא מתגלה

התורה) לימוד ידי (על כ"עם" הן

קיום ידי (על כ"צאן" והן

EÏהמצוות), ‰„BpL ÔÙ‡·e¿…∆∆∆¿
¯tÒ� ¯B„Â ¯B„Ï ÌÏBÚÏ¿»¿»¿«≈

,E˙l‰zמודים ישראל ובני ¿ƒ»∆
לעולם כך על לקדושֿברוךֿהוא

היינו הדורות, בכל ועד,

‡È‰L ˙ÈÁˆp‰ ‰l‡ba«¿À»«ƒ¿ƒ∆ƒ
ÌÏBÚÏחס הפסק לה ואין ¿»
B„Â¯ושלום ¯B„Ïeלכל ¿»

הדורות.

ÏkL ÔÂÈk ‰p‰Â (‚È¿ƒ≈≈»∆»
ÈeÏ‚a eÈ‰iL ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿»
ÌÈÈeÏz ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏƒ«»ƒ«¿ƒ
Ïk e�˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓa¿«¬≈«¬»≈»

˙eÏb‰ CLÓ ÔÓÊ154,כי ¿«∆∆«»
לעתיד שיהיו והאורות הגילויים

מעשינו של תוצאה הם לבוא

הזקן רבנו (כדברי הגלות בזמן

המצוות במעלת לז פרק בתניא

בדיבור התורה ולימוד המעשיות

דברים עם מגע ידי על שהם

שבהם החיות והעלאת גשמיים

תוצאות לבוא ולעתיד לקדושה

לכן כל), לעין יתגלו אלו פעולות

ÔÓÊ CLÓa ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿∆∆¿«
‰Ê ÔÈÚÓ ˙eÏb‰שבזמן היינו «»≈≈∆

ביטוי להיות צריך עצמו הגלות

על והסתר העלם יהיה לא כאשר לבוא לעתיד שיהיה המצב של וגילוי
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ּובאפן הּטבע, מּדר הפ ׁשהם ּומֹופתים לאֹותֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹועד
ׁשּיהיה עלּֿדר הּטבע, ּכלי עלֿידי ּובאים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּמתלּבׁשים
מסּתּתר ּבא-ל ׁשּגם אחרֹון, ּדאני הענין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלעתידֿלבא
ּומֹופתים האֹותֹות ּגם הם זה ּומעין ּבגלּוי. אּתה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָיהיה
ּבאפן הּטבע ּכלי עלֿידי ׁשּנמׁשכּו ּתּמּוז י"ב ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֻּדגאּלת

ּבארץ עׂשה אׁשר הוי' נפלאֹות יחּדיו ּבׂשר ּכל .157ׁשראּו ְְְֲֲִֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
ּופרטים נּצֹוצים ׁשהם הּנׁשמֹות לכל ּכח נֹותן זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוענין
ׁשּגם הּנׂשיא, נׁשמת הּכללית, מהּנׁשמה ּפרטים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּופרטי
הּׁשליחּות את למּלא ׁשּצרי ּובידעם ּבעֹולם, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבעבֹודתם
אֹותֹות אצלם יהיּו הּטבע, ּכלי ועלֿידי הּטבע ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבעניני
מסּתּתר) (א-ל הסּתר ׁשל ּומּצב ּבמעמד וגם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּומֹופתים,

ּדאּתה. הענין את ּבׂשר ּבעיני אפילּו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָיראּו

עפרÈ„ÈŒÏÚÂיד) ּבבחינת הּגלּות ּבזמן העבֹודה ּכללּות ¿«¿≈ְְְֲֲִִִַַַַָָָָ
הארץ, עפר עד הּירידה ּבתכלית ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹיעקב,
ליעקב אמת ּדּתּתן הענין את ּבגלּוי מרּגיׁשים ׁשּלא ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹעד
זה ׁשענין ּכאּלּו ׁשּיׁש מּזה, ויתירה מּתנה, ּבתֹורת ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנּתן
עלֿידי ּדוקא הּנה אצלם, והּׂשגה הבנה ׁשל ּבאפן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאינֹו
ּופרצּת להיֹות ּדל, מעפר ּדמקים הענין נעׂשה זֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָעבֹודה
ׁשּזהּו העֹולם, רּוחֹות ד' ּבכל ונגּבה, וצפֹונה וקדמה ְְְְֵֶֶֶָָָָָָָָָָָיּמה
ּובסדר ּגּופא העֹולם ּבטבע ׁשּגם ּדהעֹולם, ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהרבע
ועלֿידיֿ ּדּופרצּת. הענין את רֹואים ּגּופא ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהׁשּתלׁשלּות
ׁשּבּנפׁש החלקים ד' ּבכל יׂשראל, ּברבע ּגם ּפֹועלים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹזה
הענין ּבהם ׁשּיהיה נפחּתּה, עד מּטהֹורה ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹהאלקית,
ּוכלי קרֹובה והקּדמה הכנה נעׂשה זה וכל ְְְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָָּדּופרצּת.
ׁשּיעלה ּדידן ּבעגלא טפחים מעׂשרה למּטה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלהמׁשי

מּמׁש. ּבקרֹוב מׁשיחא, מלּכא ּדא לפנינּו, ְְְְִֵֵַַַָָָָָָהּפֹורץ
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ÌÈ˙ÙBÓe156,Ú·h‰ C¯cÓ CÙ‰ Ì‰L ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡Ï „ÚÂ ¿ƒ¿«¿¿ƒ∆≈≈∆ƒ∆∆«∆«
,Ú·h‰ ÈÏk È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡·e ÌÈLaÏ˙nL ÔÙ‡·eוחידוש פלא שזהו ¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ«¿≈¿≈«∆«

אלא הטבע גדרי את מבטלים לא והמופתים האותות כאשר במיוחד גדול

מתעלה עצמו הטבע גם ובכך הטבע גדרי בתוך ∆∆»C¯cŒÏÚמתרחשים
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»ƒ»…
ÌbL ,ÔB¯Á‡ È�‡c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»«¬ƒ«¬∆«
‰z‡ ‰È‰È ¯zzÒÓ Ï-‡a¿≈ƒ¿«≈ƒ¿∆«»

ÈeÏ‚aשבהסתר יתברר אז כי ¿»
שאת ביתר "אתה" ישנו עצמו

לעיל (כמבואר בגילוי מאשר

ט). בסעיף

˙B˙B‡‰ Ìb Ì‰ ‰Ê ÔÈÚÓe≈≈∆≈«»
˙l‡‚c ÌÈ˙ÙBÓeהרבי ¿ƒƒ¿À«

ביום Êenzהריי"צ ·"Èבשנת «
È„ÈŒÏÚתרפ"ז eÎLÓpL∆ƒ¿¿«¿≈

Ú·h‰ ÈÏkניסים היו וכך ¿≈«∆«
גדרי על גם שמשפיעים כאלה

אותם ומרוממים ומעלים הטבע

Ïkעצמם e‡¯L ÔÙ‡a¿…∆∆»»
ÂÈcÁÈ ¯Naהבשר וגם »»«¿»

ראה ‰ÈÂ'הגשמי ˙B‡ÏÙ�ƒ¿¿¬»»
ı¯‡a ‰NÚ ¯L‡157. ¬∆»»»»∆

‰Ê ÔÈ�ÚÂהרבי אצל שהיה ¿ƒ¿»∆
כללית נשמה שהוא הדור נשיא

הדור נשמות את בתוכה הכוללת

˙BÓLp‰ ÏÎÏ Ák Ô˙B�≈…«¿»«¿»
ÌÈË¯Ùe ÌÈˆBv� Ì‰L∆≈ƒƒ¿»ƒ
‰ÓLp‰Ó ÌÈË¯t ÈË¯Ùe¿»≈¿»ƒ≈«¿»»
,‡ÈNp‰ ˙ÓL� ,˙ÈÏÏk‰«¿»ƒƒ¿««»ƒ
,ÌÏBÚa Ì˙„B·Úa ÌbL∆««¬»»»»
מלשון שהעולם, למרות הרי

על ומסתיר מעלים והסתר, העלם

CÈ¯vLאלוקות ÌÚ„È·e¿»¿»∆»ƒ
˙eÁÈÏM‰ ˙‡ ‡lÓÏ¿«≈∆«¿ƒ
È„ÈŒÏÚÂ Ú·h‰ È�È�Úa¿ƒ¿¿≈«∆«¿«¿≈

,Ú·h‰ ÈÏkזאת eÈ‰Èבכל ¿≈«∆«ƒ¿
,ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡ ÌÏˆ‡הטבע מגדרי vÓe·למעלה „ÓÚÓa Ì‚Â ∆¿»¿ƒ¿«¿«¬»«»

˙‡ ¯Na È�ÈÚa eÏÈÙ‡ e‡¯È (¯zzÒÓ Ï-‡) ¯zÒ‰ ÏLהתגלות ∆∆¿≈≈ƒ¿«≈ƒ¿¬ƒ¿≈≈»»∆
‰z‡c ÔÈ�Ú‰.בעצמו הקדושֿברוךֿהוא הוא »ƒ¿»¿«»

¯ÙÚ ˙�ÈÁ·a ˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk È„ÈŒÏÚÂ („È¿«¿≈¿»»¬»ƒ¿««»ƒ¿ƒ«¬«
,·˜ÚÈהיינו,ı¯‡‰ ¯ÙÚ „Ú ‰„È¯i‰ ˙ÈÏÎ˙aגדולה ירידה שהיא «¬…¿«¿ƒ«¿ƒ»«¬«»»∆

באריכות לעיל כמבואר ‰ÔÈ�Úביותר ˙‡ ÈeÏ‚a ÌÈLÈb¯Ó ‡lL „Ú«∆…«¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿»
·˜ÚÈÏ ˙Ó‡ Ôzzcיהודי לכל שניתנו והמיוחדים הגדולים הכוחות ¿ƒ≈¡∆¿«¬…

ידי על למטה נשמתו צדיק"בירידת "תהי zÓ�‰השבועה ˙¯B˙a ÔzpL, ∆ƒ»¿««»»
האדם מצד מוקדמת עבודה כל ללא למטה הנשמה ירידת עם «≈È˙ÈÂƒ¯‰מיד

ÔÈ�ÚL el‡k LiL ,‰fÓƒ∆∆≈»≈∆ƒ¿»
‰�·‰ ÏL ÔÙ‡a B�È‡ ‰Ê∆≈¿…∆∆¬»»

ÌÏˆ‡ ‰‚O‰Âוממילא ¿«»»∆¿»
והנתינת היאה'אמת' הזו כוח

מוחלט, והסתר בהעלם אצלם

‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰p‰ƒ≈«¿»«¿≈¬»
BÊכל על התגברות של

למרות וההסתרים ההעלמות

הירידה ‰ÔÈ�Úגודל ‰NÚ�«¬∆»ƒ¿»
,Ïc ¯ÙÚÓ ÌÈ˜Ócתקומה ¿≈ƒ≈»»»

מהעפר העני ¿BÈ‰Ïƒ˙של
‰Ó„˜Â ‰nÈ zˆ¯Ùe»«¿»»»»≈¿»
'„ ÏÎa ,‰a‚�Â ‰�BÙˆÂ¿»»»∆¿»¿»

ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯שהן כפי »»
מערב, – זה בפסוק מנויות

ודרום, צפון ∆∆e‰fLמזרח,
Ú·¯‰ארבע מלשון »…«

,ÌÏBÚ‰cהיינוÌbL ¿»»∆«
‡Ùeb ÌÏBÚ‰ Ú·Ëaעצמו ¿∆«»»»

‡Ùeb ˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò·e¿≈∆ƒ¿«¿¿»
והגבלות העלם הוא שעניינם

zˆ¯Ùec ÔÈ�Ú‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ƒ∆»ƒ¿»¿»«¿»
וביטול פריצת הוא שעניינו

∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ההגבלות.
בכל ההגבלות את שמבטלים

ה"רובע" העולם, רוחות ארבע

Ú·¯aדעולם, Ìb ÌÈÏÚBt¬ƒ«¿…«
ÌÈ˜ÏÁ‰ '„ ÏÎa ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¬»ƒ
,˙È˜Ï‡‰ LÙpaL∆«∆∆»¡…ƒ
,dzÁÙ� „Ú ‰¯B‰hÓƒ¿»«¿«¿»
ÔÈ�Ú‰ Ì‰a ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆»ƒ¿»

zˆ¯Ùecשום יהיו ולא ¿»«¿»
שלה. והבחינות החלקים בכל הנשמה והתגלות בפעולת הגבלות

‰hÓÏ CÈLÓ‰Ï ÈÏÎe ‰·B¯˜ ‰Óc˜‰Â ‰�Î‰ ‰NÚ� ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¬∆¬»»¿«¿»»¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿«»
Ô„Èc ‡Ï‚Úa ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓשלנו המושגים) (לפי במהירות ≈¬»»¿»ƒ«¬»»ƒ«

ı¯Bt‰ ‰ÏÚiLההגבלות את ומבטל הגדרים את שפורץ e�È�ÙÏ,מי ∆«¬∆«≈¿»≈
,‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ ‡cהמשיח מלך LnÓ.זה ·B¯˜a »«¿»¿ƒ»¿»«»
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.i"gyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy .c"qa

מוגה בלתי

במשך בחוזק מעודד כשהוא שמחה, ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל אחרֿכך התוועדות. ניגון ניגנו
הניגון. זמן כל

חג‡ אודות מדובר כאשר ובמיוחד יחיד, של גאולה אפילו – ומצוות תורה עם שקשור גאולה של ענין כל .
בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק שכותב כפי כללי, לענין ובשייכות כללית, נשמה של גאולה שזוהי זה, שביום הגאולה

תרפ"ח בשנת שנה, שלושים לפני במכתבו –1השמחה כללי ענין זהו אלא בלבד, הפרטית שמחתו זו שאין ,

לקרב נוסף וצעד והקדמה הכנה גם ומשמש ממצרים; היציאה שהיא הראשונה, הגאולה בכח נעשה זה הרי
צדקנו. משיח עלֿידי לבוא העתידה הגאולה שלימות את ולמהר

יותר:· ובפרטיות .
ד"פתח" הענין להיות צריך – גאולה של ענין להיות שיוכל בכל2כדי כמו זה, על כח' ו'נתינת התחלה ,

הענינים.

במדרש כדאיתא – מצרים ביציאת נעשה זה לא4ובילקוט3וענין אחד עבד שאפילו כזו ארץ היתה שמצרים
אפילו משם לצאת יוכל אחד אדם שאפילו מקום נתינת היתה לא הטבע שבדרך היינו, משם, לברוח יכול היה
רגלי, אלף מאות שש משם שיצאו – לגמרי הטבע מדרך היפך מצרים יציאת היתה ואףֿעלֿפיֿכן בהחבא,

הזה" היום "בעצם ויצאו והטף, הנשים רמה"5מלבד "ביד ,6.

גאולות ישנן שהרי – הטבע מדרך למעלה שהם גאולות של ענינים כל על הדרך וסלילת פתיחה היתה וזו
הגאולה כמו – לגמרי הטבע דרך היפך שהם בשר בעיני שרואים גאולות וישנן בעלמא, רמז בדרך רק שנראים

לגמרי.שע הטבע דרך היפך שהיתה זה, שמחה יום נקבע ליה

וניעור שחוזר דבר של דין שישנו בנגלה מצינו ועוד: זה7זאת הרי כמותו, ענין עוד ניתוסף שכאשר היינו, ,

לעומתֿזה, של בענינים אפילו זה וכל כבר. בטלו שתהיה סיבה שמאיזו אףֿעלֿפי הקודמים, הענינים את מעורר
פורעניות" ממדת טובה מדה ש"מרובה וטוב.8וכיון קדושה של בענינים הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי ,

שהיו הגאולות כל – הגאולה ענין כללות וניעור" "חוזר אזי גאולה, של ענין ניתוסף שכאשר מובן ומזה
עתה. עד מצרים מגאולת

בתניא המבואר כל9ועלֿפי את ממשיכים שעלֿידם הכנה הם הגלות" משך זמן כל ועבודתינו ש"מעשינו
והשלימה, האמיתית בגאולה המשיח בימות שיהיו הענינים

הגאולה), עיקר שאינן הנקודות את שממשיכים (היינו, בעקיפין זאת שפועלים ענינים יש יותר: ובפרטיות –
– גאולה של ענין שהוא כבנידוןֿדידן, במישרין, זאת שפועלים ענינים ויש

עוד מתחילות ביחד, כולן עתה, עד שהיו הגאולות כל אזי הגאולה, ענין וניעור חוזר שכאשר מובן, הרי
צדקנו. משיח עלֿידי לבוא העתידה הגאולה שהיא הגאולה, שלימות את להביא – תקפם בכל לפעול פעם

הגאולה‚ שהיא הגאולה, שלימות ובין מצרים, גאולת שהיא הגאולה, תחילת בין מהחילוקים והנה, .
"בחפזון" היתה ממצרים שהגאולה – צדקנו משיח עלֿידי "כי10האחרונה נאמר הגאולה שלימות על ואילו ,

תצאו" בחפזון ונחת"11לא "בשובה דוקא אלא וככה12, (בהמשך בחסידות כמבואר מקומות13, )14ובכמה

שבזה. הענינים רוחניות
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וש"נ.1) פ. ע' ח"ב שלו אג"ק
ע'2) תרע"ח סה"מ א). (נה, פנ"ז הק"ש שער בינה אמרי ראה

ובכ"מ. קב. ע' תפר"ח רפג.
יא.3) יח, יתרו מכילתא
רסט).4) (רמז שם יל"ש
נא.5) מא. יב, בא
ח.6) יד, בשלח
ואילך).7) כג ע' יג (כרך וניעור חוזר ערך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ.

וש"נ.8) א. עו, יומא ראה
רפל"ז.9)
ג.10) טז, ראה פ' יא. יב, בא
יב.11) נב, ישעי'
טו.12) ל, שם
ואילך).13) (פקכ"ט ובסופו אֿג) (פרקים בתחלתו – תרל"ז
רצא14) ע' בא אוה"ת ג. א, במדבר ב. לה, אמור לקו"ת ראה
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מוגה בלתי

במשך בחוזק מעודד כשהוא שמחה, ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל אחרֿכך התוועדות. ניגון ניגנו
הניגון. זמן כל

חג‡ אודות מדובר כאשר ובמיוחד יחיד, של גאולה אפילו – ומצוות תורה עם שקשור גאולה של ענין כל .
בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק שכותב כפי כללי, לענין ובשייכות כללית, נשמה של גאולה שזוהי זה, שביום הגאולה

תרפ"ח בשנת שנה, שלושים לפני במכתבו –1השמחה כללי ענין זהו אלא בלבד, הפרטית שמחתו זו שאין ,

לקרב נוסף וצעד והקדמה הכנה גם ומשמש ממצרים; היציאה שהיא הראשונה, הגאולה בכח נעשה זה הרי
צדקנו. משיח עלֿידי לבוא העתידה הגאולה שלימות את ולמהר

יותר:· ובפרטיות .
ד"פתח" הענין להיות צריך – גאולה של ענין להיות שיוכל בכל2כדי כמו זה, על כח' ו'נתינת התחלה ,

הענינים.

במדרש כדאיתא – מצרים ביציאת נעשה זה לא4ובילקוט3וענין אחד עבד שאפילו כזו ארץ היתה שמצרים
אפילו משם לצאת יוכל אחד אדם שאפילו מקום נתינת היתה לא הטבע שבדרך היינו, משם, לברוח יכול היה
רגלי, אלף מאות שש משם שיצאו – לגמרי הטבע מדרך היפך מצרים יציאת היתה ואףֿעלֿפיֿכן בהחבא,

הזה" היום "בעצם ויצאו והטף, הנשים רמה"5מלבד "ביד ,6.

גאולות ישנן שהרי – הטבע מדרך למעלה שהם גאולות של ענינים כל על הדרך וסלילת פתיחה היתה וזו
הגאולה כמו – לגמרי הטבע דרך היפך שהם בשר בעיני שרואים גאולות וישנן בעלמא, רמז בדרך רק שנראים

לגמרי.שע הטבע דרך היפך שהיתה זה, שמחה יום נקבע ליה

וניעור שחוזר דבר של דין שישנו בנגלה מצינו ועוד: זה7זאת הרי כמותו, ענין עוד ניתוסף שכאשר היינו, ,

לעומתֿזה, של בענינים אפילו זה וכל כבר. בטלו שתהיה סיבה שמאיזו אףֿעלֿפי הקודמים, הענינים את מעורר
פורעניות" ממדת טובה מדה ש"מרובה וטוב.8וכיון קדושה של בענינים הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי ,

שהיו הגאולות כל – הגאולה ענין כללות וניעור" "חוזר אזי גאולה, של ענין ניתוסף שכאשר מובן ומזה
עתה. עד מצרים מגאולת

בתניא המבואר כל9ועלֿפי את ממשיכים שעלֿידם הכנה הם הגלות" משך זמן כל ועבודתינו ש"מעשינו
והשלימה, האמיתית בגאולה המשיח בימות שיהיו הענינים

הגאולה), עיקר שאינן הנקודות את שממשיכים (היינו, בעקיפין זאת שפועלים ענינים יש יותר: ובפרטיות –
– גאולה של ענין שהוא כבנידוןֿדידן, במישרין, זאת שפועלים ענינים ויש

עוד מתחילות ביחד, כולן עתה, עד שהיו הגאולות כל אזי הגאולה, ענין וניעור חוזר שכאשר מובן, הרי
צדקנו. משיח עלֿידי לבוא העתידה הגאולה שהיא הגאולה, שלימות את להביא – תקפם בכל לפעול פעם

הגאולה‚ שהיא הגאולה, שלימות ובין מצרים, גאולת שהיא הגאולה, תחילת בין מהחילוקים והנה, .
"בחפזון" היתה ממצרים שהגאולה – צדקנו משיח עלֿידי "כי10האחרונה נאמר הגאולה שלימות על ואילו ,

תצאו" בחפזון ונחת"11לא "בשובה דוקא אלא וככה12, (בהמשך בחסידות כמבואר מקומות13, )14ובכמה

שבזה. הענינים רוחניות
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וש"נ.1) פ. ע' ח"ב שלו אג"ק
ע'2) תרע"ח סה"מ א). (נה, פנ"ז הק"ש שער בינה אמרי ראה

ובכ"מ. קב. ע' תפר"ח רפג.
יא.3) יח, יתרו מכילתא
רסט).4) (רמז שם יל"ש
נא.5) מא. יב, בא
ח.6) יד, בשלח
ואילך).7) כג ע' יג (כרך וניעור חוזר ערך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ.

וש"נ.8) א. עו, יומא ראה
רפל"ז.9)
ג.10) טז, ראה פ' יא. יב, בא
יב.11) נב, ישעי'
טו.12) ל, שם
ואילך).13) (פקכ"ט ובסופו אֿג) (פרקים בתחלתו – תרל"ז
רצא14) ע' בא אוה"ת ג. א, במדבר ב. לה, אמור לקו"ת ראה

ואילך. 151 ע' תש"ח סה"מ ואילך.
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נאמר מצרים בגאולת בזה: הדבר15והענין וטעם העם", ברח צור16"כי שהיה דכיון ממ"ט– אותם להוציא ך
טומאה כו'.17שערי לברוח הוצרכו לכן מתןֿתורה, קודם עדיין זה והיה ,

ראשית" שנקראו ישראל "בשביל הם הענינים שכל ה"חפזון18וכיון את גם פעל דישראל" ה"חפזון הנה לכן, ,
ברכות בגמרא כדאיתא – כביכול דשכינה" ה"חפזון את וגם חפזון:20ובמדרש19דמצרים", של ענינים ג' שהיו

דמצרים. וחפזון דישראל חפזון דשכינה, חפזון

בעולם, גם יפעל זה שענין – תצאו" בחפזון לא "כי העתידה בגאולה שכתוב למה בנוגע גם מובן ומזה
העולמים" לחיי ד"מנוחה לדרגא ועד ונחת", ד"בשובה הענין כביכול, למעלה ד"ילכו21וגם מהענין שלמעלה ,

חיל" אל בארוכה22מחיל חסידות בדרושי ).23(כמבואר

הענינים: בפשטות גם הוא וכן

שנה" מאות "ארבע להיות צריכה היתה שהגלות כיון – לברוח הוצרכו מצרים שהקב"ה24ביציאת אלא ,

ההרים" על "מדלג במדרש25היה (כדאיתא שנה ועשר למאתיים שנה מאות מארבע הקץ", על ש"דילג ולכן26, ,(
וואס אין געווען נאך ("ס'איז הגלות להמשך אחיזה עדיין שהיתה לפי ממצרים, לברוח החפזון להיות ָָהוצרך

זיך"). ַָאנצוהאלטן

בגמרא שאיתא כיון – לבוא לעתיד בתשובה",27מהֿשאיןֿכן אלא תלוי הדבר ו"אין הקיצין", כל ש"כלו
חדא" וברגעא חדא "בשעתא חפזון.28שהיא של בענין צורך אין ולכן הגלות, להמשך אחיזה עוד אין הרי ,

גיסא„ לאידך אמנם, הפכית:. נקודה מזה מובנת ,

במצרים להשאר צריכים היו הקץ" על "דילג שהקב"ה זה שלולי כיון הרי במצרים, היו ישראל בני כאשר
(כידוע הגלות שבזמן העבודה בשביל לנצלו הזמן יוקר אצלם יהיה שלא מקום היה אזי שנים, וכמה כמה עוד
לבין שפזרן בישראל הקב"ה עשה ש"צדקה הענין גם בזה יש אלא בלבד, עונש רק אינו הגלות שענין

זמן.29האומות" להם יש שעדיין כיון ,(

כל ולנצל לייקר צריכים הקיצין", כל ש"כלו כיון הרי – לבוא העתידה הגאולה לפני עכשיו, מהֿשאיןֿכן
חפץ" בהם לי אין תאמר אשר "שנים שיבואו קודם הטומאה30רגע רוח "את כאשר המשיח, ימות על דקאי ,

הארץ" מן אגרא"31אעביר צערא ד"לפום הענין יהיה לא שאז הציווי32, יקיים שיהודי כדי דרכים שני יהיו ולא ,
בחיים" בחירה33"ובחרת של ה"מקום" שזהו יתברך, ומהותו עצמותו עם יתקשר החפשית בחירתו ועלֿידי ,

ומקום מקום בכל חפשית בחירה של והמקור .34חפשית,

הגלות בזמן רגע כל לייקר שצריכים פעמים, וכמה כמה אמר השמחה, בעל אדמו"ר, מו"ח שכ"ק 35וכפי

שבשעתא רעכט") ("ס'איז להיות שיכול כיון בכללותה, ה' ועבודת ומצוות תורה של המתאים בתוכן אותו למלא
עין" כהרף ה' "תשועת תהיה חדא וברגעא קער"36חדא "איין – אחת" ה"שעה מלבד כלל, מונע אין שהרי ,37

שבשמים. לאביהם בתשובה לשוב ישראל בני של –

"לכשאפנה לומר זמן שאין – ואחד אחד כל של בעבודתו גם הוא שכן מובן, הדברים, בכללות שהוא וכשם
הגלות,38אשנה" זמן של האחרונים הרגעים הם שאלו יתכן שהרי עלי, שהוטל הענין את אעשה ו"לכשאפנה" ,
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ה.15) יד, בשלח
(16.14ֿ13 שבהערות מקומות פל"א. תניא ראה
ועוד.17) יתרו. ר"פ זו"ח ראה
בראשית.18) ר"פ פרש"י
סע"א.19) ט,
שם.20) בא מכילתא
בסופה.21) תמיד
בסופן.22) ומו"ק ברכות וראה ח. פד, תהלים
ואילך.23) יב ע' תרס"ו המשך ראה
יג.24) טו, לך לך
ח.25) ב, שה"ש
עה"פ.26) בפרש"י הובא עה"פ. שהש"ר
ב.27) צז, סנהדרין
סע"א.28) קכט, זח"א

ב.29) פז, פסחים
ב.30) קנא, שבת וראה א. יב, קהלת
ב.31) יג, זכרי'
מכ"א.32) פ"ה אבות
יט.33) ל, נצבים
ובכ"מ.34) ב. לח, אמור לקו"ת ראה
ב"היום35) (נעתק ב קלג, ח"א לקו"ד .9 ע' תש"ב סה"ש ראה

אב). מנחם ג יום"
מב;36) ע' ג כרך תש"ה) (ירושלים שבת בנרות בהמצויין ראה

.8ֿ27 ע' תש"י) (ירושלים ליהודה מנחה סו. נא;
ח"ב37) קונטרסים סה"מ ד. סג, א. סא, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

(סה"מ פ"ז תש"ט תמוז די"ב בשלום פדה ד"ה קד. ע' ח"ג ב. שצו,
.(192 ס"ע תש"ט

מ"ד.38) פ"ב אבות
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כיום "לילה – חפץ" בהם לי אין תאמר אשר ה"שנים יבואו עלֿידי39יאיר"ולאחריֿזה הגאולה בשלימות ,

צדקנו. משיח

ולנידוןֿדידן:‰ לעניננו בנוגע גם מובן ומזה .
ביום השמחה בעל עם להתדבק התעוררות מתוך מישראל, עשרה פעמים כמה יחדיו מתאספים כאשר

אזיל" גופא רישא ו"בתר ללימוד40גאולתו, התעוררות של בתוכן ולמלאותו לנצלו כדי הוא יקר רגע כל הרי –

ב'לקוטי (כמבואר והמצוה התורה כל של השדרה" "חוט שזהו התפילה, לעבודת וביחוד המצוות, וקיום התורה
זו דפרשה ),41תורה'

כל על – העצמיים להיוליים ועד והנעלמים הפנימיים הגלויים מכחות – כח תוספת אלו מרגעים ולקחת
הענינים ומכל מלכיות משעבוד גאולה שנת תהיה ועלֿידיֿזה מיצרֿהרע, גאולה שנת שתהיה כולה, השנה

דידן. בעגלא טפחים, מעשרה למטה המשיח ביאת ויפעלו המבלבלים,

ומצוות, בתורה להתעוררות בנוגע פועל של ענינים יעשו אלא יחשבו... ולא יחלמו שלא – לפועל ובהנוגע
אדמו"ר מו"ח כ"ק השמחה, בעל של הגאולה חג בהתוועדות יחדיו שמתוועדים אחדות שעות אותן במשך

דורנו. נשיא

***

Âתמוז י"ב של בחגיגה פעם סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק תרנ"ה,42. שנת אודות – חייו ימי דברי עם בקשר –

שנה. עשרה חמש בן בהיותו
כאן שנקרא (כפי בנאותֿדשא כבר היה נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שאביו, בתקופה זה היה
לקבל כדי גם ענינים, כמה מפני לליובאוויטש, העירה, נוסע היה בשבוע שני שביום היה, והסדר ָ"קאנטרי"),

ל"יחידות". אנשים

רביעי ביום ואחרֿכך, בליובאוויטש. נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק היה תמוז, י"ב חל שבו בשבוע שני ביום גם
אליו ויכנס בוקר, לפנות בהשכמה, יקום תמוז, בי"ב שלמחרת, לו, ואמר אדמו"ר, מו"ח לכ"ק קרא תמוז, י"א

הדבר). סיבת לו לבאר (מבלי

וצוה בנהר, נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק טבל כבר בוקר לפנות הרביעית שבשעה אדמו"ר, מו"ח כ"ק וסיפר
לטבו אותו לליובאוויטש.גם עתה שיסעו ואמר, ל,

לליובאוויטש. הגיעו ומחצה, שמינית השמינית, ובשעה שעות, כמה במשך היתה לליובאוויטש הנסיעה
שבאים יודעת נשמתוֿעדן) אדמו"ר של (אמו שהסבתא שכיון לאביו, אדמו"ר מו"ח כ"ק אמר הנסיעה במהלך
לא שאמו נשמתוֿעדן, אדמו"ר לו והשיב תיבהל. אזי פעם, עוד ימים שלשה לאחרי יבואו ולפתע שני, ביום

יודעת. שהיא כיון תיבהל,

אחרֿכך לו. להמתין נשאר אדמו"ר מו"ח וכ"ק אמו, אל נשמתוֿעדן אדמו"ר נכנס לליובאוויטש כשבאו
– ל"אוהל" הלכו) (או נסעו ואז מאירות, ופנים לבביות בברכות אותו ליוותה ואמו נשמתוֿעדן, אדמו"ר יצא

ה'צמחֿצדק'. הרבי אביו, וכן מהר"ש, אדמו"ר נשמתוֿעדן, אדמו"ר אבי מנוחת מקום

ואמר: האוהל), שלפני המדרש (בבית הקודש ארון את נשמתוֿעדן אדמו"ר פתח לאוהל, בבואם

בנו יצחק את עקד עליוֿהשלום אבינו אברהם ונעקד. עוקד ישנו בעקידה לעקידה. בני את היום מביא הנני
חסֿושלום פסול בו יהיה שלא הרצוי.43כדי כפי תהיה שהעקידה ברצוני כן כמו .

הקודש' ב'אגרת הפרק חצי נשמתוֿעדן אדמו"ר למד ואמר44ואחרֿכך מתניה, בעוז חגרה דיבורֿהמתחיל
וסמך כנגדו, והעמידו עמו, ברית לכרות רצונו הקדושים, האבות במעמד שעכשיו, אדמו"ר, מו"ח כ"ק בפני
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כיום "לילה – חפץ" בהם לי אין תאמר אשר ה"שנים יבואו עלֿידי39יאיר"ולאחריֿזה הגאולה בשלימות ,

צדקנו. משיח

ולנידוןֿדידן:‰ לעניננו בנוגע גם מובן ומזה .
ביום השמחה בעל עם להתדבק התעוררות מתוך מישראל, עשרה פעמים כמה יחדיו מתאספים כאשר

אזיל" גופא רישא ו"בתר ללימוד40גאולתו, התעוררות של בתוכן ולמלאותו לנצלו כדי הוא יקר רגע כל הרי –

ב'לקוטי (כמבואר והמצוה התורה כל של השדרה" "חוט שזהו התפילה, לעבודת וביחוד המצוות, וקיום התורה
זו דפרשה ),41תורה'

כל על – העצמיים להיוליים ועד והנעלמים הפנימיים הגלויים מכחות – כח תוספת אלו מרגעים ולקחת
הענינים ומכל מלכיות משעבוד גאולה שנת תהיה ועלֿידיֿזה מיצרֿהרע, גאולה שנת שתהיה כולה, השנה

דידן. בעגלא טפחים, מעשרה למטה המשיח ביאת ויפעלו המבלבלים,

ומצוות, בתורה להתעוררות בנוגע פועל של ענינים יעשו אלא יחשבו... ולא יחלמו שלא – לפועל ובהנוגע
אדמו"ר מו"ח כ"ק השמחה, בעל של הגאולה חג בהתוועדות יחדיו שמתוועדים אחדות שעות אותן במשך

דורנו. נשיא

***

Âתמוז י"ב של בחגיגה פעם סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק תרנ"ה,42. שנת אודות – חייו ימי דברי עם בקשר –

שנה. עשרה חמש בן בהיותו
כאן שנקרא (כפי בנאותֿדשא כבר היה נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שאביו, בתקופה זה היה
לקבל כדי גם ענינים, כמה מפני לליובאוויטש, העירה, נוסע היה בשבוע שני שביום היה, והסדר ָ"קאנטרי"),

ל"יחידות". אנשים

רביעי ביום ואחרֿכך, בליובאוויטש. נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק היה תמוז, י"ב חל שבו בשבוע שני ביום גם
אליו ויכנס בוקר, לפנות בהשכמה, יקום תמוז, בי"ב שלמחרת, לו, ואמר אדמו"ר, מו"ח לכ"ק קרא תמוז, י"א

הדבר). סיבת לו לבאר (מבלי

וצוה בנהר, נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק טבל כבר בוקר לפנות הרביעית שבשעה אדמו"ר, מו"ח כ"ק וסיפר
לטבו אותו לליובאוויטש.גם עתה שיסעו ואמר, ל,

לליובאוויטש. הגיעו ומחצה, שמינית השמינית, ובשעה שעות, כמה במשך היתה לליובאוויטש הנסיעה
שבאים יודעת נשמתוֿעדן) אדמו"ר של (אמו שהסבתא שכיון לאביו, אדמו"ר מו"ח כ"ק אמר הנסיעה במהלך
לא שאמו נשמתוֿעדן, אדמו"ר לו והשיב תיבהל. אזי פעם, עוד ימים שלשה לאחרי יבואו ולפתע שני, ביום

יודעת. שהיא כיון תיבהל,

אחרֿכך לו. להמתין נשאר אדמו"ר מו"ח וכ"ק אמו, אל נשמתוֿעדן אדמו"ר נכנס לליובאוויטש כשבאו
– ל"אוהל" הלכו) (או נסעו ואז מאירות, ופנים לבביות בברכות אותו ליוותה ואמו נשמתוֿעדן, אדמו"ר יצא

ה'צמחֿצדק'. הרבי אביו, וכן מהר"ש, אדמו"ר נשמתוֿעדן, אדמו"ר אבי מנוחת מקום

ואמר: האוהל), שלפני המדרש (בבית הקודש ארון את נשמתוֿעדן אדמו"ר פתח לאוהל, בבואם

בנו יצחק את עקד עליוֿהשלום אבינו אברהם ונעקד. עוקד ישנו בעקידה לעקידה. בני את היום מביא הנני
חסֿושלום פסול בו יהיה שלא הרצוי.43כדי כפי תהיה שהעקידה ברצוני כן כמו .

הקודש' ב'אגרת הפרק חצי נשמתוֿעדן אדמו"ר למד ואמר44ואחרֿכך מתניה, בעוז חגרה דיבורֿהמתחיל
וסמך כנגדו, והעמידו עמו, ברית לכרות רצונו הקדושים, האבות במעמד שעכשיו, אדמו"ר, מו"ח כ"ק בפני
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וענינים גשמיים בענינים הכלל בעסקנות העבודה את – נוכח בלשון בדברו – לו שמוסר ואמר, עליו, ידיו שתי
רוחניים.

השכל באים ואחרֿכך מה"מתניים", התחלתה העבודה שראשית – מתניה" בעוז "חגרה בענין לבאר והוסיף
הכתוב (כלשון "עוז" – היא והחגורה בחגורה, צורך יש עבודתם, יפעלו שהמתניים וכדי "חגרה45והמדות.

אנדערש"). ניט און ("אזוי אחרת" ולא "כך – נפש? מסירת ומהי נפש, מסירת – "עוז"? ומהו מתניה"), ַַבעוז
ביאורים. בכמה מתניה" בעוז ד"חגרה הענין לבאר והוסיף

הכלל בעסקנות העבודה את אדמו"ר מו"ח לכ"ק למסור ההתחלה היתה וזו שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
רוחניים! וענינים גשמיים בענינים

Êממש אחד נשיא שקיבל למינוי בנוגע סיפור לכאורה הוא לעיל האמור בעולם. ענין שאין כיון אבל, נהו.
לבטלה אלא46שהוא נאה, סיפור שישמעו כדי סתם זה אין סיפור, מספר הנשיא שכאשר בפשיטות, מובן הרי ,

זאת להם שמספרים לאלו נוגע .47הדבר

הדור כל של ומוחין הראש בבחינת שהוא מהנשיא, מתחיל העבודה שענין אמת הן בזה: אבל48והענין ,

להתייגע צריך אחד שכל שבגופו, המצוות הם שעיקרה באופן היא ישראל בני עבודת כללות אףֿעלֿפיֿכן,
בזה.

כידוע – חב"ד חסידות שיטת לפי שהעמידו49ובפרט התנאים שאר על לוותר שביכולתו אמר הזקן שרבינו
הצדיק, של בעבודתו ידיֿחובתו לצאת התנאי את אופן בשום לקבל יכול אינו אבל ממנו, ודרשו

יחיה" באמונתו ש"צדיק פולין חסידי כשיטת בלימוד50– ביגיעתו שהצדיק, היינו, יחיה, אלא יחיה תקרי אל ,ְְִֶֶַ
הספרי (כלשון הנפש" מיצוי "עד התפילה ובעבודת התורה –51פנימיות אליו המתקשרים כל את יחיה ,(ְֶַ

צריך אחד שכל – היא חב"ד, שיטת ששיטתו, envraבאמרו, rbiizdl,'כח 'נתינת זה על שמקבל אףֿעלֿפי ,

הדור. נשיא שזהו ומוחין, הראש מבחינת ממש, בו שיש וסיוע עזר

בתניא שמבואר שכשם גם מובן בגמרא52ומזה שכתוב פסוק53"מה שואל54על אלקיך ה' מה ישראל ועתה
אין, היא, זוטרתי מילתא יראה אטו אלקיך, ה' את ליראה אם כי dynמעמך iabl,"היא זוטרתי מילתא

"שואל ישראלjnrnואףֿעלֿפיֿכן מבית ונפש נפש ש"כל כיון רבינוכתיב", משה מבחינת בה יש
מנהו" "שמץ שלכן55עליוֿהשלום", דור, שבכל נשיא בכל הוא עלֿדרךֿזה – רבינו ממשה והתפשטות ניצוץ ,

שלו. ובדור בתקופה הנדרשת העבודה ונוסח צורת הוא קובע

לספר הדור נשיא צריך – השמחה בעל הדור, נשיא וסיוע בעזר לפעול, שצריך מה ידע אחד שכל כדי ולכן:
שלפניו הנשיא בחיי הנשיאות ענין ששייך כמה (עד נשיאותו התחלת מעת עבודתו נקבעה כיצד כדי56לו ,(

זעירֿאנפין. בבחינת מנהו", "שמץ זה, מעין אצלו שיהיה

Á."מה"מתניים להתחיל צריכה זה בדורנו העבודה התחלת העבודה: כללות אודות לנו שנמסר מה וזהו .
אבל כמובן, דקדושה, שכל – שכל עלֿפי הענינים את להבין צריכים לראש שלכל סדר לקבוע אין כלומר:
הראש ענין אצלו אין שעדיין כיון אלו, ענינים לעשות גדולה בשמחה רצים יהיו והרגליים שהמתניים איֿאפשר

שבלב. במדות ההרגש לו אין ועדיין שבענין, וההשגה ההבנה והמוחין,

של ה"עקביים" – "עקביים" בבחינת היא העבודה תחילת גם הנה דמשיחא, שבעקבתא לנו, ביארו כך על
מגופא" "לבר כבר הם ה"שוקין" (שהרי ה"מתניים" שהם הגוף לענין57כללות גם להגיע יכולים אחרֿכך ורק ,(

שבלב. ומדות השכל
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Ëווי ("מערניט פועל לידי ומביא המבצע רק להיות – "מתניים" בבחינת העבודה לטעון: יכולים אמנם, .

בכח רק לא שלו, הכוחות ובכל לבב, ובטוב בשמחה זאת ולעשות עליו, שמצווים מה כל אויספירער") ַאן
– התענוג בכח גם אלא id`הרצון, dlecb dcear!

" הוא המתניים שחוזק – זה על עלֿידיferaוהמענה לא כלומר, מתניה"), בעוז ("חגרה "dxaqde dpadלעצמו
עלֿידי אלא המתניים, בעבודת לעסוק ("דורכזעswezשצריך ליישם מוכרח הוא דבר; שום לו נוגע לא צן"):

זאת!

נפש. מסירת – העוז? ענין מהו לבאר: וממשיכים

למסירתֿנפש ויצטרכו חסֿושלום גזירות דוקא שיהיו הכוונה נפש"dheytkואין "מסירת מספיק אלא ,dpiprk

מסירת –oevxd58להיות צריכה הרצון מסירת אבל, ,zenilyaולא "כך – נפש? מסירת מהי שמסיים: וזהו ,
אנדערש"). ניט און ("אזוי ַַאחרת"

שבלב. ההרגש ולפני ומוחין, בראש וההשגה ההבנה לפני עוד ממנו נדרש זה וכל

Èהוא יהודי הרי – זו? לעבודה להגיע יכולים כיצד השאלה: נשאלת ועדיין .ilkyועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
" שהיא בתורה, חלק יש מישראל אחד שלכל זה mkzpiaeמצד mkznkg"59,הרצון מסירת ממנו דורשים ולפתע ;

אנדערש"?! ניט און "אזוי ותוקף, ַַעוז
הדור, וראש לנשיא שניתן הכח אודות – בדיבור גילוי של ענין שהוא – הסיפור לנו מספרים זה על הנה
אליו, שייכים שרק אלו עם במגע שבאים אלו ואפילו אליו, והשייכים המקושרים לכל זה כח נמשך שממנו

שמן שהוא שכיון חלב) שם (שאין אזנו מראש אפילו לאכול אסור . . בחלבו שצלאו ד"גדי הדין בדוגמת –
בכולו" מן60מפעפע למעלה שהם וענינים התורה, פנימיות על דקאי בעבודה, ה"שמן" בענין גם הוא וכן .

דבר בכל שמפעפע עם61השכל, המגע גם מספיק שלכן בלבד, הענין בקצה היא בשמן הנגיעה כאשר אפילו ,

– בלבד השייכים אפילו או המקושרים

איתנה עמידה מתוך מתניה", בעוז ד"חגרה באופן בשלימות עבודתו לעבוד והכח היכולת אחד לכל יש שלכן
ו למעשה"כך שבנוגע כך, המתניים, את יחגור ועלֿידיֿזה בשלימות, רצונו למסור יוכל ובמילא, אחרת", לא

בשלימות. הענינים כל אצלו יהיו ופועל

המבואר עלֿדרך – ומוחין לראש עד הגוף, את ולזכך לברר בכחו המצוות) (מעשה המעשה שענין וכיון
אור' "רגל"62ב'תורה בשם נקרא זה הרי העבודה ובקומת ופועל, מעשה של ענין [שזהו הצדקה מצות שעלֿידי
–63ו"מתניים" ככה" פעמים אלף זכים ולבו מוחו "נעשים [

רק לא אצלו שיהיו כך, במוחין, והשגה הבנה וגם הלב, הרגש גם אצלו יהיה עלֿידיֿזה הרי
בשלימות. חכמהֿבינהֿדעת וגם חסדֿגבורהֿתפארת, גם אלא נצחֿהודֿיסודֿמלכות,

שלים" "באתר ימשיכו אזי – בשלימות האברים כל שיהיו ישראל, כל אצל כן יהיה שלימות64וכאשר את
ממש. במהרה צדקנו, משיח עלֿידי הגאולה,

***

‡Èמי המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן, צוה ואחרֿכך מלכנו". "אבינו לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק .

יעקב. עפר מנה

***

·Èבמאמר) לעיל להמדובר בהמשך ונגבה"65. וצפונה וקדמה ימה "ופרצת בענין בזה66) יש לכאורה הרי –
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Ëווי ("מערניט פועל לידי ומביא המבצע רק להיות – "מתניים" בבחינת העבודה לטעון: יכולים אמנם, .

בכח רק לא שלו, הכוחות ובכל לבב, ובטוב בשמחה זאת ולעשות עליו, שמצווים מה כל אויספירער") ַאן
– התענוג בכח גם אלא id`הרצון, dlecb dcear!

" הוא המתניים שחוזק – זה על עלֿידיferaוהמענה לא כלומר, מתניה"), בעוז ("חגרה "dxaqde dpadלעצמו
עלֿידי אלא המתניים, בעבודת לעסוק ("דורכזעswezשצריך ליישם מוכרח הוא דבר; שום לו נוגע לא צן"):

זאת!

נפש. מסירת – העוז? ענין מהו לבאר: וממשיכים

למסירתֿנפש ויצטרכו חסֿושלום גזירות דוקא שיהיו הכוונה נפש"dheytkואין "מסירת מספיק אלא ,dpiprk

מסירת –oevxd58להיות צריכה הרצון מסירת אבל, ,zenilyaולא "כך – נפש? מסירת מהי שמסיים: וזהו ,
אנדערש"). ניט און ("אזוי ַַאחרת"

שבלב. ההרגש ולפני ומוחין, בראש וההשגה ההבנה לפני עוד ממנו נדרש זה וכל

Èהוא יהודי הרי – זו? לעבודה להגיע יכולים כיצד השאלה: נשאלת ועדיין .ilkyועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
" שהיא בתורה, חלק יש מישראל אחד שלכל זה mkzpiaeמצד mkznkg"59,הרצון מסירת ממנו דורשים ולפתע ;

אנדערש"?! ניט און "אזוי ותוקף, ַַעוז
הדור, וראש לנשיא שניתן הכח אודות – בדיבור גילוי של ענין שהוא – הסיפור לנו מספרים זה על הנה
אליו, שייכים שרק אלו עם במגע שבאים אלו ואפילו אליו, והשייכים המקושרים לכל זה כח נמשך שממנו

שמן שהוא שכיון חלב) שם (שאין אזנו מראש אפילו לאכול אסור . . בחלבו שצלאו ד"גדי הדין בדוגמת –
בכולו" מן60מפעפע למעלה שהם וענינים התורה, פנימיות על דקאי בעבודה, ה"שמן" בענין גם הוא וכן .

דבר בכל שמפעפע עם61השכל, המגע גם מספיק שלכן בלבד, הענין בקצה היא בשמן הנגיעה כאשר אפילו ,

– בלבד השייכים אפילו או המקושרים

איתנה עמידה מתוך מתניה", בעוז ד"חגרה באופן בשלימות עבודתו לעבוד והכח היכולת אחד לכל יש שלכן
ו למעשה"כך שבנוגע כך, המתניים, את יחגור ועלֿידיֿזה בשלימות, רצונו למסור יוכל ובמילא, אחרת", לא

בשלימות. הענינים כל אצלו יהיו ופועל

המבואר עלֿדרך – ומוחין לראש עד הגוף, את ולזכך לברר בכחו המצוות) (מעשה המעשה שענין וכיון
אור' "רגל"62ב'תורה בשם נקרא זה הרי העבודה ובקומת ופועל, מעשה של ענין [שזהו הצדקה מצות שעלֿידי
–63ו"מתניים" ככה" פעמים אלף זכים ולבו מוחו "נעשים [

רק לא אצלו שיהיו כך, במוחין, והשגה הבנה וגם הלב, הרגש גם אצלו יהיה עלֿידיֿזה הרי
בשלימות. חכמהֿבינהֿדעת וגם חסדֿגבורהֿתפארת, גם אלא נצחֿהודֿיסודֿמלכות,

שלים" "באתר ימשיכו אזי – בשלימות האברים כל שיהיו ישראל, כל אצל כן יהיה שלימות64וכאשר את
ממש. במהרה צדקנו, משיח עלֿידי הגאולה,

***

‡Èמי המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן, צוה ואחרֿכך מלכנו". "אבינו לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק .

יעקב. עפר מנה

***
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וקדמה ד"ימה ההגבלה באה לאחריֿזה מיד אבל הגבלות, ללא "ופרצת", של בענין היא ההתחלה הפכים: שני
ונגבה"? וצפונה

(במאמר לעיל כמדובר – הוא הענין מסתתר"67אך ד"אֿל בענין עצמו, שב"עפר" היא, הכוונה שתכלית (68,

כפי אלא עצמו, את להעלים יכול יתברך ומהותו שעצמותו כפי בהעלם, רק לא ה"אתה", ונרגש ניכר יהיה
זאת יראה והבהמות החיות של הבשר שגם ועד העולם, דאומות הבשר ואפילו בשר, לעיני אפילו בגלוי, שהוא

חסידות בדרושי האמצעי אדמו"ר שכתב ).69(כמו

לעיל (כמדובר תמוז די"בֿי"ג ומופת' ב'אות גם שהיה הצדיקים)70וכפי שעלֿידי ומופתים האותות בענין
היה גופא שם הנה ביותר, ולחץ צר למקום ועד המקום, הגבלות ונגבה", וצפונה וקדמה ד"ימה שבהגבלות –

"אתה". שזהו וזעק הכריז עצמו שה"מסתתר" ד"ופרצת", הענין

ד"ימה בהגבלה ד"ופרצת" הענין לפעול – לקונו בעבודתו מאתנו ואחד אחד מכל גם נדרש ועלֿדרךֿזה
בעולם, בחלקו גם יפעל ועלֿידיֿזה הבהמית, ונפש הגוף של ונגבה" וצפונה וקדמה

אדמו"ר מו"ח כ"ק של במאמר כמבואר הפסוק71– בפירוש השמחה, בעל דקאי72, בלבם", נתן העולם "את
את שמעמיד וכפי שלו, הלב לעבודת שניתן בלבו, נתן לו, השייך העולם שחלק מישראל, אחד כל של לבו על

– ומזוני חיי לבני בנוגע גשמיים, בענינים בעולם, חלקו נראה כך לקונו, בעבודתו עצמו

ברחבה" "ואתהלכה של בתנועה עומד שכאשר בעולם73והיינו, חלקו גם נעשה אזי לקונו, עבודתו בעניני
וזועק מכריז גופא שם הנה ונגבה", וצפונה וקדמה ד"ימה בהגבלה שבהיותו כך, מהגבלה, יציאה של באופן

ד"ופרצת". הענין את צעד, כל

(במאמר לעיל כמדובר – עשיותיו בכל מתבטא זה מתוך67וענין היא שהעשיה בלבד זו שלא (dpeek"myl

דרכיך74שמים" ש"בכל באופן היא עצמה העשיה אלא ,edrc"75אלקי" עם אותו מקשרת עצמה שהדרך היינו, ,

.76אביך"

‚Èזה ענין נראה היכן .ielbaאפילוzligza:וביתֿהמדרש בביתֿהכנסת זה הרי – העבודה?
להתפלל יכולים שם שדוקא מסביבו, מחיצות עם בנין – המקום בהגבלת הוא וביתֿהמדרש ביתֿהכנסת

בביקתא להתפלל אסור שהרי תורה, התורה,77וללמוד ללימוד בנוגע ועלֿדרךֿזה במחיצות; מגודר שאינו מקום ,

צילותא" בעי ש"הלכתא בבית78דכיון תורה לומדים הסוכות בחג גם שלכן, דוקא, בבית הלימוד להיות צריך ,

עראי.79דוקא דירת שהיא בסוכה, ולא ,

השמים" שער "זה וזועקות: מכריזות עצמן המחיצות הרי – מחיצות עם בית היותו ,80ועם

שכתוב למה בהמשך שנאמר כפי הענינים:81– שני בו שהיו ביתֿהמקדש, של המקום שזהו במקום", "ויפגע
עבודת עם הקשור הקרבנות, ענין מקוםdlitzd(א) (בסמיכות הסנהדרין יושבים ששם הגזית לשכת (ב) ,

יוצאת82למזבח) "שממנו ,dxez"ישראל מעט"83לכל "מקדש – המקדש בית משחרב ודוגמתו בתי84, "אלו ,
מדרשות" ובתי דעות85כנסיות כמה מצינו שלכן "ומקדשי86, הציווי ישנו המדרש ובית הכנסת בבית שגם

–87תיראו" המקדש בבית כמו
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ואילך).67) 128 ע' (לעיל פ"ט
טו.68) מה, ישעי'
ב).69) שכט, ח"ב – החדשה (בהוצאה א תפב, תצוה חיים תורת
(70.(133 ע' (לעיל פי"ג במאמר
פ"ב71) תרפ"ט תמוז י"ג די"בֿ אמנה מראש תשורי ד"ה ראה

ע' תרפ"ז א. שכא, ח"ב קונטרסים סה"מ .(210 ס"ע תרפ"ט (סה"מ
ועוד. .43 ע' תרצ"ט פב.

יא.72) ג, קהלת
מה.73) קיט, תהלים
מי"ב.74) פ"ב אבות
ו.75) ג, משלי
ט.76) כח, הימיםֿא דברי

ו77) טושו"ע סע"ב. לד, ברכות ס"ה.ראה ס"צ או"ח אדה"ז
א.78) סה, עירובין
ס"ד.79) סתרל"ט שם ואדה"ז טושו"ע ראה
יז.80) כח, ויצא
יא.81) שם,
יד.82) כא, משפטים יתרו. ס"פ מכילתא ה"ו. פ"ב מכות ירושלמי

משפטים. ר"פ פרש"י
(במשנה).83) סע"ב פו, סנהדרין
טז.84) יא, יחזקאל
א.85) כט, מגילה
וש"נ.86) קצד). ע' ג (כרך הכנסת בית ערך תלמודית אנציק' ראה
ל.87) יט, קדושים
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מן ש"אינו וזועק מכריז עצמו שהמקום ד"ופרצת", הענין ישנו ונגבה" וצפונה וקדמה ד"ימה שבמקום כך,
המקום".

„Èוהנ הקדושה. שבארצנו חב"ד בכפר חדש ביתֿכנסת חנוכת חוגגים תמוז, י"בֿי"ג זה, ביום –88ה,

עם יחד החסידות, תורת דתורה, ובנסתר דתורה בנגלה שיעורים יקבעו שבו ביתֿמדרש, גם שהוא ביתֿכנסת
בגמרא כדאיתא התפילה, הפסוק89עבודת בהלכה".90על המצויינים "שערים ציון", שערי ה' "אוהב

באמצע שם נמצאים שעדיין מופרך לא לראש, לכל אבל: בוקר. לפנות שם עכשיו הרי הגשמי, השעון לפי –
ההתוועדות...

ערוך' ב'שולחן כותב הזקן אדמו"ר מקומן91והעיקר: באיזהו בחסידות זאת מבאר האמצעי )92(ואדמו"ר

אין . . מזו זו המדינות וריחוק האקלימים לפי משתנים והלילות שהימים ש"אף טוב', ו'יום שבת קדושת לענין
כו'". והזמן המקום מגדר למעלה הוא . . עליונים ויחודים שלמעלה רצון עת כי . . כלום בכך

עתה שנערכת להתוועדות בנוגע גם מובן וביתֿהמדרשo`kומזה ביתֿהכנסת וחנוכת לילה, חצות קודם
יחדיו.myשנערכה מתאחדים הם הרי שבדבר הקדושה שמצד – לילה חצות קודם

וצפונה וקדמה ימה ד"ופרצת באופן יהיה זה וביתֿהמדרש שביתֿהכנסת השםֿיתברך להם יעזור ובכן:
,93ונגבה"

מחיצה שכל באופן אבל, ונגבה", וצפונה וקדמה "ימה במחיצות צורך יש שלזה נאה, בנין זה יהיה שאכן
ארפא" ואני "מחצתי הוא שענינה תכריז כך,94בפניֿעצמה רפואה, של לענין במחיצה שמשתמשים היינו, ,

באופן זה יהיה ובמילא מציאותו; את ופועל בו שנמצא ה"אתה" הוא שענינו וזועק מכריז המחיצה שהסתר
ד"ופרצת",

די" בלי עד "ברכה שתהיה הרוח95והיינו, בענינים גבול, בלי תפילה, זה, וביתֿהמדרש שבביתֿהכנסת ניים
ותורה,

אדמו"ר, מו"ח כ"ק כדברי – הגשמיים לענינים בנוגע גם יומשך התורה, בלימוד שנמשכת התפילה ומעבודת
לכל "ופרצת" של באופן יהיו כפרֿחב"ד של הגשמיים הענינים שגם – בלבם" נתן העולם ש"את השמחה, בעל
שגם יעקב, אצל שהיה כפי ד"ופרצת" הענין עלֿדרך ולמטה), למעלה גם ובמילא הרוחות, ד' (לכל הצדדים

שבהם ההצלחה ובאופן שבהם ורביה' ה'פריה באופן עולם של גדרו פריצת היה יעקב .96בצאן

ומבפנים, מבחוץ שם שישנם ומסתירים המעלימים הענינים כל את תבטל די" בלי עד וה"ברכה

לפנינו" הפורץ ובחלקם97ו"יעלה ובסביבתם בהם ויחדרו חיים', אלקים 'דברי של המעיינות יפוצו שמשם –

הארצות בכל שתתפשט שעתידה כפי גם כולל כולה, הקודש ובארץ היעוד98בעולם ויקויים כבוד99, "ונגלה
דידן. בעגלא יחדיו", בשר כל וראו הוי'

***

ÂËבנינים ניתוספו שבהם מקומות עוד ישנם כן כמו וביתֿהמדרש, ביתֿהכנסת חנכו חב"ד שבכפר כשם .

וקדמה ימה ד"ופרצת באופן בהם לפעול הקוין, ג' כל חסדים, ולגמילות ולתפילה לתורה מקום שיהיו חדשים
ונגבה". וצפונה

שמחה. ניגון וינגנו ד"ופרצת", ובאופן 'לחיים', יאמרו – אלו בבנינים שהשתדלו אלו כאן שנמצאים וכיון

– וישיבות בתיֿמדרשות בתיֿכנסיות עבור בנינים לקנות בקרוב שעומדים כאלו ישנם אם אמר: ואחרֿכך
ד"ופרצת". באופן 'לחיים' אמירת עלֿידי עתה בזה יתחילו
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ה.99) מ, ישעי'
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מן ש"אינו וזועק מכריז עצמו שהמקום ד"ופרצת", הענין ישנו ונגבה" וצפונה וקדמה ד"ימה שבמקום כך,
המקום".

„Èוהנ הקדושה. שבארצנו חב"ד בכפר חדש ביתֿכנסת חנוכת חוגגים תמוז, י"בֿי"ג זה, ביום –88ה,

עם יחד החסידות, תורת דתורה, ובנסתר דתורה בנגלה שיעורים יקבעו שבו ביתֿמדרש, גם שהוא ביתֿכנסת
בגמרא כדאיתא התפילה, הפסוק89עבודת בהלכה".90על המצויינים "שערים ציון", שערי ה' "אוהב

באמצע שם נמצאים שעדיין מופרך לא לראש, לכל אבל: בוקר. לפנות שם עכשיו הרי הגשמי, השעון לפי –
ההתוועדות...

ערוך' ב'שולחן כותב הזקן אדמו"ר מקומן91והעיקר: באיזהו בחסידות זאת מבאר האמצעי )92(ואדמו"ר

אין . . מזו זו המדינות וריחוק האקלימים לפי משתנים והלילות שהימים ש"אף טוב', ו'יום שבת קדושת לענין
כו'". והזמן המקום מגדר למעלה הוא . . עליונים ויחודים שלמעלה רצון עת כי . . כלום בכך

עתה שנערכת להתוועדות בנוגע גם מובן וביתֿהמדרשo`kומזה ביתֿהכנסת וחנוכת לילה, חצות קודם
יחדיו.myשנערכה מתאחדים הם הרי שבדבר הקדושה שמצד – לילה חצות קודם

וצפונה וקדמה ימה ד"ופרצת באופן יהיה זה וביתֿהמדרש שביתֿהכנסת השםֿיתברך להם יעזור ובכן:
,93ונגבה"

מחיצה שכל באופן אבל, ונגבה", וצפונה וקדמה "ימה במחיצות צורך יש שלזה נאה, בנין זה יהיה שאכן
ארפא" ואני "מחצתי הוא שענינה תכריז כך,94בפניֿעצמה רפואה, של לענין במחיצה שמשתמשים היינו, ,

באופן זה יהיה ובמילא מציאותו; את ופועל בו שנמצא ה"אתה" הוא שענינו וזועק מכריז המחיצה שהסתר
ד"ופרצת",

די" בלי עד "ברכה שתהיה הרוח95והיינו, בענינים גבול, בלי תפילה, זה, וביתֿהמדרש שבביתֿהכנסת ניים
ותורה,

אדמו"ר, מו"ח כ"ק כדברי – הגשמיים לענינים בנוגע גם יומשך התורה, בלימוד שנמשכת התפילה ומעבודת
לכל "ופרצת" של באופן יהיו כפרֿחב"ד של הגשמיים הענינים שגם – בלבם" נתן העולם ש"את השמחה, בעל
שגם יעקב, אצל שהיה כפי ד"ופרצת" הענין עלֿדרך ולמטה), למעלה גם ובמילא הרוחות, ד' (לכל הצדדים

שבהם ההצלחה ובאופן שבהם ורביה' ה'פריה באופן עולם של גדרו פריצת היה יעקב .96בצאן

ומבפנים, מבחוץ שם שישנם ומסתירים המעלימים הענינים כל את תבטל די" בלי עד וה"ברכה

לפנינו" הפורץ ובחלקם97ו"יעלה ובסביבתם בהם ויחדרו חיים', אלקים 'דברי של המעיינות יפוצו שמשם –

הארצות בכל שתתפשט שעתידה כפי גם כולל כולה, הקודש ובארץ היעוד98בעולם ויקויים כבוד99, "ונגלה
דידן. בעגלא יחדיו", בשר כל וראו הוי'

***

ÂËבנינים ניתוספו שבהם מקומות עוד ישנם כן כמו וביתֿהמדרש, ביתֿהכנסת חנכו חב"ד שבכפר כשם .

וקדמה ימה ד"ופרצת באופן בהם לפעול הקוין, ג' כל חסדים, ולגמילות ולתפילה לתורה מקום שיהיו חדשים
ונגבה". וצפונה

שמחה. ניגון וינגנו ד"ופרצת", ובאופן 'לחיים', יאמרו – אלו בבנינים שהשתדלו אלו כאן שנמצאים וכיון

– וישיבות בתיֿמדרשות בתיֿכנסיות עבור בנינים לקנות בקרוב שעומדים כאלו ישנם אם אמר: ואחרֿכך
ד"ופרצת". באופן 'לחיים' אמירת עלֿידי עתה בזה יתחילו

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

רלה).88) ע' חי"ז (אג"ק זו שנה תמוז י"א מברק גם ראה
א.89) ח, ברכות
ב.90) פז, תהלים
ס"ח.91) ס"א (מהדו"ב) או"ח
ח"א92) – החדשה (בהוצאה ואילך ב שמט, בשלח חיים תורת

ואילך). א רמ,
כו'".93) בהתוועדות "וכמדובר מ: ע' ריש חי"ח אג"ק גם ראה

לט.94) לב, האזינו
יו"ד.95) ג, מלאכי
ויצא.96) ס"פ (באבער) תנחומא ראה
יג.97) ב, מיכה ע"פ
ישעי'98) יל"ש ור"ח. שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי ראה

ובכ"מ. ב. פט, מסעי לקו"ת תקג. רמז
ה.99) מ, ישעי'



i"gyz'dלח ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

ד"ופרצת"]. באופן גדול, כוס על לחיים לומר וכמה לכמה הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

ÊËלו מסר נשמתוֿעדן אדמו"ר שכ"ק תרנ"ה, שנת אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר שבה הנ"ל בהתוועדות .

אמר – ואילך) ו סעיף (כנ"ל רוחניים וענינים גשמיים בענינים הכלל בעסקנות העבודה את עקידה) של (באופן
ההתוועדות בתחילת אדמו"ר מו"ח החסידות.100כ"ק דתורת שבכתב תורה הוא התניא ספר חסידים, אצל :

נתגלה ואחרֿכך פרקים, ג"ן – שבתניא ראשון חלק רק היה בתחילה אחת. בבת נתגלה לא התניא ספר
נדפס זה כל שבתניא. שלישי חלק – התשובה" "אגרת ואחרֿכך שבתניא, שני חלק – והאמונה" היחוד "שער
ואחרֿכך הזקן. אדמו"ר הסתלקות לאחרי הראשונה בשנה נדפסו – הקודש" "אגרות ואילו הזקן. אדמו"ר בחיי

לפרקים. מחולק שלא אחרון" "קונטרס ישנו

מעלה של בישיבה מוסכם שכך זה, על אמר וה'צמחֿצדק' ביאורים, כמה בזה לומר שאפשר והוסיף,
העליון, עדן בגן דקודשאֿבריךֿהוא במתיבתא – מעלה של בישיבה צדק': ה'צמח ופירש מטה, של ובישיבה

התחתון. עדן בגן – מטה של ובישיבה

פרד"ס: ישנו בחסידות גם בברכה". "פותחין – היא הקודש אגרת של ההתחלה אדמו"ר: מו"ח כ"ק והמשיך
בירך אדמו"ר מו"ח וכ"ק ברכה. באמירת להתחיל שצריכים – בברכה" ד"פותחין והפשט סוד. דרוש רמז פשט

'לחיים'. ואמר ("משקה"), ייןֿשרף כוס על שהכל ברכת

(ואולי מסתמא כבר היתה הברכה אמירת הנה – ב"פתיחה" שעומדים וכיון שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (ואמר
ועלֿידיֿזה "לחיים", יאמרו אזי – אחת) פעם אפילו "לחיים" אמרו שלא כיון בירכו, לא שעדיין כאלו ישנם

בברכה", "פותחין יהיה

"את (שהרי להם השייך העולם בחלק – ומשם האדם, שבלב הרוחניים הענינים כל על הברכה וימשיכו
בלבם" נתן קידושין72העולם במסכת הגמרא כפסק כולו, העולם בכל – ומשם עצמו101), אדם יראה "לעולם

עצמו את שהכריע אשריו אחת מצוה עשה . . זכאי וחציו חייב חציו mlerdכאילו lk z`e,"זכות לכף

חומריות"), אויס זיי ("מאכן חומריותם את לבטל – החומריים בענינים מטה, למטה עד תהיה זו ַוהמשכה
לו דירה יהיה כולו שהעולם ועד ולאלקות, ומצוות לתורה לקדושה, כלי תהיה והגשמיות גשמיים, רק שיהיו

בגלוי. בתחתונים יתברך

***

ÊÈ,אלו בימינו העבודה מתבטאת במה שנדע כדי זאת, לנו שגילו – מתניה" בעוז "חגרה בענין לעיל דובר .
דמשיחא. עקבתא

לעסוק102ובכן כדי לים, מעבר גם שנוסעים ואחדים דאמריקא, לעיירות בקרוב שנוסעים אלו כאן נמצאים :
הרגליים שיהיו כדי מתניה", בעוז ד"חגרה בענין שמתחילה עבודה שזוהי – חוצה" מעינותיך ד"יפוצו בענינים

מצוה. לדבר רצות

יותר. בערך ושלא יותר, ב'מקבל' לפעול יכולים שעלֿידיֿזה לבב, וטוב שמחה מתוך להיות צריכה זו וריצה

תובלון" ובשלום תצאו בשמחה "כי בהם ויקויים 'לחיים', כולם יאמרו בעבודתם,103ולכן, ולהצליח לפעול –
בואם. מקום בכל עיכובים, וללא והסתרים העלמות ללא

אחשביה" ש"מצוותיה הכלל ידוע שהרי – הליכתם בדרך שעוברים המקומות את גם כולל בואם" ,104ו"מקום

באופן היא ההצלחה גם ולכן קבוע, דבר של חשיבות המקום מקבל אזי זה, במקום מצוה שקיים שכיון והיינו,
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ואילך.100) 110 ס"ע תש"ה סה"ש
ואילך.101) סע"א מ,
(102.(139 ע' ח"כ (תו"מ סל"ח דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה
וש"נ.

יב.103) נה, ישעי'
וראה104) א. יו"ד, בכורות חלה). ד"ה (בפרש"י ב כז, ביצה ראה

וש"נ. ואילך). פו ס"ע ב (כרך חשובו אסורו מע' תלמודית אנציק'
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בטל אינו קבוע – קביעות המעמיד"105של "דבר בבחינת שהם ומצוותיה תורה עניני שם שמביאים ובפרט ,106

לעולם" יקום (אשר) אלקינו "דבר –107.

העולם סוף עד פירות ופירי פירות שם ויפעלו מופלגה, בהצלחה הנסיעה שתהיה וכהפירוש108וכאמור, ,
החסידות העלם109בתורת מלשון העולם, והנחות העולם להנהגות "סוף" רואים110שעושים שיהיו (והסתר),

יתברך. לו ודירה מקדש זמן, ובכל מקום בכל בגלוי אלקות

ניגון]. ינגנו יחד שכולם ואמר 'לחיים', לומר וכמה לכמה הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

ÁÈרשות לבקש שצריכים "אורחים" כמו לבוא אין מסויים, למקום באים כאשר הנה הנ"ל, לנסיעות בנוגע .

בפנימיות.ג ם
שכיון לדעת, עליהם בפנימיות, אבל במקום, הנמצאים מאלו רשות לבקש ענין יש העולם נימוס מפני –

שמביאים אלו הם הרי ומצוות, תורה עניני שם ולהפיץ הפנימית הכוונה את שם לגלות בשליחות באים שהם
הקב"ה. זה עולם, של מלכו המלך, דבר את שם

וכו' רשות דבקשת הענינים כל ישנם – שלום ודרכי נועם בדרכי שיהיה וכדי הזה, עולם לבושי מצד ורק
וכו'.

ËÈשם שמקימים עמם, ביתם אזי שהם מקום שבכל באופן שנוסעים לאלו בנוגע וקלֿוחומר ובמכלֿשכן .
שהם בודאי הרי – כו' כולה:ziadÎilra"מחנה" הסביבה בכל ומצוות תורה עניני משם להפיץ

ל"מחנותֿקיץ" יוצאים הקרובים ובימים כדי111מחר הגוף מעמל מנוחה של ענין זה הרי לכאורה אשר, ,

בכוחות המצוות ובקיום התורה בלימוד לעסוק יוכלו הקיץ שלאחרי כדי היא, והכוונה הגוף, בבריאות שיתוסף
וחיּות. חום וביתר נוספים,

שכל באופן עבודה של ענין שזהו "קאנטרי", בשם בלע"ז שמכונים למקומות שנוסעים אלו כל ָועלֿדרךֿזה
שמים" "לשם הם .74עשיותיו

אלקים" אין "ומבלעדי – היא העבודה תכלית העבודה; תכלית זו אין עדיין בעשיית112אמנם, די שלא היינו, ,
אלא שמים", "לשם כוונה מתוך dnvrהרשות diyrdyשל ענין דעהו"devnתהיה דרכיך "בכל ענין שזהו ,75,

בחוזק" מחשבתו יתקע . . והתחברות התקשרות "לשון דייקא, דעת – ד"דעהו" הענין נעשה "דרכיך" שעלֿידי
בתניא ).113(כמבואר

שבחדשים כדי כחות ולאסוף לנוח רק לא – לאמיתתם במחנותֿקיץ הכוונה גם להיות צריכה כזה ובאופן
בלימוד יותר להוסיף יוכלו השהותשלאחריֿזה עצם שגם אלא טובה, ובהנהגה המצוות ובקיום התורה

השם. ועבודת מצוה של ענין תהיה במחנהֿקיץ

שבמחנותֿקיץ לכך מסוגל זמן זה הרי חול, לימודי לומדים לא הקיץ שבימי שכיון – זו במדינה ובפרט
המחנות בראשי תלוי והדבר הקדשים, וקודש קודש של בענינים כולו היום כל במשך עסוקים הילדים יהיו

.114והמדריכים

במכתביו אדמו"ר מו"ח כ"ק שכתב מה דין'115ועלֿפי ה'פסק וידוע הרצון", בפני העומד דבר לך ש"אין
אולם" של כפתחו לכם אפתח ואני מחט של כחודה לי "פתחו –116בתורה
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(להרא"ז105) סופר עט ועוד. אלא. ובתוד"ה ב עג, זבחים ראה
וש"נ. קבוע. כלל הש"ס סוגיות על סופר)

וש"נ.106) ואילך). תקס ע' ו (כרך בערכו תלמודית אנציק' ראה
ח.107) מ, ישעי'
ועוד.108) ב. לז, זבחים רפ"ט. כתובות – חז"ל לשון ע"ד
ע'109) ריש ח"כ (תו"מ ס"ג דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .(111
ובכ"מ.110) ד. לז, שלח לקו"ת ראה
ואילך.111) רכט ס"ע חי"ז (אג"ק זו שנה תמוז ח' מברק גם ראה

.(114 ע' לעיל
ואילך).112) 127 ע' (לעיל פ"ט בהמאמר לעיל וראה ו. מד, ישעי'
ספ"ג.113)
(114.(115 ע' (לעיל תמוז ט' ר"ד גם ראה
תנה.115) ע' קכ. ע' ח"ד קכד. ע' ח"ג שלו אג"ק (לדוגמא) ראה

אדמו"ר כ"ק (ובהערת 12 ע' תש"ג סה"מ גם וראה תרלו. ע' ח"ח
שם). שליט"א

ב.116) פ"ה, שהש"ר ראה
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בטל אינו קבוע – קביעות המעמיד"105של "דבר בבחינת שהם ומצוותיה תורה עניני שם שמביאים ובפרט ,106

לעולם" יקום (אשר) אלקינו "דבר –107.

העולם סוף עד פירות ופירי פירות שם ויפעלו מופלגה, בהצלחה הנסיעה שתהיה וכהפירוש108וכאמור, ,
החסידות העלם109בתורת מלשון העולם, והנחות העולם להנהגות "סוף" רואים110שעושים שיהיו (והסתר),

יתברך. לו ודירה מקדש זמן, ובכל מקום בכל בגלוי אלקות

ניגון]. ינגנו יחד שכולם ואמר 'לחיים', לומר וכמה לכמה הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

ÁÈרשות לבקש שצריכים "אורחים" כמו לבוא אין מסויים, למקום באים כאשר הנה הנ"ל, לנסיעות בנוגע .

בפנימיות.ג ם
שכיון לדעת, עליהם בפנימיות, אבל במקום, הנמצאים מאלו רשות לבקש ענין יש העולם נימוס מפני –

שמביאים אלו הם הרי ומצוות, תורה עניני שם ולהפיץ הפנימית הכוונה את שם לגלות בשליחות באים שהם
הקב"ה. זה עולם, של מלכו המלך, דבר את שם

וכו' רשות דבקשת הענינים כל ישנם – שלום ודרכי נועם בדרכי שיהיה וכדי הזה, עולם לבושי מצד ורק
וכו'.

ËÈשם שמקימים עמם, ביתם אזי שהם מקום שבכל באופן שנוסעים לאלו בנוגע וקלֿוחומר ובמכלֿשכן .
שהם בודאי הרי – כו' כולה:ziadÎilra"מחנה" הסביבה בכל ומצוות תורה עניני משם להפיץ

ל"מחנותֿקיץ" יוצאים הקרובים ובימים כדי111מחר הגוף מעמל מנוחה של ענין זה הרי לכאורה אשר, ,

בכוחות המצוות ובקיום התורה בלימוד לעסוק יוכלו הקיץ שלאחרי כדי היא, והכוונה הגוף, בבריאות שיתוסף
וחיּות. חום וביתר נוספים,

שכל באופן עבודה של ענין שזהו "קאנטרי", בשם בלע"ז שמכונים למקומות שנוסעים אלו כל ָועלֿדרךֿזה
שמים" "לשם הם .74עשיותיו

אלקים" אין "ומבלעדי – היא העבודה תכלית העבודה; תכלית זו אין עדיין בעשיית112אמנם, די שלא היינו, ,
אלא שמים", "לשם כוונה מתוך dnvrהרשות diyrdyשל ענין דעהו"devnתהיה דרכיך "בכל ענין שזהו ,75,

בחוזק" מחשבתו יתקע . . והתחברות התקשרות "לשון דייקא, דעת – ד"דעהו" הענין נעשה "דרכיך" שעלֿידי
בתניא ).113(כמבואר

שבחדשים כדי כחות ולאסוף לנוח רק לא – לאמיתתם במחנותֿקיץ הכוונה גם להיות צריכה כזה ובאופן
בלימוד יותר להוסיף יוכלו השהותשלאחריֿזה עצם שגם אלא טובה, ובהנהגה המצוות ובקיום התורה

השם. ועבודת מצוה של ענין תהיה במחנהֿקיץ

שבמחנותֿקיץ לכך מסוגל זמן זה הרי חול, לימודי לומדים לא הקיץ שבימי שכיון – זו במדינה ובפרט
המחנות בראשי תלוי והדבר הקדשים, וקודש קודש של בענינים כולו היום כל במשך עסוקים הילדים יהיו

.114והמדריכים

במכתביו אדמו"ר מו"ח כ"ק שכתב מה דין'115ועלֿפי ה'פסק וידוע הרצון", בפני העומד דבר לך ש"אין
אולם" של כפתחו לכם אפתח ואני מחט של כחודה לי "פתחו –116בתורה
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בכפר ישראל, בארץ הן – מחנותֿהקיץ של הילדים גם ובמילא והמדריכים, שהמנהלים השםֿיתברך יעזור
היא העבודה (שאז הקיץ תקופת לנצל עצמם על יקבלו – ניוֿיורק בסביבות ובמיוחד לארץ, בחוץ והן חב"ד,

יותר חיל"117בנקל אל מחיל "ילכו עצמו הקיץ שבזמן באופן בהידור22) המצוות ובקיום התורה בלימוד
טובה, ובהנהגה

כמוך" לרעך "ואהבת המצוה שיתמסרו118ומצד וקרוביהם, ידידיהם חבריהם, מכיריהם, על גם ישפיעו –
מו"ח כ"ק אצל הרגיל כהנוסח – יהיה ואז במילואו, כדבעי, הקיץ את ינצלו וכך ומצוותיה, תורה לעניני יותר

כולה.119אדמו"ר השנה כל על לבב וטוב שמחה בריאות וימשיכו שמח, וקיץ בריא קיץ –

Îגם ואולי המדריכים, וגם לבנות, והן לבנים הן מחנותֿהקיץ מנהלי כאן נמצאים אמר:) (ואחרֿכך .
בשאר וגם הקודש בארץ אחרים, שבמקומות דמחנותֿהקיץ באיֿכח גם ומסתמא שם, לשהות שיסעו מהילדים

אמריקא. ודרום אוסטרליא וביחוד המדינות,
כולה, השנה כל על זאת ימשיכו ואחרֿכך ושמחה, בריאות מתוך תהיה ב"מחנות" שהשהות יהיֿרצון ובכן

דיבר" הוי' פי "כי – עצמם והילדים וההורים המורים – בשר" כל ש"ראו כפי99באופן הקיץ את שניצלו –

הקב"ה, רצון

יהודי נחת שזהו מכולם, אמיתי ונחת בנשמה, ובריאות בגוף בריאות – במילואה ברכתו הקב"ה נתן ולכן
חסידותי. ונחת

"לחיים" לומר מחנותֿהקיץ למנהלי צוה שליט"א אדמו"ר ].120[כ"ק

***

‡Îאת להזכיר ברצוני – מזה... רושם איזה עדיין ישנו ומסתמא – ב"ופרצת" עדיין ש"אוחזים" זמן כל .

האחרונות בשנים שהנהיגו השמחה121המנהג בעל שם על שנקראים המוסדות עבור תמוז בי"בֿי"ג להתנדב ,

והגאולה.
להם שיש אלו כל הרי אזיל", גופא רישא ש"בתר וכיון ומוחין, ה"ראש" של גאולה שזוהי לעיל וכאמור
תהיה זו שגאולה הדבר תלוי ובהם שלהם, וגאולה שמחה זו הרי ובמילא בעלייתו, הם עולים לזה, שייכות איזו
גם ניכר שיהיה ועד בשר, בעיני נראה שיהיה ובאופן "אתה", שזהו ויזעק יכריז עצמו שה"מסתתר" באופן

שבבנק!... בחשבון

פתקא על אמם ושם שמם יציינו – זה ענין עם בקשר ה'אוהל' על אותם שיזכירו שרצונם אלו וכל
שיתנו העיקר להם... יוותרו – ביחד דוקא שרוצים (ואלו בפניֿעצמה פתקא על הטהור לבם ונדבת בפניֿעצמה,

נדבתם).

(ובמילא אלפים וכך כך ופלוני אלפים, וכך כך נתן שפלוני יכריזו שלא כלומר, בהעלם, זאת יעשו וכרגיל
העין" מן הסמוי "דבר זה שיהיה כך יותר...), עוד להוסיף בלתיֿרצוי.122יוכל לענין שליטה אין שאז ,

די" בלי עד ברכה לכם והריקותי . . צבאות ה' אמר בזאת נא "ובחנוני מבקש שהקב"ה הרי95וכיון –

ביתך" אל ברכה ד"להניח באופן הקב"ה של ברכתו תומשך .123עלֿידיֿזה

ובטוב ובשמחה שעברה, בשנה שנתן מה לגבי ככה פעמים כמה יתן אחד וכל הפתקאות, את עתה יחלקו
הבט שיקיים "בטוח" הוא הקב"ה והרי שתתעשר"לבב. בשביל "עשר בלבד124חתו: זו שלא כפשוטו, ,

מוסיפין המוסיף וכל ככה, פעמים עשר לכלֿהפחות יותר, עוד שיתוסף אלא חסֿושלום, יחסר לא שעלֿידיֿזה
לו.
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וש"נ.117) .353 ע' חי"ט תו"מ ראה
יח.118) יט, קדושים
(119.(116 ע' תש"ה (סה"ש בסופה תש"ה תמוז יבֿיג שיחת ראה
אני120) צריך – המאמר בבתֿשחוק: אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

תיכף בעצמי; אני צריך ולשתות לנגן וגם השיחה, את וגם לומר,
דברי את לקבל והן דבריֿהמוסר לומר הן מוסר... לומר גם אצטרך
גוטן "א שלום", "עליכם עליכם" "שלום לעצמי: לומר ַהמוסר...

געזונט"... "זייט ָטאג",
(121.(132 ע' ח"כ (תו"מ ס"ל דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה
וש"נ.

וש"נ.122) ב. ח, תענית
ל.123) מד, יחזקאל
וש"נ.124) א. קיט, שבת
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·Îשל במצב עומדת שההנהלה כיון תמימים: תומכי של התלמידים לכל קורא" "קול אמר:) (ואחרֿכך .
ההגבלות פריצת גם תפעלו ועלֿידיֿזה "ופרצת", לצעוק כולכם תתחילו אזי – לעשות עליהם מה הדעת' 'ישוב

ההנהלה. של
ניגון). תיכף שינגנו שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר "ופרצת", צעקו שהתלמידים (לאחרי

***

‚Îלומר השנה, לימי שנחלק כפי תניא השיעור ללמוד התקנה גם ישנה השמחה, בעל של התקנות בין .

לימי שנחלק כפי חומש' ה'שיעור וללמוד החודש, לימי שנחלק כפי תהלים' ה'שיעור בבוקר התפילה לאחרי
בכל וכן רביעי, עד משלישי – שלישי ביום שלישי, עד משני – שני ביום שני, עד – ראשון ביום השבוע:

רש"י. פירוש עם השבוע פרשת לימוד מסיימים השבת שביום כך, השבוע, ימות
להתחזק עתֿסגולה הוא זה שיום פעמים כמה כמדובר אלא בעלמא, לזכירה רק לא זו תקנה מזכיר הנני
מכאן לכלֿהפחות הנה שתהיה, סיבה מאיזו בקיומה, כך כל נזהרים היו לא שעדֿעתה ואלו התקנה, בקיום

נדר בלי יקיימוה .125ולהבא

„Îודברי עמהם, שילך ממנו ביקשו בלק ששרי – לבלעם בנוגע הסיפור אריכות מסופר היומי בשיעור .

שביניהם. השקלאֿוטריא וכל תשובתו,
נצחית" היא "התורה והרי עכשיו? – ובפרט ההוא, בזמן אפילו – נפקאֿמינה למאי מובן: אינו ,126ולכאורה

ההוראה בענין גם היא התורה ונצחיות הוראה, ענינה התורה שהרי הוראה, בתור גם אלא ספר, בתור רק ולא
כדלקמן. שבה,

‰Î"הוא ברוך כי העם את תאור לא עמהם, תלך "לא לבלעם הקב"ה אמר שבתחילה – זה מסיפור .127,

אּתם" לך "קום לו אמר ענינים:128ואחרֿכך שני בגמרא למדים – ִָ
אותו מוליכין בה לילך רוצה שאדם "בדרך אתם"129א) לך קום וכתיב עמהם, תלך לא דכתיב . .130.

אתם" לך קום כתיב ולבסוף עמהם, תלך לא כתיב מעיקרא מהני, שמיא כלפי אפילו "חוצפא ומובן131ב) .
כי: אלו, לימודים משני באחד לבחור שיש מעצמו,

בדרך אותו מוליכין היו לא השמים מן הרי זאת שלולי נמצא, – מהני" שמיא כלפי ש"חוצפא למדים כאשר
להלימוד מקום אין ובמילא כביכול, געוואלד") ("מיט הכרח בדרך למעלה זאת פעל החוצפא עלֿידי ורק ַזו,

אותו". מוליכין בה לילך רוצה שאדם ש"בדרך

אם, כי החוצפא, ענין נוגע לא אזי – אותו" מוליכין בה לילך רוצה שאדם ש"בדרך למדים כאשר ואילו
כדלקמן. האדם, בעבודת גם נוגעים אלו ענינים ושני דוקא. זו בדרך ללכת חזק רצון לו שיש

ÂÎ,העבודה כל שלאחרי רואה לפעמים הנה ומצבו, ממעמדו חשבוןֿצדק ועורך מתבונן יהודי כאשר .

הבהמית ונפש שהגוף היינו, גבר", "תתאה בבחינת היא בה לילך שרוצה הדרך אזי וההשגה, וההבנה ההתבוננות
כו'. וההתבוננות וההשגה ההבנה כל על הבט מבלי האלקית, נפשו על גוברים

היום, של הקטן החלק רק זהו אבל, מצוות, ומקיים תורה לומד הוא הרי ביום ספורות ששעות אמת הן
ובגבורתו "בתקפו הוא אלא הרע, נתבטל לא בינוני אצל אפילו והרי כ"בינוני"... יהיה הלואי – היום רוב ואילו
הזה" עולם עניני ושאר ושתיה באכילה הרבה בו שנשתמש הזמן במשך יותר נתחזק ואדרבה, . . כתולדתו . .

בתניא טעניתא"132(כמבואר ש"אקדמיה לכך נוסף ורוב133), היום שרוב – היא החשבון מסקנת הרי שכן, וכיון .
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ההלכות.126) פרטי להבין סד"ה קו"א שם רפי"ז. – התניא לשון
בשוה"ג. 17 הערה שפא ע' סיון סה"מ תו"מ וראה

יב.127) כב,
כ.128) שם,

לה.129) שם, עה"ת בפרש"י הובא
ב.130) יו"ד, מכות
א.131) קה, סנהדרין
פי"ג.132)
ב.133) קעט, זח"א ראה
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·Îשל במצב עומדת שההנהלה כיון תמימים: תומכי של התלמידים לכל קורא" "קול אמר:) (ואחרֿכך .
ההגבלות פריצת גם תפעלו ועלֿידיֿזה "ופרצת", לצעוק כולכם תתחילו אזי – לעשות עליהם מה הדעת' 'ישוב

ההנהלה. של
ניגון). תיכף שינגנו שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר "ופרצת", צעקו שהתלמידים (לאחרי

***

‚Îלומר השנה, לימי שנחלק כפי תניא השיעור ללמוד התקנה גם ישנה השמחה, בעל של התקנות בין .

לימי שנחלק כפי חומש' ה'שיעור וללמוד החודש, לימי שנחלק כפי תהלים' ה'שיעור בבוקר התפילה לאחרי
בכל וכן רביעי, עד משלישי – שלישי ביום שלישי, עד משני – שני ביום שני, עד – ראשון ביום השבוע:

רש"י. פירוש עם השבוע פרשת לימוד מסיימים השבת שביום כך, השבוע, ימות
להתחזק עתֿסגולה הוא זה שיום פעמים כמה כמדובר אלא בעלמא, לזכירה רק לא זו תקנה מזכיר הנני
מכאן לכלֿהפחות הנה שתהיה, סיבה מאיזו בקיומה, כך כל נזהרים היו לא שעדֿעתה ואלו התקנה, בקיום

נדר בלי יקיימוה .125ולהבא

„Îודברי עמהם, שילך ממנו ביקשו בלק ששרי – לבלעם בנוגע הסיפור אריכות מסופר היומי בשיעור .

שביניהם. השקלאֿוטריא וכל תשובתו,
נצחית" היא "התורה והרי עכשיו? – ובפרט ההוא, בזמן אפילו – נפקאֿמינה למאי מובן: אינו ,126ולכאורה

ההוראה בענין גם היא התורה ונצחיות הוראה, ענינה התורה שהרי הוראה, בתור גם אלא ספר, בתור רק ולא
כדלקמן. שבה,

‰Î"הוא ברוך כי העם את תאור לא עמהם, תלך "לא לבלעם הקב"ה אמר שבתחילה – זה מסיפור .127,

אּתם" לך "קום לו אמר ענינים:128ואחרֿכך שני בגמרא למדים – ִָ
אותו מוליכין בה לילך רוצה שאדם "בדרך אתם"129א) לך קום וכתיב עמהם, תלך לא דכתיב . .130.

אתם" לך קום כתיב ולבסוף עמהם, תלך לא כתיב מעיקרא מהני, שמיא כלפי אפילו "חוצפא ומובן131ב) .
כי: אלו, לימודים משני באחד לבחור שיש מעצמו,

בדרך אותו מוליכין היו לא השמים מן הרי זאת שלולי נמצא, – מהני" שמיא כלפי ש"חוצפא למדים כאשר
להלימוד מקום אין ובמילא כביכול, געוואלד") ("מיט הכרח בדרך למעלה זאת פעל החוצפא עלֿידי ורק ַזו,

אותו". מוליכין בה לילך רוצה שאדם ש"בדרך

אם, כי החוצפא, ענין נוגע לא אזי – אותו" מוליכין בה לילך רוצה שאדם ש"בדרך למדים כאשר ואילו
כדלקמן. האדם, בעבודת גם נוגעים אלו ענינים ושני דוקא. זו בדרך ללכת חזק רצון לו שיש

ÂÎ,העבודה כל שלאחרי רואה לפעמים הנה ומצבו, ממעמדו חשבוןֿצדק ועורך מתבונן יהודי כאשר .

הבהמית ונפש שהגוף היינו, גבר", "תתאה בבחינת היא בה לילך שרוצה הדרך אזי וההשגה, וההבנה ההתבוננות
כו'. וההתבוננות וההשגה ההבנה כל על הבט מבלי האלקית, נפשו על גוברים

היום, של הקטן החלק רק זהו אבל, מצוות, ומקיים תורה לומד הוא הרי ביום ספורות ששעות אמת הן
ובגבורתו "בתקפו הוא אלא הרע, נתבטל לא בינוני אצל אפילו והרי כ"בינוני"... יהיה הלואי – היום רוב ואילו
הזה" עולם עניני ושאר ושתיה באכילה הרבה בו שנשתמש הזמן במשך יותר נתחזק ואדרבה, . . כתולדתו . .

בתניא טעניתא"132(כמבואר ש"אקדמיה לכך נוסף ורוב133), היום שרוב – היא החשבון מסקנת הרי שכן, וכיון .
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ההלכות.126) פרטי להבין סד"ה קו"א שם רפי"ז. – התניא לשון
בשוה"ג. 17 הערה שפא ע' סיון סה"מ תו"מ וראה

יב.127) כב,
כ.128) שם,

לה.129) שם, עה"ת בפרש"י הובא
ב.130) יו"ד, מכות
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הישרה, הדרך לא – היא בה לילך רצונותיו שרוב הדרך הרי, ודעת, טעם שעלֿפי מדות מצד ועלֿפיֿזה,
אל עולם, של מלכו המלך, הבלתיֿישרה.דרך הדרך א

עוזרו" ש"הקב"ה הענין שתמורת חשש יש בדרך134ואז אותו שמוליכין באופן מלמעלה עמו יתנהגו –
מהני": שמיא כלפי אפילו ש"חוצפא הלימוד – לזה והעצה חסֿושלום. בה לילך שרוצה

וטוענים השמאל שמצד המלאכים שבאים גם ומה חסֿושלום, מלמעלה סיוע לו שאין כך על הבט מבלי
שיאמר מה "כל בבחינת כך, על מסכים שאינו חוצפא מתוך מתעקש הוא הרי – בלתיֿרצויה בדרך לילך שרצונו

מצא" חוץ עשה, בעלֿהבית ,135לך

אם נפקאֿמינה שללא כך, אנדערש", ניט און "אזוי הוא נפש' ה'מסירת שענין אדמו"ר מו"ח כ"ק ַַוכדברי
אחרת באומה ש"להחליפם כשם – איֿאפשי אחר בענין שלהחליף הוא אומר לא, או טעם זה על יש

טומאותם"136איֿאפשר" בתוך אתם ש"השוכן כיון ,137.

שאדם ש"בדרך הלימוד את – לעניננו בנוגע – מבטל מהני", שמיא כלפי אפילו ש"חוצפא שהלימוד ונמצא,
אותו". מוליכין בה לילך רוצה

ÊÎ:גיסא לאידך ועלֿדרךֿזה .
חיים" מלך פני ש"באור הוא הסדר אזי ומשפט, דין ישנו בחסידות138כאשר וכמובא שאפילו139, המשל

היינו, חיים", מלך פני "באור אזי במלך, פוגע כאשר הנה לגרדום, אותו שמוציאים רחמנאֿליצלן למות נידון
אמיתיים. לחיים וזוכה דין', ה'גזר לגמרי מתבטל מלך", פני "אור שמצד

ה ענין מצד עלֿפיtveg`אמנם, ההנהגה להיות צריכה הדין, מדת בעולם שנבראת שכיון שכנגד, הצד טוען ,

חיים" מלך פני ד"באור הענין הרי – מטה של וביתֿדין מעלה של ביתֿדין עם שקשור כפי – דין ועלֿפי דין,
ודעת. טעם שעלֿפי המדות בשבעת מקום לו אין

אותו": מוליכין בה לילך רוצה שאדם ש"בדרך הלימוד עלֿפי – לזה והמענה

ביהדותו שעודנו לו שנדמה זמן כל רק הם – בלתיֿרצוי באופן שהם הרצונות מוליכים140כל כאשר אבל ;

ופחות שבקלים קל אפילו אזי – ושרשו ממקורו חיותו ונפסקת שנכרתת מצב שזהו ויודע לגרדום, אותו
השם קידוש על נפשו מוסר כו'.140שבישראל הנפש בפנימיות שנוגע ענין שזהו בידעו ,ָ

רוצה שאדם ש"בדרך בלימוד אם כי מהני", שמיא כלפי אפילו ש"חוצפא בלימוד רצונו שאין צועק ואז
היא, דרישתו ולכן לחיים, רצונו כל – ביהדותו שעודנו לטעות יכול כשאינו ועכשיו, אותו", מוליכין בה לילך
שאדם ש"בדרך כיון החיים, ענין להיות צריך הדין מדת מצד אפילו הנה חיים", מלך פני ד"באור הענין שמלבד

אותו". מוליכין בה לילך רוצה

ÁÎחכמינו הוראת עלֿפי – מדין ושרי מואב לשרי בלעם בין שהיתה מהשקלאֿוטריא שלמדים מה וזהו .
"בדרך141ז"ל או מהני", שמיא כלפי אפילו "חוצפא לימודים: שני שישנם – אדם" מכל הלומד חכם "איזהו

המתאים. במקום מהם אחד בכל להשתמש יהודי של וביכולתו אותו", מוליכין בה לילך רוצה שאדם
שהרי שמלמעלה, הסיוע ישנו סופרים דברי של קל לדקדוק בנוגע אפילו הקצוות: בב' פועלים ועלֿידיֿזה

מצא", חוץ עשה, בעלֿהבית לך שאומר מה "כל

מלך פני ד"באור הענין פועלים אזי – שמאל") ("גאר ביותר ירוד מצבו שתהיה סיבה מאיזו אם ָָואפילו
מצוותֿעשה, רמ"ח עלֿידי – אברים ברמ"ח יומשך ומשם הנפש, בעצם הנפש, בנקודת חיים להמשיך חיים",

לאֿתעשה, מצוות שס"ה עלֿידי – גידים ובשס"ה

אלקיך" הוי' עם תהיה ד"תמים ומצב במעמד שנעשה ושמירת142והיינו, מצוותֿעשה בקיום בשלימות ,
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ובפרש"י.137) טז טז, אחרי
טו.138) טז, משלי
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תורה' ב'לקוטי (כמבואר לאֿתעשה ובבריאות143מצוות כפשוטו, הגוף בבריאות שלימות נמשכת ועלֿידיֿזה ,(
רויחא. ומזוני חיי בבני והצלחה, בריאות של לשנה וזוכה ובית, לבוש במזון עניניו, כל

הזקן]. ואדמו"ר המגיד דהבעלֿשםֿטוב, התנועות ג' לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

ËÎהשמחה בעל שם על הנקראים המוסדות עבור להתנדבות בהנוגע כא) (סעיף לעיל להמדובר בהמשך .

הקודש' ב'אגרת הזקן אדמו"ר דברי אודות פעמים כמה המדובר להזכיר יש הזריזות144– מעלת גודל בענין
נחשבת אינה עצמה העקידה כי עולם, עד ולבנינו לנו לעד העומדת היא דאברהם ש"זריזותיה המצוות, בכל
זאת עשה עליוֿהשלום אבינו שאברהם רק . . עליוֿהשלום אבינו אברהם מעלת לערך גדול לנסיון כך כל
ז"ל רבותינו למדו וממנו ליוצרו, רוח נחת ולעשות קונו רצון למלאות וחפצו שמחתו להראות נפלאה בזריזות

כו'". הצדקה מעשה ובפרט בכלל, המצוות כל לקיום
Ï:נפקאֿמינה למאי מובן אינו שלכאורה השבוע, מפרשת שלמדים נוסף לענין באים ומזה .

הפסוק במדרש145על איתא – אתונו" את ויחבוש בבוקר בלעם "מכאן146"ויקם רש"י) בפירוש (והובא
אביהם, אברהם קדמך כבר רשע, הקב"ה, "אמר ומסיים: בעצמו", הוא שחבש השורה, את מקלקלת שהשנאה

להיות147שנאמר יכולה שהיתה הרעה את ותיקן הקדים זה (שענין חמורו" את ויחבוש בבוקר אברהם וישכם
בלעם). של פעולתו מצד

להיות צריכה זה מענין שגם לומר, צריך כן ועל – אלו? בימינו נפקאֿמינה למאי מובן: אינו ולכאורה
כדלקמן. התורה, עניני שאר ככל האדם, בעבודת הוראה

‡Ïההנהגה על ישראל, כל על ולא עלינו לא ישראל, בני עבודת על מקטרגת הדין מדת כאשר ובהקדמה: .
שזהו – היא זה על ההצדקה הרי תעשה, ואל שב של בענינים או ועשה קום של בענינים לפעמים שמחסירים

המושג. ועומק המשיג קוצר העתים, צוק מפני
עירובין במסכת בגמרא שמצינו ממה וקלֿוחומר קריב148ובמכלֿשכן אם לי אמרה "אי לאמוראים: בנוגע

חסרים שלא אלו, בימינו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אותי). מבטלת היתה קלה עבודה ציווי (אפילו תנאי" לא כותחא,
כו'. התפילה עבודת העדר על הסיבה מובנת ובמילא כו', טירדות

קצרה" ודעתם עמך צרכי ש"מרובים זה שמצד הכללית ההצדקה העדר149וזוהי של ענין להיות יכול לכן ,

קל דקדוק מדרבנן, שהם בענינים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לאֿתעשה, מצוות ושס"ה מצוותֿעשה ברמ"ח וחסרון
ישראל. ומנהג מצוה הידור סופרים, דברי של

מיין" ולא "שיכורת עלֿדרך שהוא מצב נעשה הגלות קושי שמפני כך, כדי בשיעור150ועד – שיכור והרי ,
המצוות ומכל התורה מכל פטור – בזהר151ידוע מצינו כן וכמו המצוות.152. מן פטור שעבד – ביותר תמוה ענין

על זכות" ש"מלמד זה נעמד הגלות, של ומכופל הכפול החושך מצד הנה – הענינים בפנימיות אופן, ובכל
הם" מלכים בני ישראל ש"כל בכך שבהתחשב ואומר, ישראל, מהיכל153בני מלך בן מוציאים כאשר הנה ,

בין אותו וזורקים המלך, עבדי ואפילו המלך שרי המלכות, ותכסיסי המלכות בגדי ממנו ונוטלים המלכות,
מהו – הריחים אחר אשר השפחה מבן למטה האסורים, ובבית בשביה ביותר, ופחותים פשוטים עמיֿהארץ

והמצוות!... התורה מן שפטור ברֿדעה, אינו בבחינת ונעשה רחמנאֿליצלן, בינתו, שנטרפה הפלא

ביותר! חזקה וטענה ביותר, צודקת טענה זוהי והרי

בגמרא איתא זאת: אנו154ועוד אנשים בני ראשונים ואם אנשים, בני אנו מלאכים בני ראשונים "אם
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הלשונות ב' בין סתירה שאין בזה, ומבואר חמורים", כשאר אלא יאיר בן פנחס רבי של כחמורו ולא כחמורים,
והשאר מלאכים" בני ש"ראשונים אומרים שעליו דור היה הדורות: בענין חילוק אם כי כו'"), ואם כו' ("אם
כחמורו (לא חמורים" כשאר . . ו"אנו אנשים", בני ד"ראשונים באופן הוא האחרון דור ואילו אנשים", "בני היו

הבירור). לאחר שהיה יאיר בן פנחס רבי של

מהם שידרשו שייך לא הרי – כ"חמורים" אלא אנשים", "בני בבחינת שאינם כאלו אודות שמדובר וכיון
המצוות! וקיום התורה לימוד של ענינים

רו ומזוני חיי בני מהקב"ה לדרוש שיכולים לכך סתירה זו לוואין "אסור התחתון שבאדם כשם כי, – יחא
לבהמתו" מאכל שיתן עד כלום שיטעום להיות155לאדם צריכה עלֿדרךֿזה הנה ברֿדעת, ולא בהמה, שזוהי אף ,

כ"חמורים". שהם תחתונים לגבי העליון אדם הנהגת

·Ï:שכנגד הצד טוען זה על אמנם, .

לתורה שייכים שאינם בענינים גם הנהגה אופן אותו להיות צריך היה – "חמורים" אודות מדובר אמנם אם
ומצוותיה.

חמורו", את ויחבוש בבוקר . . "וישכם אזי הבהמית, ונפש הגוף עניני אודות כשמדובר הנה – לפועל ובנוגע
הגוף חומר על וקרח156דקאי חורב אכלני ש"ביום כך כדי עד הבהמית ונפש הגוף בצרכי מושקע שהוא והיינו, ,

ומצוותיה,157בלילה" תורה לעניני האהבה מצד העולם, לעניני "שנאה" אצלו להיות צריכה שהיתה זה תמורת – ,

ז"ל רבותינו –158כמאמר עליו" לעכו"ם שנאה "שירדה סיני, להר בנוגע

כפי בלילה", וקרח חורב אכלני ש"ביום באופן זה שאין בלבד זו לא – ומצוות תורה לעניני בנוגע ואילו
לא אפילו היא בהם שההתעסקות זאת, עוד אלא ממנו, לדרוש וצריכים יכולים בעניןoirnשהיו ההתעסקות

הבהמית! ונפש הגוף עם הקשור

תורה של לענין זיך") ("צוטראגן להתמסר יכול ואינו דעת, לו ואין כח, לו אין אם שכנגד: הצד טענת ָוזוהי
על העולה החכם שהוא וחושב דעת, לו ויש כח, לו יש אזי מסחר של לענין כשבא מדוע כן אם – ומצוותיה

כולנה...

משיחותיו באחת אדמו"ר מו"ח כ"ק וכדברי יהיה159– אזי במסחר, מבין שאינו עליו יאמר מישהו שאם ,

– רחמנאֿליצלן לו, שונא

ללמוד ביכולתו שאין אן") אליין זיך שלאגט ("ער מעצמו מודיע אזי – התורה לימוד אודות כשמדובר ַָָורק
לכך... שייך שאינו כיון בחסידות, קשה ענין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בנגלה, קשה ענין

מציאות אין מדוע – אתונו" את ויחבוש בבוקר בלעם ד"ויקם המציאות שישנה כיון אותו: שואלים זה ועל
ומצוותיה?! תורה בעניני כזו

מצד תקנה לו אין פלוני וענין לתקן, איֿאפשר פלוני שענין שטוענים דדקּות, בדקּות גם ישנו ועלֿדרךֿזה
חיצוניות. סיבות

מבלי הכבוד, על ומוותרים שכל, ויש זמן, יש אזי – נכדיו או חתנו לבנו, שנוגע ענין אודות מדובר כאשר
אליו, שנוגע ענין שזהו בידעו בטלפון; הודעה שקיבל מפלוני ששמע או ישירות, אותו הזמינו אם ָלהתחשב

כלל; ועיכובים מניעות ואין חמורו", את ויחבוש בבוקר "וישכם אזי

התלמידים" אלו לבניך, "ושננתם עם הקשורים בענינים ההתעסקות אודות מדובר כאשר אזי160ואילו –

לענין ובנוגע עליו; הטילו לא זה ענין שכל; אין כח, אין זה על כבודו"; לפי ואינו "זקן שהוא לטעון מתחיל
כמוך" לרעך "ואהבת מצד חבירו של בכבודו לפגוע יכול אינו וכו'.118זה וכו' ,
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וש"נ.155) א. מ, ברכות
שלמה156) בתורה ונסמנו שהובאו ספרים עה"פ. עה"ת ש"ך ראה

.19 ע' חל"א ובלקו"ש נז), (אות עה"פ וירא
מ.157) לא, ויצא

סע"א.158) פט, שבת
(159.29 ע' תש"א סה"ש ראה
עה"פ.160) ופרש"י ובספרי ז ו, ואתחנן
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‚Ï:"אביהם אברהם קדמך "כבר – הקב"ה אומר זה ועל .
פשע" על "עובר הוא שהקב"ה כיון אבל הסברה; זה על אין – שכל שנימנו161עלֿפי הענינים פרטי ככל ,

וישכם שנאמר אביהם, אברהם קדמך "כבר היא: זה על היחידה שההסברה הקב"ה אומר – הרחמים מדות בי"ג
חמורו". את ויחבוש בבוקר אברהם

אברהם" היה "אחד אבינו, אברהם בזה: וכדאיתא162והענין מאומה, ממנו דרשו לא מתןֿתורה, קודם היה –

נובעות163במדרש והיו רבנים, שני כמין כליותיו שתי הקב"ה לו ש"זימן אלא כביכול, לו", היה לא "רב שגם
באופן הנהגתו היתה הענינים, כל וללא חסידות וללא רבי ללא ואףֿעלֿפיֿכן, וחכמה", תורה אותו ומלמדות

חמורו". את ויחבוש בבוקר אברהם ד"וישכם

דחילו" גם בה ש"נכלל מסותרת" ה"אהבה עלֿידי אחריו, הבאים לכל בירושה אברהם המשיך זה וענין
בתניא ירושתנו"164(כמבואר יפה "מה בבחינת לא165), אם גם יורש, שהוא מי לכל שייך הירושה ענין והרי ,

לנפשיה" נייחא "עביד בבחינת לא אפילו זה, בשביל מאומה עשה ולא לזה "כלי" התניא166עשה ובלשון ,167:

מה כל לו נותנים אזי – ה"יורש" הוא הרי העליון רצון שמצד כיון ואףֿעלֿפיֿכן, בו"; עמל שלא עתק "הון
המוריש. אצל שיש

– רבי וללא תורה ללא אפילו חמורו", את ויחבוש בבוקר אברהם ד"וישכם הענין היה המוריש אצל ואם
תורה" אלפים "שני התחלת (מלבד שניתוסף לאחרי הוא שכן בגלוי,168עלֿאחתֿכמהֿוכמה התורה ענין גם) ,

יהבית" כתבית נפשי ד"אנא ובאופן החסידות, תורת גם בכתבי169ואחרֿכך עצמיותם את הכניסו שהרביים ,

החסידות.

נוגע זה אין ולעתֿעתה בגלוי, נראה אינו מבחוץ ואילו בהעלם, בפנימיות אצלו נמצא זה שענין ואףֿעלֿפי
שהוא כפי עליו מסתכלים אזי בפנימיות, אצלו ישנו זה שענין כיון הרי – הואezeiniptaלמעשה הרי ולכן ,

בפנימיות, בו שיש חמורו" את ויחבוש בבוקר אברהם ד"וישכם שהענין כיון בדין, ד"ויקםmcwזוכה הענין לפני
אתונו". את ויחבוש בבוקר בלעם

„Ïאלא בלעם, של בלבו" ש"היה כפי יהיו שלא – בלעם שבברכת הענינים לכל בנוגע פועלים ועלֿידיֿזה .
ביתֿדין" דעת על כו' אותך "משביעין (עלֿדרך הקב"ה של מחשבתו אוהליך170כפי טובו "מה בענין כמו ,(

ישראל" משכנותיך סנהדרין171יעקב, במסכת בגמרא כדאיתא כוונתו172, שהיתה (כמו כו' חזרו ש"כולם
לעולם). מישראל יפסקו (שלא מדרשות" ובתי כנסיות מבתי חוץ מתחילה)

ויאדיר" תורה ד"יגדיל הענין שיהיה שיומ173והיינו, עד מעינותיך" ד"יפוצו באופן וחסידות, נגלה גם, שך
באופן להתנהג שיכולים – היפה" ה"חלק שישנו זיך") ("כאּפן הכרה לידי יבואו וברחמים ובחסד ַב"חוצה".

אבינו, אברהם אצל שהיה כפי חמורו" את ויחבוש בבוקר ד"וישכם

הים" שפת על אשר וכחול השמים ככוכבי זרעך את ארבה "הרבה שכתוב מה יקויים ,174ועלֿידיֿזה

הארץ" "כעפר גם ,175ולאחריֿכן

חיי בני שיהיו הגשמיים, בענינים – כפשוטו גם ונגבה", וצפונה וקדמה ימה ד"ופרצת הענין שיפעלו ועד
כולו. העולם בכל – ועלֿידיֿזה בעולם, ולחלקו לו השייך בכל רויחי ומזוני

***

‰Ïאנשים קיבל ששם ב"קאבינעט", בחדרו, הכתיבה שבשולחן להמאסר, בנוגע סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק .ַ
היה שלא תוכן בעלי ו"כתבים" מכתבים ריבוי של שלם מדור המוכן מן לו היה כו', מכתבים וכתב ל"יחידות"
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יח.161) ז, מיכה
כד.162) לג, יחזקאל
א.163) פס"א, ב"ר
רפכ"ה.164)
השחר).165) תפלת (לפני התפילה נוסח
א.166) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה
רע"ב).167) (מב, פל"ג
א.168) ט, ע"ז

הע"י).169) (לגירסת א קה, שבת
וש"נ.170) רע"א. כה, נדרים
ה.171) כד, פרשתנו
(ובפרש"י).172) סע"ב קה,
כא.173) מב, ישעי'
יז.174) כב, וירא
המאמר).175) בתחלת (הובא יב פ"ב, במדב"ר יד. כח, ויצא



מה i"gyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

‚Ï:"אביהם אברהם קדמך "כבר – הקב"ה אומר זה ועל .
פשע" על "עובר הוא שהקב"ה כיון אבל הסברה; זה על אין – שכל שנימנו161עלֿפי הענינים פרטי ככל ,

וישכם שנאמר אביהם, אברהם קדמך "כבר היא: זה על היחידה שההסברה הקב"ה אומר – הרחמים מדות בי"ג
חמורו". את ויחבוש בבוקר אברהם

אברהם" היה "אחד אבינו, אברהם בזה: וכדאיתא162והענין מאומה, ממנו דרשו לא מתןֿתורה, קודם היה –

נובעות163במדרש והיו רבנים, שני כמין כליותיו שתי הקב"ה לו ש"זימן אלא כביכול, לו", היה לא "רב שגם
באופן הנהגתו היתה הענינים, כל וללא חסידות וללא רבי ללא ואףֿעלֿפיֿכן, וחכמה", תורה אותו ומלמדות

חמורו". את ויחבוש בבוקר אברהם ד"וישכם

דחילו" גם בה ש"נכלל מסותרת" ה"אהבה עלֿידי אחריו, הבאים לכל בירושה אברהם המשיך זה וענין
בתניא ירושתנו"164(כמבואר יפה "מה בבחינת לא165), אם גם יורש, שהוא מי לכל שייך הירושה ענין והרי ,

לנפשיה" נייחא "עביד בבחינת לא אפילו זה, בשביל מאומה עשה ולא לזה "כלי" התניא166עשה ובלשון ,167:

מה כל לו נותנים אזי – ה"יורש" הוא הרי העליון רצון שמצד כיון ואףֿעלֿפיֿכן, בו"; עמל שלא עתק "הון
המוריש. אצל שיש

– רבי וללא תורה ללא אפילו חמורו", את ויחבוש בבוקר אברהם ד"וישכם הענין היה המוריש אצל ואם
תורה" אלפים "שני התחלת (מלבד שניתוסף לאחרי הוא שכן בגלוי,168עלֿאחתֿכמהֿוכמה התורה ענין גם) ,

יהבית" כתבית נפשי ד"אנא ובאופן החסידות, תורת גם בכתבי169ואחרֿכך עצמיותם את הכניסו שהרביים ,

החסידות.

נוגע זה אין ולעתֿעתה בגלוי, נראה אינו מבחוץ ואילו בהעלם, בפנימיות אצלו נמצא זה שענין ואףֿעלֿפי
שהוא כפי עליו מסתכלים אזי בפנימיות, אצלו ישנו זה שענין כיון הרי – הואezeiniptaלמעשה הרי ולכן ,

בפנימיות, בו שיש חמורו" את ויחבוש בבוקר אברהם ד"וישכם שהענין כיון בדין, ד"ויקםmcwזוכה הענין לפני
אתונו". את ויחבוש בבוקר בלעם

„Ïאלא בלעם, של בלבו" ש"היה כפי יהיו שלא – בלעם שבברכת הענינים לכל בנוגע פועלים ועלֿידיֿזה .
ביתֿדין" דעת על כו' אותך "משביעין (עלֿדרך הקב"ה של מחשבתו אוהליך170כפי טובו "מה בענין כמו ,(

ישראל" משכנותיך סנהדרין171יעקב, במסכת בגמרא כדאיתא כוונתו172, שהיתה (כמו כו' חזרו ש"כולם
לעולם). מישראל יפסקו (שלא מדרשות" ובתי כנסיות מבתי חוץ מתחילה)

ויאדיר" תורה ד"יגדיל הענין שיהיה שיומ173והיינו, עד מעינותיך" ד"יפוצו באופן וחסידות, נגלה גם, שך
באופן להתנהג שיכולים – היפה" ה"חלק שישנו זיך") ("כאּפן הכרה לידי יבואו וברחמים ובחסד ַב"חוצה".

אבינו, אברהם אצל שהיה כפי חמורו" את ויחבוש בבוקר ד"וישכם

הים" שפת על אשר וכחול השמים ככוכבי זרעך את ארבה "הרבה שכתוב מה יקויים ,174ועלֿידיֿזה

הארץ" "כעפר גם ,175ולאחריֿכן

חיי בני שיהיו הגשמיים, בענינים – כפשוטו גם ונגבה", וצפונה וקדמה ימה ד"ופרצת הענין שיפעלו ועד
כולו. העולם בכל – ועלֿידיֿזה בעולם, ולחלקו לו השייך בכל רויחי ומזוני

***

‰Ïאנשים קיבל ששם ב"קאבינעט", בחדרו, הכתיבה שבשולחן להמאסר, בנוגע סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק .ַ
היה שלא תוכן בעלי ו"כתבים" מכתבים ריבוי של שלם מדור המוכן מן לו היה כו', מכתבים וכתב ל"יחידות"
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השחר).165) תפלת (לפני התפילה נוסח
א.166) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה
רע"ב).167) (מב, פל"ג
א.168) ט, ע"ז

הע"י).169) (לגירסת א קה, שבת
וש"נ.170) רע"א. כה, נדרים
ה.171) כד, פרשתנו
(ובפרש"י).172) סע"ב קה,
כא.173) מב, ישעי'
יז.174) כב, וירא
המאמר).175) בתחלת (הובא יב פ"ב, במדב"ר יד. כח, ויצא



i"gyz'dמו ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

לחשוש שיש ספורים מכתבים אותם הנה ("אביסקע"), חיפוש לערוך יבואו שכאשר היתה בזה והכוונה חשש, ָבו
בהם. להשתמש יוכל לא שכנגד שהצד ענינים של גדולה כמות בתוך ומעורבבים נבלעים יהיו מהם,

רביעי ליום שלישי יום שבין בלילה החיפוש לערוך באו כאשר הוה: בחדר176וכך גם חיפוש לערוך ורצו ,
כך, השולחן, על והניחם אלו מכתבים מהמגירות הרבי הוציא – במגירות גם לחפש שרצונם באמרם, הכתיבה,
בחיפוש ואכן, הענינים. ריבוי שאר כל בין מונחים יהיו מהם, לחשוש צריכים שהיו ספורים ענינים שאותם
תוכן בהם היה שלא כתבים המון שם שהיו כיון אליהם, להיטפל יכולים שהיו ענינים מצאו לא בבית, שנערך

עבורם. המעניין

נוגה, לקליפת יניקה להיות יכולה קדושה שמעניני מצינו אמנם, דיומא; מענינא סיפור סתם זהו ובכן:
יותר, למטה נוגה ומקליפת

מיצרי" לי ואוי מיוצרי לי "אוי בגמרא שכתוב מה עלֿדרך אומר,177– אם לי אוי זכאי בן יוחנן רבן "אמר ,
ש אומר, (אם אומר לא אם לי חכמיםאוי תלמידי אין הרמאין יאמרו שמא אומר, לא ואם הרמאין. ילמדו מא

ידינו)" במעשה דלקמן.178בקיאין בענין גם הוא עלֿדרךֿזה הנה –

ÂÏההפגנה – בלהט בו עוסקים שכולם מסויים ענין אודות רעש עתה ישנו העיתונים,179. בכל דנים שאודותה
התורה בלימוד להתעסק שצריכים אלו שגם כך, כדי ועד בזה, ידברו נערים ואפילו ואחת, אחד כל בפי ומדובר
לקדושת אלא ישראל, לכלל רק לא נוגע זה שהרי זה, ענין מאשר יותר חשוב דבר שאין חושבים, המצוות, וקיום
שבכך כיון המצוות, וקיום התורה מלימוד אחרים גם ולבטל עצמו לבטל לו מותר ולכן, כביכול, יתברך, שמו

ישראל!... עם וכבוד יתברך, שמו כבוד מצילים
הענין, לנקודת בערך דטפל טפל שהם ענינים המון בתוך הענין נקודת "נקברה" הרעש, מרוב הנה ובינתיים,

הנ"ל. אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפור עלֿדרך – הסכסוך מתנהל מה על ששכחו ועד

כמה אלא אחת, פעם רק ולא אחד, כל אותם קרא שמסתמא הענינים, פרטי כל את לחזור מחוייב אינני
במדרש המבואר עלֿדרך הצחות:) דרך על הוסיף שליט"א אדמו"ר [(כ"ק ענין180פעמים שאומרים שקודם

לימוד חשבון על וגם "בהידור"], – מזה יותר עוד ומסתמא פעמים, וד' ג' עצמו לבין בינו לאומרו צריך בציבור
ל"כולי ובפרט לכל, ידוע הדבר ובמילא, המצוות... וקיום מלשוןnlr`התורה ב"עולם", שנמצאים אלו – "

והסתר. העלם

הדקדוק כללי עלֿפי נכתב כתבֿהאשמה של הסגנון האם – הוא מתפלפלים שאודותיו שהנושא – ולפלא
ה"בול" את שהדביקו או כראוי, שהודבק "בול" עם רגיל דואר עלֿידי לביתֿהמשפט אותו הגישו והאם לאו, אם
כשראשו מונחת הבול) (שעלֿגבי דיוקנו שדמות ה"ּפרעזידענט" של בכבודו פגיעה שזוהי כך, הפוכה, בצורה

עצמו! המכתב את לקרוא רוצים לא ובמילא, אראּפ"...) קאּפ מיטן ליגט ּפרעזידענט ("דער מטה ַָָכלפי

בורח. היה שוטר, רואה היה שכאשר גדול, בטלן יהודי היה שבליובאוויטש פעם סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק –
משוטר? להתיירא לו מה – וכו' חצות תיקון ועורך ומתפלל ולומד היום כל שיושב כמותך יהודי אותו: שאלו

ניקאלאיוהשיב, הקיסר של דיוקנו דמות התנוססה שעליו ה"בול" ואת לקרוב, מכתב שלח זמן משך ַָשלפני
המכתב את שזרק לאחרי עד טעותו על עמד ולא מטה, כלפי כשראשו בטעות הדביק ברוסיא), נהוג שהיה (כפי
מיהו וידע הדואר, מתיבת המכתב את שהוציא הפקיד בכך הבחין – בדבריו המשיך – ובודאי הדואר. לתיבת
בראותו ולכן, מטה. כלפי כשראשו אותו בהניחו המדינה של ("אימּפעראטאר") המלך את שביזה המכתב, ַָשולח

במלכות... המרידה בגלל אותו יתפוס שלא כדי ממנו, בורח – ניקאלאי של באֿכח ַָשוטר,

הצדק. נגד או התורה נגד או אנושיות, נגד שהוא מסויים בענין פלוני את שמאשימים בכך מתבטא הסכסוך
הממונה לפקיד הדבר נמסר אם רהוטה; באידיש או רהוטה באנגלית הדבר נכתב אם היא השאלה מאי, אלא
צריכים שקודםֿכל – הדבר נקודת על לגמרי שכחו זה ובגלל זאת. קרא "זר" וגם ברחוב שהשאירו או כך, על

עצמה. ל"אשמה" בנוגע לברר
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וש"נ.176) .179 ע' תרפ"ז סה"ש ראה
א.177) סא, ברכות
ב.178) פט, ב"ב
חופש179) בעד בארצותֿהברית הפגנה נערכה תקופה באותה

שאין בתואנה זה, על הרעישו עיתונים וכמה בארץֿהקודש, הדת
(המו"ל). השם" "חילול מחשש הגויים לעיני הדבר לפרסם

א.180) פ"מ, שמו"ר

i"gyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

היא האשמה אם הדבקתxwyוממהֿנפשך: לגבי בערך שלא יותר גדול ועון חטא היא שבדבר העלילה הרי –
היא האשמה ואם המתאים; הפקיד לידי כתבֿהאשמה איֿמסירת או מטה, כלפי ניקאלאי של כשראשו ַָה"בול"

zn`הענין לגבי דאונא, בדרי שלא הדבר ופרסום מתאים, שאינו למשרד האשמה כתב מסירת נחשבת במה –

בעלמא. כבוד של ענין מאשר יותר והרבה וכמה, לכמה שנוגע עצמו,

ומדפיסים כותבים – לאו או הן אחת: במלה ברורה תשובה וידרשו ויחשבו שישבו זה ובלשוןaexlותמורת ,
לשפוך יוכל אחד שכל כדי מספיק היה לא כו'", ימי אילו דיו חורשתא, כל קני רקיעי, אילו "גויל ה"אקדמות":
זאת; שעשו אלו את לקנוס צריכים מדה ובאיזו המתאים, למשרד שלא נמסרה שהאשמה כך על מרֿלבו את

ל בנוגע oiprdואילו mvr!ומצפצף פה פוצה אין – לא או אמת הוא הדבר אם ,

("פארו ולמהול לדלל – כנ"ל אדמו"ר מו"ח כ"ק בה שנהג כהעצה – במכוון זאת שעושים ואסערן")ויתכן ַַ
הדבר. נקודת את ימצאו שלא כדי וכתבים ניירות כמה באמצעות הדבר את

אילו גדולה" "מצוה זו היתה אופן, ובכל כשרות. בחזקת יהודי להעמיד יש – ביהודי? לחשוד למה אמנם,
הנייר, את ולקלקל בחנם, דיו לשפוך מפסיקים היו

כך על כח" "יישר למחבר שמגיע המסכים, הרב וכתב חיבורו, על הסכמה לבקש מחבר איזה בא פעם –

– גדול "עםֿהארץ" שהוא לדעת ונוכחו אחרת, לעיר הנ"ל המחבר הגיע וכאשר ליושנה". עטרה ש"החזיר
ואילו מסמרטוטים, נעשה – נייר הרב: והשיב – ליושנה"? עטרה ש"החזיר עליו לכתוב היתכן הרב: את שאלו

ליושנה... עטרה המחבר החזיר הנ"ל ב"חיבור"

לסמרטוטים... נייר בהפיכת ליושנה עטרה ולהחזיר תועלת, ללא דיו לאבד די בנידוןֿדידן: ועלֿדרךֿזה

מכלֿמקום, כשר, ביתֿדין זה אין שלכתחילה (דאף מישראל שנים או מישראל, שלשה יתאספו – זה ותמורת
בדיעבד יתחילו181מהני אזי הדבר, עיקר שיבררו ולאחרי שקר. או אמת היא האשמה אם לראש לכל ויבררו ,(

חטא משום בה יש אם כזו, פעולה על העונש ומהו לאו, אם הראוי למקום נמסר האשמה כתב אם לחשוב
הקב"ה. של בכבודו או בשרֿודם של בכבודו ופגיעה

ÊÏ"חי כל מעיני "נעלמה שהיתה סברא חדשתי לא ביותר; פשוט ענין הוא לעיל האמור סברא182. זוהי אלא ,
שכותבים עיתונים שני עדיין ראה לא אם – דבר איזה לומר ביותר מתיירא ואחד אחד שכל אלא ביותר, פשוטה

הזאת... ולצרה לו ומה הבריות, רוח כנגד הליכה משמעותה כזו אמירה שכן, זה. ברוח
בנסים" "מלומד שהיה דוסא בן חנינא ברבי מצינו ואומר: מוסיף אזי ובןֿתורה, ברֿאוריאן הוא ,183ואם

רוח הימנו, נוחה הבריות שרוח "כל אמר ואףֿעלֿפיֿכן ודם, בשר מפני להתיירא צריך היה לא שבוודאי כך,
הימנו" נוחה בתניא184המקום הזקן רבינו שמפרש (כפי הבריות "רוח שתהיה רצונו ולכן, "בריות"...)185, התואר

בביא ומוסיף זה, נייר על שמו את גם חותם אזי כך, כותבים עיתונים ששני בראותו ובמילא, הימנו", ורנוחה
השביעי!... לרקיע עד שעולה באופן עליו הטובה המליצה כיד הענין

את שעה לפי שיפסיקו לדבר, השייכים אלו אצל שיפעלו גדול יושר זה הרי – הגדר נפרץ שכבר כיון ובכן:
מדובר אם לברר – כשלעצמה האשמה נקודות עם ויתעסקו האשמה, כתב הגשת אופן אודות ה"פלפולים"

ממש. בהם שאין ענינים או ממש בהם שיש ענינים אודות

מתוך גם ובעזרֿהשםֿיתברך הנפש, מנוחת מתוך הבאה, לשאלה גם יעברו אזי – זמן ישאר אם כן, ולאחרי
ל"רוח עצמו את יתאים שלא מי השמועות, לפי שכן, בבתֿשחוק:) המשיך שליט"א אדמו"ר (כ"ק הגוף, מנוחת

כפשוטם!... הגוף בעניני גם לפגוע הדבר עלול הבריות",

ÁÏדיינים בהלכות איתא ובהקדמה: – יותר חמור ענין בגלל היא זה למצב הסיבה כל186. שיהיו "צריך
ישב שמא יושב, מי עם שידע עד בדין שישב חכם לאדם ואסור וראויים, חכמים תלמידי בביתֿדין היושבים

כו'". הגונים שאינם אנשים עם

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

וש"נ.181) א. כב, כתובות ראה
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היא האשמה אם הדבקתxwyוממהֿנפשך: לגבי בערך שלא יותר גדול ועון חטא היא שבדבר העלילה הרי –
היא האשמה ואם המתאים; הפקיד לידי כתבֿהאשמה איֿמסירת או מטה, כלפי ניקאלאי של כשראשו ַָה"בול"

zn`הענין לגבי דאונא, בדרי שלא הדבר ופרסום מתאים, שאינו למשרד האשמה כתב מסירת נחשבת במה –

בעלמא. כבוד של ענין מאשר יותר והרבה וכמה, לכמה שנוגע עצמו,

ומדפיסים כותבים – לאו או הן אחת: במלה ברורה תשובה וידרשו ויחשבו שישבו זה ובלשוןaexlותמורת ,
לשפוך יוכל אחד שכל כדי מספיק היה לא כו'", ימי אילו דיו חורשתא, כל קני רקיעי, אילו "גויל ה"אקדמות":
זאת; שעשו אלו את לקנוס צריכים מדה ובאיזו המתאים, למשרד שלא נמסרה שהאשמה כך על מרֿלבו את

ל בנוגע oiprdואילו mvr!ומצפצף פה פוצה אין – לא או אמת הוא הדבר אם ,

("פארו ולמהול לדלל – כנ"ל אדמו"ר מו"ח כ"ק בה שנהג כהעצה – במכוון זאת שעושים ואסערן")ויתכן ַַ
הדבר. נקודת את ימצאו שלא כדי וכתבים ניירות כמה באמצעות הדבר את

אילו גדולה" "מצוה זו היתה אופן, ובכל כשרות. בחזקת יהודי להעמיד יש – ביהודי? לחשוד למה אמנם,
הנייר, את ולקלקל בחנם, דיו לשפוך מפסיקים היו

כך על כח" "יישר למחבר שמגיע המסכים, הרב וכתב חיבורו, על הסכמה לבקש מחבר איזה בא פעם –

– גדול "עםֿהארץ" שהוא לדעת ונוכחו אחרת, לעיר הנ"ל המחבר הגיע וכאשר ליושנה". עטרה ש"החזיר
ואילו מסמרטוטים, נעשה – נייר הרב: והשיב – ליושנה"? עטרה ש"החזיר עליו לכתוב היתכן הרב: את שאלו

ליושנה... עטרה המחבר החזיר הנ"ל ב"חיבור"

לסמרטוטים... נייר בהפיכת ליושנה עטרה ולהחזיר תועלת, ללא דיו לאבד די בנידוןֿדידן: ועלֿדרךֿזה

מכלֿמקום, כשר, ביתֿדין זה אין שלכתחילה (דאף מישראל שנים או מישראל, שלשה יתאספו – זה ותמורת
בדיעבד יתחילו181מהני אזי הדבר, עיקר שיבררו ולאחרי שקר. או אמת היא האשמה אם לראש לכל ויבררו ,(

חטא משום בה יש אם כזו, פעולה על העונש ומהו לאו, אם הראוי למקום נמסר האשמה כתב אם לחשוב
הקב"ה. של בכבודו או בשרֿודם של בכבודו ופגיעה

ÊÏ"חי כל מעיני "נעלמה שהיתה סברא חדשתי לא ביותר; פשוט ענין הוא לעיל האמור סברא182. זוהי אלא ,
שכותבים עיתונים שני עדיין ראה לא אם – דבר איזה לומר ביותר מתיירא ואחד אחד שכל אלא ביותר, פשוטה

הזאת... ולצרה לו ומה הבריות, רוח כנגד הליכה משמעותה כזו אמירה שכן, זה. ברוח
בנסים" "מלומד שהיה דוסא בן חנינא ברבי מצינו ואומר: מוסיף אזי ובןֿתורה, ברֿאוריאן הוא ,183ואם

רוח הימנו, נוחה הבריות שרוח "כל אמר ואףֿעלֿפיֿכן ודם, בשר מפני להתיירא צריך היה לא שבוודאי כך,
הימנו" נוחה בתניא184המקום הזקן רבינו שמפרש (כפי הבריות "רוח שתהיה רצונו ולכן, "בריות"...)185, התואר

בביא ומוסיף זה, נייר על שמו את גם חותם אזי כך, כותבים עיתונים ששני בראותו ובמילא, הימנו", ורנוחה
השביעי!... לרקיע עד שעולה באופן עליו הטובה המליצה כיד הענין

את שעה לפי שיפסיקו לדבר, השייכים אלו אצל שיפעלו גדול יושר זה הרי – הגדר נפרץ שכבר כיון ובכן:
מדובר אם לברר – כשלעצמה האשמה נקודות עם ויתעסקו האשמה, כתב הגשת אופן אודות ה"פלפולים"

ממש. בהם שאין ענינים או ממש בהם שיש ענינים אודות

מתוך גם ובעזרֿהשםֿיתברך הנפש, מנוחת מתוך הבאה, לשאלה גם יעברו אזי – זמן ישאר אם כן, ולאחרי
ל"רוח עצמו את יתאים שלא מי השמועות, לפי שכן, בבתֿשחוק:) המשיך שליט"א אדמו"ר (כ"ק הגוף, מנוחת

כפשוטם!... הגוף בעניני גם לפגוע הדבר עלול הבריות",

ÁÏדיינים בהלכות איתא ובהקדמה: – יותר חמור ענין בגלל היא זה למצב הסיבה כל186. שיהיו "צריך
ישב שמא יושב, מי עם שידע עד בדין שישב חכם לאדם ואסור וראויים, חכמים תלמידי בביתֿדין היושבים

כו'". הגונים שאינם אנשים עם

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

וש"נ.181) א. כב, כתובות ראה
כא.182) כח, איוב – הכתוב לשון
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שני187ובסמ"ע הם הלומדים ופסקי הבעליֿבתים שפסקי דידעת דין, בשום הקהל אצל תשב "לא מוסיף:
הנתיבות ובדברי שפסקי188הפכים", והיינו, הפכים", שני הם דיןֿתורה ופסקי בעליֿבתים ש"פסקי הוא הלשון

"פסקי היפך רק לא הם "פסקיmicneldבעליֿבתים היפך גם אלא ,"dxezÎoicאלא הרב, דברי היפך רק לא ;"

בבירור. בתורה שכתוב מה היפך

שזוהי הדבריםdtqedוכיון משמעות הרי – הגונים" שאינם "אנשים אודות ערוך' ב'שולחן שכתוב מה על
"אנשים אודות ".mipebdשמדובר

עסקינן" לא "ברשיעי שהרי ומצוותיה, בתורה מודים שאינם כאלו אודות מדובר לא מדובר189כלומר: ולא ,
עסקינן" בשופטני "לא שהרי והבנה, שכל של לענין שייכים שאינם כאלו הבית'190אודות 'בעל אודות מדובר ;

תורה של אמות ד' אינן אמותיו שד' כיון ואףֿעלֿפיֿכן, מצוות, ומקיים תורה לומד והשגה, להבנה ששייך
ולכן, העולם"... מ"הנחות בו ידבק שלא יתכן לא בעולם, שנמצא זה מצד הנה עולם, של אמות ד' אלא ותפילה
להקפיד מחוייב לא הוא אבל, זה, דבר לעשות לו שיתיר "רב" ימצא שלא זמן כל דבר יעשה שלא אמת הן

"יש שכנגד: הצד גם שאמר כפי או כדבעי, רב אכן הוא הכל...191אם את לעשות הוא שעלול כך, רב"... לי
בתורה"... "מקור זה על ימצא כאשר

ה"רב": של ענינו ומהו שלו, הענין מהו לידע צריך הבית' ש'בעל אומרים, זה ועל

בתים', ה'בעלי לפני לילך היינו, דרך", "מורה ולהיות ותפילה, תורה של אמות בד' להיות – הרב של ענינו
אחריהם). ולרוץ בתים' ה'בעלי של לדרישות להקשיב – להיפך (ולא בה ילכו הדרך את להם ולהורות

נאמר שעליו גדול כהן שישנו לדעת צריך – 'בעלֿהבית' משל192ואילו "גדלהו מאחיו", הגדול "הכהן
:193אחיו"

נאמר ישראל בני כל ממלכת194על לי תהיו בבחינתmipdk"ואתם הוא יהודי שכל היינו, קדוש", וגוי
הרמב"ם195"כהן" שכתב (כמו כו' לשרתו ה' את לעבוד העולם מעניני שהובדל הוא שענינו אבל196, ;(

לפנים בעזרה, שירות הבית, להר מחוץ שירות ישנו אופנים: כמה ישנם גופא ה"שירות" בענין אףֿעלֿפיֿכן,
נאמר גופא הכהנים ובין הקדשים. בקדש לשירות ועד ובהיכל, באולם העזרה, להקדישו197מן אהרן "ויבדל

הכהנים. שאר מכל שהובדל גדול כהן שישנו היינו, קדשים", קדש

אין ו"אם כו'", בעושר בכח . . הכהנים אחיו מכל גדול שיהיה צריך גדול ש"כהן הוא כלוהדין ממון, לו
משלהן" לו נותנין הכהנים דוקא.198אחיו אחיו" משל "גדלהו –

בתים': ו'בעלי לרב בנוגע ועלֿדרךֿזה

שאףֿעלֿפי לדעת, ועליהם ועושר, כח לו ליתן בתים' ה'בעלי צריכים – כו' כח לו אין שהרב רואים כאשר
וגוי כהנים "ממלכת הם בתים' וה'בעלי גדול", ה"כהן הוא הרב הנה בתים', מה'בעלי היא הרב של שהעשירות
שאין לקודש, עצמו את שדוחק זר בדוגמת זה הרי הקדשים, לקדש עצמו את דוחק הדיוט כהן וכאשר קדוש",
זה וכל דיןֿתורה", "פסקי היפך גם אלא הלומדים", "פסקי היפך רק לא הוא שלו ה'פסק' ובמילא, מקומו, זה
כהן רק ולא גדול", ב"כהן צורך יש הקדשים" "קדש שבשביל בגלל אלא כהן, אינו הבית' שה'בעל בגלל לא –

סתם,

בעניניו ועידוד חיזוק לקבל צריך – הרב – זה גדול" miza'ו"כהן ilra'dnגדלהו" הדיוק שזהו lynעצמם,

eig`.דוקא "

ËÏ:ושואל השאלה, לו ומספר הרב, אל בא היה הבית' ש'בעל הסדר, להיות...) שהוצרך (או היה פעם .
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סקי"ג.187) שם
סק"ח.188) שם
וש"נ.189) א. ו, יומא ראה
ועוד.190) א. ז, ב"ב א. מ, ב"מ א. פה, ב"ק ראה
ט.191) לג, וישלח
יו"ד.192) כא, אמור

וש"נ.193) א. יח, יומא
ו.194) יט, יתרו
[פ].195) פע"ט בראשית אגדת ראה
ויובל.196) שמיטה הל' סוף
יג.197) כג, הימיםֿא דברי
רפ"ה.198) המקדש כלי הל' רמב"ם

i"gyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

ה'בעל נעשה – דעה") דער אין ברייטער געווארן ("מ'איז הדעת... שנתרחבה דמשיחא, בעקבתא כן, ָולאחרי
ודעה כזו דעה בפוסקים שיש שידע לרב, אומר השאלה, הצגת עם בבד שבד כך, סאּפאזשניק"... "סאם ַַָהבית'
עלֿדרך אלא, "לומדות", אצלו שחסרה בגלל לא – היא הרב אל ופנייתו וכו'; פלוני בסימן לעיין ועליו כזו,

דוקא כהן עלֿידי להיות צריכה "טהור" או "טמא" שאמירת בנגעים פסקֿדין199שמצינו להיות צריך כן וכמו ,
סמיכה... לו שיש מי עלֿידי

אזי – דמשיחא... עקבתא של בסימנים הוספה להיות צריכה שאז המשיח, לביאת יותר קרוב נעשה וכאשר
אדמו"ר [(כ"ק בו מתרים ומיד דין', ה'פסק להיות צריך כיצד גם ומוסיפים הרב, אל השאלה את מביאים

התראה צריך ישראל איש אבל התראה, צריך אינו בןֿנח בבתֿשחוק:) ואמר הפסיק מתרים200שליט"א אזי –

ה"חוזה" נגמר מסויים זמן תוך הרי – לאו ואם שלי, הרב הנך – שלי דין' ל'פסק בהתאם תפסוק אם בו]:
לשלום, ולך דולרים, מספר בתוספת הזמן קודם אותך אשחרר וחסד... טוב איש ובהיותי שלך, ַָ("קאנטראקט")

כרצוני! שהוא רב לי אמצא ואני

מדון" ראשית מים "פוטר בבחינת שהיא הקודמת, מהתנועה – כזו? תנועה באה :201מניין

הנה – הדין את לפסוק צריך כיצד עמהם ומתייעצים הקדשים, בקדש לישב בתים' ל'בעלי מאפשרים כאשר
תורה", דעת "פסקי היפך גם ובמילא הלומדים", "פסקי היפך שהם בתים", בעלי "פסקי נעשים מזה כתוצאה
שלהם... ה"שמשים" נעשים והרבנים בראש, היושבים נעשים בתים' שה'בעלי ומצב למעמד אחרֿכך באים ומזה

אדמו"ר מו"ח כ"ק כדברי נתונים202– היותם על הרבנים את שעורר קשה", ב"עיר שנים כמה לפני בהיותו
– הרבנות עניני כל הרס שזהו אותם בהזהירו (ה"ּפרעזידענטן"), הקהילות נשיאי של השעבוד תחת

ואחרֿכך "הלך", הוא הרי בתחילה הנה – מחט" של "כחודה פותחים שכאשר ענינים, בכמה שמצינו כפי
הבית' 'בעל נעשה ואחרֿכך "אורח", ("ּפאליש"),203נעשה הכנסת בית של לפרוזדור הרב את שזורק ועד ,ָ

שמסביבם. הענינים וכל הרב עם יחד בתים' ה'בעלי שאר כל של המנהיג בעצמו ונעשה

Ó:לעיל המדובר להענין בנוגע הוא וכן .
העובדה בעיניהם חן מצאה שלא כאלו היו אבל עצמו, הענין נקודת אודות לחשוב צריכים היו לראש לכל
ה"מושכות" את ליטול והחליטו בדעתם התיישבו ולכן אחר, באופן אומר פלוני ורב כך, באופן אומר פלוני שרב

הרבנים: בפני "אולטימטום" ולהעמיד לידיהם...

לך ויתנו ב"מזרח", לישב אתה יכול – העיתונים עמדת עם להזדהות הבריות, עם מעורב להיות רצונך אם
הבריות עם מעורב להיות רצונך אין אם אבל לחודש; ובחמשֿעשרה בראשון ה"טשעק" את ותקבל "שלישי",
וכיוצא ה"בונוס'ים" לך, שמגיע מה – חנם' 'חסד בתורת – לך ישלחו היותר ולכל במקומך, ושב הכבד אזי –

אותך!... להנהיג מעדיפים אנו אותנו; להנהיג שרצונך כמותך, במנהיגים צורך לנו אין אבל, בזה,

עצמו:וזוה הענין נקודת אודות לחשוב צריכים לראש שלכל האמורה לנקודה ההוספה י

עלֿפי יהיה הענין שבירור עלֿפיdxezכדי גם זה הרי שאז –lky"ובינתכם חכמתכם "היא התורה שהרי ,59

גדול" "כהן ישנו אףֿעלֿפיֿכן, אבל קדוש", וגוי כהנים "ממלכת אמנם שהם בתים', ל'בעלי להסביר צריך –

פסקי להורות הרבנים של בתחומם להתערב להם שאין כך, שם. מקומם אין – הם ואילו קדשים, לקדשי שנכנס
התורה. דיני

להם אין עצמם ומצד חלשים, שהם רבנים ישנם אם גם אחיו": משל "גדלהו – מהם לדרוש יש מזה ויתירה
חיזוק להם ליתן בתים' ה'בעלי צריכים – פשרות ללא התורה פסק לומר הדרושה הדעת בתוקף ה"עשירות" את

הראוי. באופן דין' ה'פסק יהיה ואז בנו! משול לו: ולומר במקומו, הרב את להושיב ותוקף;
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הל'199) רמב"ם יו"ד. פ"א, שם תוספתא רפ"ג. נגעים משנה
וש"נ. ואילך. 88 ע' חכ"ז בלקו"ש נתבאר ה"בֿג. פ"ט צרעת טומאת

(כרך200) התראה ערך תלמודית אנציק' וראה רע"ב. נז, סנהדרין
וש"נ. ואילך). רצא ע' יא

וש"נ.201) סע"ב. מ, קידושין וראה יד. יז, משלי
(202.147 ע' תש"ג סה"ש ראה – תר"צ בשנת
ב.203) נב, סוכה
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ה'בעל נעשה – דעה") דער אין ברייטער געווארן ("מ'איז הדעת... שנתרחבה דמשיחא, בעקבתא כן, ָולאחרי
ודעה כזו דעה בפוסקים שיש שידע לרב, אומר השאלה, הצגת עם בבד שבד כך, סאּפאזשניק"... "סאם ַַָהבית'
עלֿדרך אלא, "לומדות", אצלו שחסרה בגלל לא – היא הרב אל ופנייתו וכו'; פלוני בסימן לעיין ועליו כזו,

דוקא כהן עלֿידי להיות צריכה "טהור" או "טמא" שאמירת בנגעים פסקֿדין199שמצינו להיות צריך כן וכמו ,
סמיכה... לו שיש מי עלֿידי

אזי – דמשיחא... עקבתא של בסימנים הוספה להיות צריכה שאז המשיח, לביאת יותר קרוב נעשה וכאשר
אדמו"ר [(כ"ק בו מתרים ומיד דין', ה'פסק להיות צריך כיצד גם ומוסיפים הרב, אל השאלה את מביאים

התראה צריך ישראל איש אבל התראה, צריך אינו בןֿנח בבתֿשחוק:) ואמר הפסיק מתרים200שליט"א אזי –

ה"חוזה" נגמר מסויים זמן תוך הרי – לאו ואם שלי, הרב הנך – שלי דין' ל'פסק בהתאם תפסוק אם בו]:
לשלום, ולך דולרים, מספר בתוספת הזמן קודם אותך אשחרר וחסד... טוב איש ובהיותי שלך, ַָ("קאנטראקט")

כרצוני! שהוא רב לי אמצא ואני

מדון" ראשית מים "פוטר בבחינת שהיא הקודמת, מהתנועה – כזו? תנועה באה :201מניין

הנה – הדין את לפסוק צריך כיצד עמהם ומתייעצים הקדשים, בקדש לישב בתים' ל'בעלי מאפשרים כאשר
תורה", דעת "פסקי היפך גם ובמילא הלומדים", "פסקי היפך שהם בתים", בעלי "פסקי נעשים מזה כתוצאה
שלהם... ה"שמשים" נעשים והרבנים בראש, היושבים נעשים בתים' שה'בעלי ומצב למעמד אחרֿכך באים ומזה

אדמו"ר מו"ח כ"ק כדברי נתונים202– היותם על הרבנים את שעורר קשה", ב"עיר שנים כמה לפני בהיותו
– הרבנות עניני כל הרס שזהו אותם בהזהירו (ה"ּפרעזידענטן"), הקהילות נשיאי של השעבוד תחת

ואחרֿכך "הלך", הוא הרי בתחילה הנה – מחט" של "כחודה פותחים שכאשר ענינים, בכמה שמצינו כפי
הבית' 'בעל נעשה ואחרֿכך "אורח", ("ּפאליש"),203נעשה הכנסת בית של לפרוזדור הרב את שזורק ועד ,ָ

שמסביבם. הענינים וכל הרב עם יחד בתים' ה'בעלי שאר כל של המנהיג בעצמו ונעשה

Ó:לעיל המדובר להענין בנוגע הוא וכן .
העובדה בעיניהם חן מצאה שלא כאלו היו אבל עצמו, הענין נקודת אודות לחשוב צריכים היו לראש לכל
ה"מושכות" את ליטול והחליטו בדעתם התיישבו ולכן אחר, באופן אומר פלוני ורב כך, באופן אומר פלוני שרב

הרבנים: בפני "אולטימטום" ולהעמיד לידיהם...

לך ויתנו ב"מזרח", לישב אתה יכול – העיתונים עמדת עם להזדהות הבריות, עם מעורב להיות רצונך אם
הבריות עם מעורב להיות רצונך אין אם אבל לחודש; ובחמשֿעשרה בראשון ה"טשעק" את ותקבל "שלישי",
וכיוצא ה"בונוס'ים" לך, שמגיע מה – חנם' 'חסד בתורת – לך ישלחו היותר ולכל במקומך, ושב הכבד אזי –

אותך!... להנהיג מעדיפים אנו אותנו; להנהיג שרצונך כמותך, במנהיגים צורך לנו אין אבל, בזה,

עצמו:וזוה הענין נקודת אודות לחשוב צריכים לראש שלכל האמורה לנקודה ההוספה י

עלֿפי יהיה הענין שבירור עלֿפיdxezכדי גם זה הרי שאז –lky"ובינתכם חכמתכם "היא התורה שהרי ,59

גדול" "כהן ישנו אףֿעלֿפיֿכן, אבל קדוש", וגוי כהנים "ממלכת אמנם שהם בתים', ל'בעלי להסביר צריך –

פסקי להורות הרבנים של בתחומם להתערב להם שאין כך, שם. מקומם אין – הם ואילו קדשים, לקדשי שנכנס
התורה. דיני

להם אין עצמם ומצד חלשים, שהם רבנים ישנם אם גם אחיו": משל "גדלהו – מהם לדרוש יש מזה ויתירה
חיזוק להם ליתן בתים' ה'בעלי צריכים – פשרות ללא התורה פסק לומר הדרושה הדעת בתוקף ה"עשירות" את

הראוי. באופן דין' ה'פסק יהיה ואז בנו! משול לו: ולומר במקומו, הרב את להושיב ותוקף;
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הל'199) רמב"ם יו"ד. פ"א, שם תוספתא רפ"ג. נגעים משנה
וש"נ. ואילך. 88 ע' חכ"ז בלקו"ש נתבאר ה"בֿג. פ"ט צרעת טומאת

(כרך200) התראה ערך תלמודית אנציק' וראה רע"ב. נז, סנהדרין
וש"נ. ואילך). רצא ע' יא

וש"נ.201) סע"ב. מ, קידושין וראה יד. יז, משלי
(202.147 ע' תש"ג סה"ש ראה – תר"צ בשנת
ב.203) נב, סוכה
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‡Óז"ל חכמינו אמרו שעליהם מאלו גם ללמוד יכולים זה ובענין .204– הוא" ישראל שחטא "אףֿעלֿפי
הבעלֿשםֿטוב פתגם המשנה205כידוע לדברי יהודים141בנוגע ובנידוןֿדידן, – אדם" מכל הלומד חכם "איזהו

הרמב"ם דברי עלֿפי שלהם דין' ה'פסק שידוע למרות אשר, ו"קונסרבטיבים", "רפורמים" בשם ,206שנקראים

מהם: ללמוד שיש נקודות ג' אודות עתה לעורר וברצוני אדם", מכל הלומד חכם "איזהו נאמר אודותם גם הרי
אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק – הש"ץ. וחזרת התורה קריאת בשעת מדברים לא שאצלם – הא' ענין
שלהם, בביתֿכנסת הייתי לא מדברים; אינם ולאחריֿזה לפניֿזה שגם מפני היא לכך שהסיבה יתכן בבתֿשחוק:)
וחזרת התורה קריאת של השעה במחצית מדברים שאינם להנהגתם בנוגע אופן, בכל אבל מנהגם. שכך ויתכן

שיד הבתיֿכנסיות בכל כן שינהיגו נכון דבר – אלו.הש"ץ בזמנים ידברו שלא תקיפה... ישראל

כאשר שאפילו ובתיֿמדרשות, בתיֿכנסיות עבור כספים לגיוס בנוגע החלטה אצלם שנתקבלה – הב' ענין
"בינגא", משחקי שם לערוך ולא ביתֿהכנסת, וכבוד התורה בכבוד להתחשב יש ("דעפיציט"), כספי גרעון ָיש
גם לאמץ הוא נכון ודבר ביתֿהכנסת. כבוד נגד שהם ענינים בשאר בזה וכיוצא קלפים, משחקי ָ"ּפינגּֿפאנג",

זה. מנהגם

במצב ובראשונה, בראש הרב את להעמיד תנועה אצלם נעשתה שלאחרונה – כולנה על העולה הג' וענין
וכל להתערב, בתים' ל'בעלי אין ערוך', 'שולחן עלֿפי שלו אמות לד' הנוגעים הענינים שבכל כך כבוד, של

הקהל. להנהגת הנוגעים ובענינים ביתֿהכנסת בהנהלת ונחלה חלק לו אין פיו, את ימרה אשר

– לח) (סעיף הנ"ל הסמ"ע דברי נאמרו שאודותם הכשרים, בתים' ל'בעלי להסביר גדול, יושר זה והיה
אבל, וביתֿהמדרש; ביתֿהכנסת החזקת עבור הדרוש כל לעשות אחיו", משל ד"גדלהו הענין נדרש שמהם
להראות היותר לכל לו מותר ביותר, גדול למדן הוא אם גם הנה – ערוך' ה'שולחן פסקי עם הקשורים בענינים
להיות צריך כיצד חוותֿדעתו להדפיס לא מידי! לא תו אבל זה, ענין מדובר סימנים באיזה לרב ולומר בקיאות
אמר ש"הוא בגלל וכך, כך באופן הדין שיפסקו דורש שהוא לכתוב שלא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה דין', ה'פסק
מכל חלק שזהו ערוך', שב'שולחן דיינים הלכות היפך היא זו "הנחה" שהרי ויהי"... הדין) לפסוק צריך (כיצד

מסיני למשה שניתן ותיק תלמיד של חידושו ערוך', .207ה'שולחן

בדרך בתים' ה'בעלי את להוליך כדבעי, מנהיג הרב יהיה אזי – אחיו" משל ד"גדלהו ההנהגה תהיה וכאשר
שכתוב מה יקויים ואז והמצוה, יהיו208התורה בתים' ה'בעלי של הגשמיים שעניניהם בעתם", גשמיכם "ונתתי

כדבעי.

והיסוד, ההתחלה אשר דתיים, בתים' ו'בעלי דתי, שמש דתי, רב בו שיש – כדבעי "ביתֿהכנסת" מתנהל וכך
של הענין הוא דת של והשורש בהוותו"lerÎzlawהעיקר ד"יעוז ההנהגה היפך שזהו לרב,209, דעה לומר ,

בקודש. ולמעלה ה'סמיכה', קיבל שממנו – גביו על ולעומד

·Ó"יתחשב לא ובגוים ישכון לבדד עם "הן – השבוע בפרשת שכתוב ממה שלמדים הלימוד גם וזהו .210:

כאשר ואםֿכן, רולס"), ("מאדזשאריטי הרוב דעת עלֿפי להתנהג שצריכים חוקים ישנם העולם ַָבהנהגות
– אנו אבל כמותם. לעשות המנהיגים מוכרחים אזי הרוב, את להם ויש מסויים, באופן פוסקים בתים' ה'בעלי

אחד" גדול וכהן . . אחת תורה . . אחד ה' אלא לנו אין "אנו – רבינו משה ,211כדברי

ותפילה, תורה של אמות בד' שנמצאים אלו רק פסקֿדין ולהסיק ללמוד יכולים שממנו ערוך' ה'שולחן ישנו
ולא ערוך'), ה'שולחן עלֿפי בכשרות שהוא כפי עולם (אפילו עולם של אמות בד' שהם בענינים מונחים ואינם
ועבודה בתורה והתעסקותם גמילותֿחסדים, של בקו בעיקר לעסוק צריכים בתים' ש'בעלי והיינו, בתים', 'בעלי
בגמילות גם לזה וכהוספה ועבודה, תורה בעניני לעסוק – הוא ומנהיג רב של תפקידו ואילו לזה, בהוספה היא

חסדים.
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רע"א.204) מד, סנהדרין
תשנ"ט)205) (בהוצאת ובהוספות סשס"ג, טוב שם כתר ראה

וש"נ. ואילך. סקי"ד
ה"ח.206) פ"ג תשובה הל'
וש"נ.207) .252 ע' חי"ט לקו"ש ראה

ד.208) כו, בחוקותי
(209.14 ע' תש"ב סה"ש וראה ט. נב, תהלים
ט.210) כג,
ו.211) טז, קרח פרש"י

i"gyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

להיפך, או "משורר", של עבודתו עושה שה"שוער" באופן ולא בקודש, עבודתו ממלא אחד כל וכאשר
ה"שוער" של עבודתו עושה של212שה"משורר" והיסוד הקיום הוא כזה ובאופן תקום, ּתלּה על עיר אזי –ִָ

ואז והמסורה, התורה בדרך שהנהגתה שלימה, עיר או בתיֿכנסיות כמה או ביתֿכנסת בישראל, קדישא קהילה
קדוש". וגוי כהנים ו"ממלכת קודש" "קהילת נקראת

צדק']. מה'צמח ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

‚Óאדמו"ר מו"ח כ"ק של בזכרונות בארוכה (שהובא הבעלֿשםֿטוב פתגם מא) (סעיף לעיל נזכר על213. (

מאלו ובפרט אדם", "מכל טובים ענינים וללמוד למצוא שיכולים אדם", מכל הלומד חכם "איזהו המשנה מאמר
נאמר נאמר214שעליהם עליו גם שלכן הוא", ישראל שחטא, ש"אףֿעלֿפי וכאמור, אדם", קרויים 521"אתם

אתם". אדם מרעיתי צאן צאני "ואתנה
דעה להם יש שהנשים – שמאל בצד שנמצאים אלו אצל ובפרט זו, במדינה להנהגה בנוגע גם הוא וכן

גדולה.

האריז"ל בכתבי איתא שהרי נבא", מה ידע ולא "נבא בבחינת הוא זה שענין – דעקבתא216ובהקדמה שהדור
לכן האנשים, כמו העגל במעשה הנשים השתתפו לא המדבר שבדור וכיון המדבר, דור של גלגול הוא דמשיחא

באמת. שרצונן מה לפעול דמשיחא דעקבתא בדור זכו

הענינים ואפילו נשים, עלֿידי בגלוי מנוהלים ציבוריים ענינים שכמה זו, במדינה בפועל רואים ולכן
כאּפט ער ("אדער הראש... על מאשתו ומקבל הביתה בא הבעל כאשר הרי, אנשים, עלֿידי בגלוי ַָשמנוהלים

דמיא" ש"כגופו אשתו הוראת כפי מתנהג למחרת אזי ווארעם"), כאּפט ער אדער .217קאלט, ַַַָ

ה'קבלת זה על יספיק לא אם – אחיו" משל ד"גדלהו הענין לפעול שצריכים להמדובר בנוגע ועלֿדרךֿזה
להתנהג. עליהם כיצד לבעליהן יורו שהן הנשים, את לערב יצטרכו בתים', ה'בעלי האנשים, של עול'

בגמרא שמצינו כפי מאנשים, יותר במצוות מהדרות שהנשים גם הכיפורים.218ומה יום ערב לענין
לאנשים קדמו שהנשים והמקדש, המשכן ובנין התורה דקבלת הענין בכללות מצינו ועלֿדרךֿזה219ועלֿדרךֿזה ,

חסידות. של אמות לד' הקשור בכל

„Ó:המוסגר מאמר .

ז"ל חכמינו לשון עלֿדרך אם, כי הענין, את להגביל אינה אמות" "ד' הלשון בית89משמעות "משחרב
בשביל די בהם שיש אמות" ב"ד' "מסתפקים" לכך ובהתאם הלכה", של אמות ד' אלא להקב"ה לו אין המקדש

ומלואו. העולם שזהו הקב"ה,

אדמו"ר מו"ח כ"ק יודע220וכדברי הוא האם לשאלה במענה ("שּפאלערקע"), לביתֿהאסורים בבואו ַמיד
נמצא, הוא היכן

אדמו"ר מו"ח כ"ק התנהג בתחילה ומיד וכו'. וכו' שמו, מה האסיר את לשאול שצריכים הוא הסדר –

דיבר – לראש לכל במהבתוקף: שאלוהו כאשר רוסית. גם לדבר שידע אףֿעלֿפי המדינה, בשפת ולא באידיש,
מספר את חישב שנותיו? למספר שאלוהו וכאשר ומצוות. תורה והפצת בלימוד שמתעסק השיב, התעסקותו?
כאילו תשובותיו, כל היו כזה ובאופן שנה... וחמשים ממאה ליותר החשבון ועלה הזקן... רבינו מאז השנים

– הגבלות... כל ללא ומתוועד, בחדרו יושב היה
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ה"י.212) פ"ג המקדש כלי הל' רמב"ם ב. יא, ערכין
(213.344 ע' ח"א הזכרונות ספר
רע"א.214) סא, יבמות
לא.215) לד, יחזקאל
כ.216) הקדמה הגלגולים שער ד. ג, שמות וסה"ל ל"ת
וש"נ.217) א. כד, ברכות
דקאכלי218) (לנשים) להו חזינן "קא (וש"נ): ב קמח, שבת ראה

במצות שמהדרות לפי והיינו שתחשך" עד יוהכ"פ) (בערב ושתו
כג, אמור עה"פ תמימה תורה גם (ראה יוהכ"פ בערב ושתי' אכילה

צז)). (אות לב
(219.(134 ע' ח"כ (תו"מ סל"ג דאשתקד תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ.

וש"נ.220) .41 ע' ח"ה תו"מ גם ראה
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להיפך, או "משורר", של עבודתו עושה שה"שוער" באופן ולא בקודש, עבודתו ממלא אחד כל וכאשר
ה"שוער" של עבודתו עושה של212שה"משורר" והיסוד הקיום הוא כזה ובאופן תקום, ּתלּה על עיר אזי –ִָ

ואז והמסורה, התורה בדרך שהנהגתה שלימה, עיר או בתיֿכנסיות כמה או ביתֿכנסת בישראל, קדישא קהילה
קדוש". וגוי כהנים ו"ממלכת קודש" "קהילת נקראת

צדק']. מה'צמח ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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‚Óאדמו"ר מו"ח כ"ק של בזכרונות בארוכה (שהובא הבעלֿשםֿטוב פתגם מא) (סעיף לעיל נזכר על213. (

מאלו ובפרט אדם", "מכל טובים ענינים וללמוד למצוא שיכולים אדם", מכל הלומד חכם "איזהו המשנה מאמר
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אתם". אדם מרעיתי צאן צאני "ואתנה
דעה להם יש שהנשים – שמאל בצד שנמצאים אלו אצל ובפרט זו, במדינה להנהגה בנוגע גם הוא וכן
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האריז"ל בכתבי איתא שהרי נבא", מה ידע ולא "נבא בבחינת הוא זה שענין – דעקבתא216ובהקדמה שהדור
לכן האנשים, כמו העגל במעשה הנשים השתתפו לא המדבר שבדור וכיון המדבר, דור של גלגול הוא דמשיחא

באמת. שרצונן מה לפעול דמשיחא דעקבתא בדור זכו

הענינים ואפילו נשים, עלֿידי בגלוי מנוהלים ציבוריים ענינים שכמה זו, במדינה בפועל רואים ולכן
כאּפט ער ("אדער הראש... על מאשתו ומקבל הביתה בא הבעל כאשר הרי, אנשים, עלֿידי בגלוי ַָשמנוהלים

דמיא" ש"כגופו אשתו הוראת כפי מתנהג למחרת אזי ווארעם"), כאּפט ער אדער .217קאלט, ַַַָ

ה'קבלת זה על יספיק לא אם – אחיו" משל ד"גדלהו הענין לפעול שצריכים להמדובר בנוגע ועלֿדרךֿזה
להתנהג. עליהם כיצד לבעליהן יורו שהן הנשים, את לערב יצטרכו בתים', ה'בעלי האנשים, של עול'

בגמרא שמצינו כפי מאנשים, יותר במצוות מהדרות שהנשים גם הכיפורים.218ומה יום ערב לענין
לאנשים קדמו שהנשים והמקדש, המשכן ובנין התורה דקבלת הענין בכללות מצינו ועלֿדרךֿזה219ועלֿדרךֿזה ,

חסידות. של אמות לד' הקשור בכל

„Ó:המוסגר מאמר .

ז"ל חכמינו לשון עלֿדרך אם, כי הענין, את להגביל אינה אמות" "ד' הלשון בית89משמעות "משחרב
בשביל די בהם שיש אמות" ב"ד' "מסתפקים" לכך ובהתאם הלכה", של אמות ד' אלא להקב"ה לו אין המקדש

ומלואו. העולם שזהו הקב"ה,

אדמו"ר מו"ח כ"ק יודע220וכדברי הוא האם לשאלה במענה ("שּפאלערקע"), לביתֿהאסורים בבואו ַמיד
נמצא, הוא היכן

אדמו"ר מו"ח כ"ק התנהג בתחילה ומיד וכו'. וכו' שמו, מה האסיר את לשאול שצריכים הוא הסדר –

דיבר – לראש לכל במהבתוקף: שאלוהו כאשר רוסית. גם לדבר שידע אףֿעלֿפי המדינה, בשפת ולא באידיש,
מספר את חישב שנותיו? למספר שאלוהו וכאשר ומצוות. תורה והפצת בלימוד שמתעסק השיב, התעסקותו?
כאילו תשובותיו, כל היו כזה ובאופן שנה... וחמשים ממאה ליותר החשבון ועלה הזקן... רבינו מאז השנים

– הגבלות... כל ללא ומתוועד, בחדרו יושב היה
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(213.344 ע' ח"א הזכרונות ספר
רע"א.214) סא, יבמות
לא.215) לד, יחזקאל
כ.216) הקדמה הגלגולים שער ד. ג, שמות וסה"ל ל"ת
וש"נ.217) א. כד, ברכות
דקאכלי218) (לנשים) להו חזינן "קא (וש"נ): ב קמח, שבת ראה

במצות שמהדרות לפי והיינו שתחשך" עד יוהכ"פ) (בערב ושתו
כג, אמור עה"פ תמימה תורה גם (ראה יוהכ"פ בערב ושתי' אכילה

צז)). (אות לב
(219.(134 ע' ח"כ (תו"מ סל"ג דאשתקד תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ.

וש"נ.220) .41 ע' ח"ה תו"מ גם ראה

המשך בעמוד צק
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
‰˙¯ËÙ‰ ˙È˘‡¯ ÔÈ·Ï ˜Ï· ˙˘¯Ù ÔÈ· ¯˘˜ ˘È

"מענין1ההלכה להיות צריכה פרשה של שהפטרה היא

"מעין" מכך: יותר ואף .2הפרשהmeiqהפרשה",

לבין בלק פרשה שבין הקשר לכאורה, ברור, גם וכך

בהפטרה הקדושֿברוךֿהוא3הפטרתה: דברי על מסופר

ענה ומה מואב, מלך בלק יעץ מה נא זכר "עמי, לישראל:

פרשת תוכן שזהו השטים...", מן בעור בן בלעם אותו

בלק.

הידוע לפי במיוחד – מובן באה4אבל שמלכתחילה ,

– טוב ויום בשבת בתורה הקריאה כל במקום ההפטרה

בלבד, אחד בפסוק איננו לפרשה ההפטרה בין שהקשר

הידוע ולפי הכללי. בתוכן נרמז5אלא ענין כל של שתוכנו ,

eziy`xaההפטרה התחלת בין קשר שיש מובן, "והיה6, –

ולא לאיש יקוה לא אשר רבים... עמים בקרב יעקב שארית

בלק. פרשת (סוף) לבין אדם" לבני ייחל

.·
˙ÏÁ˙‰ Ï˘ ˙ÂÙÂ˜˙ ÏÚ ¯·Â„Ó ‰˘¯Ù·Â ‰¯ËÙ‰·

‰ÏÂ‡‚
על מדובר עלzligzבהפטרה לא כלומר, הגאולה.

המלחמות, כל סיום לאחר ודאי", "משיח של התקופה

ש"אהפוך לעבדו7ולאחר עמים... אחד"8אל –9שכם

– העולם אומות עם מלחמות על מסופר בהפטרה שהרי

ורמס יער... בבהמות כאריה בגויים... יעקב שארית "והיה

.10וטרף..."

עדיין יהיה בהפטרה המתוארת בתקופה יתרֿעלֿכן:

– מבפנים גם אלא העולם, מאומות – מבחוץ רק לא רע

כנאמר עצמם, ישראל מידך...11אצל כשפים "והכרתי

בעוצמה הוא והרע אשיריך...". ונתשתי פסיליך... והכרתי

כדי מלמעלה בסיוע צורך יש אשר עד כלֿכך, חזקה

"והכחדתי", התורה: שמדייקת כפי עליו, להתגבר

"ונתשתי",

הגאולה, התחלת של התקופה על מדובר בהפטרה כי

השלמה. לגאולה האחרונות ההכנות בעת

לפני דומה, תקופה על מדובר בלק, פרשת בפרשה, גם

כבר ישראל בני הראשונה: בפעם ישראל לארץ הכניסה

ירחו" לירדן מעבר מואב "בערבות אז מוכנים12היו ,

לפי ובמיוחד העתידה, בגאולה ישראל לארץ לכניסה

השלמה13הידוע הגאולה היתה החטא, שאילולא ,

ישראל. לארץ הראשונה הכניסה בעת מתגשמת
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"אשר ההפטרה, בתחילת כנאמר היא, לגאולה ההכנה

עדיין נמצאים אמנם, אדם": לבני ייחל ולא לאיש יקוה לא

iptlלסמוך צורך אין זאת בכל אך השלמה, הגאולה

כנאמר ליהודים, ואף אדם, לבני הגבר14ולהזדקק "ארור

אדם" קרויין ו"אתם באדם", יבטח יסמכו15אשר אלא ,

כנאמר הקדושֿברוךֿהוא, על אשר16לגמרי הגבר "ברוך

בה'". יבטח

ומובן, הגאולה, תחילת תקופת על מדובר זה בפסוק

רק לשלול הכוונה אין לאיש..." יקוה "לא שבמילים

נאמר`dxeqהתנהגות שעליה לתורה, מנוגדת שהיא ,

"xex`התנהג גם אלא באדם", יבטח אשר שלהגבר ות

לא היא גם ואשר בתורה, בסיס לה שיש לאיש" "יקוה

אז. תהיה

בכל17נאמר אלקיך ה' dyrz"וברכך xy`ומוסבר ,"

יושב18ב"ספרי" יהא "יכול בכל19: לומר: תלמוד ובטל,

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

(ס"ח).1) סתכ"ח שם ורמ"א טור רפד. ר"ס או"ח (ודאדה"ז) טושו"ע

(2– כיון (מתוד"ה סרפ"ג אדה"ז) בשו"ע (ועד"ז לטואו"ח ב"י ראה

(ועד"ז הנ"ל וברמ"א מיני'. בדסליק למפטיר צריך יהא א"כ א): כג, מגילה

פרשיות שתי וכשקורין סי"ג): שם אדה"ז שו"ע ס"ז. סרפ"ד שם בשו"ע

באחרונה. מפטירין

ה.3) ו, מיכה

רפה.4) ר"ס אדה"ז ושו"ע ט"ז, ב"ח, לבוש, אבודרהם.

ועוד.5) .12 הערה 59 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה

ו.6) ה, מיכה

ט.7) ג, צפני'

לקו"ש8) וראה "ולעבדו". הבאה): (שבהערה ברמב"ם אבל בכתוב. כ"ה

תשל"ו תשרי די"ג המכתב שבסוף בהערה – ובארוכה בהערה. 420 ע' ח"ה

.(414 ע' חי"ד (לקו"ש

ספי"א.9) מלכים הל' רמב"ם בכ"ז רעה

זֿח.10) שם, מיכה

יאֿיג.11) שם,

חוקת.12) ס"פ

ובכ"מ.13) רפל"ב. שמו"ר וראה ב. כב, נדרים

ה.14) יז, ירמי'

רע"א.15) סא, יבמות

ז.16) שם, ירמי'

יח.17) טו, ראה

עה"פ.18)

יכול19) (עה"פ): וביל"ש בטל. יכול שלפנינו: ובספרי בכ"מ. הובא כן

כו'. ובטל כשעומד
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לפי כלומר, תעשה". לדרךdxezdאשר כלי להכין צריך

הנס"20הטבע על סומכין ו"אין הטבע21, שבדרך וכיון ,

בתורה שיש הרי ללאֿיהודים, ואפילו ל"איש", נזקקים

לאיש". "יקוה להתנהגות בסיס

יבטח אשר הגבר "ארור לבין האמור בין סתירה אין

הטבע על בוטחים אין טבעי, כלי מכינים כאשר כי באדם",

envr cvnבוטחים אלא לאיש") ,edÎjexaÎyecwa`("יקוה

`edyיעזורzervn`aהטבע בדרך שהוכן .22הכלי

" יהיה אז הגאולה: שבתקופת החידוש z`nזהו lhk

'dאדם בני יבקשו ולא אדם ידי על לעולם בא "שאין – "...

לה'" אם כי איש, לעזרת ישראל יקוה לא כך .23עליו,

]jkl dnecaהחסידות בתורת "טוב25הפסוק24מוסבר

" הלשון שמן – באדם" מבטוח בה' לחסותaehלחסות

היא באדם" "בטוח שגם מובן, באדם" מבטוח בה'

– בה'" "לחסות יותר טוב אבל מותרת, התנהגות

העליון, לאדם היא הכוונה באדם" "בטוח שבמילים

להשתדל אדם כל צריך שבה עלמין, כל ממלא לדרגת

ה' ברכת להשראת טבעי כלי "טוב26ולהכין לפיכך .

דרגהda'לחסות שמצד עלמין, כל סובב דרגת ,"efאין

" אלא טבעית, בהשתדלות הקדוש27ֿיכלכלך"ede`צורך ,

הכלי את גם מכין ].26ברוךֿהוא

.„
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איננה בכך בירורlehiaהמטרה להיפך, אלא, הטבע,

והעלאתו שגם28הטבע כל, לעין גלוי יהיה אשר עד ,

הקדושֿברוךֿהוא. עם מאוחד הטבע

הכוונה אין לאיש" יקוה שב"לא בעניננו, מובן מכך

מאוחד יהיה עצמו שהטבע אלא ה"איש", עזרת לביטול

איש, עזרת בכך יראו לא אשר עד הקדושֿברוךֿהוא, עם

ה':wxאלא עזרת

אופנים: שני אפשריים תעשה" "אשר של בענין

אלא עצמאית, מציאות איננו שהטבע יודע האדם א)

בו" החוצב ביד אצלו22"כגרזן תופס זאת למרות אך ,

שיהיה ציוה שהקדושֿברוךֿהוא כיון מקום, הטבע

הקדושֿ ציווי ובגלל טבעי, כלי להכין שצריך – "תעשה"

לטבע יש האדםzeaiygברוךֿהוא .29בעיני

הקדושֿברוךֿ ציווי מפני רק בטבע מתעסק האדם ב)

אלא חשיבות, שום בו רואה הוא אין אך אמצעיwxהוא,

הבורא רצון .30לביצוע

ההסבר חז"ל31זהו הפסוק32לדברי אמונת33על "והיה

בחי "שמאמין – זרעים" סדר זה ש"אמונת, עתך...",

וזורע": העולמים

ולא הזרע, צומח – זורעים שכאשר הוא טבעי אמנם

אפילו או לאו, אם יהודי הוא אם – הזורע הוא מי חשוב

הרי מעצמו, באדמה נקלט זרע האדמהrahכאשר

להצמיח,

המתואר באופן באדמה נקבעה זו תכונה יתרֿעלֿכן:

וקציר...34בתורה ezeayi"זרע `l– "

יהודי, אצל חשיבות שום לטבע אין זאת, בכל אך

הטבע שלפי משום זאת עושה הוא אין זורע הוא וכאשר

אלא לצמיחה, הזריעה "wxתגרום שהוא igaמפני oin`n

minlerd."וזורע" ולכן ,"

.‰
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רק איננו הנ"ל האופנים שני בין מידתzybxdaההבדל

בפועל בהתנהגות הבדל מכך נובע אלא הבטחון,

ובמעשה: בדיבור במחשבה,

מציאות האדם לגבי הוא תעשה" "אשר כאשר

וקיום ה"תעשה" הרי ממשי, דבר הוא והטבע עצמאית,

ענינים שני הם והמצוות ישmipeyהתורה וכאשר אצלו.

הוא בתפילה יאריך הוא אם לדוגמא: – ביניהם סתירה

יחסר אולי צדקה במתן יהדר אם בעסקיו, להפסיד עלול
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מצורע20) תגלחת מצות להצ"צ סהמ"צ בהקדמה. חיים דרך בארוכה ראה

ואילך. יז מאמר ומעין קונטרס ואילך. פ"ב

הרבה21) ב: לה, ברכות וראה ב. קיב, ב. קיא, זח"א ב. סד, פסחים ראה

בידן. עלתה ולא כרשב"י כו' עשו

תרנ"ז.22) וידעת ד"ה – ובארוכה .20 בהערה שצויינו במקומות ראה

ו.23) ה, מיכה פרש"י

עה"פ.24) לתהלים – להצ"צ – אור יהל ב. צא, ד. צ, שמע"צ לקו"ת

תרפ"ח. זכר ולא סד"ה

ח.25) קיח, תהלים

להצ"צ26) – אור יהל פי"ג. יוסף פורת בן ד"ה ויחי תו"ח – בכ"ז ראה

הנ"ל. זכר ולא ד"ה ה. מ, לתהלים –

כג.27) נה, תהלים – הכתוב ל'

(28.81 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ואילך. ב תשנב, ח"ד לקו"ד ראה

ועוד.

המרגלים29) בטענת (25 (ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש משנ"ת ע"ד

היא העולם שהנהגת דאף – כליו" להוציא יכול אינו בעה"ב אפילו "כביכול

"eilkמכיון מ"מ, העולם, הנהגת על ה"בעה"ב" ית' שהוא הקב"ה, של "

epevxy."כליו להוציא יכול "אינו – העולם בהנהגת ית'

וזרע30) כו' לקח אלא ח"ו דגן זרע יצחק "וכי רפל"ג: מפדר"א להעיר

ע ח"ה [המתורגם] בלקו"ש בארוכה נתבאר כו'". 75.צדקה '

(31.227 ע' .203 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש גם ראה

הירושלמי).32) (בשם שם אמונת תוד"ה סע"א. לא, שבת

ו.33) לג, ישעי'

כב.34) ח, נח
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לפי כלומר, תעשה". לדרךdxezdאשר כלי להכין צריך

הנס"20הטבע על סומכין ו"אין הטבע21, שבדרך וכיון ,

בתורה שיש הרי ללאֿיהודים, ואפילו ל"איש", נזקקים

לאיש". "יקוה להתנהגות בסיס

יבטח אשר הגבר "ארור לבין האמור בין סתירה אין

הטבע על בוטחים אין טבעי, כלי מכינים כאשר כי באדם",

envr cvnבוטחים אלא לאיש") ,edÎjexaÎyecwa`("יקוה

`edyיעזורzervn`aהטבע בדרך שהוכן .22הכלי

" יהיה אז הגאולה: שבתקופת החידוש z`nזהו lhk

'dאדם בני יבקשו ולא אדם ידי על לעולם בא "שאין – "...

לה'" אם כי איש, לעזרת ישראל יקוה לא כך .23עליו,

]jkl dnecaהחסידות בתורת "טוב25הפסוק24מוסבר

" הלשון שמן – באדם" מבטוח בה' לחסותaehלחסות

היא באדם" "בטוח שגם מובן, באדם" מבטוח בה'

– בה'" "לחסות יותר טוב אבל מותרת, התנהגות

העליון, לאדם היא הכוונה באדם" "בטוח שבמילים

להשתדל אדם כל צריך שבה עלמין, כל ממלא לדרגת

ה' ברכת להשראת טבעי כלי "טוב26ולהכין לפיכך .

דרגהda'לחסות שמצד עלמין, כל סובב דרגת ,"efאין

" אלא טבעית, בהשתדלות הקדוש27ֿיכלכלך"ede`צורך ,

הכלי את גם מכין ].26ברוךֿהוא
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איננה בכך בירורlehiaהמטרה להיפך, אלא, הטבע,

והעלאתו שגם28הטבע כל, לעין גלוי יהיה אשר עד ,

הקדושֿברוךֿהוא. עם מאוחד הטבע

הכוונה אין לאיש" יקוה שב"לא בעניננו, מובן מכך

מאוחד יהיה עצמו שהטבע אלא ה"איש", עזרת לביטול

איש, עזרת בכך יראו לא אשר עד הקדושֿברוךֿהוא, עם

ה':wxאלא עזרת

אופנים: שני אפשריים תעשה" "אשר של בענין

אלא עצמאית, מציאות איננו שהטבע יודע האדם א)

בו" החוצב ביד אצלו22"כגרזן תופס זאת למרות אך ,

שיהיה ציוה שהקדושֿברוךֿהוא כיון מקום, הטבע

הקדושֿ ציווי ובגלל טבעי, כלי להכין שצריך – "תעשה"

לטבע יש האדםzeaiygברוךֿהוא .29בעיני

הקדושֿברוךֿ ציווי מפני רק בטבע מתעסק האדם ב)

אלא חשיבות, שום בו רואה הוא אין אך אמצעיwxהוא,

הבורא רצון .30לביצוע

ההסבר חז"ל31זהו הפסוק32לדברי אמונת33על "והיה

בחי "שמאמין – זרעים" סדר זה ש"אמונת, עתך...",

וזורע": העולמים

ולא הזרע, צומח – זורעים שכאשר הוא טבעי אמנם

אפילו או לאו, אם יהודי הוא אם – הזורע הוא מי חשוב

הרי מעצמו, באדמה נקלט זרע האדמהrahכאשר

להצמיח,

המתואר באופן באדמה נקבעה זו תכונה יתרֿעלֿכן:

וקציר...34בתורה ezeayi"זרע `l– "

יהודי, אצל חשיבות שום לטבע אין זאת, בכל אך

הטבע שלפי משום זאת עושה הוא אין זורע הוא וכאשר

אלא לצמיחה, הזריעה "wxתגרום שהוא igaמפני oin`n

minlerd."וזורע" ולכן ,"
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רק איננו הנ"ל האופנים שני בין מידתzybxdaההבדל

בפועל בהתנהגות הבדל מכך נובע אלא הבטחון,

ובמעשה: בדיבור במחשבה,

מציאות האדם לגבי הוא תעשה" "אשר כאשר

וקיום ה"תעשה" הרי ממשי, דבר הוא והטבע עצמאית,

ענינים שני הם והמצוות ישmipeyהתורה וכאשר אצלו.

הוא בתפילה יאריך הוא אם לדוגמא: – ביניהם סתירה

יחסר אולי צדקה במתן יהדר אם בעסקיו, להפסיד עלול
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מצורע20) תגלחת מצות להצ"צ סהמ"צ בהקדמה. חיים דרך בארוכה ראה

ואילך. יז מאמר ומעין קונטרס ואילך. פ"ב

הרבה21) ב: לה, ברכות וראה ב. קיב, ב. קיא, זח"א ב. סד, פסחים ראה

בידן. עלתה ולא כרשב"י כו' עשו

תרנ"ז.22) וידעת ד"ה – ובארוכה .20 בהערה שצויינו במקומות ראה

ו.23) ה, מיכה פרש"י

עה"פ.24) לתהלים – להצ"צ – אור יהל ב. צא, ד. צ, שמע"צ לקו"ת

תרפ"ח. זכר ולא סד"ה

ח.25) קיח, תהלים

להצ"צ26) – אור יהל פי"ג. יוסף פורת בן ד"ה ויחי תו"ח – בכ"ז ראה

הנ"ל. זכר ולא ד"ה ה. מ, לתהלים –

כג.27) נה, תהלים – הכתוב ל'

(28.81 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ואילך. ב תשנב, ח"ד לקו"ד ראה

ועוד.

המרגלים29) בטענת (25 (ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש משנ"ת ע"ד

היא העולם שהנהגת דאף – כליו" להוציא יכול אינו בעה"ב אפילו "כביכול

"eilkמכיון מ"מ, העולם, הנהגת על ה"בעה"ב" ית' שהוא הקב"ה, של "

epevxy."כליו להוציא יכול "אינו – העולם בהנהגת ית'

וזרע30) כו' לקח אלא ח"ו דגן זרע יצחק "וכי רפל"ג: מפדר"א להעיר

ע ח"ה [המתורגם] בלקו"ש בארוכה נתבאר כו'". 75.צדקה '

(31.227 ע' .203 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש גם ראה

הירושלמי).32) (בשם שם אמונת תוד"ה סע"א. לא, שבת

ו.33) לג, ישעי'

כב.34) ח, נח
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של מצב אצלו יש אז הרי – וכדו' בעסק להשקיע ממון לו

יאמץ" מלאום כאשר35"ולאום אפילו על: מוותר הוא

היא ה' ש"ברכת ביודעו הטבע, בדרכי ההתעסקות

והוא36תעשיר" ה'", ל"ברכת כלי רק הן הטבע ושדרכי ,

בדרך אצלו נעשה זה שכל הרי והמצוות, התורה את מקיים

קיימת ותמיד הבהמית. הנפש על והתגברות מלחמה של

שהצד ח"ו, יאמץ", מלאום "ולאום של ההפוכה האפשרות

יגבר. השלילי

מקום, אצלו תופס איננו ה"תעשה" כאשר זאת, לעומת

שזה הרי הבורא, רצון את לקיים כדי רק זאת עושה והוא

מעשיך" "וכל לגביו ה': עבודת של ענין ו"בכל37עצמו

שמים"38דרכיך" מ"לשם נפרד ענין ,38ו"דעהו"37אינם

אחד. כענין בזה זה מאוחדים הם אלא

רצון מלבד אחרת מציאות לגביו קיימת שאין וכיון

סותרת איננה אחת שמצוה מובן, הקדושֿברוךֿהוא,

מצוה" גוררת "מצוה להיפך: אלא אחרת, .39למצוה

.Â
˙ËÏÁÂÓ ˙ÂÏË·˙‰ È„È ÏÚ Y ¯ˆÈ‰ ÏÚ ˙Â¯·‚˙‰‰

'‰ ÔÂˆ¯Ï
מתחיל איננו הללו ההתנהגות דרכי שתי בין ההבדל

רצון על ח"ו יעבור שהיהודי הרע היצר בפיתוי מלכתחילה

השערה": "חוט של בענין אלא הקדושֿברוךֿהוא,

שההתעסקות כביכול, הרע, היצר מסכים בתחילה, "היום",

רק הוא והמצוות. התורה לקיום תסתור לא הטבע בדרכי

"למחר", אבל לטבע. חשיבות מייחסת שהתורה מדגיש

לעיקר. הטבע דרכי את הופך הוא דבר, של בסופו

אדמו"ר מו"ח כ"ק פירש חז"ל40וכך מאמר "כך41את

עשה לו אומר היום הרע, יצר של איננוjkאומנתו הוא :"

מרצונו ההיפך את לעשות היהודי את לפתות מיד מתחיל

הקדושֿברוךֿהוא.42האמיתי רצון על ח"ו, ולעבור, ,

"עשה לו אומר הוא הואjkלהיפך, :"mikqnלקיום

של ההגיון לפי בסיס לכך שיש ומסביר והמצוות, התורה

הבהמית. בקיוםהנפש מציאותו את מערב שהוא ידי על

צורך שיש לכך היהודי את מרגיל והוא והמצוות, התורה

במטרתו דבר של בסופו מצליח הוא היצר, בהסכמת

זרה". עבודה עבוד לו שאומר עד אומר... "ולמחר

הרע, היצר תחבולות על כראוי להתגבר הדרך לפיכך,

כזאת עבודה כי – ודעת טעם שלפי עבודה ידי על איננה

ידי על אלא – הטבעית למציאות חשיבות מייחסת

נפש, מסירות הקדושֿברוךֿהוא, רצון כלפי התבטלות

אחרת למציאות מקום כלל שאין כך ודעת, מטעם למעלה

הקדושֿברוךֿהוא. רצון מלבד

לביןdneca[וזאת בה'", "לחסות שבין להבדל

ג'): בסעיף (כדלעיל באדם" "לבטוח

צריכה עלמין, כל ממלא באדם", "בטוח דרגת מצד

דרגה לגבי כי הטבע, בדרכי השתדלות תופסefלהיות

מקום. הטבע

"לחסות מצד מקוםieda'ואילו אין עלמין, כל סובב ,"

יכלכלך": "והוא – הוא העבודה וסדר הטבע, לדרכי

מלמעלה, באים הם אבל "כלים", ישנם למהdnecaאמנם,

הם אין טבעיות, בדרכים עוסק האדם כאשר שגם שהוסבר,

שיש לומר יתכן לא אשר עד עצמאית, מציאות לגביו

הקדושֿברוךֿ עם מאוחדות הטבע דרכי כי איש", "עזרת

הוא].

יסור אז לאיש...": יקוה "לא היא לגאולה ההכנה לכן

בשר בעיני ויראו הטבע, של וההסתר ההעלם לגמרי

מאת "כטל אז יהיה ולפיכך אלקות. הוא עצמו שהטבע

"והוא כמו אדם", לבני ייחל ולא לאיש יקוה לא ה'...

יכלכלך".

.Ê
¯ÂÚÙ ÏÚ· ‡ËÁ ÔÈ·Ï ‰¯ËÙ‰‰ ÔÈ· ¯˘˜Ï ¯·Ò‰‰

Â�Â˜È˙Â
לבין ההפטרה שבין הקשר יובן לעיל האמור כל לפי

ועל פעור, בעל חטא על מסופר ששם בלק, פרשת סוף

ידי על החטא ytpdתיקון zexiqn43כ פנחס, 44נאמרשל

ישראל": בני על "ויכפר

החסידות בעל45בתורת חטא של שהשורש מוסבר,

עבודתו" היא וזו רעי ומוציאין "שפוערין... – –46פעור
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כו'.35) זאת גם ואף פי"ג: תניא וראה כג. כה, תולדות – הכתוב ל'

כב.36) י, משלי

מי"ב.37) פ"ב אבות

ו.38) ג, משלי

מ"ב.39) פ"ד אבות

לקו"ש40) וראה א). לז, ח"א קונט' (סה"מ פ"ז תרפ"ט אושעיא א"ר ד"ה

.154 ע' ח"ג [המתורגם]

ב.41) קה, שבת

ספ"ב.42) גירושין הל' רמב"ם ראה

ועד43) – ועוד כו', שנתקבצו אף שמעון שבט נשיא להרוג עצמו שסיכן

ב).k"eklשהוזקק פב, סנה' בלק, ס"פ ותנחומא ספרי תיב"ע, (ראה נסים

יג.44) כה, פינחס

בסופו.45) אתהלךֿליאזנא סה"מ – בגיא ונשב ד"ה ג. יא, ואתחנן לקו"ת

[המתורגם] לקו"ש ס"זֿח) לקמן (בהבא וראה ואילך. פח ע' תקס"ב סה"מ

ואילך. 309 ע' ח"ד

א.46) סד, סנהדרין גם וראה ג. כה, פרשתנו פרש"י

wla zyxt - zegiyÎihewl

של הפסולת שהוא גשמי, לתענוג חשיבות במתן הוא

שלמעלה. תענוג

דבר לעיקר? גשמי, תענוג הפסולת, את הופכים כיצד

הוא וכך האדם, בעיני נחשבות הטבע שדרכי מכך נובע זה

גשמיים. בענינים לשקוע ר"ל עלול

חז"ל מאמר גם מובן בעל47כך חטא על הכפרה לגבי

שיחיו עד ומכפר עומד אלא זז לא עכשיו ש"עד פעור,

רק היא זה חטא של המושלמת הכפרה כי – המתים"

בבירור ויראה לחלוטין, יזדכך הטבע כאשר לבוא, לעתיד

להפיכת אפשרות תהיה לא ואז אלקות, עם הטבע איחוד

לעיקר. הגשמיים הענינים

פנחס, של הנפש מסירות ידי על הכפרה היתה לכן

" עצמה התורה אומרת שעליה נפש מורין`oiמסירות

כן,48לו" לפני כאמור קדושה. של לשכל מעל ואפילו ,

להימנע אפשר ודעת לטעם שמעל התבטלות ידי על שרק

שהתורה למרות אלקות, לבין טבע בין ההבחנה מן כראוי

תעשה". אשר בכל אלקיך ה' "וברכך אומרת

.Á
Ï‡¯˘È ı¯‡Ï ‰ÒÈ�ÎÏ ‰Ê ÔÈ�Ú Ï˘ ¯˘˜‰

לארץ הכניסה לבין דלעיל הענין שבין הקשר מובן כך

פרשת של המאורעות התרחשו אליה שבסמוך ישראל,

כאמור: בלק,

לטעות אפשר אי שבה נסית, הנהגה – המן היה במדבר

כנאמר משהו, יוצר אדם בני שמעשה "ולא49ולחשוב

לאותו רק ניתן והמן החסיר", לא והממעיט המרבה העדיף

ביומו יום דבר יתברך, בה' גמור בטחון ונדרש .50יום,

התחיל ישראל לארץ בכניסה זאת, סדר51לעומת

"ארץ של תחילהzayep"52עבודה להזהיר היה צריך ולכן .

לפי לחיות שצריך שלמרות פעור", "בעל של הענין על

שהטבע לדעת צריך לאיש...": יקוה "לא זאת בכל הטבע,

נדרש שם וגם עצמאית, מציאות בה'`ezeאיננו בטחון

במדבר. שהיה כפי יתברך,

.Ë
˙ÂÏ‚‰ ÛÂÒÏ ‰‡¯Â‰‰

של האחרונים הימים לגבי מכך הנלמדת ההוראה וזוהי

ידי על ישראל לארץ לכניסה מתכוננים כאשר הגלות,

צדקנו: משיח

בחושך במוחש, שרואים כפי עדיין, שרויים אמנם,

והמכופל תקופת53הכפול jtidlשל ,zelbdמאתחלתא

לבוא54דגאולה שלעתיד הענינים שכל כיון זאת, בכל אך ,

הגלות" משך זמן כל ועבודתנו במעשינו "תלוי 55הם

על לגאולה האחרונות בהכנות זה, בדורנו ובמיוחד –

אדמו"ר מו"ח כ"ק כמאמר צדקנו, משיח שמשיח56ידי ,

כתלנו" אחר כבר57"עומד הגלות "כותלי" מכך: ויותר ,

–58בוערים

יקוה "לא של הסוג מן עבודה להיות שצריכה הרי

חשיבות לייחס שלא ואחד, אחד כל של בעבודתו לאיש..."

בקדושֿברוךֿהוא. רק ולבטוח הטבע, לדרכי

והענינים הדאגות מן אחד כל "נגאל" כך ידי ועל

אשר "בכל של בענין עוסקים כאשר כי אותו, המטרידים

אין הקדושֿברוךֿהוא, רצון את לבצע כדי רק תעשה"

היא החשיבות כי כך, ידי על מוטרדים ואין בכך שקועים

בלבד. ה' רצון בביצוע

הפרטית הכנה59והגאולה היא ואחד אחד כל של

ל"יום עד צדקנו, משיח ידי על הכללית לגאולה ו"כלי"

העולמים" לחיי ומנוחה שבת .60שכולו

(b"kyz wla t"y zgiyn)
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ועייג"כ47) כו'. זו כפרה וראוי' ב: פב, סנהדרין וראה שם. פינחס ספרי

א. יד, סוטה – מפני תוד"ה

סט"ז.48) אה"ע טור ה"ה. פי"ב איסו"ב הל' רמב"ם א. שם, סנהדרין

ס"ד. סתכ"ה חו"מ רמ"א

יח.49) טז, בשלח

א.50) עו, יומא ועד"ז רנח. רמז בשלח יל"ש

שם,51) בשלח מפרש"י להעיר אבל ועוג. סיחון ארץ כבשו שכבר ובפרט

.193 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש לה.

שם.52) בשלח

ש"שמים53) ר"ל, טועים, שישנם גופא זה כי – ומכופל" "כפול הלשון

"חושך" ה"ז דגאולה, אתחלתא שהוא גלות של מצב על לומר לאור" חושך

ר"פ בתוי"י (הובא הבעש"ט פי' וע"פ עצמו. הגלות ב"חושך" והסתר

כי ההוא", ביום פני אסתיר הסתר "ואנכי יח) לא, (וילך עה"פ בראשית)

אסתיר" "ההסתר ושמים – אותו מרגישים שאין בהסתר, הוא עצמו ההסתר

דגאולה! לאתחלתא

בהערה.54) 150 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

רפל"ז.55) תניא

(אגרות56) תש"א סיון והקדושה" ב"הקריאה שנדפס קורא" בה"קול

ואילך). שסא ע' נ"ע מהוריי"צ אדמו"ר קודש

ט.57) ב, שה"ש – הכתוב ל'

(58.(12 (ע' בתחילתו יום בהיום נדפס – אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב ראה

ועוד. .794 ס"ע ח"ג לקו"ד גם וראה

ס"ד.59) אגה"ק ראה

בסופה.60) תמיד
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של הפסולת שהוא גשמי, לתענוג חשיבות במתן הוא

שלמעלה. תענוג

דבר לעיקר? גשמי, תענוג הפסולת, את הופכים כיצד

הוא וכך האדם, בעיני נחשבות הטבע שדרכי מכך נובע זה

גשמיים. בענינים לשקוע ר"ל עלול

חז"ל מאמר גם מובן בעל47כך חטא על הכפרה לגבי

שיחיו עד ומכפר עומד אלא זז לא עכשיו ש"עד פעור,

רק היא זה חטא של המושלמת הכפרה כי – המתים"

בבירור ויראה לחלוטין, יזדכך הטבע כאשר לבוא, לעתיד

להפיכת אפשרות תהיה לא ואז אלקות, עם הטבע איחוד

לעיקר. הגשמיים הענינים

פנחס, של הנפש מסירות ידי על הכפרה היתה לכן

" עצמה התורה אומרת שעליה נפש מורין`oiמסירות

כן,48לו" לפני כאמור קדושה. של לשכל מעל ואפילו ,

להימנע אפשר ודעת לטעם שמעל התבטלות ידי על שרק

שהתורה למרות אלקות, לבין טבע בין ההבחנה מן כראוי

תעשה". אשר בכל אלקיך ה' "וברכך אומרת

.Á
Ï‡¯˘È ı¯‡Ï ‰ÒÈ�ÎÏ ‰Ê ÔÈ�Ú Ï˘ ¯˘˜‰

לארץ הכניסה לבין דלעיל הענין שבין הקשר מובן כך

פרשת של המאורעות התרחשו אליה שבסמוך ישראל,

כאמור: בלק,

לטעות אפשר אי שבה נסית, הנהגה – המן היה במדבר

כנאמר משהו, יוצר אדם בני שמעשה "ולא49ולחשוב

לאותו רק ניתן והמן החסיר", לא והממעיט המרבה העדיף

ביומו יום דבר יתברך, בה' גמור בטחון ונדרש .50יום,

התחיל ישראל לארץ בכניסה זאת, סדר51לעומת

"ארץ של תחילהzayep"52עבודה להזהיר היה צריך ולכן .

לפי לחיות שצריך שלמרות פעור", "בעל של הענין על

שהטבע לדעת צריך לאיש...": יקוה "לא זאת בכל הטבע,

נדרש שם וגם עצמאית, מציאות בה'`ezeאיננו בטחון

במדבר. שהיה כפי יתברך,

.Ë
˙ÂÏ‚‰ ÛÂÒÏ ‰‡¯Â‰‰

של האחרונים הימים לגבי מכך הנלמדת ההוראה וזוהי

ידי על ישראל לארץ לכניסה מתכוננים כאשר הגלות,

צדקנו: משיח

בחושך במוחש, שרואים כפי עדיין, שרויים אמנם,

והמכופל תקופת53הכפול jtidlשל ,zelbdמאתחלתא

לבוא54דגאולה שלעתיד הענינים שכל כיון זאת, בכל אך ,

הגלות" משך זמן כל ועבודתנו במעשינו "תלוי 55הם

על לגאולה האחרונות בהכנות זה, בדורנו ובמיוחד –

אדמו"ר מו"ח כ"ק כמאמר צדקנו, משיח שמשיח56ידי ,

כתלנו" אחר כבר57"עומד הגלות "כותלי" מכך: ויותר ,

–58בוערים

יקוה "לא של הסוג מן עבודה להיות שצריכה הרי

חשיבות לייחס שלא ואחד, אחד כל של בעבודתו לאיש..."

בקדושֿברוךֿהוא. רק ולבטוח הטבע, לדרכי

והענינים הדאגות מן אחד כל "נגאל" כך ידי ועל

אשר "בכל של בענין עוסקים כאשר כי אותו, המטרידים

אין הקדושֿברוךֿהוא, רצון את לבצע כדי רק תעשה"

היא החשיבות כי כך, ידי על מוטרדים ואין בכך שקועים

בלבד. ה' רצון בביצוע

הפרטית הכנה59והגאולה היא ואחד אחד כל של

ל"יום עד צדקנו, משיח ידי על הכללית לגאולה ו"כלי"

העולמים" לחיי ומנוחה שבת .60שכולו

(b"kyz wla t"y zgiyn)

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

ועייג"כ47) כו'. זו כפרה וראוי' ב: פב, סנהדרין וראה שם. פינחס ספרי

א. יד, סוטה – מפני תוד"ה

סט"ז.48) אה"ע טור ה"ה. פי"ב איסו"ב הל' רמב"ם א. שם, סנהדרין

ס"ד. סתכ"ה חו"מ רמ"א

יח.49) טז, בשלח

א.50) עו, יומא ועד"ז רנח. רמז בשלח יל"ש

שם,51) בשלח מפרש"י להעיר אבל ועוג. סיחון ארץ כבשו שכבר ובפרט

.193 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש לה.

שם.52) בשלח

ש"שמים53) ר"ל, טועים, שישנם גופא זה כי – ומכופל" "כפול הלשון

"חושך" ה"ז דגאולה, אתחלתא שהוא גלות של מצב על לומר לאור" חושך

ר"פ בתוי"י (הובא הבעש"ט פי' וע"פ עצמו. הגלות ב"חושך" והסתר

כי ההוא", ביום פני אסתיר הסתר "ואנכי יח) לא, (וילך עה"פ בראשית)

אסתיר" "ההסתר ושמים – אותו מרגישים שאין בהסתר, הוא עצמו ההסתר

דגאולה! לאתחלתא

בהערה.54) 150 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

רפל"ז.55) תניא

(אגרות56) תש"א סיון והקדושה" ב"הקריאה שנדפס קורא" בה"קול

ואילך). שסא ע' נ"ע מהוריי"צ אדמו"ר קודש

ט.57) ב, שה"ש – הכתוב ל'

(58.(12 (ע' בתחילתו יום בהיום נדפס – אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב ראה

ועוד. .794 ס"ע ח"ג לקו"ד גם וראה

ס"ד.59) אגה"ק ראה

בסופה.60) תמיד
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מאמרי חז"ל

הכל  ואין  שופר  בתקיעת  חייבין  הכל  רבה,  דאמר 
וילך  בידו  יטלנו  גזירה שמא  שופר,  בתקיעת  בקיאין 
ויעבירנו ד' אמות ברשות הרבים.  אצל הבקי ללמוד 

והיינו טעמא דלולב והיינו טעמא דמגילה1.

וסימנך, ויבא יעקב שלם עיר שכם2:
שלם — ראשי תיבות שופר לולב מגילה.

שכם — שכם, כתף, חיצוניות ואחוריים, הוא בחינת 
תתכן  אלו  דברים  שבשלשה  כאן,  יש  רמז  שכחה3. 

שכחה.
ובעל המאמר הוא רבה — סופי התיבות של שופר 

לולב מגילה.
)ליקוטים ואגרות עמ' רסב(

העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה, השני 
)המתפלל תפלת המוספין, רע"ב( מתקיע )ולא המתפלל 
הראשון  ההלל,  ובשעת  רע"ב(,  שחרית,  של  תפלה 

מקריא את ההלל4.

לכאורה, מהו הלשון שני וראשון, והוי ליה למימר 
במוסף ובשחרית.

ויש לומר,
ראשון — הוא חסד.
שני — הוא גבורה.

חסד,  הוא  ראשון  שיום  בראשית,  ימי  בששת  וכמו 
הראשון,  הוא  חסד,  אברהם,  וכן  גבורה5.  שני  ויום 

ויצחק, גבורה, השני.
ולכן השני מתקיע, כי השופר הוא מאילו של יצחק6, 
גבורה. והראשון מקריא את ההלל, כי הלל, מלשון יהל 

אור7, הוא חסד.
שכתוב8  כמו  הוא  למקריא,  מתקיע  שהקדים  ומה 

1( ראש השנה כט, ב.
2( וישלח לג, יח.

3( לקוטי תורה במדבר יח, ג. תניא ד"ה דוד זמירות קרית להו.
4( ראש השנה לב, ב במשנה.

5 ראה לקוטי תורה אמור ל, ד.
6( שם טז, א.

7( איוב לא, כו.
8( שיר השירים ח, ג.

שמאלו תחת לראשי, ואחר כך וימינו תחבקני. וכן ראש 
השנה ועשרת ימי תשובה קדמו לסוכות, ושופר קודם 

ללולב, שמנענעים אותו בשעת הלל.
צפון,  מתחלה  תימן,  ובואי  צפון  עורי  כתיב9  וכן 
גבורה, ואחר כך תימן, חסד. וכן אמרו רז"ל10 בתחלה 
עלה במחשבה לברוא את העולם במדת הדין, ואחר כך 

שיתף עמו מדת הרחמים.
)ליקוטים ואגרות עמ' שנה, הערות לזהר א עמ' לא(

יום יבבא  יהיה לכם, ומתרגמינן  יום תרועה  דכתיב11 
יהא לכון, וכתיב12 באימיה דסיסרא בעד החלון נשקפה 

ותיבב אם סיסרא13.

מלחמת סיסרא, שבה נצחו אותו דבורה, ברק ויעל, 
שופר  תקיעת  של  יבבא  שהרי  השנה,  לראש  שייכת 

נלמדת מאמו של סיסרא.
דבורה — לשון דיבור, היינו בנין המלכות14, עולם 

הדיבור15, בראש השנה.
שמזכירים  חצו16,  כברק  ויצא  בחינת  הוא   — ברק 

בתפלת מוסף של ראש השנה.
יעל — שופר של יעל פשוט17.

ובמרכבתו של סיסרא היו תשע מאות סוסים18, היפך 
השופר,  קולות  במאה  שיש  טרומיטין  מאות  התשע 

דמיושב ודמעומד.
הוא  שאז  תשליך,  כמו  הוא   — גרפם19  קישון  נחל 

ותשליך במצולות ים כל חטאתם20.
)הערות לזהר ב עמ' רלט, תורת לוי יצחק עמ' תא(

9( שיר השירים ד, טז.
10( בראשית רבה פי"ב, טו. 

11( פנחס כט, א.
12( שופטים ה, כח.

13( ראש השנה לג, ב.
14( ראה לקוטי תורה להאריז"ל שופטים.

15( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.
16( זכריה ט, יד.

17( ראש השנה פ"ג מ"ג.
18( שופטים ד, ג.

19( שם ה, כא.
20( מיכה ז, יט.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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חוברת י

בבוקר, לאחר שהיום האיר כבר לחלוטין, הלכו כל המשתתפים איש איש לעבודתו. בעלי רומם אותם 

על  לשלם  עלול  שהוא  היקר  המחיר  על  לחשוב  רצה  לא  איש  עליהם.  בהשפעתו  אחר  עולם  אל  כביכול 

התקרבות זו אל בעלי ועל ההשתתפות בהתוועדות זו.

אני זוכרת שעם יציאתם אמרו לי הד"ר ברוך מוצקין ונכדו של ר' יצחק אלחנן1, עורך־דין במקצועו, 

שמעולם לא חוו לילה שכזה בחייהם, ולעולם לא ישכחו זאת - התוועדות שכזו, אדם בעל כוח רוחני שכזה! 

יהודים שומרי־תורה, צעירים וזקנים כאחד, וחסידים בפרט - הכל היו שותפים לתחושה זו שלהם.

בעלי נהנה מכבוד ומסמכות שכאלו, כך ניתן לומר, בקרב כלל העולם היהודי ברוסיה. בכל העניינים 

הנוגעים ליהדות - פנו אליו. כך נמשך הדבר עשר שנים נוספות, כל פעם בהצלחה רבה יותר לפי קנה־המידה 

של חיי הכלל בתנאים ששררו שם, עד שנת 1939 שבה נאסר2.

נשיא ה"איספולקום" אמר פעם לרופא ממכרינו, מתוך תסכול כה עמוק, שאנו עצמנו התחלנו לחשוש 

מתוכן השיחה: "הגע בעצמך" - כך אמר - "החתונה עצמה התקיימה בחוץ־לארץ, החתן והכלה היו כה 

הרחק מכאן - ואיזה מין רושם עשה אדם זה! יש לו מין כוח שכזה, שכל אימת שהוא פונה אלינו בבקשה 

- אין ביכולתנו לסרב לו, בה־בשעה שתמיד מדובר בענייני דת. שמא מוותרים אנו לו יתר על המידה? הרי 

לא היתה זו אלא שמחה של איש פרטי, ואיך ייתכן שאנו מאפשרים לו לערוך אותה בקנה־מידה שכזה - בה 

בשעה שאסור לנו לאפשר אפילו לשלושה יהודים להתאסף בענייני דת!"...

המלים האחרונות החרידו את הרופא, וגם אנו עצמנו לא היינו רגועים יתר על המידה למשמע הדברים.

1( הרה"ג ר' יצחק אלחנן ספקטור מקובנא. תקע"ז־תרנ"ו.

2( ראה גם שיחת ש"פ ואתחנן, ט"ז מנ"א תשמ"ח )התוועדויות תשמ"ח ח"ד ע' 158(: "אאמו"ר . . אשר, מסר נפשו על הפצת התורה והמעיינות 
במדינה ההיא, ולאחרי יציאת כ"ק מו"ח אדמו"ר ממדינה ההיא נשאר הוא נכדם היחידי של אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי והצ"צ המנהיג במדינה 

ההיא, ולכן פנו אליו גם בעניני הדרכה וכו' וכו', ובגלל פעולותיו בהפצת התורה והמעיינות נאסר והוגלה ונסתלק במקום גלותו כו'".

זכרונות מרשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc - dcp(oey`x meil)

äLnL àäc déì ÷etézcvn `id d`nh dzhilt ila mb ixd - ¦¥§¨¦§¨
zwqer `ziixad :`xnbd zvxzn .dyniyyì äìáhLadLenL- §¤¨§¨§¦¨

ote` lre ,dhlte dxfg zxgnle ,dxdhpe yinyzd xg`l dlahyk
.dlreak dic oerny iax xn` dfk

:`xnbd ddnzc àøîéîìdì ébñ áøò úàîeèa úLnLîdl ic - §¥§¨¦§©¤¤§§©¤¤©¦¨
,axrd cr d`nh zeidlìL ìk ,úLnLî ,àáø øîà àäåíéîé äL §¨¨©¨¨§©¤¤¨§Ÿ¨¨¦

yinyzd xg`läîeøza ìBëàì äøeñàdliah oi`e zeid £¨¤¡©§¨
,dzxdhnàlL dì øLôà éàLe xefgz.èBìôúxn` cvik ok m` ¤¦¤§¨¨¤Ÿ¦§

:`xnbd zvxzn .dhlty rcep `ly onf lk dxedh `idy oerny iax

ähna äeìéaèäL ,ïðé÷ñò éàîa àëädff `le da dyniyy ¨¨§©¨§¦©¤¦§¦¨©¦¨
zpeeke ,heltz `ly dl xyt`y `ax dcen dfk ote`ay ,dnewnn

.dlreak dic heltze xefgz m` ef dliah xg`ly oerny iax
:`xnbd dywnàáø øîà÷ éëc ììkîote`a `ed ,d`nhyäìæàc ¦§¨§¦¨¨©¨¨§¨§¨
dòøëa éäéàdilbxa `id dkldy -,äìáèåjelidd zrepzy oeik ¦¦§©§¨§¨§¨

dyly lky xn` recn ,dyw ok m` .heltze xefgzy dl znxeb
,heltz `ly dl xyt` i` minidéúéãL äìæà÷c éãäa àîìéc- ¦§¨©£¥§¨¨§¨§¦¥

dpi` dlahyke ,ixnbl ezhlt dliahd l` dzkilda ile` `axc`
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המשך ביאור למס' נדה ליום ראשון עמ' ב 



נח

כג, ג – ויאמר בלעם לבלק התיצב על עלתך 
ואלכה אולי יקרה ה' לקראתי ודבר מה יראני 

והגדתי לך וילך שפי

ב. לפי שראה בלעם בשמו בלע"ם נוט' ב'נות ל'וט ע'מון 
מ'ואב שיצאו ממנו ש'תי פ'רידות טובות )בבא קמא לח, ב(, 
נוט' נ"ר נ'עמה ר'ות )תהלים קל"ב ערכתי נר למשיחי( ורצה 
אני  לעצמי  לי  ארה  אמר  לכן  משיח,  שהוא  הפרידות  לבטל 
ש'תי  שפ"י1  במלת  נרמז  וזה  מואב,  מן  בא  משיח  כי  מקלל 

פ'רידות י'קומו.
מגלה עמוקות

שבט  וקם  מיעקב  כוכב  דרך   – יז  כג, 
מישראל ומחץ פאתי מואב

צדקנו,  משיח  על  קאי  זה  דפסוק  פירש  הרמב"ן  הנה  ג. 
וזה שכתוב דרך כוכב מיעקב, בעבור כי המשיח יקבץ נדחי 
הלכות  בסוף  הרמב"ם  שכתב  ]וכמו  הארץ  מקצה  ישראל 
מלכים2 שהמלך המשיח מקבץ נדחי ישראל כו' ואם יעמוד 
מלך מבית דוד כו' וילחם מלחמות ה' כו' והצליח ובנה מקדש 
במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי[, לכן ימשילנו 

לכוכב הדורך ברקיע מקצה השמים3.
ויש לפרש כוונתו, דהנה רש"י פירש על דרך כוכב4 שהוא 
אודות  ברכות5  בגמרא  כדאיתא  כחץ,  העובר  הכוכב  כמו 

במלת שפ"י: עיין עוד בזה לעיל סימן מו. צו. עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה   )1

פרשת בלק סימן צח.

סימן  בלק  פרשת  התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  ובסופו.  בתחילתו  יא  פרק   )2

שע. שעא. שעב.

3( עכ"ל הרמב"ן.

4( עיין בזה לעיל סימן שעא.

5( נח, ב.

לכוכב,  משיח  נמשל  ולכן  כחץ,  יורה  שהוא  דשביט  כוכבא 
יורה מקצה הארץ ועד קצהו, כך משיח  שכמו כוכב השביט 
ויחזירם  קצהו,  ועד  העולם  מקצה  ישראל  נדחי  את  יקבץ 

לארצנו הקדושה, בגאולה האמיתית והשלימה.
כן, אלא  והגם שהרמב"ם בהלכות מלכים שם לא פירש 
כתב6 שפסוק זה קאי בשני המשיחים, דוד ומשיח, דרך כוכב 
מיעקב זה דוד וקם שבט מישראל זה משיח כו', מכל מקום 
הרי פירוש זה )דדרך כוכב מיעקב קאי על משיח( יש לו מקור 
בירושלמי תענית7, דאיתא התם שרבי עקיבא דרש פסוק זה 
על בר כוכבא, כי דימה שהוא מלך המשיח ]ויש לבאר טעם 
הדבר בפנימיות הענין, כי מצד עבודת רבי עקיבא כבר הגיע 
אז זמן הגאולה האמיתית והשלימה[, ומוכח מה שלפי דעת 

רבי עקיבא פסוק זה קאי על משיח צדקנו.
סתם  כתב  שלא  לדייק,  יש  עצמו  הרמב"ם  בדברי  וגם 
דדרך כוכב מיעקב קאי על דוד, אלא הקדים וכתב שבנבואה 
שהוא  הראשון  המשיח  המשיחים8,  שני  על  בלעם  ניבא  זו 
דוד והמשיח האחרון שהוא משיח צדקנו, ומוכח מזה, שגם 
דוד כאן הוא בתור משיח. וכמבואר במקום אחר )בדרושים9 
גו'( שגם דוד הוא בחי'  ועבדי דוד מלך עליהם  על הפסוק10 
משיח, שלכן נקרא בכמה מקומות בשם דוד מלכא משיחא.

ממאמר ד"ה "אראנו ולא עתה" ספר המאמרים ה'תש"ל 

עמוד 254 )הנחה בלתי מוגה(

6( הלכה א.

7( פרק ד הלכה ה. )עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת בלק סימן תח(.

8( ראה בארוכה לקוטי שיחות חלק יח עמוד 274 ואילך. )עיין ילקוט משיח וגאולה על 

התורה פרשת בלק סימן שעב. שעא(.

)ספר  תשמ"ו   .)195  .191 עמוד  תרצ"ט  המאמרים  )ספר  תרצ"ט  דוד  ועבדי  ד"ה   )9

המאמרים מלוקט חלק ב עמוד רכא(. ועוד.

10( יחזקאל לז, כד.
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áë(á)ìàøNé äNò-øLà-ìk úà øBtö-ïa ÷ìa àøiå©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬¦§¨¥−
:éøîàì̈«¡Ÿ¦«

i"yx£È¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ ‰NÚŒ¯L‡ŒÏk ˙‡ ¯BtˆŒÔa ˜Ïa ‡¯iÂ∑עליהם ּבטּוחים ׁשהיינּו מלכים ׁשני אּלּו אמר: ««¿»»∆ƒ≈»¬∆»»ƒ¿»≈»¡…ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ
מֹואב" "וּיגר :לפיכ וכּמה! ּכּמה אחת על אנּו ּבפניהם, עמדּו .לא ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

(â)áàBî õ÷iå àeä-áø ék ãàî íòä éðtî áàBî øâiå©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ¦´©®©¨´̈½̈
:ìàøNé éða éðtî¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£¯‚iÂ∑ּכמֹו מֹורא, יט)לׁשֹון לכם"(איוב "ּגּורּו :.·‡BÓ ı˜iÂ∑מקרא והּוא ּבחּיי, קצּתי (ּכמֹו ּבחּייהם קצּו «»»ְְֶָָ«»»»ְְְְְְִִֵֶַַַַָָ
רמב"ן.קצר) ָָ

(ã)ìäwä eëçìé äzò ïéãî éð÷æ-ìà áàBî øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ
÷ìáe äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ-ìk-úà¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®¨¨¯

:àåää úòa áàBîì Cìî øBtö-ïa¤¦²¤¬¤§¨−¨¥¬©¦«
i"yx£ÔÈ„Ó È�˜ÊŒÏ‡∑ׁשּנאמר זה, את זה ׂשֹונאים היּו מעֹולם לו)והלא מֹואב",(בראשית ּבׂשדה אתֿמדין "הּמּכה : ∆ƒ¿≈ƒ¿»ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מּמדין? עצה לּטל מֹואב ראה ּומה ּביניהם. ׁשלֹום עׂשּו יׂשראל ׁשל מּיראתן אּלא למלחמה? מֹואב על מדין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּבאּו
ּמּדתֹו? מה מהם נׁשאל נתּגּדל, ּבמדין אּלּו ׁשל מנהיגם אמרּו: העֹולם, ּכמנהג ׁשּלא נֹוצחים יׂשראל את ׁשראּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּכיון

ּבפיו ׁשּכחֹו ּבאדם עליהם נבֹוא אנּו אף אמרּו: ּבפיו; אּלא ּכחֹו אין להם: ‰BM¯.אמרּו CÁÏk∑(רבה ּכל(במדבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹƒ¿…«ָ
ּברכה סימן ּבֹו אין ,מלח ּׁשהּׁשֹור ‰‰Â‡.מה ˙Úa∑ׁשּמת וכיון היה, מדין מּנסיכי למלכּות; ראּוי היה לא ְְִֵֵֶַַַַָָ»≈«ƒְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ

ׁשעה לצר עליהם מּנּוהּו רמב"ן.סיחֹון, ְֲִִֵֶֶָָֹ

Ï‡¯NÈב „·Ú Èc Ïk ˙È ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ‡ÊÁÂ«¬»»»«ƒ»»ƒ¬«ƒ¿»≈
:È‡¯BÓ‡Ï∆¡»≈

‡¯Èג ‡„ÁÏ ‡nÚ Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓ ÏÁ„e¿≈¬»»ƒ√»«»«¬»¬≈
È�a Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓÏ ˙˜ÚÂ ‡e‰ ÈbÒ«ƒ«¬«¿¬»»ƒ√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

˜‰Ï‡ד ÔeˆÈLÈ ÔÚk ÔÈ„Ó È·ÒÏ ·‡BÓ ¯Ó‡Â«¬«»¿»≈ƒ¿»¿«¿≈¿»»
˙È ‡¯Bz CÈÁÏÓ„ ‡Ók ‡��¯ÁÒ Ïk ˙È»»«¬»»»¿»ƒ¿«ƒ»»
‡kÏÓ ¯Btˆ ¯a ˜Ï·e ‡Ï˜Á„ ‡˜B¯È¿»¿«¿»»»«ƒ«¿»

:‡È‰‰ ‡�cÚa ·‡BÓÏ¿»¿ƒ»»«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

טעם ‰ÌÚ.(ג) È�tÓ ·‡BÓ ¯‚iÂּבעבּורÈk ַַ«»»»ƒ¿≈»»ֲַƒ

,‡e‰ ּכי¯· ּבּגֹוים, קטן מֹואב ׁשהיה «ִִֶַָָָָָ

וזּולתם והאמרי הּכנעני ּכמֹו קדמֹון עם ְְְְְֱֲִִֵֶַַַַָָָֹאינּנּו

רּבים ׁשהיּו העם מּפני מאד וּיגּורּו נח, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹמּבני

וּיקץ מהם, וּיעצמּו וּיׁשרצּו פרּו ּכי מהם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמאד

הּמּסֹות ׁשּׁשמעּו יׂשראל, ּבני מּפני ְְְְִִֵֵֵֶַַָָעֹוד

ולאבֹותיהם: להם הּנעׂשֹות ְְֲֲֵֶֶַַַַָהּגדֹולֹות

‰p‰Âאת ילּכדּו לא יׂשראל ּכי מֹואב ידעּו ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֶָָָֹ

ּכאׁשר להם ׁשלחּו ּכי מהם, ְְֲִֵֶֶֶַַָָָארצם

אעבר אׁשר עד כט) ב (דברים לסיחֹון ְְֱֲִֶֶַָֹׁשלחּו

נֹותן אלהינּו ה' אׁשר הארץ אל הּירּדן ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאת

ׁשאמר הּׁשם מניעת ּכן ּגם ׁשּׁשמעּו אֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָלנּו,

ולכן מֹואב. את ּתצר אל ט) שם (שם ְֵֶֶַַָָָָלהם

את ילּכדּו ׁשּלא אפּלּו מדין, לזקני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָֹאמרּו

ּכ סביבֹותינּו ּכל את ּברּבם ילחכּו לחארצנּו, ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֻ

ּכל את להם וילּכדּו הּׂשדה, ירק את ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָהּׁשֹור

האמרי מלכי לׁשני עׂשּו ּכאׁשר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָֹסביבֹותינּו

עֹובד: למס אֹותנּו ְְְִֵַָויּתנּו

ׁשהיּו יּתכן ּכי ר"א אמר מדין. זקני ְְִִִִֵֵֶַָָָָ(ד)

וּילכּו ּכן ואם זקנים. מלכים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָהחמּׁשה

הּזקנים אינם ז) (בפסוק מדין וזקני מֹואב ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָזקני

לפניו הלכּו לא הּמלכים ּכי ּתחּלה, ְְְְְִִִִִַַָָָָָָֹהּנזּכרים

רּבֹותינּו ּדעת ועל ח). (פסוק ּכּכתּוב ׂשרים, ְִֵַַַַַַָָרק

ּבמדין אּלּו ׁשל מנהיגם ׁשאמרּו ד) כ ְְְְִִֵֶֶַָָָ(במדב"ר

לא מדין, זקני אל לׁשלח להם ראּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹנתּגּדל,

הּיֹודעים הם הּזקנים ּכי לעם, ולא ְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹלמלכים

ְִָענינֹו:

‰‡¯p‰Â,מלכים ּבמדין מּתחּלה היּו ּכי ּבעיני, ¿«ƒ¿∆ְְְְְִִִִִֵַָָָָ

ּבמל נלחם האמרי מל ְְְֱִִִֶֶֶֶַָֹוסיחֹון

עד מּידֹו ארצֹו ּכל את וּיּקח הראׁשֹון ְִִִֶַַַַָָָָמֹואב

ּכמֹו מארצם ולקח עּמֹון ּבבני ונלחם ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָארנֹון,

ּכי יג) יא (שופטים ליפּתח עּמֹון מל ְְִִֶֶֶַַָָׁשאמר

ויפּתח מּמצרים, ּבעלֹותֹו ארצי את יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָלקח

כא), פסוק (שם לקחּה מּסיחֹון ּכי לֹו ְִִִִֵָָהׁשיב

יעזר הּגבּול להם ויהי כה) (יג ּביהֹוׁשע ְְְְִִֵֶַַַַָָֻוכתּוב

עד עּמֹון ּבני ארץ וחצי הּגלעד ערי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָוכל

מדין מלכי עם עֹוד סיחֹון ונלחם ְְְְֲִִִִֵֵַַָערֹוער,

נֹוׂשאי לעבדים לֹו אֹותם וׂשם ארצם ְְְְֲִֵַַַָָָָָוכבׁש

להם נתן ולא ראׁשם עטרת והסיר ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֹמנחה,

מדין ּבארץ ׁשֹופטים והׁשאירם מלכּות, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָהדר

יּקראּו ולכן ÔÈ„Ó",ּבעבּורֹו, È�˜Ê"ּכדר ְְֲִֵַָָƒ¿≈ƒ¿»ְֶֶ

והראיה ז). כה (דברים הּזקנים אל ְְְְִֵֶַַַָָָָהּׁשערה

ממלכּות וכל כא) (יג ּביהֹוׁשע ׁשּכתּוב ְְְִֶֶַַָָָֻּבזה,

אׁשר ּבחׁשּבֹון מל אׁשר האמרי מל ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַָָֹסיחֹון

ואת אוי את מדין נׂשיאי ואת אתֹו מׁשה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָֹהּכה

סיחֹו נסיכי רבע ואת חּור ואת צּור ואת ןרקם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַ

ממׁשלּתֹו: ּתחת היתה ּכי הארץ, ְְְְִֵֶֶַַַָָָָיׁשבי

ÌÚËÂאׁשר ח), לא (להלן מדין" מלכי "ואת ¿««ְְְֲִֵֶֶַָ

"נׂשיאי ׁשאמר ּכמֹו ּתחּלה, מלכים ְְְְִִִֵֶַָָָָהיּו

טו) כה (להלן נאמר וכן סיחֹון", נסיכי ְְְֱִִִֵֵֶַָמדין

.מל לא הּוא, ּבמדין אב ּבית אּמֹות ְְִֵֶֶָָֹֹֻראׁש

טעם יהיה ÔÈ„Ó",אֹו ÈÎÏÓ"למלכּותם ׁשחזרּו ְִֶַַ«¿≈ƒ¿»ְְְֶַָָ

ההיא: ִֵַָּבעת

‡ÏÂהּכתּוב ׁשאמר לּמה טעם Ï·e˜ידעּתי ¿…ְִֶַַַַַָָָָָ»»

,‡È‰‰ ˙Úa ·‡BÓÏ CÏÓ ¯Btˆ Ôaּכי ∆ƒ∆∆¿»»≈«ƒִ

צּפֹור ּבן ּבלק וּירא ּתחּלה, ׁשּיאמר הּוא ְְִִֶֶַַַָָָָָֹהראּוי

לאמרי. יׂשראל עׂשה אׁשר ּכל את מֹואב ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹמל

ּבמעׂשה מאד נֹודע חיל ּגּבֹור ּבלק היה ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹואּולי

ּפי על אף ּכי הּכתּוב והזּכיר ּוגבּורתֹו, ְְְְִִִִַַַָָָתקּפֹו

ואּמיץ ּתּקיף מל ההיא ּבעת למֹואב ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהיה

ּבני מּפני מאד וקץ ירא היה ּבּגּבֹורים, ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹלּבֹו

כה) יא (שופטים יפּתח אמר ּולכ ְְְִִֵַָָָָיׂשראל,

מֹואב, מל צּפֹור ּבן מּבלק אּתה טֹוב ִִֶֶֶַַָָָָהּטֹוב

מאד: נֹורא ּבמל רק הּמל את יפחיד לא ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹּכי

ÔÎzÈÂוהיה ,מל עליהם היה לא מֹואב ּכי ¿ƒ»≈ְֲִֵֶֶֶָָָָָֹ

ועׂשּו יׂשראל, ּבני מּפני מאד ירא ְְְְְִִֵֵֵֵָָָָָֹהעם

לאמר מדין זקני אל ׁשלחּו דברים, zÚ‰ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֹ«»

,Ï‰w‰ eÎÁÏÈהּזה הּמל עליהם והקימּו ¿«¬«»»ְֲִֵֵֶֶֶֶַַ

ּבלעם אל כּלם ׁשלחּו כן ואחרי מדין, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֻּבעצת

טעם וזה ,הּמל ‰‰È‡",ּבמצות ˙Úa" ְְְִֶֶֶַַַַ»≈«ƒ

לבלעם. וׁשלחם יׂשראל, ּבענין ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָּבהתיעצם

מּׂשרי אחד ׁשהיה ּבלק", "וּירא טעם ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָויהיה

ואמר הּזה ּבענין ונתעֹורר חיל, וגּבֹור ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָמֹואב

קמּו והם לעם, נתחּכמה הבה ְְְְִֵַָָָָָָָלמֹואב,

מדין: ּבעצת ְְְֲִִִַַָוהמליכּוהּו
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נט wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i oey`x meil inei xeriy

ß fenz `"i oey`x mei ß

áë(á)ìàøNé äNò-øLà-ìk úà øBtö-ïa ÷ìa àøiå©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬¦§¨¥−
:éøîàì̈«¡Ÿ¦«

i"yx£È¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ ‰NÚŒ¯L‡ŒÏk ˙‡ ¯BtˆŒÔa ˜Ïa ‡¯iÂ∑עליהם ּבטּוחים ׁשהיינּו מלכים ׁשני אּלּו אמר: ««¿»»∆ƒ≈»¬∆»»ƒ¿»≈»¡…ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ
מֹואב" "וּיגר :לפיכ וכּמה! ּכּמה אחת על אנּו ּבפניהם, עמדּו .לא ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

(â)áàBî õ÷iå àeä-áø ék ãàî íòä éðtî áàBî øâiå©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ¦´©®©¨´̈½̈
:ìàøNé éða éðtî¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£¯‚iÂ∑ּכמֹו מֹורא, יט)לׁשֹון לכם"(איוב "ּגּורּו :.·‡BÓ ı˜iÂ∑מקרא והּוא ּבחּיי, קצּתי (ּכמֹו ּבחּייהם קצּו «»»ְְֶָָ«»»»ְְְְְְִִֵֶַַַַָָ
רמב"ן.קצר) ָָ

(ã)ìäwä eëçìé äzò ïéãî éð÷æ-ìà áàBî øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ
÷ìáe äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ-ìk-úà¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®¨¨¯

:àåää úòa áàBîì Cìî øBtö-ïa¤¦²¤¬¤§¨−¨¥¬©¦«
i"yx£ÔÈ„Ó È�˜ÊŒÏ‡∑ׁשּנאמר זה, את זה ׂשֹונאים היּו מעֹולם לו)והלא מֹואב",(בראשית ּבׂשדה אתֿמדין "הּמּכה : ∆ƒ¿≈ƒ¿»ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מּמדין? עצה לּטל מֹואב ראה ּומה ּביניהם. ׁשלֹום עׂשּו יׂשראל ׁשל מּיראתן אּלא למלחמה? מֹואב על מדין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּבאּו
ּמּדתֹו? מה מהם נׁשאל נתּגּדל, ּבמדין אּלּו ׁשל מנהיגם אמרּו: העֹולם, ּכמנהג ׁשּלא נֹוצחים יׂשראל את ׁשראּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּכיון

ּבפיו ׁשּכחֹו ּבאדם עליהם נבֹוא אנּו אף אמרּו: ּבפיו; אּלא ּכחֹו אין להם: ‰BM¯.אמרּו CÁÏk∑(רבה ּכל(במדבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹƒ¿…«ָ
ּברכה סימן ּבֹו אין ,מלח ּׁשהּׁשֹור ‰‰Â‡.מה ˙Úa∑ׁשּמת וכיון היה, מדין מּנסיכי למלכּות; ראּוי היה לא ְְִֵֵֶַַַַָָ»≈«ƒְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ

ׁשעה לצר עליהם מּנּוהּו רמב"ן.סיחֹון, ְֲִִֵֶֶָָֹ

Ï‡¯NÈב „·Ú Èc Ïk ˙È ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ‡ÊÁÂ«¬»»»«ƒ»»ƒ¬«ƒ¿»≈
:È‡¯BÓ‡Ï∆¡»≈

‡¯Èג ‡„ÁÏ ‡nÚ Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓ ÏÁ„e¿≈¬»»ƒ√»«»«¬»¬≈
È�a Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓÏ ˙˜ÚÂ ‡e‰ ÈbÒ«ƒ«¬«¿¬»»ƒ√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

˜‰Ï‡ד ÔeˆÈLÈ ÔÚk ÔÈ„Ó È·ÒÏ ·‡BÓ ¯Ó‡Â«¬«»¿»≈ƒ¿»¿«¿≈¿»»
˙È ‡¯Bz CÈÁÏÓ„ ‡Ók ‡��¯ÁÒ Ïk ˙È»»«¬»»»¿»ƒ¿«ƒ»»
‡kÏÓ ¯Btˆ ¯a ˜Ï·e ‡Ï˜Á„ ‡˜B¯È¿»¿«¿»»»«ƒ«¿»

:‡È‰‰ ‡�cÚa ·‡BÓÏ¿»¿ƒ»»«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

טעם ‰ÌÚ.(ג) È�tÓ ·‡BÓ ¯‚iÂּבעבּורÈk ַַ«»»»ƒ¿≈»»ֲַƒ

,‡e‰ ּכי¯· ּבּגֹוים, קטן מֹואב ׁשהיה «ִִֶַָָָָָ

וזּולתם והאמרי הּכנעני ּכמֹו קדמֹון עם ְְְְְֱֲִִֵֶַַַַָָָֹאינּנּו

רּבים ׁשהיּו העם מּפני מאד וּיגּורּו נח, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹמּבני

וּיקץ מהם, וּיעצמּו וּיׁשרצּו פרּו ּכי מהם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמאד

הּמּסֹות ׁשּׁשמעּו יׂשראל, ּבני מּפני ְְְְִִֵֵֵֶַַָָעֹוד

ולאבֹותיהם: להם הּנעׂשֹות ְְֲֲֵֶֶַַַַָהּגדֹולֹות

‰p‰Âאת ילּכדּו לא יׂשראל ּכי מֹואב ידעּו ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֶָָָֹ

ּכאׁשר להם ׁשלחּו ּכי מהם, ְְֲִֵֶֶֶַַָָָארצם

אעבר אׁשר עד כט) ב (דברים לסיחֹון ְְֱֲִֶֶַָֹׁשלחּו

נֹותן אלהינּו ה' אׁשר הארץ אל הּירּדן ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאת

ׁשאמר הּׁשם מניעת ּכן ּגם ׁשּׁשמעּו אֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָלנּו,

ולכן מֹואב. את ּתצר אל ט) שם (שם ְֵֶֶַַָָָָלהם

את ילּכדּו ׁשּלא אפּלּו מדין, לזקני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָֹאמרּו

ּכ סביבֹותינּו ּכל את ּברּבם ילחכּו לחארצנּו, ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֻ

ּכל את להם וילּכדּו הּׂשדה, ירק את ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָהּׁשֹור

האמרי מלכי לׁשני עׂשּו ּכאׁשר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָֹסביבֹותינּו

עֹובד: למס אֹותנּו ְְְִֵַָויּתנּו

ׁשהיּו יּתכן ּכי ר"א אמר מדין. זקני ְְִִִִֵֵֶַָָָָ(ד)

וּילכּו ּכן ואם זקנים. מלכים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָהחמּׁשה

הּזקנים אינם ז) (בפסוק מדין וזקני מֹואב ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָזקני

לפניו הלכּו לא הּמלכים ּכי ּתחּלה, ְְְְְִִִִִַַָָָָָָֹהּנזּכרים

רּבֹותינּו ּדעת ועל ח). (פסוק ּכּכתּוב ׂשרים, ְִֵַַַַַַָָרק

ּבמדין אּלּו ׁשל מנהיגם ׁשאמרּו ד) כ ְְְְִִֵֶֶַָָָ(במדב"ר

לא מדין, זקני אל לׁשלח להם ראּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹנתּגּדל,

הּיֹודעים הם הּזקנים ּכי לעם, ולא ְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹלמלכים

ְִָענינֹו:

‰‡¯p‰Â,מלכים ּבמדין מּתחּלה היּו ּכי ּבעיני, ¿«ƒ¿∆ְְְְְִִִִִֵַָָָָ

ּבמל נלחם האמרי מל ְְְֱִִִֶֶֶֶַָֹוסיחֹון

עד מּידֹו ארצֹו ּכל את וּיּקח הראׁשֹון ְִִִֶַַַַָָָָמֹואב

ּכמֹו מארצם ולקח עּמֹון ּבבני ונלחם ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָארנֹון,

ּכי יג) יא (שופטים ליפּתח עּמֹון מל ְְִִֶֶֶַַָָׁשאמר

ויפּתח מּמצרים, ּבעלֹותֹו ארצי את יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָלקח

כא), פסוק (שם לקחּה מּסיחֹון ּכי לֹו ְִִִִֵָָהׁשיב

יעזר הּגבּול להם ויהי כה) (יג ּביהֹוׁשע ְְְְִִֵֶַַַַָָֻוכתּוב

עד עּמֹון ּבני ארץ וחצי הּגלעד ערי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָוכל

מדין מלכי עם עֹוד סיחֹון ונלחם ְְְְֲִִִִֵֵַַָערֹוער,

נֹוׂשאי לעבדים לֹו אֹותם וׂשם ארצם ְְְְֲִֵַַַָָָָָוכבׁש

להם נתן ולא ראׁשם עטרת והסיר ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֹמנחה,

מדין ּבארץ ׁשֹופטים והׁשאירם מלכּות, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָהדר

יּקראּו ולכן ÔÈ„Ó",ּבעבּורֹו, È�˜Ê"ּכדר ְְֲִֵַָָƒ¿≈ƒ¿»ְֶֶ

והראיה ז). כה (דברים הּזקנים אל ְְְְִֵֶַַַָָָָהּׁשערה

ממלכּות וכל כא) (יג ּביהֹוׁשע ׁשּכתּוב ְְְִֶֶַַָָָֻּבזה,

אׁשר ּבחׁשּבֹון מל אׁשר האמרי מל ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַָָֹסיחֹון

ואת אוי את מדין נׂשיאי ואת אתֹו מׁשה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָֹהּכה

סיחֹו נסיכי רבע ואת חּור ואת צּור ואת ןרקם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַ

ממׁשלּתֹו: ּתחת היתה ּכי הארץ, ְְְְִֵֶֶַַַָָָָיׁשבי

ÌÚËÂאׁשר ח), לא (להלן מדין" מלכי "ואת ¿««ְְְֲִֵֶֶַָ

"נׂשיאי ׁשאמר ּכמֹו ּתחּלה, מלכים ְְְְִִִֵֶַָָָָהיּו

טו) כה (להלן נאמר וכן סיחֹון", נסיכי ְְְֱִִִֵֵֶַָמדין

.מל לא הּוא, ּבמדין אב ּבית אּמֹות ְְִֵֶֶָָֹֹֻראׁש

טעם יהיה ÔÈ„Ó",אֹו ÈÎÏÓ"למלכּותם ׁשחזרּו ְִֶַַ«¿≈ƒ¿»ְְְֶַָָ

ההיא: ִֵַָּבעת

‡ÏÂהּכתּוב ׁשאמר לּמה טעם Ï·e˜ידעּתי ¿…ְִֶַַַַַָָָָָ»»

,‡È‰‰ ˙Úa ·‡BÓÏ CÏÓ ¯Btˆ Ôaּכי ∆ƒ∆∆¿»»≈«ƒִ

צּפֹור ּבן ּבלק וּירא ּתחּלה, ׁשּיאמר הּוא ְְִִֶֶַַַָָָָָֹהראּוי

לאמרי. יׂשראל עׂשה אׁשר ּכל את מֹואב ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹמל

ּבמעׂשה מאד נֹודע חיל ּגּבֹור ּבלק היה ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹואּולי

ּפי על אף ּכי הּכתּוב והזּכיר ּוגבּורתֹו, ְְְְִִִִַַַָָָתקּפֹו

ואּמיץ ּתּקיף מל ההיא ּבעת למֹואב ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהיה

ּבני מּפני מאד וקץ ירא היה ּבּגּבֹורים, ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹלּבֹו

כה) יא (שופטים יפּתח אמר ּולכ ְְְִִֵַָָָָיׂשראל,

מֹואב, מל צּפֹור ּבן מּבלק אּתה טֹוב ִִֶֶֶַַָָָָהּטֹוב

מאד: נֹורא ּבמל רק הּמל את יפחיד לא ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹּכי

ÔÎzÈÂוהיה ,מל עליהם היה לא מֹואב ּכי ¿ƒ»≈ְֲִֵֶֶֶָָָָָֹ

ועׂשּו יׂשראל, ּבני מּפני מאד ירא ְְְְְִִֵֵֵֵָָָָָֹהעם

לאמר מדין זקני אל ׁשלחּו דברים, zÚ‰ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֹ«»

,Ï‰w‰ eÎÁÏÈהּזה הּמל עליהם והקימּו ¿«¬«»»ְֲִֵֵֶֶֶֶַַ

ּבלעם אל כּלם ׁשלחּו כן ואחרי מדין, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֻּבעצת

טעם וזה ,הּמל ‰‰È‡",ּבמצות ˙Úa" ְְְִֶֶֶַַַַ»≈«ƒ

לבלעם. וׁשלחם יׂשראל, ּבענין ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָּבהתיעצם

מּׂשרי אחד ׁשהיה ּבלק", "וּירא טעם ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָויהיה

ואמר הּזה ּבענין ונתעֹורר חיל, וגּבֹור ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָמֹואב

קמּו והם לעם, נתחּכמה הבה ְְְְִֵַָָָָָָָלמֹואב,

מדין: ּבעצת ְְְֲִִִַַָוהמליכּוהּו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc - dcp(ipy meil)

(n `i my) dxedhìëBàäå'he eicbA qAki DzlaPn,'axrd cr `n §¨¥¦¦§¨¨§©¥§¨¨§¨¥©¨¨¤
ziaa micba z`nhn dnda zliap mby aezkd zpeek oi` m`d

`a 'lke`de' exne`ay ,zegcl yie .driladòâBðì øeòéL ïzéì¦¥¦©¥©
àNBðìåmz`neh xeriy didiy ,dyxt dze`a miaezkd dliapd z` §©¥
ìëBàk,dlik` ick -ìëBà äîexeriyàNBðå òâBð óà ,úéfëa §¥¨¥§©©¦©¥©§¥

`l` mi`nhp mpi`.úéfëa§©©¦
:mixzqd zia rbn oipra cer,àáø øîàwifgndBèîe÷a õøL- ¨©¨¨¤¤§§

,igyd ziaa oebk ,mc`d sebay mihnw jeza.øBäèwifgnd la` ¨
äìáðdnda ly.àîè ,Bèîe÷ay mrhd,øBäè Bèîe÷a õøLoeik §¥¨§§¨¥¤¤§§¨
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,àîèikéäðmbd -cmixzqd ziaàäéî àOîa ,ànhî àì òbîa ¨¥§¦§§©¨Ÿ¦©¥§©¨¦¨
.ànhî¦©¥

wifgnd :oipr eze`a ztqep dkldBèîe÷a õøL,igyd ziaa oebk ¤¤§§
Bñéðëäåehnewa `edykøepzä øéåàìxepzd ,qxgn ieyrd,àîè §¦§¦©£¦©©¨¥

oeik.ea drbp `lyk s` ez`nhn qxg ilk xie`l zqpkpd d`nehy
:`xnbd dywn.àèéLt:`xnbd zvxzn,àîéúc eäîitl §¦¨©§¥¨

l` mdn lRi xW`' qxg ilk z`nehay'BëBz(bl `i `xwie)øîà £¤¦Ÿ¥¤¤¨©
,àðîçø,ilkd jeza d`xp `nhnd xacd didiyk `weec epiid ©£¨¨
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wlaס zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i oey`x meil inei xeriy

(ä)øLà äøBút øBòa-ïa íòìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨£¤¯
àöé íò äpä øîàì Bì-àø÷ì Bnò-éða õøà øäpä-ìò©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸÂ¦¥Â©´¨¨³
:éìnî áLé àeäå õøàä ïéò-úà äqë äpä íéøönî¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬¥−¦ª¦«

i"yx£‰¯B˙t∑.אּגרֹותיהם לֹו מריצין הּמלכים ּכל ּכ מעֹות, לֹו מריצין ׁשהּכל הּזה מקראּכּׁשלחני ׁשל ּפׁשּוטֹו ּולפי ¿»ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
הּמקֹום ׁשם (שם)ּכ.BnÚŒÈ�a ı¯‡∑(שם).למל אּתה עתיד לֹו: ואֹומר מתנּבא היה וזה היה, מּׁשם ּבלק. ׁשל ֵַָָ∆∆¿≈«ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ

לאּמֹות ּפה ּפתחֹון יהיה ׁשּלא ּכדי רׁשע? ּכֹוכבים עֹובד על ׁשכינתֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הׁשרה מה מּפני ּתאמר: ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻואם
ּגדּורים היּו ׁשּבתחּלה העֹולם, ּגדר ּפרצּו והם נביאים להם העמיד למּוטב! חזרנּו נביאים לנּו היה אּלּו ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָלֹומר:

לזנּות עצמן להפקיר עצה להם נתן וזה לֹו(שם)∑BÏŒ‡¯˜Ï.ּבעריֹות, ּפֹוסק ׁשהיה ולהנאתֹו, היתה ׁשּלֹו הּקריאה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָƒ¿…ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָ
הרּבה ÌÈ¯ˆnÓ.ממֹון ‡ˆÈ ÌÚ∑?מּזיק מה ּתאמר: ‰‡¯ı.ואם ÔÈÚŒ˙‡ ‰qÎ ‰p‰∑ׁשהיּו ועֹוג, סיחֹון ְֵַָ«»»ƒƒ¿«ƒְְִִַַַֹƒ≈ƒ»∆≈»»∆ְִֶָ

והרגּום עליהם עמדּו אֹותנּו, ÈÏnÓ.ׁשֹומרים ·LÈ ‡e‰Â∑ּכמֹו להכריתני, הם קרֹובים ּכתיב, קיח)חסר "ּכי(תהילים : ְְֲֲִֵֶַָָָ¿…≈ƒÀƒְְְְְִִִִִֵֵֵַָ
רמב"ן.אמילם" ֲִַ

(å)àeä íeöò-ék äfä íòä-úà él-äøà àp-äëì äzòå§©¨Á§¨¨̧¨«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬Æ
ézòãé ék õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà épnî¦¤½¦©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤¦´¨©À§¦

:øàeé øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ¨«
i"yx£BaŒ‰k�∑הּוא מׁשנה לׁשֹון אחר: ּדבר ּבהם. נּכה ועּמי ב)אני קה מעט(ב"מ מהם לחּסר הּדמים מן לֹו מנּכה ,. «∆ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

'B‚Â ÈzÚ„È Èk∑מֹואב את להּכֹות ׁשעזרּתֹו סיחֹון, מלחמת רמב"ן.עלֿידי ƒ»«¿ƒ¿ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ

(æ)eàáiå íãéa íéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−§¨¨®©¨¸ŸÆ
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå íòìa-ìà¤¦§½̈©§©§¬¥¨−¦§¥¬¨¨«

i"yx£Ì„Èa ÌÈÓÒ˜e∑(שם):אחר ּדבר עּמי. ּתׁשמיׁשי ּכלי אין יאמר: ׁשּלא קסמים, מיני ּבידם(שם)ּכל נטלּו זה קסם ¿»ƒ¿»»ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
להם ּכׁשאמר ,לפיכ ּתֹועלת. ּבֹו אין – ידחנּו ואם מּמׁש, ּבֹו יׁש הּזאת, ּבּפעם עּמנּו יבא אם אמרּו: מדין; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹזקני
זקני אבל עםּֿבלעם", ׂשריֿמֹואב "וּיׁשבּו ׁשּנאמר: להם, והלכּו הּניחּוהּו ּתקוה! ּבֹו אין אמרּו: הּלילה", פה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ"לינּו

להם הלכּו .מדין ְְִֶָָָ

(ç)øác íëúà éúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³¤§¤Æ¨½̈
:íòìa-íò áàBî-éøN eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬¨¥«−̈¦¦§¨«

i"yx£‰ÏÈl‰ ‰Ù e�ÈÏ∑ּבחלֹום לבן וכן העֹולם; אּמֹות נביאי לכל וכן ּבּלילה. אּלא עליו ׁשֹורה הּקדׁש רּוח אין ƒ…««¿»ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
ׁשּנאמר לא)הּלילה, ּבהחבא(בראשית ּפילגׁשֹו אל ההֹול ּכאדם הּלילה". ּבחלֹום הארּמי אלֿלבן אלהים "וּיבא :. ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ÈÏ‡ '‰ ¯a„È ¯L‡k∑י אּלאאם להל לתּתי ּכבֹודֹו אין ׁשּמא עּמכם, אל ּכמֹותכם אדם ּבני עם ללכת מליכני «¬∆¿«≈≈»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
מּכם ּגדֹולים ׂשרים עּכבה∑e·LiÂ.עם .לׁשֹון ְִִִִֶָ«≈¿ְַָָ

(è)älàä íéLðàä éî øîàiå íòìa-ìà íéäìà àáiå©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¦§¨®©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬¨¥−¤
:Cnò¦¨«

i"yx£CnÚ ‰l‡‰ ÌÈL�‡‰ ÈÓ∑ּכּונת בם. יּכׁשלּו ּופֹוׁשעים בם ילכּו צּדיקים ה' ּדרכי יׁשרים (ר"ל ּבא; להטעֹותֹו ƒ»¬»ƒ»≈∆ƒ»ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

B˙ÙÏ¯ה ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ ÁÏLe¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
dÏ È¯˜ÓÏ dnÚ È�a Ú¯‡ ˙¯t ÏÚ„ Ì¯‡¬»¿«¿»¬«¿≈«≈¿ƒ¿≈≈
˙È ‡ÙÁ ‡‰ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù� ‡nÚ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»«»¿«ƒƒ¿«ƒ»»»»
:ÈÏ·˜lÓ È¯L ‡e‰Â ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ≈ƒ¿»¿«¿»¿»≈ƒ»»¿ƒ

‡¯Èו ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«ƒ»«»»≈¬≈
·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó ÈpÓ ‡e‰ ÛÈw«̇ƒƒƒ»ƒƒÀ¿«»»≈¿»
C¯·˙ Èc ˙È ‡�Ú„È È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ dpÎ¯˙‡Â«¬»≈ƒ≈ƒ«¿»¬≈¿«¿»»ƒ¿»«

:ËÈÏ ËBÏ˙ È„Â C¯·Ó¿»»¿ƒ¿ƒ

iÓÒ˜Â‡ז ÔÈ„Ó È·ÒÂ ·‡BÓ È·Ò eÏÊ‡Â«¬»»≈»¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«»
dnÚ eÏÈlÓe ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â ÔB‰È„Èaƒ≈«¬¿»ƒ¿»«ƒƒ≈

:˜Ï· ÈÓb˙tƒ¿»≈»»

Â‡˙·ח ‡ÈÏÈÏa ‡Î‰ e˙Èa ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»»¿≈¿»¿»≈
eÎÈ¯B‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‡Ób˙t ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

:ÌÚÏa ÌÚ ·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ט ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
:CnÚc ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ÔÓ»À¿«»»ƒ≈¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

L¯„Ó·e,ראיתי ד) (כ רּבה סיני ּבמדּבר ¿ƒ¿«ְְִִִִַַַָָ

˙Úa ·‡BÓÏ CÏÓ ¯Btˆ Ôa ˜Ï·e»»∆ƒ∆∆¿»»≈

,‡È‰‰את ׁשּנאמר היה נסי מּתחּלה והלא «ƒְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָֹ

רבע, ואת חּור ואת צּור ואת רקם ואת ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַאוי

ּבעת עליהם, המליכּוהּו סיחֹון מּׁשּנהרג ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאּלא

הּׁשעה: לֹו ׁשּגרמה ְִֶַַָָָָההיא,

וזה היה, מּׁשם ּבלק. ׁשל עּמֹו. ּבני ארץ ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָ(ה)

,למל אּתה עתיד לֹו ואֹומר מתנּבא ְְְִִִֵֵַַָָָָֹהיה

ז). כ (במדב"ר אּגדה מּדברי רׁש"י ְִִִֵַַָָָלׁשֹון

BnÚּופׁשּוטֹו, È�a ı¯‡ׁשם ּכי ּבלעם, ׁשל ְ∆∆¿≈«ְִִֶָָ

מּפני ּכן, להזּכיר והּטעם יחּוסֹו. וׁשם ְְְְְִִִֵֵַַַַַָנֹולד

קֹוסמים, עּמה ׁשּכל הארץ מן קֹוסם ְִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהיה

מּקדם מלאּו ּכי ו) ב (ישעיה ׁשּכתּוב ְְְִִִֶֶֶַָָּכענין

ּכּפלׁשּתים: ְְְְִִִַֹועננים

וטעם Ba.(ו) ‰k�:עֹוזרי ּומדין אני ְַַ«∆ְְֲִִִָ

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ipy meil inei xeriy

"אּיּכה", ּבתבת ּבראׁשית ּבפרׁשת רּׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ּבדברים, עּמֹו לּכנס לטֹובה, היתה האנׁשים מי ׁשאמר ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָרּׁש"י
אראה אני אף עליו, ׁשוה ּדעּתֹו אין לפניו, ּגלּוי הּכל ׁשאין ּפעמים אמר: טעה) הּוא ּכי לטעּות, לבלעם ּבא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹא

יבין ולא לקּלל ׁשאּוכל .עת ְְִֵֵֶַַָֹ

(é)áàBî Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà íòìa øîàiå©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤−̈
:éìà çìL̈©¬¥¨«

i"yx£'B‚Â ¯tˆŒÔa ˜Ïa∑הּמלכים ּבעיני אני חׁשּוב ,ּבעיני חׁשּוב ׁשאיני .אףֿעלּֿפי »»∆ƒ…¿ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(àé)äzò õøàä ïéò-úà ñëéå íéøönî àöiä íòä äpä¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−¤¥´¨¨®¤©À̈
:åézLøâå Ba íçläì ìëeà éìeà Búà él-äá÷ äëì§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬©²§¦¨¬¤−§¥«©§¦«

i"yx£ÈlŒ‰·˜∑(רבה ּומפרׁש(במדבר נֹוקב ׁשהּוא מ"ארהּֿלי" קׁשה אּלא(שם)∑ÂÈzL¯‚Â.זֹו אמר לא ּובלק העֹולם. מן »»ƒְִֵֵֵֶָָָָָ¿≈«¿ƒִֶַָָָָָָֹ
מּבלק יֹותר ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי; להּסיעם אּלא מבּקׁש איני מןֿהארץ". ."ואגרׁשּנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 85 'nr g"l wlg y"ewl t"r)

wlal mrlA oiA d`pVA wENgd©¦©¦§¨¥¦§¨§¨¨

וגרׁשּתיו: ּבֹו להּלחם אּוכל אּולי . . מּמצרים הּיצא העם ְְִֵַֽֽ�ֶ�ְִָ�ַ�ִַַ�ְִִ�ֵַֹ�ָָ�ִֵהּנה
מּבלק יֹותר ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי, להּסיעם אּלא מבּקׁש איני הארץ, מן ואגרׁשּנּו אּלא אמר לא ּובלק העֹולם, מן – ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹוגרׁשּתיו

ובפרש"י) יא. ּובלק.(כב, זה, מּמקֹום רק – ּבּקללה למעט ּבלעם התּכּוון "וגרׁשּתיו" ׁשּבאמירת להיפְך, הסּבירּו הּתֹורה מּמפרׁשי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָּכּמה

העֹולם. מּכל לגרׁשם התּכּוון הארץ" מן "ואגרׁשּנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאמר

וכפירש"י ּבֹו יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני מּכְך היה ּבלק ׁשל ּפחדֹו ּדהּנה מּבלק, יֹותר ׂשֹונאם ּדבלעם להא רׁש"י ׁשל הכרחֹו לבאר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָויׁש

ּתּצֹור "אל נצטּוּו והלא יׂשראל מּבני ּבלק נתירא מּדּוע להבין, וצריְך להכריתני", הם "קרֹובים – מּמּולי" יֹוׁשב "והּוא הּפסּוק ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָֹעל

ּבעצמֹו ּבלק ׁשראה ּוכפי וגֹו' מֹואב" לעבראת רׁשּות יׂשראל לבני נּתן לא וכאׁשר לגבּולם, ּבאּו ולא מֹואב ארץ את ׁשהּקיפּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

מלחמה? עּמהם עׂשּו לא ְְְִִֶַָָָָָֹּבארצם

לֹוחמים אינם יׂשראל ׁשּבני לכְך ׁשהּסּבה וחׁשבּו מֹואב", את ּתצר ּד"אל הּצּוּוי את ידעּו ׁשּלא ּבפׁשטּות, י"ל (ּובלק) למֹואב ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבנֹוגע

נתיראּו אֹותם, ׁשּנּצחּו לאמֹורי" יׂשראל עׂשה אׁשר "את ׁשּׁשמעּו לאחר ולכן עליהם", ּבטּוחים ׁש"היּו ועֹוג סיחֹון מּפני הּוא ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָעּמהם

ענה לא מּדּוע ּכן ואם הּצּוּוי, מּפני הּוא עּמהם נלחמּו לא יׂשראל ׁשּבני ׁשהּטעם וידע היה נביא ּבלעם הרי עצ"ע אּולם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹמאד.

לפחד? מּמה לֹו ׁשאין ְְִִֵֶַָָֹלבלק

הי ׁש"ּבלעם רׁש"י ּכתב ׁשּבניולכן מּיראתֹו ּתֹוצאה היתה ּבלק ׁשל ׂשנאתֹו אחר: מּסּוג היתה ׁשּׂשנאתֹו היינּו מּבלק", יֹותר ׂשֹונאם ה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּגּלה לא ולכן טעם, ּבלי עצמית ׂשנאה היתה יׂשראל לבני ּבלעם ׁשל ׂשנאתֹו ּכן ׁשאין מה ארצֹו, את וּיכּבׁשּו עּמֹו יּלחמּו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹיׂשראל

ּולקּללם. ליׂשראל להּזיק הזּדּמנּות חּפׂש ּכי לפחד, מּמה לֹו ׁשאין לבלק ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבלעם

(áé)øàú àì íänò Cìú àì íòìa-ìà íéäìà øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ¨ŸÆ
:àeä Ceøá ék íòä-úà¤¨½̈¦¬¨−«

i"yx£Ì‰nÚ CÏ˙ ‡Ï∑(שם),ּבמקֹומי אקּללם ּכן אם לֹו: ּכןאמר אם לֹו: אמר אתֿהעם!". תאר "לא לֹו: אמר …≈≈ƒ»∆ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
מּדבׁש "לא לּדבֹורה): (ס"א לּצרעה אֹומרים מׁשל הּוא". ּברּו "ּכי ,לברכת צריכים אינם לֹו: אמר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֻאברכם,

"מעקצ .ולא ְְֵֵֹֻ

ß fenz a"i ipy mei ß

(âé)-ìà eëì ÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈§−¤
:íënò Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà©§§¤®¦µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ¦¨¤«

i"yx£ÌÎnÚ CÏ‰Ï∑ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהּוא לגּלֹות רצה ולא ּגבֹוהה, ׁשרּוחֹו למדנּו מּכם; ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא «¬…ƒ»∆ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבלק עֹוד וּיסף לפיכ ּגּסּות, ּבלׁשֹון אּלא רמב"ן.מקֹום, ְְִִֶֶַַָָָָָֹ

kÏÓ‡י ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ÈÈ Ì„˜ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»√»¿»»»«ƒ«¿»
:È˙ÂÏ ÁÏL ·‡BÓ„¿»¿«¿»ƒ

ÔÈÚיא ˙È ‡ÙÁÂ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù� Èc ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ«¬»»≈
d˙È ÈÏ ËBÏ ‡˙È‡ ÔÚk ‡Ú¯‡„ ‡LÓLƒ¿»¿«¿»¿«ƒ»ƒ»≈
:dpÎ¯˙‡Â ·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒÀ¿«»»≈¿»«¬»≈ƒ≈

˙ËeÏיב ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ˙ ‡Ï ÌÚÏ·Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»»≈≈ƒ¿»¿
:‡e‰ CÈ¯· È¯‡ ‡nÚ ˙È»«»¬≈¿ƒ

·Ï˜יג È·¯·¯Ï ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»«¬«¿«¿¿≈»»
ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÚ¯‡Ï eÏÈÊ‡¡ƒ¿«¿¬¬≈≈«¬»√»¿»

:ÔBÎnÚ ÏÊÓÏ È˜aLÓÏ¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

להם הזּכיר ּכאׁשר ּכי זה, ויּתכן הּלילה. פה לינּו להם אמר ּכאׁשר להם הלכּו מדין זקני ּכי ז), (פסוק רׁש"י ּדעת על בלק. ׂשרי אל ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ(יג)



סי wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ipy meil inei xeriy

"אּיּכה", ּבתבת ּבראׁשית ּבפרׁשת רּׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ּבדברים, עּמֹו לּכנס לטֹובה, היתה האנׁשים מי ׁשאמר ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָרּׁש"י
אראה אני אף עליו, ׁשוה ּדעּתֹו אין לפניו, ּגלּוי הּכל ׁשאין ּפעמים אמר: טעה) הּוא ּכי לטעּות, לבלעם ּבא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹא

יבין ולא לקּלל ׁשאּוכל .עת ְְִֵֵֶַַָֹ

(é)áàBî Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà íòìa øîàiå©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤−̈
:éìà çìL̈©¬¥¨«

i"yx£'B‚Â ¯tˆŒÔa ˜Ïa∑הּמלכים ּבעיני אני חׁשּוב ,ּבעיני חׁשּוב ׁשאיני .אףֿעלּֿפי »»∆ƒ…¿ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(àé)äzò õøàä ïéò-úà ñëéå íéøönî àöiä íòä äpä¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−¤¥´¨¨®¤©À̈
:åézLøâå Ba íçläì ìëeà éìeà Búà él-äá÷ äëì§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬©²§¦¨¬¤−§¥«©§¦«

i"yx£ÈlŒ‰·˜∑(רבה ּומפרׁש(במדבר נֹוקב ׁשהּוא מ"ארהּֿלי" קׁשה אּלא(שם)∑ÂÈzL¯‚Â.זֹו אמר לא ּובלק העֹולם. מן »»ƒְִֵֵֵֶָָָָָ¿≈«¿ƒִֶַָָָָָָֹ
מּבלק יֹותר ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי; להּסיעם אּלא מבּקׁש איני מןֿהארץ". ."ואגרׁשּנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 85 'nr g"l wlg y"ewl t"r)

wlal mrlA oiA d`pVA wENgd©¦©¦§¨¥¦§¨§¨¨

וגרׁשּתיו: ּבֹו להּלחם אּוכל אּולי . . מּמצרים הּיצא העם ְְִֵַֽֽ�ֶ�ְִָ�ַ�ִַַ�ְִִ�ֵַֹ�ָָ�ִֵהּנה
מּבלק יֹותר ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי, להּסיעם אּלא מבּקׁש איני הארץ, מן ואגרׁשּנּו אּלא אמר לא ּובלק העֹולם, מן – ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹוגרׁשּתיו

ובפרש"י) יא. ּובלק.(כב, זה, מּמקֹום רק – ּבּקללה למעט ּבלעם התּכּוון "וגרׁשּתיו" ׁשּבאמירת להיפְך, הסּבירּו הּתֹורה מּמפרׁשי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָּכּמה

העֹולם. מּכל לגרׁשם התּכּוון הארץ" מן "ואגרׁשּנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאמר

וכפירש"י ּבֹו יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני מּכְך היה ּבלק ׁשל ּפחדֹו ּדהּנה מּבלק, יֹותר ׂשֹונאם ּדבלעם להא רׁש"י ׁשל הכרחֹו לבאר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָויׁש

ּתּצֹור "אל נצטּוּו והלא יׂשראל מּבני ּבלק נתירא מּדּוע להבין, וצריְך להכריתני", הם "קרֹובים – מּמּולי" יֹוׁשב "והּוא הּפסּוק ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָֹעל

ּבעצמֹו ּבלק ׁשראה ּוכפי וגֹו' מֹואב" לעבראת רׁשּות יׂשראל לבני נּתן לא וכאׁשר לגבּולם, ּבאּו ולא מֹואב ארץ את ׁשהּקיפּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

מלחמה? עּמהם עׂשּו לא ְְְִִֶַָָָָָֹּבארצם

לֹוחמים אינם יׂשראל ׁשּבני לכְך ׁשהּסּבה וחׁשבּו מֹואב", את ּתצר ּד"אל הּצּוּוי את ידעּו ׁשּלא ּבפׁשטּות, י"ל (ּובלק) למֹואב ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבנֹוגע

נתיראּו אֹותם, ׁשּנּצחּו לאמֹורי" יׂשראל עׂשה אׁשר "את ׁשּׁשמעּו לאחר ולכן עליהם", ּבטּוחים ׁש"היּו ועֹוג סיחֹון מּפני הּוא ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָעּמהם

ענה לא מּדּוע ּכן ואם הּצּוּוי, מּפני הּוא עּמהם נלחמּו לא יׂשראל ׁשּבני ׁשהּטעם וידע היה נביא ּבלעם הרי עצ"ע אּולם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹמאד.

לפחד? מּמה לֹו ׁשאין ְְִִֵֶַָָֹלבלק

הי ׁש"ּבלעם רׁש"י ּכתב ׁשּבניולכן מּיראתֹו ּתֹוצאה היתה ּבלק ׁשל ׂשנאתֹו אחר: מּסּוג היתה ׁשּׂשנאתֹו היינּו מּבלק", יֹותר ׂשֹונאם ה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּגּלה לא ולכן טעם, ּבלי עצמית ׂשנאה היתה יׂשראל לבני ּבלעם ׁשל ׂשנאתֹו ּכן ׁשאין מה ארצֹו, את וּיכּבׁשּו עּמֹו יּלחמּו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹיׂשראל

ּולקּללם. ליׂשראל להּזיק הזּדּמנּות חּפׂש ּכי לפחד, מּמה לֹו ׁשאין לבלק ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבלעם

(áé)øàú àì íänò Cìú àì íòìa-ìà íéäìà øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ¨ŸÆ
:àeä Ceøá ék íòä-úà¤¨½̈¦¬¨−«

i"yx£Ì‰nÚ CÏ˙ ‡Ï∑(שם),ּבמקֹומי אקּללם ּכן אם לֹו: ּכןאמר אם לֹו: אמר אתֿהעם!". תאר "לא לֹו: אמר …≈≈ƒ»∆ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
מּדבׁש "לא לּדבֹורה): (ס"א לּצרעה אֹומרים מׁשל הּוא". ּברּו "ּכי ,לברכת צריכים אינם לֹו: אמר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֻאברכם,

"מעקצ .ולא ְְֵֵֹֻ

ß fenz a"i ipy mei ß

(âé)-ìà eëì ÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈§−¤
:íënò Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà©§§¤®¦µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ¦¨¤«

i"yx£ÌÎnÚ CÏ‰Ï∑ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהּוא לגּלֹות רצה ולא ּגבֹוהה, ׁשרּוחֹו למדנּו מּכם; ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא «¬…ƒ»∆ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבלק עֹוד וּיסף לפיכ ּגּסּות, ּבלׁשֹון אּלא רמב"ן.מקֹום, ְְִִֶֶַַָָָָָֹ

kÏÓ‡י ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ÈÈ Ì„˜ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»√»¿»»»«ƒ«¿»
:È˙ÂÏ ÁÏL ·‡BÓ„¿»¿«¿»ƒ

ÔÈÚיא ˙È ‡ÙÁÂ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù� Èc ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ«¬»»≈
d˙È ÈÏ ËBÏ ‡˙È‡ ÔÚk ‡Ú¯‡„ ‡LÓLƒ¿»¿«¿»¿«ƒ»ƒ»≈
:dpÎ¯˙‡Â ·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒÀ¿«»»≈¿»«¬»≈ƒ≈

˙ËeÏיב ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ˙ ‡Ï ÌÚÏ·Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»»≈≈ƒ¿»¿
:‡e‰ CÈ¯· È¯‡ ‡nÚ ˙È»«»¬≈¿ƒ

·Ï˜יג È·¯·¯Ï ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»«¬«¿«¿¿≈»»
ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÚ¯‡Ï eÏÈÊ‡¡ƒ¿«¿¬¬≈≈«¬»√»¿»

:ÔBÎnÚ ÏÊÓÏ È˜aLÓÏ¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

להם הזּכיר ּכאׁשר ּכי זה, ויּתכן הּלילה. פה לינּו להם אמר ּכאׁשר להם הלכּו מדין זקני ּכי ז), (פסוק רׁש"י ּדעת על בלק. ׂשרי אל ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ(יג)



wlaסב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ipy meil inei xeriy

(ãé)íòìa ïàî eøîàiå ÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®©Ÿ́§½¥¥¬¦§−̈
:eðnò Cìä£¬Ÿ¦¨«

(åè):älàî íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìa ãBò óñiå©¬Ÿ¤−¨¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−¥¥«¤

(æè)øBtö-ïa ÷ìa øîà äk Bì eøîàiå íòìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©Ÿ́§À³Ÿ¨©Æ¨¨´¤¦½
:éìà Cìäî òðnú àð-ìà©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«

(æé)äNòà éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà ãaë-ék¦«©¥³£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−¤«¡¤®
:äfä íòä úà él-äá÷ àp-äëìe§¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«

i"yx£„‡Ó E„aÎ‡ „aÎŒÈk∑(רבה ל(במדבר נֹותן אני סיחֹון) ּבמלחמת (ר"ל לׁשעבר נֹוטל ּׁשהיית מּמה .יֹותר ƒ«≈¬«∆¿¿…ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

(çé)÷ìá éì-ïzé-íà ÷ìá éãáò-ìà øîàiå íòìa ïòiå©©©́¦§À̈©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬¨¨²
éäìà ýåýé ét-úà øáòì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî§¬Ÿ¥−¤´¤§¨¨®´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNòì©«£¬§©¨−¬§¨«
i"yx£·‰ÊÂ ÛÒk B˙È· ‡ÏÓ∑וזהב ּכסף ּכל לי לּתן לֹו ראּוי אמר: אחרים. ממֹון ּומחּמד רחבה ׁשּנפׁשֹו למדנּו, ¿…≈∆∆¿»»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

נֹוצח וּדאי ואני נֹוצח, אינֹו ספק נֹוצח ספק רּבֹות, חילֹות לׂשּכר צרי ׁשהרי ÚÏ·¯.ׁשּלֹו, ÏÎe‡ ‡Ï∑ּכרחֹו על ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ…««¬…ְַָ
הּׁשכינה מּפי האבֹות ׁשּנתּברכּו הּברכֹות לבּטל יכֹול ׁשאינֹו ּכאן, ונתנּבא אחרים, ּברׁשּות ׁשהּוא .ּגּלה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

(èé)óñi-äî äòãàå äìélä ízà-íb äæá àð eáL äzòå§©À̈§¸¨¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈©Ÿ¥¬
:énò øac ýåýé§Ÿ̈−©¥¬¦¦«

i"yx£Ìz‡ŒÌb∑ּכראׁשֹונים נפׁש ּבפחי ליל סֹופכם אּתם ּגם הכׁשילֹו: מּברכה∑ÛÒiŒ‰Ó.ּפיו ּדבריו יׁשּנה לא ««∆ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ«…≈ְְְִֶַָָָָֹ
עלֿידֹו ּברכֹות להם להֹוסיף ׁשעתיד נתנּבא ּכאן !לבר יֹוסיף ׁשּלא הלואי .לקללה; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

(ë)íéäìà àáiå|àø÷ì-íà Bì øîàiå äìéì íòìa-ìà ©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼©´Ÿ¤À¦¦§³Ÿ
øácä-úà Càå ízà Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´¦¨®§©À¤©¨¨²

éìà øaãà-øLà:äNòú Búà E £¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬©«£¤«
i"yx£EÏ ‡¯˜ÏŒÌ‡∑אּתם ל קּום ׂשכר, עליה לּטל אּתה וסבּור ׁשּל הּקריאה הּדבר∑C‡Â.אם את ּכרח על ƒƒ¿…¿ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ¿«ְֲֶַַָָָ

ויתרּצה אפּתּנּו ׁשּמא אמר: ּבלעם", וּיל" ואףֿעלּֿפיֿכן ּתעׂשה, אֹותֹו אלי אדּבר רמב"ן.אׁשר ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

e¯Ó‡Âיד ˜Ïa ˙ÂÏ B˙‡Â ·‡BÓ È·¯·¯ eÓ˜Â¿»«¿¿≈»«¬¿»»»«¬»
:‡�nÚ È˙ÓÏ ÌÚÏa ·¯Ò»≈ƒ¿»¿≈≈ƒ»»

ÔÈ‡ÈbÒטו ÔÈ·¯·¯ ÁÏLÓÏ ˜Ïa „BÚ ÛÒB‡Â¿≈»»¿ƒ¿««¿¿ƒ«ƒƒ
:ÔÈl‡Ó ÔÈ¯ÈwÈÂ¿«ƒƒ≈ƒ≈

‡Ó¯טז Ô�„k dÏ e¯Ó‡Â ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿»ƒ¿»«¬»≈ƒ¿«¬«
È˙ÓlÓ Ú�Ó˙z ÔÚÎ ‡Ï ¯Btˆ ¯a ˜Ïa»»«ƒ»¿«ƒ¿¿«ƒ¿≈≈

:È˙ÂÏ¿»ƒ

ÈÏיז ¯ÓÈ˙ Èc ÏÎÂ ‡„ÁÏ Cp¯wÈ‡ ‡¯˜È È¯‡¬≈«¿»¬«¿ƒ»«¬»¿…ƒ≈«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡Â „aÚ‡«¿≈¿ƒ»¿«ƒ»«»»≈

ÔzÈיח Ì‡ ˜Ï· È„·ÚÏ ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â¿»≈ƒ¿»«¬«¿«¿≈»»ƒƒ∆
eL¯ ÈÏ ˙ÈÏ ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏƒ»»¿≈≈≈¿«¿»≈ƒ¿
„aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»¡»ƒ¿∆¿«

:‡˙a¯ B‡ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»«¿»

ÈÏÈÏa‡יט Ôez‡ Û‡ ‡Î‰ ÔÚÎ eÎÈ¯B‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿«»»««¿≈¿»
:ÈnÚ ‡ÏlÓÏ ÈÈ ÛÒBÈ ‡Ó Úc‡Â¿ƒ«»≈¿»¿«»»ƒƒ

ÈÏÈÏa‡כ ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿≈¿»
Ìe˜ ‡i¯·‚ B˙‡ CÏ È¯˜ÓÏ Ì‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿ƒ¿≈»¬À¿«»
CnÚ ÏlÓ‡ Èc ‡Ób˙t ˙È Ì¯·e ÔB‰nÚ Ïf‡ƒ≈ƒ¿¿«»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»
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(Á ˜ÂÒÙ) ÈÏ‡ '‰ ¯a„È ¯L‡kלהמּתין רצּו לא «¬∆¿«≈≈»ְְִַָֹ

יׂשראל ׁשל ּבעזרתם הּזה הּׁשם אמרּו ּכי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָלֹו,

ועׂשה מּמצרים הֹוציאם אׁשר הּוא מעֹולם, ְְֲִִִִֵֶַָָָָהּוא

חכמים מדין זקני ּכי ּומֹופתים, אֹותֹות ְְְֲִִִִִֵֶָָָלהם

ּגדֹול יתרֹו עם מׁשה ּדברי ּכל וידעּו ְְְְְִִִֵֶָָָהיּו

זה: הזּכיר לא הּכתּוב אבל ְְֲִִֶַַָָָֹארצם,

‡"¯Âּבלק ּכי ּבעבּור הזּכירם לא ּכי אמר ¿ְֲִִִִַַָָָָֹ

וכן הּׁשליחּות, ּבעל והּוא העּקר ְְְִִֵַַַָָהּוא

(Ì˘) ·‡BÓ È¯N e·LiÂהּׁשליחּות עּקר ּכי , «≈¿»≈»ְִִִַַ

היה: ֲֵֵֶָָמאדֹוניהם

ÔBÎp‰Âהּמלכים הם ואּולי מדין, זקני ּכי ¿«»ְְְְִִִִֵֵַַָָ

ּבלק אל מארצם ּבאּו ְִִֵֶַָָָָָהראׁשֹונים,

לׁשלח עצה כּלם ולקחּו יׂשראל, ּבענין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻלהתיעץ

וׁשֹופטיו ׁשּלֹו הּׂשרים ּבלק ׁשלח והּנה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָלבלעם.

ּכי מדין, לארץ מדין זקני עם והלכּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָוחכמיו

זקני ונׁשארּו ּבלעם, עיר אל ּדרּכם היה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָמּׁשם

הּׁשלּוחים ׁשהם בלק ׂשרי והלכּו ּבעירם ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָמדין

מֹואב זקני וּילכּו טעם וזה ארם. עד ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָלבּדם

עד ּכּלם ּבלק מּלפני הלכּו ּכי מדין, ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻוזקני

ׁשב ּבלעם אל וּיבאּו ּבידם. ּוקסמים ְְְְִִִֶַָָָָָָָֹמדין,

מלאכים וּיׁשלח אמר ׁשּבהם מֹואב, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלזקני

מדין: לזקני לא ה) ְְְִִֵָֹ(פסוק

.ÌÎnÚ CÏ‰Ï Èz˙Ï,ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא ¿ƒƒ«¬…ƒ»∆ְִִִֶָָ

לֹומר רצה ולא ּגּסה. ׁשרּוחֹו ְְֶַַַָָָָֹלמדנּו

ּגּסּות, ּבּלׁשֹון אּלא מקֹום ׁשל ּברׁשּותֹו ְְִִֶֶֶַָָׁשהּוא

לׁשֹון ׂשרים, ׁשלח ּבלק עֹוד וּיסף ְְִִֶַַָָָָָֹֹּולפיכ

ׁשּיתּפאר ּכבֹודֹו ּכל ּכי נכֹון, ואינֹו ְְְִִִֵֵֶַָָָרׁש"י.

היה לא ׁשהּוא ועֹוד, הּׁשם. ּבדבר ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹויתּגּדל

אחרים ׂשרים עם ללכת רׁשּות לֹו ׁשּיּתן ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָחֹוׁשב

ְִִָנכּבדים:

Ï·‡.ּכלל ׁשּיל חפץ הּׁשם ׁשאין טעמֹו, ¬»ְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ׂשכרֹו להרּבֹות ּכי אֹותֹו חׁשד ּבלק ְְְְִִֵַַָָָָוהּנה

לא לּמה לז) (פסוק לֹו אמר ּולכ ּכן, ְֵַַָָָָָֹאמר

ּכן ועל ,ּכּבד אּוכל לא האמנם אלי ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָֹֻהלכּת

להראֹות ונכּבדים רּבים ׂשרים ׁשלֹוח ְְְְְִִִִִַַַָָהֹוסיף

הֹון לֹו לתת ונדר מאד, ּבֹו חפץ הּוא ּכי ְְִֵֵַָָָֹלֹו

ּובלעם עליו. ויגזר יצּוה אׁשר ּככל ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹועׁשר

וגו' בלק לי יּתן אם יח), (פסוק להם ִִִִֵֶֶָָָהׁשיב

ּכי ה', ּפי את לעבר אּוכל אלהי,לא הּוא ֱֲִִֶַַָֹֹֹ

אעבר אם גדֹולה אֹו קטּנה לעׂשֹות אּוכל ְְְֱֲִֶַַַָָֹֹולא

לא יאמר, אֹו עֹוׂשה. אני בׁשמֹו ּכי ּפיו, ְֲִִִִֶֶַֹֹאת

ּכי גדֹול, אֹו קטן ּבדבר ּפיו את לעבר ְֲִִֶַַָָָָָֹאּוכל

עבּדֹו: ואני אלהי ְֱֲִַַָֹהּוא

הּקריאה אם האנׁשים. ּבאּו ל לקרא אם ְְְֲִִִִִַָָָָֹ(כ)

קּום ׂשכר, עליה לּטל אּתה וסבּור ְְִֶֶַָָָָָָֹׁשל
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i"yx£B�˙‡ ˙‡ L·ÁiÂ∑:ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אמר ּבעצמֹו. הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה, את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן, ««¬…∆¬…ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר אביהם, אברהם קדמ ּכבר כב)רׁשע, אתֿחמרֹו"(בראשית וּיחבׁש ּבּבקר אברהם "וּיׁשּכם :.·‡BÓ È¯NŒÌÚ∑ ְְְְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹƒ»≈»

רבה) ׁשוה(במדבר ּכלּבם .לּבֹו ְִִֶָָ
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את־אתנֹו וּיחבׁש ּבּבקר ּבלעם �ֲֶֹֹ�ֲֶַַֹֽ�ַ�ְִָָ�ַָוּיקם
אביהם, אברהם קּדמָך ּכבר רׁשע, הּקּב"ה, אמר ּבעצמֹו, הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן – אתנֹו" את ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ"וּיחבׁש

חמֹורֹו את וּיחבׁש ּבּבקר אברהם וּיׁשּכם ובפרש"י)ׁשּנאמר כא. (כב, ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

ׁשּמׁשוה ּומהּו ה', צּוּוי לקּים רצֹונֹו מּצד זאת עׂשה אבינּו אברהם זה ּולעּמת לבנ"י הּׂשנאה מּצד ּבעצמֹו חבׁש ּבלעם ּתמּוּה: ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻלכאֹורה

אביהם"? אברהם קּדמָך "ּכבר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּביניהם,

כן ּפי על אף לקּללם, מניחֹו אינֹו ׁשהּקּב"ה ראה ּכאׁשר וגם יׂשראל, את לקּלל ּבלק ידי על נׂשּכר ּבלעם ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

להּלן ּפרׁש"י וע"ד יׂשראל, ּבני על לקטרג אֹו יׂשראל, את ח"ו לקּלל ויתרּצה" אפּתּנּו "ׁשּמא ּבלּבֹו חׁשב ּכי – ּבלעם" (כד,"וּילְך ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ּתחּול".א) עוֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה עוֹונֹותיהם, "אזּכיר ּבלעם ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאמר

ּבז היה ּבעצמֹו, האתֹון ּדחביׁשת ּבּפעּולה זה דרְך הנהגתֹוועל ּכי יׂשראל, עם על לקטרג היה), קֹוסם ּבלעם (ּכי נסּתר טעם ה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

זה ידי ועל הּׁשּורה", "קלקּול - ּכראּוי ׁשּלא ׁשהיּו ּבּמדּבר יׂשראל ּבני הנהגֹות ּכל את ּתזּכיר הּׁשּורה" "קלקּול - מתאימה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּבלּתי

ליׂשראל. ּדהּקּב"ה ח"ו האהבה להפְך ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹיגרם

הּזכּות ּכי לחּול, יכֹול אינֹו יׂשראל, ּדבני רצּויה הּבלּתי הנהגתם על ׁשהּקטרּוג אביהם" אברהם קּדמָך "ּכבר הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָועל

ּפעּלת את מֹונעת הּׁשּורה"), מקלקלת ("אהבה לה' אהבתֹו ּגדל מּצד הרגיל, ּכדרְך ׁשּלא - ּבעצמֹו האתֹון ׁשחבׁש אברהם ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻׁשל

ּבלעם. מעׂשה ידי ׁשעל רמב"ןהּקטרּוג ְְְֲִִֵֵֶַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr gk zegiy ihewl)

הּׁשּורה את מקלקלת ׁשהּׂשנאה כא)מּכאן, כב, ּבפרעה(רש"י ּׁשּנאמר מּמה ולא – ו)מּכאן יד, ּכי(ּבׁשּלח רכּבֹו". את "וּיאסר ְְְְְְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

ּכׁשאר עּמכם אתנהג "לא ׁשם: רׁש"י ּוכפרּוׁש יׂשראל, ּבני אחרי ולרּדף אליו להצטרף עּמֹו על להׁשּפיע ּכדי זאת עׂשה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּפרעה

ּגדֹול. רוח ׁשל חׁשּבֹון אּלא הּׁשּורה קלקּול היה לא זה ׁשּבמעׂשה הרי כו"'. לפניכם אקּדים . . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמלכים

ÏÊ‡Âכא d�z‡ ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»¿»≈»«»≈«¬«
:·‡BÓ È·¯·¯ ÌÚƒ«¿¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אלי אדּבר אׁשר הּדבר ּכרח ועל אּתם, ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָל

אמר ּבלעם, וּיל כן ּפי על ואף תעׂשה. ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאתֹו

רׁש"י. לׁשֹון ויתרּצה, אפּתּנּו ‡Ûׁשּמא ¯ÁiÂ ְְֲִִֶֶֶַַַָָ«ƒ««

‡e‰ CÏB‰ Èk ÌÈ‰Ï‡ׁשאין ראה כב), (פסוק ¡…ƒƒ≈ֵֶָָ

ּגם ,ליל ונתאּוה הּמקֹום ּבעיני טֹוב ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּדבר

הרב: לׁשֹון ֶַָָזה

‡"¯Âויאמר טֹוען יטען אם הּגאֹון אמר ּכתב ¿ְְִִֵַַַַָָָֹֹ

(פסוק עּמהם תל לא לֹו ׁשאמר ִֵֵֶֶַַַָָֹאחר

לֹו אמר אי ‡Ìz,יב) CÏ Ìe˜להׁשיב יׁש ֵַָ≈ƒ»ְִֵָ

עד הראׁשֹונים עם ׁשּיל רצה לא הּׁשם ִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּכי

מהם: נכּבדים ׂשרים ְִִִֵֶֶָָָֹׁשּיבאּו

ÈÙÏeל ׁשלח ּכמֹו טעמֹו ּכי ,צר אין דעּתי ¿ƒְְְְֲִִֵֶַַַֹ

אמר הּׁשם ּכי ב), יג (לעיל ֲִִֵַַָָאנׁשים

לא והם כא) א (דברים רׁש עלה ְְְֲִֵֵֵֵָֹליׂשראל

נׁשלחה כב) פסוק (שם אמרּו רק ְְְֱִִֶַָָהאמינּו

ּכי זה, וכן הּׁשם. את מׁשה ׁשאל אז ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאנׁשים,

מה ואדעה יט) (פסוק לֹומר לֹו היה ּצר ְְֵֶַַַָָָֹמה

מחׁשבה ּבלּבֹו חׁשב רק עּמי, ּדּבר ה' ְֲִִִֵֵַַַַָָָּיֹוסף

ׁשּלא הּׁשמר רק אּתם ל לֹו אמר והּׁשם ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹרעה,

ּפרּוׁשי על והעד ,ל ּׁשאֹומר מה רק ְְְִֵֵֵֶַַַַַָתדּבר

דבריו: אּלּו הּוא, הֹול ּכי אלהים אף ְֱִִִֵֵַַַָָֹוּיחר

ÏÎÂ,הּגאֹון ּׁשאמר מה ּכי לי. ׁשוה אינּנּו זה ¿»ִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

יב) (פסוק לֹו אמר הּׁשם ּכי ּכן, ִֵֵֵֶַַָאינּנּו

ל עּמהם תל ברּולא ּכי העם את תאֹור א ִִֵֵֶֶָָָָָֹֹ

ואי ימנענּו העם את יקּלל ׁשּלא ּבעבּור ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּוא,

ולא אחרים, ׂשרים עם ללכת לֹו מּתר ְְֲִִִִֵֶֶֶָָָֹֻיהיה

הּׂשרים: מעלת חסרֹון ּבעבּור מּלכת ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָמנעֹו

‰Óeהאלהים ׁשּיּנחם נכֹון אינּנּו ר"א, ּׁשאמר «ֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

עּקׁשּות ּבעבּור אחֹור ּדברֹו ְְְֲִִַָָָויׁשיב

היה, כן לא אנׁשים ל ׁשלח וענין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹהּׁשֹואל,

יעניׁש ולא ב), יג (לעיל טעמֹו ּפרׁשּתי ְְְֲֲִִֵַַַָֹּוכבר

וחלילה. ּבֹו, רׁשּות יּתן אׁשר ּבדבר ְְְֱֲִִִֵֶָָָָָֹהאלהים

אּתה מּכאן אמרּו יב) כ (במדב"ר ְְִִַַָָָָּובּמדרׁש

מֹוליכין ּבּה ליל רֹוצה ׁשאדם ׁשּבדר ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָלמד

אֹותֹו:

ÔBÎp‰Âמנעֹו מּתחּלה ּכי הּזה, ּבענין ּבעיני ¿«»ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ברּו ּכי העם את יקּלל ׁשּלא ְִֵֵֶֶַַָָָֹהּׁשם

יקּללם ׁשּלא אחרי עּמהם יל ולּמה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּוא,

אמר ּכן על אחר, לדבר בֹו יחּפצּו לא ְְְְֵֵֵַַַַָָָֹוהם

ברּו ּכי העם את תאֹור ׁשּלא עּמהם תל ִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹלא

ּדברי את הֹודיעם ּבלעם ּכי ּובידּוע ְְְִִִִֵֶַָָָהּוא,

לא ּכי ׁשנית ּפעם אליו ׁשלח ּובלק ֱִִִֵֵַַַָָָָָֹֹהאלהים.

ונכּבדים רּבים ּבׂשרים ּכבֹוד לֹו והֹוסיף ְְְְֱִִִִִִֶַָָָהאמין,

ּוכבֹודֹו. ׂשכרֹו להרּבֹות ונדר הראׁשֹונים ְְְְְִִִַַָָָמן

ּבממֹון ּתלּוי הּדבר ׁשאין אֹותם, ענה ְְִֵֶַָָָָָָָָּובלעם

מּמּנּו ויׁשאל הּׁשם ּביד הּכל רק ּברצֹונֹו, ְְְְְִִִֵֶַַַַַֹֹולא

מה ּכי ּכהֹוגן, זה ועׂשה אֹותֹו, ּיצּוה מה ְְְִֶֶֶַַַָָעֹוד

טֹובה לעֹולם ה' ועצת עליֹון ּבדעת הּוא ְְְֲֶַַַַַָָָּידע
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i"yx£B�˙‡ ˙‡ L·ÁiÂ∑:ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אמר ּבעצמֹו. הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה, את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן, ««¬…∆¬…ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר אביהם, אברהם קדמ ּכבר כב)רׁשע, אתֿחמרֹו"(בראשית וּיחבׁש ּבּבקר אברהם "וּיׁשּכם :.·‡BÓ È¯NŒÌÚ∑ ְְְְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹƒ»≈»

רבה) ׁשוה(במדבר ּכלּבם .לּבֹו ְִִֶָָ
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את־אתנֹו וּיחבׁש ּבּבקר ּבלעם �ֲֶֹֹ�ֲֶַַֹֽ�ַ�ְִָָ�ַָוּיקם
אביהם, אברהם קּדמָך ּכבר רׁשע, הּקּב"ה, אמר ּבעצמֹו, הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן – אתנֹו" את ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ"וּיחבׁש

חמֹורֹו את וּיחבׁש ּבּבקר אברהם וּיׁשּכם ובפרש"י)ׁשּנאמר כא. (כב, ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

ׁשּמׁשוה ּומהּו ה', צּוּוי לקּים רצֹונֹו מּצד זאת עׂשה אבינּו אברהם זה ּולעּמת לבנ"י הּׂשנאה מּצד ּבעצמֹו חבׁש ּבלעם ּתמּוּה: ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻלכאֹורה

אביהם"? אברהם קּדמָך "ּכבר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּביניהם,

כן ּפי על אף לקּללם, מניחֹו אינֹו ׁשהּקּב"ה ראה ּכאׁשר וגם יׂשראל, את לקּלל ּבלק ידי על נׂשּכר ּבלעם ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

להּלן ּפרׁש"י וע"ד יׂשראל, ּבני על לקטרג אֹו יׂשראל, את ח"ו לקּלל ויתרּצה" אפּתּנּו "ׁשּמא ּבלּבֹו חׁשב ּכי – ּבלעם" (כד,"וּילְך ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ּתחּול".א) עוֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה עוֹונֹותיהם, "אזּכיר ּבלעם ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאמר

ּבז היה ּבעצמֹו, האתֹון ּדחביׁשת ּבּפעּולה זה דרְך הנהגתֹוועל ּכי יׂשראל, עם על לקטרג היה), קֹוסם ּבלעם (ּכי נסּתר טעם ה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

זה ידי ועל הּׁשּורה", "קלקּול - ּכראּוי ׁשּלא ׁשהיּו ּבּמדּבר יׂשראל ּבני הנהגֹות ּכל את ּתזּכיר הּׁשּורה" "קלקּול - מתאימה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּבלּתי

ליׂשראל. ּדהּקּב"ה ח"ו האהבה להפְך ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹיגרם

הּזכּות ּכי לחּול, יכֹול אינֹו יׂשראל, ּדבני רצּויה הּבלּתי הנהגתם על ׁשהּקטרּוג אביהם" אברהם קּדמָך "ּכבר הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָועל

ּפעּלת את מֹונעת הּׁשּורה"), מקלקלת ("אהבה לה' אהבתֹו ּגדל מּצד הרגיל, ּכדרְך ׁשּלא - ּבעצמֹו האתֹון ׁשחבׁש אברהם ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻׁשל

ּבלעם. מעׂשה ידי ׁשעל רמב"ןהּקטרּוג ְְְֲִִֵֵֶַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr gk zegiy ihewl)

הּׁשּורה את מקלקלת ׁשהּׂשנאה כא)מּכאן, כב, ּבפרעה(רש"י ּׁשּנאמר מּמה ולא – ו)מּכאן יד, ּכי(ּבׁשּלח רכּבֹו". את "וּיאסר ְְְְְְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

ּכׁשאר עּמכם אתנהג "לא ׁשם: רׁש"י ּוכפרּוׁש יׂשראל, ּבני אחרי ולרּדף אליו להצטרף עּמֹו על להׁשּפיע ּכדי זאת עׂשה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּפרעה

ּגדֹול. רוח ׁשל חׁשּבֹון אּלא הּׁשּורה קלקּול היה לא זה ׁשּבמעׂשה הרי כו"'. לפניכם אקּדים . . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמלכים

ÏÊ‡Âכא d�z‡ ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»¿»≈»«»≈«¬«
:·‡BÓ È·¯·¯ ÌÚƒ«¿¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אלי אדּבר אׁשר הּדבר ּכרח ועל אּתם, ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָל

אמר ּבלעם, וּיל כן ּפי על ואף תעׂשה. ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאתֹו

רׁש"י. לׁשֹון ויתרּצה, אפּתּנּו ‡Ûׁשּמא ¯ÁiÂ ְְֲִִֶֶֶַַַָָ«ƒ««

‡e‰ CÏB‰ Èk ÌÈ‰Ï‡ׁשאין ראה כב), (פסוק ¡…ƒƒ≈ֵֶָָ

ּגם ,ליל ונתאּוה הּמקֹום ּבעיני טֹוב ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּדבר

הרב: לׁשֹון ֶַָָזה

‡"¯Âויאמר טֹוען יטען אם הּגאֹון אמר ּכתב ¿ְְִִֵַַַַָָָֹֹ

(פסוק עּמהם תל לא לֹו ׁשאמר ִֵֵֶֶַַַָָֹאחר

לֹו אמר אי ‡Ìz,יב) CÏ Ìe˜להׁשיב יׁש ֵַָ≈ƒ»ְִֵָ

עד הראׁשֹונים עם ׁשּיל רצה לא הּׁשם ִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּכי

מהם: נכּבדים ׂשרים ְִִִֵֶֶָָָֹׁשּיבאּו

ÈÙÏeל ׁשלח ּכמֹו טעמֹו ּכי ,צר אין דעּתי ¿ƒְְְְֲִִֵֶַַַֹ

אמר הּׁשם ּכי ב), יג (לעיל ֲִִֵַַָָאנׁשים

לא והם כא) א (דברים רׁש עלה ְְְֲִֵֵֵֵָֹליׂשראל

נׁשלחה כב) פסוק (שם אמרּו רק ְְְֱִִֶַָָהאמינּו

ּכי זה, וכן הּׁשם. את מׁשה ׁשאל אז ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאנׁשים,

מה ואדעה יט) (פסוק לֹומר לֹו היה ּצר ְְֵֶַַַָָָֹמה

מחׁשבה ּבלּבֹו חׁשב רק עּמי, ּדּבר ה' ְֲִִִֵֵַַַַָָָּיֹוסף

ׁשּלא הּׁשמר רק אּתם ל לֹו אמר והּׁשם ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹרעה,

ּפרּוׁשי על והעד ,ל ּׁשאֹומר מה רק ְְְִֵֵֵֶַַַַַָתדּבר

דבריו: אּלּו הּוא, הֹול ּכי אלהים אף ְֱִִִֵֵַַַָָֹוּיחר

ÏÎÂ,הּגאֹון ּׁשאמר מה ּכי לי. ׁשוה אינּנּו זה ¿»ִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

יב) (פסוק לֹו אמר הּׁשם ּכי ּכן, ִֵֵֵֶַַָאינּנּו

ל עּמהם תל ברּולא ּכי העם את תאֹור א ִִֵֵֶֶָָָָָֹֹ

ואי ימנענּו העם את יקּלל ׁשּלא ּבעבּור ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּוא,

ולא אחרים, ׂשרים עם ללכת לֹו מּתר ְְֲִִִִֵֶֶֶָָָֹֻיהיה

הּׂשרים: מעלת חסרֹון ּבעבּור מּלכת ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָמנעֹו

‰Óeהאלהים ׁשּיּנחם נכֹון אינּנּו ר"א, ּׁשאמר «ֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

עּקׁשּות ּבעבּור אחֹור ּדברֹו ְְְֲִִַָָָויׁשיב

היה, כן לא אנׁשים ל ׁשלח וענין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹהּׁשֹואל,

יעניׁש ולא ב), יג (לעיל טעמֹו ּפרׁשּתי ְְְֲֲִִֵַַַָֹּוכבר

וחלילה. ּבֹו, רׁשּות יּתן אׁשר ּבדבר ְְְֱֲִִִֵֶָָָָָֹהאלהים

אּתה מּכאן אמרּו יב) כ (במדב"ר ְְִִַַָָָָּובּמדרׁש

מֹוליכין ּבּה ליל רֹוצה ׁשאדם ׁשּבדר ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָלמד

אֹותֹו:

ÔBÎp‰Âמנעֹו מּתחּלה ּכי הּזה, ּבענין ּבעיני ¿«»ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ברּו ּכי העם את יקּלל ׁשּלא ְִֵֵֶֶַַָָָֹהּׁשם

יקּללם ׁשּלא אחרי עּמהם יל ולּמה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּוא,

אמר ּכן על אחר, לדבר בֹו יחּפצּו לא ְְְְֵֵֵַַַַָָָֹוהם

ברּו ּכי העם את תאֹור ׁשּלא עּמהם תל ִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹלא

ּדברי את הֹודיעם ּבלעם ּכי ּובידּוע ְְְִִִִֵֶַָָָהּוא,

לא ּכי ׁשנית ּפעם אליו ׁשלח ּובלק ֱִִִֵֵַַַָָָָָֹֹהאלהים.

ונכּבדים רּבים ּבׂשרים ּכבֹוד לֹו והֹוסיף ְְְְֱִִִִִִֶַָָָהאמין,

ּוכבֹודֹו. ׂשכרֹו להרּבֹות ונדר הראׁשֹונים ְְְְְִִִַַָָָמן

ּבממֹון ּתלּוי הּדבר ׁשאין אֹותם, ענה ְְִֵֶַָָָָָָָָּובלעם

מּמּנּו ויׁשאל הּׁשם ּביד הּכל רק ּברצֹונֹו, ְְְְְִִִֵֶַַַַַֹֹולא

מה ּכי ּכהֹוגן, זה ועׂשה אֹותֹו, ּיצּוה מה ְְְִֶֶֶַַַָָעֹוד

טֹובה לעֹולם ה' ועצת עליֹון ּבדעת הּוא ְְְֲֶַַַַַָָָּידע
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(áë)ýåýé Càìî ávéúiå àeä CìBä-ék íéäìà óà-øçiå©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«¥´¼©¦§©¥º©§©¯§Ÿ̈²
:Bnò åéøòð éðLe Bðúà-ìò áëø àeäå Bì ïèNì Cøca©¤−¤§¨¨´®§ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬§¨¨−¦«

i"yx£‡e‰ CÏB‰ŒÈk∑ליל ונתאּוה הּמקֹום ּבעיני רע ׁשהּדבר BÏ.ראה ÔËNÏ∑(שם)והיה היה, רחמים ׁשל מלא ƒ≈ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ¿»»ְְֲִֶַַָָָָָ
ויאבד יחטא ׁשּלא מּלחטא, למנעֹו BnÚ.רֹוצה ÂÈ¯Ú� È�Le∑ׁשני עּמֹו יֹולי ,לּדר הּיֹוצא חׁשּוב לאדם מּכאן ְְְֱֲִֶֶֶַַָָֹֹֹ¿≈¿»»ƒְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

זה את זה ּומׁשּמׁשים וחֹוזרים לׁשּמׁשֹו, .אנׁשים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָ

(âë)Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥´¤¨«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
iå äãOa Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìLC §¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤©¨¤®©©³

:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà íòìa¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
i"yx£ÔB˙‡‰ ‡¯zÂ∑ׁשּיׁש ׁשּמּתֹו האדם, מן יֹותר לראֹות לּבהמה רׁשּות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנתן ראה; לא והּוא «≈∆»»ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

מּזיקין ּכׁשּיראה ּדעּתֹו ּתּטרף ּדעת, B„Èa.ּבֹו ‰ÙeÏL Ba¯ÁÂ∑ׁשל זינן ׁשּכלי אּמנּותֹו, ּכלי הּניח זה רׁשע אמר: ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ¿«¿¿»¿»ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּבאּמנּותֹו. עליו ואבא ׁשּלֹו את אתּפׂש אני אף ׁשּלהם, אּמנּות ׁשהּוא ּבפיו, עליהם ּבא והּוא ּבחרב, העֹולם ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֻֻֻאּמֹות

סֹופֹו היה לא)וכן ּבחרב"(במדבר הרגּו ּבןּֿבעֹור ּבלעם "ואת רמב"ן.: ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָ

(ãë)îa ýåýé Càìî ãîòiåøãâå äfî øãb íéîøkä ìBòL ©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬¦¤−§¨¥¬
:äfî¦¤«

i"yx£ÏBÚLÓa∑וכן "ּבׁשביל". כ)ּכתרּגּומֹו: הרגלים(מ"א ּבכּפֹות הּנדּבק עפר – לׁשעלים" ׁשֹומרֹון עפר יׂשּפק "אם : ¿ƒ¿ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
וכן מ)ּבהּלּוכן. ּובהּלּוכֹו(ישעיה ּברגליו – מים" ּבׁשעלֹו מדד "מי :.‰fÓ ¯„‚Â ‰fÓ ¯„b∑אבנים ׁשל "ּגדר" סתם ְְְְְְֳִִִִֵַַַָָָָ»≈ƒ∆¿»≈ƒ∆ְֲִֵֶָָָ

.הּוא

zÚ˙‡Â„כב ‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¬≈»≈¿ƒ¿««
·Î¯ ‡e‰Â dÏ ÔËNÏ ‡Á¯‡a ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿»»«¿»¿»¿»¿»»≈¿»≈

:dnÚ È‰BÓÏeÚ ÔÈ¯˙e d�z‡ ÏÚ««»≈¿≈≈ƒƒ≈

zÚÓ„כג ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡�z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿««
‡�z‡ ˙ËÒe d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈¿««»»
˙È ÌÚÏ· ‡ÁÓe ‡Ï˜Áa ˙ÏÊ‡Â ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»«¬»«¿«¿»¿»ƒ¿»»

:‡Á¯‡Ï d˙eÈËÒ‡Ï ‡�z‡«»»¿«¿¿«¿»¿»

‡˙¯‡כד ‡iÓ¯k ÏÈ·La ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ Ì˜Â¿»«¿»»«¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿»
:‡kÓ ‡¯„‚Â ‡kÓ ‡¯„‚c¿»≈»ƒ»¿»≈»ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּיענה מה ויֹודיעּנּו ,ּבּדר חּטאים יֹורה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָוהּוא

ּבעתיד: להם ּיקרה מה לֹו יּגיד אֹו גֹוי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָמלאכי

‰p‰Âהעם ּכי הֹודעּתי ּכבר לֹו, אמר הּׁשם ¿ƒ≈ְְִִֵַַַָָָָ

ועּתה לקּללם, תּוכל ולא הּוא ְְְְַַַָָָֹּברּו

,לפני EÏחזרּו ‡¯˜Ï Ì‡Âּכלֹומר ּבאּו ּבלבד ְְֶָָ¿ƒƒ¿…¿ְְִַַָ

ּתקּללׁשּי ׁשּלא מנת על עּמהם ּבלכּת תרּצּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

מּתחּלה, הֹודעּתי ּכאׁשר העם CÏאת Ìe˜ ְְֲִִִֶֶַַָָָ≈

B˙B‡ EÈÏ‡ ¯a„‡ ¯L‡ ¯·c‰ ˙‡ C‡Â ,Ìz‡ƒ»¿«∆«»»¬∆¬«≈≈∆

,‰NÚ˙לבר אֹות אצּוה אם ׁשאפּלּו «¬∆ְְֲֲִִֵֶֶַָ

טעם וזה מּבלק, תירא [ו]לא "‡Ìׁשּתברכם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹƒ

."‡¯˜Ïמּתחּלה הּנכּבד לּׁשם החפץ היה וכן ƒ¿…ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּלא אֹותם הֹודיעֹו אחרי עּמהם, ֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּיל

ּכי יצּוה, ּכאׁשר ּבענינם וׁשּיתנהג ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָיקּללם

מּפי יׂשראל את ׁשיבר יתּבר לפניו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהרצֹון

הּגֹוים: ִִַָנביא

‰p‰Âבלק לׂשרי ּכן להּגיד ּבלעם על היה ¿ƒ≈ְְְִִֵֵַַָָָָָָ

להיֹות אֹותי הּׁשם הרׁשה הּנה ְְְִִִִֵֵֵַָֹולאמר,

לקּלל ׁשּלא מנת על אבל ּבלבד, לכם ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹקרּוא

לבר אֹותי יצּוה ׁשאם מנת ועל העם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאת

מּניחים יהיּו ּבכ יתרּצּו לא ואם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹׁשאברכם,

ּבלק אמר הּׁשנית הּזאת ּבּפעם ּגם ּכי ִִֵַַַַַַַָָָֹאֹותֹו,

הּזה, העם את לי קבה ּנא ּולכה יז) ְִֵֶַָָָָָָ(פסוק

אחר לדבר ולא עתידֹות להֹודיעֹו ּבֹו יחּפץ ְְְְֲִִֵַַָָֹֹֹלא

חפצֹו מרב ּבלעם והּנה העם. את לקֹוב ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹזּולתי

ּכלּום: להם אמר ולא זה הֹודיעם לא ְְִֶֶֶֶַָָָָֹֹללכת

Ì˜iÂעּמהם וּיל אתֹונֹו את וּיחבׁש ּבּבקר «»»ֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

חרה ּכן על חפצם, להּׁשלים ְְְְִֵֶֶַַָָָּכרֹוצה

היה לא הֹודיעם ׁשאּלּו הּוא הֹול ּכי ה' ִִִֵֶַָָָֹאף

ּבלכּתֹו ּכי ה', חּלּול ּבזה ׁשהיה ועֹוד .ְְְִִֵֶֶֶָָָהֹול

ׁשּנתן חׁשבּו הּׁשם ּברׁשּות והּוא סתם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָעּמהם

ּבֹו חזר והּנה העם, את להם לקּלל רׁשּות ְְְִֵֵֶֶַַָָָָלֹו

ּכי העם את תאֹור "לא ּתחּלה ּׁשאמר ְִִִֶֶַַָָָָָֹמּמה

וכאׁשר להם, ּׁשהּגיד מה ּכפי הּוא" ְְֲִִִֶֶֶַַָָברּו

כן אחרי ּכי יאמרּו יקּללם, ׁשּלא עֹוד ְְְְֲִִֵֵֵֶַַֹֹיראּו

ּבאנֹוׁש, ּכהתל ּבהם יהּתל אֹו עֹוד ְְְֱִֵֵֶֶַַָָנמל

יׂשראל נצח ּכי הּזה ּכּדבר מעׂשֹות לה' ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָחלילה

יּנחם: ִֵָֹלא

הּׁשם מלאכי ה'. מלא את האתֹון וּתרא ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָ(כג)

לחּוׁש יראּו לא הּנבדלים ְְְִִִִֵַַָָֹהּׂשכלים

וכאׁשר ּבמראה, נתּפׂש ּגּוף אינם ּכי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהעינים,

לאנ אֹו לנביאים ּכדנּיאליראּו הּקדׁש הרּוח ׁשי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּכאׁשר הּמׂשּכלת הּנפׁש ּבמראֹות אֹותם ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָיּׂשיגּו

ׁשּתחּתיה, לּמדרגה אֹו הּנבּואה למעלת ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָּתּגיע

על אפׁשר. אי הּבהמה לעיני ׁשּיּוׂשגּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָאבל

לפרׁש ּתּוכל ‰‡˙ÔB",ּכן ‡¯zÂ"הרּגיׁשה ּכי ְֵֵַָ«≈∆»»ְִִִָ

הּמלא והּוא מּלעבר אֹותּה מפחיד ְְְְֲִִַַַַָָָָֹּבדבר

הרּבה ראה ולּבי ּכענין לׂשטן, יצא ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָאׁשר

ההּׂשגה על ׁשּיאמר טז), א (קהלת ודעת ְֶַַַַַַָָָָָֹחכמה

הראּות: על ְַָֹלא

¯L‡ÎÂ,הּדּבּור הּבֹורא לּה וׂשם הּנס ּבּה ארע ¿«¬∆ְִֵֵֵַַַַָָָ

ההסּכן ל) (פסוק לבלעם ְְְְִֵַַָָָאמרה

למה ידעה לא אבל ּכה, ל לעׂשֹות ְְְְֲֲִִַַָָָָָֹֹהסּכנּתי

,ּכ בּה נעׂשה לאֹונסה ּכי ּכן, עּתה ְְְֲִֵַַָָָָָָָעׂשתּה

עֹומד הּׁשם מלא "הּנה לֹו אמרה לא ְְְִִֵֵֵַַַָָָֹּולפיכ

עלתה לא ּכי ּבידֹו" ׁשלּופה וחרּבֹו ְְְְְְְִִֶַָָָָֹלנגּדי

ּכלל: זה לדעת ְֶַַַָָָָָהּׂשגתּה

‰ÙeÏL Ba¯ÁÂ '‰ C‡ÏÓ ˙‡ ‡¯zÂ ¯Ó‡Â¿»««≈∆∆«¿«¿«¿¿»
,B„Èa,מלא ּכי אף חרב ׁשּתראה לא ¿»ְְִִֶֶֶֶַַָֹ

נכֹון הּמלא היֹות מּפני ּכי הּכתּוב ירמז ְְְֱֲִִִֵַַַָָָָֹאבל

לּה נדמה גדֹולה חרדה חרּדה ּבהן ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָלהּכֹות

ּכי נאמר ואם אֹותּה. לׁשחט ּבאים ְְְִִִִִַָָֹֹּכאּלּו

ּכאׁשר אנׁשים, ּבדמּות הּנראים ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָהּמלאכים

יּוׂשגּו ב), יח (בראשית וּירא ּבפרׁשת ְְְְִִֵַַַָָָהזּכרּתי

יראּנּו לא אי ּכן אם הּבהמֹות, לעיני ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַֹאף

ׁשהֹוסיף יּתכן, אבל ּבּסנורים. הּכה ולא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּבלעם,

וראתה הּדּבּור ּבּה ׁשהֹוסיף מי עיניה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבהּׂשגת

הּׁשם "ויגל הּכתּוב ּבּה הזּכיר ולא ְְְְִִֵַַַַָָָָֹּכאדם,

(פסוק ּבאדֹוניה הזּכיר ּכאׁשר האתֹון" ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָעיני

ּכבריאה ּגדֹול נס ּבאתֹון ּכּלֹו הענין ּכי ְְִִִִֵָָָָָָֻלא),

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy

(äë)øéwä-ìà õçlzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½
:dúkäì óñiå øéwä-ìà íòìa ìâø-úà õçìzå©¦§©²¤¤¬¤¦§¨−¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«

i"yx£ıÁlzÂ∑עצמּה ּבלעם∑ıÁÏzÂ.היא אתֿרגל אחרים, .את «ƒ»≈ְִַָ«ƒ¿«ְֲִִֵֶֶֶֶָ

(åë)øLà øö íB÷îa ãîòiå øBáò ýåýé-Càìî óñBiå©¬¤©§©§Ÿ̈−£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²
:ìåàîNe ïéîé úBèðì Cøc-ïéà¥«¤¬¤¦§−¨¦¬§«Ÿ

i"yx£¯B·Ú '‰ŒC‡ÏÓ ÛÒBiÂ∑ּכמֹו אחר, ּבמקֹום לפניו להיֹות ,להל לפניו עֹוד לג)לעבר עבר(בראשית "והּוא : «∆«¿«¬ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָֹ
הראהּו אבֹות סימני מקֹומֹות? ּבׁשלׁשה לעמד ראה מה ּבתנחּומא: יׁש אּגדה ּומדרׁש .לפניהם". ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(æë)íòìa úçz õaøzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½©¦§©−©´©¦§¨®
iå íòìa óà-øçiå:ìwna ïBúàä-úà C ©¦«©©´¦§½̈©©¬¤¨«¨−©©¥«

(çë)-äî íòìáì øîàzå ïBúàä ét-úà ýåýé çzôiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´¨«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ¤
ìL äæ éðúékä ék Eì éúéNò:íéìâø L ¨¦´¦§½¦´¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«

i"yx£ÌÈÏ‚¯ LÏL ‰Ê∑ּבּׁשנה רגלים ׁשלׁש החֹוגגת אּמה לעקר מבּקׁש אּתה לֹו: .רמז ∆»…¿»ƒְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

(èë)áøç-Lé eì éa zìlòúä ék ïBúàì íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¨«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ
ézâøä äzò ék éãéa:C §¨¦½¦¬©−̈£©§¦«

i"yx£zÏlÚ˙‰∑ּובּזיֹון ּגנאי לׁשֹון È„Èa.ּכתרּגּומֹו: ·¯ÁŒLÈ eÏ∑זה הּׂשרים: ּבעיני זה ּדבר לֹו היה ּגדֹולה ּגנּות ƒ¿««¿¿ְְְְִַַָ∆∆∆¿»ƒְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ
זין לכלי צרי זה ּולאתֹון – ּבפיו ׁשלמה אּמה להרג הֹול. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻ

(ì)ðúà éëðà àBìä íòìa-ìà ïBúàä øîàzå-øLà E ©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈£Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹£¤
úBNòì ézðkñä ïkñää äfä íBiä-ãò EãBòî éìò záëø̈©´§¨¨©À¥«§Æ©©´©¤½©«©§¥´¦§©½§¦©«£¬

:àì øîàiå äk Eì§−®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ
i"yx£Èz�kÒ‰ ÔkÒ‰‰∑וכן כב)ּכתרּגּומֹו, ליּה:(איוב אמרּו ּבּגמרא: זה מקרא ּדרׁשּו ורּבֹותינּו יסּכןּֿגבר". "הלאל : ««¿≈ƒ¿«¿ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשד ּברטיבא להֹון: אמר אסּוסיא? רכבּת לא טעמא זרהמאי עבֹודה ּבמּסכת ּכדאיתא כּו' ליּה ד)אי .(דף ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

(àì)ávð ýåýé Càìî-úà àøiå íòìá éðéò-úà ýåýé ìâéå©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼©©º§¤©§©³§Ÿ̈Æ¦¨´
:åétàì eçzLiå ãwiå Bãéa äôìL Baøçå Cøcaרמב"ן ©¤½¤§©§¬§ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−§©¨«

Á„‡Â˜˙כה ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡�z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿ƒ¿≈«
‡Ï˙ÎÏ ÌÚÏ·„ ‡Ï‚¯ ˙È ˙˜Á„e ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿»

:dÁÓÓÏ ÛÒB‡Â¿≈¿ƒ¿«

Ú˜כו ¯˙‡a Ì˜Â ¯aÚÓÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÛÒB‡Â¿≈«¿»»«¿»¿∆¿»¿»«¬«»
:‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡�ÈnÈÏ ÈËÒÓÏ Á¯‡ ˙ÈÏ Ècƒ≈…«¿ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»

BÁz˙כז ˙Ú·¯e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡�z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿»«¿
‡�z‡ ˙È ‡ÁÓe ÌÚÏ·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e ÌÚÏaƒ¿»¿≈»¿»¿ƒ¿»¿»»«»»

:‡¯ËÁa¿À¿»

ÌÚÏ·Ïכח ˙¯Ó‡Â ‡�z‡„ ‡Óet ˙È ÈÈ Á˙Ùe¿«¿»»»¿«»»«¬»«¿ƒ¿»
:ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz Ô�c Èp˙ÈÁÓ È¯‡ CÏ ˙È„·Ú ‰Ó∆¬»ƒ»¬≈¿ƒ«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

‡elכט Èa zÎiÁ È¯‡ ‡�z‡Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«»»¬≈«ƒ¿¿ƒƒ
:CÈzÏË˜ ÔÚÎ È¯‡ È„Èa ‡a¯Á ˙È‡ ÔBÙƒ«¿»ƒƒ¬≈¿«¿«¿ƒ

Ècל C�z‡ ‡�‡ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ‡�z‡ ˙¯Ó‡Â«¬»««»»¿ƒ¿»¬»¬»«»»ƒ
ÛÏÈÓ‰ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú C˙È‡cÓ ÈÏÚ z·Î¿̄«¿¿¬«ƒ¿ƒ»«»»≈¬≈«

:‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ„k CÏ „aÚÓÏ ‡�ÙÈl‡«ƒ¿»¿∆¿«»¿≈«¬«»

Î‡ÏÓ‡לא ˙È ‡ÊÁÂ ÌÚÏ· È�ÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈≈ƒ¿»«¬»»«¿»»
d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a „zÚÓ ÈÈ„«¿»¿««¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈

:È‰Bt‡Ï „È‚Òe Ú¯Îe¿«¿ƒ¿«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

נקרא ואינֹו הּׁשמׁשֹות ּבין ּבּנבראים ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָחדׁשה

ּבלבד: עינים ְִִִֵַָּגּלּוי

Ï·‡יזּכירּו לא מ"ו) פ"ה (אבות רּבֹותינּו ¬»ְִֵַַֹ

הּזה, הּנס וטעם ּפיה. ּפתיחת רק ְְִִִִֵֶַַַַַַַָּבּנּסים

מי אֹו לאדם ּפה ׂשם מי לבלעם ְְְְִִִֶַָָָָָלהראֹות

ּפי ּפֹותח הּׁשם ּכי להֹודיעֹו אּלם, ְִִִִֵֵֵַַָיׂשּום

ּפי ּברצֹונֹו ׁשּיאלם ׁשּכן וכל ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהנאלמים,

לדּבר ּדברים ּבפיהם יׂשים ּגם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָהמדּברים,

יל ׁשּלא ּולהזהירֹו ּבידֹו, הּכל ּכי ְְְְִִִֵֵֶַַָֹֹּכרצֹונֹו

מנחׁש ּכי ּבהם, ויקּללם וקסם נחׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאחר

היה: ְֵָָוקֹוסם

הּכתּוב מּזה בלעם. עיני את ה' ויגל ְְִִֵֵֶֶַַַָָ(לא)

היה אּלּו נביא, היה לא ּבלעם ּכי ְְִִִִִַָָָָָָֹנלמד

הּמלא ּבראּית העינים לגּלּוי יצטר אי ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָנביא

לנבּואה הּגיע ׁשּלא ּבמי הּכתּוב יאמר ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹּכאׁשר

הּמצרית והגר יז) ו (מ"ב אליׁשע ְְְֱִִִַַַָָָּכנער

ּבּנביאים, ּכן יאמר ולא יט), כא ְְִִֵַַֹֹ(בראשית

ּבן ּבלעם כב) יג (יהושע הּכתּוב קראֹו ְְְִֶַָָָָוכ

הּקֹוסם: ְֵַּבעֹור

‰Óe'ה ידּבר ּכאׁשר ח) (פסוק הּוא ּׁשאמר «ְֲֵֶֶַַַָ

ּבקסמיו העתידֹות ידיעתֹו יקרא ְְְֲִִִִֵָָָָָָאלי,

הּׁשם אליו ּבא יׂשראל לכבֹוד אבל ה'". ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ"ּדבר

עינים לגּלּוי זכה כן ואחרי ההּוא, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָּבּלילה

למעלת עלה ּובּסֹוף עּמֹו, ודּבר הּמלא ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָּבראּית

ּבעבּור והּכל טז), ד כד (להלן ׁשּדי ְֲֲֵַַַַַֹמחזה

היה לארצֹו ׁשּׁשב ואחרי ולכבֹודם. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָיׂשראל

(יהושע ּבמיתתֹו הּכתּוב יקראּנּו כן ּכי ְְִִִֵֵֶַָָָקֹוסם,

הרגּו הּקֹוסם ּבעֹור ּבן ּבלעם ואת כב) ְְְְִֵֶֶַָָיג

הּׁשם: ּבנביא יד ׁשּיׁשלחּו וחלילה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּבחרב,

CÎÂ,(יט (כ רּבה סיני ּבמדּבר ּבּמדרׁש אמרּו ¿»ְְְְִִִַַַַָָָ

לבלק ּוכׁשּנזּדּווג הּקדׁש, לרּוח נזקק ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבלעם

קֹוסם להיֹות וחזר הּקדׁש רּוח מּמּנּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹנסּתּלקה

היית רם צוח לפיכ ּבלק:ּכבּתחּלה, והֹורידּני י ְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָ



סה wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy

(äë)øéwä-ìà õçlzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½
:dúkäì óñiå øéwä-ìà íòìa ìâø-úà õçìzå©¦§©²¤¤¬¤¦§¨−¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«

i"yx£ıÁlzÂ∑עצמּה ּבלעם∑ıÁÏzÂ.היא אתֿרגל אחרים, .את «ƒ»≈ְִַָ«ƒ¿«ְֲִִֵֶֶֶֶָ

(åë)øLà øö íB÷îa ãîòiå øBáò ýåýé-Càìî óñBiå©¬¤©§©§Ÿ̈−£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²
:ìåàîNe ïéîé úBèðì Cøc-ïéà¥«¤¬¤¦§−¨¦¬§«Ÿ

i"yx£¯B·Ú '‰ŒC‡ÏÓ ÛÒBiÂ∑ּכמֹו אחר, ּבמקֹום לפניו להיֹות ,להל לפניו עֹוד לג)לעבר עבר(בראשית "והּוא : «∆«¿«¬ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָֹ
הראהּו אבֹות סימני מקֹומֹות? ּבׁשלׁשה לעמד ראה מה ּבתנחּומא: יׁש אּגדה ּומדרׁש .לפניהם". ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(æë)íòìa úçz õaøzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½©¦§©−©´©¦§¨®
iå íòìa óà-øçiå:ìwna ïBúàä-úà C ©¦«©©´¦§½̈©©¬¤¨«¨−©©¥«

(çë)-äî íòìáì øîàzå ïBúàä ét-úà ýåýé çzôiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´¨«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ¤
ìL äæ éðúékä ék Eì éúéNò:íéìâø L ¨¦´¦§½¦´¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«

i"yx£ÌÈÏ‚¯ LÏL ‰Ê∑ּבּׁשנה רגלים ׁשלׁש החֹוגגת אּמה לעקר מבּקׁש אּתה לֹו: .רמז ∆»…¿»ƒְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

(èë)áøç-Lé eì éa zìlòúä ék ïBúàì íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¨«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ
ézâøä äzò ék éãéa:C §¨¦½¦¬©−̈£©§¦«

i"yx£zÏlÚ˙‰∑ּובּזיֹון ּגנאי לׁשֹון È„Èa.ּכתרּגּומֹו: ·¯ÁŒLÈ eÏ∑זה הּׂשרים: ּבעיני זה ּדבר לֹו היה ּגדֹולה ּגנּות ƒ¿««¿¿ְְְְִַַָ∆∆∆¿»ƒְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ
זין לכלי צרי זה ּולאתֹון – ּבפיו ׁשלמה אּמה להרג הֹול. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻ

(ì)ðúà éëðà àBìä íòìa-ìà ïBúàä øîàzå-øLà E ©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈£Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹£¤
úBNòì ézðkñä ïkñää äfä íBiä-ãò EãBòî éìò záëø̈©´§¨¨©À¥«§Æ©©´©¤½©«©§¥´¦§©½§¦©«£¬

:àì øîàiå äk Eì§−®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ
i"yx£Èz�kÒ‰ ÔkÒ‰‰∑וכן כב)ּכתרּגּומֹו, ליּה:(איוב אמרּו ּבּגמרא: זה מקרא ּדרׁשּו ורּבֹותינּו יסּכןּֿגבר". "הלאל : ««¿≈ƒ¿«¿ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשד ּברטיבא להֹון: אמר אסּוסיא? רכבּת לא טעמא זרהמאי עבֹודה ּבמּסכת ּכדאיתא כּו' ליּה ד)אי .(דף ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

(àì)ávð ýåýé Càìî-úà àøiå íòìá éðéò-úà ýåýé ìâéå©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼©©º§¤©§©³§Ÿ̈Æ¦¨´
:åétàì eçzLiå ãwiå Bãéa äôìL Baøçå Cøcaרמב"ן ©¤½¤§©§¬§ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−§©¨«

Á„‡Â˜˙כה ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡�z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿ƒ¿≈«
‡Ï˙ÎÏ ÌÚÏ·„ ‡Ï‚¯ ˙È ˙˜Á„e ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿»

:dÁÓÓÏ ÛÒB‡Â¿≈¿ƒ¿«

Ú˜כו ¯˙‡a Ì˜Â ¯aÚÓÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÛÒB‡Â¿≈«¿»»«¿»¿∆¿»¿»«¬«»
:‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡�ÈnÈÏ ÈËÒÓÏ Á¯‡ ˙ÈÏ Ècƒ≈…«¿ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»

BÁz˙כז ˙Ú·¯e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡�z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿»«¿
‡�z‡ ˙È ‡ÁÓe ÌÚÏ·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e ÌÚÏaƒ¿»¿≈»¿»¿ƒ¿»¿»»«»»

:‡¯ËÁa¿À¿»

ÌÚÏ·Ïכח ˙¯Ó‡Â ‡�z‡„ ‡Óet ˙È ÈÈ Á˙Ùe¿«¿»»»¿«»»«¬»«¿ƒ¿»
:ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz Ô�c Èp˙ÈÁÓ È¯‡ CÏ ˙È„·Ú ‰Ó∆¬»ƒ»¬≈¿ƒ«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

‡elכט Èa zÎiÁ È¯‡ ‡�z‡Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«»»¬≈«ƒ¿¿ƒƒ
:CÈzÏË˜ ÔÚÎ È¯‡ È„Èa ‡a¯Á ˙È‡ ÔBÙƒ«¿»ƒƒ¬≈¿«¿«¿ƒ

Ècל C�z‡ ‡�‡ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ‡�z‡ ˙¯Ó‡Â«¬»««»»¿ƒ¿»¬»¬»«»»ƒ
ÛÏÈÓ‰ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú C˙È‡cÓ ÈÏÚ z·Î¿̄«¿¿¬«ƒ¿ƒ»«»»≈¬≈«

:‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ„k CÏ „aÚÓÏ ‡�ÙÈl‡«ƒ¿»¿∆¿«»¿≈«¬«»

Î‡ÏÓ‡לא ˙È ‡ÊÁÂ ÌÚÏ· È�ÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈≈ƒ¿»«¬»»«¿»»
d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a „zÚÓ ÈÈ„«¿»¿««¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈

:È‰Bt‡Ï „È‚Òe Ú¯Îe¿«¿ƒ¿«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

נקרא ואינֹו הּׁשמׁשֹות ּבין ּבּנבראים ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָחדׁשה

ּבלבד: עינים ְִִִֵַָּגּלּוי

Ï·‡יזּכירּו לא מ"ו) פ"ה (אבות רּבֹותינּו ¬»ְִֵַַֹ

הּזה, הּנס וטעם ּפיה. ּפתיחת רק ְְִִִִֵֶַַַַַַַָּבּנּסים

מי אֹו לאדם ּפה ׂשם מי לבלעם ְְְְִִִֶַָָָָָלהראֹות

ּפי ּפֹותח הּׁשם ּכי להֹודיעֹו אּלם, ְִִִִֵֵֵַַָיׂשּום

ּפי ּברצֹונֹו ׁשּיאלם ׁשּכן וכל ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהנאלמים,

לדּבר ּדברים ּבפיהם יׂשים ּגם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָהמדּברים,

יל ׁשּלא ּולהזהירֹו ּבידֹו, הּכל ּכי ְְְְִִִֵֵֶַַָֹֹּכרצֹונֹו

מנחׁש ּכי ּבהם, ויקּללם וקסם נחׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאחר

היה: ְֵָָוקֹוסם

הּכתּוב מּזה בלעם. עיני את ה' ויגל ְְִִֵֵֶֶַַַָָ(לא)

היה אּלּו נביא, היה לא ּבלעם ּכי ְְִִִִִַָָָָָָֹנלמד

הּמלא ּבראּית העינים לגּלּוי יצטר אי ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָנביא

לנבּואה הּגיע ׁשּלא ּבמי הּכתּוב יאמר ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹּכאׁשר

הּמצרית והגר יז) ו (מ"ב אליׁשע ְְְֱִִִַַַָָָּכנער

ּבּנביאים, ּכן יאמר ולא יט), כא ְְִִֵַַֹֹ(בראשית

ּבן ּבלעם כב) יג (יהושע הּכתּוב קראֹו ְְְִֶַָָָָוכ

הּקֹוסם: ְֵַּבעֹור

‰Óe'ה ידּבר ּכאׁשר ח) (פסוק הּוא ּׁשאמר «ְֲֵֶֶַַַָ

ּבקסמיו העתידֹות ידיעתֹו יקרא ְְְֲִִִִֵָָָָָָאלי,

הּׁשם אליו ּבא יׂשראל לכבֹוד אבל ה'". ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ"ּדבר

עינים לגּלּוי זכה כן ואחרי ההּוא, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָּבּלילה

למעלת עלה ּובּסֹוף עּמֹו, ודּבר הּמלא ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָּבראּית

ּבעבּור והּכל טז), ד כד (להלן ׁשּדי ְֲֲֵַַַַַֹמחזה

היה לארצֹו ׁשּׁשב ואחרי ולכבֹודם. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָיׂשראל

(יהושע ּבמיתתֹו הּכתּוב יקראּנּו כן ּכי ְְִִִֵֵֶַָָָקֹוסם,

הרגּו הּקֹוסם ּבעֹור ּבן ּבלעם ואת כב) ְְְְִֵֶֶַָָיג

הּׁשם: ּבנביא יד ׁשּיׁשלחּו וחלילה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּבחרב,

CÎÂ,(יט (כ רּבה סיני ּבמדּבר ּבּמדרׁש אמרּו ¿»ְְְְִִִַַַַָָָ

לבלק ּוכׁשּנזּדּווג הּקדׁש, לרּוח נזקק ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבלעם

קֹוסם להיֹות וחזר הּקדׁש רּוח מּמּנּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹנסּתּלקה

היית רם צוח לפיכ ּבלק:ּכבּתחּלה, והֹורידּני י ְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָ



wlaסו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy

(áì)ðúà-úà úékä äî-ìò ýåýé Càìî åéìà øîàiåE ©³Ÿ¤¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤£´Ÿ§½
Cøcä èøé-ék ïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL äæ¤−¨´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈¦«¨©¬©¤−¤

:écâðì§¤§¦«
i"yx£Èc‚�Ï C¯c‰ Ë¯ÈŒÈk∑הּמׁשנה חכמי קה)רּבֹותינּו ׁשהּדר(שבת ּבׁשביל נטתה, ראתה, יראה, נֹוטריקֹון: ּדרׁשּוהּו ƒ»««∆∆¿∆¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ׁשחרד הּדר ּבעל ראיתי ּכי – "רטט" לׁשֹון – לנגּדי הּדר חרד ּכי מׁשמעֹו: ּולפי ּולהקניטני. לקנאתי ּכלֹומר: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָלנגּדי,
ּכמֹו הּוא, קצר ּומקרא ּולהמרֹותי, לכעסי ׁשהּוא ,הּדר יג)ּומהר רצֹון,(ש"ב לׁשֹון ירט אחרינא: ליׁשנא ּדוד". "וּתכל : ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

טז)וכן מקניטים(איוב אּלא ׁשאינן רׁשעים, עלֿידי אֹותֹו ּומנחם מפּיס – ירטני" רׁשעים רמב"ן."ועלֿידי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(âì)ìL äæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzåäúèð éìeà íéìâø L ©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−¨´§¨¦®©Æ¨«§¨´
:éúééçä dúBàå ézâøä äëúà-íb äzò ék éðtî¦¨©½¦¬©¨²©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬¤«¡¥«¦

i"yx£‰˙Ë� ÈÏe‡∑"לּולא" ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ׁש"אּולי" ּפעמים "לּולא", ‰¯‚Èz.ּכמֹו ‰Î˙‡ŒÌb∑מקרא זה הרי «»¿»ְְְְִִֵֵֵֶַַָ«…¿»»«¿ƒְֲִֵֶָ
ההריגה ּגם ּכי ידי, על קראת ּבלבד העּכבה לא ּכלֹומר, ,"אֹות הרגּתי "ּגם ּכמֹו: והּוא ‰È˙ÈÈÁ.מסרס, d˙B‡Â∑ ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ¿»∆¡≈ƒ

ׁשּלא(במ"ר) הרגּתיה, – לא" "וּיאמר ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבתֹוכחּתּה, לעמד יכלּת ולא והֹוכיחת ׁשּדּברה מּפני ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹועּתה
וכן הּברּיֹות. ּכבֹוד על הּמקֹום ׁשחס להׁשיב; יכֹול ולא ּבתֹוכחּתּה ּבלעם את ׁשּסּלקה היא זֹו כ)יאמרּו: "ואת(ויקרא : ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

וכן ּתהרגּו", הּבהמה"(שם)הּבהמה ואת האּׁשה את "והרגּת רמב"ן.: ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(ãì)ézòãé àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦µ´Ÿ¨©½§¦
éðéòa òø-íà äzòå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ékE ¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬§¥¤−

:él äáeLà̈¬¨¦«
i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï Èk∑לא" העיד ּופיו עליֹון, ּדעת ׁשּיֹודע מׁשּתּבח היה ׁשהּוא הֹודה; ּכרחֹו ועל ּגנּותֹו, זה ּגם ƒ…»«¿ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

Èl.ידעּתי" ‰·eL‡ EÈ�ÈÚa Ú¯ŒÌ‡∑,ללכת צּוני ּבעצמֹו הּוא לֹו: אמר זֹו. ּתׁשּובה היא הּמקֹום נגד להתריס ְִַָƒ«¿≈∆»»ƒְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לאברהם אמר מחזירֹו. ּומלא ּדבר ׁשאֹומר ,ּבכ הּוא למּוד ּדבריו! את מבּטל מלא כב)ואּתה "קחֿנא(בראשית : ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

לׁשּוב אני צרי ּבעיני רע אם אני, אף ּדברֹו, את ּבּטל מלא ועלֿידי וגֹו'" אתּֿבנ. ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

È˙לב ‡˙ÁÓ ‡Ó ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»«¿»«»¿≈»»
˙È˜Ù� ‡�‡ ‡‰ ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz Ô�c C�z‡¬»»¿«¿«ƒ¿ƒ»¬»¿»ƒ
ÏÊÓÏ ÈÚ¯ z‡c ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔËÒÓÏ¿ƒ¿«¬≈¿≈√»«¿«¿¿≈¿≈«

:ÈÏ·˜Ï ‡Á¯‡a¿»¿»¿»¿ƒ

Ïz˙לג Ô�c ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒe ‡�z‡ È�˙ÊÁÂ«¬«¿ƒ«»»¿«ƒ√»«¿«¿«
ÔÚÎ È¯‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒ ‡Ï ÔBÙ el‡ ÔÈ�ÓÊƒ¿ƒƒ»¿«ƒ√»«¬≈¿«

:˙ÈÓi˜ d˙ÈÂ ˙ÈÏË˜ C˙È Û‡«»»¿»ƒ¿»««≈ƒ

Ï‡לד È¯‡ ˙È·Á ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓÏ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»«¿»»ƒ¬≈»
ÔÚÎe ‡Á¯‡a È˙eÓ„˜Ï „zÚÓ z‡ Èc ˙ÈÚ„È¿»ƒƒ«¿¿««»√»ƒ¿»¿»¿«

:ÈÏ ·B˙‡ CÈ�ÈÚa LÈa Ì‡ƒƒ¿≈»≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ירט ההֹול ּכי לנגּדי. הּדר ירט ּכי ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ(לב)

אנכי ּכי עיני, לנגד אֹותּה ועּות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹּדרּכֹו

אֹו ועד. לעׂשֹות"Èc‚�Ï",הּיֹודע הּדר ׁשּירט ֵֵַַָ¿∆¿ƒֲֶֶֶַַַָ

הכעיסּו ּכי ּכמֹו אּונקלּוס, ּכדברי רצֹוני ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶּכנגד

לז). ג (נחמיה הּבֹונים לׁשֹון"Ë¯È"לנגד ְִֶֶַ»«ָ

טז (איוב ירטני רׁשעים ידי ועל וכן ְְְְְִִִִֵֵֵַָעּוּות,

(בפסוק ּפרׁשּתי ּכאׁשר והענין אֹותי. יעּות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָיא),

הּנכּבד, ה' מאת רׁשּות בּה היה ההליכה ּכי ְְֲִִִֵֵַַָָָָָכ),

ּדעּתם על עּמהם ּבלכּתֹו אֹותּה עּות ּבלעם ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאבל

העם: את ְֵֶֶַָָׁשּיקּלל

הּׂשדה אל וּתט בֹו, ּפרׁשּו לפני. וּתט ְְֵֵֵֶֶַַַַָָ(לג)

טעמֹו רק ,צר ואין לפני. היתה ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָֹּכאׁשר

וּיחּדלּו ּכמֹו הּלמ"ד, ּתׁשּמׁש כן ּכי מּפני, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָּכמֹו

להׂשּכיל חדל ח), יא (בראשית העיר ְְְִִִַַָָלבנֹות

וכמֹוהּו רּבים, וכן ד), לו (תהלים ְְְִִֵֵַָלהיטיב

את לפקד הּמל לפני החיל וׂשרי יֹואב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוּיצא

ד): כד (ש"ב יׂשראל את ְִֵֶָָָהעם

.È�tÓ ‰˙Ë� ÈÏe‡ ÌÚËÂ,המפרׁשים ּדעת על ¿«««»¿»ƒ»«ְְִַַַַָ

ּבּמקֹום יׁשּמׁש מּפני, ׁשּנטתה לּולא ְְְִֵֵֶַַַָָָָּכמֹו

הּוא ּדעּתי ועל ּכּלם. חבריו ּכדר ׁשּלא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהּזה

אֹו ּבּמלא הרּגיׁשה האתֹון ּכי ְְְְִִִַַַָָָָָּכמׁשמעֹו,

נטתה אבל הענין, מה ידעה ולא בֹו ְְְְֲֲִֶָָָָָָָָָֹראתה

ּכן על הּבהמֹות, ּכמנהג ׁשלּופה חרב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָמּפני

ונטתה האתֹון וּתראני לבלעם הּמלא ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָאמר

להרג אני ּכי מּפני, נטתה ּובׁשּמא ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹמּפני,

ּכ החייתי, אֹותּה אבל ּבאתי, החטאאֹות י ְְֱֲִִִֵֵֶַָָָ

ּבאתֹון: ולא ְְָָֹּב

.Èz‚¯‰ ‰Î˙‡ Ìbמּלת ר"א לעד"Ìb"אמר «…¿»»«¿ƒִַַָ«ְֵ

וטעם ׁשּדּברה. אחרי האתֹון ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמתה

,È˙ÈÈÁ‰,ימּות הּמלא את ּבראֹותֹו אדם ּבן ּכי ∆¡≈ƒְְִִֶֶַַָָָָ

ּכי אף לא), לב (בראשית נפׁשי וּתּנצל ְְִִִֵֵַַַָָוהעד

הּמלא עם ׁשּוּתפּות ׁשּום לּה ׁשאין ְְְִֵֵֶַַַָָָהּבהמה

אדם: ְֶָָּכבן

ÔÈ‡Âמּלת"Ìb"ּכי אמר, ּכאׁשר נדרׁש ¿≈ִַ«ְֲִִֶַַַָ

ׁשּנטתה עּתה ּכי ימּותּו, לא ְְִֵֶֶַָָָָֹׁשניהם

נטתה לא ואם ּבלעם את והחיה האתֹון ְְְְֱִִֵֶֶָָָָָָָֹמתה

אבל האתֹון. ּומחּיה ּבלעם את הֹורג ְְֲִֵֶֶַָָָָָָהיה

ּגם"Ìb"מּלת ּכמסרס ׁשהּוא רׁש"י, ּכדברי ִַ«ְְְִִִֵֶַַָֹ

:אֹות ְְִַָהרגּתי

,È˙ÈÈÁ‰ d˙B‡Â ÌÚËÂּכּלֹו החטא ּכי לֹומר ¿««¿»∆¡≈ƒְִֵַַֻ

עליה אין היא אבל ּבֹו, אֹות והרגּתי ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָעלי

מּפני ׁשּנטתה הנטּיה והּנה ּבֹו, ׁשּתמּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָחטא

חּנם אֹותּה והּכית ּכלל, לצרכּה לא ְְְְְְִִִָָָָָָָֹלטֹובת

טֹובה: ּתחת רעה לּה ְְַַַָָָָָָוגמלּת

‡ÏÂּבלעם עם בלק ׂשרי היּו אם הּכתּוב הּגיד ¿…ְִִִִִֵַָָָָָָ

לפניו רֹוכבים ׁשהיּו אֹו האּלה, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָּבּמעׂשים

עּמֹו ׁשהיּו והּקרֹוב ּובינֹו. ּביניהם היה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָורחֹוק

והּכֹות האתֹון ּבנטֹות וראּו מּמּנּו, יתּפרדּו ְְְְְִִִֶַָָָָֹלא

ּכמנהג ׁשהיה היּו ּכסבּורים אֹותּה, ְְְְִִִִֶַָָָָָּבלעם

ּדבר ּכי אף ּדּבּורּה, ׁשמעּו ולא הרעה ְְְְִִֵַַַָָָָָָֹהּבהמה

ּבלעם: עיני ּגּלּוי ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַָָהּמלא

e�È˙Ba¯Âׂשרי ׁשהיּו יד) כ (במדב"ר אמרּו ¿«≈ְֵֶָָָ

היה ׁשּלא נס ׁשראּו ּתמהים ְִֵֵֶֶָָָָֹמֹואב

ׁשּדּברה ׁשּכיון (שם) ואמרּו ּבעֹולם. ְְְְִֵֶֶָָָָָּכמֹותֹו

ׁשּדּברה היא זֹו אֹומרים האּמֹות יהּו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶָָָֹֻמתה,

ו יראה, אֹותּה ּברּוועֹוׂשין הּקדֹוׁש ׁשחס עֹוד ְְְִִֶַָָָָָ

אֹומרים יהּו ׁשּלא רׁשע ׁשל ּכבֹודֹו על ְְְִֶֶַָָֹהּוא

אפׁשר זה וכל ּבלעם. את ׁשּסלקה היא ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָזֹו

ּבמיתתּה הּכתּוב ׁשּדּבר לא הּקּבלה, ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּדר

ּפרׁשּתי: ּכאׁשר ְְֲִֵֶַַָּכלל,

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy

(äì)ñôàå íéLðàä-íò Cì íòìa-ìà ýåýé Càìî øîàiå©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½§¤À¤
éìà øaãà-øLà øácä-úàíòìa Cìiå øaãú Búà E ¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®©¥¬¤¦§−̈

:÷ìá éøN-íò¦¨¥¬¨¨«
i"yx£ÌÈL�‡‰ŒÌÚ CÏ∑(במ"ר)מֹוליכין ּבּה, ליל רֹוצה ׁשאדם אֹותֹוּבדר.ÒÙ‡Â∑אדּבר אׁשר הּדבר את ּכרח על ≈ƒ»¬»ƒְִִֵֵֶֶֶֶָָָ¿∆∆ְֲֲֲֵֶֶַַַָָָ

ÌÈL�‡‰ŒÌÚ.וגֹו' CÏ∑העֹולם מן להאבד וסֹופ עּמהם חלק ·Ï˜.ּכי È¯NŒÌÚ∑ּכמֹותם לקּללם רמב"ן.ׂשמח ְ≈ƒ»¬»ƒְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָƒ»≈»»ְְְֵַַָָָ

(åì)øéò-ìà Búàø÷ì àöiå íòìá àá ék ÷ìa òîLiå©¦§©¬¨¨−¦´¨´¦§¨®©¥¥̧¦§¨¹¤¦´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøà ìeáb-ìò øLà áàBîÀ̈£¤Æ©§´©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«

i"yx£˜Ïa ÚÓLiÂ∑לבּׂשרֹו ׁשלּוחים BÓ‡·.ׁשלח ¯ÈÚŒÏ‡∑(רבה ׁשּלֹו,(במדבר החׁשּובה עיר ׁשּלֹו, מטרֹוּפֹולין אּלּו «ƒ¿«»»ְְְִַַָ∆ƒ»ְֲִִֵֶֶֶַָ
לעקר! מבּקׁשים אּלּו מה ראה .לֹומר: ְְְֲִֵֵַַַָֹ

(æì)éìà ézçìL çìL àìä íòìa-ìà ÷ìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ
:Eãak ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì Cì-àø÷ì¦§Ÿ½̈¨¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−©§¤«

i"yx£E„ak ÏÎe‡ ‡Ï Ì�Ó‡‰∑ּבקלֹון מעּמֹו לצאת ׁשּסֹופֹו .נתנּבא, «À¿»…««¿∆ְְִִֵֵֵֶַָָ

(çì)éìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåìëéä äzò E ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½©¾̈£¨¬Ÿ
Búà éôa íéäìà íéNé øLà øácä äîeàî øac ìëeà©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧¨¦¯¡Ÿ¦²§¦−Ÿ¬

:øaãà£©¥«

ß fenz c"i iriax mei ß

(èì):úBöç úéø÷ eàáiå ÷ìa-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¨®©¨−Ÿ¦§©¬ª«

i"yx£˙BˆÁ ˙È¯˜∑אּלּו יעקרּו ׁשּלא ורחם ראה לֹומר: ּבחּוצֹותיה, וטף נׁשים אנׁשים, ׁשוקים, מלאה .עיר ƒ¿«Àְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

(î)øLà íéøOìå íòìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå©¦§©¬¨¨−¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈§©¨¦−£¤¬
:Bzà¦«

i"yx£Ô‡ˆÂ ¯˜a∑(שם)ּבלבד אחד וצאן אחד ּבקר מעט, .ּדבר »»»…ְְִֶֶַָָָָָָָֹֻ

(àî)ìòa úBîa eäìòiå íòìa-úà ÷ìa çwiå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ¤¦§½̈©©«£¥−¨´¨®©
:íòä äö÷ íMî àøiå©©¬§¦−̈§¥¬¨¨«

i"yx£ÏÚa ˙BÓa∑אלילים עבֹודת ׁשם – ּדחלּתּה לרמת רמב"ן.ּכתרּגּומֹו: »»«ְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָ

ÌÚלה Ïf‡ ÌÚÏ·Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ
CnÚ ÏlÓ‡ È„ ‡Ób˙t ˙È „BÁÏe ‡i¯·bÀ¿«»¿»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»
:˜Ï· È·¯·¯ ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â ÏlÓz d˙È»≈¿«≈«¬«ƒ¿»ƒ«¿¿≈»»

Ù�e˜לו ÌÚÏ· ‡˙‡ È¯‡ ˜Ïa ÚÓLe¿«»»¬≈¬»ƒ¿»¿«
ÌeÁz ÏÚ Èc ·‡BÓ„ ‡z¯˜Ï d˙eÓ„˜Ï»√»≈¿«¿»¿»ƒ«¿

:‡ÓeÁz ¯ËÒa Èc ÔB�¯‡«¿ƒƒ¿«¿»

ÈÁÏL˙לז ÁÏLÓ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ
È˙ÂÏ ‡˙È˙‡ ‡Ï ‡ÓÏ CÏ È¯˜ÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿ƒ¿≈»¿»»»≈»¿»ƒ
ÏÈÎÈ ‡�‡ ˙ÈÏ ¯Ó‡ ‡˙ÈÂ‰ ‡ËLe˜a‰«¿¿»¬≈»»«≈¬»»ƒ

:C˙e¯wÈÏ¿«»»

ÔÚkלח C˙ÂÏ È˙È˙‡ ‡‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»»»≈ƒ¿»»¿«
ÈeLÈc ‡Ób˙t ÌÚcÓ ‡ÏlÓÏ ‡�ÏÎÈ ÏÎÈÓ‰¬≈«»ƒ¿»¿«»»ƒ»»ƒ¿»»ƒ«ƒ

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÓeÙa ÈÈ¿»¿ƒ»≈¬«≈

È¯˜Ï˙לט B˙‡Â ˜Ïa ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â«¬«ƒ¿»ƒ»»«¬¿ƒ¿«
:È‰BÊBÁÓ»ƒ

ÌÚÏ·Ïמ ÁÏLe ÔÚÂ ÔÈ¯Bz ˜Ïa ÒÎ�e¿≈»»ƒ¿»¿«¿ƒ¿»
:dnÚ Èc ‡i·¯·¯Ïe¿«¿¿«»ƒƒ≈

ÌÚÏaמא ˙È ˜Ïa ¯·„e ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»»»ƒ¿»
ÔÓ ˙ˆ˜ ÔnzÓ ‡ÊÁÂ dzÏÁc ˙Ó¯Ï d˜q‡Â¿«¿≈¿»«««¿≈«¬»ƒ«»¿«ƒ

:‡nÚ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּיאמר יּתכן וגו'. ואפס האנׁשים עם ל ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ(לה)

¯L‡ ¯·c‰ ˙‡ ÒÙ‡Â ÌÈL�‡‰ ÌÚ CÏ≈ƒ»¬»ƒ¿∆∆∆«»»¬∆

¯a„˙ B˙B‡ EÈÏ‡ ¯a„‡אֹו זה. אֹותם ותֹודיע ¬«≈≈∆¿«≈ְִֶַָ

ּבעיני רע אם התוּדה אׁשר אחרי ּכי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָטעמֹו,

ּכי עּמהם ל לֹו אמר לד), (פסוק לי ִִִֵֶַָָָָאׁשּובה

אזהרתי ׁשּתזּכר ּובלבד ,חּטאת על ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹמחלּתי

:הזהרּתי ְְֲִִֶַאׁשר

C¯ˆ‰Âלֹו ׁשּיאמר יחׁשב ׁשּלא ּכן, לֹו לֹומר ¿À¿«ְֵֶֶַַַֹֹֹ

יּתכן, ּגם .מּמ ּׁשּבּקׁשּו מה לעׂשֹות עּמהם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָל

היה ולא העם, את לקּלל ההֹול חפץ ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהיה

יזהירּנּו ולכן ּפנים, ּבׁשּום לברכם ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָחפצֹו

זה ּומּפני עּמֹו. ׁשידּבר עת ּבכל ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹהאלהים

(פסוק עּמֹו ּדּברֹו ּבתחּלת לבלק ּבלעם ְְְְִִִִִַַַָָָהֹודיע

‡EÈÏ,לח) È˙‡· ‰p‰ּבלבד ּבביאה ּכי ƒ≈»ƒ≈∆ְְִִִַָ

העם, ּבענין אבל ac¯הּורׁשיתי, ÏÎe‡ ÏÎÈ‰ ְְְֲִִֵַָָָ¬»…««≈

‰Óe‡Ó,ּכרצֹונÈÙa ÌÈ‰Ï‡ ÌÈNÈ ¯L‡ ¯·c‰ ¿»ְְִ«»»¬∆»ƒ¡…ƒ¿ƒ

,¯a„‡ B˙B‡אם ראה ּברכה, ּבין קללה ּבין ¬«≈ְְְִֵֵֵָָָָ

ּבכ ּתחּפץ לא ואם ּבענינם, ׁשאדּבר ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹֹּתחּפץ

מעּתה: לי ִֵַָָָאׁשּובה

קצה מּׁשם וּירא ּבעל ּבמֹות וּיעלהּו ְְֲִֵֵַַַַַָָָ(מא)

ׁשּיראּנּו, ּבמקֹום אֹותֹו מעלה היה ְְֲִֶֶֶַָָָָָהעם.

נפׁשֹו תּפרד ולא ּבקללתֹו אליו ׁשּיתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכדי

ּדבקה להיֹות הּנפׁש מּכחֹות אּלה ּכי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹמהם,

(ב"ק החכמים מענין ּכּידּוע הראּיה, ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּבעת
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(äì)ñôàå íéLðàä-íò Cì íòìa-ìà ýåýé Càìî øîàiå©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½§¤À¤
éìà øaãà-øLà øácä-úàíòìa Cìiå øaãú Búà E ¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®©¥¬¤¦§−̈

:÷ìá éøN-íò¦¨¥¬¨¨«
i"yx£ÌÈL�‡‰ŒÌÚ CÏ∑(במ"ר)מֹוליכין ּבּה, ליל רֹוצה ׁשאדם אֹותֹוּבדר.ÒÙ‡Â∑אדּבר אׁשר הּדבר את ּכרח על ≈ƒ»¬»ƒְִִֵֵֶֶֶֶָָָ¿∆∆ְֲֲֲֵֶֶַַַָָָ

ÌÈL�‡‰ŒÌÚ.וגֹו' CÏ∑העֹולם מן להאבד וסֹופ עּמהם חלק ·Ï˜.ּכי È¯NŒÌÚ∑ּכמֹותם לקּללם רמב"ן.ׂשמח ְ≈ƒ»¬»ƒְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָƒ»≈»»ְְְֵַַָָָ

(åì)øéò-ìà Búàø÷ì àöiå íòìá àá ék ÷ìa òîLiå©¦§©¬¨¨−¦´¨´¦§¨®©¥¥̧¦§¨¹¤¦´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøà ìeáb-ìò øLà áàBîÀ̈£¤Æ©§´©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«

i"yx£˜Ïa ÚÓLiÂ∑לבּׂשרֹו ׁשלּוחים BÓ‡·.ׁשלח ¯ÈÚŒÏ‡∑(רבה ׁשּלֹו,(במדבר החׁשּובה עיר ׁשּלֹו, מטרֹוּפֹולין אּלּו «ƒ¿«»»ְְְִַַָ∆ƒ»ְֲִִֵֶֶֶַָ
לעקר! מבּקׁשים אּלּו מה ראה .לֹומר: ְְְֲִֵֵַַַָֹ

(æì)éìà ézçìL çìL àìä íòìa-ìà ÷ìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ
:Eãak ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì Cì-àø÷ì¦§Ÿ½̈¨¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−©§¤«

i"yx£E„ak ÏÎe‡ ‡Ï Ì�Ó‡‰∑ּבקלֹון מעּמֹו לצאת ׁשּסֹופֹו .נתנּבא, «À¿»…««¿∆ְְִִֵֵֵֶַָָ

(çì)éìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåìëéä äzò E ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½©¾̈£¨¬Ÿ
Búà éôa íéäìà íéNé øLà øácä äîeàî øac ìëeà©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧¨¦¯¡Ÿ¦²§¦−Ÿ¬

:øaãà£©¥«

ß fenz c"i iriax mei ß

(èì):úBöç úéø÷ eàáiå ÷ìa-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¨®©¨−Ÿ¦§©¬ª«

i"yx£˙BˆÁ ˙È¯˜∑אּלּו יעקרּו ׁשּלא ורחם ראה לֹומר: ּבחּוצֹותיה, וטף נׁשים אנׁשים, ׁשוקים, מלאה .עיר ƒ¿«Àְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

(î)øLà íéøOìå íòìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå©¦§©¬¨¨−¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈§©¨¦−£¤¬
:Bzà¦«

i"yx£Ô‡ˆÂ ¯˜a∑(שם)ּבלבד אחד וצאן אחד ּבקר מעט, .ּדבר »»»…ְְִֶֶַָָָָָָָֹֻ

(àî)ìòa úBîa eäìòiå íòìa-úà ÷ìa çwiå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ¤¦§½̈©©«£¥−¨´¨®©
:íòä äö÷ íMî àøiå©©¬§¦−̈§¥¬¨¨«

i"yx£ÏÚa ˙BÓa∑אלילים עבֹודת ׁשם – ּדחלּתּה לרמת רמב"ן.ּכתרּגּומֹו: »»«ְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָ

ÌÚלה Ïf‡ ÌÚÏ·Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ
CnÚ ÏlÓ‡ È„ ‡Ób˙t ˙È „BÁÏe ‡i¯·bÀ¿«»¿»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»
:˜Ï· È·¯·¯ ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â ÏlÓz d˙È»≈¿«≈«¬«ƒ¿»ƒ«¿¿≈»»

Ù�e˜לו ÌÚÏ· ‡˙‡ È¯‡ ˜Ïa ÚÓLe¿«»»¬≈¬»ƒ¿»¿«
ÌeÁz ÏÚ Èc ·‡BÓ„ ‡z¯˜Ï d˙eÓ„˜Ï»√»≈¿«¿»¿»ƒ«¿

:‡ÓeÁz ¯ËÒa Èc ÔB�¯‡«¿ƒƒ¿«¿»

ÈÁÏL˙לז ÁÏLÓ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ
È˙ÂÏ ‡˙È˙‡ ‡Ï ‡ÓÏ CÏ È¯˜ÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿ƒ¿≈»¿»»»≈»¿»ƒ
ÏÈÎÈ ‡�‡ ˙ÈÏ ¯Ó‡ ‡˙ÈÂ‰ ‡ËLe˜a‰«¿¿»¬≈»»«≈¬»»ƒ

:C˙e¯wÈÏ¿«»»

ÔÚkלח C˙ÂÏ È˙È˙‡ ‡‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»»»≈ƒ¿»»¿«
ÈeLÈc ‡Ób˙t ÌÚcÓ ‡ÏlÓÏ ‡�ÏÎÈ ÏÎÈÓ‰¬≈«»ƒ¿»¿«»»ƒ»»ƒ¿»»ƒ«ƒ

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÓeÙa ÈÈ¿»¿ƒ»≈¬«≈

È¯˜Ï˙לט B˙‡Â ˜Ïa ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â«¬«ƒ¿»ƒ»»«¬¿ƒ¿«
:È‰BÊBÁÓ»ƒ

ÌÚÏ·Ïמ ÁÏLe ÔÚÂ ÔÈ¯Bz ˜Ïa ÒÎ�e¿≈»»ƒ¿»¿«¿ƒ¿»
:dnÚ Èc ‡i·¯·¯Ïe¿«¿¿«»ƒƒ≈

ÌÚÏaמא ˙È ˜Ïa ¯·„e ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»»»ƒ¿»
ÔÓ ˙ˆ˜ ÔnzÓ ‡ÊÁÂ dzÏÁc ˙Ó¯Ï d˜q‡Â¿«¿≈¿»«««¿≈«¬»ƒ«»¿«ƒ

:‡nÚ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּיאמר יּתכן וגו'. ואפס האנׁשים עם ל ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ(לה)

¯L‡ ¯·c‰ ˙‡ ÒÙ‡Â ÌÈL�‡‰ ÌÚ CÏ≈ƒ»¬»ƒ¿∆∆∆«»»¬∆

¯a„˙ B˙B‡ EÈÏ‡ ¯a„‡אֹו זה. אֹותם ותֹודיע ¬«≈≈∆¿«≈ְִֶַָ

ּבעיני רע אם התוּדה אׁשר אחרי ּכי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָטעמֹו,

ּכי עּמהם ל לֹו אמר לד), (פסוק לי ִִִֵֶַָָָָאׁשּובה

אזהרתי ׁשּתזּכר ּובלבד ,חּטאת על ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹמחלּתי

:הזהרּתי ְְֲִִֶַאׁשר

C¯ˆ‰Âלֹו ׁשּיאמר יחׁשב ׁשּלא ּכן, לֹו לֹומר ¿À¿«ְֵֶֶַַַֹֹֹ

יּתכן, ּגם .מּמ ּׁשּבּקׁשּו מה לעׂשֹות עּמהם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָל

היה ולא העם, את לקּלל ההֹול חפץ ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהיה

יזהירּנּו ולכן ּפנים, ּבׁשּום לברכם ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָחפצֹו

זה ּומּפני עּמֹו. ׁשידּבר עת ּבכל ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹהאלהים

(פסוק עּמֹו ּדּברֹו ּבתחּלת לבלק ּבלעם ְְְְִִִִִַַַָָָהֹודיע

‡EÈÏ,לח) È˙‡· ‰p‰ּבלבד ּבביאה ּכי ƒ≈»ƒ≈∆ְְִִִַָ

העם, ּבענין אבל ac¯הּורׁשיתי, ÏÎe‡ ÏÎÈ‰ ְְְֲִִֵַָָָ¬»…««≈

‰Óe‡Ó,ּכרצֹונÈÙa ÌÈ‰Ï‡ ÌÈNÈ ¯L‡ ¯·c‰ ¿»ְְִ«»»¬∆»ƒ¡…ƒ¿ƒ

,¯a„‡ B˙B‡אם ראה ּברכה, ּבין קללה ּבין ¬«≈ְְְִֵֵֵָָָָ

ּבכ ּתחּפץ לא ואם ּבענינם, ׁשאדּבר ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹֹּתחּפץ

מעּתה: לי ִֵַָָָאׁשּובה

קצה מּׁשם וּירא ּבעל ּבמֹות וּיעלהּו ְְֲִֵֵַַַַַָָָ(מא)

ׁשּיראּנּו, ּבמקֹום אֹותֹו מעלה היה ְְֲִֶֶֶַָָָָָהעם.

נפׁשֹו תּפרד ולא ּבקללתֹו אליו ׁשּיתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכדי

ּדבקה להיֹות הּנפׁש מּכחֹות אּלה ּכי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹמהם,

(ב"ק החכמים מענין ּכּידּוע הראּיה, ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּבעת
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âë(à)úçaæî äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ
:íéìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäåרמב"ן §¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(á)øt íòìáe ÷ìa ìòiå íòìa øac øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²¨¬
:çaæna ìéàå̈©−¦©¦§¥«©

(â)éìeà äëìàå Eúìò-ìò ávéúä ÷ìáì íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈©º
Cìiå Cì ézãbäå éðàøi-äî øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬©©§¥−¦§¦©´§¦¨®©¥−¤

:éôL¤«¦
i"yx£È˙‡¯˜Ï '‰ ‰¯wÈ ÈÏe‡∑ּבּיֹום עּמי לדּבר רגיל ÈÙL.אינֹו CÏiÂ∑לׁשֹון יחידי, ׁשאיןּכתרּגּומֹו: וׁשקט, ׁשפי «ƒ»∆ƒ¿»ƒְִִִֵֵַַָ«≈∆∆ƒְְְְִִִֵֶֶֶַָֹ

ׁשתיקה אּלא .עּמֹו ְִִֶָָ

(ã)úòáL-úà åéìà øîàiå íòìa-ìà íéäìà øwiå©¦¨¬¡Ÿ¦−¤¦§¨®©´Ÿ¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìòàå ézëøò úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£¯wiÂ∑אּלא ּבּיֹום אליו נגלה היה ולא ּובבּזיֹון, ּבקׁשי ּכלֹומר קרי, טמאת לׁשֹון ּגנאי, לׁשֹון עראי, לׁשֹון «ƒ»ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ
יׂשראל ׁשל חּבתן להראֹות ‰ÁaÊn˙.ּבׁשביל ˙Ú·LŒ˙‡∑אתֿׁשבעת" אּלא ּכאן, ּכתיב אין ערכּתי מזּבחת ׁשבעה ְְְְִִִִֵֶַָָָ∆ƒ¿««ƒ¿¿…ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ארּבעה ּבנה אברהם ּכּלן. ּכנגד ערכּתי ואני מזּבחֹות ׁשבעה לפני ּבנּו אּלּו ׁשל אבֹותיהם לפניו: אמר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻהּמזּבחת".
יב) אליו"(בראשית הּנראה לה' מזּבח ׁשם "וּיבן וגֹו'"(שם): ההרה מּׁשם "וּיעּתק יג): ואחד(שם וגֹו'", אברם "וּיאהל : ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

הּמֹורּיה כב)ּבהר אחד(שם ּבנה ויצחק כו). ׁשּתים:(שם ּבנה ויעקב ּבאר". יצחק עבדי ׁשם וּיכרּו וגֹו', מזּבח ׁשם "וּיבן : ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבׁשכם לג)אחד אל(שם ּבבית לה)ואחד ÁaÊna.(שם ÏÈ‡Â ¯t ÏÚ‡Â∑אחדואברהם איל אּלא העלה רמב"ן.לא ְְְִֵֵֶֶֶָָ»««»»«ƒ«ƒ¿≈«ְְֱִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ä)äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiå íòìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬¤¨¨−§¬Ÿ
:øaãúרמב"ן §©¥«

Ú·L‡א ‡Î‰ ÈÏ ‰�a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ Ô˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

q‡Â˜ב ÌÚÏa ÏÈlÓ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ«ƒƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ÌÚÏ·e ˜Ïa»»ƒ¿»¿««»«¿¿»

C˙ÏÚג ÏÚ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»ƒ¿«««¬»»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÈ ÌÈ‡Ó C‰È‡Â¿≈«»ƒ¿»«≈«ƒ√»¿»
ÏÊ‡Â CÏ ÈeÁ‡Â È�pÊÁÈ„ ‡Ób˙Ùe È˙eÓ„˜Ï»√»ƒƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ¿≈«≈»«¬«

:È„ÈÁÈ¿ƒƒ

Ó‡Â¯ד ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
¯Bz ˙È˜q‡Â ˙È¯cÒ ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L ˙È dÏ≈»«¿»«¿¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒ

:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

ez·ה ¯Ó‡Â ÌÚÏ·„ ‡ÓeÙa ‡Ób˙t ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»«¬«
:ÏlÓz ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ¿»»»¿≈¿«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדלּוקיז.) למחזיּה, ּדבעינא גבינאי לי ְְְְֱִִִִִֵֶָָָּדלּו

הּכתּוב והּגיד נפׁשיּה. ונח עיניּה ּביּה יהב ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָליּה,

ארּבעה חֹונים היּו ּכי הּמחנה, ּכל ראה לא ְֲִִִֶַַַָָָָָָֹּכי

הּׁשמים: רּוחֹות לארּבע ְְְִִַַַַָָּדגלים

ÌÚt·e(יג כג (להלן בלק לֹו אמר הּׁשנית «««ִֵַַָָָ

תראה, לא וכּלֹו תראה קצהּו ְְְִִֵֶֶֶֶָֹֻאפס

אם ּכּלֹו תראהּו לא הּזאת ּבּפעם ּגם ְִִֵַַַַַַֹֹֻלֹומר

לי קבנֹו אבל קּללתֹו, מּמ הּמֹונע הּדבר ְְְֲִִִֵַַַָָָָָהּוא

להראֹותֹו מקֹום לי אין ּכי ּתּוכל אם ְְִִִִֵַַָָמּׁשם

הּקצוֹות ּבאחת יׁש אּולי ּבלק חׁשב מּׁשם, ְְִֵַַַַַָָָָָֻּכּלֹו

הּׁשם אין אׁשר וטֹובים צּדיקים אנׁשים ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָּדגל

ּדּכאֹו: ְֵַָחפץ

ÔÎzÈÂראהּו הראׁשֹון ּבּפעם ּכי עֹוד, לפרׁש ¿ƒ»≈ְִִֵַַַָָָָ

וראּו ּגבֹוּה מקֹום ּבעל ּבמֹות ּכי ְִַַָָָָָֻּכּלֹו,

הּמזּבחֹות, ׁשם ּובנּו העם קצה מּׁשם ְְְְִִֵֵֶַָָָָָׁשניהם

ההּוא ּבהר אׁשר הּגבעה ראׁש אל ּבלעם ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹוהל

כג (להלן ׁשפי" וּיל" טעם וזה ּכּלֹו, ְְִֵֶֶֶַַַָָֻוראהּו

ר"א: ּכדברי ׁשּבֹו, ׁשפי אל ׁשהל ְְִִֵֶֶֶֶַָג)

סֹוד ר"א ּבזה רמז מזּבחֹות. ׁשבעה ְְְִִֶַָָָ(אֿב)

אליו לדבקה רצה ּבלעם והּנה ְְְְִִֵֵָָָָָָָעמֹוק.

העלה ולכן האּלה, ּבּקרּבנֹות ה' מאת ְְֱֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהרצֹון

עצמֹו ּבלק ׁשּיתעּסק ורצה ּכּלם. מסּפר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻעֹולֹות

אמר ּולכ ÏÈ‡Âּבהם, ¯t ÌÚÏ·e ˜Ïa ÏÚiÂ ְֶַָָָ«««»»ƒ¿»»»«ƒ

,ÁaÊna:זֹורק וזה ׁשֹוחט זה «ƒ¿≈«ְֵֵֶֶ

ÌÚËÂערכּתי הּמזּבחֹות ׁשבעת את אליו וּיאמר ¿««ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ערכּתי ּכאֹומר ּתפּלה, ּדר ד), ְְְִִֵֶֶַָָ(פסוק

רצֹון על יעלּו ׁשלם ּבקרּבן ׁשלם מזּבח ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָלפני

ד) כ (תהלים הּכתּוב ׁשּיאמר ּכענין ,ְְְֲִִֶַַַַָֹמזּבח

ויאמר סלה, ידּׁשנה ועֹולת מנחתי ּכל ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹיזּכר

קטרת עם ּל אעלה מחים עלֹות טו) סו ְֲִִֵֶֶַָֹֹ(שם

ו סלה, עּתּודים עם בקר אעׂשה כןאילים ְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָ

זכרה ּכבר הידיעה, וטעם רּבים. ְְְְְִִִַַַַָָָָּבמקֹומֹות

ר"א:

‰p‰Âלקראת ללכת רצה לא ּכאׁשר ּבּסֹוף ¿ƒ≈ְֲִֶֶֶַַַָָָֹ

בלק ׁשּיהיה ּבלעם רצה לא ְְְִִִֶֶָָָָָָֹנחׁשים,

ּולכ ּבמחׁשבּתֹו, יפּגל ׁשּלא ּבקרּבנֹותיו ְְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָֹמעלה

ּבּמזּבח, ואיל ּפר וּיעל ל) (פסוק הּכתּוב ְִִֵַַַַַַַַָָָָאמר

העלה ׁשּבלק ויּתכן הּנזּכר. לבלעם ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָֹוירמז

היה לא והּוא כן עׂשה ּדעּתֹו לפּיס ּכי ְְְִֵֵַַָָָָָֹאֹותם,

ּבהם: חפץ ֵֶָָעֹוד

היה ׁשּלא ּבעבּור ּבלעם. אל אלהים וּיּקר ְֱֲִִִֶֶַַָָָָֹֹ(ד)

ּכן על הּנבּואה למעלת מּגיע הּזה ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָהאיׁש

ּדּבּור אליו ּבא עּתה ּכי הּזה, ּכּלׁשֹון ּבֹו ִִֵֶַַַַָָָָֹיאמר

אמר ּולכ יׂשראל, לכבֹוד מקרה ּדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּׁשם

ּכי ּבלעם, אל אלהים וּיבא כ) כב (לעיל ְֱִִִֶַָָֹֹּבֹו

ׁשּלא ּבמי רק ּבּנביאים, יאמר לא הּזה ְְִִִֶֶַַַַַָֹֹֹהּלׁשֹון

אל אלהים וּיבא וכן ההיא, ּבּמדרגה ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּבא

לבן אל אלהים וּיבא ג), כ (בראשית ֱֲִִֶֶֶַָָָֹֹאבימל

הרצֹון ּביאת ׁשּפרּוׁשֹו ואפׁשר כד). לא ְְִֵֶֶַָָָ(שם

יחלימּו, אׁשר הּׂשכלים אל העליֹון מן ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָּבּדּבּור

עליו נפלה ותרּדמה נֹופל ּבּיֹום ּבלעם ּגם ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָּכי

עינים: ְִֵָּוגלּוי

.ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ 'Â‚Â ÌÈ‰Ï‡ ¯wiÂ ÌÚËÂּכי ¿«««ƒ»¡…ƒ«…∆≈»ִ

יּקרּו אׁשר ּכּמקרים לבלעם קרה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָּכאׁשר

רּוח ׁשחלף ּבהתּבֹודדם, הּקדׁש רּוח ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹלאנׁשי

קראתהּו ּפחד ּבׂשרֹו ׂשערת ּתּסמר ּפניו ְְְֲִֵַַַַַַָָָָָעל

עליו נהּפ והֹודֹו הפחיד עצמֹותיו ורב ְְְְְְִִֶַַָָָָָֹּורעדה

אמר אז ארצה, ּפניו על נֹופל והּוא ְְְְִֵַַַַָָָָָלמׁשחית

,ÈzÎ¯Ú ˙BÁaÊn‰ ˙Ú·L ּתפּלה‡˙ ּדר והּוא ∆ƒ¿««ƒ¿¿»«¿ƒְְִֶֶָ

ׁשמע לא והּׁשם א). (פסוק ּפרׁשּתי ְְֲִֵֵֶַַַַָֹּכאׁשר

לֹו ואמר ּכּונתֹו, על ˙„a¯:אליו ‰k ְֵַַַָָָָ…¿«≈

יׁש ּבלעם. ּבפי ּדבר ה' וּיׂשם וטעם ְְְִִֵֶַַַָָָָ(ה)

א ּבּדברים, ּבלעם ידע לא ּכי ְְְְִִִִַַַָָָָֹמפרׁשים

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy

(å):áàBî éøN-ìëå àeä Búìò-ìò ávð äpäå åéìà áLiå©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦¨−©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬¨«

(æ)áàBî-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤¨Æ
:ìàøNé äîòæ äëìe á÷òé él-äøà äëì íã÷-éøøäî¥«©§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬¦§¨¥«

i"yx£Ï‡¯NÈ ‰ÓÚÊ ‰ÎÏe ·˜ÚÈ ÈlŒ‰¯‡∑אינֹו מהם אחד ׁשּמא – לקּללם לֹו אמר ׁשמֹותיהם ּבׁשני »»ƒ«¬…¿»…¬»ƒ¿»≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
.מבהק ְָֻ

(ç):ýåýé íòæ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−§Ÿ̈«

i"yx£Ï‡ ‰a˜ ‡Ï ·w‡ ‰Ó∑(במ"ר)באּפם "ּכי עֹונם: את אביהם ּכׁשהזּכיר נתקּללּו, לא להתקּלל ראּויים ּכׁשהיּו »∆……«…≈ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּנאמר אּפם, אּלא קּלל לא איׁש", מט)הרגּו ראּוי(בראשית היה אביו אצל ּבמרמה אביהם ּכׁשּנכנס אּפם". "ארּור : ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשם? ּנאמר מה כז)להתקּלל, נאמר(שם ּבמברכים יהיה". ּגםּֿברּו" כז): ּבמקּללים(דברים אתֿהעם". לבר יעמדּו "אּלה : ְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
אּלא העם", את לקּלל יעמדּו "ואּלה נאמר ׁשם(שם)לא עליהם להזּכיר רצה לא – הּקללה" על יעמדּו "ואלה ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

‰'.קללה ÌÚÊ ‡Ï∑(ו לא(ברכות והּוא ּבּה, ּכֹועס ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הּׁשעה לכּון יֹודע ׁשאני אּלא ּכחי אין אני ְָָ…»«ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר וזהּו .אלי ׁשּבאתי הּללּו הּימים ּכל ו)ּכעס וגֹו'(מיכה ּבלעם אֹותֹו ּומהֿענה וגֹו' מהּֿיעץ זכרֿנא "עּמי : ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ה'" צדקֹות ּדעת .למען ְְִַַַַ

(è)ããáì íò-ïä epøeLà úBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−£¤®¤¨Æ§¨¨´
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

i"yx£ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆ L‡¯ÓŒÈk∑ּכצּורים וחזקים מיּסדים אֹותם רֹואה ואני ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ּבראׁשיתם מסּתּכל אני ƒ≈…Àƒ∆¿∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ואּמהֹות אבֹות עלֿידי הּללּו, ÔkLÈ.ּוגבעֹות „„·Ï ÌÚŒÔ‰∑ּכתרּגּומֹו ּבדד, לׁשּכן – אבֹותיו לֹו זּכּו אׁשר .הּוא ְְְִֵַַָָָָ∆»¿»»ƒ¿…ְְְֲֲִִֶַָָָֹ

·MÁ˙È ‡Ï ÌÈBb·e∑ׁשּנאמר ּגילּולים, עֹובדי האּמֹות ׁשאר עם ּכלה נעׂשין יהיּו לא ל)ּכתרּגּומֹו: אעׂשה(ירמיה "ּכי : «ƒ…ƒ¿«»ְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּנאמר עּמהם, ׂשמחה אּמה אין ׂשמחין ּכׁשהן אחר: ּדבר הּׁשאר. עם נמנין אינן – וגֹו'" הּגֹוים ּבכל (דבריםכלה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ

מןלב) להם עֹולה ואין ואחד אחד ּכל עם אֹוכלין הם ּבטֹובה, ּגילּולים עֹובדי ּוכׁשהאּמֹות ינחּנּו". ּבדד "ה' :ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ
יתחּׁשב" לא "ּובּגֹוים וזהּו .החׁשּבֹון, ְְְִִֶֶַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(170 'nr gk zegiy ihewl)

ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ּבראׁשיתם מסּתּכל ט)אני כג, הר(רש"י על אז עמד ּבלעם – מּפׁשּוטֹו הּכתּוב את מֹוציא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

מפרׁש, לכן מׁשל. ּבדבריו מצינּו ולא וּיאמר", מׁשלֹו "וּיּׂשא לעיל נאמר לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש יׂשראל. את ראה ּומּׁשם ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּגבֹוּה

יׂשראל. ׁשל ותקף לחזק הם מׁשל ּו"ּגבעֹות" "צּורים" הּללּו: ּבּמּלים הּוא רמב"ןׁשהּמׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

(é)úîz ìàøNé òáø-úà øtñîe á÷òé øôò äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®¨³Ÿ
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰�Ó ÈÓ∑'וכּו יעקב דבית ּדעּדקּיא ּכתרּגּומֹו: ƒ»»¬««¬…¿ְְְְְְֲֵַַַַָֹ
ּבעפר מקּימין ׁשהם ּבּמצוֹות חׁשּבֹון אין – יעקב עפר אחר: ּדבר ּדגלים. ארּבע מּׁשריתא, כב)מארּבע "לא(דברים : ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ÏÎÂו ‡e‰ d˙ÏÚ ÏÚ „zÚÓ ‡‰Â d˙ÂÏ ·˙Â¿»¿»≈¿»¿«««¬»≈¿»
:·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»

·Ï˜ז È�¯ac Ì¯‡ ÔÓ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏË�e¿««¿≈«¬«ƒ¬»«¿«ƒ»»
ÈÏ ËeÏ ‡˙È‡ ‡Á�ÈcÓ È¯ehÓ ·‡BÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÈÏ C¯z ‡˙È‡Â ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ»»≈ƒƒ¿»≈

‡˙¯dÎח ‡Óe Ï‡ dÈËÏ ‡Ï„ dËBÏ‡ ‡Ó»¬≈¿»«¿≈≈»¬»¿≈
:ÈÈ dÎ¯˙ ‡Ïc¿»»¿≈¿»

d˙ÈÎÒט ‡˙Ó¯Óe d˙ÈÊÁ ‡i¯eË LÈ¯Ó È¯‡¬≈≈≈«»¬ƒ≈≈»»»¿ƒ≈
‡ÓÏÚ Ôe�ÒÁÈc ÔÈ„È˙Ú ÔB‰È„BÁÏa ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿«¿¿»¿»

:‡¯ÈÓb Ôe�c˙È ‡Ï ‡iÓÓÚ·e«¬»«»»ƒ¿»¿ƒ»

ÚÈ˜·י ˙È·„ ‡i˜cÚc È�ÓÓÏ ÏeÎÈÈ ÔÓ»≈¿ƒ¿≈«¿¿«»¿≈«¬…
B‡ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚk ÔebÒÈ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÈÓ‡c«¬ƒ¬≈ƒ¿¿«¿»¿«¿»
ÈLÙ� ˙eÓz Ï‡¯NÈ„ ‡˙È¯MÓ Úa¯‡Ó ‡„Á¬»≈«¿««ƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ
:ÔB‰˙Âk ÈÙBÒ È‰ÈÂ È‰BËÈM˜„ ‡˙BÓ»¿«ƒƒƒ≈ƒ¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אל ׁשּוב לֹו ואמר ּדברים אֹותֹו מּלא ְְִִֵֵֶַַָָהּׁשם

ואּולי .מּפי הּדברים יצאּו ּכי תדּבר, וכה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּבלק

יב) בלק (תנחומא ׁשאמרּו רּבֹותינּו ּדעת ְֵֵֶַַַָּכן

מסמר ׁשּקֹובע ּכאדם ּופקמֹו ּפיו את ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָעּקם

מדּבר, היה מלא אֹומר אליעזר רּבי ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָּבלּוח,

וכו': אֹומר יהֹוׁשע ְְִֵַַֻרּבי

B�È‡Â(ד כד (להלן אמרֹו ּבעבּור ּבעיני, נכֹון ¿≈ְְֲֵַַָָ

יחזה, ׁשּדי מחזה אׁשר אל אמרי ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹׁשמע

טעם הּדברים"ÌNiÂ"אבל ׁשּלּמדֹו הּלּמּוד, ֲַַָ«»∆ְְִִִֶַַָ

מהם יּפיל ולא יׁשּכח ולא ּבפיו אֹותם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹֹׁשּיגרס

ׂשימּה יׂשראל ּבני את ולּמדּה ּכטעם ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּדבר,

אבׁשלֹום ּפי על ּכי וכן יט), לא (דברים ְְְִִִֵֶַַָּבפיהם

לב): יג (ש"ב ׂשּומה ְָָָהיתה

ּבעבּור הּטעם, אראּנּו. צרים מראׁש ּכי ְֲִִֵֶֶַַַַֹֻ(ט)

מראׁש אמר לראֹותֹו, ּבעל ּבמֹות ְֱִֵֶֶַַָָָָֹׁשהעלהּו

אֹותֹו ורֹואה מּביט אני הּגבעֹות ּומן ְְֲִִִִֶַַָצּורים

ׁשּיחׁשב אחר ּגֹוי עּמֹו ואין לבּדֹו, יׁשּכן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹּכי

ואּמֹות רּבים עּמים ׁשּיתקּבצּו ּכמֹו אליו ְְְְִִִֵֶַַַָֻהּוא

ּכּלם אּלּו אבל אחת, מחנה להיֹות ְֲֲִֵֶַַַָָֻׁשֹונֹות

הם, אחד וגֹוי להם אחד ּומׁשּפט אחת ְְִֵֶֶֶַַָָָָָּתֹורה

ויׂשראל: יעקב ּבׁשם ּבדד ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹֹויׁשּכן

ÏÚÂ(ז (פסוק הזּכיר ÓÚÊÂ‰ּכן ·˜ÚÈ Èl ‰¯‡ ¿«ְִִֵ»»ƒ«¬…¿…¬»

,Ï‡¯NÈהּנכּבד ׁשמם להם הזּכיר ּכי ƒ¿»≈ְְְִִִִֶַָָָ

וׁשמֹות לבדד עם ׁשהם לאמר אבֹותם, ְְְֲֵֵֵֶַָָָֹּוׁשמֹות
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(å):áàBî éøN-ìëå àeä Búìò-ìò ávð äpäå åéìà áLiå©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦¨−©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬¨«

(æ)áàBî-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤¨Æ
:ìàøNé äîòæ äëìe á÷òé él-äøà äëì íã÷-éøøäî¥«©§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬¦§¨¥«

i"yx£Ï‡¯NÈ ‰ÓÚÊ ‰ÎÏe ·˜ÚÈ ÈlŒ‰¯‡∑אינֹו מהם אחד ׁשּמא – לקּללם לֹו אמר ׁשמֹותיהם ּבׁשני »»ƒ«¬…¿»…¬»ƒ¿»≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
.מבהק ְָֻ

(ç):ýåýé íòæ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−§Ÿ̈«

i"yx£Ï‡ ‰a˜ ‡Ï ·w‡ ‰Ó∑(במ"ר)באּפם "ּכי עֹונם: את אביהם ּכׁשהזּכיר נתקּללּו, לא להתקּלל ראּויים ּכׁשהיּו »∆……«…≈ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּנאמר אּפם, אּלא קּלל לא איׁש", מט)הרגּו ראּוי(בראשית היה אביו אצל ּבמרמה אביהם ּכׁשּנכנס אּפם". "ארּור : ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשם? ּנאמר מה כז)להתקּלל, נאמר(שם ּבמברכים יהיה". ּגםּֿברּו" כז): ּבמקּללים(דברים אתֿהעם". לבר יעמדּו "אּלה : ְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
אּלא העם", את לקּלל יעמדּו "ואּלה נאמר ׁשם(שם)לא עליהם להזּכיר רצה לא – הּקללה" על יעמדּו "ואלה ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

‰'.קללה ÌÚÊ ‡Ï∑(ו לא(ברכות והּוא ּבּה, ּכֹועס ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הּׁשעה לכּון יֹודע ׁשאני אּלא ּכחי אין אני ְָָ…»«ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר וזהּו .אלי ׁשּבאתי הּללּו הּימים ּכל ו)ּכעס וגֹו'(מיכה ּבלעם אֹותֹו ּומהֿענה וגֹו' מהּֿיעץ זכרֿנא "עּמי : ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ה'" צדקֹות ּדעת .למען ְְִַַַַ

(è)ããáì íò-ïä epøeLà úBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−£¤®¤¨Æ§¨¨´
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

i"yx£ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆ L‡¯ÓŒÈk∑ּכצּורים וחזקים מיּסדים אֹותם רֹואה ואני ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ּבראׁשיתם מסּתּכל אני ƒ≈…Àƒ∆¿∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ואּמהֹות אבֹות עלֿידי הּללּו, ÔkLÈ.ּוגבעֹות „„·Ï ÌÚŒÔ‰∑ּכתרּגּומֹו ּבדד, לׁשּכן – אבֹותיו לֹו זּכּו אׁשר .הּוא ְְְִֵַַָָָָ∆»¿»»ƒ¿…ְְְֲֲִִֶַָָָֹ

·MÁ˙È ‡Ï ÌÈBb·e∑ׁשּנאמר ּגילּולים, עֹובדי האּמֹות ׁשאר עם ּכלה נעׂשין יהיּו לא ל)ּכתרּגּומֹו: אעׂשה(ירמיה "ּכי : «ƒ…ƒ¿«»ְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּנאמר עּמהם, ׂשמחה אּמה אין ׂשמחין ּכׁשהן אחר: ּדבר הּׁשאר. עם נמנין אינן – וגֹו'" הּגֹוים ּבכל (דבריםכלה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ

מןלב) להם עֹולה ואין ואחד אחד ּכל עם אֹוכלין הם ּבטֹובה, ּגילּולים עֹובדי ּוכׁשהאּמֹות ינחּנּו". ּבדד "ה' :ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ
יתחּׁשב" לא "ּובּגֹוים וזהּו .החׁשּבֹון, ְְְִִֶֶַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(170 'nr gk zegiy ihewl)

ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ּבראׁשיתם מסּתּכל ט)אני כג, הר(רש"י על אז עמד ּבלעם – מּפׁשּוטֹו הּכתּוב את מֹוציא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

מפרׁש, לכן מׁשל. ּבדבריו מצינּו ולא וּיאמר", מׁשלֹו "וּיּׂשא לעיל נאמר לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש יׂשראל. את ראה ּומּׁשם ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּגבֹוּה

יׂשראל. ׁשל ותקף לחזק הם מׁשל ּו"ּגבעֹות" "צּורים" הּללּו: ּבּמּלים הּוא רמב"ןׁשהּמׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

(é)úîz ìàøNé òáø-úà øtñîe á÷òé øôò äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®¨³Ÿ
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰�Ó ÈÓ∑'וכּו יעקב דבית ּדעּדקּיא ּכתרּגּומֹו: ƒ»»¬««¬…¿ְְְְְְֲֵַַַַָֹ
ּבעפר מקּימין ׁשהם ּבּמצוֹות חׁשּבֹון אין – יעקב עפר אחר: ּדבר ּדגלים. ארּבע מּׁשריתא, כב)מארּבע "לא(דברים : ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ÏÎÂו ‡e‰ d˙ÏÚ ÏÚ „zÚÓ ‡‰Â d˙ÂÏ ·˙Â¿»¿»≈¿»¿«««¬»≈¿»
:·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»

·Ï˜ז È�¯ac Ì¯‡ ÔÓ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏË�e¿««¿≈«¬«ƒ¬»«¿«ƒ»»
ÈÏ ËeÏ ‡˙È‡ ‡Á�ÈcÓ È¯ehÓ ·‡BÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÈÏ C¯z ‡˙È‡Â ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ»»≈ƒƒ¿»≈

‡˙¯dÎח ‡Óe Ï‡ dÈËÏ ‡Ï„ dËBÏ‡ ‡Ó»¬≈¿»«¿≈≈»¬»¿≈
:ÈÈ dÎ¯˙ ‡Ïc¿»»¿≈¿»

d˙ÈÎÒט ‡˙Ó¯Óe d˙ÈÊÁ ‡i¯eË LÈ¯Ó È¯‡¬≈≈≈«»¬ƒ≈≈»»»¿ƒ≈
‡ÓÏÚ Ôe�ÒÁÈc ÔÈ„È˙Ú ÔB‰È„BÁÏa ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿«¿¿»¿»

:‡¯ÈÓb Ôe�c˙È ‡Ï ‡iÓÓÚ·e«¬»«»»ƒ¿»¿ƒ»

ÚÈ˜·י ˙È·„ ‡i˜cÚc È�ÓÓÏ ÏeÎÈÈ ÔÓ»≈¿ƒ¿≈«¿¿«»¿≈«¬…
B‡ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚk ÔebÒÈ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÈÓ‡c«¬ƒ¬≈ƒ¿¿«¿»¿«¿»
ÈLÙ� ˙eÓz Ï‡¯NÈ„ ‡˙È¯MÓ Úa¯‡Ó ‡„Á¬»≈«¿««ƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ
:ÔB‰˙Âk ÈÙBÒ È‰ÈÂ È‰BËÈM˜„ ‡˙BÓ»¿«ƒƒƒ≈ƒ¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אל ׁשּוב לֹו ואמר ּדברים אֹותֹו מּלא ְְִִֵֵֶַַָָהּׁשם

ואּולי .מּפי הּדברים יצאּו ּכי תדּבר, וכה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּבלק

יב) בלק (תנחומא ׁשאמרּו רּבֹותינּו ּדעת ְֵֵֶַַַָּכן

מסמר ׁשּקֹובע ּכאדם ּופקמֹו ּפיו את ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָעּקם

מדּבר, היה מלא אֹומר אליעזר רּבי ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָּבלּוח,

וכו': אֹומר יהֹוׁשע ְְִֵַַֻרּבי

B�È‡Â(ד כד (להלן אמרֹו ּבעבּור ּבעיני, נכֹון ¿≈ְְֲֵַַָָ

יחזה, ׁשּדי מחזה אׁשר אל אמרי ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹׁשמע

טעם הּדברים"ÌNiÂ"אבל ׁשּלּמדֹו הּלּמּוד, ֲַַָ«»∆ְְִִִֶַַָ

מהם יּפיל ולא יׁשּכח ולא ּבפיו אֹותם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹֹׁשּיגרס

ׂשימּה יׂשראל ּבני את ולּמדּה ּכטעם ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּדבר,

אבׁשלֹום ּפי על ּכי וכן יט), לא (דברים ְְְִִִֵֶַַָּבפיהם

לב): יג (ש"ב ׂשּומה ְָָָהיתה

ּבעבּור הּטעם, אראּנּו. צרים מראׁש ּכי ְֲִִֵֶֶַַַַֹֻ(ט)

מראׁש אמר לראֹותֹו, ּבעל ּבמֹות ְֱִֵֶֶַַָָָָֹׁשהעלהּו

אֹותֹו ורֹואה מּביט אני הּגבעֹות ּומן ְְֲִִִִֶַַָצּורים

ׁשּיחׁשב אחר ּגֹוי עּמֹו ואין לבּדֹו, יׁשּכן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹּכי

ואּמֹות רּבים עּמים ׁשּיתקּבצּו ּכמֹו אליו ְְְְִִִֵֶַַַָֻהּוא

ּכּלם אּלּו אבל אחת, מחנה להיֹות ְֲֲִֵֶַַַָָֻׁשֹונֹות

הם, אחד וגֹוי להם אחד ּומׁשּפט אחת ְְִֵֶֶֶַַָָָָָּתֹורה

ויׂשראל: יעקב ּבׁשם ּבדד ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹֹויׁשּכן

ÏÚÂ(ז (פסוק הזּכיר ÓÚÊÂ‰ּכן ·˜ÚÈ Èl ‰¯‡ ¿«ְִִֵ»»ƒ«¬…¿…¬»

,Ï‡¯NÈהּנכּבד ׁשמם להם הזּכיר ּכי ƒ¿»≈ְְְִִִִֶַָָָ

וׁשמֹות לבדד עם ׁשהם לאמר אבֹותם, ְְְֲֵֵֵֶַָָָֹּוׁשמֹות



wlaע zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iying meil inei xeriy

ּובחמֹור", ּבׁשֹור יט)תחרֹוׁש ּבהם(ויקרא וכּיֹוצא סֹוטה ועפר ּפרה אפר ּכלאים", תזרע "לא :.Ú·¯Œ˙‡ ¯tÒÓe ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹƒ¿»∆…«
,Ï‡¯NÈׁשּלהם הּתׁשמיׁש מן הּיֹוצא זרע ÌÈ¯LÈ.רביעֹותיהן, ˙BÓ ÈLÙ� ˙Óz∑ׁשּבהם. ƒ¿»≈ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ»…«¿ƒ¿»ƒֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(96 'nr gl zegiy ihewl)

ּבהם י)וכּיֹוצא כג, זריעה(רש"י אּסּור ּובׁשמּטה, ּבׁשּבת חריׁשה אּסּור נֹוספֹות: מצֹות לארּבע רׁש"י מתּכּון אּלּו ׁשּבתיבֹות לֹומר, יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

אּמֹות לעּמת יׂשראל ׁשל מעלתם את ּבכְך מתאר ּובלעם הּבית". את וטח יּקח אחר "ועפר ּבעפר, ּדם ּכּסּוי ּובׁשמּטה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻּבׁשּבת

רק יׁש נח לבני ּבלבד.ׁשבעהעֹולם: ּבעפר ׁשמֹונה לפחֹות יׁש ּוליׂשראל רמב"ןמצֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(àé)éáéà á÷ì éì úéNò äî íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå E §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«

(áé)Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà àìä øîàiå ïòiå©©−©©Ÿ©®£ÀŸ¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬
:øaãì øîLà¤§−Ÿ§©¥«

ß fenz e"h iying mei ß

(âé)øLà øçà íB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³©¥Æ£¤´
éì-Bðá÷å äàøú àì Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−´Ÿ¦§¤®§¨§¦−

:íMî¦¨«
yxi"£ÈÏŒB�·˜Â∑לי קּללהּו צּוּוי: .לׁשֹון ¿»¿ƒְְִִֵַ

(ãé)äòáL ïáiå äbñtä Làø-ìà íéôö äãN eäçwiå©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´
:çaæna ìéàå øt ìòiå úçaæî¦§§½Ÿ©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£ÌÈÙˆ ‰„N∑העיר על חיל יבא אם לׁשמר עֹומד הּצֹופה ׁשּׁשם היה, ּגבּה ‰bÒt‰.מקֹום L‡¯∑לא ּבלעם ¿≈…ƒְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ…«ƒ¿»ְִָֹ
עליהם ּתחּול ׁשּׁשם ּכסבּור מׁשה. מת ׁשּׁשם מּׁשם, ּביׂשראל להּפרץ ּפרצה ׁשעתידה ּבלק ראה ּכבלק; קֹוסם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָֹהיה

רֹואה ׁשאני הּפרצה היא וזֹו .הּקללה, ְְְֲִִִֶֶַַָָָ

(åè)äøwà éëðàå Eúìò-ìò äk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−¦¨¬¤
:äk«Ÿ

i"yx£‰k ‰¯w‡∑ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אתּפעל∑‡w¯‰.מאת .לׁשֹון ƒ»∆…ֵֵַָָƒ»∆ְְֵֶָ

(æè)áeL øîàiå åéôa øác íNiå íòìa-ìà ýåýé øwiå©¦¨³§Ÿ̈Æ¤¦§½̈©¨¬¤¨¨−§¦®©²Ÿ¤¬
:øaãú äëå ÷ìa-ìà¤¨¨−§¬Ÿ§©¥«

ËÏÈÓÏיא ÈÏ z„·Ú ‰Ó ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»∆¬«¿¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯· ‡‰Â CÈz¯·c È‡�Ò«¿«¿«¿ƒ¿»»»»¿»¿«¿

d˙Èיב ÈÓeÙa ÈÈ ÈeLÈc ˙È ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ·˙‡Â«¬≈«¬«¬»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»≈
:‡ÏlÓÏ ¯h‡∆«¿«»»

Ï‡˙¯יג ÈnÚ ÔÚÎ ‡˙È‡ ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»ƒ»¿«ƒƒ«¬«
ÈÊÁz d˙ˆ˜ „BÁÏ ÔnzÓ dpÊÁ˙c Ô¯Á‡»√«¿≈¬ƒ≈ƒ«»¿¿»≈∆¡≈

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e ÈÊÁ˙ ‡Ï dlÎÂ¿À≈»∆¡≈¿≈ƒƒ«»

e·�‡יד ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ‡˙eÎÒ Ï˜ÁÏ d¯a„Â¿«¿≈«¬«¿»¿≈»»»¿»
Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ˜q‡Â ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L«¿»«¿¿ƒ¿«≈¿««»

:‡Áa„Ó«¿¿»

Â‡�‡טו C˙ÏÚ ÏÚ ‡Î‰ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»«¬»»«¬»
:‡k „Ú ÈËÓ˙‡ƒ¿¿≈«»

ÈeLÂטז ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ
ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ ·ez ¯Ó‡Â dÓeÙa ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿≈«¬«¿»»»¿≈

:ÏlÓz¿«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מזּכיר היה לא ּבלק ּכי מאבֹותם. להם ְֲִִֵֶַָָָָָָָֹנאֹות

עם ה) כב (לעיל אמר רק יׂשראל, ׁשם ְִֵֵַַַָָלֹו

ׁש ּבהם ּכמתנּכר מּמצרים, אֹותם,יצא ידע ּלא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

אביהם: טֹובת ּכפּוי ְֲִֶֶַָָׁשהיה

‰�ek‰Âעּתה אֹותֹו רֹואה אני ּכאׁשר ּכי לֹומר, ¿««»»ֲֲִִֶֶַַַָ

ּבטח לעֹולמים יׁשּכן ּכן לבּדֹו, ְְְִִֵֵֶַַָֹׁשֹוכן

ואין לעֹולם לראׁש יהיה והּוא יעקב, עין ְְְְְֲִֵֵֶַָָָֹֹּבדד

אליהם: הּוא ׁשּיּטפל ולא עליו, ׁשּתתּגּבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻאּמה

אֹותם רֹואה אני יאמר. יעקב. עפר מנה מי ֲֲֲִִֶַַַָָָֹֹ(י)

אּוכל ולא לבדד, ׁשֹוכנים הרים ְְְִִֵַָָָֹֹמראׁש

אׁשר הארץ ּכעפר לבּדם הם ּכי אֹותם, ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָלמנֹות

וגם הארץ, עפר את למנֹות איׁש יּוכל ְְֲִִֶֶַַַָָֹלא

לא הארּבעה הּדגלים למחנֹות יׂשראל ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹרֹובע

ימעטּו, ולא ׁשּירּבּו עליהם יתנּבא למנֹות. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַֹאּוכל

הּים ּכחֹול יעקב זרע לבּדם הם ּתמיד ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹויהיּו

אּונקלּוס ּדעת וזה יּספר. ולא יּמד לא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹאׁשר

ארחי ּכמֹו ׁשּיהיה הּוא, נכֹון ּגם יׂשראל. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּברבע

תרּביע לא מן ג), קלט (תהלים זרית ְְְִִִִִֵַַָֹורבעי

יהּודה ּומּמי ּכלׁשֹון יט), יט (ויקרא ְְְִִִִֵַָּכלאים

א): מח (ישעיה ָָיצאּו

È˙È¯Á‡ È‰˙e ÌÈ¯LÈ ˙BÓ ÈLÙ� ˙Óz ¯Ó‡Â¿»«»…«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬ƒƒ
.e‰Ókּכי עדן. ּגן נֹוחלי ׁשהן לֹומר »…ֲִֵֵֵֶֶַַ

ׁשּימּות יבּקׁש ּכן על הּמות, האדם ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָאחרית

יׁשּורּון הּנקראים יׂשראל הם יׁשרים, ְְְְִִִִֵֵַָָָמֹות

ּבטֹוב, ימיהם e‰Ók,ׁשּיבלּו È˙È¯Á‡ È‰˙e ְְְִֵֶֶ¿ƒ«¬ƒƒ»…

ּגיהּנם ּבני ואינם ּבחּיים חלקם אׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכיׂשראל

ׁשאין הּפעם, ּבזה נבּואתֹו ּכלל והּנה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָואבּדֹון.

לבדד עם אנחנּו וכי ּבקּללתנּו, חפץ ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָהּׁשם

נחׁשב ולא ּבּגֹוים נתערב לא ועּמֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹחלקֹו

יׁשר: ּבדר טֹובה ואחריתנּו ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָעּמהם,
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i"yx£ÂÈÙa ¯·c ÌNiÂ∑אּלא תדּבר"? וכה אלּֿבלק "ׁשּוב ּבאמרֹו: הּמקרא חסר ּומה הּזאת? הּׂשימה היא ּומה «»∆»»¿ƒְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
לצערֹו?ּכׁשה ּבלק אצל חֹוזר אני מה אמר: לקּלל, נרׁשה ׁשאינֹו ׁשֹומע ק"ה)יה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא(סנהדרין לֹו ונתן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּבלק אל ּתׁשּוב ּכרח על לֹו: אמר ירצה, אׁשר אל להֹוליכּה ּבחּכה ּבהמה הּפֹוקס ּכאדם ּבפיו, וחּכה רמב"ן.רסן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

(æé)øîàiå Bzà áàBî éøNå Búìò-ìò ávð Bpäå åéìà àáiå©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬¨−¦®©³Ÿ¤
:ýåýé øac-äî ÷ìa BìÆ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«

i"yx£Bz‡ ·‡BÓ È¯NÂ∑מקצתם להם הלכּו ּתקוה ּבֹו ׁשאין ׁשראּו ּכיון מֹואב"? "וכלֿׂשרי אֹומר: הּוא ּולמעלה ¿»≈»ƒְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
מקצתם אּלא נׁשארּו ‰'.ולא ¯acŒ‰Ó∑(במ"ר)ּברׁשּות אינ ּכלֹומר: זה, הּוא צחֹוק .לׁשֹון ְְְֲִִֶָָָֹ«ƒ∆ְְְְְְִֵֶַ

(çé)Bða éãò äðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨¨©−§¬
:øtö¦«Ÿ

i"yx£˜Ïa Ìe˜∑אלי ׁשלּוח ואני ליׁשב, רּׁשאי אינ ,רגלי על עמד לצערֹו: נתּכּון ּבֹו, מצחק ׁשראהּו ּכיון »»ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
מקֹום ׁשל ˆt¯.ּבׁשליחּותֹו B�a∑ּכמֹו זה, הּוא מקרא קד)לׁשֹון יער",(תהילים "חיתֹו א): "וחיתֹוֿארץ",(בראשית (תהלים: ְִִֶָ¿ƒ…ְְְְְְִֶֶֶַַַָָ

מים"קיד) "למעינֹו :. ְְְִַָ

(èé)àìå øîà àeää íçðúéå íãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì́Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈§¦§¤¨®©³¨©Æ§´Ÿ
:äpîé÷é àìå øaãå äNòé©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ§¦¤«¨

i"yx£'B‚Â Ï‡ LÈ‡ ‡Ï∑ארץ ּולהֹוריׁשם להביאם להם נׁשּבע ּכבר …ƒ≈¿ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ
ּבּמדּבר? להמיתם סבּור ואּתה אּמֹות, B‚Â'.ׁשבעה ¯Ó‡ ‡e‰‰∑- ּומתמּלכין" "ותּיבין ותרּגּומֹו: ּתמּה, ּבלׁשֹון ְְְֲִִִַַַָָָָָֻ«»«¿ְְְְְְְִִִִֵַַַַ

ּבהם לחזר ונמלכין .חֹוזרים ְְְֲִִִֶַָָֹ

(ë):äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨
i"yx£ÈzÁ˜Ï C¯· ‰p‰∑ה "מהּֿדּבר ׁשֹואלני "לבר")אּתה ּכמֹו "ּבר" (ס"א: אֹותם. לבר מּמּנּו קּבלּתי ?"'. ƒ≈»≈»»¿ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

‰p·ÈL‡ ‡ÏÂ C¯·e∑ּברּכתֹו את אׁשיב לא ואני אֹותם ּבר ּכמֹו∑C¯·e.הּוא רי"ש, ּגזרת הּוא וכן ,ּובּר ּכמֹו ≈≈¿…¬ƒ∆»ְֲִִִֵֵֶַָָָֹ≈≈ְְְְִִֵֵֵַ
עד) וכן(תהלים חּרף. ּכמֹו חרף", "אֹויב י): לא(שם ּכי ּתירא אל ואֹומר: הּגֹוזל את ּומבר המהּלל ,"ּבר "ּובֹוצע : ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ּבפּתח נקּוד היה ּכן ׁשאם ּדבר, ׁשם ּבר לֹומר ואין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. הּוא מרּגיז – ל יהיה ׁשלֹום ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָּתענׁש,
למּטה וטעמֹו (צירי) קטן קמץ נקּוד הּוא ּפעל, ׁשהּוא לפי אבל למעלה, וטעמֹו הרי"ׁש) ּתחת סּגֹול (ר"ל: .קטן ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

(àë)ýåýé ìàøNéa ìîò äàø-àìå á÷òéa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨¨−§¦§¨¥®§Ÿ̈³
:Ba Cìî úòeøúe Bnò åéäìà¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰Œ‡Ï∑ּפׁשּוטֹו אחרי אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. …ƒƒ»∆¿«¬…¿ְְְֲֵֵַַַָָ
נאה מדרׁש נדרׁש ‰ËÈa.הּוא ‡Ï∑מדקּדק אינֹו ּדבריו על עֹוברין ׁשּכׁשהן ׁשּביעקב, און הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִֶָָָ…ƒƒְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּדתֹו על עֹוברים ׁשהן ּובעמלן, ׁשּלהם ּבאונּיֹות להתּבֹונן ּכמֹו∑ÏÓÚ.אחריהם עברה, ז)לׁשֹון עמל",(שם "הרה : ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ»»ְְֲֵָָָָָ
י) ו(שם עמל אּתה "ּכי הּמקֹום: לפני עמל היא ׁשהעברה לפי ּתּביט", BnÚ.כעס ÂÈ‰Ï‡ ּוממרים∑‰' מכעיסין אפּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ¡…»ƒְְֲִִִִַַ

d˙ÏÚיז ÏÚ „zÚÓ ‡e‰Â d˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»≈¿¿«««¬»≈
ÏÈlÓ ‡Ó ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â dnÚ ·‡BÓ È·¯·¯Â¿«¿¿≈»ƒ≈«¬«≈»»»«ƒ

:ÈÈ¿»

‡ˆÈ˙יח ÚÓLe ˜Ïa Ìe˜ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏË�e¿««¿≈«¬«»»¿«»≈
:¯tˆ ¯a È¯ÓÈÓÏ¿≈¿ƒ«ƒ…

È�aיט ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ ‡L�‡ È�· ÈlÓÎ ‡Ï»¿ƒ≈¿≈¡»»≈«¡»»¿≈
È�· È„·BÚk ‡Ï Û‡Â ÔÈ·cÎÓe ÔÈ¯Ó‡ ‡L�‡¡»»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«»¿»≈¿≈
ÔÈ·i˙Â „aÚÓÏ ÔÈ¯Êb Ôep‡ Èc ‡¯N·ƒ¿»ƒƒ»¿ƒ¿∆¿«¿«¿ƒ
d¯ÓÈÓ ÏÎÂ „·ÚÂ ¯Ó‡ ‡e‰c ÔÈÎlÓ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿»≈¿»≈¿≈

:Ìi˜˙Óƒ¿«»

ÏÂ‡כ Ï‡¯NÈÏ dpÎ¯·‡Â ˙ÈÏa˜ ÔÎ¯· ‡‰»ƒ¿««≈ƒ«¬»≈ƒ≈¿ƒ¿»≈¿»
:dpÓ È˙k¯a ·˙‡»≈ƒ¿¿ƒƒ≈

ÚÈ˜·כא ˙È·„a ÔÈÏelb ÈÁÏt ˙ÈÏ ˙ÈÏkzÒ‡ƒ¿«»ƒ≈»¿≈ƒƒƒ¿≈«¬…
‡¯ÓÈÓ Ï‡¯NÈa ¯˜L ˙e‡Ï È„·Ú ‡Ï Û‡Â¿«»»¿≈≈¿«¿ƒ¿»≈≈¿»
ÔB‰kÏÓ ˙�ÈÎLe ÔB‰cÚÒa ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»¿«¿¿¿ƒ««¿¿

:ÔB‰È�Èa≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבלעם. אל ה' וּיּקר יׂשראל(טז) לכבֹוד עּתה ְְְִִִִֵֶַַָָָָ

רחמים ּבמּדת להתנּבא הזה האיׁש ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָעלה

עּתה עד ּכי למׁשה, נגלה אׁשר הּגדֹול ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּבּׁשם

אלהים וּיבא ד), (פסוק אלהים וּיּקר ּבֹו ֱֱֱִִִֶַַַָָֹֹֹנאמר

לקּללם יּוכל לא ּכי ידע ועּתה ט). כב ְְְִַַַַָָָֹ(לעיל

יחֹונן רחמים ּבמּדת ּכי ּבעבּור ענין, ְְְְֲֲִִִִֵַַַָּבׁשּום

ּבמּדת ׁשֹומע ּכׁשהיה עּתה עד ּכי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָעליהם,

עׁשר ּבעֹון עּלה להם למצא חֹוׁשב היה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹהּדין

נלחם הּוא לאֹויב להם וּיהפ ּכענין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָחטאּו,

רעה עליהם ׁשּתבא אֹו י), סג (ישעיה ֲֵֶֶָָָָֹּבם

וזה הּדין. ּבמּדת מּמּנה יּנצלּו לא ה' ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹמאת

את לבר ה' ּבעיני טֹוב ּכי ּבלעם וּירא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָטעם

הּטֹוב יּתן ה' ּגם ּכי א), כד (להלן ְִִִֵֵַַָיׂשראל

יבין: והּמׂשּכיל ְְְִִַַַָָָּבּברכה,



עי wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iying meil inei xeriy

i"yx£ÂÈÙa ¯·c ÌNiÂ∑אּלא תדּבר"? וכה אלּֿבלק "ׁשּוב ּבאמרֹו: הּמקרא חסר ּומה הּזאת? הּׂשימה היא ּומה «»∆»»¿ƒְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
לצערֹו?ּכׁשה ּבלק אצל חֹוזר אני מה אמר: לקּלל, נרׁשה ׁשאינֹו ׁשֹומע ק"ה)יה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא(סנהדרין לֹו ונתן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּבלק אל ּתׁשּוב ּכרח על לֹו: אמר ירצה, אׁשר אל להֹוליכּה ּבחּכה ּבהמה הּפֹוקס ּכאדם ּבפיו, וחּכה רמב"ן.רסן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

(æé)øîàiå Bzà áàBî éøNå Búìò-ìò ávð Bpäå åéìà àáiå©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬¨−¦®©³Ÿ¤
:ýåýé øac-äî ÷ìa BìÆ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«

i"yx£Bz‡ ·‡BÓ È¯NÂ∑מקצתם להם הלכּו ּתקוה ּבֹו ׁשאין ׁשראּו ּכיון מֹואב"? "וכלֿׂשרי אֹומר: הּוא ּולמעלה ¿»≈»ƒְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
מקצתם אּלא נׁשארּו ‰'.ולא ¯acŒ‰Ó∑(במ"ר)ּברׁשּות אינ ּכלֹומר: זה, הּוא צחֹוק .לׁשֹון ְְְֲִִֶָָָֹ«ƒ∆ְְְְְְִֵֶַ

(çé)Bða éãò äðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨¨©−§¬
:øtö¦«Ÿ

i"yx£˜Ïa Ìe˜∑אלי ׁשלּוח ואני ליׁשב, רּׁשאי אינ ,רגלי על עמד לצערֹו: נתּכּון ּבֹו, מצחק ׁשראהּו ּכיון »»ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
מקֹום ׁשל ˆt¯.ּבׁשליחּותֹו B�a∑ּכמֹו זה, הּוא מקרא קד)לׁשֹון יער",(תהילים "חיתֹו א): "וחיתֹוֿארץ",(בראשית (תהלים: ְִִֶָ¿ƒ…ְְְְְְִֶֶֶַַַָָ

מים"קיד) "למעינֹו :. ְְְִַָ

(èé)àìå øîà àeää íçðúéå íãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì́Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈§¦§¤¨®©³¨©Æ§´Ÿ
:äpîé÷é àìå øaãå äNòé©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ§¦¤«¨

i"yx£'B‚Â Ï‡ LÈ‡ ‡Ï∑ארץ ּולהֹוריׁשם להביאם להם נׁשּבע ּכבר …ƒ≈¿ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ
ּבּמדּבר? להמיתם סבּור ואּתה אּמֹות, B‚Â'.ׁשבעה ¯Ó‡ ‡e‰‰∑- ּומתמּלכין" "ותּיבין ותרּגּומֹו: ּתמּה, ּבלׁשֹון ְְְֲִִִַַַָָָָָֻ«»«¿ְְְְְְְִִִִֵַַַַ

ּבהם לחזר ונמלכין .חֹוזרים ְְְֲִִִֶַָָֹ

(ë):äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨
i"yx£ÈzÁ˜Ï C¯· ‰p‰∑ה "מהּֿדּבר ׁשֹואלני "לבר")אּתה ּכמֹו "ּבר" (ס"א: אֹותם. לבר מּמּנּו קּבלּתי ?"'. ƒ≈»≈»»¿ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

‰p·ÈL‡ ‡ÏÂ C¯·e∑ּברּכתֹו את אׁשיב לא ואני אֹותם ּבר ּכמֹו∑C¯·e.הּוא רי"ש, ּגזרת הּוא וכן ,ּובּר ּכמֹו ≈≈¿…¬ƒ∆»ְֲִִִֵֵֶַָָָֹ≈≈ְְְְִִֵֵֵַ
עד) וכן(תהלים חּרף. ּכמֹו חרף", "אֹויב י): לא(שם ּכי ּתירא אל ואֹומר: הּגֹוזל את ּומבר המהּלל ,"ּבר "ּובֹוצע : ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ּבפּתח נקּוד היה ּכן ׁשאם ּדבר, ׁשם ּבר לֹומר ואין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. הּוא מרּגיז – ל יהיה ׁשלֹום ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָּתענׁש,
למּטה וטעמֹו (צירי) קטן קמץ נקּוד הּוא ּפעל, ׁשהּוא לפי אבל למעלה, וטעמֹו הרי"ׁש) ּתחת סּגֹול (ר"ל: .קטן ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

(àë)ýåýé ìàøNéa ìîò äàø-àìå á÷òéa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨¨−§¦§¨¥®§Ÿ̈³
:Ba Cìî úòeøúe Bnò åéäìà¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰Œ‡Ï∑ּפׁשּוטֹו אחרי אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. …ƒƒ»∆¿«¬…¿ְְְֲֵֵַַַָָ
נאה מדרׁש נדרׁש ‰ËÈa.הּוא ‡Ï∑מדקּדק אינֹו ּדבריו על עֹוברין ׁשּכׁשהן ׁשּביעקב, און הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִֶָָָ…ƒƒְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּדתֹו על עֹוברים ׁשהן ּובעמלן, ׁשּלהם ּבאונּיֹות להתּבֹונן ּכמֹו∑ÏÓÚ.אחריהם עברה, ז)לׁשֹון עמל",(שם "הרה : ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ»»ְְֲֵָָָָָ
י) ו(שם עמל אּתה "ּכי הּמקֹום: לפני עמל היא ׁשהעברה לפי ּתּביט", BnÚ.כעס ÂÈ‰Ï‡ ּוממרים∑‰' מכעיסין אפּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ¡…»ƒְְֲִִִִַַ

d˙ÏÚיז ÏÚ „zÚÓ ‡e‰Â d˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»≈¿¿«««¬»≈
ÏÈlÓ ‡Ó ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â dnÚ ·‡BÓ È·¯·¯Â¿«¿¿≈»ƒ≈«¬«≈»»»«ƒ

:ÈÈ¿»

‡ˆÈ˙יח ÚÓLe ˜Ïa Ìe˜ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏË�e¿««¿≈«¬«»»¿«»≈
:¯tˆ ¯a È¯ÓÈÓÏ¿≈¿ƒ«ƒ…

È�aיט ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ ‡L�‡ È�· ÈlÓÎ ‡Ï»¿ƒ≈¿≈¡»»≈«¡»»¿≈
È�· È„·BÚk ‡Ï Û‡Â ÔÈ·cÎÓe ÔÈ¯Ó‡ ‡L�‡¡»»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«»¿»≈¿≈
ÔÈ·i˙Â „aÚÓÏ ÔÈ¯Êb Ôep‡ Èc ‡¯N·ƒ¿»ƒƒ»¿ƒ¿∆¿«¿«¿ƒ
d¯ÓÈÓ ÏÎÂ „·ÚÂ ¯Ó‡ ‡e‰c ÔÈÎlÓ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿»≈¿»≈¿≈

:Ìi˜˙Óƒ¿«»

ÏÂ‡כ Ï‡¯NÈÏ dpÎ¯·‡Â ˙ÈÏa˜ ÔÎ¯· ‡‰»ƒ¿««≈ƒ«¬»≈ƒ≈¿ƒ¿»≈¿»
:dpÓ È˙k¯a ·˙‡»≈ƒ¿¿ƒƒ≈

ÚÈ˜·כא ˙È·„a ÔÈÏelb ÈÁÏt ˙ÈÏ ˙ÈÏkzÒ‡ƒ¿«»ƒ≈»¿≈ƒƒƒ¿≈«¬…
‡¯ÓÈÓ Ï‡¯NÈa ¯˜L ˙e‡Ï È„·Ú ‡Ï Û‡Â¿«»»¿≈≈¿«¿ƒ¿»≈≈¿»
ÔB‰kÏÓ ˙�ÈÎLe ÔB‰cÚÒa ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»¿«¿¿¿ƒ««¿¿

:ÔB‰È�Èa≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבלעם. אל ה' וּיּקר יׂשראל(טז) לכבֹוד עּתה ְְְִִִִֵֶַַָָָָ

רחמים ּבמּדת להתנּבא הזה האיׁש ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָעלה

עּתה עד ּכי למׁשה, נגלה אׁשר הּגדֹול ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּבּׁשם

אלהים וּיבא ד), (פסוק אלהים וּיּקר ּבֹו ֱֱֱִִִֶַַַָָֹֹֹנאמר

לקּללם יּוכל לא ּכי ידע ועּתה ט). כב ְְְִַַַַָָָֹ(לעיל

יחֹונן רחמים ּבמּדת ּכי ּבעבּור ענין, ְְְְֲֲִִִִֵַַַָּבׁשּום

ּבמּדת ׁשֹומע ּכׁשהיה עּתה עד ּכי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָעליהם,

עׁשר ּבעֹון עּלה להם למצא חֹוׁשב היה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹהּדין

נלחם הּוא לאֹויב להם וּיהפ ּכענין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָחטאּו,

רעה עליהם ׁשּתבא אֹו י), סג (ישעיה ֲֵֶֶָָָָֹּבם

וזה הּדין. ּבמּדת מּמּנה יּנצלּו לא ה' ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹמאת

את לבר ה' ּבעיני טֹוב ּכי ּבלעם וּירא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָטעם

הּטֹוב יּתן ה' ּגם ּכי א), כד (להלן ְִִִֵֵַַָיׂשראל

יבין: והּמׂשּכיל ְְְִִַַַָָָּבּברכה,
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מּתֹוכן זז אינֹו Ba.לפניו, CÏÓ ˙Úe¯˙e∑ּכמֹו ורעּות, חּבה טו)לׁשֹון ב ּדוד,(שמואל אֹוהב ּדוד" "רעה טו): :(שופטים ְִֵָָָָ¿«∆∆ְְְִִִֵֵֵֵָָָ
ּביניהֹון מלּכהֹון ּוׁשכינת אֹונקלּוס: ּתרּגם וכן למרעהּו". רמב"ן."וּיּתנּה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָ

(áë):Bì íàø úôòBúk íéøönî íàéöBî ìà¥−«¦¨´¦¦§¨®¦§«£¬Ÿ§¥−«
i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ Ì‡ÈˆBÓ Ï‡∑הֹוציאם האלהים אּלא מעצמֹו, יצא לא מּמצרים", יצא עם "הּנה אמרּת: .אּתה ≈ƒ»ƒƒ¿»ƒְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

BÏ Ì‡¯ ˙ÙÚB˙k∑וכן ׁשּלֹו. וגבּה רּום כב)ּכתקף לׁשֹון(איוב ׁשהּוא אני ואֹומר הּמה. מעֹוז לׁשֹון – ּתֹועפֹות" "וכסף : ¿¬…¿≈ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
א) זה(בראשית הּוא רב ותקף וגבּה, ּברּום המעֹופף יעֹופף", "ועֹוף :.Ì‡¯ ˙ÙÚB˙∑ּתֹועפת" אחר: ּדבר ּגבּה. עפיפת ְְְְְֵֵֶֶַַַָֹֹ¬…¿≈ֲֲִֵַַַָָֹֹ

רּבֹותינּו: ואמרּו ראמים. ּתקף סח)ראם". הּׁשדים(גיטין .אּלּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָֹ

(âë)øîàé úòk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷òéa Lçð-àì ék¦³Ÿ©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À¥«¨¥³
:ìà ìòt-äî ìàøNéìe á÷òéì§©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«

i"yx£·˜ÚÈa LÁ�Œ‡Ï Èk∑מנחׁשים ּבהם ׁשאין לברכה, הם ראּויים ּכי ƒ…««¿«¬…ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ
B‚Â'.וקֹוסמים ·˜ÚÈÏ ¯Ó‡È ˙Úk∑,הּזאת ּכעת עת להיֹות עתיד יֹוׁשביןעֹוד ׁשהן ּכל, לעין חּבתן ּתּגלה אׁשר ְְִ»≈≈»≈¿«¬…¿ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר וזהּו אל, ּפעל מה להם: יׁשאלּו והם הּׁשרת, מּמלאכי לפנים ּומחיצתן מּפיו ּתֹורה ולֹומדים (ישעיהלפניו ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
צריכיםל) אינן הֹוה: לׁשֹון אּלא עתיד, לׁשֹון אינֹו – ליעקב" "יאמר אחר: ּדבר ."אתֿמֹורי ראֹות עיני "והיּו :ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ּבּמרֹום, ּגזרֹותיו ּומה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּפעל מה ּוליׂשראל ליעקב להאמר ׁשּצרי עת ּבכל ּכי וקֹוסם, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹלמנחׁש
אּלא וקֹוסמים, מנחׁשים להם.נמסראינן מּגידים ותּמים אּורים אֹו הּמקֹום, ּגזרת היא מה נביאיהם ּפי על להם ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

ּכן ּתרּגם לא .ואֹונקלּוס ְְְְִֵֵֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr gi zegiy ihewl)

הּׁשרת מלאכי מּמחיצת לפנים כג)ּומחיצתן כג, לעיל(רש"י ּפרׁש א)רׁש"י א, "וּיקרא",(ויקרא ּבלׁשֹון מׁשּתּמׁשין הּׁשרת ׁשּמלאכי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

היה ׁשּבלעם והינּו, וטמאה. ארעי לׁשֹון "וּיקר", לׁשֹון נאמר האּמֹות ּבנביאי ׁשּמּבחינתֹולמּטהואּלּו אפֹוא, מּובן הּׁשרת. מּמלאכי ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

הם ׁשּיׂשראל ּבכְך מיחדת חׁשיבּות הּׁשרת.למעלהיׁשנּה רמב"ןמּמלאכי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

(ãë)ìëàé-ãò ákLé àì àOðúé éøàëå íe÷é àéáìk íò-ïä¤¨Æ§¨¦´¨½§©«£¦−¦§©¨®³Ÿ¦§©Æ©Ÿ́©
:äzLé íéììç-íãå óøè¤½¤§©£¨¦−¦§¤«

i"yx£'B‚Â Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚŒÔ‰∑:הּמצוֹות את לחטף וכארי ּכלביא מתּגּברים הן ׁשחרית, מׁשינתם עֹומדין ּכׁשהן ∆»¿»ƒ»¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּתפּלין ּולהניח ׁשמע את לקרא ציצית, kLÈ·.ללּבׁש ‡Ï∑מּזיק ּכל ּומחּבל אֹוכל ׁשהּוא עד מּטתֹו על ּבּלילה ְְְְְִִִִִִִֶַַָֹֹ…ƒ¿«ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא – להּזיקם וגיס מחנה ּבא הּמקֹום. ּביד רּוחֹו ּומפקיד מּטתֹו על ׁשמע את קֹורא ּכיצד? לטרפֹו. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּבא

Óe¯Â‡כב ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c dÏ‡¡»¿«≈ƒƒƒ¿»ƒ»¿»¿»
:dÏÈcƒ≈

ÚÈ˜·כג ˙È·„Ï ·ËÈÈc Ô·ˆ ‡iLÁ� ‡Ï È¯‡¬≈»«¬«»»»¿ƒ«ƒ¿≈«¬…
Ï‡¯NÈ ˙Èa ˙e·¯a ÔÚ¯ ‡iÓÒ˜ ‡Ï Û‡Â¿«»¿»«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈
„·Ú ‰Ó Ï‡¯NÈÏe ·˜ÚÈÏ ¯n‡˙È ÔcÚk¿ƒ«ƒ¿««¿«¬…¿ƒ¿»≈∆¬«

:‡‰Ï‡¡»»

Ï‡כד Ïh�˙È ‡È¯‡Îe È¯L ‡˙ÈÏk ‡nÚ ‡‰»«»¿≈»»≈¿«¿»ƒ¿«»»
ÈÒÎ�Â ÏBË˜ ÏBË˜Èc „Ú dÚ¯‡· È¯LÈƒ¿≈¿«¿≈«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

:˙¯ÈÈ ‡iÓÓÚ«¿«»≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

האל אל יחזר ּביעקב. און הּביט לא ְֲֲִִֵֶֶַַָָֹֹֹ(כא)

הּביט ׁשּלא יאמר יט), (פסוק ְִִִֶַַָֹֹהּנזּכר

עמל ּבהם ראה ולא ּביעקב וׁשקר און ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהּׁשם

ּותרּועת עּמם, הּוא ּכן ועל לפניו, ׁשּיעׂשּו ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָוכעס

אֹויביהם על יצריח אף יריע ּכי ּבהם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָמלכּותֹו

הּוא: ונכֹון ר"א ּדעת זה ְְִֶַַַָָיתּגּבר,

ÔÎzÈÂּכמֹו הּזה ּבּמקֹום "און" ּכי לפרׁש, עֹוד ¿ƒ»≈ְְִֵֶֶַַָָָ

(חבקוק כּוׁשן אהלי ראיתי און ֳִִֵֶַַָָָָּתחת

ואון עמל לׁשֹונֹו ּתחת וכן ּכמֹוהּו, ועמל ז), ְְְֵֶַַָָָָָָָג

יהיה ׁשּלא הּדבר ּכי וׁשקר, ּכזב ז), י ְִִֶֶֶֶַָָָָָֹ(תהלים

ּבעבּור ועמל, און יּקרא הּוא ׁשקר ּכי יבא ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹולא

העמל: רק מּמּנּו לאדם יּגיע ִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

¯Ó‡È,אׁשיבּנה ולא ּובר לקחּתי בר הּנה …«ְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ

ראה ולא ּביעקב אדם הּביט לא ְְֲִִִַָָָָֹֹֹּכי

ּבטחֹונם אין ּכזב, ּודבר און ּביׂשראל ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָאיׁש

ּברכֹותיהם ּכל אבל נכזבת, ּתֹוחלּתם ואין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשקר

כה הּנה ּכלׁשֹון לעֹולם. יתקּימּו ְְְְְִִִִֵַָָֹּובטחֹונם

מּבטםמּבט מּכּוׁש ובׁשּו וחּתּו ו), כ (ישעיה נּו ְִֵַַַָָָָ

עׂשיה אל הּבטּתם ולא וכן ה), פסוק ְְְִֵֶֶֶַָֹֹ(שם

ענין יא), כב (שם ראיתם לא מרחֹוק ְְְְִִֵֶַָָֹֹויצרּה

ותקוה: ְְִִָָּבּטחֹון

¯Ó‡Âלא אׁשר עּמֹו, אלהיו ה' ּכי הּטעם, ¿»«ֱֲִִֶַַַָֹֹ

ּגּבֹור מל ּותרּועת יּנחם, ולא ְְְִִֵֵֶֶַַָֹיכּזב

אֹותם ּבהֹוציאֹו ּכי לעֹולם, ינּצח ׁשּלא ְְְִִֶַָָֹֻּבֹו,

ראם ּכתֹועפֹות ּגדֹול ּתֹוקף לֹו הּנה ְְְֲִִִִֵֵֶַָמּמצרים

ּברכֹותיהם ּכל יתקּימּו לא ואי ּבהמה. ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹעל

וקסם: נחׁש ּבהם ְֵֶֶֶַַָָואין

לנחׁש צריכים אינם ּביעקב. נחׁש לא ּכי ְְְֲִִִֵַַַַַָֹֹ(כג)

ּפעל מה ויׂשראל ליעקב ׁשּיאמר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוקסם

מנחׁשים אינם ּבּמרֹום, ּגזרֹותיו ּומה ְְֲִֵֵֵַַַָָָאל

מה נביאים ּפי על להם נאמר אּלא ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָוקֹוסמים

להם, מּגידים ותּומים אּורים אֹו הּמקֹום, ְְִִִִֵֶַַַָָּגזרת

רׁש"י: ִַָלׁשֹון

ÔBÎp‰Âּובלק קֹוסם, היֹותֹו ּבעבּור ּכי ּבעיני, ¿«»ְֱֲִֵֵַַָָ

את ידעּתי ּכי ו) כב (לעיל לֹו ְִִֵַַָָׁשלח

ּבהם ּתאר ואׁשר מבר ּבקסמי ּתבר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹאׁשר

אין לֹו, אמר ּכן על קסמים, לֹו וׁשלח ְְִֵֵַַַָָָָיּואר,

קסם ולא להם, להטיב אֹו להרע ּביעקב ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹנחׁש

יאמר עת ּבכל ּכי מֹועיל, אֹו מּזיק ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָּביׂשראל

מּפי ּכי ּבהם, אל ּפעל מה ּוליׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹליעקב

חלק ּכי לֹומר והּטֹוב. הרעֹות להם ּתצא ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָעליֹון

הּׁשמים וכֹוכבי ׂשרים ּבממׁשלת אינם עּמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָה'

ּכּגֹוים. ונחׁש ּבקסם אדם להם ׁשּיּזיק ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּוכסיליהם

אׁשר כ) יט ד (דברים מׁשה אמר ּכאׁשר ְֲֲֶֶֶֶַַָוזה

ּכל ּתחת העּמים לכל אֹותם אלהי ה' ְֱִֶַַַַָָָָֹֹחלק
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ּכתרּגּומֹו וגֹו', יקּום ּכלביא הןֿעם אחר: ּדבר חללים. ּומּפילם מלחמֹותיהם ונלחם zLÈ‰.ׁשֹומרם ÌÈÏÏÁŒÌ„Â∑ ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ¿«¬»ƒƒ¿∆
ׁשּנאמר(במ"ר) עּמהם, הּוא ויהרג חללים מדין מלכי ׁשּיּפיל עד מת מׁשה ׁשאין יג)נתנּבא ּבןּֿבעֹור(יהושע "ואתּֿבלעם : ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

אלֿחלליהם" ּבחרב בניֿיׂשראל הרגּו רמב"ן.הּקֹוסם ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(äë)Cøa-íb epáwú àì á÷-íb íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®©¨¥−
:epëøáú àì¬Ÿ§¨«£¤«

i"yx£ep·w˙ ‡Ï ·˜ŒÌb∑וכן ראׁשֹון. "ּגם" על ׁשני ו"גם" הּׁשני, "ּגם" על מּוסף ראׁשֹון ג)"ּגם" "ּגםֿלי(מ"א : «……ƒ√∆ְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָ
וכן יהיה", לא לב)ּגםֿל ּבתּולה"(דברים ּגם ּבחּור "ּגם :. ְְְִֵֶַַַָָָֹ

(åë)éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå íòìa ïòiåøîàì E ©©©́¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ¥½Ÿ
:äNòà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

ß fenz f"h iyiy mei ß

(æë)øçà íB÷î-ìà Eçwà àp-äëì íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½¤¨−©¥®
:íMî éì Búa÷å íéäìàä éðéòa øLéé éìeà©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½§©¬Ÿ¦−¦¨«

i"yx£ÈÏ B˙a˜Â∑מלדיר"ש מּׁשם, לי ותּקבּנּו ּבעיניו ייׁשר אּולי עתיד: לׁשֹון אּלא "וקבנֹו", ּוכמֹו צּוּוי לׁשֹון זה אין ¿«…ƒְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
שעלטען) זאלסט (דוא .ּבלעז ְַַ

(çë)éðt-ìò ó÷Lpä øBòtä Làø íòìa-úà ÷ìa çwiå©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ©§½©¦§−̈©§¥¬
:ïîéLéä©§¦«Ÿ

i"yx£¯BÚt‰ L‡¯∑:אמר ּבּמה. יֹודע היה ולא ּפעֹור, עלֿידי ללקֹות עתידין ׁשהן וראה ּבלק, היה גדֹול קֹוסם …«¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
רֹואים מה יֹודעים ואין רֹואים – ּבּכֹוכבים החֹוזים ּכל וכן מּׁשם? עליהם ּתחּול הּקללה .ׁשּמא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

(èë)úçaæî äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ
:íìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(ì):çaæna ìéàå øt ìòiå íòìa øîà øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

ãë(à)ìàøNé-úà Cøáì ýåýé éðéòa áBè ék íòìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´¤¦§¨¥½
øaãnä-ìà úLiå íéLçð úàø÷ì íòôa-íòôk Cìä-àìå§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´§¨¦®©¨¬¤¤©¦§−̈

:åéðẗ¨«
i"yx£'B‚Â ·BË Èk ÌÚÏa ‡¯iÂ∑לקּללם יחּפץ לא ּכי ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, עֹוד לבּדק צרי איני .אמר: ««¿ƒ¿»ƒ¿ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹ

ÌÚÙaŒÌÚÙk CÏ‰Œ‡ÏÂ∑ּפעמים ׁשּתי עׂשה �ÌÈLÁ.ּכאׁשר ˙‡¯˜Ï∑לקראתֹו ה' יּקרה אּולי לנחׁש ¿…»«¿««¿««ְְֲִֵֶַָָָƒ¿«¿»ƒְְִִֵֶַַָָ

Ï‡כה ËÏÈÓ Û‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»«≈«»
:ÔepÎ¯·˙ ‡Ï ‡Î¯a Û‡ ÔepËeÏ¿̇ƒ«»»»»¿»≈ƒ

ÈÏlÓ˙כו ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿»»¬»«≈ƒ
:„aÚ‡ d˙È ÈÈ ÏlÓÈ Èc Ïk ¯ÓÈÓÏ CnÚƒ»¿≈»…ƒ¿«≈¿»»≈∆¿≈

‡„Cp¯aכז ÔÚÎ ‡˙È‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ È‰È ÌÈ‡Ó Ô¯Á‡ ¯˙‡Ï«¬«»√»»ƒ¿≈«¬»ƒ√»¿»

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e¿≈ƒƒ«»

¯Ó˙‡כח LÈ¯ ÌÚÏa ˙È ˜Ïa ¯·„e¿«»»»ƒ¿»≈»»»
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈkzÒÓc¿ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

Ú·L‡כט ‡Î‰ ÈÏ ‰�a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ ÔÈ˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

Bz¯ל ˜q‡Â ÌÚÏa ¯Ó‡ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ¬«ƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

È˙א ‡Î¯·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÈw˙ È¯‡ ÌÚÏ· ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»¬≈«ƒ√»¿»¿»»»»
˙eÓ„˜Ï Ô‰l‡ ÔÓÊa ÔÓÊk CÏ‰ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¬«ƒ¿«ƒ¿«∆»≈»√»

:È‰Bt‡ ‡¯a„ÓÏ ÈeLÂ ‡iLÁ�¿»«»¿«ƒ¿«¿¿»«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

נחלה, לעם לֹו להיֹות ה' לקח ואתכם ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָהּׁשמים

יח (ויקרא מֹות אחרי ּבסדר ּפרׁשּתי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַּכאׁשר

כה):

ׁשהּוא יקּום, ּכלביא ּכי ונתנּבאעליהם ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ(כד)

ולא ּכאריה, יתנּׂשא כן ואחרי ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָֹהּגּור,

מלכי ּדם ויׁשּתה טרף יאכל עד ּבארצֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹיׁשּכן

אּונקלּוס: ּכדברי ְְְְְִֵַַכנען,

‰p‰Â,הּׁשנית הּזאת ּבּנבּואה עּתה הֹוסיף ¿ƒ≈ְִִֵַַַַָָֹ

והרּגם הארץ ּכבׁשם לבלק ְְְְְִֶַָָָָָָָָלהּגיד

יׂשראל ּכי יֹודע בלק והּנה אּדירים. ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָמלכים

ׁשהּגיד ּפי על אף ּולפיכ ארצֹו, את ינחלּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹלא

ירצה כנען, מלכי לנּצח ׁשּסֹופם עּתה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלהם

להתּגּבר הּוא ׁשּיּוכל עד ּבנּצּוחֹו ׁשּיקּללם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַעֹוד

מהם, ּולהּכֹות ּבֹו להּלחם יּוכל אּולי ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָעליהם

מקֹום אל ואּקח כז) (פסוק עֹוד אמר ּכן ְֲֵֶֶַַָָָעל

לי וקּבתֹו האלהים ּבעיני ייׁשר אּולי ְְֱִִִֵֵֵַַַַָֹֹאחר

הֹודיעֹו ׁשּכבר ּברכתֹו, אחֹור ׁשּיחזיר לא ְְֲִִִִֶֶַָָָָֹמּׁשם.

ויתנחם, אדם ּובן ויכּזב אל איׁש לא יט) ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ(פסוק

ּכנען ארץ לכּבׁש עתידים הם הּנה חׁשב ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָאבל

אפׁשר אבל מלכיהם, ולהרג נחלתם ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהיא

עׂשּו ּכאׁשר בֹו ואּכה עליהם אני ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשאתּגּבר
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ּכתרּגּומֹו וגֹו', יקּום ּכלביא הןֿעם אחר: ּדבר חללים. ּומּפילם מלחמֹותיהם ונלחם zLÈ‰.ׁשֹומרם ÌÈÏÏÁŒÌ„Â∑ ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ¿«¬»ƒƒ¿∆
ׁשּנאמר(במ"ר) עּמהם, הּוא ויהרג חללים מדין מלכי ׁשּיּפיל עד מת מׁשה ׁשאין יג)נתנּבא ּבןּֿבעֹור(יהושע "ואתּֿבלעם : ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

אלֿחלליהם" ּבחרב בניֿיׂשראל הרגּו רמב"ן.הּקֹוסם ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(äë)Cøa-íb epáwú àì á÷-íb íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®©¨¥−
:epëøáú àì¬Ÿ§¨«£¤«

i"yx£ep·w˙ ‡Ï ·˜ŒÌb∑וכן ראׁשֹון. "ּגם" על ׁשני ו"גם" הּׁשני, "ּגם" על מּוסף ראׁשֹון ג)"ּגם" "ּגםֿלי(מ"א : «……ƒ√∆ְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָ
וכן יהיה", לא לב)ּגםֿל ּבתּולה"(דברים ּגם ּבחּור "ּגם :. ְְְִֵֶַַַָָָֹ

(åë)éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå íòìa ïòiåøîàì E ©©©́¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ¥½Ÿ
:äNòà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

ß fenz f"h iyiy mei ß

(æë)øçà íB÷î-ìà Eçwà àp-äëì íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½¤¨−©¥®
:íMî éì Búa÷å íéäìàä éðéòa øLéé éìeà©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½§©¬Ÿ¦−¦¨«

i"yx£ÈÏ B˙a˜Â∑מלדיר"ש מּׁשם, לי ותּקבּנּו ּבעיניו ייׁשר אּולי עתיד: לׁשֹון אּלא "וקבנֹו", ּוכמֹו צּוּוי לׁשֹון זה אין ¿«…ƒְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
שעלטען) זאלסט (דוא .ּבלעז ְַַ

(çë)éðt-ìò ó÷Lpä øBòtä Làø íòìa-úà ÷ìa çwiå©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ©§½©¦§−̈©§¥¬
:ïîéLéä©§¦«Ÿ

i"yx£¯BÚt‰ L‡¯∑:אמר ּבּמה. יֹודע היה ולא ּפעֹור, עלֿידי ללקֹות עתידין ׁשהן וראה ּבלק, היה גדֹול קֹוסם …«¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
רֹואים מה יֹודעים ואין רֹואים – ּבּכֹוכבים החֹוזים ּכל וכן מּׁשם? עליהם ּתחּול הּקללה .ׁשּמא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

(èë)úçaæî äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ
:íìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(ì):çaæna ìéàå øt ìòiå íòìa øîà øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

ãë(à)ìàøNé-úà Cøáì ýåýé éðéòa áBè ék íòìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´¤¦§¨¥½
øaãnä-ìà úLiå íéLçð úàø÷ì íòôa-íòôk Cìä-àìå§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´§¨¦®©¨¬¤¤©¦§−̈

:åéðẗ¨«
i"yx£'B‚Â ·BË Èk ÌÚÏa ‡¯iÂ∑לקּללם יחּפץ לא ּכי ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, עֹוד לבּדק צרי איני .אמר: ««¿ƒ¿»ƒ¿ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹ

ÌÚÙaŒÌÚÙk CÏ‰Œ‡ÏÂ∑ּפעמים ׁשּתי עׂשה �ÌÈLÁ.ּכאׁשר ˙‡¯˜Ï∑לקראתֹו ה' יּקרה אּולי לנחׁש ¿…»«¿««¿««ְְֲִֵֶַָָָƒ¿«¿»ƒְְִִֵֶַַָָ

Ï‡כה ËÏÈÓ Û‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»«≈«»
:ÔepÎ¯·˙ ‡Ï ‡Î¯a Û‡ ÔepËeÏ¿̇ƒ«»»»»¿»≈ƒ

ÈÏlÓ˙כו ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿»»¬»«≈ƒ
:„aÚ‡ d˙È ÈÈ ÏlÓÈ Èc Ïk ¯ÓÈÓÏ CnÚƒ»¿≈»…ƒ¿«≈¿»»≈∆¿≈

‡„Cp¯aכז ÔÚÎ ‡˙È‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ È‰È ÌÈ‡Ó Ô¯Á‡ ¯˙‡Ï«¬«»√»»ƒ¿≈«¬»ƒ√»¿»

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e¿≈ƒƒ«»

¯Ó˙‡כח LÈ¯ ÌÚÏa ˙È ˜Ïa ¯·„e¿«»»»ƒ¿»≈»»»
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈkzÒÓc¿ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

Ú·L‡כט ‡Î‰ ÈÏ ‰�a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ ÔÈ˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

Bz¯ל ˜q‡Â ÌÚÏa ¯Ó‡ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ¬«ƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

È˙א ‡Î¯·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÈw˙ È¯‡ ÌÚÏ· ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»¬≈«ƒ√»¿»¿»»»»
˙eÓ„˜Ï Ô‰l‡ ÔÓÊa ÔÓÊk CÏ‰ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¬«ƒ¿«ƒ¿«∆»≈»√»

:È‰Bt‡ ‡¯a„ÓÏ ÈeLÂ ‡iLÁ�¿»«»¿«ƒ¿«¿¿»«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

נחלה, לעם לֹו להיֹות ה' לקח ואתכם ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָהּׁשמים

יח (ויקרא מֹות אחרי ּבסדר ּפרׁשּתי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַּכאׁשר

כה):

ׁשהּוא יקּום, ּכלביא ּכי ונתנּבאעליהם ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ(כד)

ולא ּכאריה, יתנּׂשא כן ואחרי ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָֹהּגּור,

מלכי ּדם ויׁשּתה טרף יאכל עד ּבארצֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹיׁשּכן

אּונקלּוס: ּכדברי ְְְְְִֵַַכנען,

‰p‰Â,הּׁשנית הּזאת ּבּנבּואה עּתה הֹוסיף ¿ƒ≈ְִִֵַַַַָָֹ

והרּגם הארץ ּכבׁשם לבלק ְְְְְִֶַָָָָָָָָלהּגיד

יׂשראל ּכי יֹודע בלק והּנה אּדירים. ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָמלכים

ׁשהּגיד ּפי על אף ּולפיכ ארצֹו, את ינחלּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹלא

ירצה כנען, מלכי לנּצח ׁשּסֹופם עּתה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלהם

להתּגּבר הּוא ׁשּיּוכל עד ּבנּצּוחֹו ׁשּיקּללם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַעֹוד

מהם, ּולהּכֹות ּבֹו להּלחם יּוכל אּולי ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָעליהם

מקֹום אל ואּקח כז) (פסוק עֹוד אמר ּכן ְֲֵֶֶַַָָָעל

לי וקּבתֹו האלהים ּבעיני ייׁשר אּולי ְְֱִִִֵֵֵַַַַָֹֹאחר

הֹודיעֹו ׁשּכבר ּברכתֹו, אחֹור ׁשּיחזיר לא ְְֲִִִִֶֶַָָָָֹמּׁשם.

ויתנחם, אדם ּובן ויכּזב אל איׁש לא יט) ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ(פסוק

ּכנען ארץ לכּבׁש עתידים הם הּנה חׁשב ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָאבל

אפׁשר אבל מלכיהם, ולהרג נחלתם ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהיא

עׂשּו ּכאׁשר בֹו ואּכה עליהם אני ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשאתּגּבר
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רֹוצה אמר: ּתחּולּכרצֹונֹו. עֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה עוֹונֹותיהם, אזּכיר לקּללם. רֹוצה LiÂ˙.ולא ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ«»∆
ÂÈ�t ¯a„n‰ŒÏ‡∑רמב"ן.ּכתרּגּומֹו ∆«ƒ¿»»»ְְַ

(á)ì ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðéò-úà íòìá àOiååéèáL ©¦¨̧¦§¹̈¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−¦§¨¨®
:íéäìà çeø åéìò éäzå©§¦¬¨−̈¬©¡Ÿ¦«

i"yx£ÂÈ�ÈÚŒ˙‡ ÌÚÏ· ‡OiÂ∑ונפׁש ּגבֹוהה ורּוח רעה עין מּדֹותיו: ג' ל יׁש והרי רעה, עין ּבהם להכניס ּבּקׁש «ƒ»ƒ¿»∆≈»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
למעלה האמּורים פ"ה)רחבה ÂÈË·LÏ.(אבות ÔÎL∑ׁשאין ראה מערבין, ואינן לעצמֹו ׁשֹוכן וׁשבט ׁשבט ּכל ראה ְְְֲִַָָָָ…≈ƒ¿»»ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

חברֹו אהל לתֹו יציץ ׁשּלא זה, ּכנגד זה מכּונין ‡ÌÈ‰Ï.ּפתחיהם Áe¯ ÂÈÏÚ È‰zÂ∑יקּללם ׁשּלא ּבלּבֹו .עלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹֹֻ«¿ƒ»»«¡…ƒְְְִֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(84 'nr bi zegiy ihewl)

זה ּכנגד זה מכּונים אהליהם ּפתחי ב)ׁשאין כד, ּכללי(רׁש"י על להקּפיד עליו אהל, עראי, ּבדירת מצּוי ׁשאדם ּבׁשעה ּגם ְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

"אחטא ּבאמרם: לעיר, מחּוץ עראי ּבדירת ּכׁשּנמצאים ּובמיחד ּבּקיץ, צניעּות ּבעניני הּמקּלים מן לאפּוקי ּבמילּואם. ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻהּצניעּות

העירה. ּכׁשאׁשּוב ְְִֶָָָָואׁשּוב",

Ï‡¯NÈב ˙È ‡ÊÁÂ È‰B�Ú ˙È ÌÚÏa Û˜Êe¿≈ƒ¿»»≈ƒ«¬»»ƒ¿»≈
ÔÓ ‰‡e·� Áe¯ È‰BÏÚ ˙¯Le È‰BË·LÏ Ô¯L»»¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשהּכּום ההּוא ּבהר הּיֹוׁשב והּכנעני ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהעמלקי

מּפחדֹו ּכּונתֹו וזאת מה), יד (לעיל החרמה ְְְִַַַַָָָָֹעד

ד). כב (לעיל מדין לזקני הזּכיר ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָמהם

מה ּכל אליו להׁשיב ׁשּיּוכל ענינֹו, היה ְְִִֵֶַַָָָָָָאֹו

ׁשּמפרׁש ּכמֹו למֹואב, מאׁשר סיחֹון מּיד ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹּׁשּתפסּו

הזּכרּתיו: ּוכבר יפּתח, ְְְְְְִִִִֵַָָּבדברי

נחׁשים. לקראת ּבפעם ּכפעם הל ולא ְְְְְִִַַַַַַָָֹ(אֿב)

מנחׁש היה הראׁשֹונים ּבּפעמים ְְִִִִֵַַָָָָּכי

ּבא הּׁשם והיה ּבנחׁש, אֹותם לקּלל ְְְְֵֵֶַַַַָָָָורֹוצה

ולא לנבּואה ּבכּונתֹו לא מקרה, ּבדר ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹאליו

לֹו נאמר ּכאׁשר ועּתה אליה. ׁשהּגיע ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּמעלתֹו

להרע ּביׂשראל קסם ולא ּביעקב נחׁש לא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹּכי

הל ולא הּנחׁשים הניח להם, להטיב ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹאֹו

הּמ אל ׂשם אבל לקראתם, ּבפעם דּברּכפעם ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָ

ויכין אֹותם ׁשּיראה ׁשם, יׂשראל אׁשר ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָּפניו

הּׁשם מאת הּדּבּור עליו ׁשּיחּול נפׁשֹו ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָלהם

ּכן על לֹו. היה וכן ּפעמים, עּמֹו עׂשה ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָּכאׁשר

היתה עּתה ּכי אלהים, רּוח עליו וּתהי ְְֱִִִַַַַָָָָָָֹאמר

ׁשאמר ּכמֹו לּנביאים, היא ּכאׁשר ה' יד ְְֲִִִֶֶַַַַָָָעליו

ּכי נביאים ה' עם ּכל יּתן ּומי כט) יא ְִִִִִֵַָ(לעיל

סא (ישעיה ואֹומר עליהם, רּוחֹו את ה' ְֲִֵֵֵֶֶיּתן

עצמֹו קרא ּכן ועל עלי, אלהים ה' רּוח ְְֱִֵַַַָָָָֹא)

נביא ּכי אל", אמרי "ׁשֹומע ד) (פסוק ְִִִֵֵֵַַָָעּתה

הּוא:

È"L¯Âּכתב,ÂÈ�t ¯a„n‰ Ï‡ ˙LiÂ.ּכתרּגּומֹו ¿«ƒַָ«»∆∆«ƒ¿»»»ְְַ

למדּברא וׁשּוי ּבֹו מתרּגם הרב היה ְְְְְְִִֵַַַַָָָָּכי

ואין אנּפֹוהי, עגלא יׂשראל ּבני ּביּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָּדעבדּו

אּונקלּוס ׁשל מּתרּגּומֹו מדּוקּדקֹות ְְְְְְְִֶַָָּבנּוסחאֹות

מן ּבהן ׁשהּוגה ּבקצתן ּכתּוב הּוא אבל ְֲִִֵֶֶָָָָָָּכן,

ּׁשּפרׁשנּו: מה והעּקר הּירּוׁשלמי, ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָהּתרּגּום

(Ì˘) ¯Ó‡Â,‰ÊÁÈ ÈcL ‰ÊÁÓ ¯L‡ראה ּכי ¿»«¬∆«¬≈««∆¡∆ִָָ

ּכּנביאים המאירה, ּבאסּפקלריא ְְְְְְִִִַַַַַַָָָעּתה

וארא ג) ו (שמות ּבהם ׁשּנאמר ֱִִֵֶֶֶַָָָָהראׁשֹונים

ׁשּדי, ּבאל יעקב ואל יצחק אל אברהם ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹאל

אינּנּו ׁשּדי מחזה ּכי מהם, למּטה ּבמדרגה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאֹו

יחזה והּוא ׁשּדי ּבאל יראּו הם והּנה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַׁשּדי,

מדרגֹות ׁשּתי היּו והּנה ׁשּדי, ׁשל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָּבמחזה

עצמֹו קרא ּכן ועל מהם, ÌÈ�ÈÚ"למּטה ÈeÏb" ְְְֵֵֶַַַָָָ¿≈»ƒ

(מ"ב ׁשּנאמר ּכמֹו הּנביאים, ּבני מדרגת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשהיא

ּכן נאמר ּוכבר וגו'. עיני את ּפקח ה' כ) ְְֱֵֵֵֶֶַַָו

לא), כב (לעיל הּמלא ּבראּית עצמֹו ְְְְְִִִַַַַָָּבבלעם

בלעם: עיני את ה' ְְִֵֵֶַַָויגל

‡ÏÂמּפני ּׁשּפרׁשנּו מה זּולת ּבזה תחׁשב ¿…ְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹ

(ברכה ּבספרי ׁשאמרּו רּבֹותינּו ְְְֲִִֵֶַַַָמאמר

ּכמׁשה, ּביׂשראל עֹוד נביא קם ולא ְְְְִִֵֶָָָֹלט),

קם, העֹולם ּבאּמֹות אבל קם לא ְְְֲִֵָָָָָָֹֻּביׂשראל

נבּואת ּבין יׁש הפרׁש אּלא ּבלעם. זה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָואיזה

מה יֹודע היה לא מׁשה ּבלעם, לנבּואת ְְִִֵֶֶַַַָָָֹמׁשה

עּמֹו, ּמדּבר מה יֹודע היה ּובלעם עּמֹו, ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּמדּבר

‡Ï,ׁשּנאמר È¯Ó‡ ÚÓL Ì‡�היה לא מׁשה ֱֶֶַ¿À…≈«ƒ¿≈≈ֶָָֹ

פט) ז (לעיל ׁשּנאמר עּמֹו מדּבר מתי ְֱִֵֵֶֶַַַַָיֹודע

עּמֹו מדּבר מתי יֹודע היה ּובלעם אליו, ְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמּדּבר

מּדּבר היה מׁשה עליֹון. ּדעת ויֹודע ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר

ּפה ואּתה כח) ה (דברים ׁשּנאמר מעּמד ְְֱִֶֶַַָָֹֻעּמֹו

ׁשהּוא עּמֹו מדּבר היה ּובלעם עּמדי, ְְֲִִִִֵֶַָָָָֹעמד

ׁשּנאמר ÌÈ�ÈÚ.נֹופל ÈeÏ‚e ÏÙB�לטּבחֹו מׁשל ֱֵֶֶַ≈¿≈»ƒְַָָָ

לּמל יֹוצאֹות הֹוצאֹות ּכּמה יֹודע מל ְֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשל

ׁשלחנֹו: ְַָֻעל

¯e‡·eהּכתּוב ׁשאמר מּפני הּזֹו, הּבריתא ענין ≈ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּביׂשראל עֹוד נביא קם לא י) לד ְְִִֵָָָֹ(שם

ודרׁשּו ּפנים, אל ּפנים ה' ידעֹו אׁשר ְְְְֲִִֶֶֶָָָָּכמׁשה

לנבּואת אׁשר ּבּמעלה לסּפר ּבא ׁשאינֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָרּבֹותינּו

הֹודיע ׁשּכבר הּנביאים, ׁשאר נבּואת על ְְְְִִִֶֶַַַַָָמׁשה

ּבּפסּוק מקֹומֹות, ּבׁשני עליהם מעלתֹו ְְֲֲִֵֵֶַַָָָאֹותנּו

ּבאל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוארא

ג), ו (שמות להם נֹודעּתי לא ה' ּוׁשמי ְְִִֶַַָָֹׁשּדי

ו). יב (לעיל וגו' נביאכם יהיה אם ְְֲִִִֶֶַָּובּפסּוק

את הּוא ׁשּידע מׁשה על ּדּבר לא עּתה ֲִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל

הֹודיעני יג) לג (שמות ׁשּנאמר ּכענין ְְֱִִִֵֵֶֶַַַהּׁשם

"אׁשר הּכתּוב אמר ׁשּלא ,ואדע ּדרכ את ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנא

אמר אבל ּפנים", אל ּפנים הּׁשם את ֲִִֵֶֶַַַָָָָָידע

יאמר הּנבּואה. ּבאּור על ידּבר ּכי ידעֹו" ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ"אׁשר

אל ּכמדּבר מבארת ּתבא רּבינּו למׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּכי

ׁשּמֹודיעֹו ּפנים, אל ּפנים וכּונתֹוחברֹו ּדבריו, ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּבאמירה וכּונתֹו ּדבריו ׁשהבין ּבפניו ׁשּיּכיר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעד

היה לבלעם ּכי ואמרּו ּבפניו, רצֹונֹו ְְְְְְְִִַַָָָָָָָּובהּכרת

ּדברי על ׁשעמד יׂשראל לכבֹוד ׁשּנּבא ּבעת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזה

לבא העתיד הענין ּבכל וחפצֹו רצֹונֹו ועל ְְְְְְִִֶֶַָָָָָֹה'

נבּואת ּבין הפרׁש יׁש כן ּפי על ואף ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָליׂשראל.

מה יֹודע היה לא מׁשה ּכי לבלעם. ְְִִֵֶֶַַָָָֹמׁשה

יצּוּנּו, מצוה ּבאיזה ענין ּבאיזה עּמֹו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּמדּבר

והיה לדּבּור, עת ּבכל מּוכן הּוא היה ְְְֲִֵָָָָָָָאבל

הרצֹון ּכפי אֹותֹו מצּוה הּוא ּברּו ְְִֶַַָָָָהּקדֹוׁש

ּבּדבר ּומחּׁשב מכּון היה ּבלעם אבל ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָלפניו.

ּומכין ּומתּבֹודד והֹול ּבֹו חפץ ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֵֶַָההּוא

לקראתֹו ה' יּקרה אּולי הרּוח עליו להיֹות ְְְִִִֶַַַָָָָָנפׁשֹו

יחֹול ׁשאם ויֹודע ּבכאן, מפרׁש הּוא ְְְֲִֵֶֶַַָָָֹּכאׁשר

לא עּמֹו ידּבר חׁשב אׁשר ההּוא ּבענין ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹעליו,

ידּבר מתי יֹודע היה לא ּומׁשה אחר. ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבענין

אבל לדּבּור, קבּוע עת אליו היה לא ּכי ְֲִִִֵֵַָָָָָֹעּמֹו,

היה לדּבּור לּבֹו ויכּון מׁשה ׁשּיחּפץ עת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבכל

עמדּו ח) ט (לעיל ׁשאמר ּכמֹו עּמֹו ְְְִִֵֶַַָמדּבר

ׁשּיהיה עת ּבכל וכן ה', ּיצּוה מה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָואׁשמעה

מאהל אֹותֹו מצּוה להיֹות הרצֹון יתעּלה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלפניו

אבל אליו, מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָמֹועד

הּדּבּור, לֹו ׁשּיהיה הּׁשעה את מכּון היה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבלעם

הּׁשעה. ּבאֹותּה אּלא הרּוח עליו תנּוח ְְֶַַַָָָָָָָָֹולא

ּבמּסכת רּבֹותינּו יזּכירּו הּׁשעה היא ְְִִֵֶֶַַַַַָָאּולי

ׁשהיה (קה:) סנהדרין ּובמּסכת (ז.) ְְְְִֶֶֶֶַַָָָּברכֹות

ּבעת לא הרּוח עליו חל היה ּובּה ּבּה, ְְֵֵַַָָָָָָָָֹמקּלל

לעֹולם: ְֶֶַָאחרת

ÔÎÂוהּנפילה למׁשה, מעלה העמידה ענין ¿≈ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָ

ּכענין נבּואה, יסּבל ׁשּלא ּפחיתּות ְְְְְְְִִִִֶַָָֹֹּבבלעם

אנחנּו יֹוספים אם כד) כב ה (דברים ְְֱֲִִֶֶַַׁשּנאמר

וגו', ומתנּו עֹוד אלהינּו ה' קֹול את ְְֱִֵֶַָָֹֹלׁשמע

ׁשל לטּבחֹו מׁשל ואמרּו ּוׁשמע. אּתה ְְְְֲֶַַַָָָָָָקרב

לֹומר וכּונתם הראׁשֹונה, הּמּדה על ,ְִִֶֶַַַַָָָָָָמל

והּׂשר ,מל ׁשל ׁשלחנֹו ּבהֹוצאת יֹודע ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשהּטּבח

לא ּבסֹודֹו ועֹומד ּביתֹו ּבכל נאמן ׁשהּוא ְְְֱֵֵֶֶֶָָֹׁשּלֹו

הּׁשלחן: ּבהֹוצאת ְְֵַַַָָֻידע

ÏLn‰Âלֹומר החכמים ׁשּדעת יֹורה הּזה ¿«»»ֲִֶֶֶַַַַַָ

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy

(â)øábä íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤
:ïéòä íúL§ª¬¨¨«¦

i"yx£¯Ú· B�a∑קיד)ּכמֹו אּגדה:(תהילים ּומדרׁש מים". "למעינֹו ק"ה): ּבנֹו(סנהדרין ּבלק מאבֹותיהם; ּגדֹולים היּו ׁשניהם ¿¿…ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
היה ּפרס ּבן מנה – ּבנביאּות מאביו ּגדֹול ּובלעם ּבמלכּות, הּוא ּבנֹו אביו – ‰ÔÈÚ.צּפֹור Ì˙L∑נקּורה עינֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ¿À»»ƒְֵָ
ויּגב. ויסּתם ׁשּיׁשּתם ּכדי הּוא, מׁשנה ּולׁשֹון ּפתּוח, נראה ׁשּלּה וחֹור לחּוץ סט)ּומּוצאת לפי(ע"ז אמרּו: ורּבֹותינּו . ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

ׁשּנֹולד טּפה ּתבֹוא מתי יׂשראל ׁשל רביעֹותיהן ּומֹונה יֹוׁשב ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יׂשראל, רבע את ּומסּפר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹׁשאמר:
ׁשל עינֹו נסמית זה ּדבר ועל הּללּו? ּבּדברים יסּתּכל קדֹוׁשים ּומׁשרתיו קדֹוׁש ׁשהּוא מי ּבלּבֹו: אמר מּמּנה. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָהּצּדיק

לא)ּבלעם ולא(נדה העין" "ׁשתם ׁשאמר ועל אֹונקלּוס, ׁשּתרּגם ּכמֹו העין, ּפתּוח – העין" "ׁשתם מפרׁשים: ויׁש . ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻֻ
היה מעיניו ּבאחת ׁשּסּומא למדנּו העינים", "ׁשתם רמב"ן.אמר ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻ

(ã)éeìâe ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà òîL íàð§ª¾Ÿ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬
:íéðéò¥¨«¦

i"yx£ÌÈ�ÈÚ ÈeÏ‚e ÏÙ�∑נגלה ּכׁשהיה ּומדרׁשֹו: ׁשֹוכב. ּכׁשהּוא ּבּלילה אּלא עליו נראה ׁשאין ּכתרּגּומֹו, ּפׁשּוטֹו …≈¿≈»ƒְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
זקּופה ּבקֹומה עליו נגלה להיֹות ּומאּוס ערל ׁשהיה לפי ּפניו, על ונֹופל רגליו, על לעמד ּכח ּבֹו היה לא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹעליו

.לפניו ְָָ

(ä)éìäà eáh-äîéúðkLî á÷òé E:ìàøNé E ©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−¦§¨¥«
i"yx£EÈÏ‰‡ e·hŒ‰Ó∑מּול זה מכּונין ׁשאינן ּפתחיהם ׁשראה על «……»∆ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּביּׁשּובן,∑EÈ˙�kLÓ.זה עֹולמים ּובית ׁשילה אהל – ּטבּו מה ,"אהלי "מהּֿטבּו אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. ,חניֹותי ֶƒ¿¿…∆ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

עליכם לכּפר קרּבנֹות ּבהן על∑EÈ˙�kLÓ.ׁשּמקריבין ּכּפרה וחרּבנן עליהם, מׁשּכֹון ׁשהן לפי חרבין, ּכׁשהן אף ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָƒ¿¿…∆ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשּנאמרהּנ ד)פׁשֹות, ּבצּיֹון"(איכה "וּיּצתֿאׁש ּכּלה? ּובּמה אתֿחמתֹו", ה' "ּכּלה :. ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

(å)ýåýé òèð íéìäàk øäð éìò úpâk eéhð íéìçðk¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ¨©´§Ÿ̈½
:íéî-éìò íéæøàk©«£¨¦−£¥¨«¦

i"yx£eÈh� ÌÈÏÁ�k∑מה למדים אנּו רׁשע אֹותֹו ׁשל מּברכֹותיו רּבֹותינּו: אמרּו למרחֹוק. לנטֹות ונמׁשכּו ׁשּנארכּו ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ׁשּבּקׁש קללֹות אֹותם מעין ּברכם ּפיו, את הּמקֹום ּוכׁשהפ ּפניו. הּמדּבר אל להׁשית ּכׁשאמר לקּללם, ּבלּבֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָהיה

ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', קה)לֹומר לׁשֹון∑ÌÈÏ‰‡k.(סנהדרין מה)ּכתרּגּומֹו: ואהלֹות"(תהלים "מר :.'‰ ÚË�∑.עדן ּבגן ְְִִֵֶַָ«¬»ƒְְְֲַַָֹ»«ְֵֶַ
ׁשּנאמר ּכאהל, המתּוחין ּכּׁשמים – ה' נטע ּכאהלים אחר: מ)לׁשֹון אינֹו,(ישעיה זה ולׁשֹון לׁשבת". ּכאהל "וּימּתחם : ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

קמץ ּבחטף הא' "ּכאהלים" לּנּקד לֹו היה ‰'.ּדאםּֿכן ÚË�∑ׁשּנאמר ּבאהלים, מצינּו "נטיעה" יא)לׁשֹון :(דניאל ְְֲֳִִִֵֵַַָָָָָָָ»«ְְְֱִִִֶֶַָָָֹ
אּפדנֹו" אהלי ."וּיּטע ְֳִֵַַַַָ

BÚa¯ג d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏË�e¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÔÓד eÊÁÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈¿≈ƒ
:dÏ ÈÏb˙Óe ·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„√̃»««»≈¿ƒƒ¿¿≈≈

CÈ¯LÈÓה ˙Èa ·˜ÚÈ CÚ¯‡ ‡·Ë ‡Ó»»»«¿»«¬…≈≈¿»
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

t¯˙ו ÏÚ„ ‡È˜L ˙p‚k ÔÈ¯acÓc ÔÈÏÁ�k¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««¿»¿«¿»
ÏÚ ÔÈ·Èˆ�c ÔÈÊ¯‡k ÈÈ ·Èˆ�c ‡iÓÒe·k¿¿«»ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«

:‡iÓ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשהּׁשם ּכּונתֹו אחרי מעצמֹו יֹודע ּבלעם ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהיה

ח) כג (לעיל אל קּבה לא אּקב מה לֹו ֵֶַַָֹֹֹֹיאמר

ּבּמּלֹות הּדּבּור יׁשמע ּכן ואחר הענין, ְְְְִִִִֵַַַַַָָָוכל

ּכי ּׁשהזּכרּתי, מה וזה ּבלּבֹו. חׁשב אׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָההם

ועּתה ּבלּבֹו, העתידֹות ותבֹואנה קֹוסם ְְְֲִִֵַָָָָָָהיה

ּולפיכ הּדּבּור, ּגם ּבהם יׁשמע יׂשראל ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּבׁשביל

לֹומר עּתה ּבעצמֹו מתּפאר ÚÓBLהיה Ì‡� ְְְִֵַַַָָָָ¿À≈«

.Ï‡ È¯Ó‡,ּבספרי הּׁשנּוי הּזה הענין וראיתי ƒ¿≈≈ְְְְִִִִִֶַַָָָָ

סיני ּבמדּבר ׁשל ּבהּגדה אחר ּבסגנֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאמרּו

:להארי לי ואין א), (כ ְְֲִִֵַַָרּבה

ÏÏk‰Âּתבא ּבלעם ׁשּנבּואת לֹומר ּכּונתם ּכי ¿«¿«ְְִִֶַַַָָָָָֹ

הּטעם מן לֹו, מבארֹות ּבמּלֹות ְְִִֵַַַָָֹאליו

העֹולם לאּמֹות ּפה ּפתחֹון יהא ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶָָָֹֻׁשאמרּו

עֹובדים היינּו ּכמׁשה נביא לנּו היה אּלּו ְְִִִִֶַָָָָָלֹומר

למּטה נבּואתֹו מדרגת אבל הּוא, ּברּו ְְְֲֵַַַַָָָָָלּקדֹוׁש

ּכמֹו ׁשּדי, ּבמחזה ׁשהיא הּנביאים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָמּׁשאר

ְֵֶַׁשּבארנּו:

ÔÎÂהּקדֹוׁש אין יג), (א רּבה ּבוּיקרא אמרּו ¿≈ְְְִֵַַַָָָָ

העֹולם אּמֹות נביאי על נגלה הּוא ְְִִֵַָָָָֻּברּו

וּיּקר דתימר ּכמה הי דּבּור, ּבחצי ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאּלא

ּבדּבּור יׂשראל לנביאי אבל ּבלעם. אל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֹאלהים

הּדּבּור וחצי מׁשה, אל וּיקרא ׁשּנאמר ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשלם

ּׁשּבארנּו: מּמה ענינֹו ְְִִִֵֶַַָָּתבין

הּזאת לּמּלה מֹוצא מצאּו לא העין. ׁשתם ְְִִַַָָָָָֹֹֻ(ג)

חזי, ּדׁשּפיר אמר ואּונקלּוס הּמקרא. ְְְְְִִִֵַַַָָָמן

ּכדי סט.) (ע"ז חכמים לׁשֹון העין, ּפתּוח ְְְֲִִֵַָָָָּכמֹו

ו ואּוליׁשּיׁשּתם הּנקב. ׁשּיפּתח ּכלֹומר יסּתם, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ

אּלה אֹותֹותי ׁשיתי מן מרּכבת מּלה ְִִִִִֵֶֶֶַָֻהיא

לכל ׁשּיׂשיג הּגבר מה, ׁשתּוי א), י ְִֶֶֶַַַָָ(שמות

עינֹו: ּׁשּיׁשית ִֵֶַָמה



עה wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy

(â)øábä íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤
:ïéòä íúL§ª¬¨¨«¦

i"yx£¯Ú· B�a∑קיד)ּכמֹו אּגדה:(תהילים ּומדרׁש מים". "למעינֹו ק"ה): ּבנֹו(סנהדרין ּבלק מאבֹותיהם; ּגדֹולים היּו ׁשניהם ¿¿…ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
היה ּפרס ּבן מנה – ּבנביאּות מאביו ּגדֹול ּובלעם ּבמלכּות, הּוא ּבנֹו אביו – ‰ÔÈÚ.צּפֹור Ì˙L∑נקּורה עינֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ¿À»»ƒְֵָ
ויּגב. ויסּתם ׁשּיׁשּתם ּכדי הּוא, מׁשנה ּולׁשֹון ּפתּוח, נראה ׁשּלּה וחֹור לחּוץ סט)ּומּוצאת לפי(ע"ז אמרּו: ורּבֹותינּו . ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

ׁשּנֹולד טּפה ּתבֹוא מתי יׂשראל ׁשל רביעֹותיהן ּומֹונה יֹוׁשב ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יׂשראל, רבע את ּומסּפר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹׁשאמר:
ׁשל עינֹו נסמית זה ּדבר ועל הּללּו? ּבּדברים יסּתּכל קדֹוׁשים ּומׁשרתיו קדֹוׁש ׁשהּוא מי ּבלּבֹו: אמר מּמּנה. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָהּצּדיק

לא)ּבלעם ולא(נדה העין" "ׁשתם ׁשאמר ועל אֹונקלּוס, ׁשּתרּגם ּכמֹו העין, ּפתּוח – העין" "ׁשתם מפרׁשים: ויׁש . ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻֻ
היה מעיניו ּבאחת ׁשּסּומא למדנּו העינים", "ׁשתם רמב"ן.אמר ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻ

(ã)éeìâe ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà òîL íàð§ª¾Ÿ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬
:íéðéò¥¨«¦

i"yx£ÌÈ�ÈÚ ÈeÏ‚e ÏÙ�∑נגלה ּכׁשהיה ּומדרׁשֹו: ׁשֹוכב. ּכׁשהּוא ּבּלילה אּלא עליו נראה ׁשאין ּכתרּגּומֹו, ּפׁשּוטֹו …≈¿≈»ƒְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
זקּופה ּבקֹומה עליו נגלה להיֹות ּומאּוס ערל ׁשהיה לפי ּפניו, על ונֹופל רגליו, על לעמד ּכח ּבֹו היה לא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹעליו

.לפניו ְָָ

(ä)éìäà eáh-äîéúðkLî á÷òé E:ìàøNé E ©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−¦§¨¥«
i"yx£EÈÏ‰‡ e·hŒ‰Ó∑מּול זה מכּונין ׁשאינן ּפתחיהם ׁשראה על «……»∆ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּביּׁשּובן,∑EÈ˙�kLÓ.זה עֹולמים ּובית ׁשילה אהל – ּטבּו מה ,"אהלי "מהּֿטבּו אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. ,חניֹותי ֶƒ¿¿…∆ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

עליכם לכּפר קרּבנֹות ּבהן על∑EÈ˙�kLÓ.ׁשּמקריבין ּכּפרה וחרּבנן עליהם, מׁשּכֹון ׁשהן לפי חרבין, ּכׁשהן אף ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָƒ¿¿…∆ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשּנאמרהּנ ד)פׁשֹות, ּבצּיֹון"(איכה "וּיּצתֿאׁש ּכּלה? ּובּמה אתֿחמתֹו", ה' "ּכּלה :. ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

(å)ýåýé òèð íéìäàk øäð éìò úpâk eéhð íéìçðk¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ¨©´§Ÿ̈½
:íéî-éìò íéæøàk©«£¨¦−£¥¨«¦

i"yx£eÈh� ÌÈÏÁ�k∑מה למדים אנּו רׁשע אֹותֹו ׁשל מּברכֹותיו רּבֹותינּו: אמרּו למרחֹוק. לנטֹות ונמׁשכּו ׁשּנארכּו ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ׁשּבּקׁש קללֹות אֹותם מעין ּברכם ּפיו, את הּמקֹום ּוכׁשהפ ּפניו. הּמדּבר אל להׁשית ּכׁשאמר לקּללם, ּבלּבֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָהיה

ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', קה)לֹומר לׁשֹון∑ÌÈÏ‰‡k.(סנהדרין מה)ּכתרּגּומֹו: ואהלֹות"(תהלים "מר :.'‰ ÚË�∑.עדן ּבגן ְְִִֵֶַָ«¬»ƒְְְֲַַָֹ»«ְֵֶַ
ׁשּנאמר ּכאהל, המתּוחין ּכּׁשמים – ה' נטע ּכאהלים אחר: מ)לׁשֹון אינֹו,(ישעיה זה ולׁשֹון לׁשבת". ּכאהל "וּימּתחם : ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

קמץ ּבחטף הא' "ּכאהלים" לּנּקד לֹו היה ‰'.ּדאםּֿכן ÚË�∑ׁשּנאמר ּבאהלים, מצינּו "נטיעה" יא)לׁשֹון :(דניאל ְְֲֳִִִֵֵַַָָָָָָָ»«ְְְֱִִִֶֶַָָָֹ
אּפדנֹו" אהלי ."וּיּטע ְֳִֵַַַַָ

BÚa¯ג d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏË�e¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÔÓד eÊÁÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈¿≈ƒ
:dÏ ÈÏb˙Óe ·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„√̃»««»≈¿ƒƒ¿¿≈≈

CÈ¯LÈÓה ˙Èa ·˜ÚÈ CÚ¯‡ ‡·Ë ‡Ó»»»«¿»«¬…≈≈¿»
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

t¯˙ו ÏÚ„ ‡È˜L ˙p‚k ÔÈ¯acÓc ÔÈÏÁ�k¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««¿»¿«¿»
ÏÚ ÔÈ·Èˆ�c ÔÈÊ¯‡k ÈÈ ·Èˆ�c ‡iÓÒe·k¿¿«»ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«

:‡iÓ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשהּׁשם ּכּונתֹו אחרי מעצמֹו יֹודע ּבלעם ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהיה

ח) כג (לעיל אל קּבה לא אּקב מה לֹו ֵֶַַָֹֹֹֹיאמר

ּבּמּלֹות הּדּבּור יׁשמע ּכן ואחר הענין, ְְְְִִִִֵַַַַַָָָוכל

ּכי ּׁשהזּכרּתי, מה וזה ּבלּבֹו. חׁשב אׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָההם

ועּתה ּבלּבֹו, העתידֹות ותבֹואנה קֹוסם ְְְֲִִֵַָָָָָָהיה

ּולפיכ הּדּבּור, ּגם ּבהם יׁשמע יׂשראל ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּבׁשביל

לֹומר עּתה ּבעצמֹו מתּפאר ÚÓBLהיה Ì‡� ְְְִֵַַַָָָָ¿À≈«

.Ï‡ È¯Ó‡,ּבספרי הּׁשנּוי הּזה הענין וראיתי ƒ¿≈≈ְְְְִִִִִֶַַָָָָ

סיני ּבמדּבר ׁשל ּבהּגדה אחר ּבסגנֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאמרּו

:להארי לי ואין א), (כ ְְֲִִֵַַָרּבה

ÏÏk‰Âּתבא ּבלעם ׁשּנבּואת לֹומר ּכּונתם ּכי ¿«¿«ְְִִֶַַַָָָָָֹ

הּטעם מן לֹו, מבארֹות ּבמּלֹות ְְִִֵַַַָָֹאליו

העֹולם לאּמֹות ּפה ּפתחֹון יהא ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶָָָֹֻׁשאמרּו

עֹובדים היינּו ּכמׁשה נביא לנּו היה אּלּו ְְִִִִֶַָָָָָלֹומר

למּטה נבּואתֹו מדרגת אבל הּוא, ּברּו ְְְֲֵַַַַָָָָָלּקדֹוׁש

ּכמֹו ׁשּדי, ּבמחזה ׁשהיא הּנביאים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָמּׁשאר

ְֵֶַׁשּבארנּו:

ÔÎÂהּקדֹוׁש אין יג), (א רּבה ּבוּיקרא אמרּו ¿≈ְְְִֵַַַָָָָ

העֹולם אּמֹות נביאי על נגלה הּוא ְְִִֵַָָָָֻּברּו

וּיּקר דתימר ּכמה הי דּבּור, ּבחצי ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאּלא

ּבדּבּור יׂשראל לנביאי אבל ּבלעם. אל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֹאלהים

הּדּבּור וחצי מׁשה, אל וּיקרא ׁשּנאמר ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשלם

ּׁשּבארנּו: מּמה ענינֹו ְְִִִֵֶַַָָּתבין

הּזאת לּמּלה מֹוצא מצאּו לא העין. ׁשתם ְְִִַַָָָָָֹֹֻ(ג)

חזי, ּדׁשּפיר אמר ואּונקלּוס הּמקרא. ְְְְְִִִֵַַַָָָמן

ּכדי סט.) (ע"ז חכמים לׁשֹון העין, ּפתּוח ְְְֲִִֵַָָָָּכמֹו

ו ואּוליׁשּיׁשּתם הּנקב. ׁשּיפּתח ּכלֹומר יסּתם, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ

אּלה אֹותֹותי ׁשיתי מן מרּכבת מּלה ְִִִִִֵֶֶֶַָֻהיא

לכל ׁשּיׂשיג הּגבר מה, ׁשתּוי א), י ְִֶֶֶַַַָָ(שמות

עינֹו: ּׁשּיׁשית ִֵֶַָמה



wlaעו zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy

(æ)Bkìî ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå åéìcî íéî-ìfé¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ©§½
:Búëìî àOpúå§¦©¥−©§ª«

i"yx£ÂÈÏcÓ∑ּכתרּגּומֹו ּופרּוׁשֹו ¯ÌÈa.מּבארֹותיו. ÌÈÓa BÚ¯ÊÂ∑זר – זה הּוא הצלחה עללׁשֹון הּזרּוע ּכּזרע עֹו ƒ»¿»ְְְִֵֵַָ¿«¿¿«ƒ«ƒְְְֶֶַַַַַַַָָָ
הּמים BkÏÓ.ּפני ‚‚‡Ó Ì¯ÈÂ∑עמלק מל אגג את יכּבׁש ׁשּלהם ראׁשֹון מל.B˙ÎÏÓ ‡Op˙Â∑יֹותר יעקב ׁשל ְִֵַַ¿»…≈¬««¿ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ¿ƒ«≈«¿Àֲֵֶַֹ

ּוׁשלמה ּדוד אחריו ׁשּיבא רמב"ן.ויֹותר, ְְֲִֵֶַָָָֹֹֹ

(ç)íéBb ìëàé Bì íàø úôòBúk íéøönî BàéöBî ìà¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®Ÿ©º¦´
:õçîé åévçå íøâé íäéúîöòå åéøö̈À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ B‡ÈˆBÓ Ï‡∑הּמֹוציאם אל הּזאת? הּגדּלה להם ּגֹורם מי ≈ƒƒƒ¿«ƒְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
צריו ׁשהם הּגֹויים את יאכל ׁשּלֹו, ורּום ּבתקף צרים∑Ì‰È˙ÓˆÚÂ.מּמצרים לׁשֹון∑Ì¯‚È.ׁשל ּבֹו ּפתר מנחם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ¿«¿…≈∆ִֶָ¿»≈ְְֵַַָ

וכן ג)ׁשבירה, וכן(צפניה לּבקר", גרמּו "לא כג): ׁשּמגרר(יחזקאל הּוא, עצם לׁשֹון אֹומר ואני ּתגרמי". "ואתֿחרׂשיה : ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ערמימּותֹו על העצם ּומעמיד ׁשּבפנים והּמח מּסביב ּבׁשּניו ıÁÓÈ.הּבׂשר ÂÈvÁÂ∑ׁשל חּציו ּתרּגם: אֹונקלּוס ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ¿ƒ»ƒ¿»ְְְִִֵֶָ

לׁשֹון ימחץ וכן וחצּיה) חלּקה לׁשֹון (ס"א ּפלּוגּתא. מרי חּצים, ּבעלי ּכמֹו ׁשּלהם חלּקה ה)צרים, "ּומחצה(שופטים : ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻ
ׁשל ּבדמם ימחץ הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל חּציֹו – מּמׁש חּצים לׁשֹון לפּתר ויׁש ארצם. את ׁשּיחצּו רּקתֹו". ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹוחלפה

ּכמֹו ּבדמם, ויצטּבע יטּבל סח)צרים, "מחצּתי",(תהלים ּכמֹו: מּכה, מּלׁשֹון זז ואינֹו ּבדם" רגל ּתמחץ "למען : ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ונגּוע מחּוץ ּכאּלּו נראה ּבדם .ׁשהּצבּוע ְְְְִִֶַַַָָָָָ

(è)éëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkCeøá E ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´¨½
éøøàå:øeøà E §«Ÿ£¤−¨«

i"yx£È¯‡k ·ÎL Ú¯k∑ּובגבּורה ּבכח ּבארצם יתיּׁשבּו .ּכתרּגּומֹו: »«»««¬ƒְְְְְְְְִִַַַַָָֹ

(é)÷ìa øîàiå åétk-úà ÷tñiå íòìa-ìà ÷ìa óà-øçiå©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤¨¹̈
éúàø÷ éáéà á÷ì íòìa-ìàìL äæ Cøá zëøa äpäå EL ¤¦§À̈¨³Ÿ«Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨¨¥½¤−¨¬

:íéîòt§¨¦«
i"yx£˜tÒiÂ∑זֹו על זֹו .הּכה «ƒ¿…ִַָ

(àé)äpäå Eãaëà ãak ézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzòå§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ©¥´£©¤§½§¦¥²
:ãBákî ýåýé Eòðî§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«

ËBÏLÈÂז È‰B�aÓ ‡a¯˙Èc ‡kÏÓ ÈbÒÈƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿
dkÏÓ ‚‚‡Ó ÛB˜˙ÈÂ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈¬««¿≈

:d˙eÎÏÓ ÏË�˙˙Â¿ƒ¿¿««¿≈

Óe¯Â‡ח ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c ‡‰Ï‡¡»»¿«≈ƒƒƒ¿«ƒ»¿»¿»
‡iÓÓÚ ÈÒÎ� Ï‡¯NÈ È�a ÔeÏÎÈÈ dÏÈcƒ≈≈¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿«»
Ôe˜pt˙È ÔB‰ÈkÏÓ ˙f··e ÔB‰È‡�Ò«¿≈¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿

:Ôe�ÒÁÈ ÔB‰˙Ú¯‡Â¿«¿«¿«¿¿

ÈÏ˙ט ‡˙ÈÏÎe ‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ Áe�È¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»¿≈»≈
ÔB‰È CÈËÈÏÂ ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÎÈ¯a d�ÓÈ˜Ècƒƒƒ≈»ƒ»¿¿ƒƒ¿ƒ»¿

:ÔÈËÈÏƒƒ

È‰B„ÈÏי ÔÈ�Ù˜Le ÌÚÏ·a ˜Ï·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»¿»»¿ƒ¿»¿»ƒƒƒƒ
‡‰Â C˙È¯˜ È‡�Ò ËÏÈÓÏ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¿≈««¿«¿ƒ»¿»

:ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz Ô�c ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯a»»»¿»¿«¿¿«¿«ƒ¿ƒ

È˜¯‡יא ˙È¯Ó‡ C¯˙‡Ï CÏ ÏÈÊ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«¿»¬»ƒ¿»»
:¯˜È ÔÓ ÈÈ CÚ�Ó ‡‰Â Cp¯wÈ‡¬«¿ƒ»¿»¿»»¿»ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּלהם הראׁשֹון מל מלּכֹו. מאגג וירם ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ(ז)

ׁשמֹו נקרא עמלק. מל אגג את ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָיכּבׁש

החזקּתי אׁשר לכֹורׁש לֹו ּדֹומה הֹולידֹו, ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַטרם

לבית נֹולד בן הּנה א), מה (ישעיה ְִִִֵֵֵָבימינֹו

(בראשית ויצחק ב), יג (מ"א ׁשמֹו יאׁשּיהּו ְְְִִִָָָֹּדוד

(דהי"א ּוׁשלמה יא) טז (שם ויׁשמעאל יט) ְְְִֵָֹֹיז

ויֹותר, יֹותר יעקב ׁשל מלכּותֹו, ותּנּׂשא ט). ְְְֲִֵֵֵֶַַַֹכב

רׁש"י, לׁשֹון אחריו, ּבנֹו ּוׁשלמה ּדוד ְְֲִִֶַַָָָָֹֹֹׁשּיבא

ּפרׁש: ְֵֵֶָויפה

ÔÎzÈÂ,אגג נקרא עמלק ּבעם מל ּכל ׁשהיה ¿ƒ»≈ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָ

עליהם ׂשמּו אׁשר הראׁשֹון הּמל ֲֲִִֵֶֶֶֶַָָּכי

ּכסאֹו על הּיֹוׁשבים בניו ונקראּו כן, ׁשמֹו ְְְְְְִִִֵַַָָָָהיה

ׁשּנקראים הּיֹום ּגם המלכים רב ּכדר ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹּבׁשמֹו,

(אסתר האגגי המן וכן הּמלכּות, ּתֹופסי ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָּבׁשם

רחֹוק ּכי ההיא. המלּוכה מּזרע היה ּכי ג), ְִִִִֶַַַָָָָח

נֹוצר ּבטרם הרׁשע ׁשם הּנביא ׁשּיקרא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּוא

נׂשיא ּכל א), לט (יחזקאל "ּגֹוג" וכן ְְִֵֶֶַָּבּבטן.

כן: יּקרא ִֵֵַָָהּמגֹוג

‰p‰Âלהֹודיע הּׁשליׁשית, הּזאת ּבּפעם הֹוסיף ¿ƒ≈ְְִִִִַַַַַַֹ

רמז טֹובים, היּו יעקב אהלי ּכי ְֲֳִִֵַַָָָָָֹלבלק

את ׁשּינחלּו עד אהלים ׁשֹוכני היֹותם ְְֱֲֳִִֵֵֵֶֶַָָמעת

טֹובים יהיּו ּכן ּגם יׂשראל ּומׁשּכנֹות ְְְְִִִִֵֵֶַָָָהארץ,

ּבמׁשּכנֹות בּה ׁשּיׁשּכנּו וחּלּוק, ּכּבּוׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶַָאחרי

ּכגן טּוב ּכל מלאה ארצֹו ּתהיה וכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָמבטחים.

מימיו. יכּזבּו לא אׁשר מים ּוכמֹוצא וכירוה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

ויאּבד ּבֹו, ׁשּנלחם ּבעבּור עמלק את ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָינּצח

ׁשּיהיּו יׂשראל, ׁשל הּמלכּות עֹוד ותּנׂשא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָזכרֹו.

מאד: יּנׂשאּו אּדירים מלכים כן אחרי ְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹבּה

¯Ó‡ÂלֹוÌ‰È˙BÓˆÚÂ" ,ÂÈ¯ˆ Ïk ÏÎ‡iL ¿»«∆…«»»»¿«¿≈∆

"Ì¯‚È.להם אׁשר וכל להֹונם רמז ¿»≈ְְֲֶֶַָָָָ

עם, מּכל ייראּו לא לבטח בּה ׁשּיׁשּכנּו ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹואמר

ועּתה חּיֹות. ּפריץ יירא ׁשּלא ּוכלביא ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹּכארי

ּבאמת, יאבד ּבֹו יּלחם ׁשאם מּמּנּו, ּבלק ֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹנֹואׁש

ּבעבּור עמלק יאכל ּכאׁשר יאכל צריו כל ֲֲֲִֵֶַַַַָָָָֹֹּכי

אל ׁשּיברח עּתה לֹו אמר ּכן על ּבֹו, ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנלחם

ּבֹו: חפץ לֹו אין ְֵֵֶמקֹומֹו
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(áé)éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà íòìa øîàiå-øLà E ©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²£¤
:øîàì ézøac éìà zçìLרמב"ן ¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ

(âé)øáòì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá éì-ïzé-íà¦¦¤¦̧¨¹̈§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À©«£ŸÆ
øaãé-øLà éalî äòø Bà äáBè úBNòì ýåýé ét-úà¤¦´§Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®£¤§©¥¬

:øaãà Búà ýåýé§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«
i"yx£'‰ ÈtŒ˙‡ ¯·ÚÏ∑ֿהּואּבהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשּנבאׁש ׁשּידע לפי ּבראׁשֹונה, ׁשאמר ּכמֹו "אלהי" נאמר לא ּכאן «¬…∆ƒְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

.ונטרד ְְִַ

ß fenz f"i ycew zay ß

(ãé)äNòé øLà Eöòéà äëì énòì CìBä éððä äzòå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧©«£¤¹
:íéîiä úéøçàa Enòì äfä íòä̈¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÈnÚÏ CÏB‰∑מעלי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנסּתּלק עּמי, ּכׁשאר הריני ‡EˆÚÈ.מעּתה ‰ÎÏ∑.לעׂשֹות ּל מה ≈¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ¿»ƒ»¿ְֲַַ
ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', הּוא זּמה ׂשֹונא אּלּו ׁשל אלהיהם העצה? היא קה)ּומה זֹו(סנהדרין עצה הּׂשיא ׁשּבלעם ּתדע . ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

נאמר ׁשהרי ּבזּמה, לא)להכׁשילם ּבלעם"(במדבר ּבדבר יׂשראל לבני היּו הּנה "הן :.EnÚÏ ‰f‰ ÌÚ‰ ‰NÚÈ ¯L‡∑ ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ¬∆«¬∆»»«∆¿«¿
הּימים ּבאחרית למֹואב להרע עתידין ּׁשהן מה ל ואמר להכׁשילם איעצ זה: הּוא קצר מֹואב.מקרא ּפאתי ּומחץ ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

וכּו' ויקטֹול העברי קצּור מפרׁש רמב"ן.הּתרגּום ְְְְְְִִִִֵַַָָ

(åè)øábä íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤
:ïéòä íúLרמב"ן §ª¬¨¨«¦

(æè)écL äæçî ïBéìò úòc òãéå ìà-éøîà òîL íàð§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©©´©¤§®©«£¥³©©Æ
:íéðéò éeìâe ìôð äæçé¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦

i"yx£ÔBÈÏÚ ˙Úc Ú„ÈÂ∑('ב ק"ה ּבּה(סנהדרין ׁשּכֹועס הּׁשעה .לכּון ¿…≈«««∆¿ְֵֵֶַַָָָ

Ècיב CÈc‚Ê‡Ï Û‡ ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¬»«¿ƒ¿«»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ˙ÈÏlÓ È˙ÂÏ ˙ÁlL«¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈»

ÈÏ˙יג ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏ ÔzÈ Ì‡ƒƒ∆ƒ»»¿≈≈≈¿«¿«≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ eL¯ ÈÏƒ¿¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»
ÏlÓÈc È˙eÚ¯Ó ‡˙LÈ· B‡ ‡˙·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»ƒ¿»≈¿ƒƒ«≈

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÈ¿»»≈¬«≈

‡C�ÈkÏÓיד ‡˙È‡ ÈnÚÏ ÏÊ‡ ‡�‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¬»»≈¿«ƒƒ»¬«¿ƒ»
ÔÈ„‰ ‡nÚ „aÚÈ„ ‡Ó CÏ ÈeÁ‡Â „aÚ˙„ ‡Ó»¿«¿≈«¬«≈»»¿«¿≈«»»≈

:‡iÓBÈ ÛBÒa CnÚÏ¿«»¿«»

BÚa¯טו d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏË�e¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÚcÓטז Ú„ÈÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈ƒ«««
·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„˜ ÔÓ eÊÁ ‰‡lÚ Ì„˜ ÔÓƒ√»ƒ»»≈ƒ√»««»≈¿ƒ

:dÏ ÈÏb˙Óeƒ¿¿≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

עּתה, ּבלעם יתנּצל .מלאכי אל ּגם הלא ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ(יב)

טרם אליו ּבׁשּובם למלאכיו ׁשאמר ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

כן אחרי אבל עּמֹו. ּדּבר ה' ּיֹוסף מה ֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּידע

הּמלא בֹו ׁשהתרה עד ויקּלל, ׁשּיבא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהראה

כ): כב (לעיל ּפרׁשּתי ּכאׁשר ,ְֲִֵֶֶֶַַַּבּדר

ּפרענּות לֹומר ׁשרצה לפי .איעצ לכה ְְְְִִֶַָָָָָֻ(יד)

ּפאתי ּומחץ יז) (פסוק ּכדכתיב ְְֲִִֵַַָָֻאּמתֹו,

אֹומר ּכלֹומר ,"איעצ" לֹו אמר לכ ְְְִַַַָָָָמֹואב,

אחרים. יׁשמעּו ׁשּלא עצה ּדר אחד לצד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹל

EˆÚÈ‡ ‰ÎÏ,העצה היא ּומה לעׂשֹות, ּל מה ¿»ƒ»¿ְֲִֵַַַָָ

ּכדאיתא וכו', הּוא זּמה ׂשֹונא אּלּו ׁשל ְֱִִִֵֵֵֶֶָָֹאלהיהם

ׁשּבלעם ּתדע קו.). (סנהדרין חלק ְְִֵֵֶֶֶֶַָּבפרק

טז) לא (להלן ׁשּנאמר ּבזּמה, זֹו עצה ְֱִִִֵֶֶַָָָהּׁשיאם

אׁשר ּבלעם. ּבדבר יׂשראל לבני היּו הּנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָהן

הּוא, קצר מקרא ,לעמ הּזה העם ְְְֲִֶֶַַַָָָָָיעׂשה

להרע עתידין מה ל ואֹומר להכׁשילם, ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָאיעצ

רׁש"י: לׁשֹון הּימים, ּבאחרית ְְֲִִִַַַָָָלמֹואב

ÔBÎp‰Âהעצה ל אּגיד לֹו ׁשּיאמר ּבעיני, ¿«»ְְִֵֵֶַַַָָֹ

ׁשּיעׂש האלהים יעץ העםאׁשר ה ֱֲֲִֶֶֶַַָָָָֹ

זאת מּלׁשֹון הּימים, ּבאחרית לעמ ְְְְֲִִִֶַַַַָֹהּזה

כו), יד (ישעיה הארץ ּכל על היעּוצה ְֵֶַַָָָָָָהעצה

(ירמיה אדֹום על יעץ אׁשר ה' עצת ְֱֲֲִֶַַַָׁשמעּו

ואמר כ). עצה"‡EˆÚÈ",מט הּׁשֹומע ּכי ְַָƒ»¿ִֵֵַַָ

נֹועץ: ִֵָָיּקרא

‰‡e·p‰Âכל ּכי היא, הּמׁשיח לימֹות הּזאת ¿«¿»ִִִִַַַָָֹ

ּבעתידֹות, מֹוסיפֹות ְֲִִָָנבּואֹותיו

ּובּׁשנית ונחלתֹו, ה' חלק ׁשהם אמר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּתחּלה

ּובּׁשליׁשית מלכיה, והרגם הארץ ּכבׁשם ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָהֹוסיף

הארץ על ורבּו ּופרּו ּבארץ ׁשבּתם ְְִֶֶַָָָָָָָָָראה

עֹוד ותּנׂשא אגג, את ינּצח מל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהעמידם

ּוכמֹו למעלה, מתנּׂשא ּדוד ׁשראה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּמלכּות

ה' הכינֹו ּכי ּדוד וּידע יב) ה (ש"ב ֱֱִִִֵֶֶַַַָׁשּנאמר

יׂשראל, עּמֹו ּבעבּור מלכּותֹו נּׂשא וכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָלמל

מלכּותם. ׁשּתּנׂשא הבטיחם אׁשר ּבעבּור ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָּכלֹומר

לראֹות יֹוסף הרביעית הּזאת ּבּנבּואה ְְְְִִִֵַַַָָָֹועּתה

ואמר מאד הענין הרחיק ּולכ הּמׁשיח, ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָֹענין

יז) (פסוק קרֹוב ולא אׁשּורּנּו עּתה ולא ְְְֲֶֶֶַָָֹֹאראּנּו

ואמר הראׁשֹונֹות, ּבּנבּואֹות ּכן אמר ּׁשּלא ְְִֵֶַַַַָָָֹמה

הּימים: ּבאחרית להיֹות ׁשּיעץ ה' עצת ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָֹׁשּזאת

עּתה עצמֹו וקרא ‡Ï"(טוֿטז) È¯Ó‡ ÚÓBL" ְְַַָָָ≈«ƒ¿≈≈

עׂשה ּכאׁשר יחזה", ׁשּדי ֱֲֲֵֶֶֶַַַַָָּו"מחזה

עצמֹו לקרא והֹוסיף הּׁשליׁשית, "Ú„BÈּבּנבּואה ְְְְְִִִִַַַָֹ≈«

."ÔBÈÏÚ ˙Úcּדעת אני "יֹודע ּכ והאֹומר ««∆¿ְֲִֵֵַַַָָ

מה מּמּנּו מּכיר ׁשהּוא לֹומר ירצה ְְִִִִֶֶֶַַַּפלֹוני",

יכּון זה וכן ּבפיו, יּגיד ׁשּלא הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹּבלּבֹו

ּבדעּתֹו ּׁשּיׁש מה עּתה ויאמר יֹודע ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶַַַַַַָֹלֹומר

הּימים, ּכל ּבסֹוף ּבעֹולמֹו לעׂשֹות אליֹון אל ְְְֲִֵֶֶַַָָָׁשל

נקם יֹום ּכי ד) סג (ישעיה ׁשּנאמר ּכענין ְְְֱִִֶֶֶַַָָוזה

וא לפּומאּבלּבי, לּבא י) יב רבה (קהלת מרּו ְְְְִִִָָָ

ּגלי: ֵָֹלא

‰p‰Âּבכאן הּכתּוב Ó‡iÂ¯,אמר BÏLÓ ‡OiÂ ¿ƒ≈ְַַָָָ«ƒ»¿»«…«

ּכאׁשר ּבנבּואה זה ׁשהיה הזּכיר ְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹולא

ׁשאמר ּכיון ּכי ּפעמים, ּבׁשלׁשה �‡Ìהזּכיר ְְְִִִִִֵֶַָָָָ¿À

,‰ÊÁÈ ÈcL ‰ÊÁÓe Ï‡ È¯Ó‡ ÚÓBLּכי ּבידּוע ≈«ƒ¿≈≈«¬≈««∆¡∆ְִַָ

הּׁשליׁשית ּבּפעם ּכאׁשר ה', יד עליו ְְֲִִֶַַַַַַָָָָהיתה

אלהים, רּוח עליו וּתהי ב) (פסוק ְֱִִֶַַַָָָֹׁשאמר

ּכן: עצמֹו ְְֵַָָוקרא
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(âé)øáòì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá éì-ïzé-íà¦¦¤¦̧¨¹̈§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À©«£ŸÆ
øaãé-øLà éalî äòø Bà äáBè úBNòì ýåýé ét-úà¤¦´§Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®£¤§©¥¬

:øaãà Búà ýåýé§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«
i"yx£'‰ ÈtŒ˙‡ ¯·ÚÏ∑ֿהּואּבהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשּנבאׁש ׁשּידע לפי ּבראׁשֹונה, ׁשאמר ּכמֹו "אלהי" נאמר לא ּכאן «¬…∆ƒְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

.ונטרד ְְִַ

ß fenz f"i ycew zay ß

(ãé)äNòé øLà Eöòéà äëì énòì CìBä éððä äzòå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧©«£¤¹
:íéîiä úéøçàa Enòì äfä íòä̈¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÈnÚÏ CÏB‰∑מעלי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנסּתּלק עּמי, ּכׁשאר הריני ‡EˆÚÈ.מעּתה ‰ÎÏ∑.לעׂשֹות ּל מה ≈¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ¿»ƒ»¿ְֲַַ
ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', הּוא זּמה ׂשֹונא אּלּו ׁשל אלהיהם העצה? היא קה)ּומה זֹו(סנהדרין עצה הּׂשיא ׁשּבלעם ּתדע . ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

נאמר ׁשהרי ּבזּמה, לא)להכׁשילם ּבלעם"(במדבר ּבדבר יׂשראל לבני היּו הּנה "הן :.EnÚÏ ‰f‰ ÌÚ‰ ‰NÚÈ ¯L‡∑ ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ¬∆«¬∆»»«∆¿«¿
הּימים ּבאחרית למֹואב להרע עתידין ּׁשהן מה ל ואמר להכׁשילם איעצ זה: הּוא קצר מֹואב.מקרא ּפאתי ּומחץ ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

וכּו' ויקטֹול העברי קצּור מפרׁש רמב"ן.הּתרגּום ְְְְְְִִִִֵַַָָ

(åè)øábä íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤
:ïéòä íúLרמב"ן §ª¬¨¨«¦

(æè)écL äæçî ïBéìò úòc òãéå ìà-éøîà òîL íàð§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©©´©¤§®©«£¥³©©Æ
:íéðéò éeìâe ìôð äæçé¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦

i"yx£ÔBÈÏÚ ˙Úc Ú„ÈÂ∑('ב ק"ה ּבּה(סנהדרין ׁשּכֹועס הּׁשעה .לכּון ¿…≈«««∆¿ְֵֵֶַַָָָ

Ècיב CÈc‚Ê‡Ï Û‡ ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¬»«¿ƒ¿«»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ˙ÈÏlÓ È˙ÂÏ ˙ÁlL«¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈»

ÈÏ˙יג ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏ ÔzÈ Ì‡ƒƒ∆ƒ»»¿≈≈≈¿«¿«≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ eL¯ ÈÏƒ¿¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»
ÏlÓÈc È˙eÚ¯Ó ‡˙LÈ· B‡ ‡˙·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»ƒ¿»≈¿ƒƒ«≈

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÈ¿»»≈¬«≈

‡C�ÈkÏÓיד ‡˙È‡ ÈnÚÏ ÏÊ‡ ‡�‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¬»»≈¿«ƒƒ»¬«¿ƒ»
ÔÈ„‰ ‡nÚ „aÚÈ„ ‡Ó CÏ ÈeÁ‡Â „aÚ˙„ ‡Ó»¿«¿≈«¬«≈»»¿«¿≈«»»≈

:‡iÓBÈ ÛBÒa CnÚÏ¿«»¿«»

BÚa¯טו d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏË�e¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÚcÓטז Ú„ÈÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈ƒ«««
·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„˜ ÔÓ eÊÁ ‰‡lÚ Ì„˜ ÔÓƒ√»ƒ»»≈ƒ√»««»≈¿ƒ

:dÏ ÈÏb˙Óeƒ¿¿≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

עּתה, ּבלעם יתנּצל .מלאכי אל ּגם הלא ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ(יב)

טרם אליו ּבׁשּובם למלאכיו ׁשאמר ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

כן אחרי אבל עּמֹו. ּדּבר ה' ּיֹוסף מה ֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּידע

הּמלא בֹו ׁשהתרה עד ויקּלל, ׁשּיבא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהראה

כ): כב (לעיל ּפרׁשּתי ּכאׁשר ,ְֲִֵֶֶֶַַַּבּדר

ּפרענּות לֹומר ׁשרצה לפי .איעצ לכה ְְְְִִֶַָָָָָֻ(יד)

ּפאתי ּומחץ יז) (פסוק ּכדכתיב ְְֲִִֵַַָָֻאּמתֹו,

אֹומר ּכלֹומר ,"איעצ" לֹו אמר לכ ְְְִַַַָָָָמֹואב,

אחרים. יׁשמעּו ׁשּלא עצה ּדר אחד לצד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹל

EˆÚÈ‡ ‰ÎÏ,העצה היא ּומה לעׂשֹות, ּל מה ¿»ƒ»¿ְֲִֵַַַָָ

ּכדאיתא וכו', הּוא זּמה ׂשֹונא אּלּו ׁשל ְֱִִִֵֵֵֶֶָָֹאלהיהם

ׁשּבלעם ּתדע קו.). (סנהדרין חלק ְְִֵֵֶֶֶֶַָּבפרק

טז) לא (להלן ׁשּנאמר ּבזּמה, זֹו עצה ְֱִִִֵֶֶַָָָהּׁשיאם

אׁשר ּבלעם. ּבדבר יׂשראל לבני היּו הּנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָהן

הּוא, קצר מקרא ,לעמ הּזה העם ְְְֲִֶֶַַַָָָָָיעׂשה

להרע עתידין מה ל ואֹומר להכׁשילם, ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָאיעצ

רׁש"י: לׁשֹון הּימים, ּבאחרית ְְֲִִִַַַָָָלמֹואב

ÔBÎp‰Âהעצה ל אּגיד לֹו ׁשּיאמר ּבעיני, ¿«»ְְִֵֵֶַַַָָֹ

ׁשּיעׂש האלהים יעץ העםאׁשר ה ֱֲֲִֶֶֶַַָָָָֹ

זאת מּלׁשֹון הּימים, ּבאחרית לעמ ְְְְֲִִִֶַַַַָֹהּזה

כו), יד (ישעיה הארץ ּכל על היעּוצה ְֵֶַַָָָָָָהעצה

(ירמיה אדֹום על יעץ אׁשר ה' עצת ְֱֲֲִֶַַַָׁשמעּו

ואמר כ). עצה"‡EˆÚÈ",מט הּׁשֹומע ּכי ְַָƒ»¿ִֵֵַַָ

נֹועץ: ִֵָָיּקרא

‰‡e·p‰Âכל ּכי היא, הּמׁשיח לימֹות הּזאת ¿«¿»ִִִִַַַָָֹ

ּבעתידֹות, מֹוסיפֹות ְֲִִָָנבּואֹותיו

ּובּׁשנית ונחלתֹו, ה' חלק ׁשהם אמר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּתחּלה

ּובּׁשליׁשית מלכיה, והרגם הארץ ּכבׁשם ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָהֹוסיף

הארץ על ורבּו ּופרּו ּבארץ ׁשבּתם ְְִֶֶַָָָָָָָָָראה

עֹוד ותּנׂשא אגג, את ינּצח מל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהעמידם

ּוכמֹו למעלה, מתנּׂשא ּדוד ׁשראה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּמלכּות

ה' הכינֹו ּכי ּדוד וּידע יב) ה (ש"ב ֱֱִִִֵֶֶַַַָׁשּנאמר

יׂשראל, עּמֹו ּבעבּור מלכּותֹו נּׂשא וכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָלמל

מלכּותם. ׁשּתּנׂשא הבטיחם אׁשר ּבעבּור ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָּכלֹומר

לראֹות יֹוסף הרביעית הּזאת ּבּנבּואה ְְְְִִִֵַַַָָָֹועּתה

ואמר מאד הענין הרחיק ּולכ הּמׁשיח, ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָֹענין

יז) (פסוק קרֹוב ולא אׁשּורּנּו עּתה ולא ְְְֲֶֶֶַָָֹֹאראּנּו

ואמר הראׁשֹונֹות, ּבּנבּואֹות ּכן אמר ּׁשּלא ְְִֵֶַַַַָָָֹמה

הּימים: ּבאחרית להיֹות ׁשּיעץ ה' עצת ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָֹׁשּזאת

עּתה עצמֹו וקרא ‡Ï"(טוֿטז) È¯Ó‡ ÚÓBL" ְְַַָָָ≈«ƒ¿≈≈

עׂשה ּכאׁשר יחזה", ׁשּדי ֱֲֲֵֶֶֶַַַַָָּו"מחזה

עצמֹו לקרא והֹוסיף הּׁשליׁשית, "Ú„BÈּבּנבּואה ְְְְְִִִִַַַָֹ≈«

."ÔBÈÏÚ ˙Úcּדעת אני "יֹודע ּכ והאֹומר ««∆¿ְֲִֵֵַַַָָ

מה מּמּנּו מּכיר ׁשהּוא לֹומר ירצה ְְִִִִֶֶֶַַַּפלֹוני",

יכּון זה וכן ּבפיו, יּגיד ׁשּלא הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹּבלּבֹו

ּבדעּתֹו ּׁשּיׁש מה עּתה ויאמר יֹודע ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶַַַַַַָֹלֹומר

הּימים, ּכל ּבסֹוף ּבעֹולמֹו לעׂשֹות אליֹון אל ְְְֲִֵֶֶַַָָָׁשל

נקם יֹום ּכי ד) סג (ישעיה ׁשּנאמר ּכענין ְְְֱִִֶֶֶַַָָוזה

וא לפּומאּבלּבי, לּבא י) יב רבה (קהלת מרּו ְְְְִִִָָָ

ּגלי: ֵָֹלא

‰p‰Âּבכאן הּכתּוב Ó‡iÂ¯,אמר BÏLÓ ‡OiÂ ¿ƒ≈ְַַָָָ«ƒ»¿»«…«

ּכאׁשר ּבנבּואה זה ׁשהיה הזּכיר ְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹולא

ׁשאמר ּכיון ּכי ּפעמים, ּבׁשלׁשה �‡Ìהזּכיר ְְְִִִִִֵֶַָָָָ¿À

,‰ÊÁÈ ÈcL ‰ÊÁÓe Ï‡ È¯Ó‡ ÚÓBLּכי ּבידּוע ≈«ƒ¿≈≈«¬≈««∆¡∆ְִַָ

הּׁשליׁשית ּבּפעם ּכאׁשר ה', יד עליו ְְֲִִֶַַַַַַָָָָהיתה

אלהים, רּוח עליו וּתהי ב) (פסוק ְֱִִֶַַַָָָֹׁשאמר

ּכן: עצמֹו ְְֵַָָוקרא



wlaעח zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(æé)á÷òiî áëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzò àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈¦©«£ÀŸ
-éða-ìk ø÷ø÷å áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈§©§©−¨§¥

:úL¥«
i"yx£ep‡¯‡∑זמן לאחר אּלא הּוא עּתה לא א ּוגדּלתֹו, יעקב ׁשל ׁשבחֹו אני ÎBk·.רֹואה C¯c∑לׁשֹון ּכתרּגּומֹו, ∆¿∆ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ»«»ְְְַ

ב) מּזל(איכה יקּום ּכלֹומר, דישטינ"ט, ּובלע"ז ּכחץ. עֹובר ׁשהּכֹוכב קׁשּתֹו"; ּדר" :.Ë·L Ì˜Â∑ּומֹוׁשל רֹודה מל. ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָ¿»≈∆ֵֶֶֶ
·‡BÓ È˙‡t ıÁÓe∑ּבֹו ׁשּנאמר ּדוד ח)זה ב וגֹו'"(שמואל להמית ׁשניֿחבלים וימּדד ארצה אֹותם "הׁשּכב :.¯˜¯˜Â∑ »««¬≈»ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ¿«¿«
ּכמֹו קֹורה, יט)לׁשֹון קרּתי",(מ"ב נא)"אני נּקרּתם",(ישעיה ּבֹור ל)"ּומּקבת ּבלע"ז(משלי פוריי"ר נחל". עֹורבי "יּקרּוה :. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻ

˙LŒÈ�aŒÏk∑הראׁשֹון אדם ׁשל ּבנֹו ׁשת מן יצאּו ׁשּכּלם האּמֹות, רמב"ן.ּכל »¿≈≈ְְִִֵֶֶָָָָָָָֻֻ

(çé)ìàøNéå åéáéà øéòN äLøé äéäå äLøé íBãà äéäå§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯§¥¨²¥¦−«Ÿ§¨®§¦§¨¥−
:ìéç äNò¬Ÿ¤¨«¦

i"yx£ÂÈ·È‡ ¯ÈÚN ‰L¯È ‰È‰Â∑יׂשראל רמב"ן.לאֹויביו ¿»»¿≈»≈ƒ…¿»ְְְִֵָָ

(èé):øéòî ãéøN ãéáàäå á÷òiî cøéå§¥−§§¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«

i"yx£·˜ÚiÓ c¯ÈÂ∑אחר מֹוׁשל יהיה ÈÚÓ¯.מּיעקבועֹוד „È¯N „È·‡‰Â∑.רֹומי והיא אדֹום ׁשל החׁשּובה מעיר ¿≈¿¿ƒ«¬…ְְֲִִֵֵֶַַֹ¿∆¡ƒ»ƒ≈ƒְֱֲִִִֵֶַָ
ּבֹו ׁשּנאמר ּכן, אֹומר הּמׁשיח מל עב)ועל עדֿים",(תהילים מּים "וירּד עׂשו"(עובדיה): לבית ׂשריד "ולאֿיהיה :. ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(283 'nr gi zegiy ihewl)

ּכן אֹומר הּמׁשיח מלְך יט)ועל כד, הּימים,(רש"י ּבאחרית אדֹום מּפלת על התנּבא אדֹומי, ּגר ׁשהיה הּנביא, ׁשעֹובדיה אמרּו, רז"ל ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבתֹוְך יּכנס יער ׁשל מעצמֹו - יער = (אּבא נרּגא" ּביּה ליזיל אּבא ּוביּה "מיּניּה ּכי עׂשו", הר את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ"ועלּו

הּמׁשיח מלְך ּוׁשליטת האּמֹות מּפלת על מתנּבא העֹולם, אּמֹות נביא ּבלעם, ּכאן: ואף הּיער). את ּבֹו ויקּצצּו יד ּבית להיֹות ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻהּגרזן

רמב"ןעליהם. ֲֵֶ

(ë)íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå ÷ìîò-úà àøiå©©§Æ¤£¨¥½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ
:ãáà éãò Búéøçàå ÷ìîò£¨¥½§©«£¦−£¥¬Ÿ¥«

i"yx£˜ÏÓÚŒ˙‡ ‡¯iÂ∑עמלק ׁשל ּבפרענּותֹו ÏÓÚ˜.נסּתּכל ÌÈBb ˙ÈL‡¯∑ּביׂשראל להּלחם ּכּלם את קּדם הּוא ««¿∆¬»≈ְְְֲִֵֵֶַָָֻ≈ƒƒ¬»≈ְְְִִִֵֵֵֶָָָֻ
ׁשּנאמר ּבידם, להאבד ואחריתֹו אֹונקלּוס. ּתרּגם כה)וכן עמלק"(דברים אתֿזכר "ּתמחה רמב"ן.: ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

˜¯È·יז È‰B˙È‡ ‡ÏÂ d˙ÈÎÒ ÔÚÎ ‡ÏÂ d˙ÈÊÁ¬ƒ≈¿»¿«¿ƒ≈¿»ƒƒ»ƒ
‡ÁÈLÓ ‡a¯˙ÈÂ ·˜ÚiÓ ‡kÏÓ Ìe˜È „k«¿«¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«»¿ƒ»
ÏÎa ËBÏLÈÂ ·‡BÓ È·¯·¯ ÏBË˜ÈÂ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ¿¿»

:‡L�‡ È�a¿≈¡»»

ÈÏÚ·Ïיח ¯ÈÚN ‡z¯È È‰ÈÂ ‡z¯È ÌB„‡ È‰ÈÂƒ≈¡¿À»ƒ≈¿À»≈ƒ¿«¬≈
:ÔÈÒÎ�a ÁÏˆÈ Ï‡¯NÈÂ È‰B··„¿»ƒ¿ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¿ƒ

ÊLÓ·יט „·BÈÂ ·˜ÚÈ ˙È·cÓ „Á ˙eÁÈÂ¿≈«ƒ¿≈«¬…¿≈¿≈≈
:‡iÓÓÚ ˙È¯wÓƒƒ¿««¿«»

¯LÈכ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏË�e ‰‡˜ÏÓÚ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»¬«¿»»¿««¿≈«¬«≈
dÙBÒÂ ‰‡˜ÏÓÚ ‰Â‰ Ï‡¯NÈ„ ‡i·¯¿̃»«»¿ƒ¿»≈¬»¬«¿»»¿≈

:„·ÈÈ ‡ÓÏÚÏ¿»¿»≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּמׁשיח ּכי ּבעבּור מּיעקב. ּכֹוכב ּדר ֲֲִִִַַַַַָָָֹ(יז)

ימׁשילּנּו הארץ, מקצה יׂשראל נדחי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיקּבץ

ּכמֹו הּׁשמים, מקצה ּברקיע הּדֹור ְְְְִִִֵֵַַַַָָָלכֹוכב

ׁשמּיא ענני עם וארּו יג) ז (דניאל ּבֹו ְֱֲֲִֵֶֶַַַָָׁשּנאמר

לזמן רֹואה ׁשהּוא ואמר וגו'. אתה אנׁש ְְְֱִֵֶֶַַַָָָּכבר

מּמּנּו ויקּום הּׁשמים מקצה ּכֹוכב ׁשּידר ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹרחֹוק,

ּכל וקרקר מֹואב ּפאתי ּומחץ מֹוׁשל, ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָׁשבט

האּמֹות: ּכל אבי ׁשהּוא אדם ּבן ׁשת ְֲִֵֵֶֶָָָָֻּבני

¯ÈkÊ‰Âעּמֹו ּכי לבלק להֹודיע מֹואב", "ּפאתי ¿ƒ¿ƒְְֲִִֵַַַָָָ

אבל עּתה, יׂשראל ּביד יּפל ְְֲִִֵַַָָָֹֹלא

הּׁשבט מּיד מֹואב יּנצל לא הּימים ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבאחרית

זה ּכי לֹומר מֹואב, ּפאתי וטעם ּבֹו. ְֲִֵֵֶַַַַַָהּמֹוׁשל

מֹואב יּנצל ולא ׁשת, ּבני ּכל יקרקר ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּׁשבט

להם ואין ּפאה קצּוצי ׁשהם ּפי על אף ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמּידֹו

ּביׂשראל: יּלחמּו ולא ּבאּמֹות ְְְֲִִֵֵָָָֹֻׁשם

ׂשעיר. ירׁשה והיה ירׁשה אדֹום והיה ְְְְֱִֵֵֵָָָָָָ(יח)

ּגלּותנּו ּכי ּתהיה, הּמׁשיח ּביד אדֹום ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָמּפלת

ׁשּנאמר ּוכמֹו ּתחׁשב, לאדֹום רֹומה ּביד ְְֱֱֵֵֶֶֶַַַָָהּיֹום

ּפקד ,להגלֹות יֹוסיף לא צּיֹון ּבת עֹונ ְְֲִִֵֵַַַַָֹּתם

יפקד לא ּכי ,חּטאתי על ּגּלה אדֹום ּבת ְֱֲִִִִֵַַַָָֹֹֹעֹונ

ׁשּלא ּבעת צּיֹון עֹונֹות ּתם עד אדֹום על ְֱֲִֵֵֶַַַֹֹהּׁשם

ּבלעם הזּכיר ּכן על להגלֹותם, ‡„ÌBיֹוסיף ְְְְִִִִֵַַָָ¡

ּולאֹום נאמר ּובֹו מלכּותנּו, על החֹולק הּוא ְְֱִֵֵֶַַַַּכי

לגמרי אדֹום ּתּפל לא ּכי יתנּבא יאמץ, ְְְְֱֱִִִִֵֵֶַַָֹֹמּלאֹום

.הּדֹור הּכֹוכב ּביד קץ עת ְֵֵֵַַַַָעד

ׂשעיר ׁשּיהיה איביו. ׂשעיר ירׁשה והיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוטעם

אדֹום הם "אֹויביו" אֹו לאֹויביו. ְְְְֱֵָָָֻירּׁשה

ויהיּו יעקב, אֹויבי ׁשהם הּנזּכרים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹוׂשעיר

ְֵָירׁשה:

וטעם ÈÚÓ¯.(יט) „È¯N „È·‡‰Â,עיר מּכל ְַַ¿∆¡ƒ»ƒ≈ƒִִָ

ׁשּבעֹולם, עיר מּכל ׂשריד יּׁשאר ִִִִֵֶֶָָָָָֹׁשּלא

יז) (פסוק אמר מּתחּלה È�aּכי Ïk ¯˜¯˜Â ְִִִַָָ¿«¿«»¿≈

,˙L.ּופליט ׂשריד יׁשאיר ׁשּלא יאמר ועּתה ≈ְְִִִֶַַַָָָֹֹ

לבלק: ׁשהֹודיע העצה נׁשלמה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָוהּנה

ׁשל ּבפרענּותֹו נסּתּכל עמלק. את וּירא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻ(כ)

הּוא עמלק, ּגֹוים ראׁשית ואמר ְֲֲִִֵֵֵַָָָעמלק

ּתרּגם וכ ּביׂשראל, להּלחם ּכּלם את ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻקדם

את ּתמחה ּבידם, ליאבד ואחריתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָאּונקלּוס,

רׁש"י: לׁשֹון יט), כה (דברים עמלק ֲִֵֵֶַָָזכר

ÔÎzÈÂּכי"‡¯iÂ"ּבראׁש ׁשהיה ּכפׁשּוטֹו, ¿ƒ»≈ִ««¿ְְִֶָָֹ

והּביט היׁשימֹון ּפני על הּנׁשּקף ְְְְְִִִִֵַַַַַהּפעֹור

ואמר ההּוא. ּבהר הּיֹוׁשב עמלק ארץ ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכנגד

העּמים ּבראׁש ּכי ּגֹוים, ראׁשית עּתה הּוא ְִִִִִֵַַָָֹּכי

למלחמה, חיל ואנׁשי היּו גּבֹורים ּכי ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָיחׁשב,

ּביׂשראל, להּלחם לבא ּבלּבֹו עלה לא כן ְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֹֹולּולי

ולתפּלה אנׁשים לבחר מׁשה הצר ְְְְְֲִִִִֶַָָֹֹֻולא

וקרא מזּבח ּובנה לחלׁשתֹו, ּכּפיו ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֻולנׂשיאּות

לנס חׁשבּה ּכי טו) יז (שמות נּסי ה' ְְֲִִִֵָָׁשמֹו

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(àë)EáLBî ïúéà øîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¨Æ«¨¤½
p÷ òìqa íéNå:E §¦¬©¤−©¦¤«

i"yx£È�Èw‰Œ˙‡ ‡¯iÂ∑ׁשּנאמר ּכענין עמלק, אצל ּתקּוע קיני ׁשהיה טו)לפי א וגֹו'"(שמואל אלֿהּקיני ׁשאּול "וּיאמר : ««¿∆«≈ƒְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבהם ׁשּנאמר יתרֹו, ּבני ׁשל ּבגדּלתם נסּתּכל עמלק. אחר הזּכירֹו ב)– ׂשּוכתים"(דה"א ׁשמעתים "ּתרעתים :.Ô˙È‡ ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ≈»

E·LBÓ∑ּבעצת היית עּמי אּתה הלא ?לכ זכית מהיכן אני א)ּתמּה נתיּׁשבּת(שמות ועּתה לֹו" נתחּכמה "הבה : »∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
יׂשראל ׁשל ּומעֹוז רמב"ן.ּבאיתן ְְִֵֵֶָָָ

(áë):jaLz øeMà äî-ãò ïé÷ øòáì äéäé-íà ék¦¬¦¦«§¤−§¨¥́«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨
i"yx£'B‚Â ÔÈ˜ ¯Ú·Ï ‰È‰ÈŒÌ‡ Èk∑אּתה אם אף ּכי העֹולם, מן עֹוד נטרד ׁשאינ זה, לתקף ׁשּנתקעּת אׁשרי ƒƒƒ¿∆¿»≈»ƒ¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

?ּבכ מה ׁשם, ׁשּנתיּׁשבּת מּמקֹום לבער ותהיה הּׁשבטים עׂשרת עם לגלֹות jaLz.עתיד ¯eM‡ ‰ÓŒ„Ú∑עד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ«»«ƒ¿∆»ַ
עם ותׁשּוב למקֹום, מּמקֹום טלטּול אּלא העֹולם מן טרּוד זה אין וחבֹור? לחלח ׁשּמא ?אֹות מגלה הּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהיכן

הּגלּיֹות .ׁשאר ְַָָֻ

Ó‡Â¯כא dÏ˙Ó ÏË�e ‰‡ÓÏL ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»»¿««¿≈«¬«
:C¯B„Ó ÛÈwz C¯Î· ÈeLÂ C·˙BÓ ˙Èa ÛÈwz«ƒ≈¿»¿«ƒƒ¿««ƒ¿»

‡Ìכב È¯‡‡Ó „Ú ‰‡ÓÏL ‰‡ˆLÏ È‰È ¬≈ƒ¿≈¿≈»»«¿»»«»
:CpaLÈ ‰‡¯e˙‡¬»»ƒ¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכ זה, אמר ּולכ העּמיםּגדֹול. ראׁשית הּוא י ְִִִֵֶַַָָָָ

(שם ׁשאמר ּכמֹו מּכּלם, יֹותר יאבד ְְֲִִֵֶַַַָָֹֻואחריתֹו

עמלק זכר את אמחה מחה ּכי יד) ְֲִֵֵֶֶֶֶָָֹפסוק

ו (עמוס ׁשמנים וראׁשית וכן הּׁשמים. ְְְִִִִֵֵַַַָָָמּתחת

וכן ראׁשֹונה, נמנה ׁשהּוא ׁשּבהם המׁשּבח ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻו),

ּולקצין לראׁש כא), טו (ש"א החרם ְְִִֵֵֶַָֹראׁשית

כג): ל (שמות ראׁש ּבׂשמים יא), יא ְִָֹ(שופטים

וטעם ‰È�Èw.(כאֿכב) ˙‡ ‡¯iÂׁשראה ּכן ּגם ְַַ««¿∆«≈ƒֵֶַָָ

יֹוׁשב היה עמלק עם ּכי ארצם, ְֲִִֵֵֶַָָָָאת

ו). טו Ó‡iÂ¯(ש"א BÏLÓ ‡OiÂּבדר להם «ƒ»¿»«…«ְֶֶֶָ

˜Ep,עצה, ÚÏqa ÌÈNÂ E·LBÓ Ô˙È‡ּכלֹומר ֵָ≈»»∆¿ƒ«∆«ƒ∆ְַ

ׁשּתסּור קּנ ּובּסלע איתן ּבמקֹום מֹוׁשב ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׂשים

ותׂשים עּמֹו, ּתּספה ּפן עמלק מּתֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָותרד

ׁשּנאמר ּכמֹו יׂשראל עם מֹוׁשב איתן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּסלע

עלּו מׁשה חֹותן קיני ּובני טז) א ְִֵֵֵֶָ(שופטים

ואמר וגו'. יהּודה ּבני את הּתמרים Èkמעיר ְְְְִִֵֵֶַַָָָƒ

,ÔÈ˜ ¯Ú·Ï ‰È‰È Ì‡ּבבֹוא ּתפחד ואל ּכלֹומר ƒƒ¿∆¿»≈»ƒְְְְֲֵַַַ

ּכאׁשר ּכי עּמהם לבער ּתהיה אם ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּביׂשראל,

מּיֹוׁשב: הארץ את יבערּו יׂשראל את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָיגלּו

,jaLz ¯eM‡ ‰Ó „Úלעֹולם אֹות יׁשּבה לא «»«ƒ¿∆»ְְְִֶָֹ

עם ּתהיה ואם יׂשראל, עם מּידֹו תּגאל ְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָּכי

וכן עּמהם. אֹובד עדי אחרית ּתהי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָעמלק

עד ה), עט (תהלים לנצח ּתאנף ה' מה ֱֶֶַַַַָָעד

מתי. עד ּכמֹו ג), ד (שם לכלּמה כבֹודי ְְְִִִֶַַָָמה

לּבת אמלה מה ּכגֹון ּדבר, לגדל ׁשּיבאּו ְְֲִֵֶֶָָָָָָֹֹֻאֹו

ב), יט (שם לבּיא אּמ מה ל), טז ְְִִָָ(יחזקאל

אּׁשּור אׁשר הּׁשבי ויגּדל יעלה מה עד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָּכלֹומר

תאבדּתׁשּב לא ּכי ּכלּום, ל נחׁשב אינּנּו ּך, ְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹ

מׁשלֹו נׂשא ולכן ּבעמלק. אֹובד היית ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכאׁשר

מי ואין הּוא, ּגם ארצֹו עת ׁשּיבא אּׁשּור ְְִֵֵֶַַַַָֹעל

העּמים, ּכל על והּנֹורא הּגדֹול ה' מּיֹום ְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּיּנצל

הרֹומּיים, והם ּכּתים מּיד צים epÚÂׁשּיבֹואּו ְִִִִִִֵֶַָָ¿ƒ

Ú·¯הּנזּכר,‡eM¯את epÚÂ,יׂשראל ׁשהם ֶ«ְִַָ¿ƒ≈∆ְִֵֵֶָ

והּגֹולים, הּמגלים ׁשּיעּנּו ‰e‡לֹומר Ì‚Âעם ְְְִִֶַַַַַ¿«ַ

‡B·„ּכּתים È„Ú:ּבּסֹוף ִִ¬≈≈ַ

,‰p‰Âהם ּכי ּכּתים, ּבאבּדן ּדבריו הּׁשלים ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵַָָָ

ּכמֹו הּמׁשיח, ּביד ׁשּתּכרת הרביעית ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָהחּיה

אּׁשא ליקדת ויהיבת ּגׁשמּה והּובד ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשאמר

זכרם הּכרת ּכי אֹובד, עדי יא), ז, ְֲִִִֵֵֵָָ(דניאל

ּכי רּבֹותינּו, מּדברי מפרסם ּדבר וזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻלגמרי.

אׁשר רֹומי היא ּדנּיאל ׁשראה הרביעית ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָהחּיה

הּמׁשיח: ּביד ּתאבד אׁשר והיא ְְְְֲִִִֶַַַַָָֹהגלתנּו

Ï‡Âהּׁשליׁשית ׁשהּמלכּות מּפני ּבזה, ּתׁשּתֹומם ¿«ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ

(שם, ּבדנּיאל ׁשם ׁשמפרׁש ּכמֹו יון, ְְְִֵֶָָָָָֹהּוא

ׁשּנאמר: יון, מּזרע הּוא וכּתים ח), בפסוק ְֱִִִֶֶֶַַָָועוד

ודדנים ּכּתים ותרׁשיׁש אליׁשה יון ְְְְֱִִִִִֵַָָָָֹּובני

ורּבֹותינּו הּוא, אמת זה ּכי ד), י, ְֱִֵֶֶַ(בראשית

ב), ו, (מגילה ׁשאמרּו ּכמֹו ּבֹו, מֹודים ְְִֶָז"ל

והּוא ׁשּברֹומי, ּגדֹול ּכר זה יון ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָאיטליא

ּתּקרא מּכללּה רֹומי אׁשר הארץ ׁשם ּכי ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָידּוע

איטליא: ּובּלׁשֹונם ְְְְִִִֵֶַָָּבספריהם

Ï·‡היבּוסי ּכי ּבכנען, ּכמֹו הּוא הענין ¬»ְְְְִִִִַַַָָ

והם ּובניו הם והחּוי וגרּגׁשי ְְְְְֱִִִִִֵֵַָָָָֹוהאמרי

ּבפני לגֹוי ואחד אחד ּכל יחׁשבּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָואביהם

והאמרי והּגרּגׁשי החּתי ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְְֱֱִִִִִֶֶַַַַָָֹעצמֹו,

ּגֹוים ׁשבעה והיבּוסי והחּוי והּפרּזי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָוהּכנעני

ּכי כן, והיה א), ז, (דברים ועצּומים ְֲִִִֵַַָָרּבים

עצּום, לגֹוי היה הּבנים מאּלה אחד ּכל ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעבּור

ּבני ּוׁשאר אביהם, ּבׁשם ההם הּגֹוים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָונקראּו

אליו, נתיחסּו ּכאחיהם ּגברּו לא אׁשר ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹּכנען

ּופלׁשּתים לאב, ּתתיחס ּכנען ארץ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָוכן

ּבּמׁשּפחֹות וכן אחרים. לעּמים ּבניו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָוכפּתֹורים

מׁשּפחת למכיר ּפנחס, ּבפרׁשת ְְְְְִִִִַַַַָָָָָהּנזּכרֹות

לגלעדי ּגלעד, את הֹוליד ּומכיר ְְְִִִִִִִֶַָָָָהּמכירי,

רּבים. וכן כט), כו, (להלן הּגלעדי ְְְִִִִֵַַַַָמׁשּפחת

ליון יתיחסּו ותרׁשיׁש אליׁשה יון ּבני ּכאן ְְְְְֱֲִִִֵַַַָָָָָָאף

עצּום לגֹוי היה וכּתים ׁשליׁשית, מלכּות ְְְְְִִִִֵַָָָוהם

מלכּותּה ׁשּתמׁש והיא רביעית, מלכּות ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָויחׁשב

ּבידֹו: ותאבד הּמׁשיח ְְִַַַַָָֹעד

Èa¯Âמלכּות ּבזה והכניס ּבזה נׁשּתּבׁש אברהם ¿«ƒְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

אי וטען עליו, ּפחּדם נפל ּכי ְְְִִֵֵַַַָָָָָָיׁשמעאל,

וזאת ּכמֹוה. ועצּומה ּגדֹולה מלכּות תּמנה ְְְֲִֶַַָָָָָֹֹלא

מלכּיֹות הארּבע ּכי ּדעת, מחסרֹון ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָֻהּטענה

ּכל זֹו, אחר ּבזֹו עֹומדֹות ּכּלן ּדנּיאל ְִֵֶַַָָָָָָֻׁשראה

הּמלכּות ותֹופסת הּקֹודמת על ּגֹוברת ְְֶֶֶֶֶֶַַַַַַאחת

ׁשעּבּוד ּביׂשראל ממׁשכת אחת וכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּמּנה,

ּדנּיאל הראה ּולכ מלכּותּה, ּבימי ְְְְִִֵֵֶַָָָָָוגלּות

ואחריהם הּכׂשּדים ּבניו יׁשּתעּבדּו ּכי ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָּבחלֹומֹו

ּבנּו ויׁשּתעּבדּו הּמלכּות הּפרסּיים ְְְְְְְְִִִִַַַַַָיתּפסּו

יגּברּו ּכ ואחר היונים, ּבמקֹומם ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָואחריהם

עד ּבנּו ויׁשּתעּבדּו הּמלכּות ויתּפסּו ְְְְְְְְִִִִַַַַָָהרֹומּיים

הּגֹואל: ּביד רק מלכּותם תּפסק לא ּכי קץ, ְְִִֵֵֵֵַַַַָָֹעת

‰p‰Âאם אבל מלכּיֹות, ארּבע ּכימי ּגלּותנּו ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵַַַָָֻ

ארּבע ּבימי אחרֹות מלכּיֹות ּבעֹולם ְְְֲִִֵֵַַַָָֻיהיּו

ואין ּדנּיאל, ראם ולא הּכתּוב ימנם לא ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹאּלה

הּגאּלה: לידיעת ּבראּיתם ּכלל צר ְְְִִִִֶַַָָָָֹֻלֹו

‰p‰Âּבעֹולם יׁש הּיֹום וגם ויון ּפרס ּבימי ¿ƒ≈ְְִֵֵַַַָָָָָ

ויׁשמעאל, רֹומי מּלבד ּגדֹולֹות ְְְְְִִִֵַַָֻמלכּיֹות

וזּולתם, והּתרּתר ורֹומנא וכּוׁש הֹודּו ְְְְְְְֵַַַַַָָָּכאנׁשי

רֹומי ּכי וידּוע רּבֹות, מלכּיֹות יחׁשב ּכן ְְְְִִִֵַַַַָֹֻואם

לא וטיטּוס אסּפסינּוס ּבימי ְְְְְִִִֵַַָָֹהגלתנּו

ּגם ׁשאנּו, מקֹום ּבכל ּולכ ְְְְִִֵֶַָָָָיׁשמעאלים,

רֹומי ּבגלּות ּכּוׁש, ועד מהֹודּו ּגם ְְְְִִֵֵַַָָּביׁשמעאל

ּומי מּמּנּה. ונּגאל זכרּה ׁשּתאבד עד ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹאנחנּו

קדם יׁשמעאל מלכּות עֹוד ּתאבד ואּולי ְְְִֵֵֶַַַַָֹֹיֹודע

אׁשר היא הרביעית החּיה אבל ְֲֲִִִִֶַַַַָָָָהּמׁשיח,

עבדא ּדּכן וקרנא ּבּה ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָהגלתנּו,

כא), ז, (דניאל להן ויכלה קּדיׁשין עם ְְְְִִִַָָָֹקרב

עד ּדכתיב הּמׁשיח, עד ּגלּותּה ּבנּו ְְְִִִִַַַַָָָָֹותמׁש

לקּדיׁשי יהב ודינא יֹומּיא עּתיק אתה ְְְֲִִִִִֵַַַָָָּדי

קּדיׁשין החסנּו ּומלכּותא מטה וזמנא ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָעליֹונין

כב): (שם

ÏÎÂזה ּפרּוׁש ימצא ּדנּיאל ּבמראֹות מבין ¿»ְְְִִִֵֵֵֶַָָ

ראה הּׁשנית ּבמראה ּכי ׁשם, ְְִִֵַַַָָָָָֹמפרׁש

הּוא ּכי לֹו ונתּפרׁש ד), ח, (שם המנּגח ְְְִִִֵֵַַַַָָהאיל

יון מל הּוא הּׂשעיר והּצפיר ּפרס, ְְִִֶֶַַַַָָָָָמלכּות

הראׁשֹון הּמל הּוא הּגדֹולה והּקרן ח), ְְִֶֶֶֶַַַָָ(שם

נׁשּתּבר ּוכעצמֹו ּפרס. על הּגֹובר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָאלּכסנּדר
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i"yx£È�Èw‰Œ˙‡ ‡¯iÂ∑ׁשּנאמר ּכענין עמלק, אצל ּתקּוע קיני ׁשהיה טו)לפי א וגֹו'"(שמואל אלֿהּקיני ׁשאּול "וּיאמר : ««¿∆«≈ƒְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבהם ׁשּנאמר יתרֹו, ּבני ׁשל ּבגדּלתם נסּתּכל עמלק. אחר הזּכירֹו ב)– ׂשּוכתים"(דה"א ׁשמעתים "ּתרעתים :.Ô˙È‡ ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ≈»

E·LBÓ∑ּבעצת היית עּמי אּתה הלא ?לכ זכית מהיכן אני א)ּתמּה נתיּׁשבּת(שמות ועּתה לֹו" נתחּכמה "הבה : »∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
יׂשראל ׁשל ּומעֹוז רמב"ן.ּבאיתן ְְִֵֵֶָָָ

(áë):jaLz øeMà äî-ãò ïé÷ øòáì äéäé-íà ék¦¬¦¦«§¤−§¨¥́«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨
i"yx£'B‚Â ÔÈ˜ ¯Ú·Ï ‰È‰ÈŒÌ‡ Èk∑אּתה אם אף ּכי העֹולם, מן עֹוד נטרד ׁשאינ זה, לתקף ׁשּנתקעּת אׁשרי ƒƒƒ¿∆¿»≈»ƒ¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

?ּבכ מה ׁשם, ׁשּנתיּׁשבּת מּמקֹום לבער ותהיה הּׁשבטים עׂשרת עם לגלֹות jaLz.עתיד ¯eM‡ ‰ÓŒ„Ú∑עד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ«»«ƒ¿∆»ַ
עם ותׁשּוב למקֹום, מּמקֹום טלטּול אּלא העֹולם מן טרּוד זה אין וחבֹור? לחלח ׁשּמא ?אֹות מגלה הּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהיכן

הּגלּיֹות .ׁשאר ְַָָֻ

Ó‡Â¯כא dÏ˙Ó ÏË�e ‰‡ÓÏL ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»»¿««¿≈«¬«
:C¯B„Ó ÛÈwz C¯Î· ÈeLÂ C·˙BÓ ˙Èa ÛÈwz«ƒ≈¿»¿«ƒƒ¿««ƒ¿»

‡Ìכב È¯‡‡Ó „Ú ‰‡ÓÏL ‰‡ˆLÏ È‰È ¬≈ƒ¿≈¿≈»»«¿»»«»
:CpaLÈ ‰‡¯e˙‡¬»»ƒ¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכ זה, אמר ּולכ העּמיםּגדֹול. ראׁשית הּוא י ְִִִֵֶַַָָָָ

(שם ׁשאמר ּכמֹו מּכּלם, יֹותר יאבד ְְֲִִֵֶַַַָָֹֻואחריתֹו

עמלק זכר את אמחה מחה ּכי יד) ְֲִֵֵֶֶֶֶָָֹפסוק

ו (עמוס ׁשמנים וראׁשית וכן הּׁשמים. ְְְִִִִֵֵַַַָָָמּתחת

וכן ראׁשֹונה, נמנה ׁשהּוא ׁשּבהם המׁשּבח ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻו),

ּולקצין לראׁש כא), טו (ש"א החרם ְְִִֵֵֶַָֹראׁשית

כג): ל (שמות ראׁש ּבׂשמים יא), יא ְִָֹ(שופטים

וטעם ‰È�Èw.(כאֿכב) ˙‡ ‡¯iÂׁשראה ּכן ּגם ְַַ««¿∆«≈ƒֵֶַָָ

יֹוׁשב היה עמלק עם ּכי ארצם, ְֲִִֵֵֶַָָָָאת

ו). טו Ó‡iÂ¯(ש"א BÏLÓ ‡OiÂּבדר להם «ƒ»¿»«…«ְֶֶֶָ

˜Ep,עצה, ÚÏqa ÌÈNÂ E·LBÓ Ô˙È‡ּכלֹומר ֵָ≈»»∆¿ƒ«∆«ƒ∆ְַ

ׁשּתסּור קּנ ּובּסלע איתן ּבמקֹום מֹוׁשב ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׂשים

ותׂשים עּמֹו, ּתּספה ּפן עמלק מּתֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָותרד

ׁשּנאמר ּכמֹו יׂשראל עם מֹוׁשב איתן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּסלע

עלּו מׁשה חֹותן קיני ּובני טז) א ְִֵֵֵֶָ(שופטים

ואמר וגו'. יהּודה ּבני את הּתמרים Èkמעיר ְְְְִִֵֵֶַַָָָƒ

,ÔÈ˜ ¯Ú·Ï ‰È‰È Ì‡ּבבֹוא ּתפחד ואל ּכלֹומר ƒƒ¿∆¿»≈»ƒְְְְֲֵַַַ

ּכאׁשר ּכי עּמהם לבער ּתהיה אם ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּביׂשראל,

מּיֹוׁשב: הארץ את יבערּו יׂשראל את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָיגלּו

,jaLz ¯eM‡ ‰Ó „Úלעֹולם אֹות יׁשּבה לא «»«ƒ¿∆»ְְְִֶָֹ

עם ּתהיה ואם יׂשראל, עם מּידֹו תּגאל ְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָּכי

וכן עּמהם. אֹובד עדי אחרית ּתהי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָעמלק

עד ה), עט (תהלים לנצח ּתאנף ה' מה ֱֶֶַַַַָָעד

מתי. עד ּכמֹו ג), ד (שם לכלּמה כבֹודי ְְְִִִֶַַָָמה

לּבת אמלה מה ּכגֹון ּדבר, לגדל ׁשּיבאּו ְְֲִֵֶֶָָָָָָֹֹֻאֹו

ב), יט (שם לבּיא אּמ מה ל), טז ְְִִָָ(יחזקאל

אּׁשּור אׁשר הּׁשבי ויגּדל יעלה מה עד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָּכלֹומר

תאבדּתׁשּב לא ּכי ּכלּום, ל נחׁשב אינּנּו ּך, ְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹ

מׁשלֹו נׂשא ולכן ּבעמלק. אֹובד היית ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכאׁשר

מי ואין הּוא, ּגם ארצֹו עת ׁשּיבא אּׁשּור ְְִֵֵֶַַַַָֹעל

העּמים, ּכל על והּנֹורא הּגדֹול ה' מּיֹום ְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּיּנצל

הרֹומּיים, והם ּכּתים מּיד צים epÚÂׁשּיבֹואּו ְִִִִִִֵֶַָָ¿ƒ

Ú·¯הּנזּכר,‡eM¯את epÚÂ,יׂשראל ׁשהם ֶ«ְִַָ¿ƒ≈∆ְִֵֵֶָ

והּגֹולים, הּמגלים ׁשּיעּנּו ‰e‡לֹומר Ì‚Âעם ְְְִִֶַַַַַ¿«ַ

‡B·„ּכּתים È„Ú:ּבּסֹוף ִִ¬≈≈ַ

,‰p‰Âהם ּכי ּכּתים, ּבאבּדן ּדבריו הּׁשלים ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵַָָָ

ּכמֹו הּמׁשיח, ּביד ׁשּתּכרת הרביעית ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָהחּיה

אּׁשא ליקדת ויהיבת ּגׁשמּה והּובד ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשאמר

זכרם הּכרת ּכי אֹובד, עדי יא), ז, ְֲִִִֵֵֵָָ(דניאל

ּכי רּבֹותינּו, מּדברי מפרסם ּדבר וזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻלגמרי.

אׁשר רֹומי היא ּדנּיאל ׁשראה הרביעית ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָהחּיה

הּמׁשיח: ּביד ּתאבד אׁשר והיא ְְְְֲִִִֶַַַַָָֹהגלתנּו

Ï‡Âהּׁשליׁשית ׁשהּמלכּות מּפני ּבזה, ּתׁשּתֹומם ¿«ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ

(שם, ּבדנּיאל ׁשם ׁשמפרׁש ּכמֹו יון, ְְְִֵֶָָָָָֹהּוא

ׁשּנאמר: יון, מּזרע הּוא וכּתים ח), בפסוק ְֱִִִֶֶֶַַָָועוד

ודדנים ּכּתים ותרׁשיׁש אליׁשה יון ְְְְֱִִִִִֵַָָָָֹּובני

ורּבֹותינּו הּוא, אמת זה ּכי ד), י, ְֱִֵֶֶַ(בראשית

ב), ו, (מגילה ׁשאמרּו ּכמֹו ּבֹו, מֹודים ְְִֶָז"ל

והּוא ׁשּברֹומי, ּגדֹול ּכר זה יון ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָאיטליא

ּתּקרא מּכללּה רֹומי אׁשר הארץ ׁשם ּכי ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָידּוע

איטליא: ּובּלׁשֹונם ְְְְִִִֵֶַָָּבספריהם

Ï·‡היבּוסי ּכי ּבכנען, ּכמֹו הּוא הענין ¬»ְְְְִִִִַַַָָ

והם ּובניו הם והחּוי וגרּגׁשי ְְְְְֱִִִִִֵֵַָָָָֹוהאמרי

ּבפני לגֹוי ואחד אחד ּכל יחׁשבּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָואביהם

והאמרי והּגרּגׁשי החּתי ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְְֱֱִִִִִֶֶַַַַָָֹעצמֹו,

ּגֹוים ׁשבעה והיבּוסי והחּוי והּפרּזי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָוהּכנעני

ּכי כן, והיה א), ז, (דברים ועצּומים ְֲִִִֵַַָָרּבים

עצּום, לגֹוי היה הּבנים מאּלה אחד ּכל ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעבּור

ּבני ּוׁשאר אביהם, ּבׁשם ההם הּגֹוים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָונקראּו

אליו, נתיחסּו ּכאחיהם ּגברּו לא אׁשר ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹּכנען

ּופלׁשּתים לאב, ּתתיחס ּכנען ארץ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָוכן

ּבּמׁשּפחֹות וכן אחרים. לעּמים ּבניו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָוכפּתֹורים

מׁשּפחת למכיר ּפנחס, ּבפרׁשת ְְְְְִִִִַַַַָָָָָהּנזּכרֹות

לגלעדי ּגלעד, את הֹוליד ּומכיר ְְְִִִִִִִֶַָָָָהּמכירי,

רּבים. וכן כט), כו, (להלן הּגלעדי ְְְִִִִֵַַַַָמׁשּפחת

ליון יתיחסּו ותרׁשיׁש אליׁשה יון ּבני ּכאן ְְְְְֱֲִִִֵַַַָָָָָָאף

עצּום לגֹוי היה וכּתים ׁשליׁשית, מלכּות ְְְְְִִִִֵַָָָוהם

מלכּותּה ׁשּתמׁש והיא רביעית, מלכּות ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָויחׁשב

ּבידֹו: ותאבד הּמׁשיח ְְִַַַַָָֹעד

Èa¯Âמלכּות ּבזה והכניס ּבזה נׁשּתּבׁש אברהם ¿«ƒְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

אי וטען עליו, ּפחּדם נפל ּכי ְְְִִֵֵַַַָָָָָָיׁשמעאל,

וזאת ּכמֹוה. ועצּומה ּגדֹולה מלכּות תּמנה ְְְֲִֶַַָָָָָֹֹלא

מלכּיֹות הארּבע ּכי ּדעת, מחסרֹון ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָֻהּטענה

ּכל זֹו, אחר ּבזֹו עֹומדֹות ּכּלן ּדנּיאל ְִֵֶַַָָָָָָֻׁשראה

הּמלכּות ותֹופסת הּקֹודמת על ּגֹוברת ְְֶֶֶֶֶֶַַַַַַאחת

ׁשעּבּוד ּביׂשראל ממׁשכת אחת וכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּמּנה,

ּדנּיאל הראה ּולכ מלכּותּה, ּבימי ְְְְִִֵֵֶַָָָָָוגלּות

ואחריהם הּכׂשּדים ּבניו יׁשּתעּבדּו ּכי ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָּבחלֹומֹו

ּבנּו ויׁשּתעּבדּו הּמלכּות הּפרסּיים ְְְְְְְְִִִִַַַַַָיתּפסּו

יגּברּו ּכ ואחר היונים, ּבמקֹומם ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָואחריהם

עד ּבנּו ויׁשּתעּבדּו הּמלכּות ויתּפסּו ְְְְְְְְִִִִַַַַָָהרֹומּיים

הּגֹואל: ּביד רק מלכּותם תּפסק לא ּכי קץ, ְְִִֵֵֵֵַַַַָָֹעת

‰p‰Âאם אבל מלכּיֹות, ארּבע ּכימי ּגלּותנּו ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵַַַָָֻ

ארּבע ּבימי אחרֹות מלכּיֹות ּבעֹולם ְְְֲִִֵֵַַַָָֻיהיּו

ואין ּדנּיאל, ראם ולא הּכתּוב ימנם לא ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹאּלה

הּגאּלה: לידיעת ּבראּיתם ּכלל צר ְְְִִִִֶַַָָָָֹֻלֹו

‰p‰Âּבעֹולם יׁש הּיֹום וגם ויון ּפרס ּבימי ¿ƒ≈ְְִֵֵַַַָָָָָ

ויׁשמעאל, רֹומי מּלבד ּגדֹולֹות ְְְְְִִִֵַַָֻמלכּיֹות

וזּולתם, והּתרּתר ורֹומנא וכּוׁש הֹודּו ְְְְְְְֵַַַַַָָָּכאנׁשי

רֹומי ּכי וידּוע רּבֹות, מלכּיֹות יחׁשב ּכן ְְְְִִִֵַַַַָֹֻואם

לא וטיטּוס אסּפסינּוס ּבימי ְְְְְִִִֵַַָָֹהגלתנּו

ּגם ׁשאנּו, מקֹום ּבכל ּולכ ְְְְִִֵֶַָָָָיׁשמעאלים,

רֹומי ּבגלּות ּכּוׁש, ועד מהֹודּו ּגם ְְְְִִֵֵַַָָּביׁשמעאל

ּומי מּמּנּה. ונּגאל זכרּה ׁשּתאבד עד ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹאנחנּו

קדם יׁשמעאל מלכּות עֹוד ּתאבד ואּולי ְְְִֵֵֶַַַַָֹֹיֹודע

אׁשר היא הרביעית החּיה אבל ְֲֲִִִִֶַַַַָָָָהּמׁשיח,

עבדא ּדּכן וקרנא ּבּה ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָהגלתנּו,

כא), ז, (דניאל להן ויכלה קּדיׁשין עם ְְְְִִִַָָָֹקרב

עד ּדכתיב הּמׁשיח, עד ּגלּותּה ּבנּו ְְְִִִִַַַַָָָָֹותמׁש

לקּדיׁשי יהב ודינא יֹומּיא עּתיק אתה ְְְֲִִִִִֵַַַָָָּדי

קּדיׁשין החסנּו ּומלכּותא מטה וזמנא ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָעליֹונין

כב): (שם

ÏÎÂזה ּפרּוׁש ימצא ּדנּיאל ּבמראֹות מבין ¿»ְְְִִִֵֵֵֶַָָ

ראה הּׁשנית ּבמראה ּכי ׁשם, ְְִִֵַַַָָָָָֹמפרׁש

הּוא ּכי לֹו ונתּפרׁש ד), ח, (שם המנּגח ְְְִִִֵֵַַַַָָהאיל

יון מל הּוא הּׂשעיר והּצפיר ּפרס, ְְִִֶֶַַַַָָָָָמלכּות

הראׁשֹון הּמל הּוא הּגדֹולה והּקרן ח), ְְִֶֶֶֶַַַָָ(שם

נׁשּתּבר ּוכעצמֹו ּפרס. על הּגֹובר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָאלּכסנּדר



wlaפ zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(âë):ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«
i"yx£'B‚Â BÏLÓ ‡OiÂ∑אמר אׁשּור, ׁשבית את ׁשהזּכיר ‡Ï.ּכיון BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓ ÈB‡∑את להחיֹות יכֹול מי «ƒ»¿»¿ְְִִִֵֶֶַַַָָƒƒ¿∆ƒÀ≈ְֲִֶַָ

יבֹואּו ועֹוד האּמֹות, ּכל את ויבלּבל סנחריב ׁשּיעמד אּלה; את הּגֹוזר עליו יׂשים ׁשּלא אּלה, את מּׂשּומֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻעצמֹו
אּׁשּור על ּגדֹולֹות ּבבירנּיּות רֹומּיים ׁשהן ּכּתּיים ויעברּו – ּכּתים מּיד .צים ְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָ

(ãë)éãò àeä-íâå øáò-epòå øeMà epòå íézk ãiî íéöå§¦Æ¦©´¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−£¥¬
:ãáàŸ¥«

i"yx£¯·ÚŒepÚÂ ¯eM‡ epÚÂ∑הּנהר ׁשּבעבר אֹותם ‡B·„.ועּנּו È„Ú ‡e‰ŒÌ‚Â∑ּפירׁש ז)וכן קטילת(דניאל ּדי "עד : ¿ƒ«¿ƒ≈∆ְְִֵֶֶַָָָ¿«¬≈≈ְְִִִֵֵַַ
ּגׁשמּה" והּובד ּכדכתיב∑ÌÈˆÂ.חיותא ּגדֹולֹות, לג)ספינֹות רּבתא(ישעיה יּובּורני ּתרגּומֹו – אּדיר" ."וצי ְְְִֵַַָ¿ƒְְְְְְְְִִִִִִַַַָ

(äë):Bkøãì Cìä ÷ìa-íâå Bî÷îì áLiå Cìiå íòìa í÷iå©¨´¨¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬§©§«

äë(à)úBða-ìà úBðæì íòä ìçiå íéhMa ìàøNé áLiå©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨´¤¨½̈¦§−¤§¬
:áàBî¨«

i"yx£ÌÈhMa∑ׁשמּה ּכ.·‡BÓ ˙B�aŒÏ‡ ˙B�ÊÏ∑"ּב"חלק ּכדאיתא ּבלעם, עצת רמב"ן.עלֿידי «ƒƒְָָƒ¿∆¿»ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

(á)eåçzLiå íòä ìëàiå ïäéäìà éçáæì íòì ïàø÷zå©¦§¤´¨¨½̈§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©Ÿ́©¨½̈©¦§©«£−
:ïäéäìàì¥«Ÿ¥¤«

i"yx£Ô‰È‰Ï‡Ï eÂÁzLiÂ∑ואֹומרת מחיקּה ּפעֹור ּדמּות לֹו מֹוציאה והיא לי, הּׁשמעי לּה ואֹומר עליו יצרֹו ּכׁשּתקף «ƒ¿«¬≈…≈∆ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
לזה! הׁשּתחוה א)לֹו: קו .(סנהדרין ְֲִֶֶַָ

(â):ìàøNéa ýåýé óà-øçiå øBòt ìòáì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−§¦§¨¥«
i"yx£¯BÚt∑עבֹודתֹו היא וזֹו רעי, ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ׁשּפֹוערין ׁשם Ï‡¯NÈa.על '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑ׁשלח ¿ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ«ƒ««¿ƒ¿»≈ַָ

מּגפה .ּבהם ֵֶַָָ

(ã)ò÷Bäå íòä éLàø-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨¨¥´¨½̈§©¬
:ìàøNiî ýåýé-óà ïBøç áLéå LîMä ãâð ýåýéì íúBà¨²©«Ÿ̈−¤¤́©¨®¤§¨²Ÿ£¬©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«

i"yx£ÌÚ‰ ÈL‡¯ ÏkŒ˙‡ Á˜∑(א לפעֹור(שם העֹובדים את ‡Ì˙B.לׁשּפט Ú˜B‰Â∑היא – והֹוקע העֹובדים, את «∆»»≈»»ְְְִִִֶָֹ¿«»ְְִִֶַָ
ׁשאּול ּבבני ׁשּמצינּו ּכמֹו כא)ּתלּיה, ב ּבסקילה.(שמואל אלילים, עבֹודת ּבעֹובדי מפרׁשת: ּתלּיה וׁשם לה'", "והֹוקענּום : ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ב) מה נתלין(סנהדרין הּנסקלים ‰LÓM.וכל נקּפל∑�‚„ הענן החֹוטאים: את מֹודיע הּׁשמׁש אּגדה: ּומדרׁש ּכל. לעין ְְְִִִִַָָ∆∆«»∆ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
עליו זֹורחת והחּמה .מּכנגּדֹו ְְְִֶַַַַָָָ

k„כג ÔBÁÈc ‡i·iÁÏ ÈÂ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏË�e¿««¿≈«¬««¿«»«»¿≈«
:ÔÈl‡ ˙È ‡‰Ï‡ „aÚÈ«¿≈¡»»»ƒ≈

e˙‡Ï¯כד ÔepÚÈÂ È‡ÓB¯Ó ÔÁ¯ËˆÈ ÔÚÈÒÂ¿ƒ«ƒ¿»¿«≈»≈ƒ«¿»
‡ÓÏÚÏ Ôep‡ Û‡Â ˙¯t ¯·ÚÏ Ôe„aÚzLÈÂ¿ƒ¿«¿¿¿≈«¿»¿«ƒ¿»¿»

:Ôe„·ÈÈ≈¿

Ïa˜כה Û‡Â d¯˙‡Ï ·˙Â ÏÊ‡Â ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»«¬«¿»¿«¿≈¿«»»
:dÁ¯‡Ï ÏÊ‡¬«¿»¿≈

ÈÚËÓÏא ‡nÚ È¯LÂ ÔÈhLa Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»≈«»¿ƒ¿≈
:·‡BÓ ˙�a ¯˙a»«¿«»

nÚ‡ב ÏÎ‡Â ÔB‰˙ÂÚË ÈÁ·„Ï ‡nÚÏ ‡¯˜e¿»¿«»¿ƒ¿≈«¬«¿«¬««»
:ÔB‰˙ÂÚËÏ e„È‚Òe¿ƒ¿«¬«¿

¯‚Ê‡ג Û˜˙e ¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï Ï‡¯NÈ ¯aÁ˙‡Â¿ƒ¿««ƒ¿»≈¿«¬»¿¿≈»¿»
:Ï‡¯NÈa ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈

nÚ‡ד ÈLÈ¯ Ïk ˙È ¯·c ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»≈≈«»
Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÏBË˜ ·iÁc ÏBË˜e Ôe„Â¿¿¿««¿√»¿»»√≈
:Ï‡¯NiÓ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜z ·e˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ארּבעה הם ּתחּתיה, ארּבע וּתעמדנה ְְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָָֹמלכּותֹו

והזּכיר ּבמֹותֹו, ּתחּתיו הּמֹולכים ְְְְְִִִִַַָָָׁשליׁשיו

מּצעירה אחת קרן יצא מהם האחת ּומן ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּכתּוב

הּצבי ואל הּמזרח ואל הּנגב אל יתר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָוּתגּדל

הגּדיל הּצבא ׂשר ועד ּבּה ואמר ט), ְְְִִַַַַָָָָ(שם

ּדבר זה והּנה יא), (שם הּתמיד הּורם ְִִִֵֶֶַַָָָּומּמּנּו

אחד ׁשהּוא מּיון הּיֹוּצא רֹומי למלכּות ְְִִֵֶֶַַָָָָּברּור

לֹו נקראּו ולכן הּתמיד, הּמסיר והּוא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָמּבניו

הּׂשעיר הּצפיר והּוא אחת, ּבהמה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשניהם

וׁשם הּתמיד, והסירה ּגדלה מּקרנֹותיו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשאחת

אמת ז"ל רּבֹותינּו וקּבלת ּכזה, ראיֹות ְְֱֵֶֶַַַָָָעֹוד

חּזּוק]: צריכה ואינה ְְִִִֵָָהיא,

ּבלעם, עצת ידי על מֹואב. ּבנֹות אל לזנֹות ְְְְֲִִֵֶַַָָ(א)

רׁש"י. לׁשֹון קו.), (סנהדרין ּבחלק ְְִִִֵֶַָָּכדאיתא

הּנׁשים, מזּמת היתה לא הּזה ׁשהּזנּות ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּובאמת

ּומּזקני נעׂשה, ּוגדֹוליהם אנׁשיהם ּבעצת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָּכי

פסוק (להלן ּבּמדינים ׁשּנאמר להם, היה ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָמדין

נּכלּו אׁשר ּבנכליהם לכם הם צֹוררים ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָיח)

ּבזּמה להם נּכלּו ּכי ּפעֹור, ּדבר על ְְְְִִִֶֶַַָָָלכם

ׁשהיה יּתכן ולכן ּפעֹור. ּבעל אחר ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָלהדיחם

להרע ודעּתֹו עצתם, ּגדֹול ׁשהּוא ּבעצה, ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָּבלעם

ׁשּנאמר ּכמֹו יכלּתֹו, ּכל בזה ועׂשה ְְְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָליׂשראל

אל לׁשמע אלהי ה' אבה ולא ו) כג ְְֱִֶֶַָָֹֹֹ(דברים

ּבחרב: הרגּוהּו ּכן ועל ְְְִֵֶֶַָָָּבלעם,

Ï·‡העצה הּכתּוב הזּכיר לא הּפׁשט, ּדר על ¬»ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

(להלן כן אחרי ׁשאמר ּבּמה רק ְֲֵֵֶֶַַַַָָּבכאן,

ּבלעם, ּבדבר יׂשראל לבני היּו הּנה הן טז) ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָלא

ּבּמה רק מדין, זקני עצת הזּכיר לא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹּכאׁשר

הּמעׂשה אחרי לכם הם צֹוררים ּכי ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאמר

הרעה, להם יצאה מאין יזּכיר הּנקמה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבעת
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(ä)åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈
:øBòt ìòáì íéãîöpä©¦§¨¦−§©¬©§«

i"yx£ÂÈL�‡ LÈ‡ e‚¯‰∑ּוׁשמֹונת רּבֹוא (ז') (ח') יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה יׂשראל מּדּיני ואחד אחד ּכל ƒ¿ƒ¬»»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּבסנהדרין ּכדאיתא מאֹות) (וׁשׁש רמב"ן.(י"ח)אלפים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ

(å)-úà åéçà-ìà áø÷iå àa ìàøNé éðaî Léà äpäå§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈©©§¥³¤¤¨Æ¤
änäå ìàøNé-éða úãò-ìk éðéòìe äLî éðéòì úéðéãnä©¦§¨¦½§¥¥´¤½§¥¥−¨£©´§¥«¦§¨¥®§¥´¨

:ãòBî ìäà çút íéëáŸ¦½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰p‰Â∑ּבמיתה נּדֹונין אנּו לֹו: ואמרּו ׁשּלהם, נׂשיא ׁשהיה זמרי, אצל ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו נתקּבצּו ¿ƒ≈ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

הּנׂשרפין הן ּבאּלּו ּכדאיתא וכּו'? יֹוׁשב פב)ואּתה צּור∑‡˙È�È„n‰Œ˙.(סנהדרין ּבת LÓ‰.ּכזּבי È�ÈÚÏ∑:לֹו אמרּו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ∆«ƒ¿»ƒְִַָ¿≈≈…∆ְָ
התם ּכדאיתא וכּו', ?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר: אם מּתרת? אֹו אסּורה זֹו ·ÌÈÎ.מׁשה, ‰n‰Â∑ ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ¿≈»…ƒ

ּכ ּגעּו ּבֹו). ּפֹוגעין קּנאין ארּמית הּבֹועל (ּכל הלכה מּמּנּו רּבֹוא,נתעּלמה ׁשּׁשים ּכנגד מׁשה עמד ּבעגל ּבבכיה. ּלם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
לב)ׁשּנאמר לֹו.(שמות הראּוי את ויּטל ּפינחס ׁשּיבא ּכדי אּלא ידיו? רפּו וכאן וגֹו'", אׁשרּֿדק עד "וּיטחן שם): .(סנהדרין ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 285 'nr g"ig y"ewl dkex`a oiieri)

Kl DxiYd in Fxzi zA©¦§¦¦¦¨¨

מׁשה לעיני את־הּמדינית אל־אחיו ֶ�ֹ�ְִֵֵ�ְִֶַָ�ֶֶָ�ְֵַַוּיקרב
וכּו'. לְך הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו ובפרש"י)אמרּו ו. (כה, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ

ּבזבחים א)נחלקּו ה(קב, ודעת לא, אי היה ּכהן רּבנּו מׁשה אְךאי מׁשה" ׁשל מּזרעֹו אּלא ּכהּונה ּפסקה ׁש"לא היא אֹומרים" "יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ

היה" ּכהן ימיו "ּכל עצמֹו שם)מׁשה רש"י .(לשון ְֵֶַָָָָָֹֹ

נתּגּירה ּכי נכרית, מּדין למׁשה יתרֹו" "ּבת נאסרה ׁשּלא ּדאף הּקׁשיא, ידּועה זה ּפי יתרו)ועל בת ד"ה א פב, סנהדרין רש"י הרי(ראה , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

הּתֹורה מן לכהן אסּורה ּגּיֹורת והרי למׁשה, יתרֹו" "ּבת הּתרה איְך הּנ"ל, למאן־דאמר קׁשה פי"חעדין ביאה איסורי הל' רמב"ם (ראה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ׁשֹונים.ה"ג) ּבאֹופּנים ּתרצּו ּובּמפרׁשים .ְְְְִִִֵַַָ

b·¯ה eÏeË˜ Ï‡¯NÈ È�i„Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»≈ƒ¿»≈¿¿«
:¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï e¯aÁ˙‡c È‰B¯·bÀ¿ƒ¿ƒ¿«»¿«¬»¿

ÂÏ˙ו ·¯˜Â ‡˙‡ Ï‡¯NÈ È�aÓ ‡¯·b ‡‰Â¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»«¿»
Ïk È�ÈÚÏe ‰LÓ È�ÈÚÏ ‡˙È�È„Ó ˙È È‰BÁ‡¬ƒ»ƒ¿»≈»¿≈≈…∆¿≈≈»
Ú¯˙a ÔÎa Ôep‡Â Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿«

:‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אׁשר הּזּמה ּביצר הּמעׂשה היה לא ּכי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹויאמר

רק ּבטבעם מנעּוריהם ּובנׁשים ּבאנׁשים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָהּוא

לנקמה ראּוי ּולפיכ להדיחם, רעה ְְֲִִִֵַָָָָָָָָעצה

יעׂשה אׁשר איעצ "לכה ּפרּוׁש ּכי ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָגדֹולה.

ּבאמת הּוא הּימים" באחרית לעּמ הּזה ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָהעם

יד): כד (לעיל ּפרׁשּתי ְֲִֵֶַַּכאׁשר

ÔÎzÈÂּבּתחּלה ּבלק ּכי הּפׁשט, ּדר על עֹוד ¿ƒ»≈ְְִִִֶֶַַַָָָ

ולא ּבהם ּולהּלחם לקּללם חפץ ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹהיה

לֹו אמר וכאׁשר ּכלל, ּבגבּולֹו לבא אֹותם ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹיּתן

יחריבּו ׁשּלא והֹודיעֹו להם, יּוכל לא ּכי ְְֲִִִִֶֶַַָָֹֹּבלעם

הֹוציא אז הּימים, ּבאחרית רק ועּמֹו ְְְֲִִִַַַַַָָארצֹו

מֹו ּבערבֹות ויין ּכאֹוהבלחם אֹותם ּופּתה אב ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּדבריו ּבעבּור ּכי ּבלעם" "ּבדבר וזהּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָלהם,

לקללם, חפצֹו ׁשהיה מּפני אבל כן. ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָעׂשּו

הפ אׁשר ה' צדקֹות לּולי ּבכ לבלק ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָונׂשּכר

ּכי ּבחרב, הרגּוהּו ּכן על לברכה, הּקללה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאת

ׁשאמר ּכמֹו נענׁשּו, ׁשניהם והּׂשכיר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּׂשֹוכר

ּבלעם את עלי ׂשכר ואׁשר ה) כג ְֲִֶֶֶַַָָָ(דברים

וגו': ּבעֹור ְֶּבן

מּדּיני ואחד אחד ּכל אנׁשיו. איׁש הרגּו ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ(ה)

יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָיׂשראל

ּכדאיתא אלפים, ּוׁשמֹונת רּבֹוא ְְְֲִִִִִַָָָׁשבעה

זה, הבינֹותי ולא רׁש"י. לׁשֹון (יח.), ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹּבסנהדרין

רּבֹוא, מט"ו רּבים ׁשּנּדֹונֹו הּנצמדים ְְִִִִִִִֶֶַַָׁשּיהיּו

ּבדּין נפׁשֹות ּדיני ואין וחלילה. יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָרֹובע

ועדין ּוׁשלׁשה, עׂשרים ׁשל ּבסנהדרין אּלא ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאחד

הּפקּודים ּבחּמׁש החסרֹון ואין מרּבין ְְְְְְִִִֵֶַַָֻֻיהיּו

מתּו, הּנצמדים וכל ,ּכ ּכל נא) כו ְְִִֵַָָָָ(במדבר

הל אׁשר האיׁש כל ּכי ג) ד (דברים ְֲִִִִֶַָָָּדכתיב

:מּקרּב אלהי ה' הׁשמידֹו ּפעֹור בעל ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַֹאחרי

Ï·‡ּפרּוׁש,"ÂÈL�‡ LÈ‡"הּׁשֹופטים ׁשּיהרגּו ¬»ֵƒ¬»»ְְִֶַַַ

ידּון ּדין ּובית ּדין ּבית ּכל הּנצמדים, ְִִִִֵֵַָָָָּכל

טו) א (שם ּכדכתיב אּלפֹו, ואת ׁשבטֹו ְְְְִִִִֶֶַאת

ראׁשים אֹותם ואּתן ׁשבטיכם ראׁשי את ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָואּקח

וׁשֹוטרים מאֹות וׂשרי אלפים ׂשרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָעליכם

ְְִֵֶלׁשבטיכם:

¯Á‡ּבפרק ירּוׁשלמית ּבגמרא מצאתי ּכ ««ְְְְִִִֶֶַָָָָָ

וכּמה ,ּכ ה"ב) פ"י (סנהדרין ְֵֶַָָחלק

אלפים ּוׁשמֹונת רּבֹוא ׁשבע יׂשראל, ׁשֹופטי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהם

יקטלּון מּנכֹון חד ּכל להן אמר מאֹות, ְְְְִִֵֵֶַַָָָוׁשׁש

רּבֹוא עׂשרה חמׁש ההרּוגים נמצאּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַּתרין,

לדעּתם נאמר ּכן אם ּומאתים. אלפים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹוׁשבעת

מאד: הרּבה למנין מנין ּבין יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשּנתרּבּו

ÔBÎp‰Âנאמר מּתחּלה ּכי הּפרׁשה, ּבענין ּבעיני ¿«»ְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָ

ג) BÚt¯(בפסוק ¯Ú·Ï Ï‡¯NÈ „ÓviÂ«ƒ»∆ƒ¿»≈¿««¿

,Ï‡¯NÈa '‰ Û‡ ¯ÁiÂמּלפני הּקצף יצא ּכי «ƒ««¿ƒ¿»≈ְִִִֵֶֶַָָ

למׁשה, אמר ּברחמיו והּׁשם הּנגף. החל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָה'

יסּפה ולא הּנצמדים ויתלּו הּׁשֹופטים ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָֹׁשּיׁשּפטּו

לּׁשֹופטים. ּכן צּוה ּומׁשה רׁשע, עם צּדיק ְִִִִֵֶַַַַָָָהאף

מֹועד אהל ּפתח העדה ּכל נאספּו ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוכאׁשר

ּבהם, הוה הּנגף ועֹוד מׁשה ּכדבר ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָֹלעׂשֹות

את אחיו אל וּיקרב הּזה הּׁשמעֹוני העז ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָוהּנה

ּכן ולעׂשֹות ּובּׁשֹופטים ּבמׁשה למרד ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹהּמדינית

עֹוזרים ורּבים היה וגדֹול נׂשיא ּכי ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָּבפרהסיא,

פב.) (סנהדרין רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו אֹו ְְֵֶַָלֹו,

ואּתה מיתה נּדֹונין אנּו ׁשבטֹו לֹו ְְְִִִִֶַָָָָׁשאמרּו

לבּכֹות, והּׁשֹופטים מׁשה התחּלּו והּנה ְְְְְִִִִִֵֵֶַׁשֹותק.

נּדֹון ולא הּמּגפה. וּתעצר ויפּלל ּפנחס ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹֹוּיעמד

אמר הּׁשם ּכי הּׁשֹופטים, ּביד העם מּכל ְְִִִֵֶַַַַָָָָָאחד

ד) ‡Û(פסוק ÔB¯Á ·LÈÂ 'Â‚Â Ì˙B‡ Ú˜B‰Â¿«»¿»…¬«

,Ï‡¯NiÓ הזּכיר‰' לא ּולכ אּפֹו, ׁשב ּוכבר ƒƒ¿»≈ְְְִִַָָָֹ

יׂשראל": ׁשֹופטי כן "וּיעׂשּו ְְֲִֵֵֵַַַָָהּכתּוב

ÔÎzÈÂלֹומר הּנזּכרת, האּגדה ּכּונת ׁשּתהיה ¿ƒ»≈ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ

יֹותר המצּוה לפי ההרּוגים ְְְֲִִִֵֶֶַַֻׁשּיהיּו

החֹוטאים ׁשהיּו לֹומר רּבֹוא, עׂשרה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָמחמׁש

והּנה ּפנחס. ענין עליהם חס אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָרּבים,

הּוא ּברּו והּקדֹוׁש הּנצמדים מן ְְְֲִִִִַַָָָנׁשארּו

זהּו הּירּדן, את עברם טרם ּכן אחר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהׁשמידם

אׁשר האיׁש כל ּכי ד) ג ד (דברים ֲִִֶֶָָָׁשּכתּוב

אלהי ה' הׁשמידֹו ּפעֹור בעל אחרי ְְֱֲִִֵֶַַַַָֹהל

חּיים אלהיכם ּבה' הּדבקים ואּתם ,ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹמּקרּב

הּיֹום: ְֶַֻּכלכם
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(ä)åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈
:øBòt ìòáì íéãîöpä©¦§¨¦−§©¬©§«

i"yx£ÂÈL�‡ LÈ‡ e‚¯‰∑ּוׁשמֹונת רּבֹוא (ז') (ח') יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה יׂשראל מּדּיני ואחד אחד ּכל ƒ¿ƒ¬»»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּבסנהדרין ּכדאיתא מאֹות) (וׁשׁש רמב"ן.(י"ח)אלפים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ

(å)-úà åéçà-ìà áø÷iå àa ìàøNé éðaî Léà äpäå§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈©©§¥³¤¤¨Æ¤
änäå ìàøNé-éða úãò-ìk éðéòìe äLî éðéòì úéðéãnä©¦§¨¦½§¥¥´¤½§¥¥−¨£©´§¥«¦§¨¥®§¥´¨

:ãòBî ìäà çút íéëáŸ¦½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰p‰Â∑ּבמיתה נּדֹונין אנּו לֹו: ואמרּו ׁשּלהם, נׂשיא ׁשהיה זמרי, אצל ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו נתקּבצּו ¿ƒ≈ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

הּנׂשרפין הן ּבאּלּו ּכדאיתא וכּו'? יֹוׁשב פב)ואּתה צּור∑‡˙È�È„n‰Œ˙.(סנהדרין ּבת LÓ‰.ּכזּבי È�ÈÚÏ∑:לֹו אמרּו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ∆«ƒ¿»ƒְִַָ¿≈≈…∆ְָ
התם ּכדאיתא וכּו', ?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר: אם מּתרת? אֹו אסּורה זֹו ·ÌÈÎ.מׁשה, ‰n‰Â∑ ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ¿≈»…ƒ

ּכ ּגעּו ּבֹו). ּפֹוגעין קּנאין ארּמית הּבֹועל (ּכל הלכה מּמּנּו רּבֹוא,נתעּלמה ׁשּׁשים ּכנגד מׁשה עמד ּבעגל ּבבכיה. ּלם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
לב)ׁשּנאמר לֹו.(שמות הראּוי את ויּטל ּפינחס ׁשּיבא ּכדי אּלא ידיו? רפּו וכאן וגֹו'", אׁשרּֿדק עד "וּיטחן שם): .(סנהדרין ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 285 'nr g"ig y"ewl dkex`a oiieri)

Kl DxiYd in Fxzi zA©¦§¦¦¦¨¨

מׁשה לעיני את־הּמדינית אל־אחיו ֶ�ֹ�ְִֵֵ�ְִֶַָ�ֶֶָ�ְֵַַוּיקרב
וכּו'. לְך הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו ובפרש"י)אמרּו ו. (כה, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ

ּבזבחים א)נחלקּו ה(קב, ודעת לא, אי היה ּכהן רּבנּו מׁשה אְךאי מׁשה" ׁשל מּזרעֹו אּלא ּכהּונה ּפסקה ׁש"לא היא אֹומרים" "יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ

היה" ּכהן ימיו "ּכל עצמֹו שם)מׁשה רש"י .(לשון ְֵֶַָָָָָֹֹ

נתּגּירה ּכי נכרית, מּדין למׁשה יתרֹו" "ּבת נאסרה ׁשּלא ּדאף הּקׁשיא, ידּועה זה ּפי יתרו)ועל בת ד"ה א פב, סנהדרין רש"י הרי(ראה , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

הּתֹורה מן לכהן אסּורה ּגּיֹורת והרי למׁשה, יתרֹו" "ּבת הּתרה איְך הּנ"ל, למאן־דאמר קׁשה פי"חעדין ביאה איסורי הל' רמב"ם (ראה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ׁשֹונים.ה"ג) ּבאֹופּנים ּתרצּו ּובּמפרׁשים .ְְְְִִִֵַַָ

b·¯ה eÏeË˜ Ï‡¯NÈ È�i„Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»≈ƒ¿»≈¿¿«
:¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï e¯aÁ˙‡c È‰B¯·bÀ¿ƒ¿ƒ¿«»¿«¬»¿

ÂÏ˙ו ·¯˜Â ‡˙‡ Ï‡¯NÈ È�aÓ ‡¯·b ‡‰Â¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»«¿»
Ïk È�ÈÚÏe ‰LÓ È�ÈÚÏ ‡˙È�È„Ó ˙È È‰BÁ‡¬ƒ»ƒ¿»≈»¿≈≈…∆¿≈≈»
Ú¯˙a ÔÎa Ôep‡Â Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿«

:‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אׁשר הּזּמה ּביצר הּמעׂשה היה לא ּכי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹויאמר

רק ּבטבעם מנעּוריהם ּובנׁשים ּבאנׁשים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָהּוא

לנקמה ראּוי ּולפיכ להדיחם, רעה ְְֲִִִֵַָָָָָָָָעצה

יעׂשה אׁשר איעצ "לכה ּפרּוׁש ּכי ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָגדֹולה.

ּבאמת הּוא הּימים" באחרית לעּמ הּזה ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָהעם

יד): כד (לעיל ּפרׁשּתי ְֲִֵֶַַּכאׁשר

ÔÎzÈÂּבּתחּלה ּבלק ּכי הּפׁשט, ּדר על עֹוד ¿ƒ»≈ְְִִִֶֶַַַָָָ

ולא ּבהם ּולהּלחם לקּללם חפץ ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹהיה

לֹו אמר וכאׁשר ּכלל, ּבגבּולֹו לבא אֹותם ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹיּתן

יחריבּו ׁשּלא והֹודיעֹו להם, יּוכל לא ּכי ְְֲִִִִֶֶַַָָֹֹּבלעם

הֹוציא אז הּימים, ּבאחרית רק ועּמֹו ְְְֲִִִַַַַַָָארצֹו

מֹו ּבערבֹות ויין ּכאֹוהבלחם אֹותם ּופּתה אב ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּדבריו ּבעבּור ּכי ּבלעם" "ּבדבר וזהּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָלהם,

לקללם, חפצֹו ׁשהיה מּפני אבל כן. ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָעׂשּו

הפ אׁשר ה' צדקֹות לּולי ּבכ לבלק ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָונׂשּכר

ּכי ּבחרב, הרגּוהּו ּכן על לברכה, הּקללה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאת

ׁשאמר ּכמֹו נענׁשּו, ׁשניהם והּׂשכיר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּׂשֹוכר

ּבלעם את עלי ׂשכר ואׁשר ה) כג ְֲִֶֶֶַַָָָ(דברים

וגו': ּבעֹור ְֶּבן

מּדּיני ואחד אחד ּכל אנׁשיו. איׁש הרגּו ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ(ה)

יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָיׂשראל

ּכדאיתא אלפים, ּוׁשמֹונת רּבֹוא ְְְֲִִִִִַָָָׁשבעה

זה, הבינֹותי ולא רׁש"י. לׁשֹון (יח.), ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹּבסנהדרין

רּבֹוא, מט"ו רּבים ׁשּנּדֹונֹו הּנצמדים ְְִִִִִִִֶֶַַָׁשּיהיּו

ּבדּין נפׁשֹות ּדיני ואין וחלילה. יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָרֹובע

ועדין ּוׁשלׁשה, עׂשרים ׁשל ּבסנהדרין אּלא ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאחד

הּפקּודים ּבחּמׁש החסרֹון ואין מרּבין ְְְְְְִִִֵֶַַָֻֻיהיּו

מתּו, הּנצמדים וכל ,ּכ ּכל נא) כו ְְִִֵַָָָָ(במדבר

הל אׁשר האיׁש כל ּכי ג) ד (דברים ְֲִִִִֶַָָָּדכתיב

:מּקרּב אלהי ה' הׁשמידֹו ּפעֹור בעל ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַֹאחרי

Ï·‡ּפרּוׁש,"ÂÈL�‡ LÈ‡"הּׁשֹופטים ׁשּיהרגּו ¬»ֵƒ¬»»ְְִֶַַַ

ידּון ּדין ּובית ּדין ּבית ּכל הּנצמדים, ְִִִִֵֵַָָָָּכל

טו) א (שם ּכדכתיב אּלפֹו, ואת ׁשבטֹו ְְְְִִִִֶֶַאת

ראׁשים אֹותם ואּתן ׁשבטיכם ראׁשי את ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָואּקח

וׁשֹוטרים מאֹות וׂשרי אלפים ׂשרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָעליכם

ְְִֵֶלׁשבטיכם:

¯Á‡ּבפרק ירּוׁשלמית ּבגמרא מצאתי ּכ ««ְְְְִִִֶֶַָָָָָ

וכּמה ,ּכ ה"ב) פ"י (סנהדרין ְֵֶַָָחלק

אלפים ּוׁשמֹונת רּבֹוא ׁשבע יׂשראל, ׁשֹופטי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהם

יקטלּון מּנכֹון חד ּכל להן אמר מאֹות, ְְְְִִֵֵֶַַָָָוׁשׁש

רּבֹוא עׂשרה חמׁש ההרּוגים נמצאּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַּתרין,

לדעּתם נאמר ּכן אם ּומאתים. אלפים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹוׁשבעת

מאד: הרּבה למנין מנין ּבין יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשּנתרּבּו

ÔBÎp‰Âנאמר מּתחּלה ּכי הּפרׁשה, ּבענין ּבעיני ¿«»ְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָ

ג) BÚt¯(בפסוק ¯Ú·Ï Ï‡¯NÈ „ÓviÂ«ƒ»∆ƒ¿»≈¿««¿

,Ï‡¯NÈa '‰ Û‡ ¯ÁiÂמּלפני הּקצף יצא ּכי «ƒ««¿ƒ¿»≈ְִִִֵֶֶַָָ

למׁשה, אמר ּברחמיו והּׁשם הּנגף. החל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָה'

יסּפה ולא הּנצמדים ויתלּו הּׁשֹופטים ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָֹׁשּיׁשּפטּו

לּׁשֹופטים. ּכן צּוה ּומׁשה רׁשע, עם צּדיק ְִִִִֵֶַַַַָָָהאף

מֹועד אהל ּפתח העדה ּכל נאספּו ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוכאׁשר

ּבהם, הוה הּנגף ועֹוד מׁשה ּכדבר ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָֹלעׂשֹות

את אחיו אל וּיקרב הּזה הּׁשמעֹוני העז ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָוהּנה

ּכן ולעׂשֹות ּובּׁשֹופטים ּבמׁשה למרד ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹהּמדינית

עֹוזרים ורּבים היה וגדֹול נׂשיא ּכי ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָּבפרהסיא,

פב.) (סנהדרין רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו אֹו ְְֵֶַָלֹו,

ואּתה מיתה נּדֹונין אנּו ׁשבטֹו לֹו ְְְִִִִֶַָָָָׁשאמרּו

לבּכֹות, והּׁשֹופטים מׁשה התחּלּו והּנה ְְְְְִִִִִֵֵֶַׁשֹותק.

נּדֹון ולא הּמּגפה. וּתעצר ויפּלל ּפנחס ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹֹוּיעמד

אמר הּׁשם ּכי הּׁשֹופטים, ּביד העם מּכל ְְִִִֵֶַַַַָָָָָאחד

ד) ‡Û(פסוק ÔB¯Á ·LÈÂ 'Â‚Â Ì˙B‡ Ú˜B‰Â¿«»¿»…¬«

,Ï‡¯NiÓ הזּכיר‰' לא ּולכ אּפֹו, ׁשב ּוכבר ƒƒ¿»≈ְְְִִַָָָֹ

יׂשראל": ׁשֹופטי כן "וּיעׂשּו ְְֲִֵֵֵַַַָָהּכתּוב

ÔÎzÈÂלֹומר הּנזּכרת, האּגדה ּכּונת ׁשּתהיה ¿ƒ»≈ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ

יֹותר המצּוה לפי ההרּוגים ְְְֲִִִֵֶֶַַֻׁשּיהיּו

החֹוטאים ׁשהיּו לֹומר רּבֹוא, עׂשרה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָמחמׁש

והּנה ּפנחס. ענין עליהם חס אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָרּבים,

הּוא ּברּו והּקדֹוׁש הּנצמדים מן ְְְֲִִִִַַָָָנׁשארּו

זהּו הּירּדן, את עברם טרם ּכן אחר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהׁשמידם

אׁשר האיׁש כל ּכי ד) ג ד (דברים ֲִִֶֶָָָׁשּכתּוב

אלהי ה' הׁשמידֹו ּפעֹור בעל אחרי ְְֱֲִִֵֶַַַַָֹהל

חּיים אלהיכם ּבה' הּדבקים ואּתם ,ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹמּקרּב

הּיֹום: ְֶַֻּכלכם
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ּביבמֹות ּתנן ּדהּנה ּבזה, א)וי"ל אּׁשה"(סא, "יּקח מהּפסּוק ּדילפינן יכנס". ּגדֹול ּכהן להיֹות ונתמּנה האלמנה את כא,"ארס (אמור ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

עליו.יד) נאסרה אח"כ אם ּגם לכנֹוס, לֹו מּתר ּבהּתר, היתה האּׁשה לקיחת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻּדאם

אטו)ּובתֹוס' ד"ה ב כ, ּבהּתר".(יבמות ּדנׂשאּה מּׁשּום לקּימּה ׁשּיכֹול קרא צריְך ּדלא מׁשמע ׁשּנתמּנה קדם "נׂשאּה יֹותר, עֹוד ּכתבּו ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּכׁשּנׂשאּה ׁשהרי היּו, ּבהּתר הּנּׂשּואין ּגם אּלא ּבהּתר, היּו הארּוסין רק לא ּדהרי למׁשה, יתרֹו" "ּבת הּתרה איְך היטב, מּובן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻועּפכ"ז,

היתה. ּגּירת אם ּגם לקּימּה, יכֹול היה וׁשּפיר נתּכהן, לא עדין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹמׁשה

EPOn dkld dnNrzp¦§©§¨£¨¨¦¤

בכים והּמה . . ּבא יׂשראל מּבני איׁש ִ�ָֹ�ְֵָ�ֵ�ְִֵָ�ְִ�ִֵ�ְִוהּנה
הלכה מּמּנּו ובפרש"י)נתעּלמה ו. (כה, ְְֲִִֶַָָָ

הלכה" מּמּנּו "נתעּלמה אז ׁשּגם צלפחד, ּבבנֹות והּוא רּבנּו, מּמׁשה הלכה ׁשּנתעּלמה מקֹום עֹוד ה)מצינּו כז, פנחס וצריְך(רש"י . ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

צלפחד? ּובבנֹות זמרי, ּבמעׂשה אּלּו, הלכֹות ׁשּתי ּדוקא מּמׁשה נתעּלמּו מּדּוע ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבאּור

ּביבמֹות איתא ּדהּנה ּבזה, א)וי"ל לֹו".(עז, ׁשֹומעין אין לאו ואם לֹו, ׁשֹומעין אמרּה מעׂשה קדם אם ּובא, הלכה ׁשּמֹורה ּת"ח "ּכל ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

הּתֹוס' אם)וכתבּו ד"ה הּמעׂשה.(ׁשם קדם אמרּה לא אם לֹו" ׁשֹומעין "אין ּדאז ּבּדבר", נֹוגע עצמֹו ּדהּוא היכא ּדוקא "ּדהינּו ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּבּדבר: נֹוגע מׁשה היה המארעֹות ּבׁשני ּכי הּוא, מּמׁשה אּלּו הלכֹות ׁשּנתעּלמּו הּדבר ּדטעם י"ל זה ּפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹועל

לְך" הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו, "אמרּו זמרי שם)ּבמעׂשה בלק ּנעׂשה(רש"י ּכן ואם , ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

ּבֹו". ּפֹוגעין ׁש"קּנאים לֹומר לֹו" ׁשֹומעין ו"אין ּבּדבר, נֹוגע ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמׁשה

קרח" ּבעדת גֹו' היה לא "והּוא אמרּו הרי צלפחד ג)ּובבנֹות כז, ּבנּדֹון(פרשתנו ּבּדבר" "נֹוגע מׁשה נעׂשה ּומּמילא מׁשה, על ׁשחלקּו ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ֶזה.

נתעּלמּו ולכן מעׂשה, קדם אמרּה לא ּכי מּמׁשה מּמילא מקּבלים היּו לא אּלּו הלכֹות ׁשּבׁשּתי עלונמצא, ונתּגּלּו ההלכֹות, מּמּנּו ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

ה'". לפני מׁשּפטן "את מׁשה ׁשהקריב ידי על אֹו ּפנחס, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹידי

(æ)CBzî í÷iå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®©¨̧¨Æ¦´
:Bãéa çîø çwiå äãòä̈«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«

i"yx£ÒÁ�Èt ‡¯iÂ∑(שם)ּפֹוגעין קּנאין ארּמית הּבֹועל :מּמ מקּבלני למׁשה: לֹו אמר הלכה. ונזּכר מעׂשה ראה ««¿ƒ¿»ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
וגֹו' ּבידֹו רמח וּיּקח מּיד: ּפרונקא. ליהוי איהּו ּדאּגרּתא קרינא לֹו: אמר .ּבֹו. ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(ç)íäéðL-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤§¥¤½
äôbnä øöòzå dúá÷-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤¢¨¨®©¥«¨©Æ©©¥½̈

:ìàøNé éða ìòî¥©−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰aw‰ŒÏ‡∑האהל וראּו∑‡d˙·˜ŒÏ.אל ׁשּלּה, ונקבּות זמרי ׁשל זכרּות ּבתֹו ּכּון והּקבה", "הּלחיים ּכמֹו ∆«À»ֶֶָֹ∆√»»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

התם ּכדאיתא כּו', לֹו נעׂשּו נּסים והרּבה הרגם, לחּנם ׁשּלא שם):ּכּלם (סנהדרין ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻ

(è):óìà íéøNòå äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§¾©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

סימן. מנו"ח פסוקים, בלקק"ד פרשת חסלת

k‰�‡ז Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁ�Èt ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»«∆¿»»««¬…«¬»
:d„Èa ‡ÁÓ¯ ·ÈÒ�e ‡zL�Î BbÓ Ì˜Â¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»¿»ƒ≈

ÚÊ·eח ‡˙·˜Ï Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ¯˙a ÏÚÂ¿«»««¿»«ƒ¿»≈¿À»»¿«
‡˙z‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È»«¿≈»«¿»«ƒ¿»≈¿»ƒ¿»
:Ï‡¯NÈ È�a ÏÚÓ ‡�˙BÓ ÈÏk˙‡Â ‡‰ÚÓÏƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ»»≈«¿≈ƒ¿»≈

Úa¯‡Â‡ט ÔÈ¯NÚ ‡�˙BÓ· e˙ÈÓ„ BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿¿»
Ù Ù Ù :ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

÷ìá úùøôì äøèôäíåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ìåö÷ 'îòá äñôãð



פג

לשבוע פרשת בלק תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"א תמוז
מפרק ס

עד סוף פרק סה 

יום רביעי - י"ד תמוז
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שני - י"ב תמוז
פרק כ

מפרק סו
עד סוף פרק סח

יום חמישי - ט"ו תמוז
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שלישי - י"ג תמוז
פרק כ

מפרק סט
עד סוף פרק עא

יום שישי - ט"ז תמוז
מפרק עט

עד סוף פרק פב

שבת קודש - י"ז תמוז
פרק כ 

מפרק פג עד סוף פרק פז

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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.ììë åì ÷éæé àì éàãåáù åùôðá øòùé øùà éôë àìà
àì íéàøåîàå íéàðú éîéá íéðåùàøä úåøåãá 'éôà éë
åäééùôð éøåòöì åöîã íéàéøáä àìà â"äëá ïéðòúî åéä
'îâá àèåç àø÷ð äðòúîå äéùôð éøåòöì éöî àìãå
é"ùøôãë åãéáù úåøéáò ìò äðòúî 'éôàå .úéðòúã ÷"ô
ìàøùéî íãà êì ïéàù íéçáæã ÷"ô 'îâá àúéàãëå íù
ìòá àåäù éî ù"ëîå .'åëå äùò áééåçî åðéàù
úåùéìç úîçî éë íééìôëá ùðòðå àèåçù äøåú
'éúð÷ú éàî àìà .éåàøë äá ÷åñòì ìëåé àì úéðòúä
ïúéì íé÷ñåôä ù"îëå .÷åøô ä÷ãöá êàèçå áéúëãë
'åëå ô"â é"ç êøò äáåùú ìù úéðòú íåé ìë ãòá

éñåé øéùòäå:úéðòú úåëìä à"îä ù"îë 'åëå åøùò éôì ó

î"îååùôð ï÷úì 'ä úáø÷ õôçä ùôð ìòá ìë
.øçáåîä ïî äìåòî äáåùúá 'ä ìà äáéùäì
åééç éîé ìë 'à íòô ô"ëò íéìùäì åîöò ìò øéîçé
ïéáééçù íéøåîçä úåðåòî ïåòå ïåò ìëì úåîåöä øôñî
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fenz a"i ipy mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,íéðt ìk ìò äúéî íäéìòmiaiigy zepeerd lr ,mipt lk lr - £¥¤¦¨©¨¨¦
,oeer eze` lr miyxcpd zenevd xtqn z` milyi ± dzin mdilr

eìôàå`ed ,oeer eze` lr dzind aeig m` ±,ãáìa íéîL éãéa ©£¦¦¥¨©¦¦§©
± mipt lk lr ± zepeer mze` lr milyi ± mc` icia dzin `le -

miyxcpd zenevd xtqn z`

.oeer eze` lrïBâk§
äìháì òøæ úàöBäì± §¨©¤©§©¨¨

,milyiã"ômipeny ±

drax`eúçà íòt úBîBö©©©©
ïúBçãì ìBëéå .åéiç éîéa¦¥©¨§¨¦§¨

,zenevd z`íéîiì©¨¦
äpòúéå ,óøça íéøöwä©§¨¦©Ÿ¤§¦§©¤
Cøc ìò úBiðòz øNòk§¤¤©£¦©¤¤
Bà ,ãçà óøça ìLî̈¨§Ÿ¤¤¨

,úBçt,zeiprz dxyrn - ¨
úBîBö ã"ôä øtñî øîâéå§¦§Ÿ¦§©©
éôk øúBé Bà ,íéðL 'èa§¨¦¥§¦

Bçk,gek xzei el yi m` ± Ÿ
`edz`f zeyrl leki

m`e ,xzei dxvw dtewza

dtewza ± yelg egek

,xzei dkex`ìBëé íâå)§©¨
úBòL 'âk èòî ìBëàì¤¡§©§¨
-ìò-óàå ,änçä õð éðôì¦§¥¥©©¨§©©
íà úéðòúì áLçð ïë-ét¦¥¤§¨§©£¦¦

.(ïk äðúälk`y zexnl ± ¦§¨¥
,dngd up iptl zery yely

ziprzl mei eze` el aygp

didi jky dpzdy itk ,mly

ely mevd11.íeìLúìe± §©§
,milydl ickeá"ðø±

mipye miyng miz`nìéòì økæpk úBîBöminrt yly mdy ± ©¦§¨§¥
icy mixeaqd dl` oia zlaewnd drxkdd itk ,rax`e mipeny

`hg eze` `hg m` mb ,`hg lk lr zenevd xtqn zg` mrt mevl

mevl yi ,`hgy mrt lk lry mixeaqd dl` oial ,minrt daxd

- zenev xtqn eze`úBöç øçà ãò ã"ô íéîòt 'ã ãBò äpòúé¦§©¤§¨¦©©©£
éîìLeøéa úéðòz ïk íb áLçéîc ,ãáìa íBiä12,cenlza - ©¦§©§¥¨¥©¥©£¦©§©§¦

,ziprzl ,meid zevg xg` cr ly mev aygp inlyexi'áeipye ±

.äæ ïéðòì ãçà íBéì Bì íéáLçð íBé éàöçminid xtqn ly ± £¨¥¤§¨¦§¤¨§¦§¨¤
,e`hg oewizl mevl eilryì ïëå,ïäa àöBik úBðBò øàLlirl - §¥¦§¨£©¥¨¤

,(mipt lk lr) miny icia dzin mdilr miaiigy zepeer zece` xaic

zrke .mixen`d zenevd xtqn z` milydl envr lr mda xingiy

yiy `l` ,dzin aeig mdilr oi`y zepeer mby ,owfd epax xne`

`veik" md jka) dzin mdilr miaiigy zepeer ly "xneg"d mda

xikfn `edy itk ,(dzin aeig mdilr yiy zepeerl minec ,"oda

mdy mixacd 'f wxta oldl lynlynnielib ,dxf dcear enk

qrk ,rxd oeyl ,dwcvd on oir znlrd mde ,minc zkitye zeixr

zg` mrt miptÎlkÎlr mevl envr lr xingi mdilr mb ,dnecke

,`hg eze` lr yxcpd zenevd xtqn z`úøî òãBé áì" ìk øLà£¤¨¥¥©¨©
:d÷cväa õôçå ,"BLôð.zwcev didze owezzy - ©§§¨¥§¦©§¨

úBîBvä øtñî ,ïëà̈¥¦§©©
á"ðø ìò íéôãBòäiabl ± ¨§¦©

rxf z`ved ly `hgd

,dlhal,àðåb éàäëe- §©©§¨
lrny zenevd xtqn

xtqn ly minrt ylyl

mi`hg iabl zenevd

,mixg`éøö äéäLC ¤¨¨¨¦
,úBpòúäìickLeçì §¦§©¨

íéøéîçnä úòãì§©©©©§¦¦
úBîBvä øtñî úBpòúäì§¦§©¦§©©
éôk àèçå àèç ìk ìòL¤©¨¥§§¥§§¦
àèçL íéîòtä øtñî¦§©©§¨¦¤¨¨

ìéòì økæpkzxzi ,dpd ± ©¦§¨§¥
,dl` zenevïlk äcôé¦§¤ª¨

é"ç Cøò ä÷ãöadpeny ± ¦§¨¨¤¤
,xyrãòa LéìBt íéìBãb§¦¦§©

.íBé ìk,mevl eilr didy ± ¨
úBiðòz ìk øàL ïëå§¥§¨¨©£¦

éøvLìò úBpòúäì C ¤¨¦§¦§©©
,äúéî ïäa ïéàL úBøáò£¥¤¥¨¤¦¨
úåöî ìeha ìò elôàå©£¦©¦¦§©
,ïðaøãe àúéøBàc äNò- £¥§©§¨§©¨¨

e` dxezd on dyr zevn

,opax ly dyr zevn

,ílk ãâðk äøBz ãeîìúå§©§¨§¤¤ª¨
ly dyr zevn lehia lre -

eilry zenevd xtqn ,zeevnd x`y lk cbpk dlewyd dxez cenlz

- `ed ,mevlì"æ é"øàäî äáeLzä éðewúa Løôîä øtñnä éôk§¦©¦§¨©§Ÿ̈§¦¥©§¨¥¨£¦©
øLàk ìkä ¯ (äáeLzä úëqîa íéãéñç úðLîa íéøkæð íaøå)§ª¨¦§¨¦§¦§©£¦¦§©¤¤©§¨©Ÿ©£¤

,ìéòì økæpk ä÷ãöa äcôé ìkìmilecb" xyr dpeny ly jxra - ©Ÿ¦§¤¦§¨¨©¦§¨§¥
,mev ly mei lk zxenz "yiletdéLôð éøeòöì éöî àì éàm` ± ¦¨¨¦§¦¥©§¥

,dwcva zenevd z` dcti ± eytp z` xrvl el dyw.ìéòì økæpk©¦§¨§¥
` i` ,dl`d miyelgd epizexecay ±,envr z` xrvl mc`l xyt

zeiprz zectl eilreel`.dwcvaäìòiL óàå,mevd ini ziict ± §©¤©£¤
íiñî Cñì,milecb minekql ±íeMî Leçì ïéàyeygl el l` ± §©§ª¨¥¨¦

l"f epizeax exn`y dnl13:,"Lîçî øúBé æaæáé ìà"o`k eli`e - ©§©§¥¥¥Ÿ¤
iptn ,yeygl el l` ok it lr s` ,ynegn xzeil ribdl mekqd leki

-,àðåb éàäëa æeaæa éø÷î àìc,df dxwna feafa `xwp df oi` - §¨¦§¥¦§¦§©©§¨
,mevl eilr didy zenevd oeictk sqkd z` ozep `edykøçàî¥©©
àòøb àìå ,íéôebñå úBiðòzî BLôð úBcôì äNBòLdf oi`e ± ¤¤¦§©§¦©£¦§¦¦§¨©§¨

,rexb.åéëøö øàLe óebä úàeôøîxzei mc`d fafan oda ± ¥§©©§¨§¨¨
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äáåùúä úøâà

ïåâë ãáìá íéîù éãéá 'éôàå ô"ëò äúéî íäéìò
ïúåçãì ìåëéå .åééç éîéá à"ô úåîåö ã"ô ì"æ úåàöåäì
î"ãò úåéðòú øùòë äðòúéå óøåçá íéøö÷ä íéîéì
'èá úåîåö ã"ôä øôñî øåîâéå úåçô åà 'à óøåçá
'âë èòî ìåëàì ìåëé íâå) åçë éôë øúåé åà íéðù
äðúä íà úéðòúì áùçð ë"ôòàå ä"ð éðôì úåòù
íéîòô 'ã ãåò äðòúé ì"ðë úåîåö á"ðø íåìùúìå (ïë
úéðòú ë"â áùçéîã ãáìá íåéä úåöç øçà ãò ã"ô
ïéðòì 'à íåéì åì íéáùçð íåé éàöç 'áå .éîìùåøéá
òãåé áì ìë øùà ïäá àöåéë úåðåò øàùì ïëå .äæ

:ä÷ãöäá õôçå åùôð úøî
ïëàäéäù â"äëå á"ðø ìò 'éôãåòä úåîåöä øôñî

úåðòúäì 'éøéîçîä úòãì ùåçì úåðòúäì êéøö
íéîòôä øôñî éôë àèçå àèç ìë ìòù úåîåöä øôñî
ãòá ô"â é"ç êøò ä÷ãöá ïìåë äãôé .ì"ðë àèçù
ìò úåðòúäì êéøöù úåéðòú ìë øàù ïëå .íåé ìë
'ééøåàã ò"î ìåèéá ìò 'éôàå äúéî ïäá ïéàù úåøéáò
éðå÷éúá ùøåôîä øôñîä éôë íìåë ãâðë ú"úå ïðáøãå
íéãéñç úðùîá íéøëæð íáåøå) ì"æ é"øàäî äáåùúä
ì"ðë ä÷ãöá äãôé ìëì øùàë ìëä (äáåùúä 'ñîá
êñì äìòéù óàå .ì"ðë 'éùôð éøåòöì éöî àì éà
.ùîåçî øúåé æáæáé ìà íåùî ùåçì ïéà íééåñî
åùôð úåãôì äùåòù øçàî â"äëá æåáæá éø÷î àìã
øàùå óåâä úàåôøî àòøâ àìå .íéôåâéñå úåéðòúî
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פה fenz a"i ipy mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,íéðt ìk ìò äúéî íäéìòmiaiigy zepeerd lr ,mipt lk lr - £¥¤¦¨©¨¨¦
,oeer eze` lr miyxcpd zenevd xtqn z` milyi ± dzin mdilr

eìôàå`ed ,oeer eze` lr dzind aeig m` ±,ãáìa íéîL éãéa ©£¦¦¥¨©¦¦§©
± mipt lk lr ± zepeer mze` lr milyi ± mc` icia dzin `le -

miyxcpd zenevd xtqn z`

.oeer eze` lrïBâk§
äìháì òøæ úàöBäì± §¨©¤©§©¨¨

,milyiã"ômipeny ±

drax`eúçà íòt úBîBö©©©©
ïúBçãì ìBëéå .åéiç éîéa¦¥©¨§¨¦§¨

,zenevd z`íéîiì©¨¦
äpòúéå ,óøça íéøöwä©§¨¦©Ÿ¤§¦§©¤
Cøc ìò úBiðòz øNòk§¤¤©£¦©¤¤
Bà ,ãçà óøça ìLî̈¨§Ÿ¤¤¨

,úBçt,zeiprz dxyrn - ¨
úBîBö ã"ôä øtñî øîâéå§¦§Ÿ¦§©©
éôk øúBé Bà ,íéðL 'èa§¨¦¥§¦

Bçk,gek xzei el yi m` ± Ÿ
`edz`f zeyrl leki

m`e ,xzei dxvw dtewza

dtewza ± yelg egek

,xzei dkex`ìBëé íâå)§©¨
úBòL 'âk èòî ìBëàì¤¡§©§¨
-ìò-óàå ,änçä õð éðôì¦§¥¥©©¨§©©
íà úéðòúì áLçð ïë-ét¦¥¤§¨§©£¦¦

.(ïk äðúälk`y zexnl ± ¦§¨¥
,dngd up iptl zery yely

ziprzl mei eze` el aygp

didi jky dpzdy itk ,mly

ely mevd11.íeìLúìe± §©§
,milydl ickeá"ðø±

mipye miyng miz`nìéòì økæpk úBîBöminrt yly mdy ± ©¦§¨§¥
icy mixeaqd dl` oia zlaewnd drxkdd itk ,rax`e mipeny

`hg eze` `hg m` mb ,`hg lk lr zenevd xtqn zg` mrt mevl

mevl yi ,`hgy mrt lk lry mixeaqd dl` oial ,minrt daxd

- zenev xtqn eze`úBöç øçà ãò ã"ô íéîòt 'ã ãBò äpòúé¦§©¤§¨¦©©©£
éîìLeøéa úéðòz ïk íb áLçéîc ,ãáìa íBiä12,cenlza - ©¦§©§¥¨¥©¥©£¦©§©§¦

,ziprzl ,meid zevg xg` cr ly mev aygp inlyexi'áeipye ±

.äæ ïéðòì ãçà íBéì Bì íéáLçð íBé éàöçminid xtqn ly ± £¨¥¤§¨¦§¤¨§¦§¨¤
,e`hg oewizl mevl eilryì ïëå,ïäa àöBik úBðBò øàLlirl - §¥¦§¨£©¥¨¤

,(mipt lk lr) miny icia dzin mdilr miaiigy zepeer zece` xaic

zrke .mixen`d zenevd xtqn z` milydl envr lr mda xingiy

yiy `l` ,dzin aeig mdilr oi`y zepeer mby ,owfd epax xne`

`veik" md jka) dzin mdilr miaiigy zepeer ly "xneg"d mda

xikfn `edy itk ,(dzin aeig mdilr yiy zepeerl minec ,"oda

mdy mixacd 'f wxta oldl lynlynnielib ,dxf dcear enk

qrk ,rxd oeyl ,dwcvd on oir znlrd mde ,minc zkitye zeixr

zg` mrt miptÎlkÎlr mevl envr lr xingi mdilr mb ,dnecke

,`hg eze` lr yxcpd zenevd xtqn z`úøî òãBé áì" ìk øLà£¤¨¥¥©¨©
:d÷cväa õôçå ,"BLôð.zwcev didze owezzy - ©§§¨¥§¦©§¨

úBîBvä øtñî ,ïëà̈¥¦§©©
á"ðø ìò íéôãBòäiabl ± ¨§¦©

rxf z`ved ly `hgd

,dlhal,àðåb éàäëe- §©©§¨
lrny zenevd xtqn

xtqn ly minrt ylyl

mi`hg iabl zenevd

,mixg`éøö äéäLC ¤¨¨¨¦
,úBpòúäìickLeçì §¦§©¨

íéøéîçnä úòãì§©©©©§¦¦
úBîBvä øtñî úBpòúäì§¦§©¦§©©
éôk àèçå àèç ìk ìòL¤©¨¥§§¥§§¦
àèçL íéîòtä øtñî¦§©©§¨¦¤¨¨

ìéòì økæpkzxzi ,dpd ± ©¦§¨§¥
,dl` zenevïlk äcôé¦§¤ª¨

é"ç Cøò ä÷ãöadpeny ± ¦§¨¨¤¤
,xyrãòa LéìBt íéìBãb§¦¦§©

.íBé ìk,mevl eilr didy ± ¨
úBiðòz ìk øàL ïëå§¥§¨¨©£¦

éøvLìò úBpòúäì C ¤¨¦§¦§©©
,äúéî ïäa ïéàL úBøáò£¥¤¥¨¤¦¨
úåöî ìeha ìò elôàå©£¦©¦¦§©
,ïðaøãe àúéøBàc äNò- £¥§©§¨§©¨¨

e` dxezd on dyr zevn

,opax ly dyr zevn

,ílk ãâðk äøBz ãeîìúå§©§¨§¤¤ª¨
ly dyr zevn lehia lre -

eilry zenevd xtqn ,zeevnd x`y lk cbpk dlewyd dxez cenlz

- `ed ,mevlì"æ é"øàäî äáeLzä éðewúa Løôîä øtñnä éôk§¦©¦§¨©§Ÿ̈§¦¥©§¨¥¨£¦©
øLàk ìkä ¯ (äáeLzä úëqîa íéãéñç úðLîa íéøkæð íaøå)§ª¨¦§¨¦§¦§©£¦¦§©¤¤©§¨©Ÿ©£¤

,ìéòì økæpk ä÷ãöa äcôé ìkìmilecb" xyr dpeny ly jxra - ©Ÿ¦§¤¦§¨¨©¦§¨§¥
,mev ly mei lk zxenz "yiletdéLôð éøeòöì éöî àì éàm` ± ¦¨¨¦§¦¥©§¥

,dwcva zenevd z` dcti ± eytp z` xrvl el dyw.ìéòì økæpk©¦§¨§¥
` i` ,dl`d miyelgd epizexecay ±,envr z` xrvl mc`l xyt

zeiprz zectl eilreel`.dwcvaäìòiL óàå,mevd ini ziict ± §©¤©£¤
íiñî Cñì,milecb minekql ±íeMî Leçì ïéàyeygl el l` ± §©§ª¨¥¨¦

l"f epizeax exn`y dnl13:,"Lîçî øúBé æaæáé ìà"o`k eli`e - ©§©§¥¥¥Ÿ¤
iptn ,yeygl el l` ok it lr s` ,ynegn xzeil ribdl mekqd leki

-,àðåb éàäëa æeaæa éø÷î àìc,df dxwna feafa `xwp df oi` - §¨¦§¥¦§¦§©©§¨
,mevl eilr didy zenevd oeictk sqkd z` ozep `edykøçàî¥©©
àòøb àìå ,íéôebñå úBiðòzî BLôð úBcôì äNBòLdf oi`e ± ¤¤¦§©§¦©£¦§¦¦§¨©§¨

,rexb.åéëøö øàLe óebä úàeôøîxzei mc`d fafan oda ± ¥§©©§¨§¨¨
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äáåùúä úøâà

ïåâë ãáìá íéîù éãéá 'éôàå ô"ëò äúéî íäéìò
ïúåçãì ìåëéå .åééç éîéá à"ô úåîåö ã"ô ì"æ úåàöåäì
î"ãò úåéðòú øùòë äðòúéå óøåçá íéøö÷ä íéîéì
'èá úåîåö ã"ôä øôñî øåîâéå úåçô åà 'à óøåçá
'âë èòî ìåëàì ìåëé íâå) åçë éôë øúåé åà íéðù
äðúä íà úéðòúì áùçð ë"ôòàå ä"ð éðôì úåòù
íéîòô 'ã ãåò äðòúé ì"ðë úåîåö á"ðø íåìùúìå (ïë
úéðòú ë"â áùçéîã ãáìá íåéä úåöç øçà ãò ã"ô
ïéðòì 'à íåéì åì íéáùçð íåé éàöç 'áå .éîìùåøéá
òãåé áì ìë øùà ïäá àöåéë úåðåò øàùì ïëå .äæ

:ä÷ãöäá õôçå åùôð úøî
ïëàäéäù â"äëå á"ðø ìò 'éôãåòä úåîåöä øôñî

úåðòúäì 'éøéîçîä úòãì ùåçì úåðòúäì êéøö
íéîòôä øôñî éôë àèçå àèç ìë ìòù úåîåöä øôñî
ãòá ô"â é"ç êøò ä÷ãöá ïìåë äãôé .ì"ðë àèçù
ìò úåðòúäì êéøöù úåéðòú ìë øàù ïëå .íåé ìë
'ééøåàã ò"î ìåèéá ìò 'éôàå äúéî ïäá ïéàù úåøéáò
éðå÷éúá ùøåôîä øôñîä éôë íìåë ãâðë ú"úå ïðáøãå
íéãéñç úðùîá íéøëæð íáåøå) ì"æ é"øàäî äáåùúä
ì"ðë ä÷ãöá äãôé ìëì øùàë ìëä (äáåùúä 'ñîá
êñì äìòéù óàå .ì"ðë 'éùôð éøåòöì éöî àì éà
.ùîåçî øúåé æáæáé ìà íåùî ùåçì ïéà íééåñî
åùôð úåãôì äùåòù øçàî â"äëá æåáæá éø÷î àìã
øàùå óåâä úàåôøî àòøâ àìå .íéôåâéñå úåéðòúî
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fenzפו b"i iyily mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז י"ג שלישי יום
פרקד ,186 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìë íìåàå ã ÷øô,186 'nr cr.íéîéòðá

.eyekx ly ynegnéðewúa íéøkænä úBîBvä øtñnL éôìe§¦¤¦§©©©ª§¨¦§¦¥
äáeLz,l"fix`d ly ±eâäð ïëì ,ãàî ãàîa eaø ìéòì íéøkæpä §¨©¦§¨¦§¥©¦§Ÿ§Ÿ¨¥¨£

øáãì íéãøçä ìk åLëò©§¨¨©£¥¦¦§©
ãàî ãàî úBaøäì ,'ä§©§§Ÿ§Ÿ

,ä÷ãöazectl ick - ¦§¨¨
miayeg mdy zenevd

z`fe ,mevl mdilr lheny

-,øBcä úeLéìç úîçî¥£©£¦©
íLôð éøeòöì eöî àìc§¨¨§¦¥©§¨

éàä élkmd okl ± mevle jk lk mytp z` xrvl mileki mpi`y ± ª¥©

,zenevd ieaixl dxenzk dwcva miaxníB÷îa øàaúpL Bîëe)§¤¦§¨¥§¨
÷eñt ìò øçà14:("eðîú àì ék 'ä éãñç" :oldl yxtn - ©¥©¨©§¥¦Ÿ¨§

,'i oniq "ycwd zxb`"a

iptn ,"epnz `l"y iptn

yi `l` ,minly ep` oi`y

,owzl zepeere mi`hg epl

`l wwcfdl epilrmzql

cqge dwcvmilaben`l` ,

cqge dwcvl ,"'d cqg"l

.milaben mpi`y d"awd ly dwcvde cqgd zcnk ,milaben izla

.c wxR,ìéòì økæpä ìk ,íìeàåze`ad zeiprzd oipra - ¤¤§¨¨©¦§¨§¥
oze` mevl xingdl yi zeiprz el`e ,daeyzd oiprl zekiiya

,dwcva zectl yiy el`e lretaLôpä ÷eøîe äøtkä øîâì àeä¦§©©©¨¨¥©¤¤
'äì`a df lk ±ìéòì øàaúpL Bîk ,äáeLzä øçà1àøîbäî ©©©©§¨§¤¦§¨¥§¥¥©§¨¨

,íéçáæc àn÷ ÷øtwxt - ¤¤©¨¦§¨¦
,migaf zkqna oey`x

äìBòceidy dler oaxw ± §¨
,dyr zevn lr mi`ian

,daeyzd ixg`àéä ïBøBc¦
èéì÷øtä ävøL øçàì§©©¤¦¨©§©§¦

.'eëåick oexec mi`ian f` ± §
ipta aiage ievx zeidl

mb jk ,`hg ecbp jlnd

(dwcvd e`) zeiprzd

irvn`k od ,zexen`d

iptl aiage ievx aey zeidl

.d"awdúìçúä íðîà̈§¨©§¨©
,døwòå äáeLzä úåöî¦§©©§¨§¦¨¨

ì'ä ãò áeLxiaqiy itk ± ¨©
cr `id dpeekd ,oldl

l`xyiay 'ied my xefgiy

,ezenilyláìáe úîàa¤¡¤§¥
øàáì çøëää ,íìLz`f ±íéc÷äa ,øeàaä úáçøäa áèéä± ¨¥©¤§¥©§¨¥¥¥§©§¨©©¥§©§¦

,zncwd xg`lLBãwä øäfa áeúkM äî2úlî øeàáa ©¤¨©Ÿ©©¨§¥¦©
ãBqä Cøc ìò "äáeLz"jxc it lr "daeyz" dlnd ly dxe`ia ± §¨©¤¤©

:`ed ,ceqd,"'ä áeLz"didze xfgez 'ied myn 'd ze`dy - ¨
iptl zcge`n dzid dz` ,dpnn dlrnly dbixcnd mr zcge`n

,ok,"äàzz äáeLz" ¯ äàzz 'ä,'ied myay dpezgzd 'dd - ©¨¨§¨©¨¨
l` zxfgen `idyk ,('d 'e 'd 'i) 'ied myay dpexg`d 'dd ,xnelk

dbixcnd ± "d`zz daeyz" `xwp df ,'ied my ly e"`e ze`d

,daeyzay dpezgzd."äàlò äáeLz" ¯ äàlò 'ä'dd ± ¦¨¨§¨¦¨¨
df ,'ied myay c"ei ze`d l` zxfgen `idyk 'ied myay dpey`xd

dpeilrd dbixcnd ,dpeilr daeyz ± "d`lir daeyz" `xwp

.daeyzayíâå,micwdl jixv ±úö÷a LBãwä øäfa áeúkM äî §©©¤¨©Ÿ©©¨¦§¨
úBîB÷î3äáeLz ïéàL , §¤¥§¨

Búéøa íâBtì úìòBî¤¤§¥§¦
àeäå ,äìháì òøæ àéöBîe¦¤©§©¨¨§

a xne`y dn ±mze`

daeyz oi`y ,xdfa zenewn

df ixd ,df `hg lr dliren

Eì ïéàL ,ãàî deîz øác̈¨¨©§Ÿ¤¥§
äáeLzä éðôa ãîBò øác4, ¨¨¥¦§¥©§¨

,lirez `l daeyz mby -

elôàåzexengd zexiard ± ©£¦
ly xzeiaéelâå äøæ äãBáò£¨¨¨§¦

.'eëå úBéøòmda yiy ± £¨§
bxdi" ly zcgeind dxnegd

mc`d lry ,"xeari l`e

xeari `ly calae bxdil

z`f lkae ,dl` zexiar

,cvik .daeyz mda dliren

,yecwd xdfa xne` ,`eti`

?dliren daeyz oi` ,dlhal rxf z`vede zixad mbt `hg lry

'äîëç úéLàø'a Løôe5øäfä úðekL ,:`id ±úìòBî ïéàLlr ± ¥©§¥¦¨§¨¤©¨©©Ÿ©¤¥¤¤
,df `hg.'eëå äàlò äáeLz íà ék äàzz äáeLzoeekzn jkl ± §¨©¨¨¦¦§¨¦¨¨§

daeyzy ,xdfdmzqj` ,lirend on da oi` "d`zz daeyz" `idy ,

dliren ± "d`lir daeyz" ,daeyz ly xzei dpeilrd dbixcnd

.df `hglúàæ ïéáäì äpä,zegtl ±øéòfî èòî6on hrn - , ¦¥§¨¦Ÿ§©¦§¥
,zvwndéøöeðéúBaø éøácîe áeúkäî øàánM äî íéc÷äì C ¨¦§©§¦©¤§Ÿ¨¥©¨¦¦§¥©¥

,íéîL éãéa äúéîe úøkä ïéðò äëøáì íðBøëæote` dfi`a - ¦§¨¦§¨¨¦§©©¨¥¦¨¦¥¨©¦
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

äáåùú éðå÷úá 'éøëæåîä úåîåöä øôñîù éôìå .åéëøö
íéãøçä ìë åéùëò åâäð ïëì ãàî ãàîá åáø ì"ðä
úåùéìç úîçî .ä÷ãöá ãàî ãàî úåáøäì 'ä øáãì
à"îá ù"îëå) éàä éìåë íùôð éøåòöì åöî àìã øåãä

:(åðîú àì éë 'ä éãñç ô"ò

íìåàå ã ÷øô÷åøéîå äøôëä øîâì àåä ì"ðä ìë
ù"îë äáåùúä øçà 'äì ùôðä
øçàì àéä ïåøåã äìåòã íéçáæã ÷"ô 'îâäî ìéòì
äáåùúä úåöî úìçúä íðîà .'åëå èéì÷øôä äöéøù
çøëää .íìù áìáå úîàá 'ä ãò áåùì äø÷éòå
÷"äåæá ù"î íéã÷äá .øåàéáä úáçøäá áèéä øàáì
'ä .'ä áåùú .ãåñä ã"ò äáåùú úìî øåàéáá
.äàìéò äáåùú äàìéò 'ä .äàúú äáåùú äàúú
úìòåî äáåùú ïéàù úåîå÷î úö÷á ÷"äåæá ù"î íâå
ïéàù ãàî äåîú øáã àåäå .ì"æ àéöåîå åúéøá íâåôì
.'åëå ò"âå æ"ò 'éôàå äáåùúä éðôá ãîåò øáã êì
äàúú äáåùú úìòåî ïéàù øäæä úðåëù ç"øá 'éôå
øéòæî èòî úàæ ïéáäì äðä .'åëå äàìéò äáåùú à"ë
ïéðò ì"æø éøáãîå áåúëäî øàåáîù äî íéã÷äì êéøö
'éìò 'éáééçù äøéáò øáòùë íéîù éãéá äúéîå úøëä
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כב.14. ג, הגליון.1.איכה ובשולי 12 הערה 401 עמוד י"ט חלק שיחות לקוטי וראה א.2.רפ"ב. קכב, זח"ב3.ח"ג ב. ריט, א. ס, זח"א

ב. ˘ËÈÏ"‡:4.ריד, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בראשית ס"פ ובז"ח א. פ"א, פאה ירושלמי ע"פ ספ"ג. תשובה פי"ז.5."רמב"ם הקדושה שער

.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(וכיו"ב המעט מן מעט בל' משא"כ – (באיכות) מזעיר (בכמות) מעט "וי"ל:

fenz c"i iriax mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז י"ד רביעי יום

,186 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé ïéðòä êà,cv 'nr cr.úåéúåàä

:miny icia dzin ypere zxk yper rveaíéáiçL äøáò øáòLk§¤¨©£¥¨¤©¨¦
Lnî úî äéä ¯ úøk äéìò7íã÷,`hegl z`ln iptl ±íéMîç ¨¤¨¨¥¨¨¥©¨Ÿ¤£¦¦

äðL8íéîL éãéa äúéîáe , ¨¨§¦¨¦¥¨©¦
dxiar xaer cg`yk ±

,miny icia dzin dypery

didLnî úîdzin `l ± ¥©¨
`l` ,ytpd ly zipgex

- sebd ly zinyb dzin

íã÷el e`lny iptl ± Ÿ¤
äðL íéML9ïa äéððçk , ¦¦¨¨©£©§¨¤

äéîøéa àéápä øefò10- ©©¨¦§¦§§¨
,xwy z`eap xn`yd"awdednc`d ipt lrn jglyn ippd" el xn`

zn yper xezae ,"'ebynn11,íéîL éãéa äúéîa íb íéîòôìå)§¦§¨¦©§¦¨¦¥¨©¦

,øzìàì ïéòøôð,cin miyprp -.(ïðBàå øòa eðéönL Bîkeidy ± ¦§¨¦§©§¨§¤¨¦§¥§¨
) miny icia dzin miaiig:`"hily x"enc` w"k zxrdlirl d`x

,e`hgy `hgd lr ,(`"tq

mdilr `a myperecinlr .

ep` mi`veny itk ,mipt lk

epinkg ixn`nae miweqta

icia dzinae zxka ixd ,l"f

,mda aiig didy iny ,miny

,ynn lreta zniptl

miyy e` miyng el e`lny

:dl`yd zxxerzne ,dpy

,úBúéîe úBúéøk éáiç änëå änk øBc ìëa eàöîð éøäålkae - ©£¥¦§§§¨©¨§©¨©¨¥§¦¦
,z`fíéîéòpa [íäéúBðLe] (íäéðLe) íäéîé eëéøàäå12? §¤¡¦§¥¤§¥¤§¥¤©§¦¦

áeúkM äî ét ìò ,ïáeé ïéðòä Cà13,"'eëå Bnò 'ä ÷ìç ék" : ©¨¦§¨¨©¦©¤¨¦¥¤©§
md ,'ied wlg md l`xyi ipa -,àeä-Ceøa ä"éåä íMî ÷ìç¥¤¦¥£¨¨¨

:áéúëãkaezky enk -14: §¦§¦
úîLð åétàa çtiå"©¦©§©¨¦§©

,"íéiçixd o`k aezk - ©¦
,"gtie"BëBzî çôðc ïàîe©§¨©¦
çôð15'eëå16gtep ,gtepd ± . ¨©§

,jk ,ezeiniptne ezeikezn

aezk dilr dnypdy

zeiniptn `id ,"gtie"

itk ,'ied my `ide ,zewl`d

:oldl cin xiaqiyóàå§©
Bì ïéàL,d"awdl ±úeîc ¤¥§
'eëå óebä17,íBìLå ñç- ©§©§¨

xnel mi`zn ,`eti` ,cvik

l`xyi mrye ,"gtie" jk lr

?d"awdn wlg mdìk äøBz äøac Càíãà éða ïBL18Bîk ék , ©¦§¨¨¦§§¥¨¨¦§

ïéa ,ìLî Cøc ìò ,ïBzçzä íãàa ìBãb ìcáäå Løôä LiL¤¥¤§¥§¤§¥¨¨¨¨©©§©¤¤¨¨¥
,äçéôð éãé ìò àöBiä ìáäì Bøeaãa åétî àöBiL ìáää©¤¤¤¥¦¦§¦©¤¤©¥©§¥§¦¨

ladayBøeaãa àöBiaL¤©¥§¦
çå çk Ba Laìîèòî úei §ª¨Ÿ©§©§©

,øéòfî,zvwd on hrn - ¦§¥
úeiðBöéç úðéça àeäå§§¦©¦¦
,Baø÷aL äiçä Lôpî¦¤¤©©¨¤§¦§
,çôBpä çka àöBia ìáà£¨©¥©Ÿ©©¥©
Ba Laìî ,çôð BëBzîc± §¦¨©§ª¨

,lad eze`aúeiçå çkŸ©§©
Lôpä úðéçaî úéîéðt§¦¦¦§¦©©¤¤

'eëå äiçäitk ixd ± ©©¨§
miiwy ,mc`a `ed xacdy

,dgitp oial xeaic oia lcad

`ed xeaicay laddy

dgitpay ladde ,zeipevig

- zeinipt `edïéàì úBìcáä ìécánä ,ìLî Cøc ìò Lnî äëk̈¨©¨©¤¤¨¨©©§¦©§¨§¥
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

éãéá äúéîáå .äðù íéùîç íãå÷ ùîî úî 'éä úøë
øåæò ïá äéððçë äðù íéùù íãå÷ ùîî úî íéîù
ïéòøôð íéîù éãéá äúéîá íâ 'éîòôìå) 'éîøéá àéáðä
øåã ìëá åàöîð éøäå (ïðåàå øòá åðéöîù åîë øúìàì
íäéîé åëéøàäå úåúéîå úåúéøë éáééç äîëå äîë

.íéîéòðá [íäéúåðùå] (íäéðùå)

é"ôò ïáåé ïéðòä êà
áéúëãë ä"á 'éåä íùî ÷ìç 'åëå åîò 'ä ÷ìç éë ù"î
.'åëå çôð åëåúî çôðã ïàîå íééç úîùð åéôàá çôéå
äøåú äøáã êà .å"ç 'åëå óåâä úåîã åì ïéàù óàå
íãàá ìåãâ ìãáäå ùøôä ùéù åîë éë .à"ðá ïåùìë
ìáäì åøåáéãá åéôî àöåéù ìáää ïéá î"ãò ïåúçúä
çë åá ùáåìî åøåáéãá àöåéáù .äçéôð é"ò àöåéä
äéçä ùôðî úåéðåöéç 'éçá àåäå øéòæî èòî úåéçå
ùáåìî çôð åëåúîã çôåðä çëá àöåéá ìáà .åáø÷áù
äëë .'åëå äéçä ùôðä 'éçáî 'éîéðô úåéçå çë åá
ùøôä ùé .õ÷ ïéàì úåìãáä ìéãáîä î"ãò ùîî
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.7:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אחרי ס"פ הרמב"ן דעת שולל ˘ËÈÏ"‡:8."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰תוד"ה כפי' – רפ"ב ביכורים "כירוש'

סע"א". כה, שבת ˘ËÈÏ"‡:9.כרת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(7 (בהערה לכרת בנוגע – ˘ËÈÏ"‡:11.פכ"ח.10."כנ"ל". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(1"

מת ביד"ש דמיתה היא דהראי' וי"ל הי'. שנים כמה בן בכלל נתפרש לא (2 א). פט, (סנה' אדם בידי מיתה דינו אדה"ז„ÓÓ)Â‰Ê˘הרי חידוש

כה בחנני' וכמש"נ ‰��Èכאן) '‰ ¯Ó‡) גו'·È„"˘משלחך מת אתה השנה האדמה פני מעל (˙ÓÈÂתיכף בחצע"ג הבא מובן ועפ"ז גו'. חנני'

אינו דחנני' ענין דלכאורה - מתרץ, הנ"ל: וע"פ - "גם" פי' (2 לכאן, השייכות (1 מהי - לאלתר" נפרעין ביד"ש במיתה גם "ולפעמים לאח"ז

מת שהכוונה פשיטא - (ובזה ביד"א מיתתו שהרי דנדו"ד ליד"ש ומיתתוÓÓ˘דומה (ÏÚÂÙ·תחת "Ê‰באה מתרץ וע"ז .'ÈÓ¯È·דאף - "Â�È„˘

ביד"א כמסופרÊ"Ú,דנוהוÒ"˘·Î-‡Ïמיתה ‰·ÁË˙כ"א :'ÈÓ¯È·'גו עונשÔÎÏמת - עלÓ‰'גו' יד"א) תמורת ומת˘‰·ÁÈË(לא .ÓÓ˘כו'

ההדגשה גם יל"פ להנ"ל בהמשך כו'. גם לפעמים - לאלתר מת הרי דנוהו‰�·È‡וא"ת שלא רק לא -ÏÚÂÙ·אלא לדונו˘‡‡"Ùביד"א, הי'

בחנני' המדובר כי זה), תמורת לענשו מקום אין - (ובמילא ביד"א ורק‰�·È‡למיתה ה"ה. פי"א סנהדרין בירוש' וכ"כ הי'. אמת שנביא (היינו

שיעברו תתקיים˘�˙ÌÈÈלאחרי ואילך.‰·Â˙ÁËולא 1188 עמוד התניא בספר שיעורים ראה - ביד"א". לדונו מציין12.אפשר מה השאלה: על

" המלה בהוסיפו בקושיא, הזקן ושנותיהם·�ÌÈÓÈÚרבנו ימיהם ("שהאריכו "ÌÈÓÈÚ�·עכ"פ (בדוחק "שאאל"פ שליט"א: הרבי ענה - שנתקיים") (

שנק' וכו' עוני עונש שם)".Â˙Óע"י עה"ת בפרש"י (הובא רז"ל" ו"בדברי יט) ד, (שמות "הכתוב" ט.13.בל' לב, ז.14.האזינו ב, בראשית

הזהר.15. בשם רפ"ב ח"א לעיל ˘ËÈÏ"‡:16.הובא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רפ"ב ח"א בזה לההמשך הכוונה ‡„ÂÓ"¯17."אולי ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘"'ÂÎÂ."בתחלתו לג"פ לקו"ת וראה יגדל. שיר – גוף ולא ב.18.– לא, ברכות



פז fenz c"i iriax mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז י"ד רביעי יום

,186 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé ïéðòä êà,cv 'nr cr.úåéúåàä

:miny icia dzin ypere zxk yper rveaíéáiçL äøáò øáòLk§¤¨©£¥¨¤©¨¦
Lnî úî äéä ¯ úøk äéìò7íã÷,`hegl z`ln iptl ±íéMîç ¨¤¨¨¥¨¨¥©¨Ÿ¤£¦¦

äðL8íéîL éãéa äúéîáe , ¨¨§¦¨¦¥¨©¦
dxiar xaer cg`yk ±

,miny icia dzin dypery

didLnî úîdzin `l ± ¥©¨
`l` ,ytpd ly zipgex

- sebd ly zinyb dzin

íã÷el e`lny iptl ± Ÿ¤
äðL íéML9ïa äéððçk , ¦¦¨¨©£©§¨¤

äéîøéa àéápä øefò10- ©©¨¦§¦§§¨
,xwy z`eap xn`yd"awdednc`d ipt lrn jglyn ippd" el xn`

zn yper xezae ,"'ebynn11,íéîL éãéa äúéîa íb íéîòôìå)§¦§¨¦©§¦¨¦¥¨©¦

,øzìàì ïéòøôð,cin miyprp -.(ïðBàå øòa eðéönL Bîkeidy ± ¦§¨¦§©§¨§¤¨¦§¥§¨
) miny icia dzin miaiig:`"hily x"enc` w"k zxrdlirl d`x

,e`hgy `hgd lr ,(`"tq

mdilr `a myperecinlr .

ep` mi`veny itk ,mipt lk

epinkg ixn`nae miweqta

icia dzinae zxka ixd ,l"f

,mda aiig didy iny ,miny

,ynn lreta zniptl

miyy e` miyng el e`lny

:dl`yd zxxerzne ,dpy

,úBúéîe úBúéøk éáiç änëå änk øBc ìëa eàöîð éøäålkae - ©£¥¦§§§¨©¨§©¨©¨¥§¦¦
,z`fíéîéòpa [íäéúBðLe] (íäéðLe) íäéîé eëéøàäå12? §¤¡¦§¥¤§¥¤§¥¤©§¦¦

áeúkM äî ét ìò ,ïáeé ïéðòä Cà13,"'eëå Bnò 'ä ÷ìç ék" : ©¨¦§¨¨©¦©¤¨¦¥¤©§
md ,'ied wlg md l`xyi ipa -,àeä-Ceøa ä"éåä íMî ÷ìç¥¤¦¥£¨¨¨

:áéúëãkaezky enk -14: §¦§¦
úîLð åétàa çtiå"©¦©§©¨¦§©

,"íéiçixd o`k aezk - ©¦
,"gtie"BëBzî çôðc ïàîe©§¨©¦
çôð15'eëå16gtep ,gtepd ± . ¨©§

,jk ,ezeiniptne ezeikezn

aezk dilr dnypdy

zeiniptn `id ,"gtie"

itk ,'ied my `ide ,zewl`d

:oldl cin xiaqiyóàå§©
Bì ïéàL,d"awdl ±úeîc ¤¥§
'eëå óebä17,íBìLå ñç- ©§©§¨

xnel mi`zn ,`eti` ,cvik

l`xyi mrye ,"gtie" jk lr

?d"awdn wlg mdìk äøBz äøac Càíãà éða ïBL18Bîk ék , ©¦§¨¨¦§§¥¨¨¦§

ïéa ,ìLî Cøc ìò ,ïBzçzä íãàa ìBãb ìcáäå Løôä LiL¤¥¤§¥§¤§¥¨¨¨¨©©§©¤¤¨¨¥
,äçéôð éãé ìò àöBiä ìáäì Bøeaãa åétî àöBiL ìáää©¤¤¤¥¦¦§¦©¤¤©¥©§¥§¦¨

ladayBøeaãa àöBiaL¤©¥§¦
çå çk Ba Laìîèòî úei §ª¨Ÿ©§©§©

,øéòfî,zvwd on hrn - ¦§¥
úeiðBöéç úðéça àeäå§§¦©¦¦
,Baø÷aL äiçä Lôpî¦¤¤©©¨¤§¦§
,çôBpä çka àöBia ìáà£¨©¥©Ÿ©©¥©
Ba Laìî ,çôð BëBzîc± §¦¨©§ª¨

,lad eze`aúeiçå çkŸ©§©
Lôpä úðéçaî úéîéðt§¦¦¦§¦©©¤¤

'eëå äiçäitk ixd ± ©©¨§
miiwy ,mc`a `ed xacdy

,dgitp oial xeaic oia lcad

`ed xeaicay laddy

dgitpay ladde ,zeipevig

- zeinipt `edïéàì úBìcáä ìécánä ,ìLî Cøc ìò Lnî äëk̈¨©¨©¤¤¨¨©©§¦©§¨§¥
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

éãéá äúéîáå .äðù íéùîç íãå÷ ùîî úî 'éä úøë
øåæò ïá äéððçë äðù íéùù íãå÷ ùîî úî íéîù
ïéòøôð íéîù éãéá äúéîá íâ 'éîòôìå) 'éîøéá àéáðä
øåã ìëá åàöîð éøäå (ïðåàå øòá åðéöîù åîë øúìàì
íäéîé åëéøàäå úåúéîå úåúéøë éáééç äîëå äîë

.íéîéòðá [íäéúåðùå] (íäéðùå)

é"ôò ïáåé ïéðòä êà
áéúëãë ä"á 'éåä íùî ÷ìç 'åëå åîò 'ä ÷ìç éë ù"î
.'åëå çôð åëåúî çôðã ïàîå íééç úîùð åéôàá çôéå
äøåú äøáã êà .å"ç 'åëå óåâä úåîã åì ïéàù óàå
íãàá ìåãâ ìãáäå ùøôä ùéù åîë éë .à"ðá ïåùìë
ìáäì åøåáéãá åéôî àöåéù ìáää ïéá î"ãò ïåúçúä
çë åá ùáåìî åøåáéãá àöåéáù .äçéôð é"ò àöåéä
äéçä ùôðî úåéðåöéç 'éçá àåäå øéòæî èòî úåéçå
ùáåìî çôð åëåúîã çôåðä çëá àöåéá ìáà .åáø÷áù
äëë .'åëå äéçä ùôðä 'éçáî 'éîéðô úåéçå çë åá
ùøôä ùé .õ÷ ïéàì úåìãáä ìéãáîä î"ãò ùîî
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.7:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אחרי ס"פ הרמב"ן דעת שולל ˘ËÈÏ"‡:8."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰תוד"ה כפי' – רפ"ב ביכורים "כירוש'

סע"א". כה, שבת ˘ËÈÏ"‡:9.כרת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(7 (בהערה לכרת בנוגע – ˘ËÈÏ"‡:11.פכ"ח.10."כנ"ל". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(1"

מת ביד"ש דמיתה היא דהראי' וי"ל הי'. שנים כמה בן בכלל נתפרש לא (2 א). פט, (סנה' אדם בידי מיתה דינו אדה"ז„ÓÓ)Â‰Ê˘הרי חידוש

כה בחנני' וכמש"נ ‰��Èכאן) '‰ ¯Ó‡) גו'·È„"˘משלחך מת אתה השנה האדמה פני מעל (˙ÓÈÂתיכף בחצע"ג הבא מובן ועפ"ז גו'. חנני'

אינו דחנני' ענין דלכאורה - מתרץ, הנ"ל: וע"פ - "גם" פי' (2 לכאן, השייכות (1 מהי - לאלתר" נפרעין ביד"ש במיתה גם "ולפעמים לאח"ז

מת שהכוונה פשיטא - (ובזה ביד"א מיתתו שהרי דנדו"ד ליד"ש ומיתתוÓÓ˘דומה (ÏÚÂÙ·תחת "Ê‰באה מתרץ וע"ז .'ÈÓ¯È·דאף - "Â�È„˘

ביד"א כמסופרÊ"Ú,דנוהוÒ"˘·Î-‡Ïמיתה ‰·ÁË˙כ"א :'ÈÓ¯È·'גו עונשÔÎÏמת - עלÓ‰'גו' יד"א) תמורת ומת˘‰·ÁÈË(לא .ÓÓ˘כו'

ההדגשה גם יל"פ להנ"ל בהמשך כו'. גם לפעמים - לאלתר מת הרי דנוהו‰�·È‡וא"ת שלא רק לא -ÏÚÂÙ·אלא לדונו˘‡‡"Ùביד"א, הי'

בחנני' המדובר כי זה), תמורת לענשו מקום אין - (ובמילא ביד"א ורק‰�·È‡למיתה ה"ה. פי"א סנהדרין בירוש' וכ"כ הי'. אמת שנביא (היינו

שיעברו תתקיים˘�˙ÌÈÈלאחרי ואילך.‰·Â˙ÁËולא 1188 עמוד התניא בספר שיעורים ראה - ביד"א". לדונו מציין12.אפשר מה השאלה: על

" המלה בהוסיפו בקושיא, הזקן ושנותיהם·�ÌÈÓÈÚרבנו ימיהם ("שהאריכו "ÌÈÓÈÚ�·עכ"פ (בדוחק "שאאל"פ שליט"א: הרבי ענה - שנתקיים") (

שנק' וכו' עוני עונש שם)".Â˙Óע"י עה"ת בפרש"י (הובא רז"ל" ו"בדברי יט) ד, (שמות "הכתוב" ט.13.בל' לב, ז.14.האזינו ב, בראשית

הזהר.15. בשם רפ"ב ח"א לעיל ˘ËÈÏ"‡:16.הובא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רפ"ב ח"א בזה לההמשך הכוונה ‡„ÂÓ"¯17."אולי ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘"'ÂÎÂ."בתחלתו לג"פ לקו"ת וראה יגדל. שיר – גוף ולא ב.18.– לא, ברכות



fenzפח e"h iying mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז ט"ו חמישי יום

,cv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéáå,dv 'nr cr.(åìà

elôàå ,íéîMä àáö ìk ïéa ,äìòîì ãàî íeöò Løôä Lé ,õ÷¥¥¤§¥¨§Ÿ§©§¨¥¨§¨©¨©¦©£¦
,Léì ïéàî eàøápL ,íéëàìnäminiiw eid `l m`xad iptly - ©©§¨¦¤¦§§¥©¦§¥

,miniiw md okn xg`le ,llkúeiðBöéç úðéçaî ,íéîi÷å íéiçå§©¦§©¨¦¦§¦©¦¦
,úBîìBòä úBéçäì àeä-Ceøa óBñ-ïéà òétLnL òôMäå úeiçä©©§©¤©¤©§¦©¥¨§©£¨¨

Bæ äðéçáe,zeige rty ly ± §¦¨
"åét çeø" íLa úàø÷ð¦§¥§¥©¦

,ìLî Cøc ìògex enk - ©¤¤¨¨
drya mc`dn `veiy dtd

,xacn `edyBîk§
áeúkL19åét çeøáe" :± ¤¨§©¦
,e`xapàéäå ,"íàáö ìk̈§¨¨§¦

úLaìîä úeiç úðéça§¦©©©§ª¤¤
äøNòaL úBiúBàa§¦¤©£¨¨

ïäL) úBøîàî,zeize`d ± ©£¨¤¥
úBëLîäå íéìk úðéça§¦©¥¦§©§¨

,'eëå,ziwl`d zeigdn - §
éèewìa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¦¥

íéøîà,"`ipz"d xtq ± £¨¦
á ÷ìçcegid xry" ± ¥¤

,"dpen`deïéáe ;(àé ÷øt¤¤¥
äëLîpL ,íãàä úîLð¦§©¨¨¨¤¦§§¨
úeiîéðt úðéçaî älçz§¦¨¦§¦©§¦¦
òétLnL òôMäå úeiçä©©§©¤©¤©§¦©
Bîk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§

:áeúkLiabl -,dnypd ¤¨
oeyld,"'Bâå çtiå"- ©¦©§

,oky ,rtyde zeigd zeinipt lr "gtie" dlnd dxen ,lirl xen`ky

dlgz dkynp dnypdy ixd ,ezeiniptne ekezn gtep ± gtepd

,okn xg`ly ,`l` .`ed jexa seq oi` ly rtyde zeigd zeiniptn

- seba dnypd zqipk llbaíb ,äâøãnä øúña äãøé Ck øçàå§©©¨¨§¨§¥¤©©§¥¨©
úBiúBàä úðéça éãé ìò ,ïkmieedznd mik`lna xacdy itk ± ¥©§¥§¦©¨¦

zeize`d od o`ky `l` ,zeize`n"'eëå íãà äNòð" :øîàîaL20, ¤§©£¨©£¤¨¨§
,mc`d `xap odn -Laìúäì éãk,dnypd ±óeâa,mc`d ± §¥§¦§©¥§

ay.ïBzçzä äfä íìBòn ,dlgz dkynp dnypdy ixd ±zeinipt ¨©¤©©§
zpiga ici lr dkynp ,seba dzeyalzd z`tn wxe ,rtyde zeigd

ly dpiga ody ,zeize`d

oia lcaddy ixd .zeipevig

,`ed zenypl mik`ln

zeiniptn od zenypy

itk) 'ied my `id ,zewl`d

md mik`lne ,(oldl xaqeiy

my ± zeipevig ly dpigan

.miwl`eàø÷ð ïëìå§¨¥¦§§
"íé÷ìà" íLa íéëàìnä©©§¨¦§¥¡Ÿ¦
áeúkL Bîëe ,áeúka21: ©¨§¤¨

íëé÷ìà 'ä ék"`ed]22[ ¦¡Ÿ¥¤
"'Bâ íé÷ìàä é÷ìà23- , ¡Ÿ¥¨¡Ÿ¦

,mik`lnd ly dÎel`d

íé÷ìàä é÷ìàì eãBä"¥Ÿ¥¨¡Ÿ¦
"'Bâ24,mik`lnd ly - ,

íé÷ìàä éða eàáiå"©¨Ÿ§¥¨¡Ÿ¦
"'Bâ ávéúäì25mik`lnd - , §¦§©¥

,d"awd iptl aviizdl e`a

mi`xwp mik`lndy ixd

."miwl`" myaú÷éðiL éôì§¦¤§¦©
íúeiç,mik`lnd ly ± ©¨

úeiðBöéç úðéçaî àéä± ¦¦§¦©¦¦
,zewl`dúðéça àeä íé÷ìà íLå ,ãáì úBiúBàä úðéça àéäL¤¦§¦©¨¦§©§¥¡Ÿ¦§¦©

àéäL ,íãàä úîLð ìáà .àeä-Ceøa ä"éåä íL éaâì úeiðBöéç¦¦§©¥¥£¨¨¨£¨¦§©¨¨¨¤¦
,úeiçä úeiîéðt úðéçaî,ziwl`d -÷ìç àéänä"éåä íL ¦§¦©§¦¦©©¦¥¤¥£¨¨

àéäL ,úeiçä úeiîéðt ìò äøBî ä"éåä íL ék ,àeä-Ceøä¦¥£¨¨¤©§¦¦©©¤¦
.úBiúBàä úðéçaî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦§¦©¨¦

,ïéðòä øeàáemyn wlg `idy d`xp eay ,dnypa yi oipr dfi` - ¥¨¦§¨
mb mpyi ,'ied mya mpyiy mipipre zepiga mze`y ,xnelk ± 'ied

epax ?dnypa ± df "wlg"a

myay ,oldl xiaqn owfd

,zexitqd xyr zellkp 'ied

dnypa mpyi liawnae

enk mdy zegek dxyr

:zexitqd xyròãBpk©©

:eäiìà øîànî:xdf ipewz zncwday "edil` gzt"a -zðà" ¦©£©¥¦¨©§§
ú÷étàc àeä,zlv`d ,z`vedy df `ed dz` ±,ïéðewz øNò- §©¦©©©¦¦

,mipewiz dxyrïBäì ïðéø÷å§¨¦¨§
,mdl mi`xewe ±øNò©©

,ïøéôñ,zexitq xyr - §¦¨
ïéîìò ïBäa àâäðàì§©§¨¨§¨§¦

,'eëå ïéîéúñbidpdl - §¦¦§
minezq zenler mda
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

'éëàìîä 'éôàå íéîùä àáö ìë ïéá äìòîì ãàî íåöò
úåéçä úåéðåöéç 'éçáî 'éîéé÷å íééçå ùéì ïéàî åàøáðù
'éçáå úåîìåòä úåéçäì ä"á ñ"à òéôùîù òôùäå
ìë åéô çåøáå ù"îë î"ãò åéô çåø íùá úàø÷ð åæ
äøùòáù úåéúåàá úùáåìîä úåéç 'éçá àéäå íàáö
à"÷ìá ù"îë 'åëå úåëùîäå íéìë 'éçá ïäù) úåøîàî
'éçáî äìçú äëùîðù íãàä úîùð ïéáå .(à"éô á"ç
çôéå ù"îë ä"á ñ"à òéôùîù òôùäå úåéçä 'éîéðô
úåéúåàä 'éçá é"ò ë"â äâøãîä øúñá äãøé ë"çàå 'åëå
æ"äåò óåâá ùáìúäì éãë 'åëå íãà äùòð øîàîáù
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íãå÷ øúñäå íìòä 'éçáá àéäù 'úé åúîëçì úæîøî
õå÷äå) äðáääå äâùää éåìéâå úåèùôúä 'éçáì äàáù
äìòîìù ä"á ïåéìòä ïåöø 'éçáì æîåø ã"åéä ìòù
øçàå .(òãåðë äàìéò äîëç 'éçá úâøãîî äìòî
ïéîìòì äðáääå äâùää éåìéâå úåèùôúä 'éçáì äàáù
'éçá äì ùéù à"ä úåàá úæîøðå úììëð ïéîéúñ
øåàéáä úáçøä ìò æîøîå äøåîä áçåøì úåèùôúä
äòôùääå äëùîää 'éçá ìò äøåîä êøåàì íâå äðáääå
úëùîðùë ë"çàå .ïéîéúñ ïéîìòì äèîì äìòîìî
.ïééìâúàã ïéîìòì äèîì øúåé åæ äòôùäå äëùîä
åøåáéã é"ò íéøçàì åúîëç úåìâì äöåøù íãàä åîëå
éë .ä"å úåéúåàá åæ äëùîä úæîøðå úììëð .î"ãò
íâå .äèîì äìòîìî äëùîää ìò äøåî å"éåä
åéúåãî øàùå åáåèå åãñç úãî é"ò àéä åæ äëùîä
÷åñôáù ùù øôñîá ììë êøãá úåììëðä úåùåã÷ä
ãò àìå 'åëå äëìîîä 'ä êì ãò 'åëå äìåãâä 'ä êì
ù"îë 'ä øáã íùá '÷ð 'úé åúåëìî úãî éë .ììëá
à"ä úåàá úæîøðå úììëðå ïåèìù êìî øáã øùàá
ìáää àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô éë .'éåä íù ìù äðåøçà
ò"äçà äôä úåàöåî 'äì ÷ìçúîå áìä ïî äìåòä
ãáì ìáä 'éçá àéä à"ää úøáä íâå .'åëå ïåøâäî
åì ïéàù óàå .àùùî äá úéìã àìéì÷ àúà ù"îë
.íãà éðá ïåùìë äøåú äøáã êà .å"ç óåâä úåîã
'äì úå÷ìçúîä úåéúåà á"ë 'ä øáã íâù íâùá
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fenzצ f"h iyiy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז ט"ז שישי יום

,dv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùîî äëëå,dv 'nr cr:'åëå 'éåä

n ,lekiak akxen ±é÷ìç 'äì úB÷lçúnä ,úBiúBà á"ë¦©¦§©§§¤§¥
,úBàöBnäze`a odn - ©¨

,dhnly zeize`dïäáe¨¤
øeöéä ìk àøáðlk ± ¦§¨¨©§

,mi`xapdøàaúpL Bîëe)§¤¦§¨¥
íéøîà éèewìaxtq ± §¦¥£¨¦

,"`ipz"dá ÷ìç"dpen`de cegid xry" ±ïéðò øeàa ,àé ÷øt ¥¤¤¤¥¦§©

.(elà úBiúBàxyr lk ji` ,owfd epax o`k xiaqd ,mipt lk lr ± ¦¥
zefnxpe zellkp zexitqd

,xiaqi oldl ± .'ied mya

,licadl ,dnypa mb ji`

mpyi ,'ied myn wlg `idy

epiga xyr,zegeke z

.zexitqd xyrl dnec mpipry

,õ÷ ïéàì úBìcáä ìécánä ,ìLî Cøc ìò Lnî äëëåoia - §¨¨©¨©¤¤¨¨©©§¦©§¨§¥¥
mb xacd jk ,`xap `idy dnyp oial "dlrnl"d,íãàä úîLða§¦§©¨¨¨

çôð déëBzîc úé÷ìàä Lôð úðéça àéäLoeyld aezk jk lr ± ¤¦§¦©¤¤¨¡Ÿ¦§¦¥¨©
z` gtep d"awd ,oky ,zewl`d zeiniptn d`a `idy ,dxend "gtie"

ezeikezn dnypd

oeeik ixd ,ezeiniptne

zeiniptn `id dnypdy

ixd ,'ied my `ed ,zewl`d

xyr opyi 'ied myay myk

:dnypa mb jk ,zexitqLé¥
dadnypa ±ìëN úðéça ¨§¦©¥¤

,íìòpägeke zpiga - ©¤§¨
,dnkgdúBàa ænøîä©§ª¨§
,ã"eéze`dy myk ixdy -

ly zehytzd ila `id c"ei

dcewp `id) agexe jxe`

zpigae gek mb jk ,(cala

ea oi`y gek `ed ,dnkgd

ly zehytzd mey oiicr

z`f `l` ,dbyde lky

,calaìà úàöì BçëaL¤§Ÿ¨¥¤
ìékNäìe ïéáäì ,éelbä©¦§¨¦§©§¦

Cøaúé Búzîàazzin`a ± ©£¦¨¦§¨¥
,ecegiìk ,'eëå Búlãâáe¦§ª¨§¨

,dìéc àøeòL íeôì ãçå ãç,exeriy itl cg`e cg` lk -éôì ©§©§¦¨¦¥§¦
.Búðéáe BìëN áçøly ezelcb zzin` oian `ed jk ick cr ± Ÿ©¦§¦¨

gek edf ,d"awd zelcbe zzin` oipr ea "gpei"y ,gekd mvr .d"awd

.c"ei ze`d zfnxn eilr ,dnkgdáéçøîe BìëN ÷éîòî øLà éôëe§¦£¤©£¦¦§©§¦
Búðéa úænøî éæà ,Cøaúé Búlãâa ïðBaúäì Búðéáe Bzòcgek ± ©§¦¨§¦§¥¦§ª¨¦§¨¥£©§ª¤¤¦¨

,dpiad,áçø dì LiL ,à"ä úBàa,dpadd agex lr fnxnd -íâå §¥¤¥¨Ÿ©§©
,Cøà,jxe` mb yi `"d ze`l -äìòîlî äëLîää ìò äøBnä Ÿ¤©¤©©©§¨¨¦§©§¨

,ähîìick -äáäà 'ä úlãâa BúeððBaúäå Búðéaî ãéìBäì §©¨§¦¦¦¨§¦§§¦§ª©©£¨

ïäéúBãìBúå äàøéå"mitpr"e "zeclez" ze`xwpd zecnd x`y ± §¦§¨§§¥¤
,d`xie dad` ly,Baì úBîeìòúå Bçîazligza xacd jk - §Ÿ§©£¦

,la` .cala ald zenelrzae gena opyi odyk ,zecnd zcled

,eala d`xi e` dad` oiicr yibxn `ed oi` ielb ote`aCk øçàå± §©©¨
zecnd zcledl `iai

.Baì úelbúä úðéçáaoipr ¦§¦©¦§©¦
dpadde lkydn cxeiy ,df

ef ± zecn ly oipr zeidl

dhnl dlrnln dcixi ixd

dlrnl ixd `ed lky ,oky)

dxen jk lr ,(zecnn

lr ,`"d ze`ay jxe`d

,dhnl dlrnln dcixid

.zecn eedzi lkydnyäfîe¦¤
d`xie dad` zecndn ±

,'ekeäãBáò äëLîð¦§§¨£¨
äøBzä ÷ñòa úézîàä̈£¦¦§¥¤©¨
Bà øeaãå ìB÷a ,úBönäå§©¦§§§¦

,äNòîzeevn miiwl - ©£¤
zizin`d dceard ,dyrna

,zeevn meiwe dxez cenila

jezn `a dfyk ixd `id

itk) ely 'd z`xie 'd zad`

wlga 'c wxta xaqedy

cenila `hazne dhnl cxei dfyke ,("`ipz"d xtq ly oey`xd

ixd ,dyrnae xeaica zeevn meiwae dxezà"ä å"àå úBiúBà ïä¥¦¨¥
.'eëåoipr `id `"d ze`de ,xeaicde lewd oipr `id e"`e ze`d ,oky ± §

.dyrndBúlãâe Búzîàa ìékNäìe ïéáäì úeððBaúää íâå§©©¦§§§¨¦§©§¦©£¦¨§ª¨
,äøBzäî ïk íb äëLîð ,Cøaúédxeza cenll ixd eilr ,oky - ¦§¨¥¦§§¨©¥¥©¨

,d"awd zelcbe zzin` zpadl eze` e`iaiy mipipràúéøBàc§©§¨
,à÷ôð äîëçî,dnkgn d`a dxez -íL ìL ã"eé úðéça àéä ¥¨§¨¨§¨¦§¦©¤¥

:'eëå ä"éåä£¨¨§

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

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

à"÷ìá ù"îëå) øåöéä ìë àøáð ïäáå úåàöåîä é÷ìç
.(åìà úåéúåà ïéðò øåàéá à"éô á"ç

î"ãò ùîî äëëå
'éçá àéäù íãàä úîùðá õ÷ ïéàì úåìãáä ìéãáîä
íìòðä ìëù 'éçá äá ùé çôð äéëåúîã 'é÷ìàä ùôð
ïéáäì éåìéâä ìà úàöì åçëáù ã"åé úåàá æîåøîä
íåôì ãçå ãç ìë 'åëå åúìåãâáå 'úé åúúîàá ìéëùäìå
øùà éôëå .åúðéáå åìëù áçåø éôì 'éìéã àøåòéù
åúìåãâá ïðåáúäì åúðéáå åúòã áéçøîå åìëù ÷éîòî
íâå áçåø äì ùéù à"ä úåàá åúðéá úæîåøî éæà 'úé
åúðéáî ãéìåäì äèîì äìòîìî äëùîää äøåîä êøåà
ïäéúåãìåúå äàøéå äáäà 'ä úìåãâá åúåððåáúäå
.åáì úåìâúä 'éçáá ë"çàå åáì úåîåìòúå åçåîá
úåöîäå äøåúä ÷ñòá úéúéîàä äãåáò äëùîð äæîå
íâå .'åëå à"ä å"àå úåéúåà ïä äùòî åà øåáãå ìå÷á
'úé åúìåãâå åúúîàá ìéëùäìå ïéáäì úåððåáúää
àéä à÷ôð äîëçî àúééøåàã äøåúäî ë"â äëùîð

:'åëå 'éåä íù ìù ã"åé 'éçá
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fenz f"i ycew zay mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז י"ז קודש שבת יום
פרקה ,dv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úëùîä äðäå ä ÷øô,190 'nr cr:(ïî÷ìãë

.ä ÷øt`id ,icedi ly eznypy ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
,'ied myn wlg`ly ,'ied my `idy zewl`d zeiniptn d`a `id ,xnelk

`edy ,dlrnly xeaicdne miwl` myn mi`ay mi`xapd x`y enk

dilr did ,dfd mler ly seba yalzdl dnypd lkezy ick ,`l` .zeipevig

ici lr ,zebixcnd xzqa zcxl

xn`na ,dlrnly "xeaic"d

dnypd ,xnelk ."mc` dyrp"

jxc jk xg` dxar ok mb

`id la` ,dlrnly xeaicd

zeiniptn dligza d`a

dnypd lr aezk okl .zewl`d

"gtie"a dpeekdy ,"gtie" oeyld

oky ,zeiniptdn `a dfy ,`id

gtepd) "gtp dikezn gtpc o`n"

.(ezeiniptne ekezn gtep -

myn wlg `id dnypdy oeeike

dxyr da mb miniiw okl ,'ied

zexitq xyrl dnbeca ,zegek

.'ied mya zelelkdwxta

mby ,owfd epax xiaqi igkepd

dhnl zkynp dnypdy dn

,lirl xaqed jk lry) seba

dyrp" xeaicd ici lr (dfy

dnypd dkynp xeaica dbixcn efi`n ,j` ,zeipevig ixd `ed xeaice ,"mc`

-zeiniptnllek ,mi`xapd x`ya enk `ly) lad ly oiprd dfy ,xeaicd

mbe dnypd zeinipt mby ,jk ,(xeaicd zeipevign mi`a mdy ,mik`ln

d`a dnypd zeinipt :dlrnly zeiniptdn ze`a dnypd zeipevig

zeiniptn d`a dnypd zeipevige ,('ied my `idy) dlrnly zeiniptdn

dxeaic`ed llka xeaic ,oky ,zeipevigd ly zeiniptdn ,xnelk) dlrnly

.(zeipevig ixd

Laìúäì äfä íìBòì úé÷ìàä Lôpä úãéøéå úëLîä ,äpäå§¦¥©§¨©¦¦©©¤¤¨¡Ÿ¦¨¨©¤§¦§©¥
,íãàä óeâadyrp" xn`ndn ,dlrnly xeaicdn `a dfy - §¨¨¨

"mc`,ìáä àeä ,øeacä øB÷îe úeiîéðt úðéçaî äëLîð¦§§¨¦§¦©§¦¦§©¦¤¤
äàzz à"ä úBàa ænøîä ,ïBéìòämy ly dpexg`d 'd ze`d ± ¨¤§©§ª¨§¥©¨¨

,'ied,ìéòì økæpk,"lad"l 'd ze`d ly dzekiiy -Bîëe ©¦§¨§¥§
áeúkL1,"äiç Lôðì íãàä éäéå ,íéiç úîLð åétàa çtiå" : ¤¨©¦©§©¨¦§©©¦©§¦¨¨¨§¤¤©¨

dnyp gtp d"awd -sebaidie" zernyn dfy ,mc`d,"dig ytpl

" - seba dnypgtiely ote`a df didy - "miig znyp eit`a

,"gtie".'eëå çôðc ïàîe.ezeiniptne ezeikezn gtep - gtepd - ©§¨©§
ote`a `id (dnypd zeipevig) seba dnypd ly dkyndd mby ,ixd

xaecndy `l` ,zeinipt ly

zeinipt lr `ed o`k

dxeaiczeiniptd `idy ,

`ly ,zeipevigd ly

dnvr dnypd ly zeiniptk

dlrnly zeiniptdn d`ad

,ynnáeúkL eäæå2ék" : §¤¤¨¦
ìáç á÷òé ,Bnò 'ä ÷ìç¥¤©©£Ÿ¤¤

,"Búìçðopyiy ,xnelk - ©£¨
:zebixcn izy dnypa

,"'iedn wlg" ± zg` dbixcn

dbixcne ,dnypd zeinipt

,"ezlgp lag" ± dipy

.dnypd zeipevig,Leøt- ¥
`ed ,"lag" dlndBîk§

,ìLî Cøc ìò ,ìáç¤¤©¤¤¨¨
øeL÷ ãçà BLàøL¤Ÿ¤¨¨
.ähîì eäö÷å äìòîì± §©§¨§¨¥§©¨

oeilrd dvwd ,dnypd jk

.seba yeal ipyd dvwde "dlrnl"a xeyw dnypd ly,äpä ék¦¦¥
èLt,yexit ±áeúkä3áeúkM äî1:dnypd iabl -àeä ,"çtiå" §©©¨©¤¨©¦©

,íB÷î äæéàì çôBð íãàäLk ìLî Cøc ìòL Bîk ,eðì úBøBäì§¨§¤©¤¤¨¨§¤¨¨¨¥©§¥¤¨
íézðéa ÷éñôîe õöBç øác äæéà Lé íàoial gtepd mc`d oia ± ¦¥¥¤¨¨¥©§¦¥§©¦

,gtep `ed eilry xacdBúBàì ììk òébîe äìBò çôBpä ìáä ïéà¥¤¤©¥©¤©¦©§¨§
,íB÷îgtep `ed eilr -4Lnî äëk,lynpa ±õöBç øác Lé íà ¨¨¨©¨¦¥¨¨¥

.ïBéìòä ìáä úðéçáì íãàä óeb ïéa ÷éñôîef` ribn epi` ± ©§¦¥¨¨¨¦§¦©¤¤¨¤§
."gtie" xn`p eilry dlrnly laddøác íeL ïéà ,úîàa Cà©¤¡¤¥¨¨

ék ,Cøaúé åéðôì õöBç éðçeøå éîLbaezk ixd ±5:úà àìä" ©§¦§¨¦¥§¨¨¦§¨¥¦£Ÿ¤
"BãBák õøàä ìë àìî"e ,"àìî éðà õøàä úàå íéîMä6, ©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥§Ÿ¨¨¨¤§

,"dépî éeðt øúà úéì"å,jxazi epnn iept `edy mewn oi` - §¥£©¨¦¥
,"ãBò ïéà úçzî õøàä ìòå ìònî íéîMa",d"awd icrla - ©¨©¦¦©©§©¨¨¤¦¨©¥

,"'eëå ïéîìò ìk àlîî eäéà"åzenlerd lk `ln jxazi `ed - §¦§©¥¨©§¦§
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äáåùúä úøâà

äðäå ä ÷øô'é÷ìàä ùôðä úãéøéå úëùîä
íãàä óåâá ùáìúäì æ"äåòì

'éçáî äëùîðïåéìòä ìáä àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô
åéôàá çôéå ù"îëå ì"ðë äàúú à"ä úåàá æîåøîä
.'åëå çôðã ïàîå äéç ùôðì íãàä éäéå íééç úîùð
ìáç åîë 'éô åúìçð ìáç á÷òé åîò 'ä ÷ìç éë ù"æå
äðä éë .äèîì åäö÷å äìòîì øåù÷ 'à åùàøù î"ãò
î"ãòù åîë åðì úåøåäì àåä çôéå ù"î áåúëä èùô
õöåç øáã äæéà ùé íà íå÷î äæéàì çôåð íãàäùë
ììë òéâîå äìåò çôåðä ìáä ïéà íééúðéá ÷éñôîå
÷éñôîå õöåç øáã ùé íà ùîî äëë íå÷î åúåàì
ïéà úîàá êà .ïåéìòä ìáä 'éçáì íãàä óåâ ïéá
úà àìä éë 'úé åéðôì õöåç éðçåøå éîùâ øáã íåù
åãåáë õøàä ìë àìîå àìî éðà õøàä úàå íéîùä
úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá 'éðéî éåðô øúà úéìå
'éòùéá ù"îë àìà 'åëå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ãåò ïéà
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כו.1. א, ט.2.בראשית לב, ˘ËÈÏ"‡:3.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"¯Â˙È‰- הענין בהבנת חסר הי' (מה לנו" כו' הכתוב "פשט ל'

החיות, פנימיות - מלמעלמ"ט הנשמה בהמשכת הסדר משנת"ל ע"פ כלל: מובן אינו שלכאורה מה מתרץ וגם דמבואר י"ל - בהשמטתם?!)

נלמדים (ושניהם הדבור פני' כנ"ל)ÁÙÈÂמל'אח"כ -‡ÏÂ) ¯Â·„‰ ˙ÂÈ˙Â‡ Î"Á‡Â,"אדם "נעשה ‡Î"Áבנפיחה) ˜¯Âהתלבשות - הבפועל "נעשה"

מדבור נמשך ד"באפיו" היינו - בגוף מבארÏÂ‡הנשמה ולזה שבא„Ë˘Ùמ"ויפח"!! מה "תוכנו"Â¯Â‰Ï˙הכתוב "פירושו" צ"ל הי' (דלכאורה

שאינו (אף אז דגם אדם", ד"נעשה הפעולה לאחרי גם השינוי על - התיבה) להשמיט או כשאדםÈÓÈ�ÙÓ'וכיו"ב עד"מ ה"ז (ÁÙÂ�משא"כ) כו'

הנשמה דהמשכת הדרגות בכל ישנו דויפח זה וענין וכו') הכרת ענין אין הנבראים בשאר ולכן חציצה, כשיש גם – מגיע היינו - נשמע דיבורו

וגם לגוף היותםÊ"Á‡Ïעד משך כל –"Ì„‡".יחד וגוף בריאה4.נשמה "כגון – משל הזקן רבנו כאן מביא קמא, מהדורא התשובה" ב"אגרת

מ משל להביא הזקן רבנו רוצה שבכך פעם, הסביר שליט"א הרבי בהמה. של ב"ריאה" מהניפוח – בהמה" ע"פ˙Â¯‰של (שו"ע˙Â¯‰(שכן,

ניפוח). ידי על הריאה בדיקת להיות צריכה רסל"ט) כד.5.יו"ד כג, ג.6.ירמיה ו, ישעיה



צי fenz f"i ycew zay mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז י"ז קודש שבת יום
פרקה ,dv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úëùîä äðäå ä ÷øô,190 'nr cr:(ïî÷ìãë

.ä ÷øt`id ,icedi ly eznypy ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
,'ied myn wlg`ly ,'ied my `idy zewl`d zeiniptn d`a `id ,xnelk

`edy ,dlrnly xeaicdne miwl` myn mi`ay mi`xapd x`y enk

dilr did ,dfd mler ly seba yalzdl dnypd lkezy ick ,`l` .zeipevig

ici lr ,zebixcnd xzqa zcxl

xn`na ,dlrnly "xeaic"d

dnypd ,xnelk ."mc` dyrp"

jxc jk xg` dxar ok mb

`id la` ,dlrnly xeaicd

zeiniptn dligza d`a

dnypd lr aezk okl .zewl`d

"gtie"a dpeekdy ,"gtie" oeyld

oky ,zeiniptdn `a dfy ,`id

gtepd) "gtp dikezn gtpc o`n"

.(ezeiniptne ekezn gtep -

myn wlg `id dnypdy oeeike

dxyr da mb miniiw okl ,'ied

zexitq xyrl dnbeca ,zegek

.'ied mya zelelkdwxta

mby ,owfd epax xiaqi igkepd

dhnl zkynp dnypdy dn

,lirl xaqed jk lry) seba

dyrp" xeaicd ici lr (dfy

dnypd dkynp xeaica dbixcn efi`n ,j` ,zeipevig ixd `ed xeaice ,"mc`

-zeiniptnllek ,mi`xapd x`ya enk `ly) lad ly oiprd dfy ,xeaicd

mbe dnypd zeinipt mby ,jk ,(xeaicd zeipevign mi`a mdy ,mik`ln

d`a dnypd zeinipt :dlrnly zeiniptdn ze`a dnypd zeipevig

zeiniptn d`a dnypd zeipevige ,('ied my `idy) dlrnly zeiniptdn

dxeaic`ed llka xeaic ,oky ,zeipevigd ly zeiniptdn ,xnelk) dlrnly

.(zeipevig ixd

Laìúäì äfä íìBòì úé÷ìàä Lôpä úãéøéå úëLîä ,äpäå§¦¥©§¨©¦¦©©¤¤¨¡Ÿ¦¨¨©¤§¦§©¥
,íãàä óeâadyrp" xn`ndn ,dlrnly xeaicdn `a dfy - §¨¨¨

"mc`,ìáä àeä ,øeacä øB÷îe úeiîéðt úðéçaî äëLîð¦§§¨¦§¦©§¦¦§©¦¤¤
äàzz à"ä úBàa ænøîä ,ïBéìòämy ly dpexg`d 'd ze`d ± ¨¤§©§ª¨§¥©¨¨

,'ied,ìéòì økæpk,"lad"l 'd ze`d ly dzekiiy -Bîëe ©¦§¨§¥§
áeúkL1,"äiç Lôðì íãàä éäéå ,íéiç úîLð åétàa çtiå" : ¤¨©¦©§©¨¦§©©¦©§¦¨¨¨§¤¤©¨

dnyp gtp d"awd -sebaidie" zernyn dfy ,mc`d,"dig ytpl

" - seba dnypgtiely ote`a df didy - "miig znyp eit`a

,"gtie".'eëå çôðc ïàîe.ezeiniptne ezeikezn gtep - gtepd - ©§¨©§
ote`a `id (dnypd zeipevig) seba dnypd ly dkyndd mby ,ixd

xaecndy `l` ,zeinipt ly

zeinipt lr `ed o`k

dxeaiczeiniptd `idy ,

`ly ,zeipevigd ly

dnvr dnypd ly zeiniptk

dlrnly zeiniptdn d`ad

,ynnáeúkL eäæå2ék" : §¤¤¨¦
ìáç á÷òé ,Bnò 'ä ÷ìç¥¤©©£Ÿ¤¤

,"Búìçðopyiy ,xnelk - ©£¨
:zebixcn izy dnypa

,"'iedn wlg" ± zg` dbixcn

dbixcne ,dnypd zeinipt

,"ezlgp lag" ± dipy

.dnypd zeipevig,Leøt- ¥
`ed ,"lag" dlndBîk§

,ìLî Cøc ìò ,ìáç¤¤©¤¤¨¨
øeL÷ ãçà BLàøL¤Ÿ¤¨¨
.ähîì eäö÷å äìòîì± §©§¨§¨¥§©¨

oeilrd dvwd ,dnypd jk

.seba yeal ipyd dvwde "dlrnl"a xeyw dnypd ly,äpä ék¦¦¥
èLt,yexit ±áeúkä3áeúkM äî1:dnypd iabl -àeä ,"çtiå" §©©¨©¤¨©¦©

,íB÷î äæéàì çôBð íãàäLk ìLî Cøc ìòL Bîk ,eðì úBøBäì§¨§¤©¤¤¨¨§¤¨¨¨¥©§¥¤¨
íézðéa ÷éñôîe õöBç øác äæéà Lé íàoial gtepd mc`d oia ± ¦¥¥¤¨¨¥©§¦¥§©¦

,gtep `ed eilry xacdBúBàì ììk òébîe äìBò çôBpä ìáä ïéà¥¤¤©¥©¤©¦©§¨§
,íB÷îgtep `ed eilr -4Lnî äëk,lynpa ±õöBç øác Lé íà ¨¨¨©¨¦¥¨¨¥

.ïBéìòä ìáä úðéçáì íãàä óeb ïéa ÷éñôîef` ribn epi` ± ©§¦¥¨¨¨¦§¦©¤¤¨¤§
."gtie" xn`p eilry dlrnly laddøác íeL ïéà ,úîàa Cà©¤¡¤¥¨¨

ék ,Cøaúé åéðôì õöBç éðçeøå éîLbaezk ixd ±5:úà àìä" ©§¦§¨¦¥§¨¨¦§¨¥¦£Ÿ¤
"BãBák õøàä ìë àìî"e ,"àìî éðà õøàä úàå íéîMä6, ©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥§Ÿ¨¨¨¤§

,"dépî éeðt øúà úéì"å,jxazi epnn iept `edy mewn oi` - §¥£©¨¦¥
,"ãBò ïéà úçzî õøàä ìòå ìònî íéîMa",d"awd icrla - ©¨©¦¦©©§©¨¨¤¦¨©¥

,"'eëå ïéîìò ìk àlîî eäéà"åzenlerd lk `ln jxazi `ed - §¦§©¥¨©§¦§
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äáåùúä úøâà

äðäå ä ÷øô'é÷ìàä ùôðä úãéøéå úëùîä
íãàä óåâá ùáìúäì æ"äåòì

'éçáî äëùîðïåéìòä ìáä àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô
åéôàá çôéå ù"îëå ì"ðë äàúú à"ä úåàá æîåøîä
.'åëå çôðã ïàîå äéç ùôðì íãàä éäéå íééç úîùð
ìáç åîë 'éô åúìçð ìáç á÷òé åîò 'ä ÷ìç éë ù"æå
äðä éë .äèîì åäö÷å äìòîì øåù÷ 'à åùàøù î"ãò
î"ãòù åîë åðì úåøåäì àåä çôéå ù"î áåúëä èùô
õöåç øáã äæéà ùé íà íå÷î äæéàì çôåð íãàäùë
ììë òéâîå äìåò çôåðä ìáä ïéà íééúðéá ÷éñôîå
÷éñôîå õöåç øáã ùé íà ùîî äëë íå÷î åúåàì
ïéà úîàá êà .ïåéìòä ìáä 'éçáì íãàä óåâ ïéá
úà àìä éë 'úé åéðôì õöåç éðçåøå éîùâ øáã íåù
åãåáë õøàä ìë àìîå àìî éðà õøàä úàå íéîùä
úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá 'éðéî éåðô øúà úéìå
'éòùéá ù"îë àìà 'åëå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ãåò ïéà
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כו.1. א, ט.2.בראשית לב, ˘ËÈÏ"‡:3.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"¯Â˙È‰- הענין בהבנת חסר הי' (מה לנו" כו' הכתוב "פשט ל'

החיות, פנימיות - מלמעלמ"ט הנשמה בהמשכת הסדר משנת"ל ע"פ כלל: מובן אינו שלכאורה מה מתרץ וגם דמבואר י"ל - בהשמטתם?!)

נלמדים (ושניהם הדבור פני' כנ"ל)ÁÙÈÂמל'אח"כ -‡ÏÂ) ¯Â·„‰ ˙ÂÈ˙Â‡ Î"Á‡Â,"אדם "נעשה ‡Î"Áבנפיחה) ˜¯Âהתלבשות - הבפועל "נעשה"

מדבור נמשך ד"באפיו" היינו - בגוף מבארÏÂ‡הנשמה ולזה שבא„Ë˘Ùמ"ויפח"!! מה "תוכנו"Â¯Â‰Ï˙הכתוב "פירושו" צ"ל הי' (דלכאורה

שאינו (אף אז דגם אדם", ד"נעשה הפעולה לאחרי גם השינוי על - התיבה) להשמיט או כשאדםÈÓÈ�ÙÓ'וכיו"ב עד"מ ה"ז (ÁÙÂ�משא"כ) כו'

הנשמה דהמשכת הדרגות בכל ישנו דויפח זה וענין וכו') הכרת ענין אין הנבראים בשאר ולכן חציצה, כשיש גם – מגיע היינו - נשמע דיבורו

וגם לגוף היותםÊ"Á‡Ïעד משך כל –"Ì„‡".יחד וגוף בריאה4.נשמה "כגון – משל הזקן רבנו כאן מביא קמא, מהדורא התשובה" ב"אגרת

מ משל להביא הזקן רבנו רוצה שבכך פעם, הסביר שליט"א הרבי בהמה. של ב"ריאה" מהניפוח – בהמה" ע"פ˙Â¯‰של (שו"ע˙Â¯‰(שכן,

ניפוח). ידי על הריאה בדיקת להיות צריכה רסל"ט) כד.5.יו"ד כג, ג.6.ירמיה ו, ישעיה



fenzצב f"i ycew zay mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mey jiiy `ly jk ,xac lkae mewn lka `vnp d"awdy ixd ,'eke

,jxazi eilr xizqiy xacäéòLéa áeúkL Bîk àlà7íà ék" : ¤¨§¤¨¦©§¨¦¦
,íòhäå ."íëé÷ìà ïéáì íëéðéa íéìécáî eéä íëéúBðBòrecn - £¥¤¨©§¦¦¥¥¤§¥¡Ÿ¥¤§©©©

:`ed ,zewl`l dnypd oia licadle zeqkl zepeerd geka yiéôì§¦
íäL,zepeerd ±ïBöø ãâð ¤¥¤¤§

äiçnä àeä-Ceøa ïBéìòä̈¤§¨©§©¤
áeúkL Bîk ,ìkä úà8: ¤©Ÿ§¤¨

äNò 'ä õôç øLà ìk"Ÿ£¤¨¥¨¨
"õøàáe íéîMa,lkd ± ©¨©¦¨¨¤

`xap ,ux`d cr minydn

,d"awd ly epevxaBîëe)§
,ìéòì øàaúpL,'c wxta - ¤¦§¨¥§¥

àeäL,oeilrd oevxd ± ¤
,ä"éåä íL úòtLä øB÷î§©§¨©¥£¨¨
.(ã"eé ìL Böe÷a æîøðå± §¦§¨§¤

myy oeeike ,'ied my ly

drtydd xewn `ed 'ied

xac ixd ,mi`xapd lkl

`edycbpdrtydd xewn

oipr `ede) 'ied my ly

`ed ,(zepeerdcbepnzeigl

m`e .dilr dqkne ziwl`d

xac md zepeerd ixd ± jk

zeigl ozep epi`e dqknd

seb l` ribdl ("gtie" xn`p dilr) "oeilrd lad"dny ziwl`d

.mc`díMî äëLîää ìáç ÷ñôðå úøëpL ,úøkä ïéðò eäæå§¤¦§©©¨¥¤¦§©§¦§©¤¤©©§¨¨¦¥
äàzz à"äî äëLîpL ,àeä-Ceøa ä"éåädpexg`d 'd ze`d ± £¨¨¨¤¦§§¨¥¥©¨¨

,'ied my ly,ìéòì økæpkzeig zlawn sebay dnypd oi`y ixd - ©¦§¨§¥
cala dyecwn `id icedi ly ezeigy dryae ,'ied myay dxewnn

f` `ian ,(oldl xiaqi jk ± ycwnd zia onfa lynl didy itk)

,sebd ly zinyb dzinl df xacøîà úLøôa áeúkL Bîëe9: §¤¨§¨¨©¡Ÿ
"'ä éðà ,éðôlî àéää Lôpä äúøëðå"oipr zernyn ,xnelk ± §¦§§¨©¤¤©¦¦§¨©£¦

:owfd epax oeylae ,'iedn zxkp `edy ,`id "zxk"d.à÷éc "éðôlî"¦§¨©©§¨
±ipnnn zxkp `edy `id dzixkd zernyn ,`weczeinipt

.'ied my (lirl xen`k) `idy ,zewl`dïäa ïéàL úBøáò øàLáe¦§¨£¥¤¥¨¤
ïéîâBt ïä íéðt ìk ìò ¯ úøkz` ±àeä ,íâôe ;òãBpk ,Lôpä ¨¥©¨¨¦¥§¦©¤¤©©§©

lî.ïékqä úîéât ïBLedyn xqgy epiid ,mebt dhigy oikq ± ¦§§¦©©©¦
myny dkyndd lagn edyn xqgy ,eppipra mb jk ;mewn eze`a

:oldl cin xiaqn owfd epaxy itk ,dnypd l` 'iedCøc ìò àeäå§©¤¤

â"éøzî øeæL áò ìáçî ,ìLî,613 ±ìáç äëk ,íéwc íéìáç ¨¨¥¤¤¨¨¦©§©£¨¦©¦¨¨¤¤
î ìeìk ìéòì økæpä äëLîääâ"éøz,613 ±úBöî10devn lk - , ©©§¨¨©¦§¨§¥¨¦©§©¦§

,illkd lagdn wc lag `idäpäî úçà ìò íBìLå ñç øáBòLëe§¤¥©§¨©©©¥¥¨
,zeevnd b"ixzn zg` lr ±÷cä ìáç ÷ñôð,devn dze` cbpky ± ¦§©¤¤©©

.'eëåxtqn miwqtpyke ± §
milag ly xzei daexn

xaer `edy ici lr ,miwc

dnke dnk lr melye qg

zeyilg znxbp ,zeevn

"zxk" eli`e .laga dlecb

zxkp elek lagdy oipr `ed

.olvil `pngx wqtpeíb Cà©©
øàLð äúéîe úøk áiça§©¨¨¥¦¨¦§©

eîéLøä Ba ïéãò,myexd ± £©¦¨§¦
éãé ìòå ,úé÷ìàä BLôpî¦©§¨¡Ÿ¦§©§¥

'ð ãò úBéçì ìBëé äæm` ± ¤¨¦§©
,zxk aiig `ed'ñ Bàm` ±

,miny icia dzin aiig `ed

øúBé àìå äðLaewp onfn ± ¨¨§Ÿ¥
.dfíLa áeúkM äîe)©¤¨§¥

Ba äñðëpL ì"æéøàäina ± ¨£¦©¤¦§§¨
ea yiy `hg lr xaery

,miny icia dzin e` zxk

éwnä úðéça'eëå ó± §¦©©©¦§
eznyp ,oky ,zinipt zeig lawl leki `ed oi`y zexnl ,xnelk

myn ,"siwn"d zpigan zeig lawn ,la` ,`ed ixd ,dyxyn dzxkp

ly ziniptd drtyddn dzxkp eznypyk mb zeig lawl `ed leki

miyngn xzei zeigl ixd did leki ,ef dpigan ,dxe`kle) 'ied my

(l"fix`d mya lirl xen`d ,`l` ± ?dpy miyy e`éiçì ïéðò Bðéà¥¦§¨§©¥
óebä úeiîLb11x`yp `lyk mb zeigl lkei "siwn"d zpigany - , ©§¦©

,ziwl`d ytpdn myex meyéøééîe,xaecne ±ãò,äðL 'ð- ©§¥©¨¨
± eteba ig `ed jk llbay ,ziwl`d ytpdn myexd miiw oiicryk

f`,"siwn"d zpiga ea dpyi:(ïn÷ìãk äfä ïîfa Bàitk - ©§©©¤§¦§©¨
ici lr d`a icedi ly ezeigyk ,dfd onfay ,oldl xaqeiy

z` `linn lawl ezlekia ixd ,dyecw mpi`y mipipra zeyalzd

dfd onfa okly ,'ied mya dyxyn dzexk eznypyk ,f` mb ezeig

e` miyng xy`n xzei zeigl ,dzin e` zxk aiigy in mb leki

ea z`vnp ,icedil didzy gxkeny dyecwd zeig ,f`e ,dpy miyy

.(l"fix`d xn`nk) "siwn"d zpigan
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äáåùúä úøâà

.íëé÷ìà ïéáì íëéðéá íéìéãáî åéä íëéúåðååò íà éë
úà 'éçîä ä"á ïåéìòä ïåöø ãâð íäù éôì íòèäå
õøàáå íéîùá äùò 'ä õôç øùà ìë ù"îë ìëä
åöå÷á æîøðå 'éåä íù úòôùä øå÷î àåäù ì"ùîëå)
ìáç ÷ñôðå úøëðù .úøëä ïéðò åäæå .(ã"åé ìù
äàúú à"äî äëùîðù ä"á 'éåä íùî äëùîää
éðôìî àéää ùôðä äúøëðå øåîà 'ôá ù"îëå .ì"ðë
úøë ïäá ïéàù úåøéáò øàùáå .à÷ééã éðôìî .'ä éðà
ïåùìî àåä íâôå .òãåðë ùôðä ïéîâåô ïä ô"ëò
íéìáç â"éøúî øåæù áò ìáçî î"ãò àåäå ïéëñä úîéâô
úåöî â"éøúî ìåìë ì"ðä äëùîää ìáç äëë íé÷ã
.'åëå ÷ãä ìáç ÷ñôð äðäî úçà ìò å"ç øáåòùëå
åîéùøä åá ïééãò øàùð äúéîå úøë áééçá íâ êà
äðù 'ñ åà 'ð ãò úåéçì ìåëé æ"éòå 'é÷ìàä åùôðî
'éçá åá äñðëðù ì"æéøàä íùá ù"îå) øúåé àìå

é÷îä'ð ãò éøééîå óåâä úåéîùâ ééçì ïéðò åðéà 'åëå ó
:(ïî÷ìãë äæä ïîæá åà äðù
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ב.7. ו.8.נט, קלה, ג.9.תהלים ˘ËÈÏ"‡:10.כב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– נפלא חיות„Â‡Î"‡"חידוש ·Ê"‰ÂÚמקבל ÏÚÂÙ·ע"י‚"È¯˙,חבלים
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צג היום יום . . . 

ה'תש"גיא תמוזיום רביעי

חומש: בלק, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק א. תניא בסוף . . . הברייתא.

א,  ׁשּוָבה ַמֲהדּוָרא ַקּמָ ֶרת ַהּתְ ָסה ִאּגֶ "ר טֹו"ב ]=תקנ"ט[, ִנְדּפְ ַנת ְמַבּשֵׂ פּוס זָאלְקִווי ׁשְ ַתְנָיא ּדְ ּבְ
ֶרת. ֹתֶכן ָהִאּגֶ ּנּוִיים ּבְ ה ׁשִ ּמָ ם ֵיׁש ּכַ ְוֹלא ֶנְחְלָקה ִלְפָרִקים, ּגַ

ה'תש"גיב תמוז, חג הגאולהיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: והנה מצות . . . .־182־ מיראה.

ַנת תר"ם. יֹום  ׁשְ ָמתֹו ֵעֶדן[ ּבִ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ בֹוד ְקֻדּשַׁ ֶדת ֶאת ּכְ יֹום ֻהּלֶ
ַמֲאָסר –  פּוס ּבְ ָהָיה ּתָ ר ָהְגָלה – ַאֲחֵרי ׁשֶ לּותֹו ֲאׁשֶ י ִמּגָ הּוא ָחְפׁשִ ַנת תרפ"ז – ׁשֶ ׁשְ ר – ּבִ ׂשֵ ּבֹו ִנְתּבַ

ֲהדּות. ִחּזּוק ַהּתֹוָרה ְוַהּיַ ַעל ֲעבֹוָדתֹו ּבְ
ּמּוז  ה י"ב ְוי"ג ּתַ ֻאּלָ ֵני ְיֵמי ַהּגְ ׁשְ ָמתֹו ֵעֶדן[: ּבִ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ בֹוד ְקֻדּשַׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ע ֵמֵאת  ר ֻהְקּבַ ֲאׁשֶ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, ּכַ ַגׁשְ ִאים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ִיְתַוֲעדּו ַאַנ"ׁש, ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ּבְ ַהּבָ
ֵקן זצוקללה"ה נבג"ם ִזי"ַע ]=ֵזֶכר  נּו ַהּזָ י ַרּבֵ ָאִבינּו ָהִראׁשֹון הֹוד כ"ק ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
רּו  ִהְתַוֲעדּות זֹו ְיַדּבְ ִגְנֵזי ְמרֹוִמים, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו[. ּבְ ָמתֹו ּבְ א, ִנׁשְ י ָהעֹוָלם ַהּבָ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ְלַחּיֵ ַצּדִ
ּמּוד, ְוִהְנִני ׁשֹוֵלַח ָלֶהם ֶאת  עּוֵרי ַהּלִ ִחּזּוק ְקִביעּות ׁשִ ֶבת ַאִחים ּבְ ׁשֶ ְחיּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ּבְ ּיִ ַאַנ"ׁש ׁשֶ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָניו ֲאֵליֶהם ּבְ א ה' ּפָ י ִיּשָׂ ְרָכִתי ּכִ ּבִ

ה'תש"גיג תמוז, חג הגאולהיום שישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ב. אך כל . . . יום רצון.

ָמתֹו ֵעֶדן[ ְלֵחרּות. ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ בֹוד ְקֻדּשַׁ יֹום ּבֹו ָיָצא ּכְ
ב  ִסיָון תרפ"ז. ִהְתַעּכֵ ר ּבְ ה ָעׂשָ ית אֹור ְליֹום ְרִביִעי ֲחִמּשָׁ ִליׁשִ ָעה ַהּשְׁ ֲאָסר ֻהְתַחל ֶרַבע ַעל ׁשָ ַהּמַ
ַתּמּוז  ר ּבְ ה ָעׂשָ ֹלׁשָ ָעה ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום, יֹום ָהְרִביִעי ׁשְ ִעיר קַאְסְטרַאמַא – ַעד ֲחִצי ׁשָ לּות – ּבָ ּגָ ּבַ

תרפ"ז.
ה: ִהְנִני ׁשֹוֵלַח ַמֲאָמר...  ֻאּלָ ָמתֹו ֵעֶדן[ ְלַחג ַהּגְ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ בֹוד ְקֻדּשַׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ֶכם  ִעּמָ ֶכם  ִאּתְ ְוִלְהיֹות  ְלַהְצָלָחה,  בֹוֵתיֶכם  מֹוׁשְ ְמקֹום  ָכל  ּבְ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ַאַנ"ׁש  ְיִדיֵדנּו  ִעם  פּוִתי  ּתְ ּתַ ִהׁשְ
י ִלּמּוֵדי דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי  ִמיַרת ְזַמּנֵ ְקִביעּות ּוׁשְ ְרֵכי ַהֲחִסידּות ּבִ ְדַבר ִחּזּוק ּדַ ִהְתַוֲעדּוְתֶכם ּבִ ּבְ
ָללּות ַאַנ"ׁש,  ּמּוד... ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו ְיָבֵרְך ֶאת ּכְ ִקּיּום ִעְנְיֵני ַהּלִ ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ּוְלִהְתעֹוֵרר ּבְ
ֵמיָטב,  י ּדְ ָכל ִמּלֵ ָרֵאל, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלל ַאֵחינּו ּבְ תֹוְך ּכְ יָתם ַזְרָעם ְוֶזַרע ַזְרָעם ּבְ ֵהם ּבֵ

ר. ׂשָ ֶפׁש ְוַעד ּבָ ִמּנֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . צד

ה'תש"גיד תמוזשבת

חומש: בלק, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק ג'. והנה . . . 184 ג"פ כו'.

יֹום ג'  ְלָבָניו  ִאְמרֹוָתיו  ּבְ ֵקן[  ַהּזָ ]ַאְדמֹו"ר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ יו:  רּוׁשָ ִמּדְ ֶאָחד  ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ְלׁשֹון  ֶזה 
ּדּוִרית  ָהָאֶרץ ִהיא ּכַ ַית ַהּתֹוְכִנים, ֵמַאַחר ׁשֶ ָבָריו: ְלָהִבין ֻקׁשְ ַנת תקס"ב ָאַמר, ְוֶזה ּדְ ָלק ׁשְ ת ּבָ ָרׁשַ ּפָ
ַאמֶעִריָקא... ְוֵתרּוָצם  ה ּבְ ַמּטָ נּו ִמּלְ ֶנְגּדֵ ִרים ּכְ ֵני ָאָדם ַהּדָ ה ֵאיָנם נֹוְפִלים אֹוָתם ּבְ ַתּפּוַח, ָלּמָ ה ּכְ ַוֲעֻגּלָ
ִלים  ים ְמַקּבְ ּלִ ְלּגַ ָעה ּגַ ׁשְ ַהּתִ ים ׁשֶ ֵעץ ַחּיִ ה ְמֹבָאר ּבְ ִהּנֵ רּוץ הּוא, ּדְ י ַהּתֵ נּו ַז"ל ָאַמר, ּכִ ֵאינֹו ֱאֶמת... ְוַרּבֵ
ֵני ָאָדם  ה אֹוָתם ּבְ ה זֹו[ ִהּנֵ ּבָ ה, ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]ִמּסִ ִחיַנת ִעּגּוִלים, ּוְבָהִעּגּול ֵאין ּבֹו ַמְעָלה ּוַמּטָ ִמּבְ
ָעֵלינּו, ְוָהָאֶרץ  ָוָאה ַאַחת ִעם ָהָרִקיַע ׁשֶ ַהׁשְ ֲעֵליֶהם הּוא ְלַמְעָלה ּבְ ה, ֲהֵרי ָהָרִקיַע ׁשֶ נּו ְלַמּטָ ֶנְגּדֵ ֵהם ּכְ ׁשֶ

ָעֶליָה. י ָהָרִקיַע ׁשֶ ה ְלַגּבֵ ם ִהיא ַמּטָ ׁשָ ּדְ

ה'תש"גטו תמוזיום ראשון

חומש: פנחס, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אכן כל . . . 184 תענית.

י ַעל ֱאֹלקּות ָיכֹול ִלְהיֹות  ַתֲענּוג ַנְפׁשִ ֲאָמָריו: ּבְ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ת "ָאֵמן ְיֵהא  גּופֹו ֵמֲעִנּיַ ֵמן ּבְ ָהָיה ׁשָ יל, ׁשֶ ְרנָאּבִ ׁשֶ ּגּוף. אֹוְמִרים ַעל ָהַרב ַנחּום ִמּטְ ְמנּוִנית ּבַ ה ׁשַ ִמּזֶ

א". ֵמיּה ַרּבָ ׁשְ

ה'תש"גטז תמוזיום שני

חומש: פנחס, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומ"מ . . . צג בהצדקה.

ֵער. ם טֹוב – ֵאין ְלׁשַ ַעל ׁשֵ ל ַהּבַ ָרֵאל ׁשֶ ַאֲהַבת ִיׂשְ
ק ֶאת  ְמַנּשֵׁ ָהָיה מֹוִרי  ׁשֶ ָהַאֲהָבה  אֹוָתּה  ּבְ ּתֹוָרה  ֶפר  ַהּסֵ ִקים  נֹוׁשְ ָהיּו  ַהְלַואי  ָאַמר:  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב 

ד("[. ָהָיה "ּבַאהֶעְלפֶער" ]="עֹוֵזר )ַלְמַלּמֵ ׁשֶ הֹוִליכֹו אֹוָתם ֶאל ַה"ֵחֶדר" ּכְ ַהְיָלִדים ּבְ

ה'תש"גיז תמוזיום שלישי
נּו. ֲעִנית. ְסִליחֹות. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּתַ

חומש: פנחס, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אכן מספר . . . לא תמנו.

ין[ לּוחֹות ָהִראׁשֹונֹות ְולּוחֹות ָהַאֲחרֹונֹות: ּבֵ ל ׁשֶ ִחּלּוק ]=ַהֶהְבּדֵ
חֹות,  ב – ָחרּות ַעל ַהּלֻ ָסל ְלָך. ַהִמְכּתָ ִנּיֹות ּפְ ה ֱאֹלִקים, ַהּשְׁ ֻלחֹות ַעְצָמן – ָהִראׁשֹונֹות ַמֲעׂשֵ ּבַ
חֹות  ּלֻ ּבַ  – ָרֵאל  ִיׁשְ ֵני  ּבְ ַמֲעַלת  ּבְ ָהִראׁשֹונֹות.  חֹות  ּלֻ ּבַ ַרק  הּוא  א(  )נד,  ֵעירּוִבין  ַרַז"ל  ת  ְדָרׁשַ ּכִ ׁשֶ
ה –  ַמֲעַלת ֹמׁשֶ ׁשּוָבה. ּבְ ֲעֵלי ּתְ ִנּיֹות ּבַ ּשְׁ ְסָקה ֻזֲהָמָתן, ּבַ ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני ּפָ ׁשֶ יִקים, ּכְ ָהִראׁשֹונֹות ַצּדִ
ִנּיֹות  לּוחֹות ׁשְ ּנּו ְוֹלא ָחְזרּו ּבְ לּו ִמּמֶ ָנה, ּוְבֵחְטא ָהֵעֶגל ִנּטְ ַמּתָ ה ֶאֶלף אֹורֹות ּבְ ן ְלֹמׁשֶ ן ּתֹוָרה ִנּתָ ַמּתַ ּבְ
ם  ן ּגַ ּתָ ּנִ ִנּיֹות ׁשֶ ים( . ַמֲעַלת לּוחֹות ַהּשְׁ ְפִרי ֵעץ ַחּיִ תּוב[ ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְדִאיָתא ]ּכְ ת נֹוְתִנים לֹו, ּכִ ּבָ ׁשַ )ַרק ּבְ
מֹות  ִמְדָרׁש ׁשְ ִנְמָצא[ בשמ"ר מ"ו ]ּבְ מֹו ׁשֶ ְדִאיָתא ]ּכְ ה ּכִ ּיָ ְפַלִים ְלתּוׁשִ דֹות כּו', ּכִ ן ֲהָלכֹות ִמְדָרׁש ַאּגָ ּכֵ

ה. ֵני ֹמׁשֶ ה מו[, ְוִקירּון עֹור ּפְ ָרׁשָ ת ּפָ ִחּלַ ה ּתְ ַרּבָ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ב תמוז י"א ראשון יום קטן ידי על בשבת טלטול
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א)בגמרא קלט, לזרוע(שבת ישראל לתינוק נותנים שאין אמרו

בגדלותו. אף כן לעשות יתרגל שלא כדי

הרשב"א א)וכתב קיד, שאסור(יבמות שאף ללמוד יש מכאן כי

לא שהרי מותר, דרבנן באיסור בידים, איסור דבר לקטן להאכיל

כן יעשה שמא החשש בגלל רק אלא האיסור עצם מחמת אסרו

לצורך עושה התינוק כאשר רק אסרו זה חשש ומפני כשיגדיל,

ראיה אסרו. לא עצמו לקטן צורך בכך יש כאשר אך הגדול,

בגמרא מבואר ב)לדבר: מ, על(עירובין 'שהחיינו' לברך שאין

לקטן ולתת המועדים) בשאר (כמו הכיפורים ביום הכוס

את מאכילים והרי בגדלותו. כך לעשות יתרגל שמא לשתות,

שבדבר אלא לכך! חוששים ולא הכיפורים ביום הקטנים

אסרו. לא עצמו הקטן לצורך הנעשה

התוספות א)וכתבו קלט, רק(שבת הוא יתרגל שמא החשש כי

בברית אך הכיפורים, ביום הכוס שתיית כגון קבוע, במנהג

ברכה של מכוס לשתות לקטן לתת מותר הכיפורים ביום מילה

קבוע. מנהג זה שאין כיון

גם כי אומרים יש כלאים? נטיעת לגבי אף לכך חששו ולמה

זורעים שנה בכל כי קבוע לדבר נחשב שם)זה שבת ויש(ר"ן .

מצוה צורך משום רק התירו מילה בברית כי (ריטב"אאומרים

שם) .עירובין

ישראל' ה'תפארת כתב זה סט"ו)ולפי ח"א רעק"א בשו"ת כי(הובא

תינוק, ידי על הכנסת לבית בשבת ספרים לטלטל להתיר ניתן

התורה) מן הרבים רשות שאינו (במקום הטלטול איסור שכן

מנהג זה ואין מאחר שיתרגל חשש כאן אין וגם מדרבנן, הוא

קבוע.

איגר הגר"ע הנעשה(שם)אך שבדבר וכתב כך, על חולק

מקום ומכל הרגל. של חשש כשאין אפילו אסור הגדול לצורך

יצטרף והגדול בעצמו בו שיתפלל סידור לשאת לו לתת ניתן

עמו.

ה'תשע"ב תמוז י"ב שני יום גנטית והנדסה בהמה כלאי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰äá÷ð ìò øëæ áékønä©©§¦¨¨©§¥¨

,ä÷Bì Bðéàå ...ä÷Bì äæ éøä ¯ íiaL äiç éðéîa elôà ...Bðéî dðéàL¤¥¨¦£¦§¦¥©¨¤©¨£¥¤¤§¥¤

ìB÷a ïøøBòL Bà ,ãáìa äæ ìò äæ íìòä íà ìáà ...Bãéa ñéðëiL ãò©¤©§¦§¨£¨¦¤¡¨¤©¤¦§©¤§¨§

.úecøî úkî BúBà ïékî ¯©¦©©©§

שרק לדייק יש שבים" חיה במיני "אפילו הרמב"ם מלשון

mi zeigaלא אך כלאים, איסור .(רדב"ז)mibcaיש

דגים אחת לבריכה להכניס אין מקום שמכל אומרים יש אך

כך על לוקין שאין אף כי זה, את זה המפרים שונים ממינים

הרמב"ן דברי לפי וזאת, כאן. גם קיים האיסור טעם מהתורה,

יט) יט, בהם(קדושים ונתן בעולם... המינים ברא השם "כי שביאר:

שירצה... זמן כל לעד המינים בהן שיתקיימו התולדה כוח

כאילו בראשית, במעשה ומכחיש משנה מינין, שני והמרכיב

הוא ויחפוץ הצורך כל בעולמו הקב"ה השלים שלא יחשוב

עולם" של בבריאתו רלה)לעזור סי' ח"ח הלוי .(שבט

חדש, מין יצירת מצד האיסור שאין נראה הרמב"ם בדעת אך

ההרבעה את כשעושה רק הוא מהתורה האיסור כי כתב שהרי

פסק וכן ג)להלןבידו. הרי(בהל' בהמתו והרכיב שעבר "מי

אסור שהנוצר הכרם מכלאי בשונה בהנאה", מותר מהם הנולד

מעשה בעצם אלא התוצאה בגלל אינו שהאיסור ומאחר בהנאה.

כשעשה וגם איסור אין מעשה עושה כשאינו הרי ההרכבה,

הוא שאיסורם זרעים ככלאי שלא התולדות, נאסרים אין מעשה

בהנאה אף אסורים ולכן החדש המין יצירת ל"דמצד עמ'(לקו"ש

(125.

יש האם לשאלה ביחס אוירבך הגרש"ז כתב לכך בדומה

מבריה תאים חלקיקי מכניסים בה גנטית, בהנדסה כלאים איסור

כלאי בין לחלק שיש – תכונותיה את ומשנים לשניה אחת

" נאמר בזרעים בהמה: לכלאי כלאיים",jcyזרעים תזרע לא

אם גם ולכן מעורבים, במינים זרועה תהא לא שהשדה היינו

היתה לא באדמה אותה זורע היה שאם תמצית לעץ מזריק

בכלאי ואילו מינים. משני זרועה השדה כי לאסור, יש צומחת,

" נאמר עלjzndaבהמה איסור היינו כלאיים", תרביע לא

שתי של 'גוף'zendaחיבור שאינם תאים חלקיקי ובהכנסת ,

איסור אין ק)בהמה סי' תניינא שלמה .(מנחת

ה'תשע"ב תמוז י"ג שלישי יום השדה את שמחלק הנחל

:· ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈÈ�Ú ˙Â�˙Ó ˙ÂÎÏ‰CBúa ìçð äéä̈¨©©§

øö÷ì ìBëé BðéàL íénä únà Bà ,CLBî BðéàL ét ìò óà ,äãOä©¨¤©©¦¤¥¥©©©©¦¤¥¨¦§Ÿ

ãvî äàt ïúBðå ,úBãN ézLk Bæ éøä ...úçàk äéããö éðLaM äî©¤¦§¥§¨¤¨§©©£¥¦§¥¨§¥¥¨¦©

.Bîöòì äæ ãvî äàôe Bîöòì äæ¤§©§¥¨¦©¤§©§

כדי השדה צדדי שני בין המפסיק שהנחל מפרשים יש

הוא אחת, לכל פאה להשאיר שצריך שדות כשתי להחשיבה

ערופה עגלה לענין המוזכר איתן' ד)'נחל כא, והכוונה(דברים .

לזריעה" ראוי שאין ואבנים צרורות מלא קשה (רשב''םל"קרקע

הנחל) ד''ה א. נ'ה, מיםב''ב השופע לנחל שהכוונה שפירשו ויש (ר''ש.

מ''א) פ''ב .פאה

אע''פ השדה בתוך ''נחל שכתב הרמב''ם epi`yומלשון

jyenרצה הירושלמי), לשון הוא (וכן שדות'' כשתי זו הרי ...

ראשונה' שם)ה'משנה מים(פאה של בנחל שמדובר להוכיח

זורמים אינם אך בנחל מים שיש היינו מושך" שאינו ו"אע"פ

ועומדים. מכונסים אלא ו'מושכים',

איתן' ל'נחל מתכוון הרמב''ם שגם ולומר לדחות יש אך



צה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב תמוז י"א ראשון יום קטן ידי על בשבת טלטול

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰òøæì éBb ÷Bðéúì øîà íàå§¦¨©§¦¦§Ÿ©

.øzî ,õøàì äöeça Bì§¨¨¨¤ª¨

א)בגמרא קלט, לזרוע(שבת ישראל לתינוק נותנים שאין אמרו

בגדלותו. אף כן לעשות יתרגל שלא כדי

הרשב"א א)וכתב קיד, שאסור(יבמות שאף ללמוד יש מכאן כי

לא שהרי מותר, דרבנן באיסור בידים, איסור דבר לקטן להאכיל

כן יעשה שמא החשש בגלל רק אלא האיסור עצם מחמת אסרו

לצורך עושה התינוק כאשר רק אסרו זה חשש ומפני כשיגדיל,

ראיה אסרו. לא עצמו לקטן צורך בכך יש כאשר אך הגדול,

בגמרא מבואר ב)לדבר: מ, על(עירובין 'שהחיינו' לברך שאין

לקטן ולתת המועדים) בשאר (כמו הכיפורים ביום הכוס

את מאכילים והרי בגדלותו. כך לעשות יתרגל שמא לשתות,

שבדבר אלא לכך! חוששים ולא הכיפורים ביום הקטנים

אסרו. לא עצמו הקטן לצורך הנעשה

התוספות א)וכתבו קלט, רק(שבת הוא יתרגל שמא החשש כי

בברית אך הכיפורים, ביום הכוס שתיית כגון קבוע, במנהג

ברכה של מכוס לשתות לקטן לתת מותר הכיפורים ביום מילה

קבוע. מנהג זה שאין כיון

גם כי אומרים יש כלאים? נטיעת לגבי אף לכך חששו ולמה

זורעים שנה בכל כי קבוע לדבר נחשב שם)זה שבת ויש(ר"ן .

מצוה צורך משום רק התירו מילה בברית כי (ריטב"אאומרים

שם) .עירובין

ישראל' ה'תפארת כתב זה סט"ו)ולפי ח"א רעק"א בשו"ת כי(הובא

תינוק, ידי על הכנסת לבית בשבת ספרים לטלטל להתיר ניתן

התורה) מן הרבים רשות שאינו (במקום הטלטול איסור שכן

מנהג זה ואין מאחר שיתרגל חשש כאן אין וגם מדרבנן, הוא

קבוע.

איגר הגר"ע הנעשה(שם)אך שבדבר וכתב כך, על חולק

מקום ומכל הרגל. של חשש כשאין אפילו אסור הגדול לצורך

יצטרף והגדול בעצמו בו שיתפלל סידור לשאת לו לתת ניתן

עמו.

ה'תשע"ב תמוז י"ב שני יום גנטית והנדסה בהמה כלאי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰äá÷ð ìò øëæ áékønä©©§¦¨¨©§¥¨

,ä÷Bì Bðéàå ...ä÷Bì äæ éøä ¯ íiaL äiç éðéîa elôà ...Bðéî dðéàL¤¥¨¦£¦§¦¥©¨¤©¨£¥¤¤§¥¤

ìB÷a ïøøBòL Bà ,ãáìa äæ ìò äæ íìòä íà ìáà ...Bãéa ñéðëiL ãò©¤©§¦§¨£¨¦¤¡¨¤©¤¦§©¤§¨§

.úecøî úkî BúBà ïékî ¯©¦©©©§

שרק לדייק יש שבים" חיה במיני "אפילו הרמב"ם מלשון

mi zeigaלא אך כלאים, איסור .(רדב"ז)mibcaיש

דגים אחת לבריכה להכניס אין מקום שמכל אומרים יש אך

כך על לוקין שאין אף כי זה, את זה המפרים שונים ממינים

הרמב"ן דברי לפי וזאת, כאן. גם קיים האיסור טעם מהתורה,

יט) יט, בהם(קדושים ונתן בעולם... המינים ברא השם "כי שביאר:

שירצה... זמן כל לעד המינים בהן שיתקיימו התולדה כוח

כאילו בראשית, במעשה ומכחיש משנה מינין, שני והמרכיב

הוא ויחפוץ הצורך כל בעולמו הקב"ה השלים שלא יחשוב

עולם" של בבריאתו רלה)לעזור סי' ח"ח הלוי .(שבט

חדש, מין יצירת מצד האיסור שאין נראה הרמב"ם בדעת אך

ההרבעה את כשעושה רק הוא מהתורה האיסור כי כתב שהרי

פסק וכן ג)להלןבידו. הרי(בהל' בהמתו והרכיב שעבר "מי

אסור שהנוצר הכרם מכלאי בשונה בהנאה", מותר מהם הנולד

מעשה בעצם אלא התוצאה בגלל אינו שהאיסור ומאחר בהנאה.

כשעשה וגם איסור אין מעשה עושה כשאינו הרי ההרכבה,

הוא שאיסורם זרעים ככלאי שלא התולדות, נאסרים אין מעשה

בהנאה אף אסורים ולכן החדש המין יצירת ל"דמצד עמ'(לקו"ש

(125.

יש האם לשאלה ביחס אוירבך הגרש"ז כתב לכך בדומה

מבריה תאים חלקיקי מכניסים בה גנטית, בהנדסה כלאים איסור

כלאי בין לחלק שיש – תכונותיה את ומשנים לשניה אחת

" נאמר בזרעים בהמה: לכלאי כלאיים",jcyזרעים תזרע לא

אם גם ולכן מעורבים, במינים זרועה תהא לא שהשדה היינו

היתה לא באדמה אותה זורע היה שאם תמצית לעץ מזריק

בכלאי ואילו מינים. משני זרועה השדה כי לאסור, יש צומחת,

" נאמר עלjzndaבהמה איסור היינו כלאיים", תרביע לא

שתי של 'גוף'zendaחיבור שאינם תאים חלקיקי ובהכנסת ,

איסור אין ק)בהמה סי' תניינא שלמה .(מנחת

ה'תשע"ב תמוז י"ג שלישי יום השדה את שמחלק הנחל

:· ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈÈ�Ú ˙Â�˙Ó ˙ÂÎÏ‰CBúa ìçð äéä̈¨©©§

øö÷ì ìBëé BðéàL íénä únà Bà ,CLBî BðéàL ét ìò óà ,äãOä©¨¤©©¦¤¥¥©©©©¦¤¥¨¦§Ÿ

ãvî äàt ïúBðå ,úBãN ézLk Bæ éøä ...úçàk äéããö éðLaM äî©¤¦§¥§¨¤¨§©©£¥¦§¥¨§¥¥¨¦©

.Bîöòì äæ ãvî äàôe Bîöòì äæ¤§©§¥¨¦©¤§©§

כדי השדה צדדי שני בין המפסיק שהנחל מפרשים יש

הוא אחת, לכל פאה להשאיר שצריך שדות כשתי להחשיבה

ערופה עגלה לענין המוזכר איתן' ד)'נחל כא, והכוונה(דברים .

לזריעה" ראוי שאין ואבנים צרורות מלא קשה (רשב''םל"קרקע

הנחל) ד''ה א. נ'ה, מיםב''ב השופע לנחל שהכוונה שפירשו ויש (ר''ש.

מ''א) פ''ב .פאה

אע''פ השדה בתוך ''נחל שכתב הרמב''ם epi`yומלשון

jyenרצה הירושלמי), לשון הוא (וכן שדות'' כשתי זו הרי ...

ראשונה' שם)ה'משנה מים(פאה של בנחל שמדובר להוכיח

זורמים אינם אך בנחל מים שיש היינו מושך" שאינו ו"אע"פ

ועומדים. מכונסים אלא ו'מושכים',

איתן' ל'נחל מתכוון הרמב''ם שגם ולומר לדחות יש אך



v"ndqeצו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

''אע''פ והלשון – הרשב''ם) (כפירוש לזריעה ראוי epi`yשאינו

jyenיבשה בקרקע מדובר אלא כלל, מים בו שאין מתפרש ''

לזריעה ראויה והיה)שאינה ד"ה ביה''ל פ''ג, מתנ''ע אמונה, .(דרך

הוא לשניים השדה את שמחלקת המים אמת רוחב ושיעור

ה'כסף וכתב כאחת''. צדדיה שבשני ''מה קצירת המונע רוחב

בצידה העומד כאשר רק השדה את מחלקת המים שאמת משנה'

היא אם אבל השני, בצידה גם עת באותה לקצור יכול האחד

יעמוד אם כאחת הצדדים בשני לקצור שאפשר אף יותר, רחבה

rvn`aהשדה את ומחלקת מפסיקה היא הרי – המים אמת

מפרש קורקוס הר''י ואילו שם)(כפירושלשנים. במשנה שאמתהרע''ב

שהעומד עד כך כל רחבה ''כשהיא רק מחלקת rvn`aהמים

משני לקצור יכול אם אבל ומכאן'', מכאן לקצור יכול אינו

שבעומדו אף באמצע, (בעומדו כאחד המיםהצדדים אמת בצדי

שדה זו והרי מחלקת המים אמת אין – זאת) לעשות יוכל לא

אחת.

ה'תשע"ב תמוז י"ד רביעי יום עני במעשר לזכות כדי הפקר

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈÈ�Ú ˙Â�˙Ó ˙ÂÎÏ‰ïî Léøôî Ck øçà©©¨©§¦¦

,åéìòáì àeäå ,'éðL øNòî' àø÷pä àeäå ,äøNòî ãçà øàMä©§¨¤¨¥£¨¨§©¦§¨©£¥¥¦§¦§¨¨

.íéìLeøéa BúBà ïéìëBà§¦¦¨©¦

הרדב"ז תשלא)כתב סימן החדשות המעשרות(שו"ת הפרשת שבעת

מפקיר הריני – עני' 'מעשר שנת היא הזו השנה אם לומר: נהגו

עני. מדין וזוכה

שלושה בפני להתבצע צריך הפקר הלוא השאלה: ונשאלת

פ"טאנשים אתה"ד)(ירושלמי להפריש הקפידו לא ומדוע ,

שלושה? בפני המעשרות

השל"ה כך על כתב מזו אליעזריתירה בציץ מובא – האותיות (שער

י) סי' לומרח"ד עני, מעשר כשמפריש ישראל, בארץ "ונוהגים :

[במעשר]. בה זוכה כך ואחר עני הוא שאז נכסי', מפקיר 'הריני

הפקר. אינו דהפקרם הנה, בואי מיום זה על התרעמתי ואני

וכן שלשה, בפני אלא הפקר הוי דלא לן קיימא דהא חדא,

– גמור הפקר הוי אפילו ועוד: כן. שכתב חרדים בספר מצאתי

נפשך ממה בשטר, הן פה בעל הן אחר, אצל חובות לו שיש מי

מוחל הפקר בשעת אם הן כראוי]: נוהג [אינו עבד שפיר דלא

כשתבעו מחילה דהוי כן אם אותם... מוחל אם לא, או החובות

אינו בודאי אלא נמחל, דכבר בידו הוא גזול לו שיפרע כך אחר

ההוראה חכמי גדולי עם מזה ודברתי עני... אינו נמצא מוחל,

לדברי". והסכימו

כדי הנכסים מהפקרת להימנע יש השל"ה לדעת כלומר,

בפני מפקיר איננו א. הבאות: מהסיבות עני, במעשר לזכות

אחר לו אסור היה גמור, הפקר מפקיר היה אם גם ב. שלושה.

בידו. הוא גזל יתבע ואם שלו חוב מבעלי חובות לתבוע כך

ה'תשע"ב תמוז ט"ו חמישי יום מתנדבים גויים

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈÈ�Ú ˙Â�˙Ó ˙ÂÎÏ‰ìhì ìàøNéì øeñà̈§¦§¨¥¦Ÿ

ïBîî çìML íéBbä ïî øN Bà Cìîe ...äéñäøôa íéBbä ïî ä÷ãö§¨¨¦©¦§©§¤§¨¤¤©¦©¦¤¨©¨

àlL éãk ,øúqa íéBb éiðòì ïúpéå ,epnî ïéìèBð ...ä÷ãöì ìàøNéì§¦§¨¥¦§¨¨§¦¦¤§¦¨¥©£¦¥¦©¥¤§¥¤Ÿ

.Cìnä òîLé¦§©©¤¤

מבואר בתחילה לסופה: מתחילתה סותרת ההלכה לכאורה,

מגויים צדקה ליטול ואילוiqdxta`שאסור מותר, בצנעה אך

אותה נותנים צדקה שלח מלך שאם נאמר miiebבהמשך iiprl

xzqa!בסתר אפילו לחלקה אין ישראל שלעניי הרי ,

לבאר: ויש

משום הוא בצנעה אפילו מגויים צדקה ליטול האיסור

יתמו שכאשר היינו תשברנה", קצירה "ביבוש שנאמר

צדקה מהם יטלו ואם מלכותם, תשבר האומות של זכויותיהם

צדקה המקבל על שמדובר ההלכה ובתחילת זכויותיהם. ירבו

בהמשך אך זה, שיקול על גוברת האישית טובתו הרי לעצמו,

זכות לגרום לו שאסור לאחרים הנוטל צדקה גבאי על מדובר

אחרים למען סק"א)לגויים רנד סי' יו"ד .(דרישה

הט"ז סק"א)אך מהגויים(שם צדקה בנטילת אם כך: על תמה

לעשות לאדם מותר איך הגלות, את מאריכים זכויותיהם וריבוי

האישית? לטובתו זאת

לומר: ויש

על צדקה בנתינת דווקא הוא קצירה' 'ביבוש מצד האיסור

בתחילת ואילו מלכותו, את מאריכים זו שבזכות שר או מלך ידי

ה', חילול מצד הוא האיסור שבו יחידי, בגוי מדובר ההלכה

שביניהם העניים את מפרנסים ישראל שאין סנהדריןשיאמרו (רש"י

ב) בצנעהכו, ולא בפרהסיא הוא זה ואיסור לג)(צי, סי' חט"ו אליעזר .ץ

עצמו לישראל(שם)והט"ז במכוון נותן הגוי כאשר מתרץ:

נותן אם אך מלכותם נמשכת כך ידי ועל זכות, ריבוי בכך יש

ואין כך, כל גדולה זכות זו אין יד, פושט כל על רחמנות מצד

מלכותם. להארכת גורם זה

אליעזר' למשימת(שם)וב'ציץ גויה לקבל מותר האם מסתפק

צדקה קבלת איסור בכך שיש או הרפואה, בבית התנדבות

לסברא להתיר. יש האמורות הסברות שתי שלפי וכתב מגויים?

קצירה' 'ביבוש של איסור אין מיחיד צדקה בקבלת – הראשונה

ביזיון משום אין בחולים בטיפול לעזרה התנדבות ובקבלת

מצד נעשית שההתנדבות כיוון - הט"ז לסברת וכן ה'. וחילול

לקבלה. מותר המתנדבת של טבעה

חסידים בספר הנאמר שלפי שנז)ואף נכרי(סי' "שכשעושה

הבא בעולם לאו ואם הזה, בעולם לו לשלם צריך לישראל טוב

להחמיר, שיש יתכן – משלו" לנכרי ויתנו לישראל ימעטו

פאלאג'י הגר"ח דברי לפי להקל יש סי'למעשה יו"ד ח"ג ללב (יפה

ו"נודערנד) לכך, לחשוש אין הדדית היא ההתנדבות שכאשר

וכל וישמעאלים, אדום ישראלים – מזה זה שמקבלים בגויים

מהם". שנוטלים ממה יותר להם מעלים ישראל בית
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ה'תשע"ב תמוז ט"ז שישי יום המחשבה על ברכה

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äîeøz Léøônä ìëå§¨©©§¦§¨

ìò ïéëøánL Cøãk LéøôiL íã÷ Cøáî ¯ øNòî úîeøz Bà äìBãb§¨§©©£¥§¨¥Ÿ¤¤©§¦§¤¤¤§¨§¦©

.úBåönä ìk̈©¦§

כאשר גם להיעשות יכולה תרומה שהפרשת הוא דין

כלום" בשפתיו הוציא ולא במחשבתו הט"ז)"הפריש פ"ד .(להלן

מחשבה? ע"י תרומה בהפרשת הברכה דין מה לעיין: ויש

ולכן במחשבה, תרומה על כלל מברכים שאין שכתב מי יש

הברכה את שמפסיד מפני במחשבה יתרום לא (מעדנילכתחילה

הט"ז) פ"ב תרומות הרא"שארץ מדברי אך פ"ד. ט)(ע"ז שאףסי' דייקו

לברך. צריך במחשבה תרומה על

יש במחשבה תרומה על גם לברך שצריך זו, שיטה ועל

בלב שנעשה מפני חמץ ביטול על מברכים אין הרי להקשות:

שבלב דברים על מברכים תלב)ואין סי' או"ח איך(ב"י כן, ואם .

במחשבה? שנעשית התרומה על לברך אפשר

לבאר: ויש

שעיקר כיון מעשה נחשבת במחשבה תרומה הפרשת

כשנעשית שגם ומאחר לכהן, הנתינה מעשה הוא ההפרשה

עליה לברך ניתן הנתינה, מעשה לידי לבוא סופה במחשבה,

ל) סי' רעק"א .(שו"ת

לבאר: יש ועוד

שם שקורא כיון כי למעשה נחשבת עצמה המחשבה

שיצאו תרומה דין אלו פירות על חל התרומה על במחשבתו

על מברכים זה ביאור לפי ואולם תרומה. לקדושת ובאו מחולין

עיניו ה"נותן אבל התרומה, על שם בקורא רק במחשבה תרומה

חלה מה על מבורר לא שעדיין אחר" בצד ואוכל זה בצד

שיפריש עד יברך לא כ)התרומה, סי' שבת דיני בינה .(אמרי

(ax 'nr n"exz zyxtd jxr z"vp`)

ה'תשע"ב תמוז י"ז קודש שבת למקוה חבית בין

:„Î ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰...úéáçä úà ÷ãBaä©¥¤¤¨¦

ìL ãò älçz d÷ãaL úòî ¯ õîç dàöîe d÷ãa ïîæ øçàìeäL §©©§©§¨¨§¨¨Ÿ¤¥¥¤§¨¨§¦¨©§Ÿ¨

úéáça BlL äîeøzäL íéîiä ïúBàa áLçL ïéé ìëå ,ïéé éàcå ,íéîé̈¦©©©¦§¨©¦¤¨©§¨©¨¦¤©§¨¤¤¨¦

,÷ôñ ¯ Cìéàå ïàkî ;ïwúî àeä éøä ,Bæéøöåepnî Léøôäì C £¥§ª¨¦¨¨¥¨¨¥§¨¦§©§¦¦¤

.äiðL äîeøz§¨§¦¨

ב)בגמרא ב, חומץ(נדה נעשתה מתי ספק נולד שכאשר מבואר

טבל חזקת יש הפריש שבעבורו ליין א. לריעותא': 'תרתי יש

יין. חזקת לה אין חומץ, נעשתה שהחבית לאחר ב. מעיקרא.

שמעון רבי ולדעת ודאי טבל זה הרי רבנן שלדעת בגמרא ואמרו

הרמב"ם ופסק טבל. ספק זה oernyהרי iaxk.

ביאור: וצריך

שנמדד ב"מקוה גם היא מחלוקת שאותה מבואר בגמרא

לריעותא': 'תרתי יש בזה שגם נחסר מתי ידוע ולא חסר" ונמצא

ב. מעיקרא. טומאה חזקת יש גביו על שנעשו לטהרות א.

שנעשו הטהרות רבנן לדעת כאן, ואף משיעורו. נחסר המקוה

הרי שמעון רבי ולדעת ודאית טומאה למפרע טמאים גביו על

היחיד ברשות טהורות, הרבים "ברשות ולכן טומאה ספק זו

תולין".

מקואות בהלכות ה"ה)אמנם, הרמב"ם(פ"י "מקוהopaxkפסק :

ברשות שהיה בין הרבים ברשות שהיה בין חסר, ונמצא שנמדד

טמאות"! למפרע גביו על שנעשו הטהרות כל היחיד,

סופר' ה'חתם שם)ומבאר לנדה :(חי'

חומץ שנעשתה החבית בדין שיטות שתי יש (כמבוארלמעשה,

א) צו, יין,בב"ב ודאי הראשונים ימים ג' "כל יוחנן רבי לדעת :

מתחיל שהיין היינו עקר", ש"מעילאי כיון ספק", ואילך מכאן

ג' במשך ומחמיץ ויורד החבית של העליון בחלקה להחמיץ

החבית) במעלה (הנעשית הראשונה בבדיקה כאשר ולכן ימים.

ואילו יין. זה היה הבאים הימים בג' גם ודאי יין, טעם היה

חומץ, ודאי האחרונים ימים ג' "כל לוי בן יהושע רבי לדעת

להחמיץ מתחיל היין עקר", "מתתאי כי ספק", ולהלן מכאן

אף ולכן, ימים. ג' משך ומחמיץ ועולה החבית בתחתית

להחמיץ התחילה שהחבית יתכן יין טעם היה שבתחילה

בתחתיתה.

לריעותא' 'תרתי יש שבחבית הגמרא שדברי לומר יש ומעתה

– בחבית שנולדה הריעותא וזו עקר", ש"מתתאי הדעה לפי הם

הרמב"ם אבל הראשונה. הבדיקה בשעת כבר שהחמיצה שיתכן

הראשונים ימים בג' כן ואם עקר", ש"מעילאי הדעה לפי פסק

במקוה אבל זו, חזקה אחר והולכים יין ודאי בחזקת החבית

וכבר האחרונה הבדיקה לאחר מיד להחסיר שהחל יתכן שנחסר,

חזקתו. הורעה



צז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב תמוז ט"ז שישי יום המחשבה על ברכה
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כאשר גם להיעשות יכולה תרומה שהפרשת הוא דין

כלום" בשפתיו הוציא ולא במחשבתו הט"ז)"הפריש פ"ד .(להלן

מחשבה? ע"י תרומה בהפרשת הברכה דין מה לעיין: ויש

ולכן במחשבה, תרומה על כלל מברכים שאין שכתב מי יש

הברכה את שמפסיד מפני במחשבה יתרום לא (מעדנילכתחילה

הט"ז) פ"ב תרומות הרא"שארץ מדברי אך פ"ד. ט)(ע"ז שאףסי' דייקו

לברך. צריך במחשבה תרומה על

יש במחשבה תרומה על גם לברך שצריך זו, שיטה ועל

בלב שנעשה מפני חמץ ביטול על מברכים אין הרי להקשות:

שבלב דברים על מברכים תלב)ואין סי' או"ח איך(ב"י כן, ואם .

במחשבה? שנעשית התרומה על לברך אפשר

לבאר: ויש

שעיקר כיון מעשה נחשבת במחשבה תרומה הפרשת

כשנעשית שגם ומאחר לכהן, הנתינה מעשה הוא ההפרשה

עליה לברך ניתן הנתינה, מעשה לידי לבוא סופה במחשבה,

ל) סי' רעק"א .(שו"ת

לבאר: יש ועוד

שם שקורא כיון כי למעשה נחשבת עצמה המחשבה

שיצאו תרומה דין אלו פירות על חל התרומה על במחשבתו

על מברכים זה ביאור לפי ואולם תרומה. לקדושת ובאו מחולין

עיניו ה"נותן אבל התרומה, על שם בקורא רק במחשבה תרומה

חלה מה על מבורר לא שעדיין אחר" בצד ואוכל זה בצד

שיפריש עד יברך לא כ)התרומה, סי' שבת דיני בינה .(אמרי

(ax 'nr n"exz zyxtd jxr z"vp`)

ה'תשע"ב תמוז י"ז קודש שבת למקוה חבית בין

:„Î ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰...úéáçä úà ÷ãBaä©¥¤¤¨¦

ìL ãò älçz d÷ãaL úòî ¯ õîç dàöîe d÷ãa ïîæ øçàìeäL §©©§©§¨¨§¨¨Ÿ¤¥¥¤§¨¨§¦¨©§Ÿ¨

úéáça BlL äîeøzäL íéîiä ïúBàa áLçL ïéé ìëå ,ïéé éàcå ,íéîé̈¦©©©¦§¨©¦¤¨©§¨©¨¦¤©§¨¤¤¨¦

,÷ôñ ¯ Cìéàå ïàkî ;ïwúî àeä éøä ,Bæéøöåepnî Léøôäì C £¥§ª¨¦¨¨¥¨¨¥§¨¦§©§¦¦¤

.äiðL äîeøz§¨§¦¨

ב)בגמרא ב, חומץ(נדה נעשתה מתי ספק נולד שכאשר מבואר

טבל חזקת יש הפריש שבעבורו ליין א. לריעותא': 'תרתי יש

יין. חזקת לה אין חומץ, נעשתה שהחבית לאחר ב. מעיקרא.

שמעון רבי ולדעת ודאי טבל זה הרי רבנן שלדעת בגמרא ואמרו

הרמב"ם ופסק טבל. ספק זה oernyהרי iaxk.

ביאור: וצריך

שנמדד ב"מקוה גם היא מחלוקת שאותה מבואר בגמרא

לריעותא': 'תרתי יש בזה שגם נחסר מתי ידוע ולא חסר" ונמצא

ב. מעיקרא. טומאה חזקת יש גביו על שנעשו לטהרות א.

שנעשו הטהרות רבנן לדעת כאן, ואף משיעורו. נחסר המקוה

הרי שמעון רבי ולדעת ודאית טומאה למפרע טמאים גביו על

היחיד ברשות טהורות, הרבים "ברשות ולכן טומאה ספק זו

תולין".

מקואות בהלכות ה"ה)אמנם, הרמב"ם(פ"י "מקוהopaxkפסק :

ברשות שהיה בין הרבים ברשות שהיה בין חסר, ונמצא שנמדד

טמאות"! למפרע גביו על שנעשו הטהרות כל היחיד,

סופר' ה'חתם שם)ומבאר לנדה :(חי'

חומץ שנעשתה החבית בדין שיטות שתי יש (כמבוארלמעשה,

א) צו, יין,בב"ב ודאי הראשונים ימים ג' "כל יוחנן רבי לדעת :

מתחיל שהיין היינו עקר", ש"מעילאי כיון ספק", ואילך מכאן

ג' במשך ומחמיץ ויורד החבית של העליון בחלקה להחמיץ

החבית) במעלה (הנעשית הראשונה בבדיקה כאשר ולכן ימים.

ואילו יין. זה היה הבאים הימים בג' גם ודאי יין, טעם היה

חומץ, ודאי האחרונים ימים ג' "כל לוי בן יהושע רבי לדעת

להחמיץ מתחיל היין עקר", "מתתאי כי ספק", ולהלן מכאן

אף ולכן, ימים. ג' משך ומחמיץ ועולה החבית בתחתית

להחמיץ התחילה שהחבית יתכן יין טעם היה שבתחילה

בתחתיתה.

לריעותא' 'תרתי יש שבחבית הגמרא שדברי לומר יש ומעתה

– בחבית שנולדה הריעותא וזו עקר", ש"מתתאי הדעה לפי הם

הרמב"ם אבל הראשונה. הבדיקה בשעת כבר שהחמיצה שיתכן

הראשונים ימים בג' כן ואם עקר", ש"מעילאי הדעה לפי פסק

במקוה אבל זו, חזקה אחר והולכים יין ודאי בחזקת החבית

וכבר האחרונה הבדיקה לאחר מיד להחסיר שהחל יתכן שנחסר,

חזקתו. הורעה



mi`lkצח zekld - fenz `"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd fenz f"iÎ`"i -

ה'תשע"ב תמוז י"א ראשון יום

mi`lM zFkld¦§¦§©¦
ו ¤¤ּפרק

ׁשהֹוסיף‡. עד המקּימֹו אֹו ּבּכרם, ּתבּואה אֹו ירק ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּזֹורע
זה הרי - ׁשׁשּבמאתים ׁשּסביבֹותיו הּגפנים מן מקּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּכל ורֹואין מרּבעֹות; ולא עגּלֹות רּוח, לכל אּמה ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֻֻעׂשרה
מלא ּכּלֹו הּוא ּכאּלּו אּמה, ּוׁשלׁשים ׁשּתים ׁשרחּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻהעּגּול
עם נתקּדׁשה זה, עּגּול ּכל ּבתֹו ׁשּתהיה ּגפן וכל - ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָירק

מתקּדׁשֹות. אינן לעּגּול, ׁשחּוץ וכל ְְְִִֵֶַַָָָָָהּירק,
ּובין·. הּזה העּגּול ׂשפת ּבין ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אּמֹות ארּבע על יתר לֹו ׁשחּוצה הּגפנים אםׁשּורֹות אבל . ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ
את רֹואין - ּפחֹות אֹו מצמצמֹות אּמֹות ארּבע ּביניהן ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻהיה
העּגּול רחב ּוכאּלּו לֹו, הּסמּוכה לּׁשּורה הּגיע ּכאּלּו ְְְִִִִִִַַַַָָָָֹהעּגּול
ׁשל זה עּגּול ּבתֹו ׁשּתּפל ּגפן ּכל ורֹואין אּמה; ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹארּבעים

מתקּדׁשת. היא הרי אּמה, ְְֲִִִֵֶֶַַַָָארּבעים
אבל‚. הּכרם; ּבתֹו מקּים אֹו ּבזֹורע אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּמה

- לֹו וסמ לּכרם, חּוצה ׁשּורֹותהּזֹורע ׁשּתי מקּדׁש זה הרי ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ארּבע ויתר הּזרע ּכל ּבאר לּזרע, הּסמּוכֹות ּגפנים ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשל
אּמֹות, ארּבע רחב הּזרע מן ּומתקּדׁש לּזרע; חּוץ ְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַֹאּמֹות

ּכרם ׁשל הּׁשּורה ּכל אינֹוּבאר יחידית, ּגפן ּבצד זרע ואם . ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה אּלא הּזרע מן ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמקּדׁש

צעירה]ילּדה„. את[=גפן מקּדׁשת אינּה מּטפח, ּפחֹות ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ואחת ׁשּתים, ּכנגד ּבׁשּתים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָהּזרעים.

זנב כזנב]יֹוצאת בולטת הּכרם[החמישית ּכל היה אם אבל ; ֲִֵֶֶַָָָָָָ
מקּדׁש. זה הרי ְֲֵֵֵֶַּכן,

זֹורע‰. - ּכרם עׂשּויה הּתחּתֹונה זֹו, ּגּבי על זֹו ּגּנֹות ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּתי
קרֹוב טפחים עׂשרה לאויר מּגיע ׁשהּוא עד העליֹונה, ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאת
יחידית לגפן אֹו לּכרם סמּו טפחים עׂשרה ׁשאויר ,לּכרם; ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
- ּכרם עׂשּויה העליֹונה היתה ואם זרעים. ּבֹו לזרע ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹאסּור

זֹורע זה מּׁשלׁשההרי למּטה מּגיע ׁשהּוא עד הּתחּתֹונה, את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
הּגפנים. מעּקר ְְִִִֵַַָָטפחים

.Âּבּה לּטע ונמל ּתבּואה, אֹו ירק זרּועה ׂשדהּו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָמי
ולא נֹוטע; ּכ ואחר ּבּמחרׁשה, הּזרעים את הֹופ - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּגפנים
לזרעּה ונמל ּגפנים, נטּועה היתה .יהפ ּכ ואחר ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹיּטע
הּזרעים; את זֹורע ּכ ואחר הּגפנים, את מׁשרׁש - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָזרעים
ּפחֹות אּלא מהן יּׁשאר ׁשּלא עד הּגפנים את לקץ רצה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹואם
יחזר ּכ ואחר לזרע, מּתר זה הרי - לארץ סמּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻמּטפח

הּגפנים מן ּבארץ הּנׁשאר את .ויׁשרׁש ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
.Ê[=המטמין]הּמבריּבתֹו הבריכּה אפּלּו ּבארץ, הּגפן את ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּכסילֹון ונעׂשת ׁשּיבׁשה ׁשל[=צינור]הּדלעת סילֹון ּבתֹו אֹו , ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ
הרי - יתר אֹו טפחים ׁשלׁשה ּגּבּה על עפר היה אם - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹחרׂש

אסּור - מּזה ּפחֹות ּגּבּה על היה ואם ּגּבּה; על לזרע מּתר ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻזה
ּבצּדּה. לזרע ּומּתר ּגּבּה, על ְְְִִִַַַַָָָֹֹֻלזרע

.Áאּלא ּגּבּה על עפר ׁשאין ּפי על אף - ּבסלע ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהבריכּה
עליה זרע להביא מּתר אצּבעֹות, ּדבריםׁשלׁש ּבּמה . ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ

עּקרּה היה אם אבל נראה; הּגפן עּקר ּבׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאמּורים?
ּכ ואחר רּוח, לכל טפחים ׁשּׁשה להרחיק צרי - ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָנראה
ּכמֹו הברכה, ׁשּלא יחידית ּגפן מּכל ׁשּמרחיק ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֻיזרע,

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ëּביניהן יׁש אם - נראין ועּקריהן ּגפנים, ׁשלׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּמברי

לׁשאר מצטרפֹות אּלּו הרי - ׁשמֹונה ועד אּמֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָמארּבע
אינן לאו, ואם הבריכן; לא ּוכאּלּו העֹומדֹות, ְְְְְִִִִִֵָָָָָֹּגפנים

.מצטרפֹות ְְִָ
.Èאין - מּׁשלׁש ּפחֹות מהןהיּו מרחיק אּלא מצטרפֹות, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

וזֹורע רּוח לכל טפחים .ׁשּׁשה ְְְִִֵַַָָָ
.‡Èהּׂשריגים ּתחת הּזֹורע הּיֹוצאין[=הענפים]ּכל והעלין ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ

מעּקר רחֹוק ׁשהּזרע ּפי על ואף קּדׁש, זה הרי - הּגפן ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמן
אּמֹות. ּכּמה ֶֶַַַָהּגפן

.·Èאּפפירֹות[=הגביה]הדלה מקצת על הּגפן -[קנים]את ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ
לא עליהן ׁשאין ּפי על ואף האּפפירֹות, מֹותר ּתחת יזרע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלא
סּכּו ּתחת הּזרע ואין הֹואיל - זרע ואם עלין; ולא ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹׂשריגין
ּבּדי מקצת על הּגפן הדלה אם וכן מּתר. זה הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּגפן,

אבל[=ענפי] והּברֹוׁש. הארז ּכגֹון ּפרי, עֹוׂשה ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָאילן
ּתחת לזרע מּתר זה הרי - מאכל אילן מקצת על הדלה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֻאם
ׁשאין הּגפן; ׂשריגי עליהן נמׁשכּו ׁשּלא האילן ּבּדי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמֹותר

לּגפן אּפפירֹות אֹותֹו ועֹוׂשה מאכל אילן מבּטל ואםאדם . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
זה הרי - הּזרע על וסּככּו ׁשּזרע, אחר הּׂשריגים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָנמׁשכּו

אחר. למקֹום ְְִֵַַָָמחזירן
.‚Èׁשאינֹו אילן מֹותר ּתחת אֹו האּפפירֹות מֹותר ּתחת ְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּזֹורע

זה הרי - הּזרע על וסּככּו הּגפן ׂשריגי ונמׁשכּו ּפרֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָעֹוׂשה
עֹוקר עֹוׂשה? ּכיצד אּלא הּׂשריגים. להחזיר אֹו לקּימֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאסּור

.הּזרע ֶַַ
.„Èהעריס מן הּיֹוצאין שוכבתקנים שהגפן הקנים [עריסת ְִִִִֶַָָ

לפסקןעליה] עליהן וחס יׁשחית[לחותכן], ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹ
ּכדי עׂשאן ואם ּתחּתיהן; לזרע מּתר זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻהאּפפירֹות
אסּור זה הרי הּיֹוצאין, והעלין הּׂשריגים עליהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהּלכּו

ּתחּתיהן. ְְִֵֶַַֹלזרע
.ÂËהּדלית מן אֹו העריס, מן הּיֹוצא מוגבהת]ּפרח -[גפן ִִִִֵֶֶַַַָָ

לזרע ואסּור הארץ, עד ּבֹו ּתלּויה מׁשקלת ּכאּלּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹרֹואין
לזרע אסּור לאילן, מאילן זמֹורה הּמֹותח וכן ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּתחּתיו;

ְֶַָּתחּתיה.
.ÊËּבאילן האחר הראׁש וקׁשר ּבזמֹורה, ּגמי אֹו חבל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹקׁשר

ּכדי זה חבל מתח ואם החבל; ּתחת לזרע מּתר זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ּכאּפפירֹות, הּוא הרי - והעלים הּׂשריגים עליו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהּלכּו

ּתחּתיו לזרע לֹו .ואסּור ְְְִַַָָֹ
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ז ¤¤ּפרק

אּמֹות‡. ארּבע מּמּנּו מרחיק - הּכרם ּבצד לזרע ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹהּבא
מּמּנה מרחיק - היא יחידית ּגפן ואם וזֹורע; הּגפנים, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמעּקרי

וזֹורע טפחים, ּבצדׁשּׁשה זֹו ּגפנים ׁשל אחת ׁשּורה היתה . ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
יחידית; ּכגפן אּלא ּכרם, זה אין - מאה הן אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָזֹו,
ׁשּורֹות, ׁשּתי היּו וזֹורע. טפחים, ׁשּׁשה הּׁשּורה מן ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּומרחיק
ואחר צד, מּכל אּמֹות ארּבע להרחיק וצרי ּכרם, אּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהרי

יזרע. ְִַָּכ
יֹותר·. אֹו ּגפנים ׁשלׁש ׁשּורה? ּבכל יהיה ּבּמהוכּמה . ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

אּמֹות מארּבע וגפן ּגפן ּכל ּבין ּבׁשהיה אמּורים? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדברים
ׁשמֹונה הּׁשּורֹות ׁשּתי ּבין היה אם אבל אּמֹות. ׁשמֹונה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָועד
זֹו ּכמבּדלֹות אּלּו הרי - עצמן הּגפנים מּמקֹום חּוץ ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֻאּמֹות,
מּכל טפחים ׁשּׁשה אּלא מרחיק ואינֹו אחד, ּכרם ואינן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּזֹו,
אּלּו הרי - אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּביניהן היה אם וכן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּורה.

רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה ּומרחיק אחת, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָּכגפן
מארּבע,‚. ּפחֹות ּביניהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ׁשּורֹות ׁשלׁש ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהיּו

אינּה ּכאּלּו האמצע, את ורֹואין ּכרם; אּלּו היּוהרי אם וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
יתר אֹו אּמֹות ׁשמֹונה וׁשּורה ׁשּורה ּכל ּובין ׁשּורֹות, ְְֵֵֶַָָָָָֹׁשלׁש

הּׁשּורֹות. ּבין זֹורע זה הרי -ֲֵֵֵֶַַ
את„. הּנֹוטע ,ׁשּורהלפיכ ּכל ּבין והרחיק מּתחּלה, ּכרמֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

מּכל וירחיק ּבתֹוכֹו, זרע להביא מּתר - אּמֹות ׁשמֹונה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻוׁשּורה
ּבלבד; טפחים ׁשּׁשה צריׁשּורה לֹו, חּוצה זרע אם אבל ְְֲִִִִִַַָָָָָָָ

הּכרמים ּכׁשאר אּמֹות ארּבע החיצֹונה מּׁשּורה ואיןלהרחיק . ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָ
- מאמצעֹו ׁשחרב ּככרם הּכרם, זה ׁשל הּׁשּורֹות ּבין ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּדין

מרחקין. נטען מּתחּלה ְְְֲִִִֵֶָָָָֻׁשהרי
חברֹו‰. ּובׂשדה ּגפנים, ׁשל אחת ׁשּורה זֹו ּבׂשדה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהיתה

ּביניהן ׁשּמפסיק ּפי על אף - לּה קרֹובה ּכנגּדּה ׁשנּיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּורה
ּדר אֹו הּיחיד, לרּבים{ּדר{נמּו ׁשהּוא ּגדר אֹו (הרבים), ִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּכרם; ׁשּתיהן להיֹות מצטרפֹות אּלּו הרי - טפחים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָמעׂשרה
מּׁשמֹונה ּפחֹות ּביניהן ׁשּיהיה .והּוא, ְְְִִֵֵֶֶֶֶָ

.Âאם - ּבּמדרגה אחת וׁשּורה ּבארץ, אחת ׁשּורה ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָנטע
מצטרפֹות; אין טפחים, עׂשרה הארץ מן הּמדרגה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּגבֹוהה

מצטרפֹות מּכן, .ּפחֹות ְְִִֵָָ
.Êּבזנב יֹוצאת ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים ּגפנים, חמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּנֹוטע

אּמֹות ארּבע מהן להרחיק וצרי קטן', 'ּכרם נקרא זה הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבאמצע, ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים נטען אם אבל רּוח. ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָלכל
ּכרם, אינן - ׁשנּיה ּבׁשּורה ּכנגּדן ּוׁשּתים זֹו ּבׁשּורה ׁשלׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאֹו

רּוח לכל טפחים ׁשּׁשה אּלא מהן מרחיק .ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
.Áּבית לכל ּגפנים עׂשר ללּקט ּבֹו יׁש אם - ׁשחרב ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכרם

זנב יֹוצאת ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים נטּועֹות ויהיּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָסאה,
כזנב] ׁשלׁש[בולטת ּכנגד ׁשלׁש לכּון ּבֹו יׁש אֹו זה, הרי - ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ

ּבכּלֹו. לזרע ואסּור ּדל', 'ּכרם ְְְְִִֶֶַַָָֹֻנקרא
.Ëיׁש אם - מערּבב אּלא ׁשּורֹות, ׁשּורֹות נטּוע ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֻּכרם

אינֹו לאו, ואם ּכרם. זה הרי ׁשלׁש, ּכנגד ׁשּתים לכּון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבֹו
וזֹורע.ּכרם ּגפן, מּכל טפחים ׁשּׁשה להרחיק ּדּיֹו אּלא ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

.È;ּכרם זה הרי - מכּון אינֹו והּנֹוף מכּונין, העּקרים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻהיּו

ּכרם אינֹו - מכּון אינֹו והעּקר מכּון, ואינןהּנֹוף ּדּקֹות היּו . ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
הּוא ּכיצד ּכרם. זה הרי - מכּונֹות הן והרי העבּו ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻמכּונֹות,
לזֹו. מּזֹו ּומֹותח הּמּדה, חּוט מביא מכּונֹות? הן אם ְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻיֹודע

.‡Èּבאמצעֹו ׁשחרב אםּכרם - סביביו מּכל ׁשלם ונׁשאר , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מרחיק זה הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש ׁשּבאמצעֹו ּבּקרחת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיׁש
ּבאמצע וזֹורע רּוח, לכל אּמֹות ארּבע הּגפנים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמעּקרי
יביא לא זה הרי אּמה, עׂשרה ׁשׁש ּבּה אין ואם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקרחת.
לכל אּמֹות ארּבע והרחיק הֹואיל - הביא ואם לׁשם; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָזרע

קּדׁש. לא זה הרי ּכרם, ׁשל הּגפנים מן ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹרּוח
.·Èּובין הּכרם סֹוף ּבין ּגפנים, ּבלא ּפנּוי ׁשּנׁשאר מקֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוכן

ׁשּתים ּבֹו יׁש אם - הּכרם' 'מחֹול הּנקרא והּוא ׁשּלֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּגדר
את וזֹורע אּמֹות, ארּבע הּגפנים מן מרחיק - אּמה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָעׂשרה

.הּׁשאר ְַָ
.‚Èלׁשםהיה זרע יביא לא אּמה, עׂשרה מּׁשּתים ּפחֹות ;ּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

קּדׁש. לא זה הרי אּמֹות, ארּבע והרחיק הֹואיל - הביא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַֹואם
לֹו אין - קטן ּכרם אבל ּגדֹול; ּבכרם אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבּמה
עד וזֹורע הּגפנים, מּסֹוף אּמֹות ארּבע מרחיק אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָמחֹול,
ׁשמֹונה וׁשּורה ׁשּורה ּכל ּבין ׁשהיה ּגדֹול ּכרם וכן ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּגדר.

מחֹול. לֹו אין יתר, אֹו ֵֵַָָאּמֹות
.„Èאֹו טפחים, מעׂשרה ּפחֹות הּכרם את הּמּקיף הּגדר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

טפחים ארּבעה רחב ּבֹו ואין טפחים עׂשרה ּגבהֹו -ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
אּמֹות, ארּבע הּגפנים מּסֹוף מרחיק אּלא מחֹול, לֹו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָאין
הּמחיצה ּובין הּגפנים ּבין היה אפּלּו הּמחיצה; עד ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוזֹורע

האּמה. חצי את זֹורע ּומחצה, אּמֹות ְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָארּבע
.ÂËעמק ׁשהּוא חריץ וכן טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּגדר

ּבצּדֹו ּכרם לּטע מּתר זה הרי - ארּבעה ורחב טפחים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻעׂשרה
מּכאן ּבצּדֹו וירקֹות איןמּכאן, אם - קנים ׁשל מחּצה אפּלּו ; ְְֲִִִִִִִִֵֶָָָָָ

הּכרם ּבין מבּדלת זֹו הרי טפחים, ׁשלׁשה לחברֹו קנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבין
ּכגדר. ְְֵַָָָוהּירק

.ÊËאּמֹות עׂשר עד - ׁשּנפרץ וירק, ּכרם ּבין הּמבּדיל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּגדר
ּכנגד - מעׂשר יתר ּפרצה היתה ּומּתר; ּכפתח, זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

ּכּׁשעּור הּגפנים מן ׁשּירחיק עד אסּור, ּבֹוהּפרצה נפרצּו . ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ
מּתר, זה הרי - ּכּפרּוץ העֹומד היה אם - רּבֹות ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻּפרצֹות

היה ּפרצה; ׁשם אין העֹומד[החלק]ּוכאּלּו על מרּבה הּפרּוץ ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
המגודר] הּפרּוצים,[-החלק הּמקֹומֹות ּכל ּכנגד יזרע לא -ְְְְִִֶֶַַַָֹ

ּכּׁשעּור. ׁשּירחיק ְִִֶַַַעד
.ÊÈּגדרּה 'ּגדר'; לֹו: אֹומרין - ׁשּנפרצה הּכרם ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹמחּצת

הרי - ּגדרּה ולא מּמּנה, נתיאׁש 'ּגדר'. לֹו: אֹומרין - ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹֹונפרצה
קּדׁש .זה ִֵֶ

.ÁÈּוגפנים מקרה, אינֹו וחציֹו מקרה חציֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבית
ּפי ׁשהרי האחר; ּבּצד ירקֹות לזרע מּתר - זה ּבצד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻנטּועים
אם ,לפיכ ּכמחיצה. ּביניהן ונעׂשה וסתם, ירד ּכאּלּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּתקרה

אסּור קרּויֹו, את .הׁשוה ְִֵֶָָ
.ËÈּגפנים והיּו לגדֹולה, ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָחצר

אסּורין, הּזרעים - זרע ואם ּבּקטּנה; לזרע אסּור - ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹּבּגדֹולה
ּבּגדֹולה; לזרע מּתר - ּבּקטּנה ּגפנים היּו מּתרֹות. ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֹֻֻוהּגפנים
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ז ¤¤ּפרק

אּמֹות‡. ארּבע מּמּנּו מרחיק - הּכרם ּבצד לזרע ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹהּבא
מּמּנה מרחיק - היא יחידית ּגפן ואם וזֹורע; הּגפנים, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמעּקרי

וזֹורע טפחים, ּבצדׁשּׁשה זֹו ּגפנים ׁשל אחת ׁשּורה היתה . ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
יחידית; ּכגפן אּלא ּכרם, זה אין - מאה הן אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָזֹו,
ׁשּורֹות, ׁשּתי היּו וזֹורע. טפחים, ׁשּׁשה הּׁשּורה מן ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּומרחיק
ואחר צד, מּכל אּמֹות ארּבע להרחיק וצרי ּכרם, אּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהרי

יזרע. ְִַָּכ
יֹותר·. אֹו ּגפנים ׁשלׁש ׁשּורה? ּבכל יהיה ּבּמהוכּמה . ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

אּמֹות מארּבע וגפן ּגפן ּכל ּבין ּבׁשהיה אמּורים? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדברים
ׁשמֹונה הּׁשּורֹות ׁשּתי ּבין היה אם אבל אּמֹות. ׁשמֹונה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָועד
זֹו ּכמבּדלֹות אּלּו הרי - עצמן הּגפנים מּמקֹום חּוץ ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֻאּמֹות,
מּכל טפחים ׁשּׁשה אּלא מרחיק ואינֹו אחד, ּכרם ואינן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּזֹו,
אּלּו הרי - אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּביניהן היה אם וכן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּורה.

רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה ּומרחיק אחת, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָּכגפן
מארּבע,‚. ּפחֹות ּביניהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ׁשּורֹות ׁשלׁש ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהיּו

אינּה ּכאּלּו האמצע, את ורֹואין ּכרם; אּלּו היּוהרי אם וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
יתר אֹו אּמֹות ׁשמֹונה וׁשּורה ׁשּורה ּכל ּובין ׁשּורֹות, ְְֵֵֶַָָָָָֹׁשלׁש

הּׁשּורֹות. ּבין זֹורע זה הרי -ֲֵֵֵֶַַ
את„. הּנֹוטע ,ׁשּורהלפיכ ּכל ּבין והרחיק מּתחּלה, ּכרמֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

מּכל וירחיק ּבתֹוכֹו, זרע להביא מּתר - אּמֹות ׁשמֹונה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻוׁשּורה
ּבלבד; טפחים ׁשּׁשה צריׁשּורה לֹו, חּוצה זרע אם אבל ְְֲִִִִִַַָָָָָָָ

הּכרמים ּכׁשאר אּמֹות ארּבע החיצֹונה מּׁשּורה ואיןלהרחיק . ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָ
- מאמצעֹו ׁשחרב ּככרם הּכרם, זה ׁשל הּׁשּורֹות ּבין ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּדין

מרחקין. נטען מּתחּלה ְְְֲִִִֵֶָָָָֻׁשהרי
חברֹו‰. ּובׂשדה ּגפנים, ׁשל אחת ׁשּורה זֹו ּבׂשדה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהיתה

ּביניהן ׁשּמפסיק ּפי על אף - לּה קרֹובה ּכנגּדּה ׁשנּיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּורה
ּדר אֹו הּיחיד, לרּבים{ּדר{נמּו ׁשהּוא ּגדר אֹו (הרבים), ִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּכרם; ׁשּתיהן להיֹות מצטרפֹות אּלּו הרי - טפחים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָמעׂשרה
מּׁשמֹונה ּפחֹות ּביניהן ׁשּיהיה .והּוא, ְְְִִֵֵֶֶֶֶָ

.Âאם - ּבּמדרגה אחת וׁשּורה ּבארץ, אחת ׁשּורה ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָנטע
מצטרפֹות; אין טפחים, עׂשרה הארץ מן הּמדרגה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּגבֹוהה

מצטרפֹות מּכן, .ּפחֹות ְְִִֵָָ
.Êּבזנב יֹוצאת ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים ּגפנים, חמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּנֹוטע

אּמֹות ארּבע מהן להרחיק וצרי קטן', 'ּכרם נקרא זה הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבאמצע, ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים נטען אם אבל רּוח. ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָלכל
ּכרם, אינן - ׁשנּיה ּבׁשּורה ּכנגּדן ּוׁשּתים זֹו ּבׁשּורה ׁשלׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאֹו

רּוח לכל טפחים ׁשּׁשה אּלא מהן מרחיק .ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
.Áּבית לכל ּגפנים עׂשר ללּקט ּבֹו יׁש אם - ׁשחרב ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכרם

זנב יֹוצאת ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים נטּועֹות ויהיּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָסאה,
כזנב] ׁשלׁש[בולטת ּכנגד ׁשלׁש לכּון ּבֹו יׁש אֹו זה, הרי - ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ

ּבכּלֹו. לזרע ואסּור ּדל', 'ּכרם ְְְְִִֶֶַַָָֹֻנקרא
.Ëיׁש אם - מערּבב אּלא ׁשּורֹות, ׁשּורֹות נטּוע ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֻּכרם

אינֹו לאו, ואם ּכרם. זה הרי ׁשלׁש, ּכנגד ׁשּתים לכּון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבֹו
וזֹורע.ּכרם ּגפן, מּכל טפחים ׁשּׁשה להרחיק ּדּיֹו אּלא ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

.È;ּכרם זה הרי - מכּון אינֹו והּנֹוף מכּונין, העּקרים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻהיּו

ּכרם אינֹו - מכּון אינֹו והעּקר מכּון, ואינןהּנֹוף ּדּקֹות היּו . ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
הּוא ּכיצד ּכרם. זה הרי - מכּונֹות הן והרי העבּו ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻמכּונֹות,
לזֹו. מּזֹו ּומֹותח הּמּדה, חּוט מביא מכּונֹות? הן אם ְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻיֹודע

.‡Èּבאמצעֹו ׁשחרב אםּכרם - סביביו מּכל ׁשלם ונׁשאר , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מרחיק זה הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש ׁשּבאמצעֹו ּבּקרחת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיׁש
ּבאמצע וזֹורע רּוח, לכל אּמֹות ארּבע הּגפנים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמעּקרי
יביא לא זה הרי אּמה, עׂשרה ׁשׁש ּבּה אין ואם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקרחת.
לכל אּמֹות ארּבע והרחיק הֹואיל - הביא ואם לׁשם; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָזרע

קּדׁש. לא זה הרי ּכרם, ׁשל הּגפנים מן ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹרּוח
.·Èּובין הּכרם סֹוף ּבין ּגפנים, ּבלא ּפנּוי ׁשּנׁשאר מקֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוכן

ׁשּתים ּבֹו יׁש אם - הּכרם' 'מחֹול הּנקרא והּוא ׁשּלֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּגדר
את וזֹורע אּמֹות, ארּבע הּגפנים מן מרחיק - אּמה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָעׂשרה

.הּׁשאר ְַָ
.‚Èלׁשםהיה זרע יביא לא אּמה, עׂשרה מּׁשּתים ּפחֹות ;ּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

קּדׁש. לא זה הרי אּמֹות, ארּבע והרחיק הֹואיל - הביא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַֹואם
לֹו אין - קטן ּכרם אבל ּגדֹול; ּבכרם אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבּמה
עד וזֹורע הּגפנים, מּסֹוף אּמֹות ארּבע מרחיק אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָמחֹול,
ׁשמֹונה וׁשּורה ׁשּורה ּכל ּבין ׁשהיה ּגדֹול ּכרם וכן ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּגדר.

מחֹול. לֹו אין יתר, אֹו ֵֵַָָאּמֹות
.„Èאֹו טפחים, מעׂשרה ּפחֹות הּכרם את הּמּקיף הּגדר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

טפחים ארּבעה רחב ּבֹו ואין טפחים עׂשרה ּגבהֹו -ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
אּמֹות, ארּבע הּגפנים מּסֹוף מרחיק אּלא מחֹול, לֹו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָאין
הּמחיצה ּובין הּגפנים ּבין היה אפּלּו הּמחיצה; עד ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוזֹורע

האּמה. חצי את זֹורע ּומחצה, אּמֹות ְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָארּבע
.ÂËעמק ׁשהּוא חריץ וכן טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּגדר

ּבצּדֹו ּכרם לּטע מּתר זה הרי - ארּבעה ורחב טפחים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻעׂשרה
מּכאן ּבצּדֹו וירקֹות איןמּכאן, אם - קנים ׁשל מחּצה אפּלּו ; ְְֲִִִִִִִִֵֶָָָָָ

הּכרם ּבין מבּדלת זֹו הרי טפחים, ׁשלׁשה לחברֹו קנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבין
ּכגדר. ְְֵַָָָוהּירק

.ÊËאּמֹות עׂשר עד - ׁשּנפרץ וירק, ּכרם ּבין הּמבּדיל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּגדר
ּכנגד - מעׂשר יתר ּפרצה היתה ּומּתר; ּכפתח, זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

ּכּׁשעּור הּגפנים מן ׁשּירחיק עד אסּור, ּבֹוהּפרצה נפרצּו . ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ
מּתר, זה הרי - ּכּפרּוץ העֹומד היה אם - רּבֹות ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻּפרצֹות

היה ּפרצה; ׁשם אין העֹומד[החלק]ּוכאּלּו על מרּבה הּפרּוץ ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
המגודר] הּפרּוצים,[-החלק הּמקֹומֹות ּכל ּכנגד יזרע לא -ְְְְִִֶֶַַַָֹ

ּכּׁשעּור. ׁשּירחיק ְִִֶַַַעד
.ÊÈּגדרּה 'ּגדר'; לֹו: אֹומרין - ׁשּנפרצה הּכרם ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹמחּצת

הרי - ּגדרּה ולא מּמּנה, נתיאׁש 'ּגדר'. לֹו: אֹומרין - ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹֹונפרצה
קּדׁש .זה ִֵֶ

.ÁÈּוגפנים מקרה, אינֹו וחציֹו מקרה חציֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבית
ּפי ׁשהרי האחר; ּבּצד ירקֹות לזרע מּתר - זה ּבצד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻנטּועים
אם ,לפיכ ּכמחיצה. ּביניהן ונעׂשה וסתם, ירד ּכאּלּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּתקרה

אסּור קרּויֹו, את .הׁשוה ְִֵֶָָ
.ËÈּגפנים והיּו לגדֹולה, ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָחצר

אסּורין, הּזרעים - זרע ואם ּבּקטּנה; לזרע אסּור - ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹּבּגדֹולה
ּבּגדֹולה; לזרע מּתר - ּבּקטּנה ּגפנים היּו מּתרֹות. ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֹֻֻוהּגפנים
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ּכמבּדלת היא הרי ּומּכאן, מּכאן ּפּסין לּגדֹולה ויׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹואיל
הּגדֹולה מן מבּדלת הּקטּנה ואין הּקטּנה, .מן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

.Î- ארּבעה ורחב עׂשרה עמק ּבּכרם, עֹובר ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹחריץ
נר זה הרי - ראׁשֹו ועד הּכרם מראׁש מפּלׁש היה אהאם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ

יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּבתֹוכֹו; לזרע ּומּתר הּכרמים, ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֻּכבין
עליו מסּככין -הּגפנים מפּלׁש היה לא ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ

עמּקה ׁשהיא ּפי על ׁשאף הּכרם, ׁשּבאמצע ּכגת היא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻהרי
אּלא - ּבתֹוכּה לזרע לֹו אסּור יתר, אֹו ארּבעה ּורחבה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָָֹעׂשרה

אּמה. עׂשרה ׁשׁש ּבּקרחת היה ּכן ְִֵֵֵֶַַַַָָָָאם
.‡Îׁשחרב ּככרם הּוא הרי ּכרמים, ׁשני ׁשּבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשביל

מּזהמאמצעֹו מרחיק - אּמה עׂשרה ׁשׁש ּביניהן יׁש אם : ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
היה ואם הּמֹותר; את וזֹורע אּמֹות, ארּבע ּומּזה אּמֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָארּבע

לׁשם. זרע יביא לא מּכאן, ְִִֶַָָָָֹּפחֹות
.·Îהשומר]ׁשֹומרה עׂשרה[ביתן ּגבֹוהה אם - ׁשּבּכרם ְֲִֵֶֶֶַָָָָ

יהיּו ׁשּלא ּובלבד ירק; ּבראׁשּה לזרע מּתר ארּבעה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּורחבה
הּכרם ּבתֹו ירק יראה ׁשּלא ּכדי ּבּה, נֹוגעין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׂשריגין
היתה אם אבל ּבמרּבעת. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָֻמּלמעלה.
ארּבעה חלל ּבתֹוכּה ׁשּיהיה צריכה - עגּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהּׁשֹומרה
על עפר ּוצריכה הארץ; מן מפלגת ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻטפחים,

טפחים. ׁשלׁשה מּלמעלה, ְְְְִִַָָָָֹֹראׁשּה
.‚Îעל טפחים מּׁשלׁשה יתר היה אם - ׁשּבּכרם ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּבית

מּׁשלׁשה ּפחֹות היה ואם ירק; ּבתֹוכֹו זֹורעין טפחים, ְְְְְְִִִִָָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּבתֹוכֹו זֹורעין ואין ּכסתּום, הּוא הרי - ׁשלׁשה .על ְְְְְֲִֵֵַָָֹ

.„Îהּנקע ּבתֹו נטּועה ׁשהיתה יחידית באדמה]ּגפן ,[שקע ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָ
מ - החריץ ּבתֹו רּוחאֹו לכל טפחים ׁשּׁשה מּמּנה רחיק ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָ

היה ואם ּבּמיׁשֹור; ׁשעֹוׂשה ּכדר החריץ, ּכל את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָוזֹורע
לזרע אסּור - ארּבעה החריץ ׂשפת רחב והיה עׂשרה, ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹעמק

ׁשּׁשה. ׁשהרחיק ּפי על אף ְְִִִִֶַַָּבתֹוכֹו,
.‰Îורחב עׂשרה ּגבֹוּה ּגדר מּקפת ׁשהיתה יחידית ּגפן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻוכן

ׁשהרחיק ּפי על ואף הּמחיצה, ּבכל יזרע לא - ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹארּבעה
ירחיקׁשּׁשה וכּמה קּדׁש. לא וזרע, ׁשּׁשה הרחיק ואם ; ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹ

יזרע ּכ ואחר רּוח, לכל אּמֹות ארּבע ויזרע? ְְְְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָלכּתחּלה,
ּגדר. הּמּקף הּמקֹום ׁשאר אֹו החריץ, ְְִֵֶַַָָָָָָֻׁשאר

ח ¤¤ּפרק

ׁשּלהן‡. הּׂשריגים והרי ּכברּיתן, ׁשּגדלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּגפנים
אבל 'ּכרם'. הּנקראין הן - הארץ על מׁשלכין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻוהאׁשּכֹולֹות
ּכדי הארץ, מעל ּגבֹוהה ׂשבכה ּכמֹו אֹו מּטה, ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה
נֹוף והגּביּה עליה, נסמכין והאׁשּכֹולֹות הּׂשריגים ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיּו
הרי - אֹותן והדלה הּמּטה, אֹותּה על הארץ מעל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּגפנים
מהן ׁשעׂשה ּבהן וכּיֹוצא הּקנים ואֹותן 'עריס'; נקרא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָזה
הּנקראין הן - הּגפן נֹוף את עליהן והדלה ׂשבכה, אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּטה

ּבעריס. יׁש אחרים ודינים ְְֲִִִִִֵֵֶַָָ'אּפפירֹות'.
על·. וערסן יתר, אֹו ּגפנים חמׁש ׁשל אחת ׁשּורה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע

חריץ ּבצד ׁשּנטען אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עׂשרה ׁשּגבֹוּה ּכתל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּגּבי
'ער נקראין אּלּו הרי - ארּבעה ורחב עׂשרה וצריעמק יס'; ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָָֹ

ּכדר - יזרע ּכ ואחר אּמֹות, ארּבע העריס מן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָלהרחיק
הּכרם מן .ׁשּמרחיק ְִִֶֶֶַַ

עליו‚. ׁשערסן הּגדר עּקר מן מֹודדין? ּכיצד?ּומהיכן . ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
העריס ונמצא אּמה, הּכתל מן ּגפנים ׁשל הּׁשּורה את ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהרחיק
וזֹורע; אּמֹות, ארּבע הּכתל מן מֹודד - ולּכתל הּגפנים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹמן
ּבא ואם אּמֹות. חמׁש הּגפנים עּקרי ּובין הּזרע ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָונמצא
אּמֹות, ארּבע הּגפנים מעּקרי מרחיק - הּגפנים מּצד ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָֹלזרע
ּבכל ּדנין זֹו, ּדר ועל אּמֹות. חמׁש הּכתל מן רחֹוק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנמצא

ִָעריס.
הּגדר„. את הּבֹונה ואחראחד ׁשּנטע אֹו נטע, ּכ ואחר ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

הּגדר נהרס עריס; זה הרי וערסן, הֹואיל - הּגדר עׂשה ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכ
הּׁשּורה ּכל הרי אּלא עריס, ּכאן אין - החריץ נסּתם ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאֹו

יחידים. ְְִִִִָּכגפנים
הּגדר‰. ּבצד ּגפנים חמׁש ּבֹו ונׁשּתּירּו אמצעֹו, ׁשחרב ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעריס

הּוא זה - מּכנגּדן האחר הּגדר ּבצד ּגפנים וחמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּכאן,
עריס' 'ּפסקי ואחדהּנקרא אּמֹות ׁשמֹונה ּביניהם יׁש אם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

טפחים, ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל מרחיק זה הרי - ּבאּמה ְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָמּׁשּׁשים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו האּפפירֹות, ּתחת יזרע ׁשּלא והּוא, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹוזֹורע;

.Âזרע יביא לא זה הרי ּבצמצּום, אּמֹות ׁשמֹונה ּביניהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהיה
זלׁשם ואם טפחים,; ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל והרחיק הֹואיל - רע ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָ

טפחים ׁשּׁשה מרחיק - ּגדר ׁשם אין ואם קּדׁש. לא זה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹהרי
עריס. ּפסקי ולא עריס, לא ּכאן ׁשאין וזֹורע; ׁשּורה, ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹמּכל
עריס ּפסקי וחזרּו למקֹומֹו, עריס חזר - הּגדר ּובנה ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָחזר

ְִָלמקֹומם.
.Êלּה סביב הּגפנים את וערס ּגדר, מּקפת ׁשהיא קטּנה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּגּנה

מּכאן, וסּלֹו ּבֹוצר מלא ּבּה יׁש אם - ּכתליה ּכל על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמּבחּוץ
זֹורעין ּגדר, מּקפת והיא הֹואיל - מּכאן וסּלֹו ּבֹוצר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֻּומלא
זֹורעים אין - הּזה ּכּׁשעּור ּבּה אין ואם ירקֹות; ְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבתֹוכּה

ּבתֹוכֹו וירק אחד ּכעריס הּכל ׁשּנראה מּפני .ּבתֹוכּה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
.Áיֹוצא ׁשּלהן והעריס ּגבֹוהה, ּבמדרגה זרּועין ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּגפנים

רֹואין - ּכּלֹו את ּובֹוצר ּבארץ עֹומד אם - הּׂשדה על ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּומסֹוכ
הּגפנים, עּקרי מקֹום הּוא ּכאּלּו העריס ׁשּתחת הּמקֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכל
ואם העריס; מּׂשפת רּוח לכל ּבּׂשדה אּמֹות ארּבע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָואֹוסר
אסּור אין - ּבּסּלם אֹו ּבּמדרגה ׁשּיעלה עד לבצר יכֹול ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻאינֹו

ּבלבד העריס ּתחת אּלא .לזרע, ְְִִִֶֶַַַַָָֹ
.Ëּבּזוית נטּועין והּגפנים לזה, זה הּסמּוכין ּכתלים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשני

- וכלה הּקרן מּתֹו הּכתלים עם יֹוצא והעריס ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּביניהן,
ׁשאין הּכלה ּבּמקֹום וזֹורע ּכּׁשעּור, הּגפנים מעּקרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמרחיק
הּכתלים ׁשני ּבין מכּון ׁשהּזרע ּפי על ואף עריס; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻעליו

זה הרי ּכּׁשעּור, והרחיק הֹואיל - העריס ּביןׁשּביניהן זֹורע ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
.הּכתלים ְִַָ

.Èנעקם ּכ ואחר מעט, הארץ מן ׁשּלּה העץ ׁשעלה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּגפן
ארּכּבה ּכמֹו ועלה וחזר הארץ, על הרגל]ונמׁש -[פרק ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָֻ

ארּבע אֹו טפחים, ׁשּׁשה הּזרע ּובין הּגפן ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשּמֹודדין
הּגפן מעּקר לא הארּכּבה, מּסֹוף אּלא מֹודדין אין - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאּמֹות

ִָהראׁשֹון.
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.‡Èּבארנּו והּגפניםּכבר הּזרע ּבין ׁשּמרחיק ּפי על ׁשאף , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
יסּכ אֹו הּירק, על הּגפן ּתסּכ ׁשּלא להּזהר צרי - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכּׁשעּור
סּכ ּכ ואחר וצמחה, ּתבּואה, אֹו ירק זרע הּגפן; על ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּירק
ׁשרׁשי היּו יּדלק. והּדגן מּתרין, הּקּׁשים - הּגפן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻעליה
והּתבּואה, הּכרם ׁשּבין האּמֹות הארּבע לתֹו יֹוצאין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּכרם
אּמֹות, הארּבע לתֹו יֹוצאין הּתבּואה ׁשרׁשי היּו ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָֹיעקר;

ָֻמּתר.
.·Èּבת ּבאּמה - ּבכלאים האמּורין והּׁשעּורין ההרחקֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָּכל

ׂשֹוחקֹות טפחים ּבמּדֹות[=מרווחות]ׁשּׁשה יצמצם ולא ; ְְְְְֲִִִֵַָָֹ
להחמיר. אּלא מצמצמים ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָהּכלאים,

.‚Èאֹו והּתבּואה הּגפנים ּבין ׁשּמרחיק האּלּו הּׁשעּורין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל
ּבחּוצה אבל ּבסּוריה. אֹו יׂשראל, ּבארץ אּלא אינן - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהּירק
ולא לכּתחּלה; הּכרם ּבתֹו הּגפנים ּבצד לזרע מּתר ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻלארץ,
ּתבּואה אֹו ירק מיני ׁשני לזרע אּלא לארץ, ּבחּוצה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאסרּו

יד ּבמּפלת החרצן לֹועם לזרע ּגֹוי לתינֹוק אמר ואם . ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
יתחּלף ׁשּלא ּגדֹול, לגֹוי יאמר לא אבל מּתר; לארץ, ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻּבחּוצה

ְְִֵָּביׂשראל.
.„Èלארץ ּבחּוצה הּכרם ּבצד הּירק לזרע ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻואף

ּבחּוצה ואפּלּו ּבאכילה, אסּור ׁשם הּזרּוע הּירק אֹותֹו הרי -ְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָ
אֹותֹו ׁשּיראה והּוא, מּתר,לארץ; ספקֹו אבל ּומֹוכר; לֹוקט ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָֻ

אסּורֹות. ּבמאכלֹות ׁשּבארנּו ְְְֲֲֵֶַַָּכמֹו

ה'תשע"ב תמוז י"ב שני יום

ט ¤¤ּפרק

ּבין‡. ּבבהמה ּבין - מינֹו ׁשאינּה נקבה על זכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרּכיב
מן לֹוקה זה הרי - ׁשּבּים חּיה ּבמיני ואפּלּו ּובעֹופֹות, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבחּיה
ׁשּנאמר: לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל ְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּתֹורה
ׁשּלֹו, ועֹוף חּיה ּבהמה ואחד ּכלאים". תרּביע לא ּבהמּת"ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּכמכחֹול ּבידֹו ׁשּיכניס עד לֹוקה, ואינֹו חברֹו. ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָאֹו
ׁשעֹוררן אֹו ּבלבד, זה על זה העלם אם אבל ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָּבׁשפֹופרת;

- מרּדּות.ּבקֹול מּכת אֹותֹו מּכין ְְִַַַַ
לסהר·. מינין ׁשני להכניס ראה[=כלוב]מּתר ואם אחד; ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ

ליׂשראל ואסּור להפריׁשן. זקּוק אינֹו זה, את זה רבעּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹותן
לֹו. להרּביעּה לגֹוי ּבהמּתֹו ְְְְְִִֵֶַָלּתן

מּתר‚. מהן הּנֹולד הרי ּכלאים, ּבהמּתֹו והרּכיב ׁשעבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמי
מּתרּבהנאה - טהֹורה מין עם טהֹורה מין היה ואם ; ְְְֲִִִִַָָָָָָָֻ

אסּורֹות. ּבמאכלֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָּבאכילה,
ּפי„. על אף - לזה זה ׁשּדֹומין חּיה אֹו ּבהמה מיני ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני

מּזה זה מינין,ׁשּמתעּברין ׁשני והן הֹואיל - לזה זה ודֹומין , ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ
הּכלב, עם הּזאב ּכיצד? להרּכיבן. ואסּור ּכלאים אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהרי
והּיעלים העּזים, עם והּצבאים הּׁשּועל, עם הּכפרי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻוהּכלב
והחמֹור החמֹור, עם והּפרד הּפרד, עם והּסּוס הרחלים, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָעם
זה ּכלאים הן הרי לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על אף - הערֹוד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעם

ֶָּבזה.
הּׁשֹור‰. עם הּבר ׁשֹור ּכגֹון ויּׁשּובי, מדּברי ּבֹו ׁשּיׁש ,מין ְְְִִִִִִֵֶַַָָ

סוס]והרּמ מּפני[מין זה, עם זה להרּכיבן מּתר - הּסּוס עם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

זה;ׁשהן עם זה ּכלאים ּבר, אּוז עם אּוז אבל אחד. מין ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מּכלל - מּבחּוץ ּביציו הּבר ואּוז מּבפנים, ּביציו ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשהאּוז

והּכֹוי מינין. ׁשני בהמה]ׁשהם ספק חיה ספק שהוא -[מין ְְִִֵֵֶַ
מּפני עליו, לֹוקין ואין הּבהמה; ועם החּיה, עם ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּכלאים

ספק. ֵֶָׁשהּוא
.Âמּתר אחד, מין אּמֹותיהן היּו אם - הּכלאים מן ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּיּלֹודין

אסּור מינין, מּׁשני אּמֹותיהן היּו ואם זה. על זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלהרּכיבן
זה הרּכיב אם וכן לֹוקה. הרּכיב, ואם זה; על זה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָלהרּכיבן

לֹוקה - אּמֹו מין על אפּלּו ּפרדהּנֹולד, ּכיצד? מסוס. [נולד ֲִִִֵֶֶֶַַַָ
ׁשאּמּהוחמורה] ּפרּדה על להרּכיבֹו מּתר - חמֹור ְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻׁשאּמֹו

ׁשאּמֹו ּפרד אבל החמֹור; על אפּלּו להרּכיבֹו ואסּור ְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָחמֹור,
ּכּיֹוצא ּכל וכן חמֹור. ׁשאּמּה ּפרּדה על להרּכיבֹו אסּור ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹסּוס,
למׁש אֹו ּפרּדה, על ּפרד להרּכיב הרֹוצה ,לפיכ ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבזה.
ּדֹומין אם וקֹול: וזנב אזנים ּבסימני ּבֹודק - ּפרדֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָּבׁשּתי

ּומּתרין. אחד, מּמין ׁשאּמן ּבידּוע - לזה ְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻזה
.Ê,ּכאחד חּיה אֹו ּבהמה מיני ּבׁשני מלאכה העֹוׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל

זה הרי - טמאה מין והּׁשני טהֹורה, מין מהן אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהיה
יחּדו". ּובחמר ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלֹוקה

עגלה ּבהן הּמֹוׁש אֹו הּזֹורע, אֹו החֹורׁש, אבןאחד אֹו ֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבקֹול ואפּלּו ּכאחד, הנהיגן אֹו ּכאחד מׁשכן ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָּכאחד;

המזּוגן אבל מקֹום; מּכל "יחּדו", ׁשּנאמר: לֹוקה, [רותם- ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָ
יחדיו] ינהיג.אותם אֹו ׁשּימׁש עד ּפטּור ,ְְִִֶַַָֹ

.Áואחד טמא ׁשאחד מינין ׁשני ּכל ואחד וחמֹור, ׁשֹור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד
חּיהטהֹור אֹו הּכבׂש, עם ּכחזיר ּבהמה, עם ּבהמה ּבין - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

עם ּככלב ּבהמה, עם חּיה אֹו הּפיל, עם ּכיחמּור חּיה, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָעם
לֹוקה אּלּו, ּכל על - ּבהן וכּיֹוצא החזיר, עם צבי אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהעז
ׁשּבארנּו ּכמֹו היא, ּבהמה ּבכלל ׁשחּיה הּתֹורה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמן
מינין ׁשני ּכל - סֹופרים מּדברי אבל אסּורֹות. ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַָָָּבמאכלֹות
ולמׁש ּכאחד ּבהן לחרׁש אסּורין ּבהרּבעה, ּכלאים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהן
אֹו ,מׁש אֹו ּכאחד, מלאכה ּבהן עׂשה ואם ּולהנהיגן; ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָאֹותן
מן ּבהמה להנהיג ואסּור מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָהנהיג
עׂשה, ואם ׁשּבּוט; עם עז ּכגֹון ׁשּבּים, חּיה עם ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּיּבׁשה

ָּפטּור.
.Ëּבעגלה הּיֹוׁשב - ּכלאים אֹותּה מֹוׁשכין ׁשהיּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָעגלה

לּבהמהלֹוקה ּגֹורמת ׁשּיׁשיבתֹו הנהיג; ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
א וכן העגלה. ואחדׁשּתמׁש ּבעגלה, יֹוׁשב אחד היה ם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹ

ּכאחד, ּכלאים ׁשהנהיגּו מאה ואפּלּו לֹוקין; ׁשניהן - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמנהיג
לֹוקין. ִָֻּכּלן

.Èּכגֹון - ּכאחד חּיה אֹו ּובהמה ּבאדם מלאכה לעׂשֹות ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָֻמּתר
וכּיֹוצא החמֹור, עם עגלה מֹוׁש אֹו הּׁשֹור, עם ׁשחֹורׁש ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָאדם

אֹוּבזה וחמֹור ּבאדם לא יחּדו", ּובחמר "ּבׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
וׁשֹור. ְְָָּבאדם

.‡È,אחד ּגּוף ׁשהיא ּפי על אף - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּבהמת
נעׂשית קדׁש, ׁשהיתה מּפני ּגּופין; ּכׁשני אֹותּה עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּכתּוב

ּבזה זה מערבין וחֹול ּכבהמהּכקדׁש זֹו, ּבהמה ונמצאת ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹ
"ואם אֹומר: הּוא הרי - ּכאחד המערבין הּטהֹורה עם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹטמאה
מּפי לה'", קרּבן מּמּנה יקריבּו לא אׁשר טמאה, ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
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.‡Èּבארנּו והּגפניםּכבר הּזרע ּבין ׁשּמרחיק ּפי על ׁשאף , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
יסּכ אֹו הּירק, על הּגפן ּתסּכ ׁשּלא להּזהר צרי - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכּׁשעּור
סּכ ּכ ואחר וצמחה, ּתבּואה, אֹו ירק זרע הּגפן; על ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּירק
ׁשרׁשי היּו יּדלק. והּדגן מּתרין, הּקּׁשים - הּגפן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻעליה
והּתבּואה, הּכרם ׁשּבין האּמֹות הארּבע לתֹו יֹוצאין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּכרם
אּמֹות, הארּבע לתֹו יֹוצאין הּתבּואה ׁשרׁשי היּו ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָֹיעקר;

ָֻמּתר.
.·Èּבת ּבאּמה - ּבכלאים האמּורין והּׁשעּורין ההרחקֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָּכל

ׂשֹוחקֹות טפחים ּבמּדֹות[=מרווחות]ׁשּׁשה יצמצם ולא ; ְְְְְֲִִִֵַָָֹ
להחמיר. אּלא מצמצמים ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָהּכלאים,

.‚Èאֹו והּתבּואה הּגפנים ּבין ׁשּמרחיק האּלּו הּׁשעּורין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל
ּבחּוצה אבל ּבסּוריה. אֹו יׂשראל, ּבארץ אּלא אינן - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהּירק
ולא לכּתחּלה; הּכרם ּבתֹו הּגפנים ּבצד לזרע מּתר ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻלארץ,
ּתבּואה אֹו ירק מיני ׁשני לזרע אּלא לארץ, ּבחּוצה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאסרּו

יד ּבמּפלת החרצן לֹועם לזרע ּגֹוי לתינֹוק אמר ואם . ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
יתחּלף ׁשּלא ּגדֹול, לגֹוי יאמר לא אבל מּתר; לארץ, ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻּבחּוצה

ְְִֵָּביׂשראל.
.„Èלארץ ּבחּוצה הּכרם ּבצד הּירק לזרע ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻואף

ּבחּוצה ואפּלּו ּבאכילה, אסּור ׁשם הּזרּוע הּירק אֹותֹו הרי -ְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָ
אֹותֹו ׁשּיראה והּוא, מּתר,לארץ; ספקֹו אבל ּומֹוכר; לֹוקט ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָֻ

אסּורֹות. ּבמאכלֹות ׁשּבארנּו ְְְֲֲֵֶַַָּכמֹו

ה'תשע"ב תמוז י"ב שני יום

ט ¤¤ּפרק

ּבין‡. ּבבהמה ּבין - מינֹו ׁשאינּה נקבה על זכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרּכיב
מן לֹוקה זה הרי - ׁשּבּים חּיה ּבמיני ואפּלּו ּובעֹופֹות, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבחּיה
ׁשּנאמר: לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל ְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּתֹורה
ׁשּלֹו, ועֹוף חּיה ּבהמה ואחד ּכלאים". תרּביע לא ּבהמּת"ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּכמכחֹול ּבידֹו ׁשּיכניס עד לֹוקה, ואינֹו חברֹו. ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָאֹו
ׁשעֹוררן אֹו ּבלבד, זה על זה העלם אם אבל ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָּבׁשפֹופרת;

- מרּדּות.ּבקֹול מּכת אֹותֹו מּכין ְְִַַַַ
לסהר·. מינין ׁשני להכניס ראה[=כלוב]מּתר ואם אחד; ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ

ליׂשראל ואסּור להפריׁשן. זקּוק אינֹו זה, את זה רבעּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹותן
לֹו. להרּביעּה לגֹוי ּבהמּתֹו ְְְְְִִֵֶַָלּתן

מּתר‚. מהן הּנֹולד הרי ּכלאים, ּבהמּתֹו והרּכיב ׁשעבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמי
מּתרּבהנאה - טהֹורה מין עם טהֹורה מין היה ואם ; ְְְֲִִִִַָָָָָָָֻ

אסּורֹות. ּבמאכלֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָּבאכילה,
ּפי„. על אף - לזה זה ׁשּדֹומין חּיה אֹו ּבהמה מיני ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני

מּזה זה מינין,ׁשּמתעּברין ׁשני והן הֹואיל - לזה זה ודֹומין , ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ
הּכלב, עם הּזאב ּכיצד? להרּכיבן. ואסּור ּכלאים אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהרי
והּיעלים העּזים, עם והּצבאים הּׁשּועל, עם הּכפרי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻוהּכלב
והחמֹור החמֹור, עם והּפרד הּפרד, עם והּסּוס הרחלים, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָעם
זה ּכלאים הן הרי לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על אף - הערֹוד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעם

ֶָּבזה.
הּׁשֹור‰. עם הּבר ׁשֹור ּכגֹון ויּׁשּובי, מדּברי ּבֹו ׁשּיׁש ,מין ְְְִִִִִִֵֶַַָָ

סוס]והרּמ מּפני[מין זה, עם זה להרּכיבן מּתר - הּסּוס עם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

זה;ׁשהן עם זה ּכלאים ּבר, אּוז עם אּוז אבל אחד. מין ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מּכלל - מּבחּוץ ּביציו הּבר ואּוז מּבפנים, ּביציו ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשהאּוז

והּכֹוי מינין. ׁשני בהמה]ׁשהם ספק חיה ספק שהוא -[מין ְְִִֵֵֶַ
מּפני עליו, לֹוקין ואין הּבהמה; ועם החּיה, עם ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּכלאים

ספק. ֵֶָׁשהּוא
.Âמּתר אחד, מין אּמֹותיהן היּו אם - הּכלאים מן ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּיּלֹודין

אסּור מינין, מּׁשני אּמֹותיהן היּו ואם זה. על זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלהרּכיבן
זה הרּכיב אם וכן לֹוקה. הרּכיב, ואם זה; על זה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָלהרּכיבן

לֹוקה - אּמֹו מין על אפּלּו ּפרדהּנֹולד, ּכיצד? מסוס. [נולד ֲִִִֵֶֶֶַַַָ
ׁשאּמּהוחמורה] ּפרּדה על להרּכיבֹו מּתר - חמֹור ְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻׁשאּמֹו

ׁשאּמֹו ּפרד אבל החמֹור; על אפּלּו להרּכיבֹו ואסּור ְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָחמֹור,
ּכּיֹוצא ּכל וכן חמֹור. ׁשאּמּה ּפרּדה על להרּכיבֹו אסּור ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹסּוס,
למׁש אֹו ּפרּדה, על ּפרד להרּכיב הרֹוצה ,לפיכ ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבזה.
ּדֹומין אם וקֹול: וזנב אזנים ּבסימני ּבֹודק - ּפרדֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָּבׁשּתי

ּומּתרין. אחד, מּמין ׁשאּמן ּבידּוע - לזה ְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻזה
.Ê,ּכאחד חּיה אֹו ּבהמה מיני ּבׁשני מלאכה העֹוׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל

זה הרי - טמאה מין והּׁשני טהֹורה, מין מהן אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהיה
יחּדו". ּובחמר ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלֹוקה

עגלה ּבהן הּמֹוׁש אֹו הּזֹורע, אֹו החֹורׁש, אבןאחד אֹו ֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבקֹול ואפּלּו ּכאחד, הנהיגן אֹו ּכאחד מׁשכן ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָּכאחד;

המזּוגן אבל מקֹום; מּכל "יחּדו", ׁשּנאמר: לֹוקה, [רותם- ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָ
יחדיו] ינהיג.אותם אֹו ׁשּימׁש עד ּפטּור ,ְְִִֶַַָֹ

.Áואחד טמא ׁשאחד מינין ׁשני ּכל ואחד וחמֹור, ׁשֹור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד
חּיהטהֹור אֹו הּכבׂש, עם ּכחזיר ּבהמה, עם ּבהמה ּבין - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

עם ּככלב ּבהמה, עם חּיה אֹו הּפיל, עם ּכיחמּור חּיה, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָעם
לֹוקה אּלּו, ּכל על - ּבהן וכּיֹוצא החזיר, עם צבי אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהעז
ׁשּבארנּו ּכמֹו היא, ּבהמה ּבכלל ׁשחּיה הּתֹורה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמן
מינין ׁשני ּכל - סֹופרים מּדברי אבל אסּורֹות. ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַָָָּבמאכלֹות
ולמׁש ּכאחד ּבהן לחרׁש אסּורין ּבהרּבעה, ּכלאים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהן
אֹו ,מׁש אֹו ּכאחד, מלאכה ּבהן עׂשה ואם ּולהנהיגן; ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָאֹותן
מן ּבהמה להנהיג ואסּור מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָהנהיג
עׂשה, ואם ׁשּבּוט; עם עז ּכגֹון ׁשּבּים, חּיה עם ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּיּבׁשה

ָּפטּור.
.Ëּבעגלה הּיֹוׁשב - ּכלאים אֹותּה מֹוׁשכין ׁשהיּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָעגלה

לּבהמהלֹוקה ּגֹורמת ׁשּיׁשיבתֹו הנהיג; ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
א וכן העגלה. ואחדׁשּתמׁש ּבעגלה, יֹוׁשב אחד היה ם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹ

ּכאחד, ּכלאים ׁשהנהיגּו מאה ואפּלּו לֹוקין; ׁשניהן - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמנהיג
לֹוקין. ִָֻּכּלן

.Èּכגֹון - ּכאחד חּיה אֹו ּובהמה ּבאדם מלאכה לעׂשֹות ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָֻמּתר
וכּיֹוצא החמֹור, עם עגלה מֹוׁש אֹו הּׁשֹור, עם ׁשחֹורׁש ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָאדם

אֹוּבזה וחמֹור ּבאדם לא יחּדו", ּובחמר "ּבׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
וׁשֹור. ְְָָּבאדם

.‡È,אחד ּגּוף ׁשהיא ּפי על אף - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּבהמת
נעׂשית קדׁש, ׁשהיתה מּפני ּגּופין; ּכׁשני אֹותּה עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּכתּוב

ּבזה זה מערבין וחֹול ּכבהמהּכקדׁש זֹו, ּבהמה ונמצאת ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹ
"ואם אֹומר: הּוא הרי - ּכאחד המערבין הּטהֹורה עם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹטמאה
מּפי לה'", קרּבן מּמּנה יקריבּו לא אׁשר טמאה, ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
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הּמקּדׁשין. ּבפסּולי אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהּׁשמּועה
- ּבֹו הּמרּביע אֹו הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבׁשֹור החֹורׁש ,ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֻלפיכ
קּבלה. מּדברי זה, ואּסּור ּכלאים; מּׁשּום לֹוקה זה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהרי

י ¤¤ּפרק

ּבלבד,‡. ּופׁשּתים צמר אּלא ּבגדים, ּבכלאי אּסּור ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָאין
ויׁש יחּדו". ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז, תלּבׁש "לא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:

הּמלח ׁשּבים האבנים על ׁשּגדל צמר ּכמֹו הּים [יםּבכרּכי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מלוחים] ּביֹותר,שמימיו ר והּוא הּזהב, ּכתבנית ּתבניתֹו ,ְְְְְִִֵַַַַָָ

ׁשהּוא העין, מראית מּפני הּפׁשּתן עם ואסּור ׁשמֹו; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוכל
הּׁשירים וכן רחלים. לצמר אסּורין[=משי]ּדֹומה ,והּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

העין. מראית ְְִִִֵַַָמּפני
ּכלאים;·. מּׁשּום עליו לֹוקין אין ׁשּלּה, צמר - עז ּבת ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָרחל

העין מראית מּפני מּדבריהם, הּוא אסּור ׁשּנתחּבר.אבל ּכיון ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מן ּכלאים זה הרי - ּבעֹולם חּבּור צד הּפׁשּתן עם ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּצמר

ׁשּטרפן ּופׁשּתים צמר ּכיצד? וׁשע[=ערבם]הּתֹורה. ּבזה, זה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
והחליקם] אּלּו[סרקם הרי - לבדין מהן ועׂשה ְְֲִֵֵֵֶָָָָאֹותן,

הרי - זה מּטוי ּבגד וארג ּכאחד, אֹותן וטוה טרפן, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכלאים;
ּכלאים. ְִִֶַזה

ּפׁשּתן‚. ּבׁשל צמר ׁשל ּבגד אֹוּתפר ּבמׁשי, ּתפרן אפּלּו , ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
צמר, ּבחּוטי ּפׁשּתים ּבגד אֹו ּפׁשּתן, ּבחּוטי צמר ּבגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּתפר

ּבחּוט צמר חּוט קׁשר צמראֹו נתן אפּלּו ּגדלן, אֹו ּפׁשּתים י ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ואפּלּו ּכלאים. אּלּו הרי - ּוכרכן ּבקּפה אֹו ּבׂשק ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֻּופׁשּתים
ׁשהרצּועה ּפי על אף ּפׁשּתן, ׁשל ּבגדיל צמר ׁשל ּגדיל ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָקׁשר
אּלּו הרי - ּוקׁשרן ּופׁשּתן, צמר ּבגדי קפל אם וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבאמצע,

מקֹום מּכל יחּדו", ּופׁשּתים "צמר ׁשּנאמר: [בכלּכלאים, ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
נאסר.מצב] ׁשּנתאחד, ּכיון -ְֱִֵֵֶֶַָָ

הּכתּוב„. צר ׁשהרי ּתֹורה? ׁשל אּלּו אּסּורין ׁשּכל ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּנין
ּבציצית ּכלאים ׁשּלאלהּתיר הּׁשמּועה, מּפי ׁשּלמדּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹ

ּכלאים להּתיר אּלא ציצית, לפרׁשת ּכלאים ּפרׁשת ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָנסמכה
ׁשחּבּור מּכלל, - הן ּבלבד קׁשּורין חּוטין והּציצית, ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָּבּציצית;
ממעט ׁשאינֹו הּתֹורה, מן אסּור מצוה ּבמקֹום ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכזה

סֹופרים. מּדברי אסּור ׁשהּוא ּדבר ְְִִִֵֶַָָָָּבּתֹורה
צמר‰. ׁשל ׁשהּוא ּכל חּוט אפּלּו ׁשעּור; לֹו אין ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָהּכלאים,

אסּור - ּבצמר ּפׁשּתן ׁשל אֹו ּפׁשּתן, ׁשל ּגדֹול .ּבבגד ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָ
.Â,ּבזה זה ׁשּטרפן ּבֹו, וכּיֹוצא ּגמּלים וצמר רחלים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָצמר

הּכל הרי - הרחלים מן החצי היה אם - טוי מהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוטוה
מן הרב היה ואם הּפׁשּתן. עם ּכלאים הּוא והרי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכצמר,

לערבֹו מּתר - צּורתהּגמּלים הּכל ׁשּצּורת מּפני הּפׁשּתן, עם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻ
לנימֹות חֹוׁשׁשין ואין ּגמּלים; צמר[=שערות]צמר ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַ

צמר. חּוטי ׁשאינן מּפני ּבהן, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹהמערבין
.Êעל אף - ּבגדים מהן ׁשעֹוׂשין הּכבׂשים עֹורֹות ,ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָלפיכ

לנימֹות חֹוׁשׁשין ואין מּתרין; ּבפׁשּתן, אֹותן ׁשּתֹופרין ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֻּפי
ּבֹו, ׁשּתפרּו הּפׁשּתן חּוט ּבכלל ׁשּנכרכּו ּפי על אף צמר, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל

ּבמעּוטן. ּבטלּו ְְֲִֵֶָָׁשהרי
.Áמן רב אם - ּבזה זה ׁשּטרפן והּפׁשּתן הּקּנּבס ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכן

היה ואם צמר; חּוטי עם מהן הּטוי לארג מּתר ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקּנּבס,
אסּור למחצה, .מחצה ְֱֱֶֶָָָ

.Ëאֹו ארנבים, צמר אֹו ּגמּלים, צמר ּכּלֹו ּבגד ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻהעֹוׂשה
ּפׁשּתן ׁשל וחּוט זה, מּצד צמר ׁשל חּוט ּבֹו וארג ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּנּבס,

ּכלאים מּׁשּום אסּור זה הרי - זה .מּצד ְֲִִִִֵֶֶַַָ
.Èׁשּנפרם צמר לפרף[נקרע]ּבגד מּתר אֹותֹו[לחבר]- ְְִִֶֶֶֶֶַָֹֻ

וקֹוׁשר ּפׁשּתן, שניתןּבחּוט באופן מסביבם, החוט [את ְְְִֵָ
הקשר] להתיר מבלי הבגד חלקי את יתּפר.להפריד לא אבל ;ְֲִָֹֹ

.‡Èמּבחּוץ עליהן וחֹוגר ּפׁשּתן, ּובגד צמר ּבגד אדם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָלֹובׁש
יטרף ׁשּלא ּובלבד הּמׁשיחה[=יערבב]- שניאת של [שרוך ְְְִִִֶֶַַָֹֹ

ּכתפיו.הבגדים] ּבין ּבּה ויקׁשר ,ְְְִֵֵָָֹ
.·Èּולמכרן לעׂשֹותן מּתר - ּבגדים אּלאּכלאי אסּור ואין , ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻ

תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: ּבלבד, ּבהן להתּכּסֹות אֹו אֹותן ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹללּבׁש
ּדר ׁשהיא העלּיה - "עלי יעלה "לא ונאמר: ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעטנז",
וכן ּתחּתיו; ליׁשב מּתר ּכלאים, ׁשהּוא אהל אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלביׁשה.
"לא ׁשּנאמר: ּכלאים, ׁשל מּצעֹות על ליׁשב הּתֹורה מן ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻמּתר
סֹופרים, ּומּדברי .ּתחּתי מּציעֹו אּתה אבל ,"עלי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיעלה
ּכלאים ׁשּבהם והּתחּתֹון זֹו, ּגּבי על זֹו מּצעֹות עׂשר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאפּלּו
ּבׂשרֹו. על נימה ּתּכר ׁשּמא העליֹון, על ליׁשב אסּור -ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

.‚Èּדברים ּוׂשמלֹות.ּבּמה יריעֹות ּכגֹון ּברּכין, אמּורים? ְְְְְֲִִִִֶַַָָ
ּוכסתֹות ּכרים ּכגֹון נכרכין, ואינן קׁשין היּו אם מּתראבל - ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָָָֻ

ּבהן. נֹוגע ּבׂשרֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ּולהסב; עליהן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹליׁשב
.„È;אסּורה רּכה, היתה אם - ּכלאים ׁשהיא הּפרכת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוכן

קׁש היתה ואם ּבׂשרֹו. על ותעלה הּׁשּמׁש, לּה יּסמ הׁשּמא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
מּתרת נכרכת, .ׁשאינּה ְִֵֶֶֶֶֶָֻ

.ÂËׁשעֹור ללבׁשֹו; מּתר - עקב לֹו ואין ּכלאים, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻמנעל
הּגּוף עֹור ּכׁשאר נהנה ואינֹו הּוא, קׁשה .הרגל ְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָ

.ÊËּכסּות כלאים]ּתֹופרי ּכדרּכן[של ּתֹופרין -[כהרגלם], ְְְְְִֵַָ
יתּכּונּו ׁשּלא עליהם]ּובלבד המונח מהכסות ּבחּמה[להנות ְְְִִֶַַַַָֹ

והּצנּועין הּגׁשמים; מּפני ּובּגׁשמים החּמה, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָמּפני
ּבארץ[=המהדרים] ּתֹופרין על, להניח שלא הקפדה [תוך ְִֶָָ

יתּכּונּוגופם] ׁשּלא ּובלבד - ּכדרּכן מֹוכרין ּכסּות, מֹוכרי וכן .ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹ
ולא החּמה, מן ּכתפיהן ׁשעל הּכלאים להן ׁשּיּציל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּבחּמה
ּבמּקל. מפׁשילין והּצנּועין, ּבֹו; להתחּמם ּבּגׁשמים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָיתּכּונּו

.ÊÈּכׁשהיא ּביצה אדם יּקח ומונחת]לא ּכלאים[חמה ּבבגד ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבּכלאים נהנה הּוא ׁשהרי גופו]- את המפריד הבגד מּפני[של ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַ

הביצה]החּמה מחום יכווה הּצּנה[שלא מּפני [שבחורף,אֹו ְִִֵַַַָָ
גופו] את מחמם והבגד הבגד, את מחמם הביצה ּכלשחום וכן .ְֵֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÁÈעׂשרה ּגּבי על ואפּלּו עראי, ּכלאים אדם ילּבׁש ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹֹלא

הּמכס את לגנב ואפּלּו ּכלּום, מהּנהּו ׁשאינֹו ואםּבגדים, ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
לֹוקה. ּכן, ֵֶַָלבׁש

.ËÈחּמּום ּדר ׁשהן ּבגדים אּלא ּכלאים, מּׁשּום אסּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאין
והּׂשמלה, והאבנט, והּמכנסים, והּמצנפת, הּכּתנת, ּכגֹון -ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ
ּבהן. וכּיֹוצא הּידים ואת הּׁשֹוקים את ּבהן ׁשּמחּפין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּובגדים

צלצּולין יד[=חגורות]אבל ּבבית העם אֹותן ׁשעֹוׂשין קטּנים ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
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הּתבלין, את ּבהן לצרר אֹו הּמעֹות, את ּבהן לצרר ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלהן,
אסּפלנית אֹו מלֹוגמה אֹו רטּיה עליו ׁשּמּניחין ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּוסמרטּוט

תחבושת] ּפי[מיני על אף מּתרין, אּלּו הרי - ּבהן ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא
.ּבכ חּמּום ּדר אין ׁשהרי ּבהן; נֹוגע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּבׂשרֹו

.Îהראש]ציץ את המקיפה וכּיֹוצא[רצועה מׁשי אֹו עֹור ׁשל ְִִֵֶֶַ
ּפני על מדלּדלין ּפׁשּתן וחּוטי צמר חּוטי ּבהן ׁשּתלה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּבהן,
ׁשאין ּכלאים; מּׁשּום ּבֹו אין - הּזבּובין להפריח ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהאדם,

.ּבכ חּמּום ְִֶֶָּדר
.‡Îּפׁשּתים מהן ידֹו, לתֹו חבלים ּומכניס ּבהמֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּמנהיג

אבל ידֹו; על ׁשּכֹורכן ּפי על ואף מּתר, זה הרי - צמר ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּומהן
ידֹו על לכֹורכן לֹו ואסּור ּכלאים, נעׂשּו - ּכּלן קׁשרן .אם ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֻ

.·Îׁשּמסּפגין ּומטּפחֹות הּידים, את ּבהן ׁשּמקּנחין ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמטּפחֹות
ּומטּפחֹות ּתֹורה, ספר ּומטּפחֹות והּקרקעֹות, הּכלים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבהן
ּבהן, נֹוגעֹות הּידים ׁשהרי ּכלאים; מּׁשּום אסּורין - ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּסּפרים

ּומחּממין ּתמיד הּיד על נכרכין .והן ְְְְִִִִֵַַַָָָ
.‚Îוהּגרּדין[=סימנים]אֹותֹות הּכֹובסין [=אורגים]ׁשעֹוׂשין ְְְִִִֶַַַ

היתה אם - ׁשּלֹו את מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה ּכדי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּבגדים,
ואף אסּור, זה הרי - ּבצמר ּפׁשּתן אֹו ּבפׁשּתן, צמר ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָאֹות

אצלֹו. חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי ְִֵֶֶַָעל
.„Îּבתכיפה ּפׁשּתן, ּבגד עם ׁשחּברֹו צמר [=תפירה]ּבגד ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָ

החּוט ראׁשי ׁשני קּבץ ּכלאים; זה ואין חּבּור, אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחת
ּכלאים. זה הרי - ּתכיפֹות ׁשּתי ׁשּתכף אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּכאחד,

.‰Îעל ׁשאין למת, ּתכריכין הּכלאים מן לעׂשֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֻמּתר
מצוה עליה;הּמתים ויֹוׁשב לחמֹור, מרּדעת מּמּנּו ולעׂשֹות ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

על זֹו מרּדעת יּניח ולא ּבּה. נֹוגע ּבׂשרֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹוהּוא,
הּזבל. את עליה להֹוציא אפּלּו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָּכתפֹו,

.ÂÎעל לנׂשאן מּתר ּכלאים, מלּבׁשין ׁשהיּו והּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּמת
.ּכתפֹו ְֵ

.ÊÎׁשאבד ּפׁשּתן ּבגד אֹו ּפׁשּתן, חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבגד
הּגֹוי ימּכרּנּו ׁשּמא לגֹוי, ימּכרּנּו לא זה הרי - צמר חּוט ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹּבֹו
אחר אֹותֹו ימצא ׁשּמא לחמֹור, מרּדעת יעׂשּנּו ולא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹליׂשראל;
נּכר הּכלאים אין ׁשהרי - וילּבׁשּנּו הּמרּדעת מעל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָויקרעּנּו
הּצמר ׁשאין - צֹובעֹו זה? ּבגד ּתּקנת היא וכיצד ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּבֹו.
וׁשֹומטֹו; לֹו, נּכר הּוא ּומּיד - אחד ּבצבע עֹולין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָוהּפׁשּתים
ּבדק ׁשהרי לֹו, והל נׁשמט ׁשּמא מּתר, זה הרי נּכר, לא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻואם

מצאֹו אּסּורי.ולא ׁשּכל אסּורֹות, ּבביאֹות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹ
זה. ּבספק הקּלּו ּולפיכ סֹופרים; מּדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָספקֹות

.ÁÎ,יפה יפה לבדקן צרי - הּגֹוים מן צמר ּכלי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ּבפׁשּתן הן ּתפּורין .ׁשּמא ְְְִִֵֶָָ

.ËÎמהּל היה אפּלּו - חברֹו על ּתֹורה ׁשל ּכלאים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרֹואה
ׁשּלּמדֹו רּבֹו היה ואפּלּו מּיד, עליו וקֹורעֹו לֹו, קֹופץ - ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבּׁשּוק
המפרׁש תעׂשה לא אּסּור ּדֹוחה הּברּיֹות ּכבֹוד ׁשאין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹחכמה;

מּפניּבּתֹורה ׁשּיתּבאר? ּכמֹו אבדה, ּבהׁשב נדחה ולּמה . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
הֹואיל מת? ּבטמאת נדחה ולּמה ממֹון; ׁשל לאו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻׁשהּוא
מּטּמא, אינֹו "לאחתֹו" למדּו: הּׁשמּועה ּומּפי הּכתּוב ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹּופרט
הרי - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו ּדבר אבל מצוה. למת מּטּמא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאבל

ּפי על ואף מקֹום; ּבכל הּברּיֹות ּכבֹוד מּפני נדחה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָהּוא
נדחה זה לאו הרי הּדבר", מן תסּור "לא ּבּתֹורה ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכתּוב

הּברּיֹות. ּכבֹוד ׁשלמּפני ׁשעטנז עליו היה אם ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
עד ּבּׁשּוק, ּפֹוׁשט ואינֹו ּבּׁשּוק, עליו קֹורעֹו אינֹו - ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָּדבריהם

מּיד. ּפֹוׁשטֹו ּתֹורה, ׁשל היה ואם לביתֹו; ְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּמּגיע
.Ïלבּוׁש היה לֹוקה; - ּבֹו הּמתּכּסה אֹו ּכלאים, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּלֹובׁש

ראׁשֹו הֹוציא אחת. אּלא לֹוקה אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּבכלאים
ׁשּלא ּפי על אף - והחזירֹו ראׁשֹו הֹוציא והחזירֹו, הּבגד ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹמן

ואחת אחת ּכל על חּיב זה הרי ּכּלֹו, הּבגד ּבּמהּפׁשט . ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻ
ּבֹו ּבׁשהתרּו הּיֹום? ּכל על אחת חּיב ׁשהּוא אמּורים, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָּדברים
'ּפׁשט'! לֹו: ואמרּו ּבֹו התרּו אם אבל אחת; ְְְְְֲִִַַַָָָָֹהתראה
אחר וללּבׁש לפׁשט ּכדי וׁשהה ּבֹו, לבּוׁש והּוא ְְְְְְְִִֵַַָָָֹֹֹ'ּפׁשט'!
ּבֹו ׁשהתרּו ּוׁשהּיה ׁשהּיה ּכל על חּיב זה הרי - ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהתרּו

ּפׁשט. ׁשּלא ּפי על ואף ְִֶֶַַַָָָֹעליה,
.‡Ï- מזיד הּלֹובׁש היה אם - ּכלאים חברֹו את ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמלּביׁש

תּתן לא עּור, "ולפני מּׁשּום עֹובר והּמלּביׁש לֹוקה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹהּלֹובׁש
והּמלּביׁשמכׁשל" ּכלאים, ׁשהּבגד הּלֹובׁש ידע לא ואם ; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

ּפטּור. והּלֹובׁש לֹוקה, הּמלּביׁש - ְְִִֵֵֶַַַָמזיד
.·Ïאפּלּו - עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ּכהּנה ּבגדי ׁשּלבׁשּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻּכהנים

ּבֹו הּתרּו ולא ּכלאים; ׁשהּוא האבנט מּפני לֹוקין, - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּבּמקּדׁש
הּציצית ּכמֹו עׂשה מצות ׁשהיא עבֹודה, ּבׁשעת .אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
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וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשבע - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹיׁש
ּפאה; להּניח (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמצוֹות
ילּקט ׁשּלא (ד) לקט; להּניח (ג) הּפאה; יכּלה ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ(ב)
הּכרם; יעֹולל ׁשּלא (ו) ּבּכרם; עֹוללֹות לעזב (ה) ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹהּלקט;
הּכרם; ּפרט ילּקט ׁשּלא (ח) הּכרם; ּפרט לעזב ְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ(ז)
הּׁשכחה; לקחת יׁשּוב ׁשּלא (י) הּׁשכחה; להּניח ְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹ(ט)
יד; ּכמּסת צדקה לּתן (יב) לענּיים; מעׂשר להפריׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ(יא)
- אּלּו מצוֹות ּובאּור העני. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ(יג)

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ¤¤ּפרק

יק‡. לא - ׂשדהּו את יּניחהּקֹוצר אּלא ּכּלּה, הּׂשדה ּכל צר ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּבסֹוף לענּיים מעט ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקמה
ׁשּמּניח, וזה הּתֹולׁש. ואחד הּקֹוצר, אחד ;"ּבקצר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׂשד

'ּפאה'. הּנקרא ְִֵַָָהּוא
את·. ּכׁשאֹוסף ּבאילנֹות מּניח ּכ - ּבּׂשדה ׁשּמּניח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּוכׁשם

אסף אֹו הּׂשדה, ּכל את וקצר עבר לענּיים. מעט ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּפרֹותיהן,
ונֹותנֹו מעט, אסף אֹו ּׁשּקצר מּמה לֹוקח - האילן ּפרֹות ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל
ּתעזב ולּגר "לעני ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ׁשּנתינתֹו ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלענּיים;
נֹותן זה הרי - ּפת ואפהּו ולׁשֹו, הּקמח טחן ואפּלּו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאתם".

לענּיים. הּפת מן ֲִִִֵַַָָּפאה
.‚- הּפאה ׁשּיּתן קדם נׂשרף, אֹו ׁשּקצר, הּקציר ּכל ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאבד
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הּתבלין, את ּבהן לצרר אֹו הּמעֹות, את ּבהן לצרר ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלהן,
אסּפלנית אֹו מלֹוגמה אֹו רטּיה עליו ׁשּמּניחין ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּוסמרטּוט

תחבושת] ּפי[מיני על אף מּתרין, אּלּו הרי - ּבהן ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא
.ּבכ חּמּום ּדר אין ׁשהרי ּבהן; נֹוגע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּבׂשרֹו

.Îהראש]ציץ את המקיפה וכּיֹוצא[רצועה מׁשי אֹו עֹור ׁשל ְִִֵֶֶַ
ּפני על מדלּדלין ּפׁשּתן וחּוטי צמר חּוטי ּבהן ׁשּתלה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּבהן,
ׁשאין ּכלאים; מּׁשּום ּבֹו אין - הּזבּובין להפריח ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהאדם,

.ּבכ חּמּום ְִֶֶָּדר
.‡Îּפׁשּתים מהן ידֹו, לתֹו חבלים ּומכניס ּבהמֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּמנהיג

אבל ידֹו; על ׁשּכֹורכן ּפי על ואף מּתר, זה הרי - צמר ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּומהן
ידֹו על לכֹורכן לֹו ואסּור ּכלאים, נעׂשּו - ּכּלן קׁשרן .אם ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֻ

.·Îׁשּמסּפגין ּומטּפחֹות הּידים, את ּבהן ׁשּמקּנחין ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמטּפחֹות
ּומטּפחֹות ּתֹורה, ספר ּומטּפחֹות והּקרקעֹות, הּכלים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבהן
ּבהן, נֹוגעֹות הּידים ׁשהרי ּכלאים; מּׁשּום אסּורין - ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּסּפרים

ּומחּממין ּתמיד הּיד על נכרכין .והן ְְְְִִִִֵַַַָָָ
.‚Îוהּגרּדין[=סימנים]אֹותֹות הּכֹובסין [=אורגים]ׁשעֹוׂשין ְְְִִִֶַַַ

היתה אם - ׁשּלֹו את מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה ּכדי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּבגדים,
ואף אסּור, זה הרי - ּבצמר ּפׁשּתן אֹו ּבפׁשּתן, צמר ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָאֹות

אצלֹו. חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי ְִֵֶֶַָעל
.„Îּבתכיפה ּפׁשּתן, ּבגד עם ׁשחּברֹו צמר [=תפירה]ּבגד ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָ

החּוט ראׁשי ׁשני קּבץ ּכלאים; זה ואין חּבּור, אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחת
ּכלאים. זה הרי - ּתכיפֹות ׁשּתי ׁשּתכף אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּכאחד,

.‰Îעל ׁשאין למת, ּתכריכין הּכלאים מן לעׂשֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֻמּתר
מצוה עליה;הּמתים ויֹוׁשב לחמֹור, מרּדעת מּמּנּו ולעׂשֹות ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

על זֹו מרּדעת יּניח ולא ּבּה. נֹוגע ּבׂשרֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹוהּוא,
הּזבל. את עליה להֹוציא אפּלּו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָּכתפֹו,

.ÂÎעל לנׂשאן מּתר ּכלאים, מלּבׁשין ׁשהיּו והּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּמת
.ּכתפֹו ְֵ

.ÊÎׁשאבד ּפׁשּתן ּבגד אֹו ּפׁשּתן, חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבגד
הּגֹוי ימּכרּנּו ׁשּמא לגֹוי, ימּכרּנּו לא זה הרי - צמר חּוט ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹּבֹו
אחר אֹותֹו ימצא ׁשּמא לחמֹור, מרּדעת יעׂשּנּו ולא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹליׂשראל;
נּכר הּכלאים אין ׁשהרי - וילּבׁשּנּו הּמרּדעת מעל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָויקרעּנּו
הּצמר ׁשאין - צֹובעֹו זה? ּבגד ּתּקנת היא וכיצד ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּבֹו.
וׁשֹומטֹו; לֹו, נּכר הּוא ּומּיד - אחד ּבצבע עֹולין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָוהּפׁשּתים
ּבדק ׁשהרי לֹו, והל נׁשמט ׁשּמא מּתר, זה הרי נּכר, לא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻואם

מצאֹו אּסּורי.ולא ׁשּכל אסּורֹות, ּבביאֹות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹ
זה. ּבספק הקּלּו ּולפיכ סֹופרים; מּדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָספקֹות

.ÁÎ,יפה יפה לבדקן צרי - הּגֹוים מן צמר ּכלי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ּבפׁשּתן הן ּתפּורין .ׁשּמא ְְְִִֵֶָָ

.ËÎמהּל היה אפּלּו - חברֹו על ּתֹורה ׁשל ּכלאים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרֹואה
ׁשּלּמדֹו רּבֹו היה ואפּלּו מּיד, עליו וקֹורעֹו לֹו, קֹופץ - ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבּׁשּוק
המפרׁש תעׂשה לא אּסּור ּדֹוחה הּברּיֹות ּכבֹוד ׁשאין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹחכמה;

מּפניּבּתֹורה ׁשּיתּבאר? ּכמֹו אבדה, ּבהׁשב נדחה ולּמה . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
הֹואיל מת? ּבטמאת נדחה ולּמה ממֹון; ׁשל לאו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻׁשהּוא
מּטּמא, אינֹו "לאחתֹו" למדּו: הּׁשמּועה ּומּפי הּכתּוב ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹּופרט
הרי - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו ּדבר אבל מצוה. למת מּטּמא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאבל

ּפי על ואף מקֹום; ּבכל הּברּיֹות ּכבֹוד מּפני נדחה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָהּוא
נדחה זה לאו הרי הּדבר", מן תסּור "לא ּבּתֹורה ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכתּוב

הּברּיֹות. ּכבֹוד ׁשלמּפני ׁשעטנז עליו היה אם ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
עד ּבּׁשּוק, ּפֹוׁשט ואינֹו ּבּׁשּוק, עליו קֹורעֹו אינֹו - ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָּדבריהם

מּיד. ּפֹוׁשטֹו ּתֹורה, ׁשל היה ואם לביתֹו; ְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּמּגיע
.Ïלבּוׁש היה לֹוקה; - ּבֹו הּמתּכּסה אֹו ּכלאים, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּלֹובׁש

ראׁשֹו הֹוציא אחת. אּלא לֹוקה אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּבכלאים
ׁשּלא ּפי על אף - והחזירֹו ראׁשֹו הֹוציא והחזירֹו, הּבגד ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹמן

ואחת אחת ּכל על חּיב זה הרי ּכּלֹו, הּבגד ּבּמהּפׁשט . ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻ
ּבֹו ּבׁשהתרּו הּיֹום? ּכל על אחת חּיב ׁשהּוא אמּורים, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָּדברים
'ּפׁשט'! לֹו: ואמרּו ּבֹו התרּו אם אבל אחת; ְְְְְֲִִַַַָָָָֹהתראה
אחר וללּבׁש לפׁשט ּכדי וׁשהה ּבֹו, לבּוׁש והּוא ְְְְְְְִִֵַַָָָֹֹֹ'ּפׁשט'!
ּבֹו ׁשהתרּו ּוׁשהּיה ׁשהּיה ּכל על חּיב זה הרי - ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהתרּו

ּפׁשט. ׁשּלא ּפי על ואף ְִֶֶַַַָָָֹעליה,
.‡Ï- מזיד הּלֹובׁש היה אם - ּכלאים חברֹו את ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמלּביׁש

תּתן לא עּור, "ולפני מּׁשּום עֹובר והּמלּביׁש לֹוקה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹהּלֹובׁש
והּמלּביׁשמכׁשל" ּכלאים, ׁשהּבגד הּלֹובׁש ידע לא ואם ; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

ּפטּור. והּלֹובׁש לֹוקה, הּמלּביׁש - ְְִִֵֵֶַַַָמזיד
.·Ïאפּלּו - עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ּכהּנה ּבגדי ׁשּלבׁשּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻּכהנים

ּבֹו הּתרּו ולא ּכלאים; ׁשהּוא האבנט מּפני לֹוקין, - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּבּמקּדׁש
הּציצית ּכמֹו עׂשה מצות ׁשהיא עבֹודה, ּבׁשעת .אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
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וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשבע - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹיׁש
ּפאה; להּניח (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמצוֹות
ילּקט ׁשּלא (ד) לקט; להּניח (ג) הּפאה; יכּלה ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ(ב)
הּכרם; יעֹולל ׁשּלא (ו) ּבּכרם; עֹוללֹות לעזב (ה) ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹהּלקט;
הּכרם; ּפרט ילּקט ׁשּלא (ח) הּכרם; ּפרט לעזב ְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ(ז)
הּׁשכחה; לקחת יׁשּוב ׁשּלא (י) הּׁשכחה; להּניח ְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹ(ט)
יד; ּכמּסת צדקה לּתן (יב) לענּיים; מעׂשר להפריׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ(יא)
- אּלּו מצוֹות ּובאּור העני. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ(יג)

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ¤¤ּפרק

יק‡. לא - ׂשדהּו את יּניחהּקֹוצר אּלא ּכּלּה, הּׂשדה ּכל צר ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּבסֹוף לענּיים מעט ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקמה
ׁשּמּניח, וזה הּתֹולׁש. ואחד הּקֹוצר, אחד ;"ּבקצר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׂשד

'ּפאה'. הּנקרא ְִֵַָָהּוא
את·. ּכׁשאֹוסף ּבאילנֹות מּניח ּכ - ּבּׂשדה ׁשּמּניח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּוכׁשם

אסף אֹו הּׂשדה, ּכל את וקצר עבר לענּיים. מעט ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּפרֹותיהן,
ונֹותנֹו מעט, אסף אֹו ּׁשּקצר מּמה לֹוקח - האילן ּפרֹות ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל
ּתעזב ולּגר "לעני ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ׁשּנתינתֹו ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלענּיים;
נֹותן זה הרי - ּפת ואפהּו ולׁשֹו, הּקמח טחן ואפּלּו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאתם".

לענּיים. הּפת מן ֲִִִֵַַָָּפאה
.‚- הּפאה ׁשּיּתן קדם נׂשרף, אֹו ׁשּקצר, הּקציר ּכל ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאבד
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יכֹול ואינֹו תעׂשה, לא מצות על עבר ׁשהרי לֹוקה; זה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי
לֹו ׁשּנּתק ׁשּבּה עׂשה .לקּים ְֲִֵֵֶֶַַָ

ּומאּלם„. ּכׁשּקֹוצר ּבלקט, אלומות]וכן ילּקט[- לא - ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַֹ
לענּיים,הּׁשּבלים יּניחם אּלא הּקציר, ּבׁשעת הּנֹופלֹות ְְֲֳִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

טחן אפּלּו - ולּקטן עבר תלּקט". לא קציר "ולקט ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
אתם"; ּתעזב ולּגר "לעני ׁשּנאמר: לענּיים, נֹותן - ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואפה
לֹוקה. - לענּיים ׁשּיּתן קדם ׁשּלּקטן, אחר נׂשרפּו אֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאבדּו

וכן‰. הּבצירה, ּבׁשעת הענבים מן ׁשּנפרט ּבפרט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
לא ּכרמ ּופרט תעֹולל, לא וכרמ" ׁשּנאמר: - ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַֹֹּבעֹוללֹות

המעּמר וכן אתם". ּתעזב ולּגר לעני ,[חבילות]תלּקט; ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ
ׁשּנאמר: יּקחּנה, לא זה הרי - ּבּׂשדה אחת אלּמה ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻוׁשכח
- ּולקחֹו עבר לקחּתֹו". תׁשּוב לא ּבּׂשדה, עמר ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָֹֹ"וׁשכחּת
"לּגר ׁשּנאמר: לענּיים, נֹותנֹו זה הרי ואפהּו, טחנֹו ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאפּלּו
ׁשּכּלן למדּת, הא עׂשה. מצות זֹו יהיה", ולאלמנה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻלּיתֹום
ׁשּבהן, עׂשה קּים לא ואם לעׂשה; ׁשּנּתק תעׂשה לא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹמצות

ֶלֹוקה.
.Âׁשכחּכׁשם אם - ּבּקמה היא ּכ ּבעמרין, ׁשהּׁשכחה ְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשהּׁשכחה ּוכׁשם לענּיים. זֹו הרי קצרּה, ולא הּקמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמקצת
ּכּלן לאילנֹות ׁשכחה יׁש ּכ - ּבּה וכּיֹוצא ׁשּנאמר:ּבּתבּואה , ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

"אחרי תפאר לא ,זית תחּבט זו"ּכי "אחריך" [ודרשו: ְְְֲִֵֵֶַַָֹֹ
ׁשכחהשכחה] להן ׁשּיׁש האילנֹות, לׁשאר הּדין והּוא ;ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

ִֵַּכּזיתים.
.Ê,הּפרט - ּבּכרם לענּיים מּתנֹות ׁשארּבע למד, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנמצאת

והּׁשכחה והּפאה, -והעֹוללֹות, ּבּתבּואה מּתנֹות וׁשלׁש ; ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹ
- האילנֹות ּבׁשאר ּוׁשּתים והּפאה; והּׁשכחה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּלקט,

והּפאה. ְְִֵַַָָהּׁשכחה,
.Áלּבעלים הניה טֹובת ּבהן אין - אּלּו ענּיים מּתנֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכל

טובה] לו שיחזיק מנת על שירצה למי לתתם רשות לו ,[=אין

ּבעלים; ׁשל ּכרהן על אֹותן ונֹוטלין ּבאין הענּיים ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָאּלא
מּידֹו. אֹותן מֹוציאין ׁשּביׂשראל, עני ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָואפּלּו

.Ëצדק ּגר אּלא אינֹו ענּיים, ּבמּתנֹות האמּור ּגר ׁשהריּכל - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
אף ּברית ּבן ּלוי מה והּגר", הּלוי "ּובא ּבמעׂשר: אֹומר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּוא
מּמּתנֹות ּגֹוים ענּיי מֹונעין אין כן, ּפי על ואף ּברית. ּבן ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּגר
מּפני - אֹותן ונֹוטלין יׂשראל ענּיי ּבכלל ּבאין אּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאּלּו,

ׁשלֹום. ְֵַָּדרכי
.È"אתם ּתעזב ולּגר "לעני ענּיים: ּבמּתנֹות זמןנאמר ּכל , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

עליהן ולחזר מּלבּקׁש הענּיים ּפסקּו אֹותן. ּתֹובעין ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהענּיים
קדֹוׁש ּגּופן ׁשאין אדם; לכל מּתר מהן הּנׁשאר הרי -ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
"ונתן ּבהן נאמר ׁשּלא ּדמיהן; לּתן חּיב ואינֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכתרּומֹות.
לחּיה אֹותן לעזב מצּוה ואינֹו אתם"; "ּתעזב אּלא ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻלענּיים",

ענּיים. אין והרי לענּיים, אּלא ְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָּולעֹופֹות
.‡Èהמלּקטים מּׁשּיּכנסּו ּבלקט? מּתרין אדם ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומאימתי

ּומאימתי ויצאּו. הראׁשֹונים, מלּקטים אחר וילּקטּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָהּׁשנּיים
ּבּכרם הענּיים מּׁשּיהּלכּו ּובעֹוללֹות? ּבפרט מּתרין אדם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל
אדם ּכל ּומאימתי אדם. לכל מּתר כן אחרי הּנׁשאר ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻויבֹואּו,
אֹותּה ׁשכח אם יׂשראל? ּבארץ זיתים ׁשל ּבׁשכחה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻמּתרין
ׁשהּוא ּכסלו, חדׁש מראׁש ּבּה מּתר זה הרי - הּזית ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֻּבראׁש

רביעה אפלה[מטר]זמן ּבׁשנה השניׁשנּיה המועד [כלומר: ְְְְֲִִֵַָָָָָ
מאחרים] שהגשמים בשנה המטר זיתיםלירידת צּבּורי אבל ;ֲִִֵֵָ

ענּיים מּׁשּיפסקּו ּבהן מּתר זה הרי האילן, ּתחת ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיּׁשכחּו
אחריהן. ְֲִֵֵֶַַמּלחּזר

.·Èּבארץ הּמּנחֹות הּזיתים ׁשכחת לּטל לעני ׁשּיׁש זמן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל
אדם ּכל הּתר ׁשּכבר ּפי על ואף נֹוטל, - האילנֹות ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּתחת
ׁשכחה לּטל לֹו ׁשּיׁש זמן וכל האילנֹות; ׁשּבראׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבּׁשכחה
ׁשכחה לֹו אין ׁשעדין ּפי על ואף נֹוטל, - האילן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּבראׁש

.ּתחּתיו ְַָ
.‚Èמּתנֹות- עליהן מקּפידין הענּיים ׁשאין ׁשּבּׂשדה ענּיים ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הענּיים ּפסקּו לא ׁשעדין ּפי על ואף הּׂשדה, ּבעל ׁשל הן ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהרי
מּתנֹותיהן על .מּלחּזר ְְִֵֵֶַַַ

.„Èאּלא הּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן - האּלּו ענּיים מּתנֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָּכל
ּוכמעׂשרֹות ּכתרּומֹות יׂשראל, אֹומר:ּבארץ הּכתּוב הרי ; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

."בׂשד קציר תקצר ו"ּכי ארצכם", קציר את ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹֻ"ּובקצרכם
לארץ ּבחּוצה נֹוהגת ׁשהּפאה ּבּתלמּוד, נתּפרׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּוכבר
אּלּו, ענּיים מּתנֹות לׁשאר הּדין ׁשהּוא לי, ויראה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם;

סֹופרים. מּדברי לארץ ּבחּוצה נֹוהגֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָׁשהן
.ÂËהּפאה ׁשעּור הּוא ׁשעּור;ּכּמה לּה אין הּתֹורה, מן ? ִִִֵֵַַַָָָָ

מּדבריהם, אבל חֹובתֹו. ידי יצא אחת, ׁשּבלת הּניח ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאפּלּו
לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ, ּבין מּׁשּׁשים, מאחד ּפחֹות ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאין
הענּיים, רב ּולפי הּׂשדה, ּגדל לפי מּׁשּׁשים האחד על ְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹּומֹוסיף
ׁשאם ּביֹותר, קטּנה ׁשהיא ׂשדה ּכיצד? הּזרע. ּברּכת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּולפי
מֹוסיף זה הרי - לעני מֹועיל אינֹו מּׁשּׁשים, אחד מּמּנה ֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהּניח
זרע ואם מֹוסיף. מרּבין, הענּיים היּו אם וכן הּׁשעּור; ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֻעל

נתּבר ׁשהרי הרּבה, ואסף וכלמעט הּברכה. לפי מֹוסיף -  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הּזאת להֹוספה ואין ׂשכר; לֹו מֹוסיפין ּבפאה, ְְִִִֵֵַַַָָָָָֹהּמֹוסיף

ִׁשעּור.

ה'תשע"ב תמוז י"ג שלישי יום

ב ¤¤ּפרק

ּכּלֹו‡. ּולקיטתֹו ונׁשמר, הארץ, מן ׁשּגּדּוליו אכל, ְְְִִִִֶֶֶָָָָָָֹֻּכל
ּבפאה חּיב - לקּיּום אֹותֹו ּומכניסין ׁשּנאמר:ּכאחת, , ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָ

ארצכם". קציר את ְְְְְְִֶֶֶַֻ"ּובקצרכם
ׁשחּיב·. הּוא האּלּו, ּדרכים ּבחמׁש לקציר הּדֹומה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

והאגֹוזין,ּבפאה והחרּובין, והּקטנּיֹות, הּתבּואה, ּכגֹון - ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָ
ּבין והּתמרים והּזיתים, והענבים, והרּמֹונים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָוהּׁשקדים,
ּופּואה איסטיס אבל ּבאּלּו. ּכּיֹוצא וכל יבׁשים, ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹֻרטּבים
ּופטרּיֹות ּכמהין וכן אכל. ׁשאינן מּפני ּפטּורין, ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹוכּיֹוצא
הארץ. ּפרֹות ּכׁשאר הארץ מן ּגּדּוליהן ׁשאין מּפני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּפטּורין,
מפקר הּוא ׁשהרי ׁשּיׁשמרּנּו, מי לֹו ׁשאין ּפטּור, ההפקר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻוכן

הּתא וכן ּכאחד,לּכל. לקיטתן ׁשאין ּבפאה, חּיבין אינן נים ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּׁשּיּגמר מה ּבֹו ויׁש הּיֹום ּׁשּיּגמר מה זה ּבאילן יׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
אֹותֹו מכניסין ׁשאין ּפטּור, הּירק וכן ימים. ּכּמה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלאחר
אֹותן מיּבׁשין ׁשהרי ּבּפאה, חּיבין והּבצלים הּׁשּומים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלקּיּום.
ׁשּמּניחין ּבצלים ׁשל האּמהֹות וכן לּקּיּום; אֹותן ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּומכניסין
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wfg zxecdn jezn

ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבפאה. חּיבֹות הּזרע, מהן לּקח ּבארץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹותן
ֶָּבהן.

ּבפאה‚. חּיב ׁשהּוא ּכל -קרקע ׁשּתפין ׁשל היתה ואפּלּו , ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
רּבים. ׁשל אפּלּו ארצכם", "קציר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַׁשּנאמר:

אֹו„. לסטים, קצרּוה אֹו לעצמן, ּגֹוים ׁשּקצרּוה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָׂשדה
זֹו הרי - ּבהמה אֹו הרּוח ׁשּברּתּה אֹו נמלים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָקרסמּוה

ּבּקמה הּפאה ׁשחֹובת הּפאה; מן .ּפטּורה ְִֵֵֶַַַַָָָָָ
זֹו‰. הרי - ׁשּנׁשאר חציּה הּלסטים וקצרּו חציּה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָקצר

הּלסטים ׁשּקצרּו ּבחצי - ׁשהחּיּוב קצרּוּפטּורה; אם אבל . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
לׁשעּור ּפאה נֹותן - הּׁשאר וקצר הּוא וחזר חציּה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּלסטים
ּפאה נֹותן הּלֹוקח - חציּה ּומכר חציּה, קצר ּׁשּקצר; ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמה
נֹותן הּגזּבר מּיד הּפֹודה - חציּה והקּדיׁש חציּה, קצר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלּכל.
הּנׁשאר מן מּניח זה הרי - והקּדיׁשֹו חציּה, קצר לּכל; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּפאה

לּכל. הראּויה ְֵַָָָֹּפאה
.Âּבּׁש למּכר ענבים מּמּנּו ּבֹוצר ׁשהיה ּובדעּתֹוּכרם ּוק, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

מּכאן לּׁשּוק ּבֹוצר היה אם - אֹותֹו לדר לּגת הּׁשאר ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשּיּניח
הּנׁשאר. ּכפי לּגת, ּׁשּבֹוצר למה ּפאה נֹותן זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּומּכאן
ּפאה נֹותן זה הרי - ּבלבד אחת מרּוח לּׁשּוק ּבֹוצר היה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָואם
אחת מרּוח ּובצר הֹואיל הּכרם; לכל הראּוי ּכפי הּנׁשאר, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמן
ּפטּור ׁשהּוא מּכאן, ּומעט מּכאן מעט עראי ּכבֹוצר אינֹו -. ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

מלילֹות הּקֹוטף שבלים]וכן של עראית מעט[קטיפה מעט ְְְְִֵֵַַַ
ּומן הּלקט מן ּפטּור ׂשדהּו, ּכל קטף אפּלּו - לביתֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומכניס

הּפאה. ּומן ְִִֵַַָָהּׁשכחה
.Ê,ׁשליׁש הביאה לא ועדין ׁשּתגמר קדם - ׂשדהּו ּכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקֹוצר

חּיבת לׁשליׁש, הּגיעה ואם ּפטּורה; זֹו ּבפרֹותהרי וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
חּיבין. ּגמירתן, ׁשליׁש נגמרּו אם - ְְְְִִִִִִַָָָָָהאילן

.Áחּיבת - קמה והיא ּופדאּה קמה, והיא ׂשדהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּמקּדיׁש
ׁשּבׁשעת ּפטּורה; - ּפדאּה ּכ ואחר הּגזּבר, קצרּה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָּבפאה.

ּבפאה חּיב ׁשאינֹו קדׁש היתה הּפאה, .חּיּוב ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
.Ëמן ּפטּורה זֹו הרי - נתּגּיר ּכ ואחר ׂשדהּו, ׁשּקצר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגֹוי

הּׁשכחה ׁשאין ּפי על אף הּׁשכחה, ּומן הּלקט ּומן ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּפאה
העּמּור ּבׁשעת .אּלא ְִִֶַָָ

.Èּבקיאין ׁשאינן מּפני לקצר, ּגֹוים ּפֹועלים ׂשֹוכרין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָֹאין
ז הרי ּכּלּה, את וקצרּו ׂשכר ואם ּופאה; חּיבתּבלקט ֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

.ּבפאה ְֵָ
.‡Èזה הרי - ּפאה הּניח ולא ׂשדהּו, ּכל ׁשּקצר הּבית ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבעל

לענּיים ּפאה הּׁשּבלים מן ואפּלּונֹותן לעּׂשר; צרי ואינֹו , ְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
מן ּפטּור זה הרי ּפאה, מּׁשּום הּקציר רב להן ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹנתן
קדם ּפאה להן נֹותן זרה, לא ועדין ּדׁש אם וכן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמעׂשרֹות.
- מלאכּתֹו וגמר ּובמזרה, ּברחת וזרה ּדׁש אבל ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּיעּׂשר;
ׁשעּור המעּׂשרין, הּפרֹות מן להן נֹותן ּכ ואחר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻמעּׂשר,

ּבאילנֹות. וכן ׂשדה. לאֹותּה הראּויה ְְְְִֵֵֶַָָָָָָהּפאה
.·Èׁשּיהיּו ּכדי - הּׂשדה ּבסֹוף אּלא הּפאה את מּניחין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאין

נּכרת ׁשּתהיה ּוכדי לֹו, ׁשּיבֹואּו מקֹום יֹודעין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָהענּיים
יתּכּון ׁשּלא - הרּמאין ּומּפני יחׁשד, ולא ולּׁשבים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹלעֹוברים
הּׂשדה, סֹוף קֹוצר אֹותֹו ׁשרֹואין לאּלּו ואֹומר הּכל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלקצר

ׁשם ׁשאין ׁשעה יׁשמר ׁשּלא ועֹוד, הּנחּתי'. הּׂשדה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ'ּבתחּלת
לֹו הּקרֹוב לעני ויּתנּנה ויּניחּנה, הּפאהאדם, והּניח עבר . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּיּניח וצרי ּפאה; זֹו הרי - ּבאמצעּה אֹו הּׂשדה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבתחּלת
ּבּׂשדה ּׁשּנׁשאר למה הראּויה הּפאה ּכׁשעּור הּׂשדה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבסֹוף

הראׁשֹונה. את ׁשהפריׁש ְִִִֶֶַַָָאחר
.‚Èמּצד לנּו 'ּתן לֹו: ואמרּו לענּיים, ּפאה ׁשּנתן הּבית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל

- להם ונתן ּפאהזה', וזֹו ׁשהפריׁשזֹו הּׂשדה ּבעל וכן ; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּפאה, זֹו 'הרי ׁשאמר: אֹו זֹו', וגם ּפאה, זֹו 'הרי ואמר: ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּפאה,

ּפאה. ׁשּתיהן הרי - ְְֲֵֵֵֶָוזֹו'
.„Èּבסֹוף מּניחין אּלא הּׂשדה, ּכל את לקצר לּפֹועלים ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאסּור

הּפאה ּכׁשעּור ׁשּיפריׁשּנההּׂשדה עד ּכלּום, ּבּה לענּיים ואין ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
- ׂשדה ּבסֹוף ּפאה ׁשראה עני ,לפיכ מּדעּתֹו. הּבית ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבעל
ּבעל מּדעת ׁשהיא לֹו ׁשּיּודע עד ּגזל, מּׁשּום ּבּה לּגע ִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאסּור

ִַַהּבית.
.ÂËמּזרעים ּבהן וכּיֹוצא וקטנּיֹות ּתבּואה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפאה

לּקרקע, ּבמחּבר נּתנת - והאילנֹות הּכרם ּפאת וכן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּנקצרין,
ּבמּגלֹות, אֹותּה קֹוצרין ואין ּבידם; אֹותּה ּבֹוזזין ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָוהענּיים
רעהּו את איׁש יּכּו ׁשּלא ּכדי - ּבקרּדּמֹות אֹותּה עֹוקרין .ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֻ
אפּלּו מחּלקין; הרי ּביניהן, אֹותּה לחּלק הענּיים אֹותן ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָרצּו
לזה - לבז אֹומר ואחד לחּלק, אֹומרין ותׁשעה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּתׁשעים

ּכהלכה. ׁשאמר ׁשֹומעין, ְֲִֶֶַַָָָָָהאחד
.ÊËּדלית ׁשל מוגבהת]ּפאה הענּיים[=גפן ׁשאין ּדקל, וׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ

מֹוריד הּבית ּבעל - ּגדֹולה ּבסּכנה אּלא אֹותּה לבז ְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹמּגיעין
לעצמן, אֹותּה לבז ּכּלן רצּו ואם הענּיים; ּבין ּומחּלק ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻאֹותּה,

אֹומרּבֹוזזין ואחד לבז, אֹומרין ותׁשעה ּתׁשעים ואפּלּו ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹ
הּבית ּבעל ּומחּיבין ּכהלכה, ׁשאמר לאחד ׁשֹומעין - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָלחּלק

ּביניהן. ּולחּלק ְְִֵֵֵֶַלהֹוריד
.ÊÈ,ּבּׂשדה לענּיים הּפאה את מחּלקין ּבּיֹום עּתֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשלׁש

הּיֹום, ּובחצֹות ּבּׁשחר, - אֹותּה לבז אֹותן מּניחין ֲִִַַַַַַָָָֹאֹו
לּטל אֹותֹו מּניחין אין זה, ּבזמן ׁשּלא ׁשּבא ועני ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּובמנחה;
לּטל ּכּלן ּבֹו ׁשּיתקּבצּו לענּיים קבּוע עת ׁשּיהיה ּכדי -. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ענּיֹות ׁשם ׁשּיׁש מּפני ּבּיֹום? אחת עת לּה קבעּו לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולּמה
קטּנים ׁשם ויׁש הּיֹום, ּבתחּלת לאכל ׁשּצריכין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָֹמניקֹות
ויׁש הּיֹום, חצי עד לּׂשדה יּגיעּו ולא ּבּבקר נעֹורין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשאינן

הּמנחה. עד מּגיעין ׁשאינן זקנים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשם
.ÁÈׁשּנפל אֹו הּׁשאר, על וזרק הּפאה מקצת ׁשּנטל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעני

ּומעבירין אֹותֹו, קֹונסין - עליה טּליתֹו ׁשּפרׂש אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליה,
מּמּנה ויּנתןאֹותֹו מּידֹו, אֹותֹו לֹוקחין - ּׁשּנטל מה ואפּלּו ; ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אחר. ְִֵַָלעני
.ËÈּפלֹוני לאיׁש זה 'הרי ואמר: הּפאה, את ׁשּלּקט ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי

לעצמֹו, ּבּה ׁשּזֹוכה מּתֹו - ׁשּלּקט זה הּוא עני אם - ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהעני'
אּלא לֹו, זכה לא - הּוא עׁשיר ואם ּפלֹוני; לאֹותֹו ּבּה ְְְִִִֶָָָָָָָֹזכה

ראׁשֹון ׁשּנמצא לעני .יּתנּנה ְְִִִִֶֶֶָָָ
.Îּובא לפניו, העֹומדין אּלּו לענּיים ּפאה ׁשהּניח הּבית ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל

ׁשכחה ּבלקט זֹוכה אדם ׁשאין ּבּה; זכה - ּונטלּה אחר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָעני
לידֹו ׁשּיּגיעּו עד מציאה, ׁשל וסלע .ּופאה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
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קה miipr zepzn zekld - fenz b"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבפאה. חּיבֹות הּזרע, מהן לּקח ּבארץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹותן
ֶָּבהן.

ּבפאה‚. חּיב ׁשהּוא ּכל -קרקע ׁשּתפין ׁשל היתה ואפּלּו , ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
רּבים. ׁשל אפּלּו ארצכם", "קציר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַׁשּנאמר:

אֹו„. לסטים, קצרּוה אֹו לעצמן, ּגֹוים ׁשּקצרּוה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָׂשדה
זֹו הרי - ּבהמה אֹו הרּוח ׁשּברּתּה אֹו נמלים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָקרסמּוה

ּבּקמה הּפאה ׁשחֹובת הּפאה; מן .ּפטּורה ְִֵֵֶַַַַָָָָָ
זֹו‰. הרי - ׁשּנׁשאר חציּה הּלסטים וקצרּו חציּה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָקצר

הּלסטים ׁשּקצרּו ּבחצי - ׁשהחּיּוב קצרּוּפטּורה; אם אבל . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
לׁשעּור ּפאה נֹותן - הּׁשאר וקצר הּוא וחזר חציּה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּלסטים
ּפאה נֹותן הּלֹוקח - חציּה ּומכר חציּה, קצר ּׁשּקצר; ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמה
נֹותן הּגזּבר מּיד הּפֹודה - חציּה והקּדיׁש חציּה, קצר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלּכל.
הּנׁשאר מן מּניח זה הרי - והקּדיׁשֹו חציּה, קצר לּכל; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּפאה

לּכל. הראּויה ְֵַָָָֹּפאה
.Âּבּׁש למּכר ענבים מּמּנּו ּבֹוצר ׁשהיה ּובדעּתֹוּכרם ּוק, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

מּכאן לּׁשּוק ּבֹוצר היה אם - אֹותֹו לדר לּגת הּׁשאר ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשּיּניח
הּנׁשאר. ּכפי לּגת, ּׁשּבֹוצר למה ּפאה נֹותן זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּומּכאן
ּפאה נֹותן זה הרי - ּבלבד אחת מרּוח לּׁשּוק ּבֹוצר היה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָואם
אחת מרּוח ּובצר הֹואיל הּכרם; לכל הראּוי ּכפי הּנׁשאר, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמן
ּפטּור ׁשהּוא מּכאן, ּומעט מּכאן מעט עראי ּכבֹוצר אינֹו -. ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

מלילֹות הּקֹוטף שבלים]וכן של עראית מעט[קטיפה מעט ְְְְִֵֵַַַ
ּומן הּלקט מן ּפטּור ׂשדהּו, ּכל קטף אפּלּו - לביתֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומכניס

הּפאה. ּומן ְִִֵַַָָהּׁשכחה
.Ê,ׁשליׁש הביאה לא ועדין ׁשּתגמר קדם - ׂשדהּו ּכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקֹוצר

חּיבת לׁשליׁש, הּגיעה ואם ּפטּורה; זֹו ּבפרֹותהרי וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
חּיבין. ּגמירתן, ׁשליׁש נגמרּו אם - ְְְְִִִִִִַָָָָָהאילן

.Áחּיבת - קמה והיא ּופדאּה קמה, והיא ׂשדהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּמקּדיׁש
ׁשּבׁשעת ּפטּורה; - ּפדאּה ּכ ואחר הּגזּבר, קצרּה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָּבפאה.

ּבפאה חּיב ׁשאינֹו קדׁש היתה הּפאה, .חּיּוב ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
.Ëמן ּפטּורה זֹו הרי - נתּגּיר ּכ ואחר ׂשדהּו, ׁשּקצר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגֹוי

הּׁשכחה ׁשאין ּפי על אף הּׁשכחה, ּומן הּלקט ּומן ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּפאה
העּמּור ּבׁשעת .אּלא ְִִֶַָָ

.Èּבקיאין ׁשאינן מּפני לקצר, ּגֹוים ּפֹועלים ׂשֹוכרין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָֹאין
ז הרי ּכּלּה, את וקצרּו ׂשכר ואם ּופאה; חּיבתּבלקט ֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

.ּבפאה ְֵָ
.‡Èזה הרי - ּפאה הּניח ולא ׂשדהּו, ּכל ׁשּקצר הּבית ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבעל

לענּיים ּפאה הּׁשּבלים מן ואפּלּונֹותן לעּׂשר; צרי ואינֹו , ְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
מן ּפטּור זה הרי ּפאה, מּׁשּום הּקציר רב להן ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹנתן
קדם ּפאה להן נֹותן זרה, לא ועדין ּדׁש אם וכן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמעׂשרֹות.
- מלאכּתֹו וגמר ּובמזרה, ּברחת וזרה ּדׁש אבל ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּיעּׂשר;
ׁשעּור המעּׂשרין, הּפרֹות מן להן נֹותן ּכ ואחר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻמעּׂשר,

ּבאילנֹות. וכן ׂשדה. לאֹותּה הראּויה ְְְְִֵֵֶַָָָָָָהּפאה
.·Èׁשּיהיּו ּכדי - הּׂשדה ּבסֹוף אּלא הּפאה את מּניחין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאין

נּכרת ׁשּתהיה ּוכדי לֹו, ׁשּיבֹואּו מקֹום יֹודעין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָהענּיים
יתּכּון ׁשּלא - הרּמאין ּומּפני יחׁשד, ולא ולּׁשבים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹלעֹוברים
הּׂשדה, סֹוף קֹוצר אֹותֹו ׁשרֹואין לאּלּו ואֹומר הּכל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלקצר

ׁשם ׁשאין ׁשעה יׁשמר ׁשּלא ועֹוד, הּנחּתי'. הּׂשדה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ'ּבתחּלת
לֹו הּקרֹוב לעני ויּתנּנה ויּניחּנה, הּפאהאדם, והּניח עבר . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּיּניח וצרי ּפאה; זֹו הרי - ּבאמצעּה אֹו הּׂשדה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבתחּלת
ּבּׂשדה ּׁשּנׁשאר למה הראּויה הּפאה ּכׁשעּור הּׂשדה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבסֹוף

הראׁשֹונה. את ׁשהפריׁש ְִִִֶֶַַָָאחר
.‚Èמּצד לנּו 'ּתן לֹו: ואמרּו לענּיים, ּפאה ׁשּנתן הּבית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל

- להם ונתן ּפאהזה', וזֹו ׁשהפריׁשזֹו הּׂשדה ּבעל וכן ; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּפאה, זֹו 'הרי ׁשאמר: אֹו זֹו', וגם ּפאה, זֹו 'הרי ואמר: ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּפאה,

ּפאה. ׁשּתיהן הרי - ְְֲֵֵֵֶָוזֹו'
.„Èּבסֹוף מּניחין אּלא הּׂשדה, ּכל את לקצר לּפֹועלים ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאסּור

הּפאה ּכׁשעּור ׁשּיפריׁשּנההּׂשדה עד ּכלּום, ּבּה לענּיים ואין ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
- ׂשדה ּבסֹוף ּפאה ׁשראה עני ,לפיכ מּדעּתֹו. הּבית ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבעל
ּבעל מּדעת ׁשהיא לֹו ׁשּיּודע עד ּגזל, מּׁשּום ּבּה לּגע ִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאסּור

ִַַהּבית.
.ÂËמּזרעים ּבהן וכּיֹוצא וקטנּיֹות ּתבּואה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפאה

לּקרקע, ּבמחּבר נּתנת - והאילנֹות הּכרם ּפאת וכן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּנקצרין,
ּבמּגלֹות, אֹותּה קֹוצרין ואין ּבידם; אֹותּה ּבֹוזזין ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָוהענּיים
רעהּו את איׁש יּכּו ׁשּלא ּכדי - ּבקרּדּמֹות אֹותּה עֹוקרין .ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֻ
אפּלּו מחּלקין; הרי ּביניהן, אֹותּה לחּלק הענּיים אֹותן ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָרצּו
לזה - לבז אֹומר ואחד לחּלק, אֹומרין ותׁשעה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּתׁשעים

ּכהלכה. ׁשאמר ׁשֹומעין, ְֲִֶֶַַָָָָָהאחד
.ÊËּדלית ׁשל מוגבהת]ּפאה הענּיים[=גפן ׁשאין ּדקל, וׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ

מֹוריד הּבית ּבעל - ּגדֹולה ּבסּכנה אּלא אֹותּה לבז ְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹמּגיעין
לעצמן, אֹותּה לבז ּכּלן רצּו ואם הענּיים; ּבין ּומחּלק ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻאֹותּה,

אֹומרּבֹוזזין ואחד לבז, אֹומרין ותׁשעה ּתׁשעים ואפּלּו ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹ
הּבית ּבעל ּומחּיבין ּכהלכה, ׁשאמר לאחד ׁשֹומעין - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָלחּלק

ּביניהן. ּולחּלק ְְִֵֵֵֶַלהֹוריד
.ÊÈ,ּבּׂשדה לענּיים הּפאה את מחּלקין ּבּיֹום עּתֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשלׁש

הּיֹום, ּובחצֹות ּבּׁשחר, - אֹותּה לבז אֹותן מּניחין ֲִִַַַַַַָָָֹאֹו
לּטל אֹותֹו מּניחין אין זה, ּבזמן ׁשּלא ׁשּבא ועני ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּובמנחה;
לּטל ּכּלן ּבֹו ׁשּיתקּבצּו לענּיים קבּוע עת ׁשּיהיה ּכדי -. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ענּיֹות ׁשם ׁשּיׁש מּפני ּבּיֹום? אחת עת לּה קבעּו לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולּמה
קטּנים ׁשם ויׁש הּיֹום, ּבתחּלת לאכל ׁשּצריכין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָֹמניקֹות
ויׁש הּיֹום, חצי עד לּׂשדה יּגיעּו ולא ּבּבקר נעֹורין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשאינן

הּמנחה. עד מּגיעין ׁשאינן זקנים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשם
.ÁÈׁשּנפל אֹו הּׁשאר, על וזרק הּפאה מקצת ׁשּנטל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעני

ּומעבירין אֹותֹו, קֹונסין - עליה טּליתֹו ׁשּפרׂש אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליה,
מּמּנה ויּנתןאֹותֹו מּידֹו, אֹותֹו לֹוקחין - ּׁשּנטל מה ואפּלּו ; ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אחר. ְִֵַָלעני
.ËÈּפלֹוני לאיׁש זה 'הרי ואמר: הּפאה, את ׁשּלּקט ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי

לעצמֹו, ּבּה ׁשּזֹוכה מּתֹו - ׁשּלּקט זה הּוא עני אם - ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהעני'
אּלא לֹו, זכה לא - הּוא עׁשיר ואם ּפלֹוני; לאֹותֹו ּבּה ְְְִִִֶָָָָָָָֹזכה

ראׁשֹון ׁשּנמצא לעני .יּתנּנה ְְִִִִֶֶֶָָָ
.Îּובא לפניו, העֹומדין אּלּו לענּיים ּפאה ׁשהּניח הּבית ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל

ׁשכחה ּבלקט זֹוכה אדם ׁשאין ּבּה; זכה - ּונטלּה אחר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָעני
לידֹו ׁשּיּגיעּו עד מציאה, ׁשל וסלע .ּופאה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
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ג ¤¤ּפרק

חברּתּה‡. על מּׂשדה הּפאה את מּניחין היּואין ּכיצד? . ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבּׁשנּיה ויּניח ּכּלּה, האחת את יקצר לא - ׂשדֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻלֹו
ׂשד ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: לׁשּתיהן, הראּויה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּפאה
ואם לּה. הראּויה ּפאה ואחת אחת ּבכל ׁשּיּניח ,"ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבקצר

ּפאה. אינּה חברּתּה, על מּׂשדה ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהּניח
.·ּבתֹו נחל והיה אחד, מין ּכּלּה זרּועה ׂשדהּו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהיתה

אּמת אֹו ,מֹוׁש ׁשאינֹו ּפי על אף הּמים[=תעלת]הּׂשדה, ִִֵֵֶֶַַַַַַַָ
ׁשּתהיה והּוא ּכאחת, צדדיה ּׁשּבׁשני מה לקצר יכֹול ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
זה מּצד ּפאה ונֹותן ׂשדֹות, ּכׁשּתי זֹו הרי - ּוקבּועה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמֹוׁשכת

לעצמֹו. זה מּצד ּופאה ְְְְִֵֶַַַָלעצמֹו
מפסיק‚. היה אם רחב[מפריד]וכן ׁשהּוא הּיחיד ּדר ּבּה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

אבל אּמה. עׂשרה ׁשׁש הרחב הרּבים ּדר אֹו אּמֹות, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָארּבע
הּי הרּביםׁשביל ׁשביל אֹו אּמֹות, מארּבע הּפחֹות והּוא חיד, ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ

החּמה ּבימֹות קבּוע היה אם - אּמה עׂשרה מּׁשׁש ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּפחֹות
הּגׁשמים ּבימֹות קבּוע אינֹו ואם מפסיק; הּגׁשמים, ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּובימֹות

אחת. ּכׂשדה היא הרי אּלא מפסיק, אינֹו -ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ
חרּוׁשה,„. ולא זרּועה ׁשאינּה ּבּורה ארץ ּבּה מפסיק ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהיה

ׁשהפסיק אֹו - נזרעה ולא ׁשּנחרׁשה והיא - נירה ארץ ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָֹאֹו
מּכאן וחּטים מּכאן חּטים ׁשהיה ּכגֹון אחר, זרע ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּה
ׁשּתביא קדם אפּלּו ּבאמצעּה ׁשּקצר אֹו ּבאמצע, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשעֹורים
ׂשדֹות; לׁשּתי נפסקת זֹו הרי - ׁשּקצר מקֹום וחרׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשליׁש
ׁשל ּתלמים ּכׁשלׁשה מאּלּו, אחד ּכל רחב ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹוהּוא,

החרישה]ּפתיח ּבּמה[=תחילת רבע. מּבית ּפחֹות והּוא - ְִִֵֶַַַָָֹ
ׁשּתי על אּמה חמּׁשים ׁשהיא קטּנה ּבׂשדה אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדברים
אֹו הּבּור אין זֹו, על יתרה היתה אם אבל ּפחֹות; אֹו ְְֲִֵֵַַַָָָָָאּמֹות
רבע. ּבית רחב ּבֹו היה ּכן אם אּלא לׁשנים, מפסיקּה ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹהּניר

ּבּה. מפסיק ׁשהּוא, ּכל אחר זרע ְֲִֵֶֶַַַָָָאבל
ּגֹובאי‰. ארבה]אכלּה ּבאמצעּה[מין נמלים קרסמּוה אֹו , ְְְְְֲִִֶַָָָָָָ

מפסיק. זה הרי ׁשאכלּו, מקֹום חרׁש אם -ְְֲִִֵֶֶַַָָָ
.Âּתּלים ּתּלים ּבֹו יׁש אּלא ׁשוה, ּכּלֹו ׁשאינֹו ּבהר ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּזֹורע

יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - עמּקֹות מקֹומֹות ּומקֹומֹות ְְְֲִִֵֶַַָֻּגבֹוהין
הּמקֹום נחרׁש אּלא ּכאחד, אֹותֹו ולזרע ּכּלֹו אֹותֹו ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻלחרׁש

ּפא ּומּניח אחת, ּכׂשדה זה הרי - עצמֹו ּבפני אחתהּגבֹוּה ה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ
ההר. ּכל על ההר ְַָָָָָּבסֹוף

.Êמּכל ּפאה נֹותן טפחים, עׂשרה ּגבֹוהֹות ׁשהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָמדרגֹות
על מאחת נֹותן מערבין, ׁשּורֹות ראׁשי היּו ואם ואחת; ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹאחת

הּׁשּורֹותהּכל ראׁשי ׁשאין ּפי על אף - מעׂשרה ּפחֹות היּו . ֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הּׂשדה ּכל ּפני על סלע היה הּכל. על מאחת נֹותן ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמערבין,
זה, מּצד ונֹותנּה זה מּצד הּמחרׁשה את הּוא עֹוקר אם -ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מפסיק. אינֹו לאו, ואם ְְְִִִֵַַָמפסיק;
.Áמלּבנֹות ׁשהיא ּפי על אף - אילנֹות ּבּה ׁשּיׁש ׂשדה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּזֹורע

מרובעות]מלּבנֹות הּזרע[ערוגות ּכל ואין האילנֹות, ּבין ְְְִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּׂשדה ידּוע ׁשהּדבר הּׂשדה; לכל אחת ּפאה נֹותן - ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמערב

הּזרע. נחלק האילנֹות מקֹום ּומּפני היא, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָאחת
.Ëּבתֹו עׂשרה ּכל האילנֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָּבּמה

סאה, מּבית ּביתר אילנֹות עׂשרה ּכל היּו אם אבל סאה; ְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָָָָּבית
האילנֹות ׁשהרי - ּומלּבן מלּבן מּכל ּפאה נֹותן זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהרי
מלּבנֹות מלּבנֹות זרע האילנֹות מּפני ולא הרּבה, .מרחקין ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ

.Èלכל אחת ּפאה נֹותן - הּירק ׁשּבין הּבצלים מלּבנֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוכן
מלּבנֹות ּומׂשימֹו ּביניהן מבּדיל ׁשהּירק ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבצלים,

.מלּבנֹות ְְַ
.‡Èּבּה ׁשהתחילּו וכיון אחד, מין זרּועה ּכּלּה ׁשהיא ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻׂשדה

עד ּומּכאן, מּכאן ּׁשּיבׁש מה ּתלׁש אֹו קצר ליּבׁש ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָמקֹומֹות
אם - מּזֹו זֹו מרחקֹות מלּבנֹות מלּבנֹות מפרד הּלח ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֻׁשּנׁשאר
ערּוגֹות, ערּוגֹות הּמין מאֹותֹו לזרע ׁשם אדם ּבני ּדר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהיה
ּומלּבן, מלּבן מּכל ּפאה מּניח זה הרי - חרּדל אֹו ׁשבת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכגֹון
מין היה ואם נזרעּו'; ערּוגֹות 'ערּוגֹות אֹומר: ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָׁשהרֹואה
ּפאה נֹותן - וקטנּיֹות ּתבּואה ּכגֹון ׂשדֹות, אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶָָָׁשּזֹורעין

לּכל .אחת ַַַֹ
.·Èמּכאן ויבׁש מּכאן יבׁש ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבּמה

ּבאמצע כלולח כדרך השדה בקצה לקצור [ומתחיל ְְֶַַָ
מּניחהקוצרים] ּבאמצע, ויבׁש מּכאן ולח מּכאן לח אבל ;ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

עצמֹו. ּבפני הּלח ּומן עצמֹו ּבפני הּיבׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָמן
.‚È,ּבהן וכּיֹוצא ּפֹולין אֹו אפּונים אֹו ּבצלים ׁשּזרעּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׂשדה

הּׂשדה מקצת ּומּניח ּבּׁשּוק, לחין מקצתן למּכר ּבדעּתֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹוהיה
אֹותֹו ׁשּמֹוכר לזה ּפאה להּניח חּיב - ּגרן מּמּנּו ויעׂשה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיבׁש
עצמֹו; ּבפני יבׁש אֹותֹו ׁשּקֹוצר ולזה עצמֹו, ּבפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלח

הן מינין ּכׁשני והּגרן, .ׁשהּׁשּוק ְְִִִֵֵֶֶַַֹ
.„Èעֹוׂשהּו ׁשהּוא ּפי על אף - אחד מין ׂשדהּו את ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּזֹורע

ּפי על אף - מינין ׁשני זרעּה אחת; ּפאה מּניח ּגרנֹות, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשני
עצמֹו ּבפני זה למין ּפאה נֹותן אחד, ּגרן אֹותן עֹוׂשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהּוא

עצמֹו ּבפני זה למין .ּופאה ְְְִִֵֵֶַָ
.ÂËּגונ ׁשני מיניזרעּה ׁשני ׁשּזרעּה ּכגֹון אחד, מּמין ים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

ׂשעֹורים מיני ׁשני אֹו ּפאהחּטים נֹותן אחד, ּגרן עׂשין אם - ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ
למׁשה הלכה זה, ודבר ּפאֹות; ׁשּתי נֹותן ּגרנֹות, ׁשּתי ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאחת;

ִִַמּסיני.
.ÊË,ונׁשּתּתפּו חזרּו ּפאֹות; ׁשּתי נֹותנין ׁשחלקּו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהאחין

אחת ּפאה ּכנֹותנין ואחר הּׂשדה, חצי ׁשּקצרּו הּׁשּתפין . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ׁשּלקח וזה ּכלּום; מפריׁש אינֹו הּקצּור, ׁשּלקח זה - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחּלקּו
ונׁשּתּתפּו, חזרּו ּבלבד. ׁשּלקח החצי על מפריׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהּקמה,
מחלקֹו מפריׁש מהן אחד ּכל - ּבׁשּתפּות האחר החצי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוקצרּו
ׁשּנקצר. החצי על לא אבל ׁשּבּקמה, חברֹו חלק על ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבּקמה

.ÊÈוהתחיל הּגיע, לא וחציּה ׁשליׁש, עד חציּה ׁשהּגיע ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׂשדה
ׁשליׁש, ּכּלּה הביאה ּכ ואחר חציֹו, ׁשהּגיע ּבחצי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוקצר
מן מפריׁש - ּבּתחּלה ׁשהּגיע הראׁשֹון החצי ּגמר ּכ ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָואחר
ועל הראׁשֹון על האמצעּיים ּומן האמצעּיים, על ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון

האחרֹון על הראׁשֹון מן לא אבל .האחרֹון; ֲֲֲִִַַַָָָָֹ
.ÁÈאם - הרּבה לאנׁשים מּׂשדהּו מקֹומֹות מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָהּמֹוכר

ׁשּלקח. מחלקֹו ּפאה נֹותן ואחד אחד ּכל הּׂשדה, ּכל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמכר
- מקצת וׁשּיר מקצת ּומכר לקצר, הּׂשדה ּבעל התחיל ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹואם

הּׂשדה לקצר,ּבעל ׁשהתחיל ׁשּכיון לּכל; הראּויה ּפאה נֹותן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
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מה על הּלֹוקח מפריׁש - ּתחּלה מכר ואם ּבּכל. ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָֹנתחּיב
ּׁשּׁשּיר מה על הּׂשדה ּובעל .ּׁשּלקח, ִֵֶֶֶַַַַַַָָ

.ËÈּבין הּמבּדיל ּגבֹוּה ּגדר אּלא ּבּה מפסיק אין אילן, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׂשדה
והּבּדים מּלמּטה, מבּדיל הּגדר היה אם אבל ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָהאילנֹות;
זה הרי - ּגּבֹו על ּבּגדר ונֹוגעין מּלמעלן מערבין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹוהּפארֹות

לּכל ּפאה ונֹותנין אחת, .ּכׂשדה ְְְִֵֶַַַָָֹ
.Îלקח אחת; ּפאה מּמּנּו נֹותנין אחד, אילן ׁשּלקחּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים

ּפאה נֹותן וזה לעצמֹו, ּפאה נֹותן זה - ּדרֹומֹו וזה צפֹונֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה
.לעצמֹו ְְַ

.‡Îּבצד וחברֹו זה חרּוב ּבצד עֹומד ׁשאדם ּכל - ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחרּובין
אחת, ּכׂשדה ּכּלן הן הרי - זה את זה ורֹואין אחר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻחרּוב

לכּלן אחת האמצעּיים,ּופאה את רֹואין הּצדדין ׁשני היּו ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
מן אחד מּצד מפריׁש - זה את זה רֹואין הּצדדין ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָואין
הראׁשֹונים, על האמצעּיים ּומן האמצעּיים על ְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָהראׁשֹונים

האחר. צד על זה ראׁשֹון מּצד יפריׁש לא ְֲִִִֵֶַַַַַָָֹאבל
.·Îּכגֹון העיר, מרּוחֹות אחת ּברּוח מהן ׁשּיׁש ּכל - ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּזיתים

ּכׂשדה הן הרי - ּבמזרחּה אֹו ּכּלן, העיר ּבמערב ׁשּיׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻזיתים
לכּלן אחת ּופאה .אחת, ְֵַַַַָָֻ

.‚Îמעל להקל ּכדי ּומּכאן, מּכאן ּכרמֹו מקצת את ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּבֹוצר
הּוא - ויֹוסיפּו רוח האׁשּכֹולֹות ׁשאר ׁשּימצאּו עד ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָהּגפן

'מדל'הּנ מדל,קרא אינֹו אחת מרּוח ׁשהּבֹוצר ּבארנּו, ּוכבר ; ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ּפי על ואף - לּכל הראּויה ּפאה הּנׁשאר מן נֹותן ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּולפיכ
ּפאה נֹותן אינֹו ּבּׁשּוק, למּכר הדל אם אבל לּׁשּוק. ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּבצר
ׁשהּניח הּׁשאר מן נֹותן - לביתֹו להביא הדל ׁשהדל; ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלזה

לּכל. הראּויה ּפאה ,ְְִֵַָָָֹֹלדר

ד ¤¤ּפרק

הּקצירה,‡. ּבׁשעת הּמּגל מּתֹו הּנֹופל זה לקט? הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאיזה
ויקצר הּׁשּבלים ּכׁשּיקּבץ ידֹו מּתֹו הּנֹופל ׁשּיהיהאֹו והּוא, ; ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּכאחת, ׁשלׁש נפלּו אם אבל ׁשּתים; אֹו אחת ׁשּבלת ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹהּנֹופל
מאחר אֹו הּמּגל, מאחר והּנֹופל הּׂשדה. לבעל ׁשלׁשּתן ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָהרי

לקט. אינּה אחת, ׁשּבלת אפּלּו - ֲִִֵֶֶֶַַַָָֹהּיד
לקט·. אינֹו ידֹו מּתֹו הּנֹופל - מּגל ּבלא ּבידֹו קֹוצר ;היה ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ידֹו מּתֹו הּנֹופל - אֹותן ׁשּתֹולׁשין ּדברים הּתֹולׁש ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָאבל
ׁשּקצר ואחר להּתלׁש, ׁשּדרּכֹו ּדבר ּתֹולׁש אֹו קֹוצר היה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלקט.
על מּידֹו ונפל קֹוץ הּכהּו קמצֹו, מלא ּתלׁש אֹו זרֹועֹו ְְְְְִִַַַָָָָֹֹֻמלא

הּבית. ּבעל ׁשל זה הרי - ֲִֵֶֶֶַַַַָָהארץ
ּכל‚. ונקצר נקצרה, לא אחת ׁשּבלת ונׁשארה קֹוצר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהיה

מּגיעסביבֹותיה ראׁשּה היה אם ויכֹולה- ׁשּבצּדּה לּקמה ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לאו, ואם הּׂשדה; ּבעל ׁשל היא הרי הּקמה, עם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהּקצר

ענּיים. ׁשל היא ֲֲִִִֵֶהרי
להּקצר„. יכֹולה הּפנימית - זֹו ּבצד זֹו ׁשּבֹולֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהיּו

ואינּה הּפנימית עם להּקצר יכֹולה והחיצֹונה הּקמה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָעם
את ּומּצלת נּצלת, הּפנימית - הּקמה עם להּקצר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיכֹולה

היא ׁשהרי לקמה]החיצֹונה; מגיע ראשה שאין [השבולת ֲִִֵֶַָ
נקצרה. לא ׁשעדין ּפי על ואף הּמּגל, מּתֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּכנֹופלת

הּׂשדה. ּבעל ׁשל הן הרי ׁשּבקׁש, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּׁשּבלים

הּבית‰. ּבעל ׁשל קציר ונתערב העמרים, את ׁשּפּזרה ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרּוח
ראּויה היא לקט ּכּמה הּׂשדה את אֹומדין - הּלקט ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָעם

אנס ׁשּזה מּפני לענּיים; ונֹותן ׁשעּורלעׂשֹות, הּוא וכּמה . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּכֹור. ּבית לכל ּתבּואה קּבין ארּבעת ְְְִֵֶַַַַָָזה?

.Âהּבית ּבעל ּובא ענּיים, לּקטּוהּו ולא לארץ, ׁשּנפל ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלקט
עֹוׂשה? הּוא ּכיצד - הארץ על ׁשּלֹו הּקציר את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהגּדיׁש
הּנֹוגעֹות הּׁשּבלים וכל אחר, למקֹום ּכּלֹו ׁשּלֹו הּגדיׁש ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמפּנה
מהן היא איזֹו יֹודעין אנּו ׁשאין מּפני לענּיים; ּכּלן - ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּבארץ

לקט ׁשּנאמר:ׁשהיתה - לענּיים ענּיים מּתנֹות ּוספק , ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
מּׁשּל לפניהן הּנח ."ּתעזב", ְְֲִִֵֶֶַַַֹ

.Êּׁשראּויה מה לענּיים ויּתן אֹותּה, אֹומדין אין ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָולּמה
קנסּוהּו הּלקט, על והגּדיׁש ׁשעבר מּפני לקט? ;לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
והגּדיׁש ׂשעֹורים הּלקט היה ואפּלּו ׁשֹוגג, היה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָואפּלּו
ואפּלּו ּבאּו, ולא לענּיים קרא ואפּלּו חּטים, ְֲֲֲִִִִִִַַָָָָָָֹעליו
הרי ּבארץ, הּנֹוגעֹות ּכל - מּדעּתֹו ׁשּלא אחרים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהגּדיׁשּוהּו

לענּיים. ֲִִֵָהן
.Áלרּבץ הענּיים[=להרטיב]הצר ׁשּילּקטּו קדם ׂשדהּו את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ

לרּבץ; מּתר הּלקט, הפסד על מרּבה הּזקֹו אם - ׁשּבּה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻלקט
קּבץ ואם לרּבץ. אסּור הפסדֹו, על מרּבה הּלקט הפסד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻואם
- ויּטלּנּו העני ׁשּיבֹוא עד הּגדר על והּניחֹו הּלקט, ּכל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת

חסידּות. מּדת זֹו ֲֲִִֵַהרי
.Ëּבתֹו החרים היּו אם - הּנמלים ּבחררי הּנמצאים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹזרעים

ּבתֹו מּתנה לענּיים ׁשאין הּׂשדה; ּבעל ׁשל הּוא הרי ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּקמה,
ׁשּמא ענּיים; ׁשל זה הרי - ׁשּנקצר ּבמקֹום היּו ואם ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּקמה.

ּגררּוהּו הּלקט אֹומרין:מן אין ׁשחר, ׁשּנמצא ּפי על ואף . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
לקט. הּלקט, ׁשּספק - ׁשעברה' מּׁשנה זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ'הרי

.Èׁשּתי מפריׁש זה הרי - ּבגדיׁש ׁשּנתערבה לקט ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּבלת
אח על ואֹומר היאׁשּבֹולֹות, הרי זֹו, היא הּלקט 'אם מהן: ת ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

ּבהן חּיבת ׁשהיא הּמעׂשרֹות הרי - לקט אינּה ואם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלענּיים;
ׁשנּיה' ּבׁשּבלת קבּועים זֹו, עלׁשּבלת ּכן ּומתנה וחֹוזר ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

ּתהיה והאחרת לעני, מהן אחת את ונֹותן ׁשנּיה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבלת
ֲֵַמעׂשר.

.‡Èאחריו ּבנֹו ׁשּילּקט מנת על הּפֹועל, את אדם יׂשּכר ;לא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ילּקט לקצר, לחברֹו קמתֹו והּמֹוכר והחכּורֹות האריסין ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹאבל
ללּקט ּובניו אׁשּתֹו את להביא לּפֹועל ויׁש אחריו. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּבנֹו
רביעֹו אֹו ׁשליׁשֹו אֹו הּקציר חצי לּטל ׂשכרֹו ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָֹאחריו,

ְִָּבׂשכרֹו.
.·Èאת מּניח ׁשהּוא אֹו ללּקט, הענּיים את מּניח ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמי

- חברֹו על מהן אחד את ׁשּסּיע אֹו אחד, את ּומֹונע ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאחד
הענּיים את ּגֹוזל זה .הרי ֲֲִִֵֵֶֶָ

.‚Èּכדי ׂשדהּו, ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ארי להרּביץ לאדם ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָואסּור
ויברחּו הענּיים לּטלׁשּיראּו ראּויין ׁשאינן ענּיים ׁשם היּו . ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָֹ

לאו, ואם ממחה; ּבידן, למחֹות הּבית ּבעל יכֹול אם - ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָלקט
ׁשלֹום. ּדרכי מּפני ְְִִֵֵַַָָמּניחן

.„Èהפקר אינֹו - רּבֹו נפילת עם הּלקט את מאחרהּמפקיר ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֻ
רׁשּות. ּבֹו לֹו אין רּבֹו, ְֵֶַָֻׁשּנׁשר

.ÂËּגרּגריןא ׁשני אֹו אחד ּגרּגר זה ּפרט? הּוא הּנפרטיןיזה , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



קז miipr zepzn zekld - fenz b"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מה על הּלֹוקח מפריׁש - ּתחּלה מכר ואם ּבּכל. ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָֹנתחּיב
ּׁשּׁשּיר מה על הּׂשדה ּובעל .ּׁשּלקח, ִֵֶֶֶַַַַַַָָ

.ËÈּבין הּמבּדיל ּגבֹוּה ּגדר אּלא ּבּה מפסיק אין אילן, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׂשדה
והּבּדים מּלמּטה, מבּדיל הּגדר היה אם אבל ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָהאילנֹות;
זה הרי - ּגּבֹו על ּבּגדר ונֹוגעין מּלמעלן מערבין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹוהּפארֹות

לּכל ּפאה ונֹותנין אחת, .ּכׂשדה ְְְִֵֶַַַָָֹ
.Îלקח אחת; ּפאה מּמּנּו נֹותנין אחד, אילן ׁשּלקחּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים

ּפאה נֹותן וזה לעצמֹו, ּפאה נֹותן זה - ּדרֹומֹו וזה צפֹונֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה
.לעצמֹו ְְַ

.‡Îּבצד וחברֹו זה חרּוב ּבצד עֹומד ׁשאדם ּכל - ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחרּובין
אחת, ּכׂשדה ּכּלן הן הרי - זה את זה ורֹואין אחר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻחרּוב

לכּלן אחת האמצעּיים,ּופאה את רֹואין הּצדדין ׁשני היּו ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
מן אחד מּצד מפריׁש - זה את זה רֹואין הּצדדין ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָואין
הראׁשֹונים, על האמצעּיים ּומן האמצעּיים על ְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָהראׁשֹונים

האחר. צד על זה ראׁשֹון מּצד יפריׁש לא ְֲִִִֵֶַַַַַָָֹאבל
.·Îּכגֹון העיר, מרּוחֹות אחת ּברּוח מהן ׁשּיׁש ּכל - ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּזיתים

ּכׂשדה הן הרי - ּבמזרחּה אֹו ּכּלן, העיר ּבמערב ׁשּיׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻזיתים
לכּלן אחת ּופאה .אחת, ְֵַַַַָָֻ

.‚Îמעל להקל ּכדי ּומּכאן, מּכאן ּכרמֹו מקצת את ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּבֹוצר
הּוא - ויֹוסיפּו רוח האׁשּכֹולֹות ׁשאר ׁשּימצאּו עד ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָהּגפן

'מדל'הּנ מדל,קרא אינֹו אחת מרּוח ׁשהּבֹוצר ּבארנּו, ּוכבר ; ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ּפי על ואף - לּכל הראּויה ּפאה הּנׁשאר מן נֹותן ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּולפיכ
ּפאה נֹותן אינֹו ּבּׁשּוק, למּכר הדל אם אבל לּׁשּוק. ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּבצר
ׁשהּניח הּׁשאר מן נֹותן - לביתֹו להביא הדל ׁשהדל; ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלזה

לּכל. הראּויה ּפאה ,ְְִֵַָָָֹֹלדר

ד ¤¤ּפרק

הּקצירה,‡. ּבׁשעת הּמּגל מּתֹו הּנֹופל זה לקט? הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאיזה
ויקצר הּׁשּבלים ּכׁשּיקּבץ ידֹו מּתֹו הּנֹופל ׁשּיהיהאֹו והּוא, ; ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּכאחת, ׁשלׁש נפלּו אם אבל ׁשּתים; אֹו אחת ׁשּבלת ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹהּנֹופל
מאחר אֹו הּמּגל, מאחר והּנֹופל הּׂשדה. לבעל ׁשלׁשּתן ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָהרי

לקט. אינּה אחת, ׁשּבלת אפּלּו - ֲִִֵֶֶֶַַַָָֹהּיד
לקט·. אינֹו ידֹו מּתֹו הּנֹופל - מּגל ּבלא ּבידֹו קֹוצר ;היה ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ידֹו מּתֹו הּנֹופל - אֹותן ׁשּתֹולׁשין ּדברים הּתֹולׁש ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָאבל
ׁשּקצר ואחר להּתלׁש, ׁשּדרּכֹו ּדבר ּתֹולׁש אֹו קֹוצר היה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלקט.
על מּידֹו ונפל קֹוץ הּכהּו קמצֹו, מלא ּתלׁש אֹו זרֹועֹו ְְְְְִִַַַָָָָֹֹֻמלא

הּבית. ּבעל ׁשל זה הרי - ֲִֵֶֶֶַַַַָָהארץ
ּכל‚. ונקצר נקצרה, לא אחת ׁשּבלת ונׁשארה קֹוצר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהיה

מּגיעסביבֹותיה ראׁשּה היה אם ויכֹולה- ׁשּבצּדּה לּקמה ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לאו, ואם הּׂשדה; ּבעל ׁשל היא הרי הּקמה, עם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהּקצר

ענּיים. ׁשל היא ֲֲִִִֵֶהרי
להּקצר„. יכֹולה הּפנימית - זֹו ּבצד זֹו ׁשּבֹולֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהיּו

ואינּה הּפנימית עם להּקצר יכֹולה והחיצֹונה הּקמה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָעם
את ּומּצלת נּצלת, הּפנימית - הּקמה עם להּקצר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיכֹולה

היא ׁשהרי לקמה]החיצֹונה; מגיע ראשה שאין [השבולת ֲִִֵֶַָ
נקצרה. לא ׁשעדין ּפי על ואף הּמּגל, מּתֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּכנֹופלת

הּׂשדה. ּבעל ׁשל הן הרי ׁשּבקׁש, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּׁשּבלים

הּבית‰. ּבעל ׁשל קציר ונתערב העמרים, את ׁשּפּזרה ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרּוח
ראּויה היא לקט ּכּמה הּׂשדה את אֹומדין - הּלקט ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָעם

אנס ׁשּזה מּפני לענּיים; ונֹותן ׁשעּורלעׂשֹות, הּוא וכּמה . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּכֹור. ּבית לכל ּתבּואה קּבין ארּבעת ְְְִֵֶַַַַָָזה?

.Âהּבית ּבעל ּובא ענּיים, לּקטּוהּו ולא לארץ, ׁשּנפל ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלקט
עֹוׂשה? הּוא ּכיצד - הארץ על ׁשּלֹו הּקציר את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהגּדיׁש
הּנֹוגעֹות הּׁשּבלים וכל אחר, למקֹום ּכּלֹו ׁשּלֹו הּגדיׁש ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמפּנה
מהן היא איזֹו יֹודעין אנּו ׁשאין מּפני לענּיים; ּכּלן - ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּבארץ

לקט ׁשּנאמר:ׁשהיתה - לענּיים ענּיים מּתנֹות ּוספק , ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
מּׁשּל לפניהן הּנח ."ּתעזב", ְְֲִִֵֶֶַַַֹ

.Êּׁשראּויה מה לענּיים ויּתן אֹותּה, אֹומדין אין ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָולּמה
קנסּוהּו הּלקט, על והגּדיׁש ׁשעבר מּפני לקט? ;לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
והגּדיׁש ׂשעֹורים הּלקט היה ואפּלּו ׁשֹוגג, היה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָואפּלּו
ואפּלּו ּבאּו, ולא לענּיים קרא ואפּלּו חּטים, ְֲֲֲִִִִִִַַָָָָָָֹעליו
הרי ּבארץ, הּנֹוגעֹות ּכל - מּדעּתֹו ׁשּלא אחרים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהגּדיׁשּוהּו

לענּיים. ֲִִֵָהן
.Áלרּבץ הענּיים[=להרטיב]הצר ׁשּילּקטּו קדם ׂשדהּו את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ

לרּבץ; מּתר הּלקט, הפסד על מרּבה הּזקֹו אם - ׁשּבּה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻלקט
קּבץ ואם לרּבץ. אסּור הפסדֹו, על מרּבה הּלקט הפסד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻואם
- ויּטלּנּו העני ׁשּיבֹוא עד הּגדר על והּניחֹו הּלקט, ּכל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת

חסידּות. מּדת זֹו ֲֲִִֵַהרי
.Ëּבתֹו החרים היּו אם - הּנמלים ּבחררי הּנמצאים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹזרעים

ּבתֹו מּתנה לענּיים ׁשאין הּׂשדה; ּבעל ׁשל הּוא הרי ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּקמה,
ׁשּמא ענּיים; ׁשל זה הרי - ׁשּנקצר ּבמקֹום היּו ואם ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּקמה.

ּגררּוהּו הּלקט אֹומרין:מן אין ׁשחר, ׁשּנמצא ּפי על ואף . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
לקט. הּלקט, ׁשּספק - ׁשעברה' מּׁשנה זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ'הרי

.Èׁשּתי מפריׁש זה הרי - ּבגדיׁש ׁשּנתערבה לקט ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּבלת
אח על ואֹומר היאׁשּבֹולֹות, הרי זֹו, היא הּלקט 'אם מהן: ת ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

ּבהן חּיבת ׁשהיא הּמעׂשרֹות הרי - לקט אינּה ואם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלענּיים;
ׁשנּיה' ּבׁשּבלת קבּועים זֹו, עלׁשּבלת ּכן ּומתנה וחֹוזר ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

ּתהיה והאחרת לעני, מהן אחת את ונֹותן ׁשנּיה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבלת
ֲֵַמעׂשר.

.‡Èאחריו ּבנֹו ׁשּילּקט מנת על הּפֹועל, את אדם יׂשּכר ;לא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ילּקט לקצר, לחברֹו קמתֹו והּמֹוכר והחכּורֹות האריסין ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹאבל
ללּקט ּובניו אׁשּתֹו את להביא לּפֹועל ויׁש אחריו. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּבנֹו
רביעֹו אֹו ׁשליׁשֹו אֹו הּקציר חצי לּטל ׂשכרֹו ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָֹאחריו,

ְִָּבׂשכרֹו.
.·Èאת מּניח ׁשהּוא אֹו ללּקט, הענּיים את מּניח ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמי

- חברֹו על מהן אחד את ׁשּסּיע אֹו אחד, את ּומֹונע ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאחד
הענּיים את ּגֹוזל זה .הרי ֲֲִִֵֵֶֶָ

.‚Èּכדי ׂשדהּו, ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ארי להרּביץ לאדם ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָואסּור
ויברחּו הענּיים לּטלׁשּיראּו ראּויין ׁשאינן ענּיים ׁשם היּו . ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָֹ

לאו, ואם ממחה; ּבידן, למחֹות הּבית ּבעל יכֹול אם - ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָלקט
ׁשלֹום. ּדרכי מּפני ְְִִֵֵַַָָמּניחן

.„Èהפקר אינֹו - רּבֹו נפילת עם הּלקט את מאחרהּמפקיר ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֻ
רׁשּות. ּבֹו לֹו אין רּבֹו, ְֵֶַָֻׁשּנׁשר

.ÂËּגרּגריןא ׁשני אֹו אחד ּגרּגר זה ּפרט? הּוא הּנפרטיןיזה , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
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ּבבת ּגרּגרין ׁשלׁשה נפלּו הּבצירה; ּבׁשעת האׁשּכֹול ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹמן
ּפרט. אינֹו ֵֶֶַַאחת,

.ÊËונפל ּבעלין והסּב האׁשּכֹול, את וכֹורת ּבֹוצר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻהיה
ּפרט אינֹו - ונפרט -לארץ לארץ ּומׁשלי ּבֹוצר היה . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּפרט; ׁשם, הּנמצא אׁשּכֹול חצי אפּלּו האׁשּכֹולֹות, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשּמפּנה
ּפרט הּוא הרי ׁשם, ׁשּנפרט ׁשלם אׁשּכֹול עלוכן [כמגדיש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

למעלה] שהוזכר הּגפןהלקט ּתחת הּכלּכּלה את והּמּניח .ְְִֶֶֶַַַַַַַַַָ
הענּיים. את ּגֹוזל זה הרי ּבֹוצר, ׁשהּוא ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָּבׁשעה

.ÊÈמעּבה ׁשאינֹו הּקטן אׁשּכֹול זה עֹוללֹות? היא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻאיזֹו
אּלא זֹו על זֹו נֹוטפֹות ענביו ואין ּכתף, לֹו ׁשאין ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכאׁשּכֹולֹות,
- ּכתף לּה ואין נטף נטף, לּה ואין ּכתף לּה יׁש ְְְֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָֻמפּזרֹות.

לענּיים - ספק ואם הּכרם; ּבעל ׁשל היא .הרי ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
.ÁÈּגּבי על זֹו ּבּׁשדרה המחּברֹות ּפסיגין ּכתף? הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻאיזה

ׁשּיהיּו והּוא ויֹורדֹות; ּבּׁשדרה המחּברֹות ענבים נטף, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻזֹו;
ידֹו ּבפס נֹוגעין ׁשּבעֹוללֹות, הענבים בכלּכל לגעת [שיכול ְְֲִִֵֶַָָָָָ

בנפרד] לׁשארגרגר ׁשהּוא מּפני 'עֹולל'? ׁשמֹו נקרא ולּמה .ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ
לאיׁש. ּכעֹולל ְְְִֵֶָהאׁשּכֹולֹות

.ËÈ,לענּיים ולּתנן העֹוללֹות לבצר חּיב הּבית ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹואין
לעצמן אֹותן ּבֹוצרין הן הּואאּלא הרי יחידי, וגרּגר ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

ֵעֹוללֹות.
.Îעֹוללת זמֹורה ׁשל ּובארּכּבה אׁשּכֹול, ּבּה ׁשהיה ְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻזמֹורה

נקרצת אם ּבעל[=נחתכת]- ׁשל היא הרי האׁשּכֹול, עם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ
לענּיים. היא הרי לאו, ואם ְֲֲִִִִֵֶֶַָָהּכרם;

.‡Îענּיים ׁשל הּוא הרי עֹוללֹות, ׁשּכּלֹו ׁשּנאמר:ּכרם - ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֻ
הּפרט ואין עֹוללֹות. ּכּלֹו אפּלּו תעֹולל", לא וכרמ"ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַֹֻ

ּבלבד. ּבּכרם אּלא נֹוהגין ְְֲִִֵֶֶֶַַָָוהעֹוללֹות
.·Îועֹוללֹות ּפרט לּקח זֹוכין הענּיים ּבעלאין ׁשּיתחיל עד , ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

לא ,ּכרמ תבצר "ּכי ׁשּנאמר: - ּכרמֹו את לבצר ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹהּכרם
אׁשּכֹולֹות ׁשלׁשה ּבהן? זֹוכין ויהיּו יבצר וכּמה ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹתעֹולל";

רביע. עֹוׂשין ְִִֵֶַׁשהן
.‚Îאין העֹוללֹות, נֹודעּו ׁשּלא עד ּכרמֹו את ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹהּמקּדיׁש

לענּיים העֹוללֹותהעֹוללֹות - העֹוללֹות מּׁשּנֹודעּו ואם ; ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
להקּדׁש ּגּדּולם ׂשכר ויּתנּו .לענּיים, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

.„Îׁשּנֹודעּו אחר הּגפן את זֹומרהּזֹומר זה הרי העֹוללֹות, ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
העֹוללֹות ּכֹורת ּכ האׁשּכֹולֹות, ׁשּכֹורת ּוכׁשם .ּכדרּכֹו; ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָ

.‰Îּבעֹוללֹות חּיב לבצר, ליׂשראל ּכרמֹו ׁשּמכר ;ּגֹוי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ
חּיב, יׂשראל ׁשל חלקֹו - ּבכרם ׁשּתפין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻיׂשראל

ּפטּור. ּגֹוי ְֶָוׁשל
.ÂÎנֹותנן - עֹוללֹות ּבֹו ּומצא טבל, מעׂשר לֹו ׁשּנתנּו לוי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבן

האׁשּכֹול עם נקרצת ואם שלו]לעני; היא לֹו[הרי יׁש [אף]- ְְְְִִִִֵֶֶֶָָ
אחר. מקֹום על מעׂשר ּתרּומת ְֲֲֵֵַַַַַָָלעׂשֹותּה

.ÊÎאם - ּביתֹו לתֹו ּובצרן ּגפנים, חמׁש לֹו ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶָָָָָמי
ענבים עראי]לאכלן הּׁשכחה[בציר ּומן הּפרט מן ּפטּור - ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ

ּבעֹוללֹות וחּיב הרבעי, מותנהּומן בעוללות החיוב [שאין ְְְִִֵַָָָ
ׁשּירבבציר] ּכן אם אּלא ּבּכל, חּיב - יין ּבצרן ואם ;ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ְִָָמקצתן.

ה'תשע"ב תמוז י"ד רביעי יום

ה ¤¤ּפרק

ׁשכחֹו‡. הּׂשדה, ּבעל ׁשכחֹו ולא ּפֹועלים ׁשּׁשכחּוהּו ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהעמר
ּפֹועלים ׁשכחּוהּו ולא הּׂשדה והיּוּבעל ואּלּו אּלּו ׁשכחּוהּו , ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ

אינֹו - ׁשּׁשכחּוהּו ּבׁשעה אֹותֹו ורֹואין עֹוברין אחרים ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָׁשם
אם - הּטמּון עמר ואפּלּו אדם. ּכל ׁשּיׁשּכחּוהּו עד ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשכחה;

ׁשכחה. זה הרי ְְֲִִֵֶַָנׁשּכח,
ׁשהּפֹועלים·. אני 'יֹודע ואמר: ּבעיר, הּׂשדה ּבעל ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה

ׁשכחה; זה הרי ׁשכחּוהּו, - ּפלֹוני' ׁשּבמקֹום עמר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹׁשֹוכחין
ׁשכחה; אינֹו - ּוׁשכחּוהּו ּכן, ואמר ּבּׂשדה היה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם
אפּלּו ּבעיר, אבל הּׁשכחה, הּוא ּבּׂשדה, מעּקרֹו ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּׁשכּוח

ׁשכחה זה הרי ׁשכח, ּולבּסֹוף עמרזכּור "וׁשכחּת ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבעיר. לא ִֶַָָֹּבּׂשדה",

ּבקׁש‚. חּפּוהּו אֹו ּבפניו הענּיים הּקׁש,עמדּו את זֹוכר והּוא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
אינֹו - ּוׁשכחֹו ּבּׂשדה והּניחֹו לעיר להֹוליכֹו ּבֹו ׁשהחזיק ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָאֹו
ׁשהּניחֹו ּפי על אף למקֹום, מּמקֹום נטלֹו אם אבל ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָׁשכחה;
הרי - ּוׁשכחֹו לּכלים, אֹו לּבקר אֹו לּגדיׁש אֹו לּגּפה ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָסמּו

ׁשכחה. ְִֶָזה
וׁשכח„. חברֹו, ּגּבי על והּניחֹו לעיר, להֹוליכֹו עמר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנטל

העליֹון זכר אם - ׁשניהן עצמו]את ׁשּיפּגע[מצד קדם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשכחה[=שיתקל] הּתחּתֹון אין מכוסהּבֹו, הוא [שהרי ְְִֵַַָ

ׁשכחה.בעליון] הּתחּתֹון לאו, ואם ;ְְְִִַַָָ
ׁשם‰. וׁשכח חברֹו, ׂשדה לתֹו חזקה ּברּוח עמרין ְְְְֲֲֳִֵֵַַָָָָָָעפּו

"בׂשד קציר" ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו - ּפּזרהעמר אבל ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשכחה. זה הרי - וׁשכח ׂשדהּו, ּבתֹו ְְְֲֳִֵֵֶַָָָָָעמריו

.Â- הרביעי את וׁשכח ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון עמר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּנֹוטל
החמיׁשי; ׁשּיּטל עד ׁשכחה הרביעי אין ׁשּׁשי, ׁשם היה ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹאם
החמיׁשי, את לּטל ּכדי מּׁשּיׁשהה - ּבלבד חמּׁשה היּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹואם

ׁשכחה הרביעי .הרי ְְֲִִִֵָָ
.Êאינֹו - מהן אחד את וׁשכח מערּבבין, ׁשעמריה ְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׂשדה

סביבֹותיו ּכל את ׁשּיּטל עד .ׁשכחה, ְְִִִֶֶַָָָֹ
.Áׁשהן ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא והּבצלים והּׁשּום ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּלּוף

ׁשכחה להן יׁש ּבארץ, קמה,טמּונין וׁשכח ּבּלילה הּקֹוצר . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
להן יׁש - ׁשּׁשכח הּסּומה וכן עמר, וׁשכח ּבּלילה ׁשעּמר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו
את לּטל מתּכּון ּבּלילה הּקֹוצר אֹו הּסּומה היה ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשכחה;

'הרי האֹומר: וכל ׁשכחה. לֹו אין הּגס, מנתהּגס על קֹוצר ני ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
הּמתנה ׁשּכל ׁשכחה; לֹו יׁש - נֹוטל' אני ׁשֹוכח, ּׁשאני ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמה

ּבטל. ּתנאֹו ּבּתֹורה, הּכתּוב ְֵַַַָָָָעל
.Ëוכן לבהמה, להאכילּה נגמרה ׁשּלא עד ׁשּקצרּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּתבּואה

הּׁשּומים וכן עמרים, עׂשאּה ולא אגּדֹות אגּדֹות קצרּה ְְְֲֲֲֳִִִֵַָָָָָֹֻֻאם
עׂשאן ולא לּׁשּוק להּמכר קטּנֹות אגּדֹות ׁשּתלׁשן ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֻוהּבצלים

ׁשכחה להן אין - ּגרן מהן להעמיד .עמרים ְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
.Èׁשּלאחריו - ּולאחריו לפניו וׁשכח לקצר, ׁשהתחיל ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּקֹוצר

ׁשכחה אינֹו וׁשּלפניו לקחּתֹו"ׁשכחה, תׁשּוב "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
לאחריו. ויּניחֹו מּמּנּו ׁשּיעבר עד ׁשכחה, אינֹו -ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ
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.‡Èלצפֹון ּפניו זה הּׂשדה, מאמצע לקצר ׁשהתחילּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים
ׁשּלפניהן - ּולאחריהן לפניהן וׁשכחּו לדרֹום, ּפניו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוזה
לאחריו הּוא - ׁשּלפניו זה מהן, אחד ׁשּכל מּפני ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשכחה;

חברֹו ׁשהתחילּוׁשל ּבּמקֹום לאחריהן ׁשּׁשכחּוהּו והעמר . ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּמן הּׁשּורֹות עם מערב ׁשהּוא מּפני ׁשכחה; אינֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמּמּנּו,
וכן ׁשכּוח. ׁשאינֹו עליו מֹוכיחין והן לּמערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמזרח
ׁשנים והתחילּו לּגרן, אֹותן ׁשּפּנּו עמרים ׁשל ְְְֳִִִִִֶֶֶַַַָָֹהּׁשּורֹות
אינֹו - אחֹוריהן ּבין ּבאמצע עמר וׁשכחּו ׁשּורה, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמאמצע
לּמזרח הּמערב ׁשּמן הּׁשּורה ּבאמצע ׁשהּוא מּפני ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשכחה;
ׁשכּוח ׁשאינֹו עליו מֹוכחת והיא ּבּה, התחילּו לא .ׁשעדין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

.·Èוהן האלּמֹות, ּופּנה וחזר אלּמֹות, אלּמֹות ואּלם ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָֻֻֻהּקֹוצר,
הּׁשני ּומּמקֹום אחר, למקֹום זה מּמקֹום 'עמרים', ְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנקראין
ּבׁשעה העמר וׁשכח לּגרן, ׁשליׁשי ּומּמקֹום ׁשליׁשי, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹלמקֹום
ּגמר ׁשהּוא למקֹום העמרים ּפּנה אם - למקֹום מּמקֹום ְְְֳִִִִִֶֶַָָָָָָָׁשּפּנה
ּגמר ׁשהּוא מּמקֹום ּוכׁשּיפּנה ׁשכחה; לֹו יׁש וׁשכח, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמלאכה
למקֹום העמרים ּפּנה ואם ׁשכחה. לֹו אין לּגרן, ְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָָֹמלאכה
מּמקֹום ּוכׁשּפּנה ׁשכחה; לֹו אין וׁשכח, מלאכה ּגמר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאינֹו

ׁשכחה לֹו יׁש מלאכה, ּגמר .ׁשאינֹו ְְְִֵֵֶַָָָ
.‚Èׁשּדעּתֹו מקֹום זה מלאכה? ּגמר ׁשהּוא מקֹום הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָאיזה

מּׁשם להֹוליכן אֹו ׁשם, אֹותן ולדּוׁש ׁשם העמרין ּכל ְְְֳִִִֵַָָָָָָָָָלקּבץ
הּוא מלאכה, ּגמר ׁשאינֹו ּומקֹום הּגרן; ׁשהּוא ּגדיׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלמקֹום
אלּמֹות מהם לעׂשֹות ּכדי העמרים ּבֹו ׁשּמקּבצין ְְְֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּמקֹום

אחר למקֹום להֹוליכן ּכדי .ּגדֹולֹות ְְְְִֵֵַָָ
.„Èאינן - וׁשלׁש ׁשכחה; - מּזֹו זֹו הּמבּדלֹות ּכריכֹות ְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֻׁשּתי

-ׁשכחה ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - מּזה זה הּמבּדלין עמרין ׁשני . ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשכחה. ְִֵָָאינן

.ÂË;ׁשכחה - מּזה זה הּמבּדלין והחרּובין זיתים צּבּורי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשני
ׁשכחה אינן - ּוׁשלׁשהּוׁשלׁשה ׁשכחה; - ּפׁשּתן חצני ׁשני . ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָֹֹ

ׁשכחה. אינן -ְִֵָָ
.ÊËהאילנֹות ּבׁשאר וכן ּגפנֹות, זהׁשּתי הּמבּדלין ׁשנים - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

ולּגר "לעני ׁשּנאמר: ׁשכחה; אינן - ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמּזה
לּגר. ואחד לעני אחד ׁשנים, היּו אפּלּו - אתם" ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתעזב

.ÊÈקּבין ארּבעת ׁשל ואחד קב, קב ׁשל העמרים ּכל ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהיּו
ׁשכחה אינֹו - הארּבעה על יתר ׁשכחה; זה הרי - .ּוׁשכחֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
קּבין ׁשמֹונת על יתר ואחד קּבין, ׁשני ׁשני ׁשל היּו אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן

ׁשכחה. אינֹו -ְִֵָ
.ÁÈׁשכחה אינֹו - ּוׁשכחֹו סאתים, ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּנאמר:העמר , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּכל ּפי על אף - ּגדיׁש ולא עמר ּבּׂשדה", עמר ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ"וׁשכחּת
ׁשּיׁש ּפי על אף - עמרים ׁשני ׁשכח סאתים. סאתים ְֳֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהעמרים
הרי סאתים, מהן אחד ּבכל ואין הֹואיל - סאתים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשניהן
ּבׁשניהן היה אפּלּו ׁשכחה, ׁשהן לי יראה וכן ׁשכחה; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאּלּו

מּסאתים. ִִֵַָָיתר
.ËÈּבּה אין ׁשכחה; אינּה - ּוׁשכחּה סאתים, ּבּה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָקמה

ּבריאֹות הן ּכאּלּו הּדּקֹות הּׁשּבלים את רֹואין - ְְֳִִִִִִֵֶַַַַָסאתים
ראּויה היתה ואם מלאֹות, הן ּכאּלּו הּׁשדּופֹות ואת ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻוארּכֹות,

ׁשכחה אינּה ּוׁשכחּה, סאתים לעׂשֹות זה אמּדן .אחר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
.Îּתב סאה אינןׁשכח - עקּורה ׁשאינּה ּוסאה עקּורה, ּואה ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָ

ׁשכחה ׁשניהן אּלא ּובפרֹותמצטרפין, ּובבצלים ּבׁשּום וכן ; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּובׁשניהן ּתלּוׁש, ּומקצתן ּבּקרקע מקצתן ׁשכח אם - ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאילן

ׁשכחה. ׁשניהן אּלא מצטרפין, אינן - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסאתים
.‡Îאינּה - ׁשכּוחה ׁשאינּה הּקמה ּבצד עמר ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׁשֹוכח

ׁשּסביבֹותיוׁשכחה עמר"; וׁשכחּת תקצר "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשכחה. אינּה - קמה ׁשּסביבֹותיו עמר אבל ׁשכחה, - ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹקציר
היתה אפּלּו - ׁשכּוחה ׁשאינּה קמה ּבצד קמה ׁשכח אם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן
הּׁשכּוחה, את מּצלת זֹו הרי - אחד קלח ׁשכּוחה ׁשאינּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזֹו
עמר ּבצד קמה אֹו עמר ׁשכח אם אבל לקחּתּה. מּתר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻויהיה
אֹותן, מּציל אינֹו - סאתים ּבֹו היה אפּלּו - ׁשכּוח ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשּלֹו; עמר על מּצלת חברֹו קמת אין לענּיים. הּׁשכּוח ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוהרי
הּקמה ׁשּתהיה עד חּטים, עמר על מּצלת ׂשעֹורים קמת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹואין

העמר. ִִֶָֹמּמין
.·Îסאין ּכּמה ּבֹו היה אפּלּו האילנֹות, ּבין אילן ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּׁשֹוכח

- ׁשלׁשה ׁשכחה; הן הרי - אילנֹות ׁשני ׁשּׁשכח אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּפרֹות,
ׁשכחה .אינּה ְִֵָָ

.‚Îּומפרסם ידּוע ׁשאינֹו ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמה
אֹו הּפרצה; ּבצד אֹו הּגת ּבצד עֹומד ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו,
ּכגֹון ּבׁשמֹו, אֹו הרּבה; זיתים עֹוׂשה ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבמעׂשיו,
ׁשהּוא הּזיתים, ּבין הּנטֹופה' 'זית ּכגֹון ידּוע, ׁשם לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה

'הּביׁשני' אֹו 'הּׁשפכני' אֹו הרּבה, ׁשמן היהנֹוטף אם אבל . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו - אּלּו ּדברים מּׁשלׁשה אחד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבֹו
ואין לעֹולם, ׁשֹוכחֹו ׁשאּתה עמר ּבּׂשדה"; עמר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"וׁשכחּת
ׁשאּתה זה, יצא - ותראהּו ּתׁשּוב אם אּלא ּבֹו יֹודע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּתה
ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּתפּגע ׁשּלא ּפי על ואף זמן לאחר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹזֹוכרֹו

ּומפרסם. ְְַָָֻידּוע
.„Îעֹומד היה וידּוע. ּכמפרסם זה הרי ּבדעּתֹו, מסּים ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻֻהיה

ּבֹו, וכּיֹוצא נטֹופה זית ׁשניהן היּו מסּימֹו. הּדקל הּדקל, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבצד
אחת וׁשכח נטֹופה, זית ׂשדהּו ּכל היתה זה. את מסּים ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָזה

ׁשכחה לֹו יׁש - ׁשּתים אֹו ׁשּלאמהן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
וׁשכח ּבֹו התחיל אם אבל המפרסם. זה ּבאילן ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֻהתחיל
והּוא, מפרסם; ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשכחה, זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻמקצתֹו
אינֹו - סאתים אבל מּסאתים; ּפחֹות ּבֹו הּנׁשאר ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האילן, ּכל ׁשכח ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשכחה,
.‰Îׁשל ׁשּורֹות וׁשלׁש לבּדֹו, הּׁשּורֹות ּבאמצע העֹומד ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹזית

ּבכל ׁשאין ּפי על אף - רּוחֹותיו מּׁשלׁש אֹותֹו מּקיפין ְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹזיתים
אינֹו - האמצעי את וׁשכח זיתים, ׁשני אּלא מהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּורה

הסּתירּוהּו הּׁשּורֹות ׁשהרי ּבלבד?ׁשכחה; זית אמרּו ולּמה . ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבאֹותֹו יׂשראל ּבארץ חׁשּוב ׁשם ׁשהיה הּזמן.מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

.ÂÎאת לפׁשט יכֹול ׁשאינֹו ּכל ּבעריס? ׁשכחה הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאיזה
ולּטלּה ויׁשּכחידֹו הּגפנים מן ּגפן מן מּׁשּיעבר ּובּכרם, ; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

האילן, ּכל ּוׁשאר הימּנּו; מּׁשּירד ּובדקל, ּבדלית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאֹותּה;
ּבֹו; התחיל ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לֹו. ויל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹמּׁשּיפנה
את ׁשּיבצר עד ׁשכחה, אינֹו - ּוׁשכחֹו ּבֹו התחיל אם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹאבל

סביביו. ְִָָּכל
.ÊÎ,לעצמֹו ּבֹו וזכה ּבּבקר והׁשּכים ּכרמֹו, את ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּמפקיר

ּובפאה ּובׁשכחה ּובעֹוללֹות ּבפרט חּיב - ׁשהריּובצרֹו ; ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94



קט miipr zepzn zekld - fenz c"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.‡Èלצפֹון ּפניו זה הּׂשדה, מאמצע לקצר ׁשהתחילּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים
ׁשּלפניהן - ּולאחריהן לפניהן וׁשכחּו לדרֹום, ּפניו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוזה
לאחריו הּוא - ׁשּלפניו זה מהן, אחד ׁשּכל מּפני ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשכחה;

חברֹו ׁשהתחילּוׁשל ּבּמקֹום לאחריהן ׁשּׁשכחּוהּו והעמר . ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּמן הּׁשּורֹות עם מערב ׁשהּוא מּפני ׁשכחה; אינֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמּמּנּו,
וכן ׁשכּוח. ׁשאינֹו עליו מֹוכיחין והן לּמערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמזרח
ׁשנים והתחילּו לּגרן, אֹותן ׁשּפּנּו עמרים ׁשל ְְְֳִִִִִֶֶֶַַַָָֹהּׁשּורֹות
אינֹו - אחֹוריהן ּבין ּבאמצע עמר וׁשכחּו ׁשּורה, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמאמצע
לּמזרח הּמערב ׁשּמן הּׁשּורה ּבאמצע ׁשהּוא מּפני ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשכחה;
ׁשכּוח ׁשאינֹו עליו מֹוכחת והיא ּבּה, התחילּו לא .ׁשעדין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

.·Èוהן האלּמֹות, ּופּנה וחזר אלּמֹות, אלּמֹות ואּלם ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָֻֻֻהּקֹוצר,
הּׁשני ּומּמקֹום אחר, למקֹום זה מּמקֹום 'עמרים', ְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנקראין
ּבׁשעה העמר וׁשכח לּגרן, ׁשליׁשי ּומּמקֹום ׁשליׁשי, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹלמקֹום
ּגמר ׁשהּוא למקֹום העמרים ּפּנה אם - למקֹום מּמקֹום ְְְֳִִִִִֶֶַָָָָָָָׁשּפּנה
ּגמר ׁשהּוא מּמקֹום ּוכׁשּיפּנה ׁשכחה; לֹו יׁש וׁשכח, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמלאכה
למקֹום העמרים ּפּנה ואם ׁשכחה. לֹו אין לּגרן, ְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָָֹמלאכה
מּמקֹום ּוכׁשּפּנה ׁשכחה; לֹו אין וׁשכח, מלאכה ּגמר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאינֹו

ׁשכחה לֹו יׁש מלאכה, ּגמר .ׁשאינֹו ְְְִֵֵֶַָָָ
.‚Èׁשּדעּתֹו מקֹום זה מלאכה? ּגמר ׁשהּוא מקֹום הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָאיזה

מּׁשם להֹוליכן אֹו ׁשם, אֹותן ולדּוׁש ׁשם העמרין ּכל ְְְֳִִִֵַָָָָָָָָָלקּבץ
הּוא מלאכה, ּגמר ׁשאינֹו ּומקֹום הּגרן; ׁשהּוא ּגדיׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלמקֹום
אלּמֹות מהם לעׂשֹות ּכדי העמרים ּבֹו ׁשּמקּבצין ְְְֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּמקֹום

אחר למקֹום להֹוליכן ּכדי .ּגדֹולֹות ְְְְִֵֵַָָ
.„Èאינן - וׁשלׁש ׁשכחה; - מּזֹו זֹו הּמבּדלֹות ּכריכֹות ְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֻׁשּתי

-ׁשכחה ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - מּזה זה הּמבּדלין עמרין ׁשני . ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשכחה. ְִֵָָאינן

.ÂË;ׁשכחה - מּזה זה הּמבּדלין והחרּובין זיתים צּבּורי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשני
ׁשכחה אינן - ּוׁשלׁשהּוׁשלׁשה ׁשכחה; - ּפׁשּתן חצני ׁשני . ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָֹֹ

ׁשכחה. אינן -ְִֵָָ
.ÊËהאילנֹות ּבׁשאר וכן ּגפנֹות, זהׁשּתי הּמבּדלין ׁשנים - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

ולּגר "לעני ׁשּנאמר: ׁשכחה; אינן - ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמּזה
לּגר. ואחד לעני אחד ׁשנים, היּו אפּלּו - אתם" ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתעזב

.ÊÈקּבין ארּבעת ׁשל ואחד קב, קב ׁשל העמרים ּכל ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהיּו
ׁשכחה אינֹו - הארּבעה על יתר ׁשכחה; זה הרי - .ּוׁשכחֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
קּבין ׁשמֹונת על יתר ואחד קּבין, ׁשני ׁשני ׁשל היּו אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן

ׁשכחה. אינֹו -ְִֵָ
.ÁÈׁשכחה אינֹו - ּוׁשכחֹו סאתים, ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּנאמר:העמר , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּכל ּפי על אף - ּגדיׁש ולא עמר ּבּׂשדה", עמר ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ"וׁשכחּת
ׁשּיׁש ּפי על אף - עמרים ׁשני ׁשכח סאתים. סאתים ְֳֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהעמרים
הרי סאתים, מהן אחד ּבכל ואין הֹואיל - סאתים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשניהן
ּבׁשניהן היה אפּלּו ׁשכחה, ׁשהן לי יראה וכן ׁשכחה; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאּלּו

מּסאתים. ִִֵַָָיתר
.ËÈּבּה אין ׁשכחה; אינּה - ּוׁשכחּה סאתים, ּבּה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָקמה

ּבריאֹות הן ּכאּלּו הּדּקֹות הּׁשּבלים את רֹואין - ְְֳִִִִִִֵֶַַַַָסאתים
ראּויה היתה ואם מלאֹות, הן ּכאּלּו הּׁשדּופֹות ואת ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻוארּכֹות,

ׁשכחה אינּה ּוׁשכחּה, סאתים לעׂשֹות זה אמּדן .אחר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
.Îּתב סאה אינןׁשכח - עקּורה ׁשאינּה ּוסאה עקּורה, ּואה ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָ

ׁשכחה ׁשניהן אּלא ּובפרֹותמצטרפין, ּובבצלים ּבׁשּום וכן ; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּובׁשניהן ּתלּוׁש, ּומקצתן ּבּקרקע מקצתן ׁשכח אם - ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאילן

ׁשכחה. ׁשניהן אּלא מצטרפין, אינן - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסאתים
.‡Îאינּה - ׁשכּוחה ׁשאינּה הּקמה ּבצד עמר ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׁשֹוכח

ׁשּסביבֹותיוׁשכחה עמר"; וׁשכחּת תקצר "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשכחה. אינּה - קמה ׁשּסביבֹותיו עמר אבל ׁשכחה, - ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹקציר
היתה אפּלּו - ׁשכּוחה ׁשאינּה קמה ּבצד קמה ׁשכח אם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן
הּׁשכּוחה, את מּצלת זֹו הרי - אחד קלח ׁשכּוחה ׁשאינּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזֹו
עמר ּבצד קמה אֹו עמר ׁשכח אם אבל לקחּתּה. מּתר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻויהיה
אֹותן, מּציל אינֹו - סאתים ּבֹו היה אפּלּו - ׁשכּוח ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשּלֹו; עמר על מּצלת חברֹו קמת אין לענּיים. הּׁשכּוח ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוהרי
הּקמה ׁשּתהיה עד חּטים, עמר על מּצלת ׂשעֹורים קמת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹואין

העמר. ִִֶָֹמּמין
.·Îסאין ּכּמה ּבֹו היה אפּלּו האילנֹות, ּבין אילן ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּׁשֹוכח

- ׁשלׁשה ׁשכחה; הן הרי - אילנֹות ׁשני ׁשּׁשכח אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּפרֹות,
ׁשכחה .אינּה ְִֵָָ

.‚Îּומפרסם ידּוע ׁשאינֹו ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמה
אֹו הּפרצה; ּבצד אֹו הּגת ּבצד עֹומד ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו,
ּכגֹון ּבׁשמֹו, אֹו הרּבה; זיתים עֹוׂשה ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבמעׂשיו,
ׁשהּוא הּזיתים, ּבין הּנטֹופה' 'זית ּכגֹון ידּוע, ׁשם לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה

'הּביׁשני' אֹו 'הּׁשפכני' אֹו הרּבה, ׁשמן היהנֹוטף אם אבל . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו - אּלּו ּדברים מּׁשלׁשה אחד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבֹו
ואין לעֹולם, ׁשֹוכחֹו ׁשאּתה עמר ּבּׂשדה"; עמר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"וׁשכחּת
ׁשאּתה זה, יצא - ותראהּו ּתׁשּוב אם אּלא ּבֹו יֹודע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּתה
ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּתפּגע ׁשּלא ּפי על ואף זמן לאחר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹזֹוכרֹו

ּומפרסם. ְְַָָֻידּוע
.„Îעֹומד היה וידּוע. ּכמפרסם זה הרי ּבדעּתֹו, מסּים ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻֻהיה

ּבֹו, וכּיֹוצא נטֹופה זית ׁשניהן היּו מסּימֹו. הּדקל הּדקל, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבצד
אחת וׁשכח נטֹופה, זית ׂשדהּו ּכל היתה זה. את מסּים ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָזה

ׁשכחה לֹו יׁש - ׁשּתים אֹו ׁשּלאמהן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
וׁשכח ּבֹו התחיל אם אבל המפרסם. זה ּבאילן ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֻהתחיל
והּוא, מפרסם; ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשכחה, זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻמקצתֹו
אינֹו - סאתים אבל מּסאתים; ּפחֹות ּבֹו הּנׁשאר ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האילן, ּכל ׁשכח ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשכחה,
.‰Îׁשל ׁשּורֹות וׁשלׁש לבּדֹו, הּׁשּורֹות ּבאמצע העֹומד ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹזית

ּבכל ׁשאין ּפי על אף - רּוחֹותיו מּׁשלׁש אֹותֹו מּקיפין ְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹזיתים
אינֹו - האמצעי את וׁשכח זיתים, ׁשני אּלא מהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּורה

הסּתירּוהּו הּׁשּורֹות ׁשהרי ּבלבד?ׁשכחה; זית אמרּו ולּמה . ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבאֹותֹו יׂשראל ּבארץ חׁשּוב ׁשם ׁשהיה הּזמן.מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

.ÂÎאת לפׁשט יכֹול ׁשאינֹו ּכל ּבעריס? ׁשכחה הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאיזה
ולּטלּה ויׁשּכחידֹו הּגפנים מן ּגפן מן מּׁשּיעבר ּובּכרם, ; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

האילן, ּכל ּוׁשאר הימּנּו; מּׁשּירד ּובדקל, ּבדלית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאֹותּה;
ּבֹו; התחיל ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לֹו. ויל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹמּׁשּיפנה
את ׁשּיבצר עד ׁשכחה, אינֹו - ּוׁשכחֹו ּבֹו התחיל אם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹאבל

סביביו. ְִָָּכל
.ÊÎ,לעצמֹו ּבֹו וזכה ּבּבקר והׁשּכים ּכרמֹו, את ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּמפקיר

ּובפאה ּובׁשכחה ּובעֹוללֹות ּבפרט חּיב - ׁשהריּובצרֹו ; ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94



miiprקי zepzn zekld - fenz c"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּוא והרי לֹו, ׁשהיה מּפני - ּבֹו קֹורא אני "ו"כרמ "ׂשד"ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ
זה הרי אחרים, ׁשל ּבׂשדה ההפקר מן זכה אם אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלֹו.
ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן ּפטּור ּכ ּובין ּכ ּובין הּכל. מן ְְִִֵֵַַַַָָָָֹּפטּור

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

ו ¤¤ּפרק

והּוא‡. הארץ, ּבזרע לענּיים יׁש ׁשּׁשית אחרת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּתנה
עני'. 'מעׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ׁשּנֹותנין ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּמעׂשר

ׁשּקֹוצר·. אחר ּומעׂשרֹות: ּתרּומֹות הפרׁשת סדר הּוא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָוזה
מלאכּתֹו ותּגמר העץ, ּפרי אֹוסף אֹו הארץ, מפריׁשזרע - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

החמּׁשים, מן אחד ּגדֹולה',מּמּנּו 'ּתרּומה הּנקרא הּוא וזה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ
ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית ּבּתֹורה: נאמר זה ועל לּכהן; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונֹותנּה
וזה העׂשרה, מן אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ואחר ."ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָויצהר
נאמר זה ועל לּלוי; ונֹותנֹו ראׁשֹון', 'מעׂשר הּנקרא ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָהּוא
"ולבני ונאמר: וגֹו'", יׂשראל ּבני מעׂשר את "ּכי ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּתֹורה:

ּביׂשראל". מעׂשר ּכל נתּתי הּנה ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָלוי,
הּנקרא‚. והּוא מעׂשרה, אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָואחר

ועליו ּבירּוׁשלים; אֹותֹו אֹוכלין לבעליו, והּוא ׁשני', ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ'מעׂשר
ּגאלנאמר "ואם "עּׂשר: נאמר: ועליו מּמעׂשרֹו", איׁש יגאל ְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לׁשּכן יבחר אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' לפני ואכלּת . . ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּתעּׂשר
וכּו'". ּדגנ מעׂשר ׁשם, ְְְְְַַָָׁשמֹו

הּׁשבּוע,„. מן ראׁשֹונה ּבׁשנה מפריׁשין הּזה הּסדר ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ּובחמיׁשית; ּוברביעית מןּובּׁשנּיה ּובּׁשליׁשית ּבּׁשּׁשית אבל ְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָ

הּׁשאר מן מפריׁש ראׁשֹון, מעׂשר ׁשּמפריׁשין אחר - ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָהּׁשבּוע
ואין עני', 'מעׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ונֹותנֹו אחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָמעׂשר
נאמר ועליו עני; מעׂשר אּלא ׁשני מעׂשר אּלּו ׁשנים ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשּתי
ּתבּוא מעׂשר ּכל את ּתֹוציא ׁשנים, ׁשלׁש "מקצה תּבּתֹורה: ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

נאמר: ועליו וכּו'", הּלוי ּובא .ּבׁשערי והּנחּת ההיא, ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבּׁשנה
הּׁשליׁשית, ּבּׁשנה ּתבּואת מעׂשר ּכל את לעׂשר תכּלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"ּכי

וכּו'". הּמעׂשר ְְֲֵַַַׁשנת
הפקר‰. ּכּלּה - הּׁשמּטה ולאׁשנת ּתרּומה, לא ּבּה ואין ; ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹֻ

ּובחּוצה עני. מעׂשר ולא ׁשני, ולא ראׁשֹון לא ּכלל, ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹֹמעׂשרֹות
מצרים ּבארץ מפריׁשין - קרקע ׁשמּטת ּבּה ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלארץ,
ׁשארצֹות מּפני עני; ּומעׂשר ראׁשֹון מעׂשר ּומֹואב, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָּובעּמֹון
נסמכין יׂשראל ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי יׂשראל, לארץ קרֹובֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאּלּו
ּבארץ מפריׁשין ׁשּיהיּו מּסיני, למׁשה והלכה ּבּׁשביעית. ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹעליה
מפריׁשין ּבׁשנער, אבל ּבּׁשביעית. עני מעׂשר ּומֹואב ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָעּמֹון

הּׁשנים. רב ּכסדר ׁשני, מעׂשר ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבּׁשביעית
.Â,מעׂשרה אחד מּמּנּו מפריׁש הּלוי, ׁשּלֹוקח ראׁשֹון ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמעׂשר

"ואל ּבּתֹורה: נאמר ועליו מעׂשר; ּתרּומת והּוא לּכהן, ְְְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָָָֹונֹותנֹו
ּתדּבר" .הלוּים ְְִִֵַַ

.Êעני מעׂשר ׁשם לֹו והיה ענּיים, עליו ׁשעברּו הּׂשדה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָּבעל
ׂשבעֹו ּכדי הּמעׂשר מן עליו ׁשּיעבר עני לכל נֹותן ׁשּנאמר:- , ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

וׂשבעּו" ,ּבׁשערי –"ואכלּו ְְְְִֵֶָָָ
(Á)מחצי יפחֹות לא נתן, החּטים מן אם וכּמה? ׂשבעֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹּכדי

מן ואם מּקב; יפחֹות לא נתן, הּׂשעֹורים מן ואם ְְְְִִִִִִִַַַַָֹקב;
לא הּגרֹוגרֹות, מן ואם וחצי; מּקב יפחֹות לא ְְְְִִִִִִֵַַַָָֹֹֻהּכּסמין,

חמׁש מּמׁשקל יפחֹות לא הּדבלה, מן ואם מּקב; ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹיפחֹות
מן ואם לג; מחצי יפחֹות לא הּיין, מן ואם סלע; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַֹֹועׂשרים

מרביעית יפחֹות לא נתן, נתןהּׁשמן הּקב. רבע הארז, מן ; ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל והּוא ליטרה, מׁשקל לֹו נֹותן ירק, ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹלֹו
מן עׂשרה; האגֹוזים, מן קּבין; ׁשלׁשת החרּובין, מן ְֱֲִִִִִִִֶֶַָָָָָֹּדינר;
ואם אחד. ואתרֹוג, ׁשּתים; הרּמֹונים, מן חמּׁשה; ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַָָָָהאפרסקין,
ויּקח ׁשּימּכרם מּכדי יפחֹות לא הּפרֹות, מּׁשאר לֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹנתן

סעּודֹות. ׁשּתי מזֹון ְְְְִֵֵֶּבדמיהן
.Ëלכל לּתן ּכדי ּבֹו ואין מרּבין והענּיים מּועט, ּדבר לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָֻהיה

ּביניהן מחּלקין והן לפניהן, נֹותן - ּכּׁשעּור ואחד .אחד ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
.È,לּבעלים הנאה טֹובת ּבֹו אין - ּבּגרן הּמתחּלק עני ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּומעׂשר

ׁשּביׂשראל, עני ואפּלּו ּכרהֹו; על ונֹוטלין ּבאין הענּיים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא
טֹובת ּבֹו יׁש - ּבּבית הּמתחּלק אבל מּידֹו. אֹותֹו ְֲִִִִִֵֵַַַַַָָמֹוציאין

ׁשּירצה עני לכל ונֹותנֹו לּבעלים, .הנאה ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָ
.‡Èמיּדעֹו אֹו קרֹובֹו לעני לּתנֹו ורצה ּבּגרן, מעׂשר לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהיה

עני לכל מחּלקֹו - והחצי לֹו, לּתנֹו מחצה להפריׁש לֹו יׁש -ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשאמרנּו ּכּׁשעּור .ׁשּיעבר, ְֲִֶֶַַַָֹ

.·È?ׂשבעֹו ּכדי אּלא לעני נֹותן ׁשאינֹו אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה
הענּיים לכל מחּלקֹו ּבּבית, הּמעׂשר היה אם אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבּׂשדה;

ּכזית ּכזית ּבּׂשדהאפּלּו אּלא ׂשבעֹו ּכדי לּתן מצּוה ׁשאינֹו ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
,בׁשערי "ואכלּו ׁשּנאמר: לּקח, ׁשם מֹוצא אינֹו ׁשהרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ְֵָוׂשבעּו".
.‚Èּופֹוטרין ּתחּלה, לאּׁשה נֹותנין - לּבית ואּׁשה איׁש ְְְְִִִִִִִַַָָָָָּבאּו

לאיׁש נֹותנין ּכ ואחר ׁשניאֹותּה; ּוקרֹובֹו, איׁש ּובנֹו, אב . ְְְְְִִִֵַַָָָָ
האחר לֹו נֹותן - עני מהן אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאחין,

ׁשּלֹו. עני ְִֶַַָמעׂשר
.„Èמעׂשר מפריׁש זה - ּבאריסּות ׂשדה ׁשּקּבלּו ענּיים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשני

ונֹותן מחלקֹו מפריׁש חברֹו וכן לחברֹו, ונֹותנֹו מחלקֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעני
.לֹו

.ÂËּומעׂשר ּופאה ׁשכחה ּבלקט אסּור לקצר, ׂשדה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמקּבל
ּכגֹון הּׂשדה, ּבכל חלק לּקח מּמּנּו ׁשּקּבלּה ּבזמן אימתי? ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעני.
ּבעל לֹו אמר אם אבל ּבׂשכרֹו. רביעּה אֹו ׁשליׁשּה לֹו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָׁשּנתן
'רביע אֹו ,'ׁשּל היא ּבלבד קֹוצר ּׁשאּתה מה 'ׁשליׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּׂשדה:
ּובׁשעת ׁשּיקצר, עד ּכלּום לֹו אין זה הרי - ּׁשּתקצר' ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹמה

הּוא עני ׁשהּקציר ּבלקט מּתר ,לפיכ ואסּור; ּופאה. כחה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
ׁשּקצר, אחר אּלא עני מעׂשר מפריׁשין ׁשאין - עני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָּבמעׂשר

ׁשּקצר. ּבחלקֹו זכה ְְֲֵֶֶַַָָָוהרי
.ÊËמּתר זה הרי - והעני ּופרֹות, קרקע ׂשדהּו את ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר

ּבהן, אסּור והּלֹוקח ׁשּלּה. עני ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבלקט
ּדמים נתן לא ׁשעדין ּפי על ּולקחּה,ואף הּדמים לוה ואפּלּו ; ְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ענּיים. ּבמּתנֹות אסּור זה ְְֲֲִִֵֶַָהרי
.ÊÈמּמּנּו מׁשּלמין ואין מלוה, מּמּנּו ּפֹורעין אין - עני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמעׂשר

הּתגמּולין טובה]את ואין[החזר ׁשבּויים, ּבֹו ּפֹודין ואין , ְְְְִִִֵֵֶַַ
ׁשֹוׁשבינּות ּבֹו הנישא]עֹוׂשין לזוג מּמּנּו[מתנה נֹותנין ואין , ְְְִִִִֵֶ

חסדים, ּגמילּות ׁשל ּדבר מּמּנּו מׁשּלחין אבל לצדקה; ְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָָָָּדבר
עיר לחבר אֹותֹו ונֹותנין עני. מעׂשר ׁשהּוא להֹודיעֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָוצרי

כמתנה] - לחּוצה[לרב מהארץ אֹותֹו מֹוציאין ואין ְְְִִֵֵֶָָָָּבטֹובה.
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"ואכלּו ואֹומר: ,"ּבׁשערי "והּנחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלארץ,
וׂשבעּו". ,ְְִֵֶָָבׁשערי

ז ¤¤ּפרק

ּׁשראּוי‡. מה ּכפי יׂשראל לענּיי צדקה לּתן עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמצות
מּׂשגת הּנֹותן יד היתה אם ּתפּתחלעני, "ּפתח ׁשּנאמר: - ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

,"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו, "והחזקּת ונאמר: לֹו", יד ְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָאת
."עּמ אחי "וחי ְְֱִִֵֶַָָונאמר:

לֹו·. נתן ולא מּמּנּו, עיניו והעלים מבּקׁש, עני הרֹואה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל
,לבב את תאּמץ "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹצדקה

האביֹון". מאחי ,יד את תקּפץ ְְְְִִֵֶֶָָָֹֹולא
לֹו‚. אין אם - לֹו לּתן מצּוה אּתה העני, ּׁשחסר מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלפי

ּבית; ּכלי לֹו קֹונין ּבית, ּכלי לֹו אין אֹותֹו; מכּסים ְְְְִִִִֵֵֵַַַּכסּות,
מּׂשיאין אּׁשה, היתה ואם אּׁשה; אֹותֹו מּׂשיאין אּׁשה, לֹו ְְִִִִִִִִֵַַָָָָָאין
הּסּוס על לרּכב העני זה ׁשל ּדרּכֹו היה אפּלּו לאיׁש. ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאֹותּה
לרּכב סּוס לֹו קֹונין - מּנכסיו וירד והעני לפניו, רץ ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָֹועבד

לפניו לרּוץ ועבד יחסרעליו אׁשר מחסֹורֹו "ּדי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
לעּׁשרֹו. מצּוה אּתה ואין חסרֹונֹו, להׁשלים אּתה ּומצּוה ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֻֻלֹו";

לֹו„. ּומּציעין ּבית, לֹו ׂשֹוכרין - אּׁשה להּׂשיאֹו ׁשּבא ְְִִִִִִֶַַַָָָיתֹום
אּׁשה לֹו מּׂשיאין ּכ ואחר ּתׁשמיׁשֹו, ּכלי וכל .מּטה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

נֹותן‰. - מּׂשגת הּנֹותן יד ואין מחסֹורֹו, ּדי וׁשאל עני ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבא
ידֹו הּׂשגת ּכפי מןלֹו מצוה נכסיו, חמׁש עד וכּמה? . ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ

עין מּכן, ּפחֹות ּבינֹוני; ּבנכסיו, מעׂשרה ואחד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהּמבחר;
ּבׁשנה; הּׁשקל מּׁשליׁשית עצמֹו אדם ימנע אל ּולעֹולם ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָרעה.

הּנֹותן הּמתּפרנסוכל עני ואפּלּו מצוה. קּים לא מּזה, ּפחֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
לאחר. צדקה לּתן חּיב הּצדקה, ְְְִִֵֵַַַָָָָָמן

.Âאיןעני - האכילּוני' אני, 'רעב ואמר: אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
היה מּיד. אֹותֹו מפרנסין אּלא הּוא, רּמאי ׁשּמא אחריו ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּבֹודקין

הּוא רּמאי ׁשּמא אחריו ּבֹודקין - 'ּכּסּוני' ואמר: ואםערם, ; ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹ
ּבֹודקין ואין מּיד, ּכבֹודֹו לפי אֹותֹו מכּסין - אֹותֹו מּכירין ְְְְְִִִִִִֵַַָָהיּו

ֲַָאחריו.
.Êּדרכימפרנסין מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ענּיי ּומכּסין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָ

למּתנהׁשלֹום לֹו נזקקין אין הּפתחים, על המחּזר ועני . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
העני את להחזיר ואסּור מּועטת. מּתנה לֹו נֹותנין אבל ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻמרּבה;
ׁשּנאמר: אחת, ּגרֹוגרת לֹו נֹותן אּתה ואפּלּו ריקם, ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשאל

נכלם". ,ּד יׁשב ְִַַָָֹ"אל
.Áאחדאין מּכּכר למקֹום, מּמקֹום העֹובר לעני ּפֹוחתין ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ

ּבפּונדיֹון ּבסלעהּנמּכר סאין ארּבע החּטים [שהואּכׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
סעודות] שתי כדי בו ויש הקב, רובע של ּכלככר ּבארנּו ּוכבר ;ְְֵַָָ

ּתחת לּתן וכסת עליו, ׁשּיׁשן מּצע לֹו נֹותנין - לן ואם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּדֹות.
ׁשלׁש מזֹון לֹו נֹותנין - ׁשבת ואם וקטנית; וׁשמן ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹמראׁשֹותיו,
אֹותֹו, מּכירין היּו ואם וירק. ודג וקטנית וׁשמן ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָסעּודֹות,

ּכבֹודֹו. לפי לֹו ְְְִִנֹותנין
.Ëלֹועני ונֹותנין עליו מערימין צדקה, לּקח רֹוצה ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ועינֹו עצמֹו, את הּמרעיב ועׁשיר הלואה; לׁשם אֹו מּתנה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלׁשם
ּבֹו מׁשּגיחין אין - יׁשּתה ולא מּמּנּו יאכל ׁשּלא ּבממֹונֹו .צרה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

.Èלֹומי ּׁשראּוי מּמה מעט ׁשּיּתן אֹו צדקה, לּתן רֹוצה ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

אֹותֹו ּכֹופין ּדין ּבית ּׁשאמדּוהּו- מה ׁשּיּתן עד אֹותֹו ּומּכין , ֲִִִִֵֵֶֶַַַָ
לּתן. לֹו ּׁשראּוי מה מהן ולֹוקחין ּבפניו, לנכסיו ויֹורדין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלּתן;

ׁשּבתֹות. ּבערבי ואפּלּו הּצדקה, על ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָּוממׁשּכנין
.‡Èה[=נדיב]ׁשֹועאדם מן יתר צדקה נֹותן לֹו,ׁשהּוא ראּוי ְִֵֵֶַָָָָָָָ

אסּור - יתּבּיׁש ׁשּלא ּכדי לּגּבאין ונֹותן לעצמֹו ׁשּמצר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹאֹו
- מּמּנּו וׁשֹואל ׁשּמכלימֹו וגּבאי צדקה; מּמּנּו ולגּבֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלתבעֹו
לחציו". ּכל על "ּופקדּתי ׁשּנאמר: מּמּנּו, להּפרע ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹעתיד

.·Èׁשבּויים,אין לפדיֹון ואפּלּו היתֹומים, על צדקה ּפֹוסקין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָ
ּכדי עליהן הּדּין ּפסק ואם הרּבה; ממֹון להן ׁשּיׁש ּפי על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואף

מּתר ׁשם, להם ּומןלׂשּום הּנׁשים מן לֹוקחין צדקה ּגּבאי . ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
המרּבה, ׁשחזקת - מרּבה ּדבר לא אבל מּועט, ּדבר ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻהּתינֹוקֹות
לפי הּכל ׁשּלהן? מּועט הּוא וכּמה אחרים. מּׁשל ּגזל אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּגנבה

ענּיּותן. אֹו הּבעלים ְֲִִֶַָָֹעׁשר
.‚Èקֹודמיןעני ּביתֹו, וענּיי אדם; לכל קֹודם קרֹובֹו, ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

אחרת עיר לענּיי קֹודמין עירֹו, וענּיי עירֹו; ׁשּנאמר:לענּיי , ְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ
."ּבארצ ּולאבינ לענּי לאחי"ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָֹ

.„Èׁשםמי ׁשהל העיר אנׁשי עליו ּופסקּו ּבסחֹורה, ׁשהל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
רּבים, היּו ואם העיר. אֹותּה לענּיי נֹותן זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָצדקה
אֹותּה מביאין ּבאין, ּוכׁשהן נֹותנין; - צדקה עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָּופסקּו

עיר חבר ׁשם יׁש ואם עירם. ענּיי ּבּה ּומפרנסין [תלמידעּמהן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
הציבור] בצרכי המתעסק והּואחכם עיר, לחבר אֹותּה יּתנּו -ְְְִִֶֶָ

לֹו. ׁשּיראה ּכמֹו ְְְֵֶֶַָָמחּלקּה
.ÂË:ספרהאֹומר 'ּתנּו אֹו הּכנסת', לבית ּדינר מאתים 'ּתנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

- הּכנסת' לבית ואםּתֹורה ּבֹו; רגיל ׁשהּוא הּכנסת לבית יּתנּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
מאתים 'ּתנּו האֹומר: לׁשניהם. יּתנּו ּבׁשניהם, רגיל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיה

העיר אֹותּה לענּיי יּתנּו לענּיים', .ּדינרין ְֲֲִִִִִִִֵַָָָָ

ה'תשע"ב תמוז ט"ו חמישי יום

ח ¤¤ּפרק

'הרי‡. האֹומר: ,לפיכ הּנדרים. ּבכלל היא הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּצדקה,
לּתנּה חּיב - צדקה' הּזֹו הּסלע 'הרי אֹו לצדקה', סלע ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעלי

מּיד ׁשהרילענּיים - לׁשּלמֹו" תאחר ּב"לא חּיב אחר, ואם ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ענּיים, ׁשם אין אם הן. מצּויין והענּיים מּיד, לּתן ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָּבידֹו
עד יּתן ׁשּלא התנה ואם ענּיים. ׁשּימצא עד ּומּניח ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמפריׁש
ּבׁשעה התנה אם וכן להפריׁש; צרי אינֹו עני, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשּימצא
רּׁשאין ּגּבאין ׁשּיהיּו אֹותּה, התנּדב אֹו ּבצדקה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּנדר

מּתרין. אּלּו הרי - ּבזהב אֹותּה ּולצרף ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָֻלׁשּנֹותּה
'הרי·. אמר: ּכיצד? הּנדרים. ּכׁשאר חּיב ּבצדקה, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּמתּפיס

זֹו 'הרי ואמר: סלע הפריׁש צדקה. זֹו הרי ּכזֹו', זֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָסלע
צדקה, הּׁשנּיה הרי - 'וזֹו' ואמר: ׁשנּיה סלע ולקח ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָצדקה',

ּפרׁש ׁשּלא ּפי על .ואף ְִֵֵֶַַֹ
'לא‚. ׁשּיאמר: עד יּתן נדר, ּכּמה ידע ולא צדקה ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹהּנֹודר

נתּכּונּתי' לכ. ְְְִִַַָ
עלי„. 'הרי האֹומר: אֹו לצדקה', זֹו 'סלע האֹומר: ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחד

ּבאחרת, לׁשּנֹותּה רצה אם - הּסלע והפריׁש לצדקה', ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָסלע
לׁשּנֹותּה אסּור הּגּבאי, ליד מּׁשהּגיעה ואם רצּומּתר; ואם . ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
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"ואכלּו ואֹומר: ,"ּבׁשערי "והּנחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלארץ,
וׂשבעּו". ,ְְִֵֶָָבׁשערי

ז ¤¤ּפרק

ּׁשראּוי‡. מה ּכפי יׂשראל לענּיי צדקה לּתן עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמצות
מּׂשגת הּנֹותן יד היתה אם ּתפּתחלעני, "ּפתח ׁשּנאמר: - ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

,"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו, "והחזקּת ונאמר: לֹו", יד ְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָאת
."עּמ אחי "וחי ְְֱִִֵֶַָָונאמר:

לֹו·. נתן ולא מּמּנּו, עיניו והעלים מבּקׁש, עני הרֹואה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל
,לבב את תאּמץ "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹצדקה

האביֹון". מאחי ,יד את תקּפץ ְְְְִִֵֶֶָָָֹֹולא
לֹו‚. אין אם - לֹו לּתן מצּוה אּתה העני, ּׁשחסר מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלפי

ּבית; ּכלי לֹו קֹונין ּבית, ּכלי לֹו אין אֹותֹו; מכּסים ְְְְִִִִֵֵֵַַַּכסּות,
מּׂשיאין אּׁשה, היתה ואם אּׁשה; אֹותֹו מּׂשיאין אּׁשה, לֹו ְְִִִִִִִִֵַַָָָָָאין
הּסּוס על לרּכב העני זה ׁשל ּדרּכֹו היה אפּלּו לאיׁש. ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאֹותּה
לרּכב סּוס לֹו קֹונין - מּנכסיו וירד והעני לפניו, רץ ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָֹועבד

לפניו לרּוץ ועבד יחסרעליו אׁשר מחסֹורֹו "ּדי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
לעּׁשרֹו. מצּוה אּתה ואין חסרֹונֹו, להׁשלים אּתה ּומצּוה ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֻֻלֹו";

לֹו„. ּומּציעין ּבית, לֹו ׂשֹוכרין - אּׁשה להּׂשיאֹו ׁשּבא ְְִִִִִִֶַַַָָָיתֹום
אּׁשה לֹו מּׂשיאין ּכ ואחר ּתׁשמיׁשֹו, ּכלי וכל .מּטה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

נֹותן‰. - מּׂשגת הּנֹותן יד ואין מחסֹורֹו, ּדי וׁשאל עני ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבא
ידֹו הּׂשגת ּכפי מןלֹו מצוה נכסיו, חמׁש עד וכּמה? . ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ

עין מּכן, ּפחֹות ּבינֹוני; ּבנכסיו, מעׂשרה ואחד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהּמבחר;
ּבׁשנה; הּׁשקל מּׁשליׁשית עצמֹו אדם ימנע אל ּולעֹולם ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָרעה.

הּנֹותן הּמתּפרנסוכל עני ואפּלּו מצוה. קּים לא מּזה, ּפחֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
לאחר. צדקה לּתן חּיב הּצדקה, ְְְִִֵֵַַַָָָָָמן

.Âאיןעני - האכילּוני' אני, 'רעב ואמר: אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
היה מּיד. אֹותֹו מפרנסין אּלא הּוא, רּמאי ׁשּמא אחריו ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּבֹודקין

הּוא רּמאי ׁשּמא אחריו ּבֹודקין - 'ּכּסּוני' ואמר: ואםערם, ; ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹ
ּבֹודקין ואין מּיד, ּכבֹודֹו לפי אֹותֹו מכּסין - אֹותֹו מּכירין ְְְְְִִִִִִֵַַָָהיּו

ֲַָאחריו.
.Êּדרכימפרנסין מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ענּיי ּומכּסין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָ

למּתנהׁשלֹום לֹו נזקקין אין הּפתחים, על המחּזר ועני . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
העני את להחזיר ואסּור מּועטת. מּתנה לֹו נֹותנין אבל ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻמרּבה;
ׁשּנאמר: אחת, ּגרֹוגרת לֹו נֹותן אּתה ואפּלּו ריקם, ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשאל

נכלם". ,ּד יׁשב ְִַַָָֹ"אל
.Áאחדאין מּכּכר למקֹום, מּמקֹום העֹובר לעני ּפֹוחתין ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ

ּבפּונדיֹון ּבסלעהּנמּכר סאין ארּבע החּטים [שהואּכׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
סעודות] שתי כדי בו ויש הקב, רובע של ּכלככר ּבארנּו ּוכבר ;ְְֵַָָ

ּתחת לּתן וכסת עליו, ׁשּיׁשן מּצע לֹו נֹותנין - לן ואם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּדֹות.
ׁשלׁש מזֹון לֹו נֹותנין - ׁשבת ואם וקטנית; וׁשמן ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹמראׁשֹותיו,
אֹותֹו, מּכירין היּו ואם וירק. ודג וקטנית וׁשמן ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָסעּודֹות,

ּכבֹודֹו. לפי לֹו ְְְִִנֹותנין
.Ëלֹועני ונֹותנין עליו מערימין צדקה, לּקח רֹוצה ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ועינֹו עצמֹו, את הּמרעיב ועׁשיר הלואה; לׁשם אֹו מּתנה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלׁשם
ּבֹו מׁשּגיחין אין - יׁשּתה ולא מּמּנּו יאכל ׁשּלא ּבממֹונֹו .צרה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

.Èלֹומי ּׁשראּוי מּמה מעט ׁשּיּתן אֹו צדקה, לּתן רֹוצה ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

אֹותֹו ּכֹופין ּדין ּבית ּׁשאמדּוהּו- מה ׁשּיּתן עד אֹותֹו ּומּכין , ֲִִִִֵֵֶֶַַַָ
לּתן. לֹו ּׁשראּוי מה מהן ולֹוקחין ּבפניו, לנכסיו ויֹורדין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלּתן;

ׁשּבתֹות. ּבערבי ואפּלּו הּצדקה, על ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָּוממׁשּכנין
.‡Èה[=נדיב]ׁשֹועאדם מן יתר צדקה נֹותן לֹו,ׁשהּוא ראּוי ְִֵֵֶַָָָָָָָ

אסּור - יתּבּיׁש ׁשּלא ּכדי לּגּבאין ונֹותן לעצמֹו ׁשּמצר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹאֹו
- מּמּנּו וׁשֹואל ׁשּמכלימֹו וגּבאי צדקה; מּמּנּו ולגּבֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלתבעֹו
לחציו". ּכל על "ּופקדּתי ׁשּנאמר: מּמּנּו, להּפרע ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹעתיד

.·Èׁשבּויים,אין לפדיֹון ואפּלּו היתֹומים, על צדקה ּפֹוסקין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָ
ּכדי עליהן הּדּין ּפסק ואם הרּבה; ממֹון להן ׁשּיׁש ּפי על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואף

מּתר ׁשם, להם ּומןלׂשּום הּנׁשים מן לֹוקחין צדקה ּגּבאי . ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
המרּבה, ׁשחזקת - מרּבה ּדבר לא אבל מּועט, ּדבר ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻהּתינֹוקֹות
לפי הּכל ׁשּלהן? מּועט הּוא וכּמה אחרים. מּׁשל ּגזל אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּגנבה

ענּיּותן. אֹו הּבעלים ְֲִִֶַָָֹעׁשר
.‚Èקֹודמיןעני ּביתֹו, וענּיי אדם; לכל קֹודם קרֹובֹו, ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

אחרת עיר לענּיי קֹודמין עירֹו, וענּיי עירֹו; ׁשּנאמר:לענּיי , ְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ
."ּבארצ ּולאבינ לענּי לאחי"ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָֹ

.„Èׁשםמי ׁשהל העיר אנׁשי עליו ּופסקּו ּבסחֹורה, ׁשהל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
רּבים, היּו ואם העיר. אֹותּה לענּיי נֹותן זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָצדקה
אֹותּה מביאין ּבאין, ּוכׁשהן נֹותנין; - צדקה עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָּופסקּו

עיר חבר ׁשם יׁש ואם עירם. ענּיי ּבּה ּומפרנסין [תלמידעּמהן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
הציבור] בצרכי המתעסק והּואחכם עיר, לחבר אֹותּה יּתנּו -ְְְִִֶֶָ

לֹו. ׁשּיראה ּכמֹו ְְְֵֶֶַָָמחּלקּה
.ÂË:ספרהאֹומר 'ּתנּו אֹו הּכנסת', לבית ּדינר מאתים 'ּתנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

- הּכנסת' לבית ואםּתֹורה ּבֹו; רגיל ׁשהּוא הּכנסת לבית יּתנּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
מאתים 'ּתנּו האֹומר: לׁשניהם. יּתנּו ּבׁשניהם, רגיל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיה

העיר אֹותּה לענּיי יּתנּו לענּיים', .ּדינרין ְֲֲִִִִִִִֵַָָָָ

ה'תשע"ב תמוז ט"ו חמישי יום

ח ¤¤ּפרק

'הרי‡. האֹומר: ,לפיכ הּנדרים. ּבכלל היא הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּצדקה,
לּתנּה חּיב - צדקה' הּזֹו הּסלע 'הרי אֹו לצדקה', סלע ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעלי

מּיד ׁשהרילענּיים - לׁשּלמֹו" תאחר ּב"לא חּיב אחר, ואם ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ענּיים, ׁשם אין אם הן. מצּויין והענּיים מּיד, לּתן ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָּבידֹו
עד יּתן ׁשּלא התנה ואם ענּיים. ׁשּימצא עד ּומּניח ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמפריׁש
ּבׁשעה התנה אם וכן להפריׁש; צרי אינֹו עני, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשּימצא
רּׁשאין ּגּבאין ׁשּיהיּו אֹותּה, התנּדב אֹו ּבצדקה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּנדר

מּתרין. אּלּו הרי - ּבזהב אֹותּה ּולצרף ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָֻלׁשּנֹותּה
'הרי·. אמר: ּכיצד? הּנדרים. ּכׁשאר חּיב ּבצדקה, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּמתּפיס

זֹו 'הרי ואמר: סלע הפריׁש צדקה. זֹו הרי ּכזֹו', זֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָסלע
צדקה, הּׁשנּיה הרי - 'וזֹו' ואמר: ׁשנּיה סלע ולקח ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָצדקה',

ּפרׁש ׁשּלא ּפי על .ואף ְִֵֵֶַַֹ
'לא‚. ׁשּיאמר: עד יּתן נדר, ּכּמה ידע ולא צדקה ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹהּנֹודר

נתּכּונּתי' לכ. ְְְִִַַָ
עלי„. 'הרי האֹומר: אֹו לצדקה', זֹו 'סלע האֹומר: ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחד

ּבאחרת, לׁשּנֹותּה רצה אם - הּסלע והפריׁש לצדקה', ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָסלע
לׁשּנֹותּה אסּור הּגּבאי, ליד מּׁשהּגיעה ואם רצּומּתר; ואם . ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
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אּלא רּׁשאין; אינן ּדינרין, ולעׂשֹותן הּמעֹות לצרף ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּגּבאין
לא אבל לאחרים, מצרפין - לחּלק ענּיים ׁשם אין ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹאם

ְְַָלעצמן.
ּכדי‰. הּגּבאי ּביד הּמעֹות ּבעּכּוב הנאה לענּיים ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָהיה

אֹותן ללוֹות מּתר הּגּבאי אֹותֹו הרי - לּתן לאחרים ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָֻלעּׂשֹות
ׁשאסּור ּכהקּדׁש אינּה ׁשהּצדקה, ּופֹורע; ענּיים, ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמעֹות

ּבֹו .להנֹות ֵָ
.Â;לׁשּנֹותּה אסּור הּכנסת, לבית נר אֹו מנֹורה ׁשהתנּדב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמי

נׁשּתּקע ׁשּלא ּפי על אף לׁשּנֹותּה, מּתר מצוה, לדבר ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹֻואם
ׁשל 'נר אֹו הּמנֹורה' 'זֹו אֹומרין: אּלא מעליה, ּבעליה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשם

לׁשּנֹותּהּפלֹוני' מּתר מעליה, הּבעלים ׁשם נׁשּתּקע ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
הרׁשּות. לדבר ְְֲִִַָאפּלּו

.Êאם אבל יׂשראל; הּמתנּדב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
ׁשּיׁשּתּקע עד מצוה, לדבר אפּלּו לׁשּנֹותּה אסּור - ּגֹוי ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָהיה
לבית ּדבר 'הקּדׁשּתי הּגֹוי: יאמר ׁשּמא מעליה; ּבעליה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשם

לעצמן' אֹותֹו ּומכרּו יהּודים, ׁשל .הּכנסת ְְְְְִֶֶֶַַָָ
.Áואם ּתחּלה. מּמּנּו מקּבלין אין הּבית, לבדק ׁשהתנּדב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּגֹוי

ּכגֹון מסּים, ּדבר היה ואם לֹו; מחזירין אין מּמּנּו, ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֻלקחּו
מסּים ּדבר להן יהיה ׁשּלא ּכדי - לֹו מחזירין אבן, אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻקֹורה

לאלהינּו".ּבּמקּדׁש ּבית לבנֹות ולנּו, לכם "לא ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּיאמר: והּוא, לכּתחּלה; מהן מקּבלין הּכנסת, לבית ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאבל
ׁשּמא ּגניזה, טעּון - אמר לא ואם הפרׁשּתי'; יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ'ּבדעת
ולא ירּוׁשלים, לחֹומת מהן מקּבלין ואין לּׁשמים. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבלּבֹו
וזּכרֹון ּוצדקה חלק אין "ולכם ׁשּנאמר: - ׁשּבּה הּמים ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלאּמת

ִִַָּבירּוׁשלים".
.Ëואם ּבפרהסיה; הּגֹוים מן צדקה לּטל ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹאסּור

מן לּטלּה יכֹול ואינֹו יׂשראל, ׁשל ּבצדקה לחיֹות יכֹול ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָאינֹו
מּתר זה הרי - ּבצנעה ׁשּׁשלחהּגֹוים הּגֹוים מן ׂשר אֹו ּומל . ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

ׁשלֹום מּׁשּום לֹו, אֹותֹו מחזירין אין - לצדקה ליׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָממֹון
ּכדי ּבּסתר, ּגֹוים לענּיי ויּנתן מּמּנּו, נֹוטלין אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמלכּות;

.הּמל יׁשמע ְִֶֶֶַַֹׁשּלא
.Èל ואין ולכסּותם. ענּיים לפרנסת קֹודם ׁשבּויים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָּפדיֹון

ּבכלל הּוא הרי ׁשהּׁשבּוי, ׁשבּויים; ּפדיֹון ּכמֹו רּבה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָמצוה
נפׁשֹות ּבסּכנת ועֹומד הערּמים, ּובכלל והּצמאים, .הרעבים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
את תאּמץ "לא על עֹובר זה הרי - מּפדיֹונֹו עיניו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוהּמעלים
,"רע ּדם על תעמד "לא ועל ,"יד את תקּפץ ולא ,ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹלבב
ּתפּתח "ּפתח מצות ּובּטל ;"לעיני ּבפר ירּדּנּו "לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹועל
,"ּכמֹו לרע "ואהבּת ,"עּמ אחי "וחי ּומצות ,"יד ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאת
מצוה ל ואין ּכאּלּו. ּדברים והרּבה לּמות", לקחים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻו"הּצל

ׁשבּויים. ּכפדיֹון ְְְִִַָרּבה
.‡Èלהם ּובא הּכנסת, ּבית לבנין מעֹות ׁשּגבּו העיר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאנׁשי

- וקֹורֹות אבנים קנּו הּמעֹות. את ּבֹו מֹוציאין - מצוה ְְְֲִִִִֶַַָָָָּדבר
על אף ׁשבּויים; לפדיֹון אּלא מצוה, לדבר אֹותם ימּכרּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹלא

האבנים את וגדרּו הּלבנים, את ׁשהביא לבניין]ּפי ,[התקינו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
הּכל מֹוכרין - לּבנין הּכל והתקינּו הּקֹורֹות, את ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹֹּופּצלּו
את ימּכרּו לא - וגמרּו ּבנּו אם אבל ּבלבד. ׁשבּויים ְְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָֹלפדיֹון

הּצּבּור. מן לפדיֹונם יגּבּו אּלא הּכנסת, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּבית

.·Èּתּקּון מּפני ּדמיהם, על ּביתר הּׁשבּויים את ּפֹודין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָאין
לׁשּבֹותם; אחריהם רֹודפים האֹויבים יהיּו ׁשּלא - ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹהעֹולם
יהיּו ׁשּלא - העֹולם ּתּקּון מּפני הּׁשבּויים, את מבריחין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹואין
ּבׁשמירתם ּומרּבים העל, את עליהם מכּבידין .האֹויבים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

.‚Èאֹותן וׁשבּו מהן, ׁשּלוה אֹו לּגֹוים, ּובניו עצמֹו ׁשּמכר ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמי
ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּפעם - ּבהלואתן אֹותֹו אסרּו מצוהאֹו , ְְְְְִִִַַַָָָָָָָ

הּבנים את ּפֹודין אבל אֹותֹו, ּפֹודין אין ׁשליׁשית, ְְֲִִִִִִֵֶַָָלפּדֹותֹו;
מּידם אֹותֹו ּפֹודין להרגֹו, ּבּקׁשּו ואם אביהם. מיתת ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָלאחר

ּפעמים ּכּמה אחר .אפּלּו ְֲִִַַַָָ
.„Èעליו וקּבל עבדּות לׁשם וטבל הֹואיל - ׁשּנׁשּבה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעבד

ׁשּנׁשּתּמד וׁשבּוי ׁשּנׁשּבה; ּכיׂשראל אֹותֹו ּפֹודין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָמצוֹות,
וכּיֹוצא להכעיס נבלה אֹוכל ׁשהיה ּכגֹון אחת, למצוה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאפּלּו

לפּדֹותֹו.ּבזה אסּור - ְִֶָָ
.ÂËמּבית ּולהֹוציא ּולכּסֹות להאכיל לאיׁש, קֹודמת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָהאּׁשה

לחּזר, ּדרּכּה האּׁשה ואין לחּזר ּדרּכֹו ׁשהאיׁש מּפני - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשבי
ׁשניהן ונתּבעּו ּבּׁשביה, ׁשניהן היּו ואם מרּבה; ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּובׁשּתּה
לכ ּדרּכֹו ׁשאין לפי לפּדֹות, קֹודם האיׁש - ערוה .לדבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

.ÊËהאּׁשה את מּׂשיאין - אֹותן להּׂשיא ׁשּבאּו ויתֹומה ְִִִִִֶֶַַָָָָָָיתֹום
לּה יפחתּו ולא מרּבה; אּׁשה ׁשל ׁשּבׁשּתּה מּפני לאיׁש, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻקדם
יׁש ואם טהֹור; ּכסף ׁשל ּדינר ּורביע ּדינרין ׁשּׁשה ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמּמׁשקל

ּכבֹודּה לפי לּה נֹותנין צדקה, ׁשל .ּבּכיס ְְְְִִִֶַָָָָ
.ÊÈּבּכיס ואין הרּבה, ׁשבּויים אֹו הרּבה, ענּיים לפנינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָהיּו

מקּדימין - ּכּלן את לפּדֹות ּכדי אֹו לכּסֹות ּכדי אֹו לפרנס ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֻּכדי
וחלל לחלל, ויׂשראל ליׂשראל, קֹודם ולוי לּלוי, הּכהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹאת

ו לאסּופי, ּוׁשתּוקי לנתין;לׁשתּוקי, ּוממזר לממזר, אסּופי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָ
קֹודם וגר ּבקדּׁשה; עּמנּו ּגדל ׁשהּנתין לגר, קֹודם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻונתין

ארּור ּבכלל ׁשהיה לפי מׁשחרר, וגו']לעבד עבד כנען -]. ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֻ
.ÁÈאם אבל ּבחכמה; ׁשוין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָּבּמה

ּתלמיד חכמים, ּתלמיד ּוממזר הארץ עם ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהיה
קֹודם ואםחכמים חברֹו; את קֹודם ּבחכמה, הּגדֹול וכל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּגדֹול ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף - אביו אֹו רּבֹו מהן אחד ִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה
לזה קֹודם חכמים ּתלמיד ׁשהּוא אביו אֹו רּבֹו ּבחכמה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמהן

ּבחכמה. מהן ּגדֹול ְְֵֶֶָָָׁשהּוא

ט ¤¤ּפרק

.‡- יׂשראל ּבּה ׁשּיׁש עיר ּגּבאיּכל מהן להעמיד חּיבין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
העם על מחּזרין ׁשּיהיּו ונאמנים, ידּועים אנׁשים ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָָָצדקה,
מה ואחד אחד מּכל ולֹוקחין ׁשּבת, לערב ׁשּבת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמערב
הּמעֹות מחּלקין והן עליו; הּקצּוב ודבר לּתן, ראּוי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּׁשהּוא
מזֹונֹות ועני עני לכל ונֹותנין ׁשּבת, לערב ׁשּבת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמערב

הּקראת היא וזֹו ימים. לׁשבעת קּפה[הנקראת]הּמסּפיקין ְְְְְִִִִִַַַַַָָֻֻ
צדקה. ְֶָָׁשל

חצר·. מּכל ויֹום יֹום ּבכל ׁשּלֹוקחין ּגּבאין מעמידין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוכן
מאכלּפת לפיּומיני מתנּדב ׁשהּוא מּמי מעֹות אֹו ּופרֹות, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

לכל ונֹותנין הענּיים, ּבין לערב הּגבּוי את ּומחּלקין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעה;
'ּתמחּוי'. הּנקרא הּוא וזה יֹומֹו. ּפרנסת מּמּנּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָעני

להן‚. ׁשאין מּיׂשראל, ּבקהל ׁשמענּו ולא ראינּו לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹמעֹולם
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ויׁש ּבֹו, ׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש - הּתמחּוי אבל צדקה; ׁשל ְְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָֻקּפה
ּבֹו נהגּו ׁשּלא ּגּבאימקֹומֹות ׁשּיהיּו הּיֹום, הּפׁשּוט והּמנהג . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּבת. לערב ׁשּבת מערב ּומחּלקין יֹום ּבכל מחּזרין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּקּפה
ׁשאכלּו„. ּתענית וכל לענּיים; מזֹונֹות מחּלקין ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָּבּתענּיֹות,

ּכׁשֹופכי אּלּו הרי - לענּיים צדקה חּלקּו ולא ולנּו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹהעם
ועּתהּדמים - ּבּה ילין "צדק ּבּקּבלה: נאמר ועליהם , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

והּפרֹות הּפת חּלקּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹמרּצחים".
אחרּו אם אבל ענבים; אֹו ּתמרים ּכגֹון הּפת, ּבּה ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָׁשאֹוכלין

ּדמים. ּכׁשֹופכי אינן החּטים, אֹו ְְִִִֵֵַַָָָהּמעֹות
ּבׁשנים‰. אּלא נגּבית אינּה עלהּקּפה ׂשררה עֹוׂשין ׁשאין , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

על אחד להאמין ּומּתר מּׁשנים; ּבפחֹות ּבממֹון ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֻהּצּבּור
ׁשהּוא מּפני ּבׁשלׁשה, אּלא נתחּלקת ואינּה קּפה. ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהּמעֹות
לׁשּבת. מחסֹורֹו ּדי אחד לכל ׁשּנֹותן ממֹונֹות, ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּכדיני

קצּובוהּתמחּוי ּדבר ׁשאינֹו ּבׁשלׁשה, לקצובנגּבה [ונדרשים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
הגבייה] כדי תוך ּבׁשלׁשה.בעצמם ּומתחּלק ;ְְִִֵַָֹ

.Â;ׁשּבת לערב ׁשּבת מערב והּקּפה יֹום, ּבכל נגּבה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּתמחּוי
ּבלבד העיר אֹותּה לענּיי והּקּפה עֹולם, לענּיי .והּתמחּוי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻ

.Ê,קּפה ותמחּוי ּתמחּוי, קּפה לעׂשֹות העיר ּבני ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֻֻרּׁשאין
ׁשּלא ּפי על ואף צּבּור, מּצרכי ּׁשּירצּו מה לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּולׁשּנֹותן

ׁשּגבּו ּבׁשעה ּכן ׁשהּכלהתנּו ּגדֹול חכם ּבּמדינה היה ואם ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
הרי - ּׁשּיראה מה ּכפי לענּיים יחּלק והּוא ּדעּתֹו, על ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַּגֹובין
צּבּור. מּצרכי לֹו ּׁשּיראה מה לכל אֹותן לׁשּנה רּׁשאי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזה

.Áּכדי אּלא ּבּׁשּוק, מּזה זה לפרׁש רּׁשאין אינן צדקה, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּגּבאי
לחנּות ּפֹורׁש וזה לּׁשער ּפֹורׁש זה עין]ׁשּיהיה קשר ,[שנשמר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַ

ְִוגֹובין.
.Ëּכיסֹו לתֹו יּתנם לא - ּבּׁשּוק מעֹות הּגּבאי [שלאמצא ְְִִֵַַַַָָָֹ

הצדקה] מכספי לכיסו שמכניס ארנקייחשד לתֹו נֹותנן אּלא ,ְְְִֶַָָָ
יּטלם. לביתֹו, ולכׁשּיּגיע צדקה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשל

.Èיּתנם לא - ּבּׁשּוק ּופרעֹו מנה, ּבחברֹו נֹוׁשה הּגּבאי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהיה
ולכׁשּיּגיע צדקה; ׁשל ארנקי לתֹו יּתנם אּלא ּכיסֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלתֹו

יּטלם אחדלביתֹו, אּלא ׁשנים ׁשנים הּקּפה מעֹות ימנה ולא . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
החׁשד מּפני מטבע]אחד, מול מטבע לעצמו -[שלוקח ְֲִֵֶַָָ

ּומּיׂשראל". מה' נקּיים "והייתם ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָׁשּנאמר:
.‡Èהּמעֹות מצרפין - לחּלק ענּיים להם ׁשאין צדקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּגּבאי

לעצמן מצרפים ואין לאחרים, ׁשאיןּדינרין ּתמחּוי ּגּבאי ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
לעצמם. מֹוכרין ואין לאחרים, מֹוכרין - לחּלק ענּיים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלהם
עם ּבהקּדׁש ולא צדקה, ּגּבאי עם ּבצדקה מחּׁשבים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹואין
על הּנּתן הּכסף אּתם יחׁשב לא א" ׁשּנאמר: - ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּגזּברין

עׂשים". הם באמּונה ּכי ֱִִֵֶָָָֹידם,
.·Èצדקה לּתן אֹותֹו ּכֹופין יֹום, ׁשלׁשים ּבּמדינה ׁשּיׁשב ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמי

הּמדינה ּבני עם ּכֹופיןלּקּפה חדׁשים, ׁשלׁשה ׁשם יׁשב ; ְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָֹֻ
לּתן אֹותֹו ּכֹופין חדׁשים, ׁשּׁשה ׁשם יׁשב הּתמחּוי; לּתן ְֳִִִִִֵֵַַַָָָָאֹותֹו
ּתׁשעה ׁשם יׁשב העיר; ענּיי ּבּה ׁשּמכּסים ּבּכסּות ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָצדקה
את ּבּה ׁשּקֹוברין לּקבּורה צדקה לּתן אֹותֹו ּכֹופין ְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָחדׁשים,

קבּורה. צרכי ּכל להן ועֹוׂשין ְְְֲִִִֵֶָָָָָהענּיים
.‚Èמן לּטל לֹו אסּור סעּודֹות, ׁשּתי מזֹון לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶָֹמי

מןהּתמחּוי יּטל לא סעּודֹות, עׂשרה ארּבע מזֹון לֹו היּו ; ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹ

ונֹותן נֹוׂשא ׁשאינֹו ּפי על אף זּוז, מאתים לֹו היּו ְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהּקּפה.
הרי - ּבהן ונֹותן נֹוׂשא והּוא זּוז, חמּׁשים לֹו ׁשהיּו אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָּבהם,
מאתים לֹו היּו עני; ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה לקט יּטל לא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹזה
לּקח. מּתר זה הרי ּכאחד, לֹו נֹותנין אלף אפּלּו - ּדינר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻחסר
ממׁשּכנין ׁשהיּו אֹו חֹוב, עליו הן והרי מעֹות, ּבידֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֻהיּו

לּקח. מּתר זה הרי - אׁשּתֹו ְְֲִִִֵֶַַָֻֻלכתּבת
.„Èּכלי לֹו היּו אפּלּו ּבית, ּוכלי חצר לֹו ויׁש ,ׁשּצר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעני

ּכלי ואת ּביתֹו את למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - זהב ּוכלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכסף
לֹו לּתן ּומצוה לּקח; מּתר אּלא ּדבריםּתׁשמיׁשֹו, ּבּמה . ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

וכּיֹוצא ּומלּבּוׁש ּומּצעֹות ּוׁשתּיה אכילה ּבכלי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָאמּורים?
אֹו מנֹורה ּכגֹון זהב ּכלי אֹו ּכסף ּכלי היּו אם אבל ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָּבהן;
ּדברים ּבּמה מהן. ּפחֹות ולֹוקח מֹוכרן ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעלי

העם מן לגּבֹות ׁשּיּגיע קדם מתרומהאמּורים? אם [כי ְֲִִִִֶֶַַָָֹ
למּכרפרטית] אֹותֹו מחּיבין - הּצדקה ׁשּגבה אחר אבל ;ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

יּטל. ּכ ואחר מהן, ּפחּותין אחרים ולּקח ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּכליו
.ÂËהּמעֹות לֹו ותּמּו לעיר, מעיר מהּל ׁשהיה הּבית ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבעל

לקט לּקח מּתר זה הרי - עּתה ּיאכל מה לֹו ואין ,ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבּדר
ולכׁשּיּגיע הּצדקה; מן ולהנֹות עני, ּומעׂשר ּופאה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשכחה
הא ׁשעה. ּבאֹותּה היה עני ׁשהרי - לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָלביתֹו,

לׁשּלם חּיב ׁשאינֹו ׁשהעׁשיר, לעני ּדֹומה? זה .למה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
.ÊËעּתה מכרן ואם ּוכרמים, וׂשדֹות ּבּתים לֹו ׁשהיּו ְְְְִִִִֶַָָָָָָָמי

הּגׁשמי החּמהּבימי ימֹות עד הּניחן ואם ּבזֹול, מֹוכר ם ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
מאכילין אּלא למּכר, אֹותֹו מחּיבין אין - ּבׁשויהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמֹוכרן
וימּכר עצמֹו, ידחק ולא ּדמיהן; חצי עד עני מעׂשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹֹאֹותֹו

מכירה ּבזמן .ׁשּלא ְְִִֶַָֹ
.ÊÈמי מֹוצא אינֹו והּוא ּביקר, מֹוכרין האדם ׁשאר ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹהיּו

אין - וטרּוד ּדחּוק ׁשהּוא מּפני ּבזֹול, אּלא מּמּנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיּקח
עד ,והֹול עני מעׂשר אֹוכל אּלא למּכר; אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹמחּיבין

למּכר ּדחּוק ׁשאינֹו הּכל וידעּו ּבׁשוה, .ׁשּימּכר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ
.ÁÈמה על והֹותירּו מחסֹורֹו, להׁשלים ּכדי לֹו ׁשּגבּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָעני

ׁשּלֹו הּמֹותר הרי - צרי מֹותרּׁשהּוא לענּיים. ענּיים, ּומֹותר ; ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָ
מתים, מֹותר ׁשבּוי. לאֹותֹו ׁשבּוי, ּומֹותר לׁשבּויים; ְְְִִִִֵַַָָׁשבּויים,

ליֹורׁשיו. הּמת, מֹותר ְְְִֵֵַַָלמתים;
.ËÈמקּבלין - לּקּפה ּפרּוטה אֹו לּתמחּוי, ּפרּוסה ׁשּנתן ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻעני

ּבגדים לֹו נתנּו לּתן. אֹותֹו מחּיבין אין נתן, לא ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹמּמּנּו;
לא ואם מּמּנּו; מקּבלין - הּׁשחקין את להן והחזיר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹחדׁשים,

לּתן אֹותֹו מחּיבין אין .נתן, ְְִִֵֵַַָ

י ¤¤ּפרק

עׂשה‡. מצוֹות מּכל יתר צדקה, ּבמצות להּזהר אנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָחּיבין
"ּכי ׁשּנאמר: אבינּו, אברהם זרע לצּדיקי סימן ׁשהּצדקה -ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לעׂשֹות אחריו ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה אׁשר למען ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָידעּתיו,
אּלא עֹומדת האמת ודת מתּכֹונן יׂשראל ּכּסא ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדקה".
נגאלין יׂשראל ואין ּתּכֹונני"; "ּבצדקה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבצדקה,
ּתּפדה; ּבמׁשּפט "צּיֹון, ׁשּנאמר: הּצדקה, ּבזכּות ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

ּבצדקה". ְְִֶָָָָוׁשביה,
ולא·. רע ּדבר ואין הּצדקה, מן מעני אדם אין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹּולעֹולם
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ויׁש ּבֹו, ׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש - הּתמחּוי אבל צדקה; ׁשל ְְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָֻקּפה
ּבֹו נהגּו ׁשּלא ּגּבאימקֹומֹות ׁשּיהיּו הּיֹום, הּפׁשּוט והּמנהג . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּבת. לערב ׁשּבת מערב ּומחּלקין יֹום ּבכל מחּזרין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּקּפה
ׁשאכלּו„. ּתענית וכל לענּיים; מזֹונֹות מחּלקין ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָּבּתענּיֹות,

ּכׁשֹופכי אּלּו הרי - לענּיים צדקה חּלקּו ולא ולנּו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹהעם
ועּתהּדמים - ּבּה ילין "צדק ּבּקּבלה: נאמר ועליהם , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

והּפרֹות הּפת חּלקּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹמרּצחים".
אחרּו אם אבל ענבים; אֹו ּתמרים ּכגֹון הּפת, ּבּה ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָׁשאֹוכלין

ּדמים. ּכׁשֹופכי אינן החּטים, אֹו ְְִִִֵֵַַָָָהּמעֹות
ּבׁשנים‰. אּלא נגּבית אינּה עלהּקּפה ׂשררה עֹוׂשין ׁשאין , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

על אחד להאמין ּומּתר מּׁשנים; ּבפחֹות ּבממֹון ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֻהּצּבּור
ׁשהּוא מּפני ּבׁשלׁשה, אּלא נתחּלקת ואינּה קּפה. ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהּמעֹות
לׁשּבת. מחסֹורֹו ּדי אחד לכל ׁשּנֹותן ממֹונֹות, ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּכדיני

קצּובוהּתמחּוי ּדבר ׁשאינֹו ּבׁשלׁשה, לקצובנגּבה [ונדרשים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
הגבייה] כדי תוך ּבׁשלׁשה.בעצמם ּומתחּלק ;ְְִִֵַָֹ

.Â;ׁשּבת לערב ׁשּבת מערב והּקּפה יֹום, ּבכל נגּבה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּתמחּוי
ּבלבד העיר אֹותּה לענּיי והּקּפה עֹולם, לענּיי .והּתמחּוי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻ

.Ê,קּפה ותמחּוי ּתמחּוי, קּפה לעׂשֹות העיר ּבני ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֻֻרּׁשאין
ׁשּלא ּפי על ואף צּבּור, מּצרכי ּׁשּירצּו מה לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּולׁשּנֹותן

ׁשּגבּו ּבׁשעה ּכן ׁשהּכלהתנּו ּגדֹול חכם ּבּמדינה היה ואם ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
הרי - ּׁשּיראה מה ּכפי לענּיים יחּלק והּוא ּדעּתֹו, על ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַּגֹובין
צּבּור. מּצרכי לֹו ּׁשּיראה מה לכל אֹותן לׁשּנה רּׁשאי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזה

.Áּכדי אּלא ּבּׁשּוק, מּזה זה לפרׁש רּׁשאין אינן צדקה, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּגּבאי
לחנּות ּפֹורׁש וזה לּׁשער ּפֹורׁש זה עין]ׁשּיהיה קשר ,[שנשמר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַ

ְִוגֹובין.
.Ëּכיסֹו לתֹו יּתנם לא - ּבּׁשּוק מעֹות הּגּבאי [שלאמצא ְְִִֵַַַַָָָֹ

הצדקה] מכספי לכיסו שמכניס ארנקייחשד לתֹו נֹותנן אּלא ,ְְְִֶַָָָ
יּטלם. לביתֹו, ולכׁשּיּגיע צדקה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשל

.Èיּתנם לא - ּבּׁשּוק ּופרעֹו מנה, ּבחברֹו נֹוׁשה הּגּבאי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהיה
ולכׁשּיּגיע צדקה; ׁשל ארנקי לתֹו יּתנם אּלא ּכיסֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלתֹו

יּטלם אחדלביתֹו, אּלא ׁשנים ׁשנים הּקּפה מעֹות ימנה ולא . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
החׁשד מּפני מטבע]אחד, מול מטבע לעצמו -[שלוקח ְֲִֵֶַָָ

ּומּיׂשראל". מה' נקּיים "והייתם ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָׁשּנאמר:
.‡Èהּמעֹות מצרפין - לחּלק ענּיים להם ׁשאין צדקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּגּבאי

לעצמן מצרפים ואין לאחרים, ׁשאיןּדינרין ּתמחּוי ּגּבאי ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
לעצמם. מֹוכרין ואין לאחרים, מֹוכרין - לחּלק ענּיים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלהם
עם ּבהקּדׁש ולא צדקה, ּגּבאי עם ּבצדקה מחּׁשבים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹואין
על הּנּתן הּכסף אּתם יחׁשב לא א" ׁשּנאמר: - ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּגזּברין

עׂשים". הם באמּונה ּכי ֱִִֵֶָָָֹידם,
.·Èצדקה לּתן אֹותֹו ּכֹופין יֹום, ׁשלׁשים ּבּמדינה ׁשּיׁשב ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמי

הּמדינה ּבני עם ּכֹופיןלּקּפה חדׁשים, ׁשלׁשה ׁשם יׁשב ; ְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָֹֻ
לּתן אֹותֹו ּכֹופין חדׁשים, ׁשּׁשה ׁשם יׁשב הּתמחּוי; לּתן ְֳִִִִִֵֵַַַָָָָאֹותֹו
ּתׁשעה ׁשם יׁשב העיר; ענּיי ּבּה ׁשּמכּסים ּבּכסּות ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָצדקה
את ּבּה ׁשּקֹוברין לּקבּורה צדקה לּתן אֹותֹו ּכֹופין ְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָחדׁשים,

קבּורה. צרכי ּכל להן ועֹוׂשין ְְְֲִִִֵֶָָָָָהענּיים
.‚Èמן לּטל לֹו אסּור סעּודֹות, ׁשּתי מזֹון לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶָֹמי

מןהּתמחּוי יּטל לא סעּודֹות, עׂשרה ארּבע מזֹון לֹו היּו ; ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹ

ונֹותן נֹוׂשא ׁשאינֹו ּפי על אף זּוז, מאתים לֹו היּו ְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהּקּפה.
הרי - ּבהן ונֹותן נֹוׂשא והּוא זּוז, חמּׁשים לֹו ׁשהיּו אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָּבהם,
מאתים לֹו היּו עני; ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה לקט יּטל לא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹזה
לּקח. מּתר זה הרי ּכאחד, לֹו נֹותנין אלף אפּלּו - ּדינר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻחסר
ממׁשּכנין ׁשהיּו אֹו חֹוב, עליו הן והרי מעֹות, ּבידֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֻהיּו

לּקח. מּתר זה הרי - אׁשּתֹו ְְֲִִִֵֶַַָֻֻלכתּבת
.„Èּכלי לֹו היּו אפּלּו ּבית, ּוכלי חצר לֹו ויׁש ,ׁשּצר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעני

ּכלי ואת ּביתֹו את למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - זהב ּוכלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכסף
לֹו לּתן ּומצוה לּקח; מּתר אּלא ּדבריםּתׁשמיׁשֹו, ּבּמה . ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

וכּיֹוצא ּומלּבּוׁש ּומּצעֹות ּוׁשתּיה אכילה ּבכלי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָאמּורים?
אֹו מנֹורה ּכגֹון זהב ּכלי אֹו ּכסף ּכלי היּו אם אבל ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָּבהן;
ּדברים ּבּמה מהן. ּפחֹות ולֹוקח מֹוכרן ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעלי

העם מן לגּבֹות ׁשּיּגיע קדם מתרומהאמּורים? אם [כי ְֲִִִִֶֶַַָָֹ
למּכרפרטית] אֹותֹו מחּיבין - הּצדקה ׁשּגבה אחר אבל ;ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

יּטל. ּכ ואחר מהן, ּפחּותין אחרים ולּקח ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּכליו
.ÂËהּמעֹות לֹו ותּמּו לעיר, מעיר מהּל ׁשהיה הּבית ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבעל

לקט לּקח מּתר זה הרי - עּתה ּיאכל מה לֹו ואין ,ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבּדר
ולכׁשּיּגיע הּצדקה; מן ולהנֹות עני, ּומעׂשר ּופאה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשכחה
הא ׁשעה. ּבאֹותּה היה עני ׁשהרי - לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָלביתֹו,

לׁשּלם חּיב ׁשאינֹו ׁשהעׁשיר, לעני ּדֹומה? זה .למה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
.ÊËעּתה מכרן ואם ּוכרמים, וׂשדֹות ּבּתים לֹו ׁשהיּו ְְְְִִִִֶַָָָָָָָמי

הּגׁשמי החּמהּבימי ימֹות עד הּניחן ואם ּבזֹול, מֹוכר ם ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
מאכילין אּלא למּכר, אֹותֹו מחּיבין אין - ּבׁשויהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמֹוכרן
וימּכר עצמֹו, ידחק ולא ּדמיהן; חצי עד עני מעׂשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹֹאֹותֹו

מכירה ּבזמן .ׁשּלא ְְִִֶַָֹ
.ÊÈמי מֹוצא אינֹו והּוא ּביקר, מֹוכרין האדם ׁשאר ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹהיּו

אין - וטרּוד ּדחּוק ׁשהּוא מּפני ּבזֹול, אּלא מּמּנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיּקח
עד ,והֹול עני מעׂשר אֹוכל אּלא למּכר; אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹמחּיבין

למּכר ּדחּוק ׁשאינֹו הּכל וידעּו ּבׁשוה, .ׁשּימּכר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ
.ÁÈמה על והֹותירּו מחסֹורֹו, להׁשלים ּכדי לֹו ׁשּגבּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָעני

ׁשּלֹו הּמֹותר הרי - צרי מֹותרּׁשהּוא לענּיים. ענּיים, ּומֹותר ; ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָ
מתים, מֹותר ׁשבּוי. לאֹותֹו ׁשבּוי, ּומֹותר לׁשבּויים; ְְְִִִִֵַַָָׁשבּויים,

ליֹורׁשיו. הּמת, מֹותר ְְְִֵֵַַָלמתים;
.ËÈמקּבלין - לּקּפה ּפרּוטה אֹו לּתמחּוי, ּפרּוסה ׁשּנתן ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻעני

ּבגדים לֹו נתנּו לּתן. אֹותֹו מחּיבין אין נתן, לא ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹמּמּנּו;
לא ואם מּמּנּו; מקּבלין - הּׁשחקין את להן והחזיר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹחדׁשים,

לּתן אֹותֹו מחּיבין אין .נתן, ְְִִֵֵַַָ

י ¤¤ּפרק

עׂשה‡. מצוֹות מּכל יתר צדקה, ּבמצות להּזהר אנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָחּיבין
"ּכי ׁשּנאמר: אבינּו, אברהם זרע לצּדיקי סימן ׁשהּצדקה -ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לעׂשֹות אחריו ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה אׁשר למען ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָידעּתיו,
אּלא עֹומדת האמת ודת מתּכֹונן יׂשראל ּכּסא ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדקה".
נגאלין יׂשראל ואין ּתּכֹונני"; "ּבצדקה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבצדקה,
ּתּפדה; ּבמׁשּפט "צּיֹון, ׁשּנאמר: הּצדקה, ּבזכּות ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

ּבצדקה". ְְִֶָָָָוׁשביה,
ולא·. רע ּדבר ואין הּצדקה, מן מעני אדם אין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹּולעֹולם
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הּצדקה ּבׁשביל נגלל הּצדקה,הּזק מעׂשה "והיה ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ל "ונתן ׁשּנאמר: עליו, מרחמין - המרחם ּכל ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלֹום".
מרחם, ואינֹו אכזרי ׁשהּוא מי וכל ;"והרּב ורחמ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָרחמים,
ּבּגֹוים, אּלא מצּויה האכזרּיּות ׁשאין - ליחּוסֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָיחּוׁש
והּנלוה יׂשראל ּכל ירחמּו". ולא הּמה, "אכזרי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אלהיכם"; לה' אּתם "ּבנים ׁשּנאמר: הם, ּכאחים - ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאליהם
ענּיי ּולמי עליו? ירחם מי אחיו, על האח ירחם לא ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹאם
ורֹודפין אֹותן ׁשּׂשֹונאין הלּגֹוים עיניהן, נֹוׂשאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָיׂשראל

לאחיהם. אּלא ּתלּויֹות, עיניהם אין הא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחריהן?!
'ּבלּיעל'‚. נקרא זה הרי - הּצדקה מן עיניו הּמעלים ,ּכל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

הּוא זרה ּובעבֹודה 'ּבלּיעל'; זרה עבֹודה עֹובד ׁשּנקרא ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָּכמֹו
מן עיניו ּובמעלים בלּיעל", ּבני אנׁשים "יצאּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָאֹומר:
לבב עם דבר יהיה ּפן ,ל "הּׁשמר אֹומר: הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּצדקה
אכזרי"; רׁשעים, "ורחמי ׁשּנאמר: 'רׁשע', ונקרא ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָבלּיעל".
ב והיה ה', אל עלי "וקרא ׁשּנאמר: 'חֹוטא', ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָונקרא
ׁשּנאמר: הענּיים, לׁשועת קרֹוב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָחטא".
מּצעקתם להּזהר צרי ,לפיכ תׁשמע"; אּתה ענּיים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ"ׁשועת
אלי, יצעק ּכי "והיה ׁשּנאמר: להם, ּכרּותה ּברית ׁשהרי -ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אני". חּנּון ּכי ְְִִִַַָָוׁשמעּתי
ּכבּוׁשֹות„. ּופניו רעֹות, ּפנים ּבסבר לעני צדקה הּנֹותן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָּכל

אֹו זכּותֹו אּבד זהּובים, אלף לֹו נתן אפּלּו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָּבּקרקע
ּומתאֹונןהפסידּה ּובׂשמחה, יפֹות ּפנים ּבסבר לֹו נֹותן אּלא . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

לקׁשה[=מצטער] בכיתי לא "אם ׁשּנאמר: צרתֹו, על ְֱִִִִִֵֶֶַַָָָֹעּמֹו
ּו לאביֹון"; נפׁשי עגמה ּתחנּוניםיֹום, ּדברי לֹו מדּבר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ארנן". אלמנה "ולב ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָונחמֹות,
ּפּיסהּו‰. - לֹו לּתן ּכלּום ּביד ואין ,מּמ העני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאל

ּבזעקהּבדברים עליו הּקֹול להגּביּה אֹו ּבעני, לגער ואסּור . ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָֹ
נׁשּבר "לב אֹומר: הּוא והרי ונדּכה; נׁשּבר ׁשּלּבֹו מּפני -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ׁשפלים, רּוח "להחיֹות ואֹומר: תבזה", לא אלהים, - ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָֹֹונדּכה
לֹו; אֹוי העני, את ׁשהכלים למי ואֹוי נדּכאים". לב ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָּולהחיֹות
"אב ׁשּנאמר: ּבדברים, ּבין ּברחמים ּבין ּכאב, לֹו יהיה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא

לאביֹונים". ְִִֶָָֹאנכי
.Âּגדֹול ׂשכרֹו - אֹותן ּומעּׂשה צדקה, לּתן אחרים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהּכֹופה

הּנֹותן נאמר:מּׂשכר ּבהן וכּיֹוצא צדקה ּגּבאי ועל ; ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּכּכֹוכבים". הרּבים ְִִִֵַַַָָ"ּומצּדיקי

.Êּגדֹולה מעלה מּזֹו: למעלה זֹו ּבצדקה, יׁש מעלֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשמֹונה
ונֹותן ,ׁשּמ יׂשראל ּביד הּמחזיק זה - מּמּנה למעלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאין
לֹו ממציא אֹו ׁשּתפּות, עּמֹו עֹוׂשה אֹו הלואה, אֹו מּתנה ְְִִֶַַַָָָָָֻלֹו
ולא לּברּיֹות יצטר ׁשּלא עד ידֹו את לחּזק ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמלאכה,

זיׁשאל ועל ;"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו, "והחזקּת נאמר: ה ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
.ויצטר יּפל ׁשּלא ּבֹו החזק ּכלֹומר, -ְְְְִִֵֵֶַַָֹֹ

.Á,נתן למי ידע ולא לענּיים, צדקה הּנֹותן - מּזה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּפחּות
לׁשמּה מצוה זֹו ׁשהרי לקח, מּמי העני ידע לׁשּכתולא ּכגֹון ; ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּבחׁשאי, ּבּה נֹותנין הּצּדיקים ׁשהיּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָחׁשאים
- לזה וקרֹוב ּבחׁשאי. מּמּנה מתּפרנסין טֹובים ּבני ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָוהענּיים
ׁשל קּפה לתֹו אדם יּתן ולא צדקה; ׁשל קּפה לתֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻֻהּנֹותן

לנהג ויֹודע וחכם נאמן ׁשהממּנה יֹודע ּכן אם אּלא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻצדקה,
ּתרדיֹון. ּבן ּכחנניה ְְְֲֶַַַַָָּכּׁשּורה

.Ëמּמי העני ידע ולא יּתן, למי הּנֹותן ׁשּידע - מּזה ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּפחּות
ּומׁשליכיןלקח ּבּסתר, הֹולכין ׁשהיּו החכמים ּגדֹולי ּכגֹון ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

טֹובה ּומעלה לעׂשֹות, ראּוי וכזה הענּיים. ּבפתחי ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָהּמעֹות
ּכּׁשּורה. נֹוהגין ּבצדקה הממּנין אין אם ְְֲִִִִִֵַַָָָֻהיא,

.Èהּנֹותן ידע ולא נטל, מּמי העני ׁשּידע - מּזה ּכגֹוןּפחּות ; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּומפׁשילין ּבסדיניהם הּמעֹות צֹוררים ׁשהיּו החכמים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּגדֹולי

ּכדי ונֹוטלין, הענּיים ּובאין להםלאחֹוריהם, יהיה ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ָּבּוׁשה.

.‡Èׁשּיׁשאל קדם ּבידֹו, לעני ׁשּיּתן - מּזה .ּפחּות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

.·Èׁשּיׁשאל אחר לֹו, לּתן ּכראּוי לֹו ׁשּיּתן - מּזה .ּפחּות ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
.‚Èּפנים ּבסבר הראּוי, מן ּפחֹות לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּפחּות

.יפֹות ָ
.„Èּבעצב לֹו ׁשּיּתן - מּזה .ּפחּות ְִִֵֶֶֶֶָ
.ÂË,ּתפּלה ּכל קדם לעני ּפרּוטה נֹותנין היּו החכמים ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹּגדֹולי

מתּפללין ּכ פני".ואחר אחזה ּבצדק "אני ׁשּנאמר: - ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
.ÊËחּיב ׁשאינֹו הּגדֹולים ולבנֹותיו לבניו מזֹונֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּנֹותן

הּבנֹות ּולהנהיג ּתֹורה, הּזכרים ללּמד ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמזֹונֹותיהם,
מבּזֹות יהיּו ולא יׁשרה לאביוּבדר מזֹונֹות הּנֹותן וכן , ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻ

היא, ּגדֹולה ּוצדקה הּצדקה; ּבכלל זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּולאּמֹו
על ויתֹומים ענּיים ּומׁשקה הּמאכיל וכל קֹודם. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשהּקרֹוב
עליו, ּומתעּנג עֹונהּו והּוא ה' אל קֹורא זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשלחנֹו

יענה". וה' ּתקרא, "אז ְֱֲִֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
.ÊÈׁשּיה חכמים, ויתֹומים,צּוּו ענּיים אדם ׁשל ּביתֹו ּבני יּו ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָ

ּבני ויהנּו ּבאּלּו, להׁשּתּמׁש לֹו מּוטב - העבדים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּבמקֹום
חם זרע ּבהם יהנּו ולא מּנכסיו, ויעקב יצחק ׁשּכלאברהם ; ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

ואם ּבעֹולם; ועֹון חטא יֹוסיף ויֹום יֹום ּבכל עבדים, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהּמרּבה
ּומצוֹות. זכּות מֹוסיף וׁשעה ׁשעה ּכל ּביתֹו, ּבני ענּיים ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָיהיּו

.ÁÈיצטר ואל ּבצער, ויתּגלּגל עצמֹו, אדם ידחק ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹלעֹולם
הּצּבּור על עצמֹו אדם יׁשלי ואל חכמיםלּברּיֹות, צּוּו וכן ; ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָ

היה ואפּלּו לּברּיֹות'. ּתצטר ואל חל, ׁשּבּת 'עׂשה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹואמרּו:
מנּולת, ּבאּמנּות ואפּלּו ּבאּמנּות, יעסק - והעני ּומכּבד, ְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֻֻֻֻחכם
ּבּׁשּוק, הּנבלֹות עֹורֹות לפׁשט מּוטב לּברּיֹות; יצטר ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹולא
ּפרנסּוני'; אני, וכהן אני וגדֹול אני 'חכם לעם: יאמר ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָֹֹֹולא
עצים, חֹוטבי מהן היּו - החכמים ּגדֹולי חכמים. צּוּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּובכ
הּברזל ועֹוׂשין לּגּנֹות, מים וׁשֹואבי הּקֹורֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַונֹוׂשאי
ּכׁשּנתנּו מהן קּבלּו ולא הּצּבּור, מן ׁשאלּו ולא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹוהּפחמין,

ֶָלהן.
.ËÈאינֹו - ונֹוטל העם את ּומרּמה לּטל, צרי ׁשאינֹו מי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

לּברּיֹות ׁשּיצטר עד הּזקנה מן "ארּורמת ּבכלל הּוא והרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
יכֹול ואינֹו לּטל, ׁשּצרי מי וכל ּבאדם". יבטח אׁשר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּגבר
יּסּורין, ּבעל אֹו חֹולה אֹו זקן ּכגֹון נֹוטל, ּכן אם אּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָלחיֹות
ּומתחּיב ּדמים, ׁשֹופ זה הרי - נֹוטל ואינֹו ּדעּתֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָּומגיס
ׁשּצר מי וכל וחּטאֹות. עֹונֹות אּלא ּבצערֹו, לֹו ואין ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָּבנפׁשֹו;
ּכדי צער, חּיי וחיה הּׁשעה, את ודחק עצמֹו וצער ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלּטל,
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ׁשּיפרנס עד הּזקנה מן מת אינֹו - הּצּבּור על יטריח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹׁשּלא
הּגבר ּברּו" נאמר: ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל ועל ועליו מּׁשּלֹו, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחרים

ּבה'". יבטח ְֲִֶַַאׁשר

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב תמוז ט"ז שישי יום

zFnExY zFkld¦§§
מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָיׁש
ּגדֹולה; ּתרּומה להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹלא
ּתרּומֹות יקּדים ׁשּלא (ג) מעׂשר; ּתרּומת להפריׁש ְְְְְֲִִֵֶַַַַֹ(ב)
יאכל ׁשּלא (ד) הּסדר; על יפריׁש אּלא לזה, זה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּומעׂשרֹות
ׂשכירֹו אֹו ּכהן ּתֹוׁשב אפּלּו יאכל ׁשּלא (ה) ּתרּומה; ְְֲִִֵֶַַָָֹֹֹזר
ּכהן יאכל ׁשּלא (ז) ּתרּומה; ערל יאכל ׁשּלא (ו) ְְֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹֹּתרּומה;

מןטמ מּורם ולא ּתרּומה, חללה ּתאכל ׁשּלא (ח) ּתרּומה; א ְְְֲִֵֶַָָָָָָֹֹֹ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֳִִִִֵֵֵַָָהּקדׁשים.

א ¤¤ּפרק

ּבארץ‡. אּלא הּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן והּמעׂשרֹות ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָהּתרּומֹות
ּונביאיםיׂשראל הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין , ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ

סמּוכה ׁשהיא מּפני ׁשנער, ּבארץ אף נֹוהגֹות ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָהתקינּו
וחכמים ׁשם; וׁשבין הֹולכין יׂשראל ורב יׂשראל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלארץ
ּובארץ מצרים ּבארץ אף נֹוהגֹות ׁשּיהיּו התקינּו ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָהראׁשֹונים

יׂשראל. ארץ סביבֹות ׁשהן מּפני ּומֹואב, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָעּמֹון
ׁשּכֹובׁש·. הארצֹות היא - מקֹום ּבכל האמּורה יׂשראל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָארץ

וזה יׂשראל, רב מּדעת נביא אֹו ׁשֹופט אֹו יׂשראל מל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאֹותן
מׁשּפחה אֹו מּיׂשראל יחיד אבל רּבים'. 'ּכּבּוׁש הּנקרא ְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָהּוא
הארץ מן אפּלּו - מקֹום לעצמן וכבׁשּו ׁשהלכּו ׁשבט ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
ּבֹו ׁשּינהגּו ּכדי יׂשראל', 'ארץ נקרא אינֹו - לאברהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּנּתנה

הּמצוֹות ארץּכל ּכל ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע חּלק זה ּומּפני ; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
ּתהיה ׁשּלא ּכדי - נכּבׁשה ׁשּלא ּפי על ואף לּׁשבטים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹיׂשראל

חלקֹו. ויכּבׁש וׁשבט ׁשבט ּכל ּכׁשּיעלה יחיד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּכּבּוׁש
ארם‚. ּכגֹון ּכנען, לארץ חּוץ ּדוד ׁשּכבׁש נהריםהארצֹות ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

יׂשראל ׁשּמל ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא ואחלב צֹובה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוארם
ּדין ּבית ּפי ועל יׂשראלהּוא, ּכארץ אינן - עֹוׂשה היה הּגדֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּומצרים, ּבבל ּכגֹון ּדבר לכל לארץ ּכחּוצה ולא ּדבר, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָֹלכל
מּכלל יצאּו לאאּלא יׂשראל ּכארץ ולהיֹותן לארץ, חּוצה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשּכבׁש מּפני יׂשראל? ארץ מּמעלת ירדּו מה ּומּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּגיעּו.
מּׁשבעה ּבּה נׁשאר אּלא יׂשראל, ארץ ּכל ׁשּיכּבׁש קדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹאֹותן
ואחר ּתחּלה, לגבּולֹותיה ּכנען ארץ ּכל ּתפׂש ואּלּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָעממים;
לכל יׂשראל ּכארץ ּכּלֹו ּכּבּוׁשֹו היה - אחרֹות ארצֹות ּכבׁש ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּכ

'סּוריה'. הּנקראין הן ּדוד, ׁשּכבׁש והארצֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּדבר.
ּדברים„. ויׁש יׂשראל, ּכארץ ּבהן ׁשהיא ּדברים יׁש - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָסּוריה

לארץ ּכחּוצה ּבהן ּבארץׁשהיא ּכקֹונה קרקע, ּבּה והּקֹונה . ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבסּוריה, והּכל ּוׁשביעית; ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לענין ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹיׂשראל

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי

.‰- ראׁשֹונה קדּׁשה ונתקּדׁש מצרים, עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכל
ׁשהיתה לפי - ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה קדּׁשתן; ּבטלה ׁשּגלּו, ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֻֻּכיון
לעתיד קּדׁשה ולא לׁשעתּה קּדׁשה ּבלבד, הּכּבּוׁש ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּפני
- הארץ ּבמקצת והחזיקּו הּגֹולה, ּבני ׁשעלּו ּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלבֹוא.
ולעתיד לׁשעתּה לעֹולם, העֹומדת ׁשנּיה קדּׁשה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻקּדׁשּוה
מצרים עֹולי ּבהן ׁשהחזיקּו הּמקֹומֹות אֹותן והּניחּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָלבֹוא;
הּתרּומה מן ּפּטרּום ולא ּכׁשהיּו, ּבבל עֹולי ּבהן החזיקּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹולא

ּבּׁשביעית. ענּיים עליהן ׁשּיסמכּו ּכדי ורּבנּווהּמעׂשרֹות, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
ּבהן החזיקּו ׁשּלא הּמקֹומֹות מאֹותן ׁשאן, ּבית הּתיר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּקדֹוׁש
הּמעׂשרֹות מן ּופּטרּה אׁשקלֹון, על נמנה והּוא ּבבל; ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָעֹולי

יהודי] ריכוז בהן היה שלא .[לפי

.Âנחלק ּבארץ, הּתלּויֹות מצוֹות לענין ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻנמצא
וארץ לארץ. וחּוצה וסּוריה, יׂשראל, ארץ - מחלקֹות ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹלׁשלׁש
אחד, חלק ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּכל - לׁשנים נחלקת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹיׂשראל
וחּוצה ׁשני. חלק ּבלבד מצרים עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוהּנׁשאר
ּומֹואב, ועּמֹון וׁשנער מצרים ארץ - לׁשנים נחלקת ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלארץ
ּוׁשאר ּונביאים; סֹופרים מּדברי ּבהן נֹוהגֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהּמצוֹות

ּבהן נֹוהגֹות ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות אין .הארצֹות, ְְֲֲֵֶַַָָָ
.Êׁשהיא מרקם מצרים? עֹולי ׁשהחזיקּו הארץ היא ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאיזֹו

ׁשהיא מאׁשקלֹון הּגדֹול; הּים עד יׂשראל, ארץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמזרח
ּבּצפֹון ׁשהיא עּכֹו עד יׂשראל, ארץ מעּכֹולדרֹום מהּל היה . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

היא הרי - הּדר מזרח ׁשהּוא ימינֹו, ׁשעל הארץ ּכל - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלכזיב
מן ּופטּורה העּמים, ארץ מּׁשּום טמאה לארץ, חּוצה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחזקת
מארץ הּמקֹום ׁשאֹותֹו ל ׁשּיּודע עד הּׁשביעית; ּומן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעׂשר
הרי - הּדר מערב ׁשהּוא ׂשמאלֹו, ׁשעל הארץ וכל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיׂשראל.

ּבחז העּמים,היא ארץ מּׁשּום היא ּוטהֹורה יׂשראל, ארץ קת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּמקֹום ׁשאֹותֹו ל ׁשּיּודע עד ּובׁשביעית; ּבמעׂשר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוחּיבת
ולפנים סּמנּום מּטּורי ויֹורד ׁשּׁשֹופע וכל לארץ. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹחּוצה

ולחּוץ[=לדרום] סּמנּום מּטּורי יׂשראל; ארץ ,[=לצפון], ְְְִִֵֵֶֶַַָ
והּנּנסין לארץ. חּוט[=איים]חּוצה ּכאּלּו אֹותן רֹואין ׁשּבּים, ְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

החּוט מן - מצרים נחל ועד סּמנּום מּטּורי עליהן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָמתּוח
וזֹו לארץ. חּוצה ולחּוץ, החּוט ּומן יׂשראל; ארץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָולפנים,

צּורתּה: ִָָהיא
.Áהּמזרח ּכנגד ולפנים מּכזיב ּבבל? עֹולי החזיקּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהיכן

[- הּנהר[אבל ועד סּמנּום, והיא אמנה עד ולחּוץ ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָּומּכזיב
החזיקּו לא עצמּה, ּוכזיב ּבֹו; החזיקּו לא - מצרים נחל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹֹוהּוא

ָּבּה.
.Ëנהרים ארם ּכנגד ּולמּטה יׂשראל מארץ סּוריה? היא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאיזֹו

ּבבל עד ּפרת יד ּכל צֹובה, וחרןוארם ואחלב ּדּמׂשק ּכגֹון , ְְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אבל ּכסּוריה. היא הרי וצהר, ׁשנער; עד ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָּומנּבג
יׂשראל. ארץ ּתחּומי והן ּכאׁשקלֹון, לארץ חּוצה - ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעּכֹו

.Èּבאר קרקע ׁשּקנה הּמצוֹות,ּגֹוי מן הפקיעּה לא - יׂשראל ץ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּולקחּה יׂשראל חזר אם ,לפיכ ּבקדּׁשתּה. היא הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻאּלא
ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות מפריׁש אּלא יחיד, ּככּבּוׁש אינּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָמּמּנּו,
לגֹוי נמּכרה לא ּכאּלּו הּתֹורה, מן והּכל ּבּכּורים; ְְְְְִִִִִִֵַַָָֹֹּומביא
ּומן הּמעׂשרֹות מן להפקיע ּבסּוריה לגֹוי קנין ויׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָמעֹולם.

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִִִֵֶַָהּׁשביעית,
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ׁשּיפרנס עד הּזקנה מן מת אינֹו - הּצּבּור על יטריח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹׁשּלא
הּגבר ּברּו" נאמר: ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל ועל ועליו מּׁשּלֹו, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחרים

ּבה'". יבטח ְֲִֶַַאׁשר

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב תמוז ט"ז שישי יום

zFnExY zFkld¦§§
מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָיׁש
ּגדֹולה; ּתרּומה להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹלא
ּתרּומֹות יקּדים ׁשּלא (ג) מעׂשר; ּתרּומת להפריׁש ְְְְְֲִִֵֶַַַַֹ(ב)
יאכל ׁשּלא (ד) הּסדר; על יפריׁש אּלא לזה, זה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּומעׂשרֹות
ׂשכירֹו אֹו ּכהן ּתֹוׁשב אפּלּו יאכל ׁשּלא (ה) ּתרּומה; ְְֲִִֵֶַַָָֹֹֹזר
ּכהן יאכל ׁשּלא (ז) ּתרּומה; ערל יאכל ׁשּלא (ו) ְְֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹֹּתרּומה;

מןטמ מּורם ולא ּתרּומה, חללה ּתאכל ׁשּלא (ח) ּתרּומה; א ְְְֲִֵֶַָָָָָָֹֹֹ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֳִִִִֵֵֵַָָהּקדׁשים.

א ¤¤ּפרק

ּבארץ‡. אּלא הּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן והּמעׂשרֹות ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָהּתרּומֹות
ּונביאיםיׂשראל הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין , ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ

סמּוכה ׁשהיא מּפני ׁשנער, ּבארץ אף נֹוהגֹות ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָהתקינּו
וחכמים ׁשם; וׁשבין הֹולכין יׂשראל ורב יׂשראל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלארץ
ּובארץ מצרים ּבארץ אף נֹוהגֹות ׁשּיהיּו התקינּו ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָהראׁשֹונים

יׂשראל. ארץ סביבֹות ׁשהן מּפני ּומֹואב, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָעּמֹון
ׁשּכֹובׁש·. הארצֹות היא - מקֹום ּבכל האמּורה יׂשראל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָארץ

וזה יׂשראל, רב מּדעת נביא אֹו ׁשֹופט אֹו יׂשראל מל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאֹותן
מׁשּפחה אֹו מּיׂשראל יחיד אבל רּבים'. 'ּכּבּוׁש הּנקרא ְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָהּוא
הארץ מן אפּלּו - מקֹום לעצמן וכבׁשּו ׁשהלכּו ׁשבט ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
ּבֹו ׁשּינהגּו ּכדי יׂשראל', 'ארץ נקרא אינֹו - לאברהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּנּתנה

הּמצוֹות ארץּכל ּכל ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע חּלק זה ּומּפני ; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
ּתהיה ׁשּלא ּכדי - נכּבׁשה ׁשּלא ּפי על ואף לּׁשבטים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹיׂשראל

חלקֹו. ויכּבׁש וׁשבט ׁשבט ּכל ּכׁשּיעלה יחיד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּכּבּוׁש
ארם‚. ּכגֹון ּכנען, לארץ חּוץ ּדוד ׁשּכבׁש נהריםהארצֹות ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

יׂשראל ׁשּמל ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא ואחלב צֹובה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוארם
ּדין ּבית ּפי ועל יׂשראלהּוא, ּכארץ אינן - עֹוׂשה היה הּגדֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּומצרים, ּבבל ּכגֹון ּדבר לכל לארץ ּכחּוצה ולא ּדבר, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָֹלכל
מּכלל יצאּו לאאּלא יׂשראל ּכארץ ולהיֹותן לארץ, חּוצה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשּכבׁש מּפני יׂשראל? ארץ מּמעלת ירדּו מה ּומּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּגיעּו.
מּׁשבעה ּבּה נׁשאר אּלא יׂשראל, ארץ ּכל ׁשּיכּבׁש קדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹאֹותן
ואחר ּתחּלה, לגבּולֹותיה ּכנען ארץ ּכל ּתפׂש ואּלּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָעממים;
לכל יׂשראל ּכארץ ּכּלֹו ּכּבּוׁשֹו היה - אחרֹות ארצֹות ּכבׁש ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּכ

'סּוריה'. הּנקראין הן ּדוד, ׁשּכבׁש והארצֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּדבר.
ּדברים„. ויׁש יׂשראל, ּכארץ ּבהן ׁשהיא ּדברים יׁש - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָסּוריה

לארץ ּכחּוצה ּבהן ּבארץׁשהיא ּכקֹונה קרקע, ּבּה והּקֹונה . ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבסּוריה, והּכל ּוׁשביעית; ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לענין ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹיׂשראל

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי

.‰- ראׁשֹונה קדּׁשה ונתקּדׁש מצרים, עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכל
ׁשהיתה לפי - ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה קדּׁשתן; ּבטלה ׁשּגלּו, ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֻֻּכיון
לעתיד קּדׁשה ולא לׁשעתּה קּדׁשה ּבלבד, הּכּבּוׁש ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּפני
- הארץ ּבמקצת והחזיקּו הּגֹולה, ּבני ׁשעלּו ּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלבֹוא.
ולעתיד לׁשעתּה לעֹולם, העֹומדת ׁשנּיה קדּׁשה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻקּדׁשּוה
מצרים עֹולי ּבהן ׁשהחזיקּו הּמקֹומֹות אֹותן והּניחּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָלבֹוא;
הּתרּומה מן ּפּטרּום ולא ּכׁשהיּו, ּבבל עֹולי ּבהן החזיקּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹולא

ּבּׁשביעית. ענּיים עליהן ׁשּיסמכּו ּכדי ורּבנּווהּמעׂשרֹות, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
ּבהן החזיקּו ׁשּלא הּמקֹומֹות מאֹותן ׁשאן, ּבית הּתיר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּקדֹוׁש
הּמעׂשרֹות מן ּופּטרּה אׁשקלֹון, על נמנה והּוא ּבבל; ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָעֹולי

יהודי] ריכוז בהן היה שלא .[לפי

.Âנחלק ּבארץ, הּתלּויֹות מצוֹות לענין ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻנמצא
וארץ לארץ. וחּוצה וסּוריה, יׂשראל, ארץ - מחלקֹות ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹלׁשלׁש
אחד, חלק ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּכל - לׁשנים נחלקת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹיׂשראל
וחּוצה ׁשני. חלק ּבלבד מצרים עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוהּנׁשאר
ּומֹואב, ועּמֹון וׁשנער מצרים ארץ - לׁשנים נחלקת ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלארץ
ּוׁשאר ּונביאים; סֹופרים מּדברי ּבהן נֹוהגֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהּמצוֹות

ּבהן נֹוהגֹות ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות אין .הארצֹות, ְְֲֲֵֶַַָָָ
.Êׁשהיא מרקם מצרים? עֹולי ׁשהחזיקּו הארץ היא ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאיזֹו

ׁשהיא מאׁשקלֹון הּגדֹול; הּים עד יׂשראל, ארץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמזרח
ּבּצפֹון ׁשהיא עּכֹו עד יׂשראל, ארץ מעּכֹולדרֹום מהּל היה . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

היא הרי - הּדר מזרח ׁשהּוא ימינֹו, ׁשעל הארץ ּכל - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלכזיב
מן ּופטּורה העּמים, ארץ מּׁשּום טמאה לארץ, חּוצה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחזקת
מארץ הּמקֹום ׁשאֹותֹו ל ׁשּיּודע עד הּׁשביעית; ּומן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעׂשר
הרי - הּדר מערב ׁשהּוא ׂשמאלֹו, ׁשעל הארץ וכל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיׂשראל.

ּבחז העּמים,היא ארץ מּׁשּום היא ּוטהֹורה יׂשראל, ארץ קת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּמקֹום ׁשאֹותֹו ל ׁשּיּודע עד ּובׁשביעית; ּבמעׂשר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוחּיבת
ולפנים סּמנּום מּטּורי ויֹורד ׁשּׁשֹופע וכל לארץ. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹחּוצה

ולחּוץ[=לדרום] סּמנּום מּטּורי יׂשראל; ארץ ,[=לצפון], ְְְִִֵֵֶֶַַָ
והּנּנסין לארץ. חּוט[=איים]חּוצה ּכאּלּו אֹותן רֹואין ׁשּבּים, ְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

החּוט מן - מצרים נחל ועד סּמנּום מּטּורי עליהן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָמתּוח
וזֹו לארץ. חּוצה ולחּוץ, החּוט ּומן יׂשראל; ארץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָולפנים,

צּורתּה: ִָָהיא
.Áהּמזרח ּכנגד ולפנים מּכזיב ּבבל? עֹולי החזיקּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהיכן

[- הּנהר[אבל ועד סּמנּום, והיא אמנה עד ולחּוץ ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָּומּכזיב
החזיקּו לא עצמּה, ּוכזיב ּבֹו; החזיקּו לא - מצרים נחל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹֹוהּוא

ָּבּה.
.Ëנהרים ארם ּכנגד ּולמּטה יׂשראל מארץ סּוריה? היא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאיזֹו

ּבבל עד ּפרת יד ּכל צֹובה, וחרןוארם ואחלב ּדּמׂשק ּכגֹון , ְְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אבל ּכסּוריה. היא הרי וצהר, ׁשנער; עד ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָּומנּבג
יׂשראל. ארץ ּתחּומי והן ּכאׁשקלֹון, לארץ חּוצה - ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעּכֹו

.Èּבאר קרקע ׁשּקנה הּמצוֹות,ּגֹוי מן הפקיעּה לא - יׂשראל ץ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּולקחּה יׂשראל חזר אם ,לפיכ ּבקדּׁשתּה. היא הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻאּלא
ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות מפריׁש אּלא יחיד, ּככּבּוׁש אינּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָמּמּנּו,
לגֹוי נמּכרה לא ּכאּלּו הּתֹורה, מן והּכל ּבּכּורים; ְְְְְִִִִִִֵַַָָֹֹּומביא
ּומן הּמעׂשרֹות מן להפקיע ּבסּוריה לגֹוי קנין ויׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָמעֹולם.

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִִִֵֶַָהּׁשביעית,
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.‡Èאם - יׂשראל ּבארץ ׁשּקנה ּבּקרקע ׁשּגדלּו הּגֹוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפרֹות
מּכלּום, ּפטּורין הּגֹוי, ּומרחן הּגֹוי ּביד מלאכּתן ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָנגמרה
אחר יׂשראל לקחן ואם ּגֹוי. ּדגן ולא ,"ּדגנ" ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּבּכל חּיבין - יׂשראל ּוגמרן מלאכּתן, ׁשּתּגמר קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּנתלׁשּו
ּותרּומת לּכהן, ונֹותנּה ּגדֹולה ּתרּומה ּומפריׁש הּתֹורה; ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹמן

לּכהן ּומֹוכרּה באכילה]מעׂשר עליו שאסורה ּומעׂשר[לפי , ְֲֲֵֵֵַַַָֹ
ּבּמעׂשר לּלוי אֹומר ׁשהּוא מּפני ׁשּלֹו; הּוא והרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַראׁשֹון
אּתם ׁשאין איׁש מּכח ּבאתי 'אני מעׂשר: ּבתרּומת ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹולּכהן
מעׂשר ּתרּומת יּתן לא מה ּומּפני ּכלּום'. מּמּנּו לּטל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹיכֹולין
"ּכי מעׂשר: ּבתרּומת ׁשּנאמר לפי ּגדֹולה? ּכתרּומה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלּכהן,
לֹוקח ׁשאּתה טבל - הּמעׂשר" את יׂשראל ּבני מאת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָתקחּו
לּכהן; ונֹותנּה מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו מפריׁש אּתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמּיׂשראל,
ּתרּומת לּכהן נֹותן אּתה אין הּגֹוי, מן לֹוקח ׁשאּתה טבל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאבל

ולֹוקח לּכהן, מֹוכרּה אּלא מּמּנּו, ׁשּתפריׁש ּדמיה.מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
.·Èלּקרקע מחּברין ּכׁשהן ליׂשראל ׁשּלֹו הּפרֹות הּגֹוי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמכר

- יׂשראל ּביד ונגמרּו הּמעׂשרֹות, לעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד אם -ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ
מכרן ואם לּבעלים; והּמעׂשרֹות הּתרּומֹות ונֹותן ּבּכל, ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹחּיבין
מעׂשר ּתרּומת מפריׁש - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַָאחר
ּתבּואה לקח ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי לּבעלים מהן ונֹותן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּומעׂשר,
- יׂשראל ּביד ונגמרה ׁשליׁש, ׁשהביאה אחר הּגֹוי מן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָזרּועה
ׁשליׁשי ׁשני ונֹותן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַמפריׁש
לֹו ּומֹוכר לּכהן, מעׂשר ּתרּומת ׁשליׁשי ּוׁשני לּלוי, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַֹהּמעׂשר

ְִַהּׁשליׁש.
.‚Èלעֹונת ׁשּיבֹואּו קדם לגֹוי ּפרֹותיו ׁשּמכר ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל

ּומן הּתרּומֹות מן ּפטּורין - הּגֹוי ּוגמרן ְְְְִִִַַַַַָָהּמעׂשרֹות,
ּפיהּמעׂשרֹות; על אף - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו אחר ואם ְְְְִִֶַַַַַַַַַַַָ

ּפרֹות ׁשּגמר ּגֹוי וכן מּדבריהם. ּבּכל חּיבין הּגֹוי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּגמרן
ּבתרּומה חּיבין אינן ּגֹוי, ּביד ודּגּונן הֹואיל - ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָיׂשראל

מּדבריהם. אּלא ְְִִֵֶֶַַָּומעׂשרֹות
.„Èלעֹונת ׁשּבאּו אחר מחּברין ּפרֹות ליׂשראל הּגֹוי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻמכר

חּיבין אינן - יׂשראל ּברׁשּות הּגֹוי ּומרחן ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות,
ּברׁשּות הּמעׂשרֹות לעֹונת ּובאּו הֹואיל ּומעׂשרֹות, ְְְְְִִִַַַַַַָָּבתרּומה

יׂשראל ּברׁשּות ׁשהן ּפי על אף - הּגֹוי ּומרחן .הּגֹוי, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ
.ÂËּובמעׂשרֹות ּבתרּומֹות חּיב - ּבסּוריה ׂשדה ְְְְְִֶֶַַַַָָָהּקֹונה

ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּקֹונה הּתֹורה מן ׁשּיתחּיב ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּדבריהם,
ּתלּוׁשין ּבין ּבסּוריה, הּגֹוים מן ּפרֹות הּקֹונה אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּבארנּו.
על אף - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו קדם אפּלּו מחּברין, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻּבין
ּפטּורין. ׁשּלֹו, מּקרקע ואינן הֹואיל - יׂשראל ׁשּמרחן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפי

.ÊËהּגיעּו אם - מחּברין ּופרֹות ּבסּוריה, הּגֹוי מן קרקע ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻקנה
הּגיעּו לא עדין ואם ּפטּורין; הּגֹוי, ּביד הּמעׂשרֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַֹלעֹונת
לעּׂשר. חּיב הּקרקע, עם אֹותן וקנה הֹואיל הּמעׂשרֹות, ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָָָלעֹונת

.ÊÈמן ּפטּורין ּפרֹותיו - ּבסּוריה לגֹוי אריס ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָיׂשראל
ּכלּום, הּקרקע ּבגּוף לֹו ׁשאין לפי קניןהּמעׂשרֹות; לגֹוי ויׁש ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

החֹוכר וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן להפקיע ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָּבסּוריה
תבואה] כמות תמורת השדה את אחוזוהמקּבל[מעבד [תמורת ְְֵַַ

השדה] מןמתפוקת ּפטּור ּבסּוריה, הּגֹוי מן ׂשדה ְְְִִֵֶַַָָָוהּׂשֹוכר
הּתרּומֹות. ּומן ְְִַַַַהּמעׂשרֹות

.ÁÈהביאה ׁשּלא עד הּגֹוי מן ׂשדה ּבסּוריה ׁשּלקח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל
חזר אם - ׁשליׁש ׁשהביאה מאחר לגֹוי ּומכרּה וחזר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשליׁש,
ּבתרּומֹות חּיב זה הרי - ׁשנּיה ּפעם ּולקחּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל

יׂשראל. ּביד נתחּיבה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּומעׂשרֹות,
.ËÈ,אריס לּה והֹוריד ּבסּוריה, קרקע לֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָיׂשראל

'מן אֹומר: ׁשאני ּפטּורין; אּלּו הרי - ּפרֹות האריס לֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָוׁשלח
ּבּׁשּוק מצּוי הּמין אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא, - לקח' .הּׁשּוק ְְִִֶֶַַַַָָ

.Îּומעׂשרֹות ּבתרּומֹות חּיבת הּגֹוי, יׂשראלׁשּתפּות ּכיצד? . ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
ּבקמתּה, הּׂשדה חלקּו אפּלּו - ּבׁשּתפּות ׂשדה ׁשּלקחּו ְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָֻוגֹוי
מערבין וחּלין טבל הרי - הּגדיׁש חלקּו אם לֹומר צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻואין
הּגֹוי; ׁשּמרחן ּפי על אף ּגֹוי, ׁשל מחלקֹו וקלח קלח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבכל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, ְְְְִִִֵֵֶֶַָוחּיּובן
.‡Îׁשל ׁשהּמעׂשרֹות - יׂשראל ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבּמה
ּבררהּתֹורה אין ּתֹורה ּובׁשל למפרע], אם[=בירור אבל ; ְְֲִֵֵֶָָָָ

- מּדבריהם ׁשם והּמעׂשרֹות הֹואיל - ּבסּוריה ׂשדה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלקחּו
מּכלּום. ּפטּור ּגֹוי ׁשל חלקֹו הּגדיׁש, חלקּו ְְְֲִִִֶֶַָָָאפּלּו

.·Îּפטּוריןּפרֹות לארץ, לחּוצה ׁשּיצאּו יׂשראל מןארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
אני "אׁשר ׁשּנאמר: הּמעׂשרֹות, ּומן הּתרּומֹות ּומן ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָהחּלה
לּה ּובחּוצה חּיבין, אּתם "ׁשּמה" - ׁשּמה" אתכם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמביא
ּפרֹות וכן מּדבריהם. חּיבין לסּוריה, יצאּו ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָּפטּורין.
"ׁשּמה" ׁשּנאמר: ּבחּלה, חּיבין לארץ, ׁשּנכנסּו לארץ ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָחּוצה
חּוצה ּבפרֹות ּבין הארץ ּבפרֹות ּבין חּיבין, אּתם "ׁשּמה" -ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
לארץ, ׁשּנכנסּו אחר יׂשראל ּביד למעׂשר נקּבעּו ואם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלארץ.

מּדבריהם. ּבמעׂשרֹות ְְְִִִֵֶַַַָחּיבין
.‚Îׁשהּספינה ּבזמן - לארץ ּבספינה ׁשּבא לארץ חּוצה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעפר

ּבתרּומה[=מתחככת]ּגֹוׁשׁשת חּיב ּבֹו הּצֹומח הרי - ּבארץ ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
עצמּה. יׂשראל ּבארץ ּכּצֹומח ּוׁשביעית, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּומעׂשרֹות

.„Îעֹומד אֹו לארץ, לחּוצה ונֹוטה ּבארץ עֹומד ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאילן
העּקר אחר הֹול הּכל - לארץ ונֹוטה לארץ היּוּבחּוצה ; ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אפּלּו - לארץ ּבחּוצה ׁשרׁשיו ּומקצת ּבארץ, ׁשרׁשיו ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָָָָמקצת
זה מערבין וחּלין טבל הרי ּביניהן, מבּדיל סלע צחיח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהיה

ֶָּבזה.
.‰Îנקּבֹו והיה הׁשריׁש, ׁשּלא זרע ּבֹו ׁשהיה נקּוב ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹעציץ

הֹולכין - לארץ חּוצה ונֹופֹו הּנֹוףּבארץ .אחר ְְִֶֶַַַָָָָָ
.ÂÎ,ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּבמקֹום ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתרּומה

ׁשאין מּדבריהם; אּלא הּתֹורה, מן אינּה - עזרא ּבימי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואפּלּו
ּכל ׁשהיּו ּובזמן יׂשראל, ּבארץ אּלא ּתֹורה ׁשל ּתרּומה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָל
ּכׁשהיּו ּכּלכם ּביאת תבֹואּו", "ּכי ׁשּנאמר: ׁשם, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻיׂשראל
ׁשליׁשית; ּבירּׁשה לחזר עתידין ׁשהן ּוכמֹו ראׁשֹונה ְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָֹֻֻּבירּׁשה
ּביאת ׁשהיתה עזרא, ּבימי ׁשהיתה ׁשנּיה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻלא
לי, יראה וכן הּתֹורה. מן אֹותן חּיבה לא ּולפיכ - ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹמקצתן
אּלא הּזה ּבּזמן ּבהן חּיבין ׁשאין ּבמעׂשרֹות, הּדין ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּוא

ּכתרּומה. ְְִִִֵֶָמּדבריהם,

ב ¤¤ּפרק

חּיב‡. - הארץ מן ׁשּגּדּוליו הּנׁשמר, אדם, אכל ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל
לּכהן, ראׁשית מּמּנּו להפריׁש עׂשה ּומצות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבתרּומה;
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מה לֹו"; ּתּתן . . ויצהר ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
לֹו ויׁש הארץ, מן וגּדּוליו אדם, מאכל ויצהר ּתירֹוׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָּדגן
ּבתרּומה. חּיב ּבהן ּכּיֹוצא ּכל אף - "ּדגנ" ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבעלים,

ּבמעׂשרֹות. ְְְֵַַוכן
הֹואיל·. - אדם מאכל ׁשאינן ּפי על אף - ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָהּכרׁשינין

ּומעׂשרֹות ּבתרּומה חּיבין רעבֹון, ּבׁשני אֹותן .ואֹוכלין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
חּיבין לאדם, מּתחּלה ׁשּזרען והּקרנית והאזֹוב ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻהּסיאה
ּפי על אף - לבהמה זרען ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבמעׂשר;
ּפטּורין, - מחּברין ּכׁשהן לאדם עליהן וחׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנמל
אם - ּבחצר מאליהם עלּו ּכלּום. אינּה חּבּור ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּמחׁשבת
ׁשּסתמן חּיבין, אּלּו הרי - ּפרֹותיה המׁשּמרת חצר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה

ּפטּורין. מׁשּמרת, אינּה ואם ְְְְִִֵֶֶַָָָלאדם;
וזרע‚. ּבצלים זרע לפת זרע ּכגֹון נאכלין, ׁשאין ּגּנה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזרעֹוני

מּפני הּמעׂשרֹות, ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָצנֹון
אכל ּומעׂשרֹות.ׁשאינן ּבתרּומה חּיב הּקצח, אבל ; ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לעלה]ּתמרֹות„. הצמוד תמר חרּדל,[דמוי וׁשל ּתלּתן, ׁשל ְְְְִֶֶַָָָ
והּקפרסין צלף, וׁשל הּלבן, ּפֹול -[קליפה]וׁשל צלף ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבׁשּזרען אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפרי. ׁשאינן מּפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפטּורין,
האבּיֹונֹות וכן חּיבין. אּלּו הרי לירק, זרען אבל [הפרילזרע; ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ּפרי.עצמו] ׁשהן מּפני חּיבין, צלף ְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשל
ּומן‰. הּתרּומה מן ּפטּור ירקּה לזרע, ׁשּזרעּה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻּכסּבר

הּירק מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש לירק, זרעּה ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָהּמעׂשרֹות;
הּזרע לירקּומן זרעּה ּפטּור; ירקּה לזרע, ׁשּזרעּה הּׁשבת וכן . ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

זירין מתעּׂשרת ואינּה וירק, זרע מתעּׂשרת ;[גבעולים]- ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
הּירק. ּומן הּזרע מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש לזירין, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָזרעּה
וירק. זרע מתעּׂשרין לזרע, ׁשּזרען והּגרּגר הּׁשחלים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָוכן
לאכלֹו, הּירק לּקט ׁשאם ּולירק? לזרע מתעּׂשרין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד
ויאסף ּוכׁשּייבׁש אֹוכל; ּכ ואחר ּומעׂשרֹות ּתרּומה ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָֹמפריׁש

הּזרע. מן מפריׁש ׁשּלֹו, ְִִֶֶֶַַַַַהּזרע
.Â,אדם מאכל ׁשהן ּפי על אף - חּיביןהירקֹות אינן ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

מּדבריהם אּלא "ּתבּואתּבמעׂשרֹות ּבּמעׂשר: ׁשּנאמר לפי ; ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
ּבכלל אינם הירקֹות אבל ּבּה; וכּיֹוצא ּתבּואה ,"ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָזרע
נאמר ׁשהרי - ּבּתרּומה הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתבּואה.
ּתרּומת אבל לאּלּו; הּדֹומה ּכל ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ" ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹּבּה:

ּכּמעׂשר. מּדבריהם, - ְֲִִֵֵֶַַַָָהּירק
.Ê,לארץ ּבחּוצה הּירק מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁשין ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאין

ירק וכן מעׂשרֹות. ּבהן ׁשּמפריׁשין ׁשאמרנּו ּבּמקֹומֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָואפּלּו
ּבעּקריהן, עפר ׁשּיׁש ּפי על אף - לארץ לארץ מחּוצה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּבא

עליו ּגזרּו ולא ּפטּור זה לירקהרי ׁשּזרען והּקטנית הּתבּואה . ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
והּזרע, ּפטּור; ׁשּלהן והּירק אדם, ּכל אצל ּדעּתֹו ּבטלה -ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ּומעׂשרֹות. ּבתרּומה ְְִַַַָָחּיב
.Áאדם אכל ׁשאינֹו ּפי על אף - הֹואילהּתלּתן - ּכׁשּיקׁשּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּבתרּומה חּיבין הן הרי ּבתחּלתן, אֹותן אֹוכלין אדם ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָֹורב
ְַַּומעׂשרֹות.

.Ëהּתרּומה מן ּפטּורין הּלקטואּלּו הּמעׂשרֹות: ּומן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ
ּכרי מהן העמיד אפּלּו והעֹוללֹות, והּפרט והּפאה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשכחה

למעׂשרֹות,[ערימה] הקּבעּו - ּבּׂשדה ּגרן מהן עׂשה ואם .ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּבעיר הּגרן עׂשה אם אבל ּומעׂשרֹות; ּתרּומה מהן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּומפריׁש
אֹו לקט ׁשהן יֹודעין והּכל להן, יׁש קֹול ׁשהרי ּפטּורין, -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

ּפאה. אֹו ְִֵָָׁשכחה
.Èּבתרּומה חּיבין - ּגֹוי ׁשל והּפאה והּׁשכחה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּלקט

הפקיר ּכן אם אּלא ׁשּלאּומעׂשרֹות, והּזיתים הּתבּואה וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּומּנין הּמעׂשרֹות; ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין ׁשליׁש, ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהביאּו
עבר ׁשליׁש. ׁשהביאה ּבידּוע ּומצמחת, ׁשּזֹורעּה ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיֹודע?
ּתרּומה. אינּה ׁשליׁש, הביאּו ׁשּלא וזיתים מּתבּואה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֹוהפריׁש

.‡Èואפּלּו הּמעׂשרֹות, ּומן הּתרּומה מן ּפטּור - ההפקר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָוכן
הּכל ּבתרּומההפקיר חּיב הפקר, ׂשדה הּזֹורע אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ְַַּומעׂשרֹות.
.·È- ּתרּומה מּמּנה והפריׁש ועבר ּבּה, וזכה קמה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָהפקיר

ועבר ּבהן, וזכה ׁשּבלים הפקיר אם אבל ּתרּומה; זֹו ְְְְֲֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָהרי
מּדבר הּמפריׁש ּכל וכן ּתרּומה. אינּה - ּתרּומה מהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוהפריׁש

ּבמעׂשרֹות וכן ּתרּומה; אינּה חּיב, ּדרּכןׁשאינֹו ׁשאין ּדברים . ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מן חזקתן אּלא ּובּׂשדֹות, ּבּגּנֹות אֹותן לזרע אדם ּבני רב ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשל
ּכגֹון הּמעׂשרֹות; ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין הן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָההפקר
ועדׁשים הּקלקי, וגריס רכּפה, ׁשל ּובצל ּבכי, ּבעל ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּׁשּום

ּבהן. וכּיֹוצא ְְִִֵֶַַָהּמצרּיֹות,
.‚Èּכגֹון - חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ּבתרּומה ׁשחּיב ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנתערב

נּקּוף פאה]זיתי מדין עניים מסיק,[של ּבזיתי ׁשּנתערבּו ְְְִִִֵֵֵֵֶָָ
מֹוציא אחרֹות, ּפרֹות לֹו יׁש אם - ּבציר ּבענבי עֹוללֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵָוענבי
מפריׁש - אּלּו אּלא לֹו אין ואם חׁשּבֹון. לפי החּיב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָעל
ּבתרּומה; חּיב הּכל ּוכאּלּו הּכל, על מעׂשר ּותרּומת ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָֹֹּתרּומה
החּיב. ּדבר חׁשּבֹון לפי ׁשני, ּומעׂשר ראׁשֹון מעׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּומפריׁש

.„Èטהֹורה ּבין טמאה ּבין לּכהן, - נטמאהּתרּומה אפּלּו ; ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹ
להפריׁש חּיב זה הרי ׁשּיפריׁש, קדם ּכּלֹו הּתירֹוׁש אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּדגן
הּנה "ואני, ׁשּנאמר: - לּכהן ולּתנּה ּבטמאה ּתרּומה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּמּנּו

ּתרּומתי" מׁשמרת את ל רבים]נתּתי טמאה[לשון אחת , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
יהנּו והּטמאה, לּכהנים. נאכלת הּטהֹורה, טהֹורה. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחת
ּדגן היה ואם אֹותֹו; מדליקין ׁשמן, היה אם ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבׂשרפתּה:

הּתּנּור. את ּבֹו מּסיקין ּבֹו, ְִִֵֶַַַַוכּיֹוצא
.ÂË- הּמעׂשר נטמא אֹו נטמאת, אם - מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָוכן

ּבׂשרפתּה להנֹות לּכהן ונּתנת ּבטמאה, אֹותּה .מפריׁשין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
.ÊËמבר - מעׂשר ּתרּומת אֹו ּגדֹולה ּתרּומה הּמפריׁש ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָוכל

ׁשּיפריׁש ׁשּבארנּוקדם ּכמֹו הּמצוֹות, ּכל על ׁשּמברכין ּכדר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ְִָּבברכֹות.

.ÊÈאפּלּו לארץ, לחּוצה מהארץ ּתרּומה מֹוציאין ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָאין
הביאטמאה ואם לארץ. לארץ מחּוצה ּתרּומה מביאין ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ

ולא העּמים; ּבארץ טמאה ׁשהיא מּפני ּתאכל, לא זֹו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
נׂשרפת'; נטמאה ׁשּלא ּתרּומה 'ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹּתּׂשרף,
ּתרּומה 'מֹוציאין יאמרּו: ׁשּמא לארץ, לחּוצה ּתחזר ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹֹולא
טמאה ׁשּתּטמא עד אֹותּה מּניחין אּלא לארץ'; ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלחּוצה
חמץ, היתה אם הּפסח ערב ׁשּיבֹוא עד אֹו לּכל, ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹידּועה

ְִֵָותּׂשרף.
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מה לֹו"; ּתּתן . . ויצהר ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
לֹו ויׁש הארץ, מן וגּדּוליו אדם, מאכל ויצהר ּתירֹוׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָּדגן
ּבתרּומה. חּיב ּבהן ּכּיֹוצא ּכל אף - "ּדגנ" ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבעלים,

ּבמעׂשרֹות. ְְְֵַַוכן
הֹואיל·. - אדם מאכל ׁשאינן ּפי על אף - ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָהּכרׁשינין

ּומעׂשרֹות ּבתרּומה חּיבין רעבֹון, ּבׁשני אֹותן .ואֹוכלין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
חּיבין לאדם, מּתחּלה ׁשּזרען והּקרנית והאזֹוב ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻהּסיאה
ּפי על אף - לבהמה זרען ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבמעׂשר;
ּפטּורין, - מחּברין ּכׁשהן לאדם עליהן וחׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנמל
אם - ּבחצר מאליהם עלּו ּכלּום. אינּה חּבּור ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּמחׁשבת
ׁשּסתמן חּיבין, אּלּו הרי - ּפרֹותיה המׁשּמרת חצר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה

ּפטּורין. מׁשּמרת, אינּה ואם ְְְְִִֵֶֶַָָָלאדם;
וזרע‚. ּבצלים זרע לפת זרע ּכגֹון נאכלין, ׁשאין ּגּנה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזרעֹוני

מּפני הּמעׂשרֹות, ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָצנֹון
אכל ּומעׂשרֹות.ׁשאינן ּבתרּומה חּיב הּקצח, אבל ; ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לעלה]ּתמרֹות„. הצמוד תמר חרּדל,[דמוי וׁשל ּתלּתן, ׁשל ְְְְִֶֶַָָָ
והּקפרסין צלף, וׁשל הּלבן, ּפֹול -[קליפה]וׁשל צלף ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבׁשּזרען אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפרי. ׁשאינן מּפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפטּורין,
האבּיֹונֹות וכן חּיבין. אּלּו הרי לירק, זרען אבל [הפרילזרע; ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ּפרי.עצמו] ׁשהן מּפני חּיבין, צלף ְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשל
ּומן‰. הּתרּומה מן ּפטּור ירקּה לזרע, ׁשּזרעּה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻּכסּבר

הּירק מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש לירק, זרעּה ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָהּמעׂשרֹות;
הּזרע לירקּומן זרעּה ּפטּור; ירקּה לזרע, ׁשּזרעּה הּׁשבת וכן . ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

זירין מתעּׂשרת ואינּה וירק, זרע מתעּׂשרת ;[גבעולים]- ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
הּירק. ּומן הּזרע מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש לזירין, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָזרעּה
וירק. זרע מתעּׂשרין לזרע, ׁשּזרען והּגרּגר הּׁשחלים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָוכן
לאכלֹו, הּירק לּקט ׁשאם ּולירק? לזרע מתעּׂשרין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד
ויאסף ּוכׁשּייבׁש אֹוכל; ּכ ואחר ּומעׂשרֹות ּתרּומה ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָֹמפריׁש

הּזרע. מן מפריׁש ׁשּלֹו, ְִִֶֶֶַַַַַהּזרע
.Â,אדם מאכל ׁשהן ּפי על אף - חּיביןהירקֹות אינן ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

מּדבריהם אּלא "ּתבּואתּבמעׂשרֹות ּבּמעׂשר: ׁשּנאמר לפי ; ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
ּבכלל אינם הירקֹות אבל ּבּה; וכּיֹוצא ּתבּואה ,"ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָזרע
נאמר ׁשהרי - ּבּתרּומה הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתבּואה.
ּתרּומת אבל לאּלּו; הּדֹומה ּכל ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ" ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹּבּה:

ּכּמעׂשר. מּדבריהם, - ְֲִִֵֵֶַַַָָהּירק
.Ê,לארץ ּבחּוצה הּירק מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁשין ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאין

ירק וכן מעׂשרֹות. ּבהן ׁשּמפריׁשין ׁשאמרנּו ּבּמקֹומֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָואפּלּו
ּבעּקריהן, עפר ׁשּיׁש ּפי על אף - לארץ לארץ מחּוצה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּבא

עליו ּגזרּו ולא ּפטּור זה לירקהרי ׁשּזרען והּקטנית הּתבּואה . ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
והּזרע, ּפטּור; ׁשּלהן והּירק אדם, ּכל אצל ּדעּתֹו ּבטלה -ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ּומעׂשרֹות. ּבתרּומה ְְִַַַָָחּיב
.Áאדם אכל ׁשאינֹו ּפי על אף - הֹואילהּתלּתן - ּכׁשּיקׁשּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּבתרּומה חּיבין הן הרי ּבתחּלתן, אֹותן אֹוכלין אדם ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָֹורב
ְַַּומעׂשרֹות.

.Ëהּתרּומה מן ּפטּורין הּלקטואּלּו הּמעׂשרֹות: ּומן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ
ּכרי מהן העמיד אפּלּו והעֹוללֹות, והּפרט והּפאה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשכחה

למעׂשרֹות,[ערימה] הקּבעּו - ּבּׂשדה ּגרן מהן עׂשה ואם .ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּבעיר הּגרן עׂשה אם אבל ּומעׂשרֹות; ּתרּומה מהן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּומפריׁש
אֹו לקט ׁשהן יֹודעין והּכל להן, יׁש קֹול ׁשהרי ּפטּורין, -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

ּפאה. אֹו ְִֵָָׁשכחה
.Èּבתרּומה חּיבין - ּגֹוי ׁשל והּפאה והּׁשכחה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּלקט

הפקיר ּכן אם אּלא ׁשּלאּומעׂשרֹות, והּזיתים הּתבּואה וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּומּנין הּמעׂשרֹות; ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין ׁשליׁש, ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהביאּו
עבר ׁשליׁש. ׁשהביאה ּבידּוע ּומצמחת, ׁשּזֹורעּה ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיֹודע?
ּתרּומה. אינּה ׁשליׁש, הביאּו ׁשּלא וזיתים מּתבּואה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֹוהפריׁש

.‡Èואפּלּו הּמעׂשרֹות, ּומן הּתרּומה מן ּפטּור - ההפקר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָוכן
הּכל ּבתרּומההפקיר חּיב הפקר, ׂשדה הּזֹורע אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ְַַּומעׂשרֹות.
.·È- ּתרּומה מּמּנה והפריׁש ועבר ּבּה, וזכה קמה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָהפקיר

ועבר ּבהן, וזכה ׁשּבלים הפקיר אם אבל ּתרּומה; זֹו ְְְְֲֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָהרי
מּדבר הּמפריׁש ּכל וכן ּתרּומה. אינּה - ּתרּומה מהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוהפריׁש

ּבמעׂשרֹות וכן ּתרּומה; אינּה חּיב, ּדרּכןׁשאינֹו ׁשאין ּדברים . ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מן חזקתן אּלא ּובּׂשדֹות, ּבּגּנֹות אֹותן לזרע אדם ּבני רב ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשל
ּכגֹון הּמעׂשרֹות; ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין הן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָההפקר
ועדׁשים הּקלקי, וגריס רכּפה, ׁשל ּובצל ּבכי, ּבעל ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּׁשּום

ּבהן. וכּיֹוצא ְְִִֵֶַַָהּמצרּיֹות,
.‚Èּכגֹון - חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ּבתרּומה ׁשחּיב ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנתערב

נּקּוף פאה]זיתי מדין עניים מסיק,[של ּבזיתי ׁשּנתערבּו ְְְִִִֵֵֵֵֶָָ
מֹוציא אחרֹות, ּפרֹות לֹו יׁש אם - ּבציר ּבענבי עֹוללֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵָוענבי
מפריׁש - אּלּו אּלא לֹו אין ואם חׁשּבֹון. לפי החּיב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָעל
ּבתרּומה; חּיב הּכל ּוכאּלּו הּכל, על מעׂשר ּותרּומת ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָֹֹּתרּומה
החּיב. ּדבר חׁשּבֹון לפי ׁשני, ּומעׂשר ראׁשֹון מעׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּומפריׁש

.„Èטהֹורה ּבין טמאה ּבין לּכהן, - נטמאהּתרּומה אפּלּו ; ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹ
להפריׁש חּיב זה הרי ׁשּיפריׁש, קדם ּכּלֹו הּתירֹוׁש אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּדגן
הּנה "ואני, ׁשּנאמר: - לּכהן ולּתנּה ּבטמאה ּתרּומה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּמּנּו

ּתרּומתי" מׁשמרת את ל רבים]נתּתי טמאה[לשון אחת , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
יהנּו והּטמאה, לּכהנים. נאכלת הּטהֹורה, טהֹורה. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחת
ּדגן היה ואם אֹותֹו; מדליקין ׁשמן, היה אם ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבׂשרפתּה:

הּתּנּור. את ּבֹו מּסיקין ּבֹו, ְִִֵֶַַַַוכּיֹוצא
.ÂË- הּמעׂשר נטמא אֹו נטמאת, אם - מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָוכן

ּבׂשרפתּה להנֹות לּכהן ונּתנת ּבטמאה, אֹותּה .מפריׁשין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
.ÊËמבר - מעׂשר ּתרּומת אֹו ּגדֹולה ּתרּומה הּמפריׁש ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָוכל

ׁשּיפריׁש ׁשּבארנּוקדם ּכמֹו הּמצוֹות, ּכל על ׁשּמברכין ּכדר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ְִָּבברכֹות.

.ÊÈאפּלּו לארץ, לחּוצה מהארץ ּתרּומה מֹוציאין ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָאין
הביאטמאה ואם לארץ. לארץ מחּוצה ּתרּומה מביאין ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ

ולא העּמים; ּבארץ טמאה ׁשהיא מּפני ּתאכל, לא זֹו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
נׂשרפת'; נטמאה ׁשּלא ּתרּומה 'ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹּתּׂשרף,
ּתרּומה 'מֹוציאין יאמרּו: ׁשּמא לארץ, לחּוצה ּתחזר ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹֹולא
טמאה ׁשּתּטמא עד אֹותּה מּניחין אּלא לארץ'; ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלחּוצה
חמץ, היתה אם הּפסח ערב ׁשּיבֹוא עד אֹו לּכל, ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹידּועה

ְִֵָותּׂשרף.
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ג ¤¤ּפרק

ׁשּנאמר:‡. הּתֹורה, מן ׁשעּור לּה אין ּגדֹולה, ְְֱִִֵֶֶַַָָָָּתרּומה
את ּפֹוטרת אחת חּטה אפּלּו ׁשהּוא, ּכל - "ּדגנ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ"ראׁשית
חכמים; ׁשּנתנּו ּכּׁשעּור אּלא יפריׁש לא ּולכּתחּלה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּכרי.
לֹו יׁש הּטמאה, מּפני לׂשרפה עֹומדת ׁשהיא הּזה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּובּזמן

לכּתחּלה. ׁשהּוא ּכל ְְְְִִֶַַָָלהפריׁש
יפה,·. עין חכמים? ׁשּנתנּו ׁשעּורּה הּוא אחד[חלק]וכּמה ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ

אחד רעה, ועין מחמּׁשים; אחד והּבינֹונית, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמארּבעים;
מּׁשּׁשים. מאחד יפחֹות ולא ְְִִִִִִִֵֶָֹמּׁשּׁשים.

ּתרּומת‚. ּכגֹון עליה, מקּפידין הּכהנים ׁשאין ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל
מּׁשּׁשים אחד לכּתחּלה נּטלת - והּכליסין ואּלּוהחרּובין . ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּתרּומה, וערּובי ּתרּומה, ּגּדּולי ּתרּומת מּׁשּׁשים: אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנּטלין
ּותרּומת ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס הּטמאה ׁשהיתה טמאה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּותרּומה
והּכליסין, הּקּצח, ּותרּומת לארץ, חּוצה ּותרּומת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהקּדׁש,
אדֹומּיֹות, ּוׂשעֹורין והּתּורמּוסין, והּגמזּיֹות, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָוהחרּובין,
האּפיטרֹוּפין וכן נקּוב; ׁשאינֹו עציץ ּופרֹות ּבהן, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכּיֹוצא

מּׁשּׁשים. אחד ּתֹורמין יתֹומים, ּפרֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶָּכׁשּתֹורמין
ולא„. ּבמׁשקל, ולא ּבמּדה, לא זֹו ּתרּומה ּתֹורמין ְְְְְְְִִִֵָָָֹֹֹאין

ׁשעּור ּבּה נאמר ׁשּלא לפי - ּומפריׁשּבמנין אֹומד, אּלא ; ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּכמֹו ואתּבדעּתֹו הּמדּוד את הּוא ּתֹורם אבל מחמּׁשים. אחד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ידּועה, ׁשּמּדתן ּובקּפה ּבסל יתרם ולא הּמנּוי. ואת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּׁשקּול
ּבסאה יתרם ולא ׁשליׁשן. אֹו חצין ּבהן הּוא ּתֹורם ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹֹאבל

מּדה. ׁשחציּה ְְִֶֶֶָָָחציּה,
זֹו‰. הרי חּלין, מקצת וׁשּיר הֹואיל - ּבתרּומה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻהּמרּבה

אמרּתרּומה לא ּתרּומה', האּלּו הּפרֹות 'ּכל אמר: אם אבל ; ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָֹ
אחד ּבידֹו ועלתה מעׂשרה, אחד לתרם הּמתּכּון ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכלּום.
מּׁשּׁשים, אחד לתרם נתּכּון ּתרּומה; ּתרּומתֹו - ְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָֹמּׁשּׁשים

ּתרּומה. אינּה - מחמּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָועלתה
.Â- מעׂשרים אחד אפּלּו ּבידֹו ועלתה ּתרּומה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמפריׁש

וחזר מּׁשּׁשים, אחד ּבידֹו ועלתה ּתרם ּתרּומה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָּתרּומתֹו
ּבמעׂשרֹות; חּיבת הּתֹוספת אֹותּה - ּתרּומה לׁשם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוהֹוסיף

יאכלּנה ּכ ואחר הּמעׂשרֹות, הּכהן מּמּנה ּתרםּומפריׁש . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ויחזר ּתרּומה, זֹו הרי - ואחת מחמּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹועלתה
והּתֹוספת ׁשּבדעּתֹו; הּׁשעּור להׁשלים ּכדי ׁשנּיה ּפעם ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹויתרם
אבל ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה להפריׁשּה לֹו יׁש - ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹהּזאת

הּמּקף מן אּלא יפריׁשּנה להלן]לא ומבואר [הסמוך, ְִִֶֶַַָָָֹֻ
ִָָּבראׁשֹונה.

.Êמקצת ּתרּומה,הּמפריׁש אינֹו הּמקצת אֹותֹו - הּתרּומה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
להפריׁש צרי ּכן, ּפי על ואף הּכרי; ּכחֹולק הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָוהרי
אחרֹות מּפרֹות עליו יפריׁש ולא מּמּנּו, מקצת אֹותֹו .ּתרּומת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

.Áאחר ּכרי ּתרּומת ּומקצת זה, מּכרי ּתרּומה מקצת ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָהפריׁש
זה על מּזה יתרם לא זה הרי - הּכרימּמּנּו 'ּתרּומת האֹומר: . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

ׁשם, קרא - 'ּבדרֹומֹו' אֹו 'ּבצפֹונֹו' אמר אם - לתֹוכֹו' ְְְִִִֵֶַַָָָהּזה
עּין לא ואם ּתרּומתֹו; מּמּנּו להפריׁש לא[סימן]וחּיב מקֹום, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ

ּכלּום. ְַָאמר
.Ëמקֹום - ּבזה' הּזה והּכרי הּזה הּכרי 'ּתרּומת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָאמר:

ׁשל ּתרּומתֹו נסּתּימה ׁשם ראׁשֹון, ׁשל ּתרּומתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנסּתּימה
.ׁשני ִֵ

.Èמדקּדק אּלא ּבאמד; אֹותּה מפריׁשין אין מעׂשר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתרּומת
ּבּתֹורה מפרׁש ׁשעּורּה ׁשהרי - הּזה ּבּזמן ואפּלּו .ּבׁשעּורּה, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

.‡È,ׁשֹוקל - הּנׁשקל ודבר מֹודד, - להּמדד ׁשּדרּכֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּדבר
מֹונה - למנֹותֹו ׁשאפׁשר ּולׁשקלֹוודבר למנֹותֹו אפׁשר היה . ְְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָ

והּׁשֹוקל מּמּנּו, מׁשּבח והּמֹודד מׁשּבח, הּמֹונה - ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻֻּולמדדֹו
מּׁשניהם. ְְִֵֶָֻמׁשּבח

.·È,מּמעׂשרֹו לוי ּבן אֹותן ׁשּיפריׁש - מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמצות
ויׁשׁשּנ הּמעׂשר". את יׂשראל ּבני מאת תקחּו "ּכי אמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

לּלוי, הּמעׂשר ויּתן לּכהן; ולּתנּה אֹותּה, להפריׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹליׂשראל
הּמעׂשר. מן מעׂשר ׁשהיא ּתרּומתֹו מּמּנּו ׁשהפריׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחר

.‚Èקדם ׁשּבלים, ּכׁשהּוא ראׁשֹון מעׂשר ׁשהפריׁש ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹיׂשראל
חּיב הּלוי אין - לּלוי ּונתנֹו ּגדֹולה, ּתרּומה ויפריׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּידּוׁש
ּתרּומת אּלא ׁשּידּוׁשּנּו, אחר ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָלהפריׁש
מן הּמעׂשר והפריׁש יׂשראל, ּדׁש אם אבל ּבלבד. ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמעׂשר
הּלוי חּיב - לּלוי ּונתנֹו ּגדֹולה, ּתרּומה ׁשּיפריׁש קדם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּדגן
מאחר מעׂשר; ּותרּומת ּגדֹולה, ּתרּומה מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָלהפריׁש

ּגדֹולה ּבתרּומה נתחּיב ּדגן, "ראׁשיתׁשּנעׂשה ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
."ְְָּדגנ

.„Èלּכהן ּתרּומתֹו יּתן לא - ׁשּבלים מעׂשר ׁשּלקח לוי ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּבן
מן מעׂשר לֹו ולּתן ולזרֹות לדּוׁש אֹותֹו קֹונסין אּלא ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַָָׁשּבלים,
אֹו הּתבן מן מעׂשר לֹו לּתן חּיב ואינֹו הּדגן; מן ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמעׂשר
לֹו ׁשּנּתנּו ּכמֹו ׁשּבלים, הּמעׂשר ּתרּומת הפריׁש ואם ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָהעצה.

הּתבן ואת הּזרע את לּכהן ונֹותן ּכֹותׁש, זה הרי מה- ּומּפני . ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
והפקיע ׁשּבלים, הּמעׂשר ׁשּלקח מּפני לכּתׁש? אֹותֹו ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹקנסּו

ּגדֹולה. ּתרּומה ְְִֶָָמּמּנּו
.ÂËלי אמר ּכ' ללוי: ׁשאמר יׂשראל לּבן מעׂשר אּבא, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

אביו ׁשהרי ׁשּבֹו; מעׂשר לתרּומת חֹוׁשׁשין אין - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבידי'
הּלוי. לפלֹוני הּמעׂשר ׁשּזה צּוהּו ּולפיכ ּתרּומתֹו, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהפריׁש
- ּבידי' ל יׁש מעׂשר ּכֹור אּבא, לי 'אמר לֹו: אמר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָואם

ׁשּבֹו מעׂשר לתרּומת .חֹוׁשׁשין ְְֲִִֵֶַַ
.ÊËּבׁשמינית מּׁשמֹונה אחד ּבּה ׁשהיה מעׂשר [הלוג,ּתרּומת ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

קורטוב] ּבּהונקרא מּטּפל אינֹו מּכאן, ּפחֹות לּכהן; מֹוליכּה ,ִִִֵֵֵַַָָָָֹ
- ּובׁשמן ּוביין וׂשֹורפּה. ּבאּור, מׁשליכּה אּלא ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָלהֹוליכּה,
ּתרּומת ׁשּתהיה ּובלבד לּכהן; מֹוליכּה ׁשהּוא, ּכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאפּלּו
ׁשהיתה אֹו טמאה, היתה אם אבל ּוטהֹורה; וּדאית, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָמעׂשר
אּלא ּבּה מּטּפל אינֹו ּכּׁשעּור, ּבּה אין אם - ּדמאי ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל

ְָׂשֹורפּה.
.ÊÈהּמּקף מן אּלא ּגדֹולה, ּתרּומה ּתֹורמין היּואין ּכיצד? . ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ

לא - אחר ּבבית סאה וחמּׁשים זה, ּבבית סאה חמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹלֹו
מפריׁש ׁשּנמצא הּמאה, על סאין ׁשּתי מהן מאחד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיפריׁש
ּתרּומתֹו הּמּקף, מן ׁשּלא הפריׁש ואם אחר. מקֹום על ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻמּמקֹום
טעּון היה אם אבל ׁשמּור; הּמפרׁש ׁשּיהיה והּוא, ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֻּתרּומה;
הן 'הרי ואמר: מׁשּתּברין, ׁשהן וראה ׁשמן, אֹו יין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכּדי

ּכלּום. אמר לא - ׁשּבביתי' ּפרֹות על ְְְִֵֵֶַַָָֹּתרּומה
.ÁÈׁשּבבית מגּורֹות ׁשּתי אֹו הּבית, ּבתֹו המפּזרין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֻּפרֹות
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הּכל על אחד מן ּתֹורם - ּדבלה,אחד ועּגּולי ּתבּואה, ׂשּקי . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מאחד ּתֹורמין אחת, ּבהּקפה היּו אם - ּגרֹוגרֹות ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוחבּיֹות

הּכל ּתֹורםעל ּפיהן, את סתם ׁשּלא עד - יין ׁשל חבּיֹות . ִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ואחת. אחת מּכל ּתֹורם ּומּׁשּסתם, הּכל; על ְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹמאחת

.ËÈעל מאחד ּתֹורם ּבּגּנה, ּומּניח ירק ּגּפי מלּקט ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה
הביא ואחד; אחד מּכל ּתֹורם ּביניהן, אחד מין הביא ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהּכל.
ּומין מּלמּטה ּוכרּוב מּלמעלה ּכרּוב ּבקּפה, הרּבה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֻמינין

הּתחּתֹון על העליֹון מן יתרם לא - ּבאמצע ואםאחר . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבזמן הּכל, על מאחד ּתֹורם - ּבּגרן צּבּורין חמּׁשה ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּקיף
אחד מּכל ּתֹורם קּים, הּגרן עּקר אין קּים; הּגרן ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשעּקר

ְֶָואחד.
.Îהּמּקף מן ׁשּלא אֹותּה מפריׁשין - מעׂשר ׁשּנאמר:ּתרּומת , ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ

מעׂשרֹותיכם אחד[מתנותיכם]"מּכל מעׂשר אפּלּו ּתרימּו"; ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּתרּומה מפריׁש - אחרת ּבמדינה אחר ּומעׂשר זֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבמדינה
הּמּקף, מן אּלא ּתֹורמין אין חכמים ותלמידי הּכל. על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻאחת

ּתרּומת מעׂשר.ואפּלּו ְֲֲִֵַַַ
.‡Îמּמּנּו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר לֹו ׁשהיה לוי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבן

ּבטבלֹו והּוא ,והֹול עליו מפריׁש להיֹות והּניחֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָּתרּומתֹו,
עׂשּוי ּׁשעׂשה מה יׂשראל,- ּבני מעׂשר את "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּתרּומה ּכּלֹו את עֹוׂשה ׁשהּוא מלּמד לה'", ירימּו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֻאׁשר
ְֵַלאחר.

.·Îהּניחֹו ּכ ואחר ּתחּלה, מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָהפריׁש
מעׂשר, ּתרּומת ּכּלֹו ׁשּיעׂשה עד והֹול עליו מפריׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלהיֹות
מקּדׁשֹו, "את ׁשּנאמר: ּכלּום, עׂשה לא - לּכהן ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹויּתנּנּו

לאחרים;מּמּנּו" ּתרּומה אֹותֹו עֹוׂשה ּבתֹוכֹו, ׁשּקדׁשיו ּבזמן : ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
וכן לאחרים. ּתרּומה אֹותֹו עֹוׂשה אינֹו ּבתֹוכֹו, קדׁשיו ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָאין
צרי ּגדֹולה, ּתרּומה עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמּניח
עליהן מפריׁש להיֹות הּניחן ואם לתרּומה; טבלין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָׁשּיהיּו

למעׂשר. טבלין ׁשּיהיּו צרי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָמעׂשר,
.‚Îעל אֹותן מפריׁשין ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ְְְְְִִִִֶַַַַַָּכׁשּמפריׁשין

ּתרּומה ּכ ואחר לּכל, ּתחּלה ּבּכּורים מפריׁש ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּסדר.
אֹו ׁשני מעׂשר ּכ ואחר ראׁשֹון, מעׂשר ּכ ואחר ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָּגדֹולה,
אֹו לתרּומה, מעׂשר אֹו לראׁשֹון, ׁשני והּמקּדים עני. ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָמעׂשר
לא על ׁשעבר ּפי על אף - לבּכּורים ּתרּומה ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹׁשהקּדים
תעׂשה? ּבלא ׁשהּוא ּומּנין עׂשּוי. ּׁשעׂשה מה ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹתעׂשה,
ׁשראּוי ּדבר ּתאחר לא תאחר", לא ודמע מלאת" ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

זה. לאו על לֹוקין ואין ְְְִִֵֶַַָלהקּדימֹו;
.„Îּכאחד מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה להפריׁש ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהרֹוצה

ּוׁשליׁש ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד מפריׁש מתוך- שלושה [שהם ְְְְִִִִֶַָָֹֹ
מעשר] לתרומת ואחד גדולה, לתרומה שנים - ואֹומרמאה ,: ְֵ

והרי ׁשהפרׁשּתי, זה ּבצד הּוא הרי ּכאן, ׁשּיׁש מּמאה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ'אחד
הּכל; על ּתרּומה הּוא ׁשהפרׁשּתי, מּזה והּנׁשאר חּלין; ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֻהּוא
זה ּבצד הּוא הרי אּלּו, חּלין למאה להיֹות ׁשראּוי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻוהּמעׂשר
ּׁשהפרׁשּתי, מּמה הּתרּומה על יתר הּנׁשאר וזה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהפרׁשּתי;

הּכל'. על מעׂשר ּתרּומת הּוא ְֲֲֵֵַַַַֹהרי
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ּומעׂשרֹות‡. ּתרּומֹות לֹו להפריׁש ׁשליח אדם -עֹוׂשה ְְְְִִֶַַַַָָָ
ואין הּׁשליח; את לרּבֹות אּתם", ּגם ּתרימּו "ּכן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:
ּברית, ּבני אּתם מה - אּתם" "ּגם ׁשּנאמר: ּגֹוי, ׁשליח ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעֹוׂשין

ּברית. ּבני ׁשלּוחכם ְְְֲִֵֶַאף
ּתרּומה:·. ּתרּומתן אין ּתרמּו, ואם יתרמּו; לא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹחמּׁשה

ואפּלּו יׂשראל, ׁשל ׁשּתרם והּנכרי והּקטן; והּׁשֹוטה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהחרׁש,
הּבעלים. ּברׁשּות ׁשּלא ׁשּלֹו, ׁשאינֹו את והּתֹורם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּברׁשּותֹו;
ותּקן ּתרּומה, זֹו הרי - אחרים ׁשל על מּׁשּלֹו הּתֹורם ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאבל
ׁשּירצה. ּכהן לכל ׁשּנֹותנּה ׁשּלֹו, הנאה וטֹובת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּפרֹותיהן;

ולּקט‚. חברֹו ׂשדה לתֹו ׁשּירד אֹו ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּתֹורם
הּבית ּבעל ּבא אם - ותרם ׁשּיּקחם ּכדי ּברׁשּות ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפרֹות
מּמה יפֹות ׁשם היּו אם - הּיפֹות' אצל הּל' לֹו: ְִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר
היּו לא ואם מקּפיד; אינֹו ׁשהרי ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּׁשּתרם
לֹו אמר ׁשּלא ּתרּומה, ּתרּומתֹו אין - ּׁשּתרם מּמה יפֹות ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשם
ּבין - והֹוסיף ולּקט הּבית ּבעל ּבא ואם מחּוי. ּדר על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאּלא

ּתרּומה ּתרּומתֹו לֹו, אין ּבין מהן יפֹות לֹו .יׁש ְְֵֵֵֵֶָָָ
ּתרּומה„. ּתרּומתן ּתרמּו, ואם יתרמּו; לא חרׁשחמּׁשה : ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָֹֹ

והאּלם הּברכה; ׁשֹומע ׁשאינֹו לפי ׁשֹומע, ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָמדּבר
;לבר יכֹולין ׁשאינן מּפני - והערם מדּבר, ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּׁשֹומע
את ּולהפריׁש לכּון יכֹולין ׁשאינן מּפני - והּסּומה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהּׁשּכֹור

ֶַָהּיפה.
ׁשּתי‰. הביא ׁשּלא ּפי על אף - נדרים לעֹונת ׁשהּגיע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹקטן

ואפּלּו ּתרּומה, ּתרּומתֹו ּתרם, אם - ּגדֹול נעׂשה ולא ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֹׂשערֹות,
מן קּימין והקּדׁשן ונדריהן הֹואיל ּתֹורה; ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבתרּומה

ּבּנדרים. ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְִֵֶַַַָָהּתֹורה,
.Âיֹודע ואינֹו לתרם, והל לי', ּותרם 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹֹהאֹומר

חזקתֹו אין - ּתרּום ּכריֹו ּומצא ּובא ּתרם, לא אֹו ּתרם ְְִִֵֶַַָָָָָָָֹאם
ׁשלּתרּום עֹוׂשה ׁשליח חזקת ּבאּסּורין אֹומרין ׁשאין יחּותֹו; ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּברׁשּות. ׁשּלא ּתרם אחר ׁשּמא וחֹוׁשׁש להחמיר; אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלהקל,
.Êּבעל ׁשל ּכדעּתֹו ּתֹורם - ּותרם' 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהאֹומר

אחדהּבית מפריׁש רעה, עין ּבעל ׁשהּוא ּבֹו יֹודע היה אם : ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
אחד לֹו מפריׁש ׂשבעה, נפׁש ּבעל היה ואם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּׁשּׁשים;
אחד ּבבינֹונית, לֹו מפריׁש - ּדעּתֹו יֹודע אינֹו ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמארּבעים.
אֹו מארּבעים אחד ּבידֹו ועלתה לבינֹונית, נתּכּון ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמחמּׁשים.
על להֹוסיף נתּכּון ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָאחד
ּתרּומתֹו אין - וארּבעים מּתׁשעה אחד אפּלּו ותרם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּבינֹונית,

ְָּתרּומה.
.Á:ׁשּנאמר ּומעׂשרֹות, ּבתרּומה חּיבין - הּׁשּתפין ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּפרֹות

לּטל"מעׂשרתיכם" צריכין אין והּׁשּתפין ׁשנים; ׁשל אפּלּו , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֻ
ּתרם ּתרּומה. ּתרּומתֹו מהן, הּתֹורם ּכל אּלא מּזה, זה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָרׁשּות
ׁשּתרם ידע לא ׁשהרי ּתרּומה, ותרם הּׁשני ּובא מהן, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאחד
אינּה הּׁשני ּתרּומת זה, על זה ממחין היּו אם - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָחברֹו
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הּכל על אחד מן ּתֹורם - ּדבלה,אחד ועּגּולי ּתבּואה, ׂשּקי . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מאחד ּתֹורמין אחת, ּבהּקפה היּו אם - ּגרֹוגרֹות ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוחבּיֹות

הּכל ּתֹורםעל ּפיהן, את סתם ׁשּלא עד - יין ׁשל חבּיֹות . ִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ואחת. אחת מּכל ּתֹורם ּומּׁשּסתם, הּכל; על ְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹמאחת

.ËÈעל מאחד ּתֹורם ּבּגּנה, ּומּניח ירק ּגּפי מלּקט ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה
הביא ואחד; אחד מּכל ּתֹורם ּביניהן, אחד מין הביא ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהּכל.
ּומין מּלמּטה ּוכרּוב מּלמעלה ּכרּוב ּבקּפה, הרּבה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֻמינין

הּתחּתֹון על העליֹון מן יתרם לא - ּבאמצע ואםאחר . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבזמן הּכל, על מאחד ּתֹורם - ּבּגרן צּבּורין חמּׁשה ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּקיף
אחד מּכל ּתֹורם קּים, הּגרן עּקר אין קּים; הּגרן ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשעּקר

ְֶָואחד.
.Îהּמּקף מן ׁשּלא אֹותּה מפריׁשין - מעׂשר ׁשּנאמר:ּתרּומת , ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ

מעׂשרֹותיכם אחד[מתנותיכם]"מּכל מעׂשר אפּלּו ּתרימּו"; ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּתרּומה מפריׁש - אחרת ּבמדינה אחר ּומעׂשר זֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבמדינה
הּמּקף, מן אּלא ּתֹורמין אין חכמים ותלמידי הּכל. על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻאחת

ּתרּומת מעׂשר.ואפּלּו ְֲֲִֵַַַ
.‡Îמּמּנּו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר לֹו ׁשהיה לוי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבן

ּבטבלֹו והּוא ,והֹול עליו מפריׁש להיֹות והּניחֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָּתרּומתֹו,
עׂשּוי ּׁשעׂשה מה יׂשראל,- ּבני מעׂשר את "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּתרּומה ּכּלֹו את עֹוׂשה ׁשהּוא מלּמד לה'", ירימּו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֻאׁשר
ְֵַלאחר.

.·Îהּניחֹו ּכ ואחר ּתחּלה, מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָהפריׁש
מעׂשר, ּתרּומת ּכּלֹו ׁשּיעׂשה עד והֹול עליו מפריׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלהיֹות
מקּדׁשֹו, "את ׁשּנאמר: ּכלּום, עׂשה לא - לּכהן ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹויּתנּנּו

לאחרים;מּמּנּו" ּתרּומה אֹותֹו עֹוׂשה ּבתֹוכֹו, ׁשּקדׁשיו ּבזמן : ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
וכן לאחרים. ּתרּומה אֹותֹו עֹוׂשה אינֹו ּבתֹוכֹו, קדׁשיו ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָאין
צרי ּגדֹולה, ּתרּומה עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמּניח
עליהן מפריׁש להיֹות הּניחן ואם לתרּומה; טבלין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָׁשּיהיּו

למעׂשר. טבלין ׁשּיהיּו צרי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָמעׂשר,
.‚Îעל אֹותן מפריׁשין ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ְְְְְִִִִֶַַַַַָּכׁשּמפריׁשין

ּתרּומה ּכ ואחר לּכל, ּתחּלה ּבּכּורים מפריׁש ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּסדר.
אֹו ׁשני מעׂשר ּכ ואחר ראׁשֹון, מעׂשר ּכ ואחר ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָּגדֹולה,
אֹו לתרּומה, מעׂשר אֹו לראׁשֹון, ׁשני והּמקּדים עני. ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָמעׂשר
לא על ׁשעבר ּפי על אף - לבּכּורים ּתרּומה ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹׁשהקּדים
תעׂשה? ּבלא ׁשהּוא ּומּנין עׂשּוי. ּׁשעׂשה מה ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹתעׂשה,
ׁשראּוי ּדבר ּתאחר לא תאחר", לא ודמע מלאת" ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

זה. לאו על לֹוקין ואין ְְְִִֵֶַַָלהקּדימֹו;
.„Îּכאחד מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה להפריׁש ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהרֹוצה

ּוׁשליׁש ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד מפריׁש מתוך- שלושה [שהם ְְְְִִִִֶַָָֹֹ
מעשר] לתרומת ואחד גדולה, לתרומה שנים - ואֹומרמאה ,: ְֵ

והרי ׁשהפרׁשּתי, זה ּבצד הּוא הרי ּכאן, ׁשּיׁש מּמאה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ'אחד
הּכל; על ּתרּומה הּוא ׁשהפרׁשּתי, מּזה והּנׁשאר חּלין; ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֻהּוא
זה ּבצד הּוא הרי אּלּו, חּלין למאה להיֹות ׁשראּוי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻוהּמעׂשר
ּׁשהפרׁשּתי, מּמה הּתרּומה על יתר הּנׁשאר וזה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהפרׁשּתי;

הּכל'. על מעׂשר ּתרּומת הּוא ְֲֲֵֵַַַַֹהרי
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ּומעׂשרֹות‡. ּתרּומֹות לֹו להפריׁש ׁשליח אדם -עֹוׂשה ְְְְִִֶַַַַָָָ
ואין הּׁשליח; את לרּבֹות אּתם", ּגם ּתרימּו "ּכן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:
ּברית, ּבני אּתם מה - אּתם" "ּגם ׁשּנאמר: ּגֹוי, ׁשליח ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעֹוׂשין

ּברית. ּבני ׁשלּוחכם ְְְֲִֵֶַאף
ּתרּומה:·. ּתרּומתן אין ּתרמּו, ואם יתרמּו; לא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹחמּׁשה

ואפּלּו יׂשראל, ׁשל ׁשּתרם והּנכרי והּקטן; והּׁשֹוטה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהחרׁש,
הּבעלים. ּברׁשּות ׁשּלא ׁשּלֹו, ׁשאינֹו את והּתֹורם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּברׁשּותֹו;
ותּקן ּתרּומה, זֹו הרי - אחרים ׁשל על מּׁשּלֹו הּתֹורם ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאבל
ׁשּירצה. ּכהן לכל ׁשּנֹותנּה ׁשּלֹו, הנאה וטֹובת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּפרֹותיהן;

ולּקט‚. חברֹו ׂשדה לתֹו ׁשּירד אֹו ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּתֹורם
הּבית ּבעל ּבא אם - ותרם ׁשּיּקחם ּכדי ּברׁשּות ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפרֹות
מּמה יפֹות ׁשם היּו אם - הּיפֹות' אצל הּל' לֹו: ְִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר
היּו לא ואם מקּפיד; אינֹו ׁשהרי ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּׁשּתרם
לֹו אמר ׁשּלא ּתרּומה, ּתרּומתֹו אין - ּׁשּתרם מּמה יפֹות ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשם
ּבין - והֹוסיף ולּקט הּבית ּבעל ּבא ואם מחּוי. ּדר על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאּלא

ּתרּומה ּתרּומתֹו לֹו, אין ּבין מהן יפֹות לֹו .יׁש ְְֵֵֵֵֶָָָ
ּתרּומה„. ּתרּומתן ּתרמּו, ואם יתרמּו; לא חרׁשחמּׁשה : ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָֹֹ

והאּלם הּברכה; ׁשֹומע ׁשאינֹו לפי ׁשֹומע, ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָמדּבר
;לבר יכֹולין ׁשאינן מּפני - והערם מדּבר, ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּׁשֹומע
את ּולהפריׁש לכּון יכֹולין ׁשאינן מּפני - והּסּומה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהּׁשּכֹור

ֶַָהּיפה.
ׁשּתי‰. הביא ׁשּלא ּפי על אף - נדרים לעֹונת ׁשהּגיע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹקטן

ואפּלּו ּתרּומה, ּתרּומתֹו ּתרם, אם - ּגדֹול נעׂשה ולא ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֹׂשערֹות,
מן קּימין והקּדׁשן ונדריהן הֹואיל ּתֹורה; ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבתרּומה

ּבּנדרים. ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְִֵֶַַַָָהּתֹורה,
.Âיֹודע ואינֹו לתרם, והל לי', ּותרם 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹֹהאֹומר

חזקתֹו אין - ּתרּום ּכריֹו ּומצא ּובא ּתרם, לא אֹו ּתרם ְְִִֵֶַַָָָָָָָֹאם
ׁשלּתרּום עֹוׂשה ׁשליח חזקת ּבאּסּורין אֹומרין ׁשאין יחּותֹו; ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּברׁשּות. ׁשּלא ּתרם אחר ׁשּמא וחֹוׁשׁש להחמיר; אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלהקל,
.Êּבעל ׁשל ּכדעּתֹו ּתֹורם - ּותרם' 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהאֹומר

אחדהּבית מפריׁש רעה, עין ּבעל ׁשהּוא ּבֹו יֹודע היה אם : ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
אחד לֹו מפריׁש ׂשבעה, נפׁש ּבעל היה ואם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּׁשּׁשים;
אחד ּבבינֹונית, לֹו מפריׁש - ּדעּתֹו יֹודע אינֹו ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמארּבעים.
אֹו מארּבעים אחד ּבידֹו ועלתה לבינֹונית, נתּכּון ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמחמּׁשים.
על להֹוסיף נתּכּון ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָאחד
ּתרּומתֹו אין - וארּבעים מּתׁשעה אחד אפּלּו ותרם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּבינֹונית,

ְָּתרּומה.
.Á:ׁשּנאמר ּומעׂשרֹות, ּבתרּומה חּיבין - הּׁשּתפין ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּפרֹות

לּטל"מעׂשרתיכם" צריכין אין והּׁשּתפין ׁשנים; ׁשל אפּלּו , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֻ
ּתרם ּתרּומה. ּתרּומתֹו מהן, הּתֹורם ּכל אּלא מּזה, זה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָרׁשּות
ׁשּתרם ידע לא ׁשהרי ּתרּומה, ותרם הּׁשני ּובא מהן, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאחד
אינּה הּׁשני ּתרּומת זה, על זה ממחין היּו אם - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָחברֹו
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אין ּכּׁשעּור, הראׁשֹון ותרם ממחין היּו לא ואם ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹּתרּומה.
ּתרּומת ּכּׁשעּור, הראׁשֹון ּתרם לא ואם ּתרּומה; הּׁשני ְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹּתרּומת

ּתרּומה. ְְֵֶָׁשניהן
.Ë,'ּתרם' וׁשפחתֹו: לעבּדֹו אֹו ּביתֹו לבן אֹו לׁשּתפֹו ְְְְְְְִֵֵֶַָָָֹֻהאֹומר

ׁשּנה לא אם - ׁשּיתרמּו קדם ׁשליחּותן ּובּטל לתרם, ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹֹֹֹוהלכּו
'ּתרם לֹו: ׁשאמר ּכגֹון - ׁשּנה ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהּׁשליח,

הּצפֹון', מּקדם,מן ׁשליחּותֹו ּובּטל הֹואיל - הּדרֹום מן ותרם ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹ
ּתרּומה .אינּה ְֵָָ

.Èּתרם ׁשּלא עד אם - ועּכב הּבית ּבעל ּובא ׁשּתרם, ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאריס
ּתרּומתֹו עּכב, מּׁשּתרם ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו אין ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָעּכב,

יתֹומים.ּתרּומה נכסי ּתֹורמין והאּפיטרֹוּפין . ְְְְְְִִִִִֵֶָָ
.‡Èוהּגזלן הּבעליםהּגּנב היּו ואם ּתרּומה; ּתרּומתן והאּנס, ְְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָָָ

ּתרּומה. ּתרּומתן אין ְְְִֵָָָרֹודפין,
.·Èּׁשהן מה על ּתֹורמין והאּׁשה, והעבד והּׂשכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבן

ּדבר ּתֹורם אדם ׁשאין הּכל, על יתרמּו לא אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹאֹוכלין;
ּבעּסתּה והאּׁשה אביו, ׁשלחן על ּבׁשאֹוכל הּבן ׁשּלֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשאינֹו

ּברׁשּות. ׁשהן מּפני ּתֹורמין, -ְְְִִִֵֵֶ
.‚È;הּבית ּבעל מּדעת ׁשּלא לתרם רׁשּות להן אין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹהּפֹועלים,

הם הרי הּיין, את לטּמא ירצּו ׁשאם - ּבּגת הּדֹורכין מן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַחּוץ
הרי ,ּכ על והאמינם להן ׁשּמסר ּולפי מּיד; אֹותֹו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמטּמאין

ּתרּומתם ּתרמּו, ואם ּכׁשלּוחין, .ּתרּומההן ְְְְְִִִֵָָָָ
.„Èליּופֹועל 'ּכנׂש הּבית: ּבעל לֹו ואחרׁשאמר ותרם, ּגרני', ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹ

ּתרּומה ּתרּומתֹו - ּכּנׂש ּכ. ְְִֵָָָ
.ÂËׁשאינּה ּתֹורה ּדין - מּׁשּלֹו ּתרּומה ׁשהפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָהּנכרי

חּיב ׁשאינֹו לפי ּתרּומתןּתרּומה, ׁשּתהיה ּגזרּו, ּומּדבריהם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
הּממֹון זה יהיה ׁשּלא ּכיסין, ּבעלי מּׁשּום - ּגזרה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּתרּומה;
הּגֹוי את ּובֹודקין לפטרֹו. ּכדי ּבגֹוי אֹותֹו ויתלה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָליׂשראל,
ּתּנתן הפרׁשּתיה', יׂשראל 'ּבדעת אמר, אם ּתרּומה: ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהפריׁש
ּבּמה לּׁשמים. ּבלּבֹו ׁשּמא ּגניזה, טעּונה - לאו ואם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלּכהן;
ּתרּומה ׁשהפריׁש ּגֹוי אבל יׂשראל. ּבארץ אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָָּדברים
,צרי ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין עליה; ּגזרּו לא לארץ, ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹּבחּוצה

ּכלל. ּתרּומה ְְְֵָָָואינּה
.ÊËואמרהּמתּכּון 'מעׂשר' 'מעׂשר', ואמר 'ּתרּומה' לֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָ

ּכלּום אמר לא - הפריׁש'ּתרּומה' ׁשוין. ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד ; ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹ
זֹו הרי - ּכלּום ּבׂשפתיו הֹוציא ולא ּבמחׁשבּתֹו, ְְְְְְֲֲִִֵַַָָָֹּתרּומה
ּבלבד ּבמחׁשבה ּתרּומתכם", לכם "ונחׁשב ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּתרּומה,

ּתרּומה. ְְִֶָּתהיה
.ÊÈהיאהּמפריׁש הרי הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ּתרּומה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָ

נתקּי לא ואם ּתרּומהּתרּומה; אינּה ּתרּומהם, הּמפריׁש וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
לחכם עליהן נׁשאל זה הרי - עליהם ונחם מעׂשרֹות, ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו
ּכמֹות חּלין ותחזר הּנדרים, ׁשאר ׁשּמּתירין ּכדר לֹו, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻּומּתיר
אֹו ּתחּלה, ׁשהפריׁש אֹותּה ׁשנּיה ּפעם ׁשּיפריׁש עד - ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיתה

אחרֹות. ֲֵֵּפרֹות
.ÁÈמנתהּתֹורם על ּתרּומה זֹו 'הרי ואמר: יין, ׁשל ּבֹור ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ

הּׁשפיכה, ּומן הּׁשבר מן ׁשלם ׁשּתעלה צרי - ׁשלם' ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּתעלה
מדּמעת אינּה נׁשּברה, ואם הּטמאה; מן לא הּניחּהאבל . ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹֻ

זֹו הרי - לּבֹור ּתּגיע לא ּתתּגלּגל אֹו ׁשם ּתּׁשבר ׁשאם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבמקֹום
הּתנאי. נתקּים ׁשּכבר ְְְְִֵֶַַַַַַָמדּמעת,

.ËÈּבתרּומתּבּמה אבל ּגדֹולה. ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָ
נתקּים ׁשעלתה, ּכיון - הּמּקף מן ׁשּלא לתרם ׁשּמּתר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻמעׂשר,
אֹו ׁשּנׁשּברה ּפי על ואף - מעׂשר ּתרּומת היא והרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָּתנאֹו;

ׁשּנטמאת לֹומר צרי ואין .נׁשּפכה, ְְְְִִִֵֶַָָָ
.Î:ׁשּלמעלההאֹומר' אֹו חּלין', וׁשּלמּטה ּתרּומה 'ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּבדעת ּתלּוי ׁשהּדבר קּימין, ּדבריו - ּתרּומה' וׁשּלמּטה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻחּלין
.הּתֹורם ֵַ

.‡Îזֹוהּתֹורם ׁשּתהיה לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּגרן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ּׁשּבּקטיעין מה ועל הּכרי, על שלאּתרּומה קטועות [שבלים ְְְְִִִֶַַַַַָ

הּתֹורםנידושו] הּתבן. ּׁשּבתֹו מה ועל ּׁשּבּצדדין, מה ועל ,ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּׁשּבחרצּנין, מה על לתרם לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּיקב ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹאת

ּׁשּבּזּוגין מה צרי[קליפות]ועל יין, ׁשל הּבֹור את הּתֹורם . ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ּׁשּבּגפת מה על לתרם לּבֹו את נתּכּון,[פסולת]ׁשּיכּון לא ואם . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹ

ׁשהּתרּומה הּוא, ּדין ּבית ׁשּתנאי הּכל; נפטר - סתם ּתרם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא
ּבצד ּתאנים ונמצאּו ּתאנים, ׁשל ּכלּכּלה הּתֹורם הּכל. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹעל
הּכל. על לתרם ׁשּבלּבֹו מּפני ּפטּורין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹהּכלּכּלה

ה ¤¤ּפרק

הּיפה‡. מן אּלא ּתֹורמין אתאין "ּבהרימכם ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
אף הּמתקּים, מן ּתֹורם - ּכהן ׁשם אין ואם מּמּנּו"; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹחלּבֹו
ּתאנים ּתֹורם ּכיצד? מתקּים. ׁשאינֹו יפה ׁשם ׁשּיׁש ּפי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעל

הּגרֹוגרֹות מיובשות]על ּכהן,[תאנים ּבֹו ׁשאין ּובמקֹום ; ְְֵֵֶַַָָֹ
ּתאנים לעׂשֹות רגיל ואם הּתאנים. על ּגרֹוגרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּתֹורם
ּבמקֹום אפּלּו הּגרֹוגרֹות, על הּתאנים מן ּתֹורם - ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָּגרֹוגרֹות
מן ּתֹורמין אין - ּכהן ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל ּכהן. ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹׁשאין
ּתאנים לעׂשֹות ׁשּדרּכן ּבמקֹום אפּלּו הּתאנים, על ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָהּגרֹוגרֹות

ְָּגרֹוגרֹות.
א·. קטן, ׁשהּוא ּפי על אף ׁשלם, ּבצל חציותֹורמין לא בל ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹ

ּגדֹול ׁשהּוא ּפי על אף מּמיןּבצל, ּתֹורמין אין מקֹום. ּבכל - ְְִִִִֵֶַַָָָָָ
מן וכמלאה הּגרן, מן "ּכּדגן ׁשּנאמר: מינֹו, ׁשאינֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל

ּתרּומה. אינּה ּתרם, ואם ְְִֵֶַַָָָָהּיקב";
ּכל‚. אחד, חּטים מין ּכל אחד, מין - והּמלפפֹון ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָהּקּׁשּות

וכל זה. על מּזה ותֹורם אחד; ּודבלה ּוגרֹוגרֹות ּתאנים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמין
מן אפּלּו זה, על מּזה יתרם לא - ּבחברֹו ּכלאים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹׁשהּוא

הרע על וחמּׁשיםהּיפה חּטים סאה חמּׁשים לֹו היּו ּכיצד? . ְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
- חּטים סאין ׁשני הּכל על והפריׁש אחד, ּבבית ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹׂשעֹורים
הּיפה מן ּתֹורם - ּבחברֹו ּכלאים ׁשאינֹו וכל ּתרּומה. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאינן
על הרע מן ּתרם ואם הּיפה; על הרע מן לא אבל הרע, ְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹעל
מּפני החּטים, על הּזּונין מן חּוץ - ּתרּומה ּתרּומתֹו ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּיפה,

אדם. מאכל הּזּונין ֲִֵֶַַַָָׁשאין
ׁשּלא„. ּדבר על מלאכּתֹו ׁשּנגמרה מּדבר ּתֹורמין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹאין

ּדבר על מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹנגמרה
ּדבר על מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּנגמרה

מלאכּתֹו נגמרה וכמלאהׁשּלא הּגרן, מן "ּכּדגן ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
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ּתרּומתן ּתרמּו, ואם הּגמּור; על הּגמּור מן הּיקב", ְְְִִִֶַַַַָָָָָָמן
ְָּתרּומה.

מּׁשּיכבר‰. הּגרן? את ּתֹורמין מקצת,[יסנן]מאימתי ּכבר ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּכבּור ׁשאינֹו על הּכבּור מן ּביתֹוּתֹורם לתֹו ׁשּבלים המכּנס . ְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

מלילֹות שהן]לעׂשֹותן כמות מהן[לאכלם ּתֹורם זה הרי , ְֲֲִֵֵֵֶֶַָ
ֳִִׁשּבלים.

.Â;וערב ׁשתי ּבּה מּׁשּיהּלכּו הּגת? את ּתֹורמין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי
מּׁשּיעטנּו הּזיתים? את ּתֹורמין סחיטתם]מאימתי .[מתחילת ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.Êּתרּומתֹו ּתרם, ואם הּטמא; על הּטהֹור מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָאין
ׁשּנטמאּתרּומה ּדבלה ׁשל ׁשעּגּול מּסיני, למׁשה והלכה . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּבֹו. הּטמא על ׁשּבֹו הּטהֹור מן לכּתחּלה ּתֹורמין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָמקצתֹו
ׁשל אגּדה אפּלּו אּלא אחד, ּגּוף ׁשהּוא ּבלבד העּגּול ְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻולא
מן ּתֹורמין - מקצתּה ׁשּנטמאת חּטים ׁשל ערמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶָָָָָָירק,
אֹו עּגּולים ׁשני היּו אם אבל ׁשּבּה. הּטמא על ׁשּבּה ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּטהֹור
טהֹורה ואחת טמאה אחת ערמֹות, ׁשּתי אֹו אגּדֹות ְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַַָָֻׁשּתי
ותֹורמין לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור מן יתרם לא - ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבצּדּה
ׁשּנאמר: - לכּתחּלה הּטמא על הּטהֹור מן מעׂשר ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּתרּומת

ׁשּבֹו. המקּדׁש מן טל מּמּנּו", מקּדׁשֹו ְְְִִִֶֶֶַָֹֻ"את
.Á,ּבׁשֹוגג - ּתרם ואם הּטהֹור. על הּטמא מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָאין

ׁשהרים וזה הּׁשירים, את ּתּקן לא - ּבמזיד ּתרּומה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּתרּומתֹו
ויתרם ויחזר ידעּתרּומה, ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ

על הּטמא מן לתרם ׁשּמּתר וׁשגג ידע, אם אבל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻֻּבּטמאה;
הרי - מעׂשר.הּטהֹור ּבתרּומת וכן ּכּמזיד. הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָ

.Ëעל הּתלּוׁש מן ולא הּתלּוׁש, על המחּבר מן ּתֹורמין ְְְִִִֵַַַַַָָָֹֻאין
אּלּוהמחּבר 'ּפרֹות ואמר: ּתלּוׁשין, ּפרֹות לֹו היּו ּכיצד? . ְְְִֵֵֵֵַַַָָָֻ

המחּברים' אּלּו ּפרֹות על ּתרּומה שלו]יהיּו אפּלּו[שאינם , ְְְֲִִִֵֵַַָָֻ
ערּוגֹות ׁשּתי לֹו ׁשהיּו אֹו 'לכׁשּיּתלׁשּו', ואמר:[שלו]אמר , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ְְְֲֲִִֵֵַָָָ'ּפרֹות
ּתרּומה יהיּו מחּברין זֹו ערּוגה 'ּפרֹות ׁשאמר: אֹו ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻֻמחּברים',
אמר: אם אבל ּכלּום. אמר לא - ּתלּוׁשין' זֹו ערּוגה ּפרֹות ְְֲֲִִֵַַַָָָָֹעל
זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ְְְֲֲִִֵֵַָָָ'ּפרֹות
מחּסר אינֹו לתלׁשם, ּובידֹו הֹואיל - ונתלׁשּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֻלכׁשּיּתלׁשּו',
ׁשּיביאּו והּוא, קּימין; ּדבריו ׁשניהן, ולכׁשּיּתלׁשּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמעׂשה;

ׁשּיאמר. ּבעת ׁשליׁש ְְְִֵֵֶֶַֹׁשּתיהן
.È;הּלח על הּיבׁש מן ולא הּיבׁש, על הּלח מן ּתֹורמין ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹאין

ּתרּומה ּתרּומתֹו ּתרם, ולּקטואם הּיֹום, ירק לּקט ּכיצד? . ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָ
ּדרּכֹו ּכן אם אּלא זה, על מּזה ּתֹורמין אין - למחר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ימים, ׁשלׁשה להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק וכן ימים; ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלהׁשּתּמר
מצטרף, הּימים ּבׁשלׁשת ׁשּלּקט ּכל - הּמלפפֹונֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכגֹון
ּבלבד, אחד יֹום להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק זה. על מּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָותֹורם

זה. על מּזה ּתֹורם - ּבערב ולּקט ּבׁשחרית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָולּקט
.‡Èולא ׁשעברה, ׁשנה ּפרֹות על זֹו ׁשנה מּפרֹות ּתֹורמין ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאין

אינּה - ּתרם ואם זֹו; ׁשנה ּפרֹות על ׁשעברה ׁשנה ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָמּפרֹות
ׁשנּתרּומה "ׁשנה ׁשּנאמר: הּׁשנה, ראׁש ערב ירק לּקט ה". ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

- הּׁשמׁש ׁשּבאה אחר ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעד
לּקט אם וכן יׁשן. וזה חדׁש, ׁשּזה זה; על מּזה ּתֹורמין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאין
הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא עד ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ּבערב ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאתרֹוג

מּזה ּתֹורמין אין - הּׁשמׁש מּׁשּבאה אחר אתרֹוג ולּקט ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוחזר
ּתבּואה למעׂשרֹות הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי ׁשאחד מּפני זה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל
הּׁשנה ראׁש ּבׁשבט עׂשר וחמּׁשה וקטנּיֹות, ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֹוירקֹות

האילן. ְְִַַָָלמעׂשרֹות
.·Èולא לארץ, חּוצה ּפרֹות על הארץ ּפרֹות ּתֹורמין ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאין

הארץ ּפרֹות על לארץ חּוצה עלמּפרֹות הארץ מּפרֹות ולא , ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ולא הארץ. ּפרֹות על סּוריה מּפרֹות ולא סּוריה, ְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹֹּפרֹות
ּפרֹות אֹו ׁשכחה לקט ּכגֹון ּבתרּומה, חּיבין ׁשאינן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּפרֹות
מּפרֹות ולא ּבתרּומה, ׁשחּיבין ּפרֹות על ּתרּומתם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנתרמה
אינּה ּתרם, ואם הּפטּורין. ּפרֹות על ּבתרּומה, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשחּיבין

ְָּתרּומה.
.‚È,ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מּמעׂשר ּתרּומה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהּמפריׁש

- אחרֹות ּפרֹות על נפּדּו, ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מּמעׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹאֹו
ּתרּומה.}אין{ ּתרּומתֹו ְְֵָָ

.„Èעלאי הּתֹורה מן ּבתרּומה חּיב ׁשהּוא מּדבר ּתֹורמין ן ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
על מּדבריהם החּיב מן ולא מּדבריהם, חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדבר
ויתרם ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם ואם הּתֹורה. מן .החּיב ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָֹֹ

.ÂËּכארץ הּוא הרי נקּוב, ּכדיעציץ ּבּנקב? יהיה וכּמה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשאינֹו ּבעציץ ּתבּואה זרע מּכזית. ּפחֹות והּוא קטן, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשרׁש
הּתבּואה ונגמרה נּקבֹו, ּכ ואחר ׁשליׁש, והביאה ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָנקּוב,
ׁשּיּקבּנּו עד נקּוב; ּבׁשאינֹו ּכצֹומח הּוא הרי - נקּוב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּוא

ׁשליׁש. ׁשּיביאּו ְִִֶֶָֹקדם
.ÊË,נקּוב ּבעציץ הּגדלין על ּבארץ הּגדלין מּפרֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹורם

ּתרּומה ּתרּומתֹו - ּבארץ הּגדלין על נקּוב עציץ מּפרֹות .אֹו ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּנקּוב על נקּוב מּׁשאינֹו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹּתרם
ּתרּומה, ּתרּומתֹו - נקּוב ׁשאינֹו על הּנקּוב מן ּתרם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹויתרם.
אחר. מּמקֹום ּומעׂשרֹות ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולא

.ÊÈ- הּוּדאי על הּדמאי ּומן הּדמאי, על הּדמאי מן ְְְִִֵַַַַַַַַַַַַהּתֹורם
עצמֹו ּבפני ואחד אחד מּכל ויתרם ויחזר ּתרּומה, .ּתרּומתֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּתאכל ולא ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּדמאי על הּוּדאי מן ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָֹּתרם

ּומעׂשרֹות. ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא ְְִֶֶַַַָָָעד
.ÁÈהחּטים על ׁשּבלים ּתֹורמין ׁשמן,אין על וזיתים , ְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַ

ּתרּומה אינּה ּתרם, ואם יין; על יטריחוענבים ׁשּלא ּגזרה, - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
זיתים על ׁשמן ּתֹורמין אבל .ולדר לכּתׁש הּכהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹאת
ּדֹומה? זה למה צּמּוקין; לעׂשֹותן ענבים על ויין ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָהּנכּבׁשין,
על הּיפה מן ּבזה, זה ּכלאים ׁשאינן מינין מּׁשני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלתֹורם
מּזיתי לא אבל ּכבׁש, זיתי על ׁשמן מּזיתי ּתֹורמין וכן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהרע.
אבל המבּׁשל, על מבּׁשל ׁשאינֹו מּיין ׁשמן; זיתי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻּכבׁש
ׁשאינֹו על הּצלּול מן מבּׁשל; ׁשאינֹו על המבּׁשל מן ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻֻלא
על מּתאנים הּצלּול; על צלּול מּׁשאינֹו לא אבל ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹצלּול,
לא אבל ּבמּדה, הּתאנים על מּגרֹוגרֹות ּבמנין, ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹּגרֹוגרֹות
- ּבמנין ּתאנים על ּגרֹוגרֹות ולא ּבמּדה, ּגרֹוגרֹות על ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּתאנים
אבל הּפת, על חּטים ותֹורמין יפה. ּבעין לעֹולם ׁשּיתרם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּכדי
אם - אּלּו ּובכל חׁשּבֹון. לפי אּלא החּטים על הּפת מן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלא

ּתרּומה. ּתרּומתֹו ְְַָָָּתרם,
.ËÈענבים על יין ולא הּנכּתׁשין, זיתים על ׁשמן ּתֹורמין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאין

על מלאכּתֹו ׁשּנגמרה מּדבר לתֹורם ּדֹומה ׁשּזה - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנדרכֹות
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ּתרּומתן ּתרמּו, ואם הּגמּור; על הּגמּור מן הּיקב", ְְְִִִֶַַַַָָָָָָמן
ְָּתרּומה.

מּׁשּיכבר‰. הּגרן? את ּתֹורמין מקצת,[יסנן]מאימתי ּכבר ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּכבּור ׁשאינֹו על הּכבּור מן ּביתֹוּתֹורם לתֹו ׁשּבלים המכּנס . ְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

מלילֹות שהן]לעׂשֹותן כמות מהן[לאכלם ּתֹורם זה הרי , ְֲֲִֵֵֵֶֶַָ
ֳִִׁשּבלים.

.Â;וערב ׁשתי ּבּה מּׁשּיהּלכּו הּגת? את ּתֹורמין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי
מּׁשּיעטנּו הּזיתים? את ּתֹורמין סחיטתם]מאימתי .[מתחילת ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.Êּתרּומתֹו ּתרם, ואם הּטמא; על הּטהֹור מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָאין
ׁשּנטמאּתרּומה ּדבלה ׁשל ׁשעּגּול מּסיני, למׁשה והלכה . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּבֹו. הּטמא על ׁשּבֹו הּטהֹור מן לכּתחּלה ּתֹורמין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָמקצתֹו
ׁשל אגּדה אפּלּו אּלא אחד, ּגּוף ׁשהּוא ּבלבד העּגּול ְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻולא
מן ּתֹורמין - מקצתּה ׁשּנטמאת חּטים ׁשל ערמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶָָָָָָירק,
אֹו עּגּולים ׁשני היּו אם אבל ׁשּבּה. הּטמא על ׁשּבּה ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּטהֹור
טהֹורה ואחת טמאה אחת ערמֹות, ׁשּתי אֹו אגּדֹות ְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַַָָֻׁשּתי
ותֹורמין לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור מן יתרם לא - ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבצּדּה
ׁשּנאמר: - לכּתחּלה הּטמא על הּטהֹור מן מעׂשר ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּתרּומת

ׁשּבֹו. המקּדׁש מן טל מּמּנּו", מקּדׁשֹו ְְְִִִֶֶֶַָֹֻ"את
.Á,ּבׁשֹוגג - ּתרם ואם הּטהֹור. על הּטמא מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָאין

ׁשהרים וזה הּׁשירים, את ּתּקן לא - ּבמזיד ּתרּומה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּתרּומתֹו
ויתרם ויחזר ידעּתרּומה, ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ

על הּטמא מן לתרם ׁשּמּתר וׁשגג ידע, אם אבל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻֻּבּטמאה;
הרי - מעׂשר.הּטהֹור ּבתרּומת וכן ּכּמזיד. הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָ

.Ëעל הּתלּוׁש מן ולא הּתלּוׁש, על המחּבר מן ּתֹורמין ְְְִִִֵַַַַַָָָֹֻאין
אּלּוהמחּבר 'ּפרֹות ואמר: ּתלּוׁשין, ּפרֹות לֹו היּו ּכיצד? . ְְְִֵֵֵֵַַַָָָֻ

המחּברים' אּלּו ּפרֹות על ּתרּומה שלו]יהיּו אפּלּו[שאינם , ְְְֲִִִֵֵַַָָֻ
ערּוגֹות ׁשּתי לֹו ׁשהיּו אֹו 'לכׁשּיּתלׁשּו', ואמר:[שלו]אמר , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ְְְֲֲִִֵֵַָָָ'ּפרֹות
ּתרּומה יהיּו מחּברין זֹו ערּוגה 'ּפרֹות ׁשאמר: אֹו ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻֻמחּברים',
אמר: אם אבל ּכלּום. אמר לא - ּתלּוׁשין' זֹו ערּוגה ּפרֹות ְְֲֲִִֵַַַָָָָֹעל
זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ְְְֲֲִִֵֵַָָָ'ּפרֹות
מחּסר אינֹו לתלׁשם, ּובידֹו הֹואיל - ונתלׁשּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֻלכׁשּיּתלׁשּו',
ׁשּיביאּו והּוא, קּימין; ּדבריו ׁשניהן, ולכׁשּיּתלׁשּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמעׂשה;

ׁשּיאמר. ּבעת ׁשליׁש ְְְִֵֵֶֶַֹׁשּתיהן
.È;הּלח על הּיבׁש מן ולא הּיבׁש, על הּלח מן ּתֹורמין ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹאין

ּתרּומה ּתרּומתֹו ּתרם, ולּקטואם הּיֹום, ירק לּקט ּכיצד? . ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָ
ּדרּכֹו ּכן אם אּלא זה, על מּזה ּתֹורמין אין - למחר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ימים, ׁשלׁשה להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק וכן ימים; ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלהׁשּתּמר
מצטרף, הּימים ּבׁשלׁשת ׁשּלּקט ּכל - הּמלפפֹונֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכגֹון
ּבלבד, אחד יֹום להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק זה. על מּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָותֹורם

זה. על מּזה ּתֹורם - ּבערב ולּקט ּבׁשחרית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָולּקט
.‡Èולא ׁשעברה, ׁשנה ּפרֹות על זֹו ׁשנה מּפרֹות ּתֹורמין ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאין

אינּה - ּתרם ואם זֹו; ׁשנה ּפרֹות על ׁשעברה ׁשנה ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָמּפרֹות
ׁשנּתרּומה "ׁשנה ׁשּנאמר: הּׁשנה, ראׁש ערב ירק לּקט ה". ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

- הּׁשמׁש ׁשּבאה אחר ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעד
לּקט אם וכן יׁשן. וזה חדׁש, ׁשּזה זה; על מּזה ּתֹורמין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאין
הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא עד ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ּבערב ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאתרֹוג

מּזה ּתֹורמין אין - הּׁשמׁש מּׁשּבאה אחר אתרֹוג ולּקט ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוחזר
ּתבּואה למעׂשרֹות הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי ׁשאחד מּפני זה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל
הּׁשנה ראׁש ּבׁשבט עׂשר וחמּׁשה וקטנּיֹות, ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֹוירקֹות

האילן. ְְִַַָָלמעׂשרֹות
.·Èולא לארץ, חּוצה ּפרֹות על הארץ ּפרֹות ּתֹורמין ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאין

הארץ ּפרֹות על לארץ חּוצה עלמּפרֹות הארץ מּפרֹות ולא , ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ולא הארץ. ּפרֹות על סּוריה מּפרֹות ולא סּוריה, ְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹֹּפרֹות
ּפרֹות אֹו ׁשכחה לקט ּכגֹון ּבתרּומה, חּיבין ׁשאינן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּפרֹות
מּפרֹות ולא ּבתרּומה, ׁשחּיבין ּפרֹות על ּתרּומתם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנתרמה
אינּה ּתרם, ואם הּפטּורין. ּפרֹות על ּבתרּומה, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשחּיבין

ְָּתרּומה.
.‚È,ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מּמעׂשר ּתרּומה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהּמפריׁש

- אחרֹות ּפרֹות על נפּדּו, ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מּמעׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹאֹו
ּתרּומה.}אין{ ּתרּומתֹו ְְֵָָ

.„Èעלאי הּתֹורה מן ּבתרּומה חּיב ׁשהּוא מּדבר ּתֹורמין ן ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
על מּדבריהם החּיב מן ולא מּדבריהם, חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדבר
ויתרם ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם ואם הּתֹורה. מן .החּיב ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָֹֹ

.ÂËּכארץ הּוא הרי נקּוב, ּכדיעציץ ּבּנקב? יהיה וכּמה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשאינֹו ּבעציץ ּתבּואה זרע מּכזית. ּפחֹות והּוא קטן, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשרׁש
הּתבּואה ונגמרה נּקבֹו, ּכ ואחר ׁשליׁש, והביאה ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָנקּוב,
ׁשּיּקבּנּו עד נקּוב; ּבׁשאינֹו ּכצֹומח הּוא הרי - נקּוב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּוא

ׁשליׁש. ׁשּיביאּו ְִִֶֶָֹקדם
.ÊË,נקּוב ּבעציץ הּגדלין על ּבארץ הּגדלין מּפרֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹורם

ּתרּומה ּתרּומתֹו - ּבארץ הּגדלין על נקּוב עציץ מּפרֹות .אֹו ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּנקּוב על נקּוב מּׁשאינֹו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹּתרם
ּתרּומה, ּתרּומתֹו - נקּוב ׁשאינֹו על הּנקּוב מן ּתרם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹויתרם.
אחר. מּמקֹום ּומעׂשרֹות ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולא

.ÊÈ- הּוּדאי על הּדמאי ּומן הּדמאי, על הּדמאי מן ְְְִִֵַַַַַַַַַַַַהּתֹורם
עצמֹו ּבפני ואחד אחד מּכל ויתרם ויחזר ּתרּומה, .ּתרּומתֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּתאכל ולא ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּדמאי על הּוּדאי מן ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָֹּתרם

ּומעׂשרֹות. ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא ְְִֶֶַַַָָָעד
.ÁÈהחּטים על ׁשּבלים ּתֹורמין ׁשמן,אין על וזיתים , ְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַ

ּתרּומה אינּה ּתרם, ואם יין; על יטריחוענבים ׁשּלא ּגזרה, - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
זיתים על ׁשמן ּתֹורמין אבל .ולדר לכּתׁש הּכהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹאת
ּדֹומה? זה למה צּמּוקין; לעׂשֹותן ענבים על ויין ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָהּנכּבׁשין,
על הּיפה מן ּבזה, זה ּכלאים ׁשאינן מינין מּׁשני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלתֹורם
מּזיתי לא אבל ּכבׁש, זיתי על ׁשמן מּזיתי ּתֹורמין וכן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהרע.
אבל המבּׁשל, על מבּׁשל ׁשאינֹו מּיין ׁשמן; זיתי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻּכבׁש
ׁשאינֹו על הּצלּול מן מבּׁשל; ׁשאינֹו על המבּׁשל מן ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻֻלא
על מּתאנים הּצלּול; על צלּול מּׁשאינֹו לא אבל ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹצלּול,
לא אבל ּבמּדה, הּתאנים על מּגרֹוגרֹות ּבמנין, ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹּגרֹוגרֹות
- ּבמנין ּתאנים על ּגרֹוגרֹות ולא ּבמּדה, ּגרֹוגרֹות על ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּתאנים
אבל הּפת, על חּטים ותֹורמין יפה. ּבעין לעֹולם ׁשּיתרם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּכדי
אם - אּלּו ּובכל חׁשּבֹון. לפי אּלא החּטים על הּפת מן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלא

ּתרּומה. ּתרּומתֹו ְְַָָָּתרם,
.ËÈענבים על יין ולא הּנכּתׁשין, זיתים על ׁשמן ּתֹורמין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאין

על מלאכּתֹו ׁשּנגמרה מּדבר לתֹורם ּדֹומה ׁשּזה - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנדרכֹות
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מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּתרּומה,ּדבר ּתרּומתֹו - ּתרם ואם . ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
הראׁשֹונה עצמן. ּבפני והענבים הּזיתים מן ויתרם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹויחזר
ּתרּומֹות ּכׁשאר עליה חּיב והאֹוכלּה עצמּה, ּבפני ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָמדּמעת

הּׁשנּיה. לא אבל ְְֲִַָָֹּגמּורֹות;
.Îעל זיתים אֹו לאכלן, ׁשּדעּתֹו זיתים על ׁשמן ׁשּתרם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי

ענבים על יין ׁשּתרם אֹו לאכילה, הּכל על ודעּתֹו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹזיתים
ענ על ענבים אֹו לאכילה, ונמלׁשהם לאכילה, והּכל בים ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

אינֹו - עליהן ּתרם ׁשּכבר והענבים הּזיתים ודר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלדרכן,
ולתרם לחזר צרי. ְְֲִִַָֹֹ

.‡Îחמץ על יין ּתֹורמין אבל יין, על חמץ ּתֹורמין -אין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
על חמץ לתרם ּבלּבֹו היה הן; אחד מין והחמץ, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשהּיין

ּתרּומה. אינּה - יין ׁשּתרם החמץ ונמצא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹחמץ,
.·Îאם - חמץ ונמצאת הּיין, על יין ׁשל חבית ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּתֹורם

אחר ואם ּתרּומה; אינּה ּתרמּה, ׁשּלא עד חמץ ׁשהיתה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹנֹודע
ּתרּומה, - ספק ואם ּתרּומה. זֹו הרי החמיצה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּתרמּה

ויתרם אבּטיחויחזר מרה, ונמצאת קּׁשּות הּתֹורם וכן . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹ
נקּורין ׁשּנמצאּו אֹו סרּוח, ואסוריםונמצא [מחוררים. ְְְְְִִִֶַָָ

נחש] לארס מחשש ונמצאתבאכילה יין ׁשל חבית ּתרם ,ְְִִִֵֶַַָָ
ואין ׁשנּיה. ויתרם ויחזר ּתרּומה, - לׁשּתֹותּה ׁשאסּור ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹֻמגּלה
מּׁשּתיהן אחת והאֹוכל עצמּה, ּבפני מדּמעת מּׁשּתיהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאחת

חמׁש. חּיב ֵֶַָֹאינֹו
.‚Î;מדּמעתן אינּה החּלין, לתֹו מהן אחת נפלה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּכיצד?

למקֹום ׁשּתיהן נפלּו מדּמעת. אינּה אחר, למקֹום ׁשנּיה ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָנפלה
ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מדּמעֹות ׁשּתיהן,אחד, זר אכל אם וכן . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

וחמׁשּה ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה עֹוׂשהמׁשּלם הּוא ּכיצד . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
הּגדֹולה. ּדמי הּכהן מן ונֹוטל אחד, לכהן נֹותנן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּבׁשּתיהן?

.„Îעל ּתרּומה להפריׁשּה והּניחּה החבית, את ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבֹודק
זמן ּולאחר לּכהן, ויּתנּנה ּתרּומה, ּכּלּה ׁשּתעׂשה עד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻאחרים,
ימים, ׁשלׁשה עד ּתחּלה ׁשּבדקּה מעת - חמץ ּומצאּה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹּבדקּה
ׁשּלֹו ׁשהּתרּומה הּימים ּבאֹותן ׁשחׁשב יין וכל יין, ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָוּדאי
וצרי ספק, - ואיל מּכאן מתּקן; הּוא הרי זֹו, ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻּבחבית

ׁשנּיה ּתרּומה מּמּנּו .להפריׁש ְְְְִִִֶַָָ
.‰Îלהפריׁש ׁשהּניחֹו הּיין את לבּדק צרי ּפרקים ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹּבׁשלׁשה

ּבּקדים הן: ואּלּו החמיץ; ׁשּמא מזרחית]עליו, ׁשל[רוח ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
החג סוכות]מֹוצאי במוצאי הּסמדר,[המנשבת ּובהֹוצאת , ְְֵֶַַַָָָָ

ּבחזקת עליו מפריׁשין מּגּתֹו, ויין לּבסר. מים ּכניסת ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹּובׁשעת
יֹום. ארּבעים יין ְִִֶַַָׁשהּוא

.ÂÎּתרּומה ׁשּיעׂשּו עד עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמּניח
אם - הּמּקף מן אּלא לכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין ּפי על אף -ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
זה הרי - ׁשאבדּו מצאן קּימין. ּבחזקת הן הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהפריׁש,
אחר אּלא עליהן הפריׁש לא ׁשּמא ּׁשּתּקן, מה לכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחֹוׁשׁש

ׁשנּיה ּתרּומה מפריׁש ,ּולפיכ .ׁשאבדּו; ְְְְְִִִֶַָָָָ

וּפרק ¤¤

לּכהנים‡. נאכלת מעׂשר ּותרּומת ּביןּתרּומה ּגדֹולים ּבין - ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּובהמּתן, הּכנענים ועבדיהן הן נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָקטּנים,

ׁשּברח, ּכהן עבד ּכסּפֹו". קנין נפׁש יקנה ּכי "וכהן, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
אֹוכלין. אּלּו הרי - ׁשּמרדה ּכהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָֹואׁשת

מיחס·. ּכהן אּלא אֹותּה, אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל ;ּתרּומה ְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֻ
ּבלבד. ּדבריהם ׁשל ּבתרּומה אֹוכלין חזקה, ּכהני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
ּבין מעׂשר, ּתרּומת ּבין ּגדֹולה ּתרּומה ּבין - טהֹורה ְְְְְֲֵֵֵֵַַָָָָּותרּומה
ּתלמיד לכהן אּלא נּתנת אינּה - ּדבריהם ׁשל ּבין ּתֹורה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשל

טמאה, ּתרּומה לאכל ׁשאסּור מּפני הארץחכמים; עּמי וכל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשּירצה. ּכהן לכל טמאה ּתרּומה נֹותן ,לפיכ טמאה. ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּבחזקת

ויֹום‚. ׁשנים ׁשלׁש ּבת קטּנה אפּלּו לכהן, ׁשּנּׂשאת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹיׂשראלית
ּבתרּומה ּתאכל - ׁשּתאכלאחד ּתֹורה, ודין וׁשֹוק; וחזה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשּתאכל, חכמים אסרּו אבל קנינֹו. היא ׁשהרי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמּׁשּנתארסה,
לאביה ּתרּומה ּתאכיל ׁשּמא - ּגזרה לחּפה; ׁשּתּכנס ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻעד

א ּכׁשהיא אביה.ּולאחיה, ּבבית רּוסה ְְְֲִִִֵֶָָָָָ
ּבתרּומה,„. אֹוכלת אינּה - לכהן ׁשּנּׂשאת וׁשֹוטה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹחרׁשת

לחרׁשת, ּכהן חרׁש יּׂשא ׁשּמא ּגזרה אביה; הּׂשיאּה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹאפּלּו
אֹותּה יׂשראלויאכיל ּבת חרׁשת ּתאכל ׁשּלא ּגזרּו, לפיכ ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ְָּכלל.
יאכל‰. לא זר, "וכל ׁשּנאמר: ּתרּומֹות, לאכל אסּור - ְְֱֱֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּזר

קדׁש, יאכל לא - ׂשכירֹו אֹו ּכהן ּתֹוׁשב היה אפּלּו ְֲִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹֹקדׁש".
זה - ּתֹוׁשב קדׁש"; יאכל לא וׂשכיר, ּכהן "ּתֹוׁשב ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּנאמר:
הּוא הרי עברי, ועבד ׁשנים. ׂשכיר זה - וׂשכיר עֹולם, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָׂשכיר
"וכל ׁשּנאמר: - ּכּזר היא הרי הּזר, אׁשת וכהנת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכתֹוׁשב.

אׁשּתֹו. ּבין הּוא ּבין ְִֵֵָזר",
.Âׁשהיה ּבין טמא ׁשהיה ּבין - ּבזדֹון ּתרּומה ׁשאכל ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָזר

חּיבטהֹור - טמאה ׁשאכל ּבין טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל ּבין , ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ולֹוקה יחּללהּו". ּכי ּבֹו, "ּומתּו ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמיתה

אכילתּה לֹוקהעל ׁשאינֹו ּׁשאכל, מה ּדמי מׁשּלם ואינֹו , ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
"ואיׁש, ׁשּנאמר: חמׁש, מֹוסיף - ּבׁשגגה אכל ואם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּומׁשּלם.

וגֹו'". חמׁשיתֹו ויסף - ּבׁשגגה קדׁש יאכל ְְְֲִִִִֶַַָָָֹֹּכי
.Êהּקדׁשים ּבתרּומת היא זר, לאיׁש תהיה ּכי - ּכהן ְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָֹ"ּובת

לּה לאסּור ּתּבעל ׁשאם זה: ּבלאו ענינים ׁשני - תאכל" ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹלא
ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו חללה, אֹו זֹונה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָותעׂשה
חלל, ּכל ּכדין לעֹולם ּבּתרּומֹות לאכל אסּורה היא הרי -ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָָֹ
היא הרי - ליׂשראל ּתּנׂשא וׁשאם ּדבר; לכל ּכּזר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשהחלל
לעֹולם, וׁשֹוק חזה ׁשהּוא הּקדׁשים מן ּבּמּורם לאכל ְֱֲֳִִֶֶֶַַָָָָָָֹאסּורה

מת. אֹו ׁשּגרׁשּה ּפי על ְִֵֵֶַַָאף
.Á,מת אֹו הּיׂשראלי ׁשּגרׁשּה אחר אֹוכלת - הּתרּומֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאבל

ּבן מּמּנה הּניח לא אלמנהאם תהיה ּכי ּכהן "ּובת ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּכנעּוריה, אביה ּבית אל וׁשבה - לּה אין וזרע ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּוגרּוׁשה,

ּתאכל". אביה ִִֵֶֶָָֹמּלחם
.Ëחֹוזרת לחם; ּכל ולא "מּלחם", - למדּו הּׁשמּועה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּפי

וׁשֹוק לחזה חֹוזרת ואינּה לתרּומה, .היא ְְְִִֵֶֶֶָָָָ
.Èׁשּנבעלה ויׂשראלית לוּיה אפּלּו אּלא ּבלבד, הּכהנת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹולא

אסּורה - זֹונה ונעׂשת הֹואיל - לּה ּבתרּומהלאסּור לאכל ְְְֱֲֲִִֶַָָָָָָֹ
מּכהן זרע לּה ׁשּיׁש ּפי על ואף .לעֹולם, ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

.‡Èּפי על ואף ּבתרּומה, אֹוכלת אינּה הּׁשבּויה ,ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ
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לֹומר ׁשּנאמנת ׁשבּויה וכל אני'; 'טהֹורה אֹומרת ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהיא
הרי לבעלּה, מּתרת ׁשּתהיה ּכדי עד לּה ׁשּיׁש אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ'טהֹורה',

ּבתרּומה אֹוכלת מןזֹו נפסלה לא - לבהמה והּנרּבעת . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ואֹוכלת. ְְֶֶַָֻהּכהּנה,

.·Èּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת מּכהן, זרע לּה ׁשּיׁש ּביןיׂשראלית - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
זרע ואפּלּו ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואפּלּו נקבֹות, ּבין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֻזכרים

לּה" אין "וזרע ׁשּנאמר: העֹולם, סֹוף עד חז"ל:הּזרע [ודרשו ְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לה"] ."עיין

.‚Èּכהן זרע ּכ - אֹותּה ּפֹוסל מּכהנת יׂשראל ׁשּזרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשם
אֹותּה מאכיל ּכיצד?מּיׂשראלית ּפסּול. זרע ׁשהּוא ּפי על ואף , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

מּמּנּו וילדה ליׂשראל, ּכהנת אֹו לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבת
לממזר, ׁשּנּׂשאת אֹו עליה, ערוה ׁשהּוא מי הּבת על ּובא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבת,
יׂשראל ּבת אּמֹו אם היתה - קּים הּממזר והרי הּבת, ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָּומתה
ּבתרּומה. ּתאכל לא ליׂשראל, ּכהן ּבת ּבתרּומה; ּתאכל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹֹֹֹֹלכהן,

.„Èּפי על ואף זרעּה, ּבׁשביל אֹוכלת ׁשהיא למדּת, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנה
אינֹו יׂשראל ואפּלּו ּפסּול הּזרע לֹומר,ׁשאֹותֹו צרי ואין ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

נׂשּואה ׁשהּבת ּפי על אף מּכהן, ּבת לּה היתה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאם
הּבת ּבׁשביל אֹוכלת אּמּה הרי - נתחּללה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָליׂשראל,

ְַָהּפסּולה.
.ÂËׁשאינּה הּכהנת - ּבֹו זרעּהּכּיֹוצא מּפני אֹוכלת ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכהן ּבת ּכיצד? ּכהנים. הּזרע ׁשאֹותֹו ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּמּיׂשראל,
לכהן, ונּׂשאת הּבת והלכה ּבת, מּמּנּו וילדה ליׂשראל, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּנּׂשאת

את מאכיל ּגדֹול, ּכהן להיֹות ראּוי זה הרי - ּבן מּמּנּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוילדה
אּמֹו ׁשּמתה ּפי על ואף אּמֹו, אם את ּופֹוסל וזאתאּמֹו, ; ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

הּתרּומה'. מן ּפֹוסלני ׁשהּוא ּגדֹול, ּכהן ּבּתי ּכבן 'לא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹאֹומרת:
.ÊËמאכיל ואינֹו זרע, מּׁשּום ּפֹוסל אינֹו ּכהנתהעבד ּכיצד? . ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

מּמּנּו וילדה לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראלית אֹו ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּנּׂשאת
הּבן ּומת עבד, מּמּנּו וילדה הּׁשפחה, על ונכּבׁש הּבן והל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבן,
יׂשראל ּבת זה עבד ׁשל אביו אם היתה - קּים העבד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוהרי
- ּתאכל ליׂשראל, ּכהן ּבת היתה ּבתרּומה; ּתאכל לא ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֹֹֹֹלכהן,

יחּוס. להם אין ׁשהעבדים זרע, זה ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאין
.ÊÈוחזרה ּבן, מּמּנּו ולּה ומת, לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבת

ולּה הּיׂשראלי, מת ּבתרּומה. ּתאכל לא - ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹונּׂשאת
אֹוכלת מּיׂשראל, ּבנּה מת ּבתרּומה; ּתאכל לא - ּבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמּמּנּו

הראׁשֹון ּבנּה .ּבׁשביל ְְִִִָָ
.ÁÈוחזרה ּבן, מּמּנּו לּה ויׁש ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבת

ּתאכל ּבן, מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה; ּתאכל - לכהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹונּׂשאת
ּבנּה מּפני לאכל, אסּורה - מּכהן ּבנּה מת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָֹֹּבתרּומה;
ּכנעּוריה, אביה לבית חֹוזרת - מּיׂשראל ּבנּה מת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּמּיׂשראל.

וׁשֹוק ּבחזה אֹוכלת ואינּה ּבתרּומה; .ואֹוכלת ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָ
.ËÈ,ּבן מּמּנּו לּה ויׁש ּתחּלה, ליׂשראל ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּבת

- ּבן מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה; אֹוכלת - לכהן ונּׂשאת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹוחזרה
ׁשהאכילּה ּכמֹו מאכילּה הּוא ׁשהרי האחרֹון, ּבנּה ּבפני ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹוכלת

.אביו ִָ
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הרּבים‡. ּברׁשּות הּמעביר אֹו לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָאין
ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּגּבי מעל ׁשּיעקר עד חּיב, אּמֹות לארּבע ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹחּוץ
ּגּבי על ויּניח יתר, אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָארּבעה

ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש .מקֹום ְְֵֶַַַָָָָָ
.·,לפיכ ארּבעה; על ּכארּבעה לֹו חׁשּובה אדם, ׁשל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָידֹו

ּביד והּניחֹו זֹו, ּברׁשּות העֹומד אדם מּיד החפץ עקר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאם
חּיב - ׁשנּיה ּברׁשּות העֹומד אחר עֹומדאדם היה אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ

ועקר ׁשנּיה לרׁשּות ידֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּבאחת
- אליו ידֹו והחזיר ּבּה, העֹומד אדם מּיד אֹו מּמּנה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחפץ
ּבֹו, עֹומד ׁשהּוא ּבמקֹום החפץ הּניח ׁשּלא ּפי על ואף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹחּיב;

ּבארץ. ּכמּנח הּוא הרי ּבידֹו, והּוא ְְְֲִֵֶָָָָֻהֹואיל
האכל‚. להֹוציא וחׁשב לרׁשּות, מרׁשּות ויצא אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהיה

ּפיו מׂשימה ׁשּמחׁשבּתֹו מּפני חּיב; - לרׁשּות מרׁשּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבפיו

[- את ּכדר[מחשיבה הֹוציא ׁשּלא ּפי על אף ְִִֶֶֶַַָֹמקֹום,
אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהּמֹוציאין.

רקק אֹו מים עקר[ירק]והׁשּתין ׁשהרי חּיב; - ׁשנּיה ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּכאּלּו אֹותֹו עֹוׂשה ּומחׁשבּתֹו ׁשנּיה, ּברׁשּות והּניח ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָמרׁשּות,
ּברׁשּות אּמה ּופי זֹו, ּברׁשּות עֹומד היה מקֹום. ּגּבי מעל ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָעקר

ּפטּור. - ּבּה והׁשּתין ְְְִִִָָָׁשנּיה,
ׁשנּיה,„. לרׁשּות ידֹו ּופׁשט רׁשּיֹות, מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֻהיה

חּיב; - והֹוציאן מים, מלאה ּגּמה ּגּבי מעל מים מּׁשם ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻונטל
הארץ על מּנחין הן ּכאּלּו ּכּלן, ּכליׁשהּמים היה אם אבל . ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

מן ולקח ידֹו ּופׁשט הּכלי, ּגּבי על ּופרֹות הּמים, ּגּבי על ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָצף
ּגּבי על הּפרֹות נחּו לא ׁשהרי ּפטּור; - והֹוציא ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּפרֹות,
צרי ואין ארּבעה. מקֹום ּגּבי מעל עקר ׁשּלא ונמצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהארץ,
ׁשהּוא - והֹוציאן הּמים, ּפני על צפין הּפרֹות היּו אם ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָלֹומר,
הּׁשמן, מן וקלט הּמים, ּגּבי על צף ׁשמן היה אם וכן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּפטּור.

ּפטּור. - ְִָוהֹוציאֹו
עד‰. חּיב, לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ׁשאין אמרנּו, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכבר

עקר ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר אם אבל ויּניח; ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשּיעקר
ּפטּור ּופׁשט- רׁשּיֹות, מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

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



קכג zay zekld - fenz `"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לֹומר ׁשּנאמנת ׁשבּויה וכל אני'; 'טהֹורה אֹומרת ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהיא
הרי לבעלּה, מּתרת ׁשּתהיה ּכדי עד לּה ׁשּיׁש אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ'טהֹורה',

ּבתרּומה אֹוכלת מןזֹו נפסלה לא - לבהמה והּנרּבעת . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ואֹוכלת. ְְֶֶַָֻהּכהּנה,

.·Èּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת מּכהן, זרע לּה ׁשּיׁש ּביןיׂשראלית - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
זרע ואפּלּו ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואפּלּו נקבֹות, ּבין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֻזכרים

לּה" אין "וזרע ׁשּנאמר: העֹולם, סֹוף עד חז"ל:הּזרע [ודרשו ְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לה"] ."עיין

.‚Èּכהן זרע ּכ - אֹותּה ּפֹוסל מּכהנת יׂשראל ׁשּזרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשם
אֹותּה מאכיל ּכיצד?מּיׂשראלית ּפסּול. זרע ׁשהּוא ּפי על ואף , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

מּמּנּו וילדה ליׂשראל, ּכהנת אֹו לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבת
לממזר, ׁשּנּׂשאת אֹו עליה, ערוה ׁשהּוא מי הּבת על ּובא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבת,
יׂשראל ּבת אּמֹו אם היתה - קּים הּממזר והרי הּבת, ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָּומתה
ּבתרּומה. ּתאכל לא ליׂשראל, ּכהן ּבת ּבתרּומה; ּתאכל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹֹֹֹֹלכהן,

.„Èּפי על ואף זרעּה, ּבׁשביל אֹוכלת ׁשהיא למדּת, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנה
אינֹו יׂשראל ואפּלּו ּפסּול הּזרע לֹומר,ׁשאֹותֹו צרי ואין ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

נׂשּואה ׁשהּבת ּפי על אף מּכהן, ּבת לּה היתה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאם
הּבת ּבׁשביל אֹוכלת אּמּה הרי - נתחּללה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָליׂשראל,

ְַָהּפסּולה.
.ÂËׁשאינּה הּכהנת - ּבֹו זרעּהּכּיֹוצא מּפני אֹוכלת ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכהן ּבת ּכיצד? ּכהנים. הּזרע ׁשאֹותֹו ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּמּיׂשראל,
לכהן, ונּׂשאת הּבת והלכה ּבת, מּמּנּו וילדה ליׂשראל, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּנּׂשאת

את מאכיל ּגדֹול, ּכהן להיֹות ראּוי זה הרי - ּבן מּמּנּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוילדה
אּמֹו ׁשּמתה ּפי על ואף אּמֹו, אם את ּופֹוסל וזאתאּמֹו, ; ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

הּתרּומה'. מן ּפֹוסלני ׁשהּוא ּגדֹול, ּכהן ּבּתי ּכבן 'לא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹאֹומרת:
.ÊËמאכיל ואינֹו זרע, מּׁשּום ּפֹוסל אינֹו ּכהנתהעבד ּכיצד? . ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

מּמּנּו וילדה לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראלית אֹו ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּנּׂשאת
הּבן ּומת עבד, מּמּנּו וילדה הּׁשפחה, על ונכּבׁש הּבן והל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבן,
יׂשראל ּבת זה עבד ׁשל אביו אם היתה - קּים העבד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוהרי
- ּתאכל ליׂשראל, ּכהן ּבת היתה ּבתרּומה; ּתאכל לא ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֹֹֹֹלכהן,

יחּוס. להם אין ׁשהעבדים זרע, זה ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאין
.ÊÈוחזרה ּבן, מּמּנּו ולּה ומת, לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבת

ולּה הּיׂשראלי, מת ּבתרּומה. ּתאכל לא - ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹונּׂשאת
אֹוכלת מּיׂשראל, ּבנּה מת ּבתרּומה; ּתאכל לא - ּבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמּמּנּו

הראׁשֹון ּבנּה .ּבׁשביל ְְִִִָָ
.ÁÈוחזרה ּבן, מּמּנּו לּה ויׁש ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבת

ּתאכל ּבן, מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה; ּתאכל - לכהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹונּׂשאת
ּבנּה מּפני לאכל, אסּורה - מּכהן ּבנּה מת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָֹֹּבתרּומה;
ּכנעּוריה, אביה לבית חֹוזרת - מּיׂשראל ּבנּה מת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּמּיׂשראל.

וׁשֹוק ּבחזה אֹוכלת ואינּה ּבתרּומה; .ואֹוכלת ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָ
.ËÈ,ּבן מּמּנּו לּה ויׁש ּתחּלה, ליׂשראל ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּבת

- ּבן מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה; אֹוכלת - לכהן ונּׂשאת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹוחזרה
ׁשהאכילּה ּכמֹו מאכילּה הּוא ׁשהרי האחרֹון, ּבנּה ּבפני ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹוכלת

.אביו ִָ
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הרּבים‡. ּברׁשּות הּמעביר אֹו לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָאין
ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּגּבי מעל ׁשּיעקר עד חּיב, אּמֹות לארּבע ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹחּוץ
ּגּבי על ויּניח יתר, אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָארּבעה

ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש .מקֹום ְְֵֶַַַָָָָָ
.·,לפיכ ארּבעה; על ּכארּבעה לֹו חׁשּובה אדם, ׁשל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָידֹו

ּביד והּניחֹו זֹו, ּברׁשּות העֹומד אדם מּיד החפץ עקר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאם
חּיב - ׁשנּיה ּברׁשּות העֹומד אחר עֹומדאדם היה אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ

ועקר ׁשנּיה לרׁשּות ידֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּבאחת
- אליו ידֹו והחזיר ּבּה, העֹומד אדם מּיד אֹו מּמּנה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחפץ
ּבֹו, עֹומד ׁשהּוא ּבמקֹום החפץ הּניח ׁשּלא ּפי על ואף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹחּיב;

ּבארץ. ּכמּנח הּוא הרי ּבידֹו, והּוא ְְְֲִֵֶָָָָֻהֹואיל
האכל‚. להֹוציא וחׁשב לרׁשּות, מרׁשּות ויצא אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהיה

ּפיו מׂשימה ׁשּמחׁשבּתֹו מּפני חּיב; - לרׁשּות מרׁשּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבפיו

[- את ּכדר[מחשיבה הֹוציא ׁשּלא ּפי על אף ְִִֶֶֶַַָֹמקֹום,
אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהּמֹוציאין.

רקק אֹו מים עקר[ירק]והׁשּתין ׁשהרי חּיב; - ׁשנּיה ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּכאּלּו אֹותֹו עֹוׂשה ּומחׁשבּתֹו ׁשנּיה, ּברׁשּות והּניח ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָמרׁשּות,
ּברׁשּות אּמה ּופי זֹו, ּברׁשּות עֹומד היה מקֹום. ּגּבי מעל ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָעקר

ּפטּור. - ּבּה והׁשּתין ְְְִִִָָָׁשנּיה,
ׁשנּיה,„. לרׁשּות ידֹו ּופׁשט רׁשּיֹות, מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֻהיה

חּיב; - והֹוציאן מים, מלאה ּגּמה ּגּבי מעל מים מּׁשם ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻונטל
הארץ על מּנחין הן ּכאּלּו ּכּלן, ּכליׁשהּמים היה אם אבל . ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

מן ולקח ידֹו ּופׁשט הּכלי, ּגּבי על ּופרֹות הּמים, ּגּבי על ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָצף
ּגּבי על הּפרֹות נחּו לא ׁשהרי ּפטּור; - והֹוציא ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּפרֹות,
צרי ואין ארּבעה. מקֹום ּגּבי מעל עקר ׁשּלא ונמצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהארץ,
ׁשהּוא - והֹוציאן הּמים, ּפני על צפין הּפרֹות היּו אם ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָלֹומר,
הּׁשמן, מן וקלט הּמים, ּגּבי על צף ׁשמן היה אם וכן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּפטּור.

ּפטּור. - ְִָוהֹוציאֹו
עד‰. חּיב, לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ׁשאין אמרנּו, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכבר

עקר ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר אם אבל ויּניח; ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשּיעקר
ּפטּור ּופׁשט- רׁשּיֹות, מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
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ׁשּנתן אֹו מּמּנּו; אחד ּונטלֹו ּבידֹו, וחפץ ׁשנּיה לרׁשּות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָידֹו
אליו ידיו והחזיר חפץ, לידֹו עצמו]אחד ׁשניהם[כלפי - ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

הּניח. וזה עקר, ׁשּזה מּפני ְְְִִִִֵֶֶֶַַָּפטּורים;
.Âמּׁשלׁשה למעלה ידֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ;ּבּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹ

ּכמי זה הרי - לארץ סמּו ׁשלׁשה ּבתֹו ידֹו היתה אם ְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹאבל
וחּיב. ּבארץ, ְִִֶֶַַָָָׁשהּניח

.Êידֹו חברֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֻהיה
והכניסֹו זֹו, ּברׁשּות העֹומד זה מּיד חפץ ונטל ׁשנּיה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמרׁשּות
- העֹומד זה ּביד והּניחֹו מאצלֹו, חפץ ׁשהֹוציא אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאצלֹו;

ּכלּום עׂשה לא העֹומד נטלזה אֹו ּבידֹו, נתן חברֹו ׁשהרי , ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
והּניח. עקר ׁשהרי - חּיב וחברֹו ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָמּידֹו;

.Áחפץ חברֹו ונתן אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהיה
ועמד ׁשנּיה, לרׁשּות החפץ ּבאֹותֹו ויצא ּגּביו, על אֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבידֹו
ּכעקירת ׁשעליו, ּבחפץ ּגּופֹו ׁשעקירת מּפני חּיב; - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשם
החפץ ּכהּנחת החפץ, ּבאֹותֹו ועמידתֹו רׁשּות; מאֹותּה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהחפץ

ּבּה ׁשעמד ׁשּבידֹו,ּבּקרקע ּבחפץ יצא אם ,לפיכ על. אֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
- ּבידֹו והּוא ונכנס חזר אּלא ׁשנּיה, ּברׁשּות עמד ולא ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹּגּביו,
לפי ּפטּור; - הּיֹום ׁשּיצא עד ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ונכנס יצא ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻאפּלּו
עדין עליו, הּמּׂשאֹוי לתּקן עמד ואפּלּו הּניח. ולא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹׁשעקר

לנּוח. ׁשּיעמד עד - הּוא ֲֶַַַָָֹּפטּור
.Ëּכל אפּלּו ּבּה רץ - ּכתפֹו על חבילתֹו ׁשהיתה מי ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

אבל ּבּה; רץ ׁשּיהיה והּוא, ׁשּיעמד; עד חּיב ואינֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּיֹום,
,לפיכ ואסּור. ּומּניח, ּכעֹוקר זה הרי - מעט מעט הל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאם
עד ּבּה רץ - ּכתפֹו על וחבילתֹו הּיֹום, עליו ׁשּקדׁש ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

יד ּכלאחר ׁשם וזֹורקּה לביתֹו, .ׁשּיּגיע ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
.Èאּמֹות מארּבע ּפחֹות ּבֹו והל הרּבים, מרׁשּות חפץ ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָעקר

ּכל אפּלּו - ועמד אּמֹות מארּבע ּפחֹות והל וחזר ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָועמד,
אבל לנּוח; ּבׁשעמד אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. - ּכּלֹו ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֻֻהּיֹום
חּוץ ּוכׁשּיעמד ,ּכמהּל זה הרי מּׂשאֹו, לתּקן עמד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאם
אּמֹות לארּבע חּוץ ׁשּיעמד והּוא חּיב; האּמֹות, ְְְְְֲֶַַַַַַַַָָֹלארּבע
ואינֹו ,ּכמהּל הּוא עדין מּׂשאֹו, לתּקן יעמד אם אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹלנּוח,

האּמֹות לארּבע חּוץ לנּוח ׁשּיעמד עד .חּיב ְְֲֶַַַַַַַָָָֹ
.‡Èוהגּביּה הארץ, על מּנח ּבֹו וכּיֹוצא רמח אֹו קנה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻהיה

והׁשליכֹו ּבארץ, מּנח הּׁשני הּקצה והיה האחד, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻהּקצה
על לפניו והׁשליכֹו מּנח ׁשהיה הּקצה והגּביּה וחזר ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻלפניו,
ׁשּלא לפי ּפטּור; - מילין ּכּמה החפץ ׁשהעביר עד זֹו, ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר

הארץ ּגּבי מעל ּכּלֹו החפץ החעקר מׁש ואם על. ּוגררֹו פץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
עֹוקר ׁשהמגלּגל, חּיב; - ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהארץ

הּוא.
.·Èאחרת ּבזוית להּניחֹו זֹו מּזוית חפץ בית]עקר ,[באותו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

והֹוציאֹו ,ּבּדר ונמל הּמּתרת, עקירה העקירה זֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּנמצאת
ראׁשֹונה עקירה היתה ׁשּלא מּפני ּפטּור; - ׁשנּיה ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֹלרׁשּות
חפץ העֹוקר וכן עקירה. ּבלא הּנחה ּכאן ונמצאת ,ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹלכ
לעמד, חברֹו ׁשּירצה ּובעת ,מהּל ּכׁשהּוא חברֹו על ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹוהּניחֹו
עקירה ּכאן יׁש ׁשהרי ּפטּור; זה הרי - חברֹו ּגּבי מעל ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנֹוטלֹו

הּנחה. ְַָָֹּבלא
.‚Èלסֹוף ארּבע מּתחּלת אֹו לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַהּזֹורק

קלטֹו ׁשּינּוח וקדם הרּבים, ּברׁשּות ּבידֹו,[תפשו]ארּבע אחר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הּנחה זֹו ׁשאין מּפני ּפטּור; - נׂשרף אֹו ּכלב, קלטֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
חּיב. - לכ זריקה ּבׁשעת נתּכּון אם ,לפיכ לּה. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּנתּכּון

.„Èואגדֹו ּבחבל קׁשּור והיה לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזֹורק
אותו] תופס ּפטּור;[- אצלֹו, החפץ למׁש יכֹול אם - ְְְִִֵֶֶַָָָֹּבידֹו

הּניח. ולא ׁשעקר ּכמי ונמצא ּגמּורה, הּנחה ּכאן אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהרי
.ÂËחברֹו עמד אם - חברֹו ׁשל ידֹו ּבתֹו ונחה ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָהּזֹורק,

נעקר ואם והּניח; עקר ׁשהרי חּיב, הּזֹורק - וקּבלּה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו
ּפטּור - וקּבלּה מּמקֹומֹו אחרחברֹו עצמֹו הּזֹורק ורץ זרק, . ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

- אּמֹות לארּבע חּוץ אֹו אחרת, ּברׁשּות ּבידֹו וקּבלֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָהחפץ,
אּלא הּגמּורה, ההּנחה ׁשאין וקּבלֹו; אחר נעקר ּכאּלּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפטּור,

עקירה. ּבׁשעת לנּוח לֹו ׁשהיה ּבּמקֹום החפץ ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּינּוח
.ÊËהרּבים ּורׁשּות הּיחיד, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּזֹורק

הרּבים, רׁשּות ּבאויר החפץ ׁשעבר ּפי על אף - ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבאמצע
טפחים מּׁשלׁשה למעלה ׁשּיעבר והּוא, אםּפטּור; אבל ; ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹ

אף - מּׁשהּו ּגּבי על ונח לארץ, סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹעבר
הּיחיד לרׁשּות החפץ ויצא נתּגלּגל, אֹו ׁשּנעקר ּפי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
הרּבים, ּברׁשּות עֹומד ׁשּנׁשאר ּכמי הּוא הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהאחרת
הרּבים, לרׁשּות הרּבים מרׁשּות הּזֹורק וכן חּיב. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּולפיכ
ּבפחֹות החפץ עבר ואם ּפטּור; - ּבאמצע הּיחיד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּורׁשּות
ׁשחזר ּפי על אף - מּׁשהּו ּגּבי על ונח לארץ, סמּו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמּׁשלׁשה
ּכמי הּוא הרי - הּׁשנּיה הרּבים לרׁשּות ויצא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָונתּגלּגל,

חּיב. ּולפיכ הּיחיד, ּברׁשּות עֹומד ְְְִִִִֵֶַַַָָָׁשּנׁשאר
.ÊÈרׁשּות עם זֹו הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְְֲִִִִַַַַַַָהּמעביר

רׁשּיֹות ּבׁשּתי אּמֹות ׁשארּבע מּפני חּיב; - הּׁשנּיה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻהרּבים
ׁשּביניהן.הרּבים ּברׁשּות החפץ נח ׁשּלא מּפני מצטרפים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
.ÁÈה לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות הרּביםהּמֹוׁשיט ּורׁשּות ּיחיד, ְְְִִִִִֵַַַַָָָ

חּיב - הרּביםּבאמצע רׁשּות מאויר למעלה הֹוׁשיט ואפּלּו , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ
טפחים] י' -[למעלה ּבּמׁשּכן הּלוּיים עבֹודת היתה ׁשּכן ;ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ּבין הרּבים ּורׁשּות לעגלה, מעגלה הּקרׁשים את ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמֹוׁשיטין
היא. הּיחיד רׁשּות ועגלה עגלה וכל העגלֹות, ְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָָָָׁשּתי

.ËÈּבאר הּיחיד רׁשּיֹות ׁשּתי ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבּמה
זֹו הרּבים, ּברׁשּות מהּלכֹות ׁשהעגלֹות ּכמֹו הרּבים, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָרׁשּות
הרּבים רׁשּות צּדי ּבׁשני הרׁשּיֹות ׁשּתי היּו אם אבל זֹו; ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֻאחר
ׁשּכנגדּה, הּיחיד לרׁשּות זֹו הּיחיד מרׁשּות הּמֹוׁשיט אף -ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

.ּפטּור ָ
.Îזֹו מחצר והֹוציאּה ּפרֹות, מלאה והיא ידֹו ּופׁשט ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשכח

ׁשּבצּדּה לחצר ידֹולהכניסּה והרי ׁשּיכניס, קדם ונזּכר , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
לחצרֹו; אליו להחזירּה מּתר - הרּבים רׁשּות ּבאויר ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻּתלּויה
יעׂשה ׁשּלא ּכדי אסּור, ׁשנּיה, חצר לאֹותּה להכניסּה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
הרי ּבמזיד, ידֹו הֹוציא ואם ׁשגגה. ּבׁשעת ׁשחׁשב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמחׁשבּתֹו
ידֹו ׁשּתהא אֹותֹו, קנסּו אּלא אצלֹו; להחזירּה אסּור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָזה

.ׁשּתחׁש עד ְְֶֶַַָּתלּויה
.‡Îהחפץ ונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ׁשמֹונה לזרק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּמתּכּון

ׁש נעׂשה ׁשהרי חּיב; - ארּבע ונעׂשתּבסֹוף הּמלאכה, עּור ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָ
לסֹוף מּגיע החפץ זה ׁשאין ידּוע, ׁשהּדבר - ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָמחׁשבּתֹו

הּׁשמֹונה מּכל ּומקֹום מקֹום ּכל על ׁשּיעבר עד אבלׁשמֹונה, . ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
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ּפטּור; - ׁשמֹונה ּבסֹוף החפץ ונח ארּבע, לזרק נתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאם
ׁשּתנּוח; ׁשּכן וכל ּבֹו, ׁשּתעבר חׁשב ׁשּלא ּבמקֹום ׁשּנח ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלפי
מקֹום ּבכל החפץ ׁשּינּוח זריקה, ּבעת חׁשב אם ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלפיכ

חּיב. - ְִֶֶַָׁשּירצה
.·Î- אּמֹות לארּבע חּוץ ונתּגלּגל אּמֹות, ארּבע לתֹו ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָזרק

ונתּגלּגל אּמֹות, לארּבע חּוץ זרק בחזרהּפטּור. הרוח, ידי [על ְְְְְִֵַַַַַָָ
לארּבע-] חּוץ מּׁשהּו ּגּבי על נח אם - אּמֹות ארּבע ְְְְִֵֶַַַַַַַַָלתֹו

הרי ּכלל, נח לא ואם חּיב; ונכנס, נתּגלּגל ּכ ואחר ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹאּמֹות
ּפטּור .זה ֶָ

ה'תשע"ב תמוז י"ב שני יום

יד ¤¤ּפרק

וׂשדֹות,‡. ויערים מדּברֹות הרּבים? רׁשּות היא ְְְִִִִִֵַָָָָאיזֹו
להן המפּלׁשין עבריהם]ּודרכים משני לרה"ר ;[פתוחים ְְִִֶַָָָֻ

עליו תהיה ולא אּמה, עׂשרה ׁשׁש הּדר רחב ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּובלבד
טפחים, עׂשרה ׁשּגבֹוּה ּתל הּיחיד? רׁשּות היא זֹו ואי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּתקרה.
ּכן; על יתר אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָורחב
אֹו ארּבעה על ארּבעה ורחב עׂשרה, עמק ׁשהּוא חריץ ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹוכן
ּגבהן מחיצֹות, ארּבע מּקף ׁשהּוא מקֹום וכן ּכן. על ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻיתר
יׁש אפּלּו ּכן, על יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּוביניהן ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעׂשרה,
חֹומה הּמּקפת מדינה ּכגֹון לדירה, הּקף אם מילין, ּכּמה ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻּבּה

ננעלֹו ׁשלׁשהׁשּדלתֹותיה להן ׁשּיׁש ּומבֹואֹות ּבּלילה; ת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּולחי ודיר[קרש]ּכתלים חצר וכן רביעית; [מקוםּברּוח ְְְְְְִִִִִֵֵַָָ
לצאן] מגודר]וסהרמגודר רׁשּות[שטח ּכּלן - לדירה ׁשהּקפּו ְְְְִֶַַָָֻֻ

הן. ּגמּורה ְִֵַָָהּיחיד
ספינה·. ּכגֹון ּכלים, מגּדלאפּלּו וכּורת[ארון]אֹו עץ ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ

עׂשרה, ּבגבּה ארּבעה על ארּבעה ּבהן יׁש אם - ּבהן ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּגמּורה. הּיחיד רׁשּות הן הרי - זה על יתר ְְֲִֵֵֵֶַַָָָאֹו

הּיחיד‚. ּכרׁשּות הּיחיד, רׁשּות ׁשל הּכתלים ;[מק"ו:]עבי ְְְֳִִִִִֶַַַָָָ
ממנו]לאחרים המוקפים ּכל[- לא לעצמֹו מחיצה, עֹוׂשה ְְְֲִִֵֶַַָָֹ

הּיחיד, ּורׁשּות הּיחיד; ּכרׁשּות הּיחיד, רׁשּות אויר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָׁשּכן?!
- הרּבים רׁשּות אויר אבל לרקיע. עד הּיחיד ּכרׁשּות ְְֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָאוירּה
ּולמעלה טפחים; עׂשרה עד אּלא הרּבים, ּכרׁשּות ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָאינֹו

הּוא. ּפטֹור מקֹום הרּבים, רׁשּות ּבאויר ְְְֲֲִִֵַַָָָמעׂשרה
.„, הרּבים ּורׁשּות הּיחיד, רׁשּות לׁשּבת: רׁשּיֹות ְְְְְִִַַַַַָָָֻארּבע

רה"ר]וכרמלית ואינו רה"י שאינו מקום איזֹו[- ּפטֹור. ּומקֹום , ְְְְְִֵַ
על יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש ּתל ּכרמלית? ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיא
ּתֹופׂשת אינּה ׁשהּכרמלית עׂשרה; ועד מּׁשלׁשה וגבהֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכן,
ארּבעה; על מארּבעה ּפחֹות רחּבּה ואין עׂשרה, עד ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָאּלא
ועמק ּכן, על יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש חריץ ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוכן
מחיצֹות, ּבארּבע ׁשהּקף מקֹום וכן עׂשרה; עד ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻמּׁשלׁשה
אֹו ארּבעה על ארּבעה ּוביניהן עׂשרה, ועד מּׁשלׁשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹּגבהן

זוית קרן וכן ּכן; על הרּבים,[פינה]יתר לרׁשּות הּסמּוכה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
רׁשּות הרביעית והרּוח מחיצֹות, ׁשלׁש ׁשּמּקף הּמקֹום ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֻוהּוא

לחי לֹו ׁשאין מבֹוי ּכגֹון הפתח]הרּבים, בצד קֹורה[קרש אֹו ְְִִֵֶַָָָ
לקצה] מקצה והּבקעה,[למעלה הּיּמים, וכן רביעית; ְְְְְִִִִֵַַַַָּברּוח

ּכרמלית אּלּו ּכל - הּגׁשמים ּבימֹות ּבין החּמה ּבימֹות ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָּבין
ֵהן.

טפחים;‰. עׂשרה עד ּככרמלית היא הרי הּכרמלית, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָאויר
ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי הּכרמלית, ּבאויר מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָּולמעלה
עׂשרה עד - וׁשּבּנהרֹות ׁשּבּיּמים הּמים ּפני מעל ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלפיכ
ּפטֹור. מקֹום מעׂשרה, ּולמעלה ּכרמלית; הן ּבאויר, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָטפחים

מים, הּמלא העמק ּכל עבה.אבל ּכקרקע הּוא הרי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
.Âמאה עמק אפּלּו ּככרמלית, הּוא הרי - ׁשּבכרמלית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹּבֹור

ּתקרה, עליה ׁשהיתה הרּבים רׁשּות אּמה. מאה ורחב ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָאּמה
ּככרמלית. היא הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש ּברחּבּה ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאֹו

היא[ספסל]אצטּבה הרי הרּבים, ּברׁשּות העּמּודים ׁשּבין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
העּמּודים ּבין אבל ּככרמלית. הרּבים, רׁשּות וצּדי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָּככרמלית;
הרּבים. רׁשּות הן הרי ּביניהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ

.Êמארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּפטֹור? מקֹום הּוא ְְְֵֵֵֶֶַָָָָאיזה
מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל לרקיע; עד ׁשלׁשה וגבהֹו ארּבעה, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹעל

ּכארץ הּוא ּברׁשּותהרי ּגללים אֹו ּוברקֹונים, קֹוצים אפּלּו . ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָ
הרי - ארּבעה על ארּבעה ּבהן ואין ׁשלׁשה, ּגבהן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהרּבים,
ארּבעה, על ארּבעה ּבֹו ׁשאין חריץ וכן ּפטֹור. מקֹום ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָהן
ּבֹו ׁשאין הּמּקף מקֹום וכן הּתהֹום, עד מּׁשלׁשה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֻועמקֹו
ורחּבֹו מיל, אלף ארּכֹו היה אפּלּו ארּבעה, על ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָארּבעה

- ומעלה מּׁשלׁשה וגבהֹו ׂשעֹורה, ּפחֹות זהארּבעה הרי ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֹ
ּכרמלית, אויר אֹו הרּבים רׁשּות אויר וכן ּפטֹור. ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָמקֹום

ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי - מעׂשרה ְְְְֲֲֵֵַָָָלמעלה
.Áמצמצמֹות טפחים ּתׁשעה ּבגבהֹו ׁשּיׁש במדויק]מקֹום -], ְְְְְְִִֵֶָָָָָֻ

ּכרׁשּות הּוא הרי - הרּבים ּברׁשּות יתר, ולא ּפחֹות ְְְֲִִִֵֵַָָָֹֹלא
רחב ּבין רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו מּדת על מׁשּגיחין ואין ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהרּבים;

מכּתפין ׁשרּבים מּפני קצר; אם[נשענים]ּבין אבל עליו. ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
על ארּבעה ּבֹו היה אם - ּפחֹות אֹו ּתׁשעה על יתר ְְִִֵַַַָָָָָָָָָהיה
על ארּבעה ּבֹו אין ואם ּכרמלית; הּוא הרי יתר, אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָארּבעה

ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי ְְְֲֵַָָארּבעה,
.Ëהֹואיל - טפחים עׂשרה ּבתֹו הרּבים, לרׁשּות הּסמּו ְְְֲִִִִַַַָָָָָּגג

סּלם לֹו ׁשּיעׂשה עד ּבּגג, לטלטל אסּור עליו, מכּתפין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻורּבים
להּתירֹו ורחבקבּוע עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים, ּברׁשּות עּמּוד . ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָ

ׁשהּוא, ּכל יתד ּבגבהֹו נעץ הּיחיד. רׁשּות זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָארּבעה
ּבּיתד לתלֹות וראּוי הֹואיל - ׁשלׁשה ּגבֹוהה אינּה ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹאפּלּו
מֹודדין ואין ּכרמלית, ונעׂשה ממעטֹו זה הרי ּבֹו, ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַּולהׁשּתּמׁש
הרי יתדֹות, ּכּלֹו מּלאהּו ואפּלּו ּולמעלה. הּיתד מן אּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻלֹו
ּומׁשּתּמׁשים הּיתדֹות ּבאֹותן ּתֹולין ׁשהרי ּגבהֹו, נתמעט ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָזה

ֶָּבהן.
.Èהּיחיד רׁשּות אבל[שבכותל]חרי הּיחיד; ּכרׁשּות הן הרי , ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹ

- הרּבים רׁשּות ּכפיחרי הן הרי אּלא הרּבים, ּכרׁשּות אינם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ארּבעה ּבֹו יׁש אם - הרּבים רׁשּות ּבצד חר ּכיצד? ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹמּדתן.
אין ואם הּיחיד; רׁשּות זה הרי עׂשרה, וגבֹוּה ארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָעל
על ארּבעה ּבֹו אין ואם ּכרמלית. זה הרי עׂשרה, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּגבֹוּה
ׁשּכל - ׁשלׁשה ׁשּגבֹוּה והּוא, ּפטֹור; מקֹום זה הרי ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹארּבעה,

ּכארץ. הּוא הרי מּׁשלׁשה, ְֲִֵֶָָָָֹּפחֹות
.‡Èאפּלּו ּבכּלן; לטלטל מּתר ּפטֹור, ּומקֹום הּיחיד ְְְְְְֲִִֵַַָָָֻֻרׁשּות
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ּפטּור; - ׁשמֹונה ּבסֹוף החפץ ונח ארּבע, לזרק נתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאם
ׁשּתנּוח; ׁשּכן וכל ּבֹו, ׁשּתעבר חׁשב ׁשּלא ּבמקֹום ׁשּנח ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלפי
מקֹום ּבכל החפץ ׁשּינּוח זריקה, ּבעת חׁשב אם ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלפיכ

חּיב. - ְִֶֶַָׁשּירצה
.·Î- אּמֹות לארּבע חּוץ ונתּגלּגל אּמֹות, ארּבע לתֹו ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָזרק

ונתּגלּגל אּמֹות, לארּבע חּוץ זרק בחזרהּפטּור. הרוח, ידי [על ְְְְְִֵַַַַַָָ
לארּבע-] חּוץ מּׁשהּו ּגּבי על נח אם - אּמֹות ארּבע ְְְְִֵֶַַַַַַַַָלתֹו

הרי ּכלל, נח לא ואם חּיב; ונכנס, נתּגלּגל ּכ ואחר ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹאּמֹות
ּפטּור .זה ֶָ

ה'תשע"ב תמוז י"ב שני יום

יד ¤¤ּפרק

וׂשדֹות,‡. ויערים מדּברֹות הרּבים? רׁשּות היא ְְְִִִִִֵַָָָָאיזֹו
להן המפּלׁשין עבריהם]ּודרכים משני לרה"ר ;[פתוחים ְְִִֶַָָָֻ

עליו תהיה ולא אּמה, עׂשרה ׁשׁש הּדר רחב ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּובלבד
טפחים, עׂשרה ׁשּגבֹוּה ּתל הּיחיד? רׁשּות היא זֹו ואי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּתקרה.
ּכן; על יתר אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָורחב
אֹו ארּבעה על ארּבעה ורחב עׂשרה, עמק ׁשהּוא חריץ ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹוכן
ּגבהן מחיצֹות, ארּבע מּקף ׁשהּוא מקֹום וכן ּכן. על ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻיתר
יׁש אפּלּו ּכן, על יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּוביניהן ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעׂשרה,
חֹומה הּמּקפת מדינה ּכגֹון לדירה, הּקף אם מילין, ּכּמה ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻּבּה

ננעלֹו ׁשלׁשהׁשּדלתֹותיה להן ׁשּיׁש ּומבֹואֹות ּבּלילה; ת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּולחי ודיר[קרש]ּכתלים חצר וכן רביעית; [מקוםּברּוח ְְְְְְִִִִִֵֵַָָ
לצאן] מגודר]וסהרמגודר רׁשּות[שטח ּכּלן - לדירה ׁשהּקפּו ְְְְִֶַַָָֻֻ

הן. ּגמּורה ְִֵַָָהּיחיד
ספינה·. ּכגֹון ּכלים, מגּדלאפּלּו וכּורת[ארון]אֹו עץ ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ

עׂשרה, ּבגבּה ארּבעה על ארּבעה ּבהן יׁש אם - ּבהן ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּגמּורה. הּיחיד רׁשּות הן הרי - זה על יתר ְְֲִֵֵֵֶַַָָָאֹו

הּיחיד‚. ּכרׁשּות הּיחיד, רׁשּות ׁשל הּכתלים ;[מק"ו:]עבי ְְְֳִִִִִֶַַַָָָ
ממנו]לאחרים המוקפים ּכל[- לא לעצמֹו מחיצה, עֹוׂשה ְְְֲִִֵֶַַָָֹ

הּיחיד, ּורׁשּות הּיחיד; ּכרׁשּות הּיחיד, רׁשּות אויר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָׁשּכן?!
- הרּבים רׁשּות אויר אבל לרקיע. עד הּיחיד ּכרׁשּות ְְֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָאוירּה
ּולמעלה טפחים; עׂשרה עד אּלא הרּבים, ּכרׁשּות ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָאינֹו

הּוא. ּפטֹור מקֹום הרּבים, רׁשּות ּבאויר ְְְֲֲִִֵַַָָָמעׂשרה
.„, הרּבים ּורׁשּות הּיחיד, רׁשּות לׁשּבת: רׁשּיֹות ְְְְְִִַַַַַָָָֻארּבע

רה"ר]וכרמלית ואינו רה"י שאינו מקום איזֹו[- ּפטֹור. ּומקֹום , ְְְְְִֵַ
על יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש ּתל ּכרמלית? ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיא
ּתֹופׂשת אינּה ׁשהּכרמלית עׂשרה; ועד מּׁשלׁשה וגבהֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכן,
ארּבעה; על מארּבעה ּפחֹות רחּבּה ואין עׂשרה, עד ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָאּלא
ועמק ּכן, על יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש חריץ ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוכן
מחיצֹות, ּבארּבע ׁשהּקף מקֹום וכן עׂשרה; עד ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻמּׁשלׁשה
אֹו ארּבעה על ארּבעה ּוביניהן עׂשרה, ועד מּׁשלׁשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹּגבהן

זוית קרן וכן ּכן; על הרּבים,[פינה]יתר לרׁשּות הּסמּוכה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
רׁשּות הרביעית והרּוח מחיצֹות, ׁשלׁש ׁשּמּקף הּמקֹום ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֻוהּוא

לחי לֹו ׁשאין מבֹוי ּכגֹון הפתח]הרּבים, בצד קֹורה[קרש אֹו ְְִִֵֶַָָָ
לקצה] מקצה והּבקעה,[למעלה הּיּמים, וכן רביעית; ְְְְְִִִִֵַַַַָּברּוח

ּכרמלית אּלּו ּכל - הּגׁשמים ּבימֹות ּבין החּמה ּבימֹות ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָּבין
ֵהן.

טפחים;‰. עׂשרה עד ּככרמלית היא הרי הּכרמלית, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָאויר
ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי הּכרמלית, ּבאויר מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָּולמעלה
עׂשרה עד - וׁשּבּנהרֹות ׁשּבּיּמים הּמים ּפני מעל ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלפיכ
ּפטֹור. מקֹום מעׂשרה, ּולמעלה ּכרמלית; הן ּבאויר, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָטפחים

מים, הּמלא העמק ּכל עבה.אבל ּכקרקע הּוא הרי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
.Âמאה עמק אפּלּו ּככרמלית, הּוא הרי - ׁשּבכרמלית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹּבֹור

ּתקרה, עליה ׁשהיתה הרּבים רׁשּות אּמה. מאה ורחב ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָאּמה
ּככרמלית. היא הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש ּברחּבּה ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאֹו

היא[ספסל]אצטּבה הרי הרּבים, ּברׁשּות העּמּודים ׁשּבין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
העּמּודים ּבין אבל ּככרמלית. הרּבים, רׁשּות וצּדי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָּככרמלית;
הרּבים. רׁשּות הן הרי ּביניהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ

.Êמארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּפטֹור? מקֹום הּוא ְְְֵֵֵֶֶַָָָָאיזה
מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל לרקיע; עד ׁשלׁשה וגבהֹו ארּבעה, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹעל

ּכארץ הּוא ּברׁשּותהרי ּגללים אֹו ּוברקֹונים, קֹוצים אפּלּו . ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָ
הרי - ארּבעה על ארּבעה ּבהן ואין ׁשלׁשה, ּגבהן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהרּבים,
ארּבעה, על ארּבעה ּבֹו ׁשאין חריץ וכן ּפטֹור. מקֹום ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָהן
ּבֹו ׁשאין הּמּקף מקֹום וכן הּתהֹום, עד מּׁשלׁשה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֻועמקֹו
ורחּבֹו מיל, אלף ארּכֹו היה אפּלּו ארּבעה, על ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָארּבעה

- ומעלה מּׁשלׁשה וגבהֹו ׂשעֹורה, ּפחֹות זהארּבעה הרי ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֹ
ּכרמלית, אויר אֹו הרּבים רׁשּות אויר וכן ּפטֹור. ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָמקֹום

ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי - מעׂשרה ְְְְֲֲֵֵַָָָלמעלה
.Áמצמצמֹות טפחים ּתׁשעה ּבגבהֹו ׁשּיׁש במדויק]מקֹום -], ְְְְְְִִֵֶָָָָָֻ

ּכרׁשּות הּוא הרי - הרּבים ּברׁשּות יתר, ולא ּפחֹות ְְְֲִִִֵֵַָָָֹֹלא
רחב ּבין רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו מּדת על מׁשּגיחין ואין ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהרּבים;

מכּתפין ׁשרּבים מּפני קצר; אם[נשענים]ּבין אבל עליו. ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
על ארּבעה ּבֹו היה אם - ּפחֹות אֹו ּתׁשעה על יתר ְְִִֵַַַָָָָָָָָָהיה
על ארּבעה ּבֹו אין ואם ּכרמלית; הּוא הרי יתר, אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָארּבעה

ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי ְְְֲֵַָָארּבעה,
.Ëהֹואיל - טפחים עׂשרה ּבתֹו הרּבים, לרׁשּות הּסמּו ְְְֲִִִִַַַָָָָָּגג

סּלם לֹו ׁשּיעׂשה עד ּבּגג, לטלטל אסּור עליו, מכּתפין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻורּבים
להּתירֹו ורחבקבּוע עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים, ּברׁשּות עּמּוד . ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָ

ׁשהּוא, ּכל יתד ּבגבהֹו נעץ הּיחיד. רׁשּות זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָארּבעה
ּבּיתד לתלֹות וראּוי הֹואיל - ׁשלׁשה ּגבֹוהה אינּה ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹאפּלּו
מֹודדין ואין ּכרמלית, ונעׂשה ממעטֹו זה הרי ּבֹו, ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַּולהׁשּתּמׁש
הרי יתדֹות, ּכּלֹו מּלאהּו ואפּלּו ּולמעלה. הּיתד מן אּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻלֹו
ּומׁשּתּמׁשים הּיתדֹות ּבאֹותן ּתֹולין ׁשהרי ּגבהֹו, נתמעט ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָזה

ֶָּבהן.
.Èהּיחיד רׁשּות אבל[שבכותל]חרי הּיחיד; ּכרׁשּות הן הרי , ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹ

- הרּבים רׁשּות ּכפיחרי הן הרי אּלא הרּבים, ּכרׁשּות אינם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ארּבעה ּבֹו יׁש אם - הרּבים רׁשּות ּבצד חר ּכיצד? ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹמּדתן.
אין ואם הּיחיד; רׁשּות זה הרי עׂשרה, וגבֹוּה ארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָעל
על ארּבעה ּבֹו אין ואם ּכרמלית. זה הרי עׂשרה, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּגבֹוּה
ׁשּכל - ׁשלׁשה ׁשּגבֹוּה והּוא, ּפטֹור; מקֹום זה הרי ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹארּבעה,

ּכארץ. הּוא הרי מּׁשלׁשה, ְֲִֵֶָָָָֹּפחֹות
.‡Èאפּלּו ּבכּלן; לטלטל מּתר ּפטֹור, ּומקֹום הּיחיד ְְְְְְֲִִֵַַָָָֻֻרׁשּות
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ּבכּלּה מטלטל מילין, ּכּמה מּׁשּתיהן אחת ּכל אר אבלהיה . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּבארּבע אּלא ּבהן מטלטלין אין - והּכרמלית הרּבים ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָרׁשּות
אּמֹות לארּבע חּוץ זרק אֹו הֹוׁשיט, אֹו העביר, ואם ְְְֱִִִֶַַַַַָאּמֹות;
ׁשאּסּור ּפטּור; - ּובכרמלית חּיב. הרּבים, ּברׁשּות -ְְְְִִִִֶַַַָָָ

מּדבריהם לרׁשּות[מדרבנן]הּכרמלית ּדֹומה ׁשהיא מּפני , ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ
היה לא אם ,לפיכ הרּבים. ּברׁשּות ּתתחּלף ׁשּמא ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהרּבים,
ׁשּלא ּכדי ּבכרמלית קֹוץ ׁשהעביר ּכגֹון ההֹוצאה, לגּוף ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹצרי
אּמֹות; ּכּמה העבירֹו ואפּלּו מּתר, זה הרי - רּבים ּבֹו ְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֻֻיּזקּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.·Èמּתר ּכ - ּפטֹור מקֹום ּבכל לטלטל ׁשּמּתר ְְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻּכׁשם

צרי ואין הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות מּמּנּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָלהכניס
ּומרׁשּות הּיחיד מרׁשּות לֹו ּומֹוציאין לכרמלית; ְְְְְִִִִֵֵַַַָלֹומר

הּכרמלית מן לֹומר צרי ואין .הרּבים, ְְְִִִִֵַַַַָָ
.‚Èּכ - הּכרמלית ּבכל לטלטל ׁשאסּור להֹוציאּכׁשם אסּור ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

להכניס אֹו הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות ְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּמּנה
אֹו הֹוציא ואם הרּבים; מרׁשּות אֹו הּיחיד מרׁשּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָלכרמלית

ּפטּור .הכניס, ְִִָ
.„Èמרׁשּות אֹו הּיחיד, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַָָהּמֹוציא

וכן ּפטּור; - ּבאמצע וכרמלית הרּבים, לרׁשּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהרּבים
ּפטּור - ּבאמצע וכרמלית לזֹו, מּזֹו הּזֹורק אֹו .הּמֹוׁשיט ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
וחזר ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הרּבים מרׁשּות חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹוציא
ׁשהֹוציאֹו אֹו הּיחיד, לרׁשּות והכניסֹו מּכרמלית ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָועקרֹו
מּכרמלית ועקרֹו וחזר ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הּיחיד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָמרׁשּות

ּפטּור. זה הרי - הרּבים לרׁשּות ְְֲִִִֵֶַָָוהֹוציאֹו
.ÂËמקֹום על ועבר הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְְִִִִֵַַַַַָָָהּמֹוציא

ואין ּכעֹומד; אינֹו ׁשהמהּל חּיב, - ּבהליכתֹו ּביניהן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּפטֹור
ׁשאינֹו - ּפטֹור ּבמקֹום החפץ ׁשעבר ּבזֹורק לֹומר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי

ׁשם ׁשּנח ּכמי חפץחׁשּוב ונטל ּפטֹור, ּבמקֹום עֹומד היה . ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּברׁשּות והּניחֹו ׁשם, העֹומד מאדם אֹו הּיחיד, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָמרׁשּות
הכניס אם וכן ּפטּור; - ׁשם העֹומד אדם ּביד אֹו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָהרּבים,
ּפטּור. - ּפטֹור ּבמקֹום ועמד הּיחיד, לרׁשּות הרּבים ְְְְְִִִִֵַַַָָָָמרׁשּות

.ÊËואין ארּבעה, ורחב עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָעּמּוד
הּוא הרי - ׁשלׁשה ׁשּלֹו הּקצר ּבּגבּה ואין ארּבעה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּבעּקרֹו
חּיב - ּגּבֹו על ונח הרּבים, מרׁשּות זרק ואם הּיחיד; .רׁשּות ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָ

הּמתלּקט ל-]ּתל מיתמר -]מּתֹו טפחים עׂשרה ּגבּה ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
ב-] ואם[שבסיסו הּיחיד; רׁשּות הּוא הרי אּמֹות, ארּבע ְְְֲִִֵֶַַַַָֹאר

חּיב. - ּגּבֹו על ונח הרּבים, מרׁשּות ְְִֵַַַַַָָָָזרק
.ÊÈוזרק אּמה, מאה ּגבֹוּה אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות קנה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָנעץ

עֹולה הּיחיד ׁשרׁשּות חּיב; - ּגּביו על ונח הרּבים, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָמרׁשּות
לרקיע נֹוטהעד ונֹופֹו הּיחיד, ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן . ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הֹול הּנֹוף ׁשאין ּפטּור; - נֹופֹו על ונח וזרק הרּבים, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלרׁשּות
העּקר. ִַַָָאחר

.ÁÈטרסקל ּובראׁשֹו הרּבים, ּברׁשּות קנה סל]נעץ וזרק[- , ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹ
עׂשרה. עד אּלא הרּבים, רׁשּות ׁשאין ּפטּור; - ּגּביו על ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָונח

ונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ארּבע החפץ[נדבק]הּזֹורק ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ
נדּבק אם - ּבכתל ונדּבק ּבצק, אֹו חלב ׁשּזרק ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבכתל,
מעׂשרה ׁשּלמעלה ּבאויר, ּכזֹורק - טפחים מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָלמעלה

מעׂשרה למּטה נדּבק הּוא; ּפטֹור מקֹום הרּבים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָּברׁשּות
ונח מעׂשרה, למעלה זרק וחּיב. ּבארץ, ּכזֹורק - ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָטפחים

ּפטּור. - ׁשהּוא ּכל ְֶָָֹּבחר
.ËÈמר רמח אֹו קנה הרּביםזרק ּברׁשּות ונתקע הּיחיד, ׁשּות ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ּכלי זרק ּפטֹור. ּבמקֹום מקצתֹו ׁשהרי ּפטּור; - עֹומד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּכׁשהּוא
ּבֹו ויׁש ּגדֹול, ּכלי אֹותֹו והיה הרּבים, לרׁשּות הּיחיד ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָמרׁשּות
זה ׁשּכלי מּפני ּפטּור; - עׂשרה ּבגבּה ארּבעה על ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹארּבעה
לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּכמֹוציא ונמצא ּגמּורה, הּיחיד ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָרׁשּות

.הּיחיד ִַָ
.Îחליה ועקר הרּבים, ּברׁשּות ּתׁשעה עפר]ּבֹור [גוש ְְְְִִִַַָָָָֻ

החפץ ׁשעקירת ּפי על אף - לעׂשרה והׁשלימֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמּקרקעיתֹו
היתה ׁשּלא מּפני ּפטּור; ּכאחת, ּבאין הּמחיצה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹועׂשּית
לֹו והׁשלי עׂשרה, הּבֹור היה ּבתחּלה. עׂשרה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָהּמחיצה
וסּלּוק החפץ הּנחת ׁשהרי ּפטּור, - מעׂשרה ּומעטֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻחליה,

ּכאחת. ּבאין ְְִִַַַָָהּמחיצה
.‡Îּדף עץ]הּזֹורק הרּבים,[של ּברׁשּות יתדֹות ּגּבי על ונח , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָ

ּפטּור; הּדף, ּגּבי על ּכלי היה אפּלּו - הּיחיד רׁשּות ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָונעׂשה
ּכאחת. ּבאין הּכלי ניחת עם הּמחיצה עׂשּית ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָׁשהרי

.·Î,הרּבים ּברׁשּות ׁשמֹונה ורחב עׂשרה עמק ׁשהּוא ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹּבֹור
לׁשנים ּברחּבֹו הּבֹור וחּלקה הרּבים, מרׁשּות מחצלת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוזרק
ּכל ונעׂשה הּמחיצֹות, ּבטלּו הּכלי הּנחת עם ׁשהרי ּפטּור; -ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ארּבעה על מארּבעה ּפחֹות מהן .מקֹום ְְֵֵֶַַַָָָָָָ
.‚Îמלא ארּבעה, ורחב עׂשרה עמק הרּבים ּברׁשּות ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָֹּבֹור

ׁשאין חּיב, - הּמים ּגּבי על ונח חפץ, לתֹוכֹו וזרק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָמים,
- לתֹוכֹו וזרק ּפרֹות, מלא היה הּמחיצֹות; מבּטלין ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמים

מעט ׁשהרי ׁשעּורֹוּפטּור, את הּפרֹות .ּו ֲֲִִֵֵֶֶַָ
.„Îורּבים[ביצת]רקק הרּבים, ּברׁשּות עֹובר ׁשהּוא מים ְְְִִִִֵֶַַַַָ

הּוא הרי טפחים, עׂשרה ּבעמקֹו אין אם - ּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָמהּלכין
ׁשּלא ּבין אּמֹות, ארּבע אפּלּו רחב ׁשהיה ּבין הרּבים, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכרׁשּות

ׁשהרי טפחים, ארּבעה ּברחּבֹו שאז]היה מדּלגין[- העם רב ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
- ּבתֹוכֹו מהּלכין ואין עׂשרה,[כי]עליו, ּבעמקֹו ואין הֹואיל ְְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָ

הרי יתר, אֹו עׂשרה ּבעמקֹו יׁש ואם הרּבים. רׁשּות הּוא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָהרי
ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש והּוא - הּיּמים ּכׁשאר ּכרמלית ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּוא
מארּבעה. ּפחּותה ּכרמלית ׁשאין ּכן, על יתר אֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָטפחים

ה'תשע"ב תמוז י"ג שלישי יום
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ּכּלּה.‡. הּיחיד ּברׁשּות ּומטלטל הרּבים, ּברׁשּות אדם ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻעֹומד
ׁשּלא ּובלבד הרּבים, ּברׁשּות ּומטלטל הּיחיד, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹועֹומד

אּמֹות לארּבע חּוץ ׁשהּואיֹוציא מּפני ּפטּור, - הֹוציא ואם ; ְְְְִִִִֵֶַַַָ
ּופֹותח הּיחיד, ּברׁשּות אדם עֹומד וכן אחרת. [דלתּברׁשּות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּברׁשּותבמפתח] ּופֹותח הרּבים, ּברׁשּות הרּבים; ְְְִִִִִֵַַַָָּברׁשּות
ׁשהית ּבהמה אֹובסיןהּיחיד. - ּבפנים וראׁשּה ּבחּוץ, ה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּבפנים,[מאכילין] ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּיהא עד - ּובגמל ְְְְִִֵֶַָָָֹֻאֹותּה;
.אר וצּוארֹו ְִַָָֹהֹואיל

הרּבים;·. ּברׁשּות ויׁשּתה הּיחיד, ּברׁשּות אדם יעמד ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹלא
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הכניס ּכן אם אּלא הּיחיד; ּברׁשּות ויׁשּתה הרּבים, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָּברׁשּות
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשֹותה. ׁשהּוא לּמקֹום ורּבֹו, ְְֲִִֶֶֶַַָָֹֻראׁשֹו
ׁשּמא ּגזרה, - להם צרי ׁשהּוא נאים ּבכלים ׁשֹותה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּבׁשהיה
להם, צרי ׁשאינֹו נאים, ׁשאינם ּכלים היּו אם אבל ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָיֹוציאם;
מכניס - נאים ׁשהּכלים ּפי על אף ּבכרמלית, הּבֹור ׁשהיה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָאֹו
ראׁשֹו הכניס ׁשּלא ּפי על ואף ּבמקֹומֹו, וׁשֹותה ּבלבד ְְְְְִִִִִֶֶַַַֹֹֹראׁשֹו

.ורּבֹו ְֻ
וקֹולט‚. הרּבים, ּברׁשּות אדם בכלי]עֹומד האויר[מקבל מן ְְֲִִִִֵֵַָָָָ

ּובלבד וׁשֹותה; הּכתל, מן אֹו הּצּנֹור מן המקּלחין הּמים ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַֹמן
אם - נגע ואם ּגּבם. מעל ויקלט ּבּכתל, אֹו ּבּצּנֹור יּגע ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּלא
סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות מעׂשרה, למעלה ּבֹו ׁשּנגע מקֹום ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָָֹהיה
רׁשּות ׁשהּוא הּגג מעל ּכעֹוקר ׁשּנמצא אסּור, זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלּגג
ׁשהיה ּבין ארּבעה, על ארּבעה ּבּצּנֹור היה אם וכן ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָהּיחיד;
מּמּנּו וקלט מעׂשרה, למעלה ׁשהיה ּבין עׂשרה ּבתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּצּנֹור
מים, נחּו ׁשּלא מּפני חּיב? אינֹו ולּמה אסּור. זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמים

והֹולכין. נזחלין הן הרי ְְְֲִִִֵֵֶָָאּלא
רׁשּות[בליטה]זיז„. ׁשעל ּבאויר יֹוצא החּלֹון ׁשּלפני ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

טפח מעׂשרה למעלה היה אם - להׁשּתּמׁשהרּבים מּתר - ים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻ
טפחים; עׂשרה עד אּלא ּתֹופסת הרּבים רׁשּות ׁשאין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעליו,
טפחים עׂשרה עד הּכתל, ּבכל להׁשּתּמׁש מּתר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻלפיכ

ְִַַהּתחּתֹונים.
ּבאויר;‰. יֹוצא אחד זיז ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבּמה

אף - מּזה למּטה זה זיזין, ׁשני ּבּכתל יֹוצאין היּו אם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל
העליֹון ּבּזיז יׁש אם - מעׂשרה למעלה ׁשּׁשניהם ּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
להׁשּתּמׁש אסּור ארּבעה, על ארּבעה רחב החּלֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּלפני

רׁשּותעליו ׁשּתחּתיו והּזיז עצמֹו, ּבפני רׁשּות ׁשהּוא מּפני , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מׁשּתּמׁשֹות רׁשּיֹות ׁשּתי ׁשאין זה; על זה ואסרּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻאחרת,

אחת. ְִַַּברׁשּות
.Âמׁשּתּמׁש - ארּבעה ּבּתחּתֹון ואין ארּבעה, ּבעליֹון ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאין

היה הּתחּתֹונים. טפחים עׂשרה עד הּכתל, ּבכל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבׁשניהם,
מׁשּתּמׁש אינֹו - ארּבעה ּבֹו אין ּובעליֹון ארּבעה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּתֹון
ׁשּבׁשני הּזיז ּבׁשאר אבל ּבלבד; חּלֹונֹו ּכנגד אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעליֹון,
ׁשחלק ׁשּתחּתיו זה מּפני להׁשּתּמׁש, אסּור - החּלֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָצדדי

לעצמֹו .רׁשּות ְְְַ
.Êאויר על הּיֹוצא זיז להׁשּתּמׁשּכל ׁשּמּתר הרּבים רׁשּות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ

נֹוטלין ואין עליו נֹותנין אין ּבֹו, מׁשּתּמׁש ּכׁשהּוא - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעליו
יּפלּו ׁשאם ּבהן, וכּיֹוצא ּוזכּוכית חרׂש ּכלי אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמּמּנּו
אסּור; - ואכלין ּכלים ׁשאר אבל יּׁשברּו; הרּבים, ְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָָלרׁשּות

יּפלּו ויביאםׁשּמא הרּבים, .לרׁשּות ְְִִִִִֵֶַָָ
.Áלזֹו מּזֹו זֹורק - הרּבים רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָׁשני

ׁשּלֹו ׁשניהם ׁשּיהיּו והּוא, מעׂשרה; ׁשּיהיהלמעלה אֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ואם לזרק. מּתר מּתכֹות, ּוכלי ּבגדים ואפּלּו ערּוב; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻּביניהם
ּבגד לזרק אסּור - ּבׁשוה היּו ולא מּזה למעלה זה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹהיּו
ּבהן, וכּיֹוצא חרׂש ּכלי אבל ויביאם; יּפלּו ׁשּמא ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא

ֵזֹורק.
.Ëּגּביו[מים]ּבֹור על וחּלֹון הרּבים, [בכותלּברׁשּות ְְִִַַַַָָ

וחליתֹושלידו] הּבֹור הבור]- שבשפת מצטרפין[עפר ְְְְִִַָָֻ

מּמּנּו ּוממּלאין ּדברים[מהחלון]לעׂשרה, ּבּמה ּבׁשּבת. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
ׁשאין טפחים, ארּבעה ּבתֹו לּכתל סמּו ּבׁשהיה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאמּורים?
ממּלאין אין - מפלג היה אם אבל ׁשם. לעבר יכֹול ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָֹֻאדם
ׁשּנמצא עׂשרה, ּגבֹוהה חליתֹו היתה ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻמּמּנּו,

ּפטֹור. למקֹום יצא החליה, מן ּכׁשּיצא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻהּדלי
.È- ּגּבּה על וחּלֹון עׂשרה, ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָאׁשּפה

ׁשל ּבאׁשּפה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבׁשּבת. מים לּה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשֹופכין
ׁשֹופכין אין - יחיד ׁשל אבל להתּפּנֹות; ּדרּכּה ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָרּבים,
ּברׁשּות ּכדרּכן ׁשֹופכין ונמצאּו ּתתּפּנה, ׁשּמא ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָעליה;

.הרּבים ִַָ
.‡Èיׁשעלת][תאּמת אם - ּבחצר עֹוברת ׁשהיא הּמים ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

עד ּכן על יתר אֹו ארּבעה ּוברחּבּה טפחים, עׂשרה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָּבגבהּה
עׂשּו ּכן אם אּלא ּבׁשּבת, מּמּנה ממּלאין אין - אּמֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעׂשר

ּוביציאה ּבּכניסה טפחים עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה [שללּה ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ
ארּבעההתעלה] ּברחּבּה ׁשאין אֹו עׂשרה, ּבגבהּה אין ואם ;ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

מחיצה. ּבלא מּמּנה ממּלאין -ְְְְִִִֶַָָֹ
.·Èׁשאין ּפי על אף - אּמֹות מעׂשר יתר ּברחּבּה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

מחיצה לּה ׁשּיעׂשה עד מּמּנה ממּלאין אין עׂשרה, ;ּבגבהּה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּמחיצֹות ּומפסדת היא, ּפרצה עׂשר על יתר [נחשביםׁשּכל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

מּצדכאינם] נׁשאר אם החצר? ּבכל לטלטל הּוא ּומה .ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
ּפס להיכר]הּפרצה אֹו[עמוד ׁשהּוא, ּבכל מּכאן ּופס מּכאן ְְִִִֶַַַָָָָ

ּבכל לטלטל מּתר - אחת מרּוח טפחים ארּבעה רחב ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָֹֻּפס
אם אבל ּבלבד. האּמה מן למלאת אּלא אסּור ואין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהחצר,
ׁשהרי החצר, ּבכל לטלטל אסּור - ּכלל ּפס נׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלא

ּכרמלית ׁשהּוא לּים חצר ואינונפרצה רה"י שאינו [מקום ְְְְִִֵֶַַָָָ
.רה"ר]

.‚Èלמעלה היתה אם ּבּמים? הּמחיצה את מעמידין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוהיא
מים; ּבתֹו יֹורד הּמחיצה מן טפח ׁשּיהיה צרי - הּמים ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמן

ׁש צרי - מים ּבתֹו ּכּלּה הּמחיצה היתה טפחואם ּיהיה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבחצר הּמים ׁשּיהּוא ּכדי הּמים, מן למעלה יֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּמּנה
הּקרקע, עד מּגעת הּמחיצה ׁשאין ּפי על אף ְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָֻמבּדלין;

מּתרת זֹו הרי טפחים, עׂשרה ּבּה ויׁש הּתירּוהֹואיל ולא . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹֻ
הּטלטּול ׁשאּסּור מּפני ּבלבד; ּבּמים אּלא ּתלּויה, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמחיצה
ּכדי אּלא ׁשאינּה ּבמחיצתֹו, הקּלּו - מּדבריהם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּמים

הּכר. ֲֵֶַלעׂשֹות
.„Èּפתּוחֹות והחּלֹונֹות החצרֹות, ּבין העֹוברת הּמים ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָאּמת

ּכּׁשעּור ּבּה אין אם - ארבעה]אליה ורוחב עשרה ,[עומק ִִֵֵֶַָָ
ּבּמה ּבׁשּבת. מּמּנה ּוממּלאין החּלֹונֹות מן ּדלי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָמׁשלׁשלין
אבל ׁשלׁשה; הּכתל מן מפלגת ּבׁשאינּה אמּורים? ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּדברים
ּכן אם אּלא מּמּנה, ממּלאין אין ׁשלׁשה, מפלגת היתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻאם

ּפּסין ּומּכאן,[עמודים]היּו מּכאן הּכתלים מן יֹוצאין ְְִִִִִִַַָָָָ
החצר. ּבתֹו עֹוברת היא ּכאּלּו האּמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנמצאת

.ÂËוחּלֹון[מרפסת]ּכצֹוצטרה הּים, מן למעלה ׁשהיא ְְְְְְִִֶַַַָָָ
מּמּנה ממּלאין אין - הּמים ּגּבי על [מהמרפסת]ּבתֹוכּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

על ּגבֹוהה טפחים עׂשרה מחיצה עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּבׁשּבת,
הּמחיצה ּתהיה אֹו ׁשּבּכצֹוצטרה, החּלֹון ּכנגד הּמים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּגּבי
ירדה ּכאּלּו אֹותּה ורֹואין הּמים, ּכנגד הּכצֹוצטרה מן ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָיֹורדת
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הכניס ּכן אם אּלא הּיחיד; ּברׁשּות ויׁשּתה הרּבים, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָּברׁשּות
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשֹותה. ׁשהּוא לּמקֹום ורּבֹו, ְְֲִִֶֶֶַַָָֹֻראׁשֹו
ׁשּמא ּגזרה, - להם צרי ׁשהּוא נאים ּבכלים ׁשֹותה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּבׁשהיה
להם, צרי ׁשאינֹו נאים, ׁשאינם ּכלים היּו אם אבל ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָיֹוציאם;
מכניס - נאים ׁשהּכלים ּפי על אף ּבכרמלית, הּבֹור ׁשהיה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָאֹו
ראׁשֹו הכניס ׁשּלא ּפי על ואף ּבמקֹומֹו, וׁשֹותה ּבלבד ְְְְְִִִִִֶֶַַַֹֹֹראׁשֹו

.ורּבֹו ְֻ
וקֹולט‚. הרּבים, ּברׁשּות אדם בכלי]עֹומד האויר[מקבל מן ְְֲִִִִֵֵַָָָָ

ּובלבד וׁשֹותה; הּכתל, מן אֹו הּצּנֹור מן המקּלחין הּמים ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַֹמן
אם - נגע ואם ּגּבם. מעל ויקלט ּבּכתל, אֹו ּבּצּנֹור יּגע ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּלא
סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות מעׂשרה, למעלה ּבֹו ׁשּנגע מקֹום ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָָֹהיה
רׁשּות ׁשהּוא הּגג מעל ּכעֹוקר ׁשּנמצא אסּור, זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלּגג
ׁשהיה ּבין ארּבעה, על ארּבעה ּבּצּנֹור היה אם וכן ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָהּיחיד;
מּמּנּו וקלט מעׂשרה, למעלה ׁשהיה ּבין עׂשרה ּבתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּצּנֹור
מים, נחּו ׁשּלא מּפני חּיב? אינֹו ולּמה אסּור. זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמים

והֹולכין. נזחלין הן הרי ְְְֲִִִֵֵֶָָאּלא
רׁשּות[בליטה]זיז„. ׁשעל ּבאויר יֹוצא החּלֹון ׁשּלפני ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

טפח מעׂשרה למעלה היה אם - להׁשּתּמׁשהרּבים מּתר - ים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻ
טפחים; עׂשרה עד אּלא ּתֹופסת הרּבים רׁשּות ׁשאין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעליו,
טפחים עׂשרה עד הּכתל, ּבכל להׁשּתּמׁש מּתר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻלפיכ

ְִַַהּתחּתֹונים.
ּבאויר;‰. יֹוצא אחד זיז ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבּמה

אף - מּזה למּטה זה זיזין, ׁשני ּבּכתל יֹוצאין היּו אם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל
העליֹון ּבּזיז יׁש אם - מעׂשרה למעלה ׁשּׁשניהם ּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
להׁשּתּמׁש אסּור ארּבעה, על ארּבעה רחב החּלֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּלפני

רׁשּותעליו ׁשּתחּתיו והּזיז עצמֹו, ּבפני רׁשּות ׁשהּוא מּפני , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מׁשּתּמׁשֹות רׁשּיֹות ׁשּתי ׁשאין זה; על זה ואסרּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻאחרת,

אחת. ְִַַּברׁשּות
.Âמׁשּתּמׁש - ארּבעה ּבּתחּתֹון ואין ארּבעה, ּבעליֹון ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאין

היה הּתחּתֹונים. טפחים עׂשרה עד הּכתל, ּבכל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבׁשניהם,
מׁשּתּמׁש אינֹו - ארּבעה ּבֹו אין ּובעליֹון ארּבעה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּתֹון
ׁשּבׁשני הּזיז ּבׁשאר אבל ּבלבד; חּלֹונֹו ּכנגד אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעליֹון,
ׁשחלק ׁשּתחּתיו זה מּפני להׁשּתּמׁש, אסּור - החּלֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָצדדי

לעצמֹו .רׁשּות ְְְַ
.Êאויר על הּיֹוצא זיז להׁשּתּמׁשּכל ׁשּמּתר הרּבים רׁשּות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ

נֹוטלין ואין עליו נֹותנין אין ּבֹו, מׁשּתּמׁש ּכׁשהּוא - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעליו
יּפלּו ׁשאם ּבהן, וכּיֹוצא ּוזכּוכית חרׂש ּכלי אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמּמּנּו
אסּור; - ואכלין ּכלים ׁשאר אבל יּׁשברּו; הרּבים, ְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָָלרׁשּות

יּפלּו ויביאםׁשּמא הרּבים, .לרׁשּות ְְִִִִִֵֶַָָ
.Áלזֹו מּזֹו זֹורק - הרּבים רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָׁשני

ׁשּלֹו ׁשניהם ׁשּיהיּו והּוא, מעׂשרה; ׁשּיהיהלמעלה אֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ואם לזרק. מּתר מּתכֹות, ּוכלי ּבגדים ואפּלּו ערּוב; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻּביניהם
ּבגד לזרק אסּור - ּבׁשוה היּו ולא מּזה למעלה זה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹהיּו
ּבהן, וכּיֹוצא חרׂש ּכלי אבל ויביאם; יּפלּו ׁשּמא ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא

ֵזֹורק.
.Ëּגּביו[מים]ּבֹור על וחּלֹון הרּבים, [בכותלּברׁשּות ְְִִַַַַָָ

וחליתֹושלידו] הּבֹור הבור]- שבשפת מצטרפין[עפר ְְְְִִַָָֻ

מּמּנּו ּוממּלאין ּדברים[מהחלון]לעׂשרה, ּבּמה ּבׁשּבת. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
ׁשאין טפחים, ארּבעה ּבתֹו לּכתל סמּו ּבׁשהיה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאמּורים?
ממּלאין אין - מפלג היה אם אבל ׁשם. לעבר יכֹול ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָֹֻאדם
ׁשּנמצא עׂשרה, ּגבֹוהה חליתֹו היתה ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻמּמּנּו,

ּפטֹור. למקֹום יצא החליה, מן ּכׁשּיצא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻהּדלי
.È- ּגּבּה על וחּלֹון עׂשרה, ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָאׁשּפה

ׁשל ּבאׁשּפה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבׁשּבת. מים לּה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשֹופכין
ׁשֹופכין אין - יחיד ׁשל אבל להתּפּנֹות; ּדרּכּה ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָרּבים,
ּברׁשּות ּכדרּכן ׁשֹופכין ונמצאּו ּתתּפּנה, ׁשּמא ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָעליה;

.הרּבים ִַָ
.‡Èיׁשעלת][תאּמת אם - ּבחצר עֹוברת ׁשהיא הּמים ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

עד ּכן על יתר אֹו ארּבעה ּוברחּבּה טפחים, עׂשרה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָּבגבהּה
עׂשּו ּכן אם אּלא ּבׁשּבת, מּמּנה ממּלאין אין - אּמֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעׂשר

ּוביציאה ּבּכניסה טפחים עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה [שללּה ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ
ארּבעההתעלה] ּברחּבּה ׁשאין אֹו עׂשרה, ּבגבהּה אין ואם ;ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

מחיצה. ּבלא מּמּנה ממּלאין -ְְְְִִִֶַָָֹ
.·Èׁשאין ּפי על אף - אּמֹות מעׂשר יתר ּברחּבּה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

מחיצה לּה ׁשּיעׂשה עד מּמּנה ממּלאין אין עׂשרה, ;ּבגבהּה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּמחיצֹות ּומפסדת היא, ּפרצה עׂשר על יתר [נחשביםׁשּכל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

מּצדכאינם] נׁשאר אם החצר? ּבכל לטלטל הּוא ּומה .ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
ּפס להיכר]הּפרצה אֹו[עמוד ׁשהּוא, ּבכל מּכאן ּופס מּכאן ְְִִִֶַַַָָָָ

ּבכל לטלטל מּתר - אחת מרּוח טפחים ארּבעה רחב ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָֹֻּפס
אם אבל ּבלבד. האּמה מן למלאת אּלא אסּור ואין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהחצר,
ׁשהרי החצר, ּבכל לטלטל אסּור - ּכלל ּפס נׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלא

ּכרמלית ׁשהּוא לּים חצר ואינונפרצה רה"י שאינו [מקום ְְְְִִֵֶַַָָָ
.רה"ר]

.‚Èלמעלה היתה אם ּבּמים? הּמחיצה את מעמידין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוהיא
מים; ּבתֹו יֹורד הּמחיצה מן טפח ׁשּיהיה צרי - הּמים ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמן

ׁש צרי - מים ּבתֹו ּכּלּה הּמחיצה היתה טפחואם ּיהיה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבחצר הּמים ׁשּיהּוא ּכדי הּמים, מן למעלה יֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּמּנה
הּקרקע, עד מּגעת הּמחיצה ׁשאין ּפי על אף ְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָֻמבּדלין;

מּתרת זֹו הרי טפחים, עׂשרה ּבּה ויׁש הּתירּוהֹואיל ולא . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹֻ
הּטלטּול ׁשאּסּור מּפני ּבלבד; ּבּמים אּלא ּתלּויה, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמחיצה
ּכדי אּלא ׁשאינּה ּבמחיצתֹו, הקּלּו - מּדבריהם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּמים

הּכר. ֲֵֶַלעׂשֹות
.„Èּפתּוחֹות והחּלֹונֹות החצרֹות, ּבין העֹוברת הּמים ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָאּמת

ּכּׁשעּור ּבּה אין אם - ארבעה]אליה ורוחב עשרה ,[עומק ִִֵֵֶַָָ
ּבּמה ּבׁשּבת. מּמּנה ּוממּלאין החּלֹונֹות מן ּדלי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָמׁשלׁשלין
אבל ׁשלׁשה; הּכתל מן מפלגת ּבׁשאינּה אמּורים? ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּדברים
ּכן אם אּלא מּמּנה, ממּלאין אין ׁשלׁשה, מפלגת היתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻאם

ּפּסין ּומּכאן,[עמודים]היּו מּכאן הּכתלים מן יֹוצאין ְְִִִִִִַַָָָָ
החצר. ּבתֹו עֹוברת היא ּכאּלּו האּמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנמצאת

.ÂËוחּלֹון[מרפסת]ּכצֹוצטרה הּים, מן למעלה ׁשהיא ְְְְְְִִֶַַַָָָ
מּמּנה ממּלאין אין - הּמים ּגּבי על [מהמרפסת]ּבתֹוכּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

על ּגבֹוהה טפחים עׂשרה מחיצה עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּבׁשּבת,
הּמחיצה ּתהיה אֹו ׁשּבּכצֹוצטרה, החּלֹון ּכנגד הּמים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּגּבי
ירדה ּכאּלּו אֹותּה ורֹואין הּמים, ּכנגד הּכצֹוצטרה מן ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָיֹורדת
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מחיצה, לּה ׁשעׂשּו מּזֹו ׁשּממּלאין ּוכׁשם הּמים. עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָונגעה
הן הּכרמלית על ׁשהרי - הּים על מּמּנה ׁשֹופכין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכ

ְִׁשֹופכין.
.ÊË- אּמֹות ארּבע על אּמֹות מארּבע ּפחּותה ׁשהיא ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָחצר

לרׁשּות יֹוצאין ׁשהן מּפני ּבׁשּבת, מים ּבתֹוכּה ׁשֹופכין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָאין
ּבמהרה סאתיםהרּבים מחזקת ּגּמה לעׂשֹות צרי לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּיהיּו ּכדי החצר, ּבצד הרּבים ּברׁשּות אֹו החצר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבתֹו
ּכּפה עליה לבנֹות וצרי לתֹוכּה, נקּבצין [כיסויהּמים ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָ

קשת] העּוקהבצורת תראה ׁשּלא ּכדי [הגומא]מּבחּוץ, ְִֵֵֶֶַָָָֹ
והאכסדרה והחצר הרּבים. מרׁשּות ,[מרפסת]הּזאת ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּמחזיק הּמקֹום הּוא וכּמה אּמֹות; לארּבע ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָמצטרפין
אּמה. חמׁשי ׁשלׁשה ּברּום אּמה חצי על אּמה חצי ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹֻסאתים?

.ÊÈמלֹואּה לּה ׁשֹופכין - מּסאתים ּפחּותה העּוקה ְְְְִִִַָָָָָָָָהיתה
שתתמלא] ׁשּׁשים[עד אפּלּו לּה ׁשֹופכין - סאתים היתה ;ְְֲִִִִִַָָָָ

מעל ויפּוצּו יתּגּברּו ׁשהּמים ּפי על ואף מים, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָסאה
הּגׁשמים, ּבימֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּוץ. ְְֲִִִִֶַַַַָָָֻהּגּמה

מתקלקלֹות מקּלחין,[מתלכלכות]ׁשהחצרֹות צּנֹורֹות ּוסתם ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָ
יֹוצאין והּמים מׁשּתּמׁש ׁשּזה לֹומר הרֹואים יבֹואּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹולא
היתה אם - החּמה ּבימֹות אבל הרּבים. לרׁשּות ְְֲִִִִִַַַָָָָָֹמּכחֹו
ּפחּותה היתה סאתים; אּלא לּה ׁשֹופכין אין סאתים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמחזקת

עּקר. ּכל לּה ׁשֹופכין אין ְִִִִֵַָָָָמּסאתים,
.ÁÈבאדמה]ּביב נזחלין[חריץ והם מים, לֹו ׁשּׁשֹופכין ְְְִִִִִֵֶַָ

הּקרקע ּתחת הרּבים,והֹולכין לרׁשּות צּנֹורויֹוצאין וכן ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָ
ּפיו[מרזב] על ויֹורדיןׁשּׁשֹופכין הּכתל על נזחלין והן מים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

הּדר אר אֹו הּכתל אר היה אפּלּו - הרּבים ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלרׁשּות
על אֹו הּביב ּפי על לׁשּפ אסּור אּמה, מאה הארץ ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּתחת
אּלא הרּבים; לרׁשּות מּכחֹו יֹוצאין ׁשהּמים מּפני הּצּנֹור, ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּפי

לּביב. יֹורדין והן לּביב, חּוץ ְְִִִֵֵַַׁשֹופ
.ËÈּבימֹות אבל החּמה; ּבימֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲִִִִֶַַַָָָּבּמה

מקּלחין צּנֹורֹות ׁשּסתם נמנע, ואינֹו וׁשֹונה ׁשֹופ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהּגׁשמים,
ּבמקֹומן הּמים ׁשּיּבלעּו רֹוצה ואדם ּפיהן, על ׁשֹופ היה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ואפּלּו מּתר, זה הרי - לכרמלית יֹוצאין והּמים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֻהּביב,
מּתר ,לפיכ ּבכרמלית. ּכחֹו על ּגזרּו ׁשּלא החּמה; ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֻּבימֹות

לּים. יֹורדין והן הּספינה, ּכתל על ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹלׁשּפ
.Îימּלא הּספינה[מים]לא עׂשה[בים]מן ּכן אם אּלא , ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבּמה הּים. על הּספינה מן יֹוצא ארּבעה על ארּבעה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָמקֹום
היה אם אבל עׂשרה; ּבתֹו ּבׁשהיה אמּורים? ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָָּדברים
ּוממּלא, ׁשהּוא ּכל זיז מֹוציא הּים, מן מעׂשרה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלמעלה
אּלא זה לזיז צרי ואינֹו ממּלא; ּפטֹור מקֹום ּדר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשהרי

הּכר. ִֵֶמּׁשּום
.‡Îּבספר כמגילה]הּקֹורא העשוי ּבכרמלית,[קודש ְְְְִֵֵֶַַ

אם - ּבידֹו ּומקצתֹו הרּבים לרׁשּות הּספר מקצת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָונתּגלּגל
ּומּניחֹו הּכתב על הֹופכֹו אּמֹות, לארּבע חּוץ [למנוענתּגלּגל ְְְְְְִִֵַַַַַַַָ

הקודש] ארּבעביזוי ויעבירּנּו מּידֹו, ּכּלֹו יּׁשמט ׁשּמא ּגזרה, ;ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
אם וכן אצלֹו; ּגֹוללֹו - אּמֹות ארּבע לתֹו נתּגלּגל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַאּמֹות.
ּברׁשּות קֹורא היה אצלֹו. ּגֹוללֹו - הּיחיד לרׁשּות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָנתּגלּגל
על הֹופכֹו ּבּה, נח אם - הרּבים לרׁשּות ונתּגלּגל ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּיחיד,

הרּבים רׁשּות ּבאויר ּתלּוי היה אּלא נח, לא ואם ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹהּכתב;
אצלֹו. ּגֹוללֹו - לארץ הּגיע ְְְִִֶֶַָָֹולא

.·Îאם[מפנה]הּמעביר - רּבים ּבֹו יּזקּו ׁשּלא ּכדי קֹוץ ְְֲִִִֵֶַַַֹֻ
אּמֹות; מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְִִִֵַַַַָָָָָהיה
וכן אּמה. מאה אפּלּו ּכדרּכֹו מֹוליכֹו - ּבכרמלית היה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָואם
עּמֹו לעמד ׁשכנים יכלּו ולא מּדי, יתר ונתּבּזה ׁשהסריח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמת
לרחץ הּיֹורד לכרמלית. הּיחיד מרׁשּות אֹותֹו מֹוציאין -ְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ
ׁשעליו מים יעביר ׁשּמא עצמֹו, מנּגב - עֹולה ּכׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּים,

ּבכרמלית. אּמֹות ְְְְִַַַַארּבע
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לדירה‡. הּקף ׁשּלא ּתׁשמיׁשֹו[למגורים]מקֹום ׁשּיהיה אּלא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ
מאווירו]לאויר הּמּקיף[להנות ּוכגֹון ּופרּדסים, ּגּנֹות ּכגֹון - ְְְֲִִִִֵַַַַ

ּבגבּה יׁש אם - ּבהן וכּיֹוצא לׁשמרֹו, הארץ מן ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמקֹום
הּיחיד ּכרׁשּות הּוא הרי יתר, אֹו טפחים עׂשרה ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָהּמחיצֹות
אֹו הרּבים, לרׁשּות מּמּנּו והּמֹוׁשיט והּזֹורק הּמֹוציא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָלחּיב
יׁש ּכן אם אּלא ּבכּלֹו, מטלטלין ואין לתֹוכֹו. הרּבים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֻמרׁשּות

סאתים ּבית ג']ּבֹו הלכה להלן אם[מפורט אבל ּפחֹות; אֹו ֲִִֵַָָָ
ּבארּבע אּלא ּבֹו לטלטל אסּור סאתים, ּבית על יתר ּבֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהיה

ּככרמלית. ְְְִַַאּמֹות
מטלטלין·. סאתים, ּבית ורחב עׂשרה ׁשּגבֹוּה עּמּוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָוכן

אּלא ּבֹו מטלטלין אין סאתים, ּבית על רחב היה ּכּלֹו; ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻעל
אּמֹות -ּבארּבע מעׂשרה ּפחֹות ּגבֹוּה היה - ׁשּבּים סלע . ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

היה ּכרמלית. ׁשהּכל לתֹוכֹו; הּים ּומן לּים, מּתֹוכֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹמטלטלין
סאתים, ּבית עד טפחים מארּבעה רחּבֹו אם - עׂשרה ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּגבֹוּה
לּים, מּתֹוכֹו לא מטלטלין אין ּבכּלֹו, לטלטל ּומּתר ְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֻֻהֹואיל
ּפי על אף - סאתים מּבית יתר היה לתֹוכֹו. הּים מן ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹולא
ּבארּבע אּלא ּבֹו לטלטל ואסּור הֹואיל הּיחיד, רׁשּות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
הּים ּומן לּים, מּתֹוכֹו לטלטל מּתר זה הרי ּככרמלית, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאּמֹות

ּבֹו. ּגזרּו ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה ְְְֵֶֶֶָָָָֹלתֹוכֹו;
אּמה;‚. חמּׁשים על אּמה חמּׁשים סאה? ּבית היא ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָּכּמה

ּבׁשּבּורֹו ׁשּיׁש מקֹום סאתים, ּבית חמׁשת[חשבונו]נמצא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשהיה ּבין - הּזאת ּכּמּדה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום וכל אּמה. ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאלפים

ּוׁשירים ׁשבעים ׁשהּוא שביעיות]מרּבע חמש ׁשבעים[- על ְְְְִִִִִֶַָָֻ
נקרא זה הרי - הּצּורֹות ׁשאר ּבין עגל, ׁשהיה ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּוׁשירים,

סאתים'. ִֵַָ'ּבית
היה„. אם - סאתים ּבית ּבֹו ׁשּיׁש לדירה הּקף ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמקֹום

ּכחצר חמּׁשים על מאה ׁשּיהיה ּכדי ּברחּבֹו ׁשנים ּפי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָארּכֹו
ּבכּלֹו לטלטל מּתר עלהּמׁשּכן, יתר ארּכֹו היה אם אבל ; ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻ

אּלא ּבֹו מטלטלין אין אחת, אּמה אפּלּו ּברחּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָׁשנים
לאויר ׁשּתׁשמיׁשֹו סאתים ּבית עׂשּו ׁשּלא אּמֹות; ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּבארּבע

הּמׁשּכן. מחצר אּלא החצרֹות, ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָּכׁשאר
יתר‰. ּפרצה ּבֹו ּפרץ אם - ּדירה לׁשם ׁשּלא ׁשהּקף ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמקֹום

ּדירה לׁשם ּבּה וגדר טפחים, עׂשרה ּבגבּה אּמֹות עׂשר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעל
ּדירה, לׁשם ּוגדרּה אּמה ּפרץ ואפּלּו ּבכּלֹו; לטלטל מּתר -ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻֻ
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זמן]ּופרץ ׁשהׁשלימּה[אחר עד ּדירה, לׁשם ּוגדרּה אּמה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּבכּלֹו, לטלטל מּתר - מעׂשר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻליתר

ִִמילין.
.Â- רּבֹו נזרע אם - לדירה ׁשהּקף סאתים מּבית יתר ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻמקֹום

נזרע אם - מעּוטֹו נזרע ּבכּלֹו. לטלטל ואסּור ּכגּנה, הּוא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֻהרי
הּמקֹוםמּמ היה ואם ּבכּלֹו; לטלטל מּתר סאתים, ּבית ּנּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻ

- רּבֹו נּטע ּבכּלֹו. לטלטל אסּור סאתים, מּבית יתר ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻֻהּזרּוע
ּבכּלֹו לטלטל ּומּתר ּכחצר, הּוא היּוהרי אפּלּו מים, נתמּלא . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֻֻ

ּכנטעים הם הרי לתׁשמיׁש, ראּויין היּו אם - הרּבה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֻעמּקים
ּבֹו מטלטלין אין ראּויין, אינן ואם ּבכּלֹו; לטלטל ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֻֻּומּתר

אּמֹות. ּבארּבע ְְֶַַַָאּלא
.Ê,סאין ׁשלׁש ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ּדירה לׁשם ׁשּלא ׁשהּקף ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמקֹום

תקרה]וקרּו ּתקרה[עשו ׁשּפי מּתירֹו; קרּויֹו - סאה ּבית ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָ
[- חצר[כאילו ונפרצה לחצר, ּבמלאֹו נפרץ וסֹותם. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹיֹורד

והּקרּפף ּכׁשהיתה; מּתרת חצר - שהוקף]ּכנגּדֹו [המקום ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
מּתירֹו. החצר אויר ׁשאין ּכׁשהיה, ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָאסּור

.Áאינֹו - ּבאילנֹות למעטֹו ּובא סאתים, מּבית יתר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָהיה
ׁשלׁשה ורחב עׂשרה, ּגבֹוּה הּכתל ּבצד עּמּוד ּבֹו ּבנה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֹמעּוט.

מעּוט זה הרי - יתר ׁשּכלאֹו מעּוט, אינֹו - מּׁשלׁשה ּפחֹות ; ְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ
ּכלבּוד מּׁשלׁשה כמחובר]ּפחֹות מן[- הרחיק אם וכן הּוא. ְְְְִִִִִֵָָָֹ

לא - מּׁשלׁשה ּפחֹות מעט; - מחיצה ועׂשה ׁשלׁשה, ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֹֹהּכתל
ּכלּום. ְָָעׂשה

.Ëיכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבטיט הּכתל את [הטיט]טח ְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מן[להתקיים]לעמד הרחיק מעּוט. זה הרי עצמֹו, הּתלּבפני ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַֹ

הּתל ׂשפת על מחיצה עׂשה הֹועיל; - מחיצה ועׂשה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹׁשלׁשה,
אינֹו מחיצה, ּגּבי על מחיצה ׁשהעֹוׂשה מֹועיל; אינֹו -ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
- קּימת העליֹונה והרי הּתחּתֹונה, מחיצה נבלעה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמֹועיל.
אּלא נראה ׁשם אין והרי ּדירה, לׁשם העליֹונה ונעׂשת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהֹואיל

ּבכּלּה. לטלטל ּומּתר הֹועיל, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶַָָֻֻהיא
.Èאין - סאתים ּבית על יתרה ּבּתים, ׁשאחֹורי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה

הּבית ּפתח היה ואפּלּו אּמֹות, ּבארּבע אּלא ּבּה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָמטלטלין
- הּקיפּה ּכ ואחר לׁשם, הּפתח ּפתח ואם לתֹוכּה; ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּפתּוח

ּבכּלּה לטלטל ּומּתר לדירה, ּכמּקפת זֹו .הרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֻֻֻ
.‡Èלמדינה הּפתּוחה אחד[לעיר]רחבה ּומּצד אחד, מּצד ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

לּה עֹוׂשה - לנהר הּמּגיע לׁשביל [קרש]לחי[מניח]ּפתּוחה ְְְְִִִִֶַַַָָָָ
לּמדינה, ּומּתֹוכּה ּבכּלּה, לטלטל מּתר ויהיה הּמדינה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻמּצד

לתֹוכּה. הּמדינה ְְִִַָָּומן
.·Èיׁש אם - לֹו סביב מחיצה ועׂשה ּבבקעה, ׁשּׁשבת ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָיחיד

יתר היתה ואם ּבכּלּה; לטלטל מּתר סאתים, ּבית עד ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻֻּבּה
וכן אּמֹות. ּבארּבע אּלא ּבּה מטלטל אינֹו סאתים, ּבית ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָעל

יׂשראלים ׁשלׁשה אבל ׁשנים. היּו ׁשּׁשבתּואם עליהן יתר אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
הרי - אפּלּוּבבקעה צרּכן, ּבכל לטלטל להן ּומּתר ׁשּירה, הן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

ּבית ׁשהּקיפּו, הּמחיצה מן יּׁשאר ׁשּלא והּוא מילין; ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכּמה
ּפנּוי סאתים ּבית נׁשאר אם אבל כלים; ּבלא ּפנּוי ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹסאתים
ּבכל לטלטל אסּורים - לֹו צריכין היּו ולא כלים, ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹֹּבלא
לׁשּירה. מׁשלים הּקטן ואין אּמֹות. ּבארּבע אּלא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהּמחיצה,

.‚Èׁשביתה וקנּו צרּכן ּכדי ׁשהּקיפּו שםׁשלׁשה [שנקלעו ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ

לטלטלמשהעריב] מּתרין הם הרי - מהן אחד מת ּכ ואחר ,ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּבא ּכ ואחר סאתים, מּבית ּביתר ׁשביתה ׁשנים קנּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבכּלּה;
ּכׁשהיּו אּמֹות, ּבארּבע אּלא לטלטל אסּורין - ׁשליׁשי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָלהם

ׁשהּׁשביתה זה; ׁשּיבֹוא שבת]קדם הּגֹורמת[בערב היא ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
שיירה] הּדיֹורין[להחשב לא בשבת], .[שניתווספו ִַָֹ

.„Èזה ּבצד זה ּדירה לׁשם ׁשּלא הּמּקפין מקֹומֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשלׁשה
קצר, והאמצעי רחבים החיצֹונים ׁשנים לזה, זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּופתּוחים

ּפּסין החיצֹונים לּׁשנים כמחיצה]ׁשּנמצאּו המשמשים [עמודים ְְְִִִִִֶַַַַ
נעׂשּו - ּבזה ויחיד ּבזה ויחיד ּבזה יחיד והיה ּומּכאן, ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָמּכאן
ּוׁשנים רחב האמצעי היה צרּכן. ּכל להן ונֹותנין ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָּכׁשּירה,
- רּוחֹותיו מּׁשני ּבפּסין האמצעי ׁשּנמצא קצרים, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָהחיצֹונים
יחיד ׁשבת אם ,לפיכ החיצֹונים; מּׁשנים מבּדל הּוא ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֻהרי
אּלא צרּכן, ּכל להן נֹותנין אין - ּבזה ויחיד ּבזה ויחיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָּבזה
ּבזה יחיד היה ּבמקֹומֹו. סאתים ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכל
ואחד ּבזה ּוׁשנים ּבזה ׁשנים אֹו ּבאמצעי, ּוׁשנים ּבזה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָויחיד

צרּכן ּכל להן נֹותנין - .ּבאמצעי ְְְִִֶֶָָָָָָ
.ÂËאינּה מצּויה, ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחיצה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל

לנחתמחיצה עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל רב]; זמן ,[לעמוד ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
לצניעּות אּלא עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל מחיצה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָאינּה
עׂשרה ּבגבהּה ׁשאין מחיצה וכל מחיצה. אינּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבלבד,

ּגּדּור ּגמּורה; מחיצה אינּה יתר, אֹו אדמה]טפחים [תל ְְְִִִֵֵָָָָָ
מצטרפין. חמּׁשה, ּומחיצה ְְְֲֲִִִִִָָָָחמּׁשה

.ÊËאינּה העֹומד, על מרּבה ּפרּוץ ּבּה ׁשּיׁש מחיצה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּכל
ּכעֹומד ּפרּוץ היה אם אבל מּתרת;[בשווה]מחיצה. זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָֻ

על יתר ׁשהיא ּפרצה הּפרצֹות ּבאֹותן יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּובלבד
היה ואם ּכפתח. היא הרי אּמֹות, עׂשר אבל אּמֹות. ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָעׂשר
אינּה מעׂשר, יֹותר ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף ּפתח, צּורת זֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלפרצה

מרּבה. הּפרּוץ יהא ׁשּלא והּוא, - הּמחיצה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻמפסדת
.ÊÈטפחים מּׁשלׁשה ׁשהּפרצֹות ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹּבּמה

הּפרצֹות היּו אם אבל ּפחּותהומעלה; מהן ּפרצה ּכל , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ
על מרּבה ׁשהּפרּוץ ּפי על ואף מּתרת, זֹו הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻֻמּׁשלׁשה

ּכלבּוד הּוא הרי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל .[כמחובר]העֹומד; ְְֲִֵֵֶָָָָָֹ
.ÁÈׁשלׁשה לחברֹו קנה ּבין ואין ּבקנים, ׁשהּקיף הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכיצד?

ׁשלׁשה לחברֹו חבל ּבין ואין ּבחבלים, ׁשהּקיף אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטפחים,
ׁשהיא ּפי על אף ּגמּורה, מחיצה זֹו הרי - [מונחיםטפחים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ערבלאורך] ּבלא רוחב]ׁשתי -]וצרי ׁשתי. ּבלא ערב אֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶָֹֹ
עבי סֹוף עד הארץ מן ׁשּיהיה אֹו עׂשרה, הּקנה ּגבּה ְְֲֳִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהיה
מחיצה ׁשאין - ּבחבלים הּקיף אם עׂשרה העליֹון ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהחבל
מּסיני למׁשה הלכה האּלּו, הּׁשעּורין וכל מעׂשרה. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּפחּותה

ֵהן.
.ËÈקנה אפּלּו היא - מקֹום ּבכל האמּורה הּפתח' ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ'צּורת

ׁשני ּגבּה ּגּביהן; על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן, ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
שמהצדדים]הּלחיים והּקנה[הקנים יתר, אֹו טפחים עׂשרה - ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

ּבׁשני נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - ּגּביהם ׁשעל ּבֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַוכּיֹוצא
הּלחיים וגבּה הֹואיל אּמֹות, ּכּמה ּביניהן יׁש אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּלחיים
צריכה - ׁשאמרּו ּפתח וצּורת ּפתח. צּורת זֹו הרי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשרה,

ּבריאה דיה]ׁשּתהא קׁש.[חזקה ׁשל ּדלת אפּלּו ּדלת, לקּבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
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זמן]ּופרץ ׁשהׁשלימּה[אחר עד ּדירה, לׁשם ּוגדרּה אּמה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּבכּלֹו, לטלטל מּתר - מעׂשר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻליתר

ִִמילין.
.Â- רּבֹו נזרע אם - לדירה ׁשהּקף סאתים מּבית יתר ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻמקֹום

נזרע אם - מעּוטֹו נזרע ּבכּלֹו. לטלטל ואסּור ּכגּנה, הּוא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֻהרי
הּמקֹוםמּמ היה ואם ּבכּלֹו; לטלטל מּתר סאתים, ּבית ּנּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻ

- רּבֹו נּטע ּבכּלֹו. לטלטל אסּור סאתים, מּבית יתר ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻֻהּזרּוע
ּבכּלֹו לטלטל ּומּתר ּכחצר, הּוא היּוהרי אפּלּו מים, נתמּלא . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֻֻ

ּכנטעים הם הרי לתׁשמיׁש, ראּויין היּו אם - הרּבה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֻעמּקים
ּבֹו מטלטלין אין ראּויין, אינן ואם ּבכּלֹו; לטלטל ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֻֻּומּתר

אּמֹות. ּבארּבע ְְֶַַַָאּלא
.Ê,סאין ׁשלׁש ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ּדירה לׁשם ׁשּלא ׁשהּקף ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמקֹום

תקרה]וקרּו ּתקרה[עשו ׁשּפי מּתירֹו; קרּויֹו - סאה ּבית ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָ
[- חצר[כאילו ונפרצה לחצר, ּבמלאֹו נפרץ וסֹותם. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹיֹורד

והּקרּפף ּכׁשהיתה; מּתרת חצר - שהוקף]ּכנגּדֹו [המקום ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
מּתירֹו. החצר אויר ׁשאין ּכׁשהיה, ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָאסּור

.Áאינֹו - ּבאילנֹות למעטֹו ּובא סאתים, מּבית יתר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָהיה
ׁשלׁשה ורחב עׂשרה, ּגבֹוּה הּכתל ּבצד עּמּוד ּבֹו ּבנה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֹמעּוט.

מעּוט זה הרי - יתר ׁשּכלאֹו מעּוט, אינֹו - מּׁשלׁשה ּפחֹות ; ְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ
ּכלבּוד מּׁשלׁשה כמחובר]ּפחֹות מן[- הרחיק אם וכן הּוא. ְְְְִִִִִֵָָָֹ

לא - מּׁשלׁשה ּפחֹות מעט; - מחיצה ועׂשה ׁשלׁשה, ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֹֹהּכתל
ּכלּום. ְָָעׂשה

.Ëיכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבטיט הּכתל את [הטיט]טח ְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מן[להתקיים]לעמד הרחיק מעּוט. זה הרי עצמֹו, הּתלּבפני ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַֹ

הּתל ׂשפת על מחיצה עׂשה הֹועיל; - מחיצה ועׂשה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹׁשלׁשה,
אינֹו מחיצה, ּגּבי על מחיצה ׁשהעֹוׂשה מֹועיל; אינֹו -ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
- קּימת העליֹונה והרי הּתחּתֹונה, מחיצה נבלעה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמֹועיל.
אּלא נראה ׁשם אין והרי ּדירה, לׁשם העליֹונה ונעׂשת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהֹואיל

ּבכּלּה. לטלטל ּומּתר הֹועיל, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶַָָֻֻהיא
.Èאין - סאתים ּבית על יתרה ּבּתים, ׁשאחֹורי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה

הּבית ּפתח היה ואפּלּו אּמֹות, ּבארּבע אּלא ּבּה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָמטלטלין
- הּקיפּה ּכ ואחר לׁשם, הּפתח ּפתח ואם לתֹוכּה; ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּפתּוח

ּבכּלּה לטלטל ּומּתר לדירה, ּכמּקפת זֹו .הרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֻֻֻ
.‡Èלמדינה הּפתּוחה אחד[לעיר]רחבה ּומּצד אחד, מּצד ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

לּה עֹוׂשה - לנהר הּמּגיע לׁשביל [קרש]לחי[מניח]ּפתּוחה ְְְְִִִִֶַַַָָָָ
לּמדינה, ּומּתֹוכּה ּבכּלּה, לטלטל מּתר ויהיה הּמדינה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻמּצד

לתֹוכּה. הּמדינה ְְִִַָָּומן
.·Èיׁש אם - לֹו סביב מחיצה ועׂשה ּבבקעה, ׁשּׁשבת ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָיחיד

יתר היתה ואם ּבכּלּה; לטלטל מּתר סאתים, ּבית עד ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻֻּבּה
וכן אּמֹות. ּבארּבע אּלא ּבּה מטלטל אינֹו סאתים, ּבית ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָעל

יׂשראלים ׁשלׁשה אבל ׁשנים. היּו ׁשּׁשבתּואם עליהן יתר אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
הרי - אפּלּוּבבקעה צרּכן, ּבכל לטלטל להן ּומּתר ׁשּירה, הן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

ּבית ׁשהּקיפּו, הּמחיצה מן יּׁשאר ׁשּלא והּוא מילין; ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכּמה
ּפנּוי סאתים ּבית נׁשאר אם אבל כלים; ּבלא ּפנּוי ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹסאתים
ּבכל לטלטל אסּורים - לֹו צריכין היּו ולא כלים, ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹֹּבלא
לׁשּירה. מׁשלים הּקטן ואין אּמֹות. ּבארּבע אּלא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהּמחיצה,

.‚Èׁשביתה וקנּו צרּכן ּכדי ׁשהּקיפּו שםׁשלׁשה [שנקלעו ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ

לטלטלמשהעריב] מּתרין הם הרי - מהן אחד מת ּכ ואחר ,ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּבא ּכ ואחר סאתים, מּבית ּביתר ׁשביתה ׁשנים קנּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבכּלּה;
ּכׁשהיּו אּמֹות, ּבארּבע אּלא לטלטל אסּורין - ׁשליׁשי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָלהם

ׁשהּׁשביתה זה; ׁשּיבֹוא שבת]קדם הּגֹורמת[בערב היא ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
שיירה] הּדיֹורין[להחשב לא בשבת], .[שניתווספו ִַָֹ

.„Èזה ּבצד זה ּדירה לׁשם ׁשּלא הּמּקפין מקֹומֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשלׁשה
קצר, והאמצעי רחבים החיצֹונים ׁשנים לזה, זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּופתּוחים

ּפּסין החיצֹונים לּׁשנים כמחיצה]ׁשּנמצאּו המשמשים [עמודים ְְְִִִִִֶַַַַ
נעׂשּו - ּבזה ויחיד ּבזה ויחיד ּבזה יחיד והיה ּומּכאן, ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָמּכאן
ּוׁשנים רחב האמצעי היה צרּכן. ּכל להן ונֹותנין ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָּכׁשּירה,
- רּוחֹותיו מּׁשני ּבפּסין האמצעי ׁשּנמצא קצרים, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָהחיצֹונים
יחיד ׁשבת אם ,לפיכ החיצֹונים; מּׁשנים מבּדל הּוא ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֻהרי
אּלא צרּכן, ּכל להן נֹותנין אין - ּבזה ויחיד ּבזה ויחיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָּבזה
ּבזה יחיד היה ּבמקֹומֹו. סאתים ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכל
ואחד ּבזה ּוׁשנים ּבזה ׁשנים אֹו ּבאמצעי, ּוׁשנים ּבזה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָויחיד

צרּכן ּכל להן נֹותנין - .ּבאמצעי ְְְִִֶֶָָָָָָ
.ÂËאינּה מצּויה, ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחיצה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל

לנחתמחיצה עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל רב]; זמן ,[לעמוד ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
לצניעּות אּלא עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל מחיצה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָאינּה
עׂשרה ּבגבהּה ׁשאין מחיצה וכל מחיצה. אינּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבלבד,

ּגּדּור ּגמּורה; מחיצה אינּה יתר, אֹו אדמה]טפחים [תל ְְְִִִֵֵָָָָָ
מצטרפין. חמּׁשה, ּומחיצה ְְְֲֲִִִִִָָָָחמּׁשה

.ÊËאינּה העֹומד, על מרּבה ּפרּוץ ּבּה ׁשּיׁש מחיצה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּכל
ּכעֹומד ּפרּוץ היה אם אבל מּתרת;[בשווה]מחיצה. זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָֻ

על יתר ׁשהיא ּפרצה הּפרצֹות ּבאֹותן יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּובלבד
היה ואם ּכפתח. היא הרי אּמֹות, עׂשר אבל אּמֹות. ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָעׂשר
אינּה מעׂשר, יֹותר ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף ּפתח, צּורת זֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלפרצה

מרּבה. הּפרּוץ יהא ׁשּלא והּוא, - הּמחיצה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻמפסדת
.ÊÈטפחים מּׁשלׁשה ׁשהּפרצֹות ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹּבּמה

הּפרצֹות היּו אם אבל ּפחּותהומעלה; מהן ּפרצה ּכל , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ
על מרּבה ׁשהּפרּוץ ּפי על ואף מּתרת, זֹו הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻֻמּׁשלׁשה

ּכלבּוד הּוא הרי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל .[כמחובר]העֹומד; ְְֲִֵֵֶָָָָָֹ
.ÁÈׁשלׁשה לחברֹו קנה ּבין ואין ּבקנים, ׁשהּקיף הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכיצד?

ׁשלׁשה לחברֹו חבל ּבין ואין ּבחבלים, ׁשהּקיף אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטפחים,
ׁשהיא ּפי על אף ּגמּורה, מחיצה זֹו הרי - [מונחיםטפחים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ערבלאורך] ּבלא רוחב]ׁשתי -]וצרי ׁשתי. ּבלא ערב אֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶָֹֹ
עבי סֹוף עד הארץ מן ׁשּיהיה אֹו עׂשרה, הּקנה ּגבּה ְְֲֳִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהיה
מחיצה ׁשאין - ּבחבלים הּקיף אם עׂשרה העליֹון ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהחבל
מּסיני למׁשה הלכה האּלּו, הּׁשעּורין וכל מעׂשרה. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּפחּותה

ֵהן.
.ËÈקנה אפּלּו היא - מקֹום ּבכל האמּורה הּפתח' ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ'צּורת

ׁשני ּגבּה ּגּביהן; על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן, ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
שמהצדדים]הּלחיים והּקנה[הקנים יתר, אֹו טפחים עׂשרה - ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

ּבׁשני נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - ּגּביהם ׁשעל ּבֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַוכּיֹוצא
הּלחיים וגבּה הֹואיל אּמֹות, ּכּמה ּביניהן יׁש אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּלחיים
צריכה - ׁשאמרּו ּפתח וצּורת ּפתח. צּורת זֹו הרי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשרה,

ּבריאה דיה]ׁשּתהא קׁש.[חזקה ׁשל ּדלת אפּלּו ּדלת, לקּבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
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.Îּכּפה ׁשּצּורתֹו הּכּפה[כקשת]ּפתח רגלי ּבאר יׁש אם - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשעׂשה ּפתח וצּורת ּפתח; צּורת זה הרי טפחים, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעׂשרה

הּצדא מן באמצע]ֹותּה לא לכותל ׁשאין[סמוך ּכלּום; אינּה - ְִֵֵֶַַָָ
ּבאמצע. אּלא זוית, ּבקרן להיֹות הּפתחים ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדר

.‡Îמחיצה עֹוׂשין ּביןּבּכל ּבאכלים, ּבין ּבכלים, ּבין - ְְֳִִִִֵֵֵֵַָָָֹ
ׁשּיהיּו והּוא - ועֹוף חּיה מיני ּוׁשאר ּבבהמה, אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּבאדם;

ינּודּו.[קשורים]ּכפּותים ׁשּלא ּכדי , ְְִֵֶָֹ
.·Îּכׁשרה זֹו הרי מאליה, העֹומדת ּומחיצהמחיצה . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

מּתר - ּבׁשגגה נעׂשת ואם מחיצה. זֹו הרי ּבׁשּבת, ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻהּנעׂשית
לדעת ׁשּלא ׁשּתעׂשה והּוא, ׁשּבת; ּבאֹותּה ּבּה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלטלטל
ּבׁשּבת ׁשּתעׂשה הּמחיצה לזֹו אדם נתּכּון אם אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהמטלטל.
ּבׁשגגה, העֹוׂשה אֹותּה ׁשעׂשה ּפי על אף ּבּה, לטלטל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכדי
ּבּה לטלטל זה נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף ּבמזיד, נעׂשת אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוכן

ּבּה. לטלטל אסּור זה הרי -ְְֲֵֵֶַָָ
.‚Îזה ׁשּיעמד ּבׁשּבת, אדם ּבני ׁשל מחיצה לעׂשֹות ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתר

לעׂשֹותן ׁשּבׁשביל העֹומדין אּלּו ידעּו ׁשּלא ּובלבד זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבצד
רֹוצה ׁשהּוא אדם אֹותם יעמיד ולא העמדּו; ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹמחיצה
לדעּתֹו ׁשּלא אחר אֹותם יעמיד אּלא זֹו, ּבמחיצה .להׁשּתּמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.„Îהארץ על מס ׁשהּוא צד]אילן מכל לארץ נוטים [ענפיו ִֵֵֶֶַָָָ
ּבין ממּלא - טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוּה נֹופֹו אין אם -ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבארץ,[ענפיו]ּבּדיו וקֹוׁשרן ּבהן, וכּיֹוצא וקׁש ּתבן ועליו ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּכּלֹו; ּתחת ּומטלטל יתנדנד, ולא מצּויה ּברּוח ׁשּיעמד ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָֹֹֻעד
יתר היה אם אבל סאתים; ּבית עד ּתחּתיו ׁשּיהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוהּוא
אּמֹות, ּבארּבע אּלא ּתחּתיו מטלטלין אין - סאתים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָמּבית

הּוא. לדירה הּקף ׁשּלא מקֹום ׁשּתחּתיו, ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻמּפני

ה'תשע"ב תמוז ט"ו חמישי יום

יז ¤¤ּפרק

הרבים]מבֹוי‡. לרשות החצר בני המוביל לֹו[מקום ׁשּיׁש ֵֶָ
לֹו ׁשּיׁש ּומבֹוי סתּום'; 'מבֹוי הּנקרא הּוא ּכתלים, ְְְִִֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשה
ויֹוצאין זֹו ּברּוח נכנסין והעם זה, ּכנגד זה ּבלבד ּכתלים ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשני

מפּלׁש'. 'מבֹוי הּנקרא הּוא - ְְְְְִֶֶַָָָָֻּבׁשּכנגּדּה
מּתירין·. הּסתּום?[בטלטול]היא ּברּוחמבֹוי לֹו עֹוׂשה ְִִֵֶַַַַָָ

לחי קֹורה[קרש]רביעית עליו עֹוׂשה אֹו ,[למעלה]אחד, ְְִִִֶֶָָָָ
רּוח סתם ּכאּלּו לחי, אֹותֹו אֹו קֹורה, אֹותּה ותחׁשב ְְְְִִֵֵַַַָָָָודּיֹו.
ּבכּלֹו; לטלטל מּתר ויהיה הּיחיד רׁשּות ויעׂשה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻרביעית,
ּומּדברי לטלטל, מּתר ּבלבד מחיצֹות ּבׁשלׁש ּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשּדין

ּול הרביעית, הרּוח היא קֹורה.סֹופרים אֹו ּבלחי לּה ּדי פיכ ְְְְִִִִִִִַַָָָָָ
מּכאן,‚. ּפתח צּורת לֹו עֹוׂשה מפּלׁש? מבֹוי מּתירין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻוהיא

מּכאן קֹורה אֹו ּומבֹויּולחי ּתֹורתֹו[מפותל]עקם[מפולש]. , ְִִָָָָָֹ
ְִָֻּכמפּלׁש.[דינו]

ׁשוה„. ׁשהּוא ּומדרֹון[ישר]מבֹוי -]מּתֹוכֹו לרׁשּות[שיפוע ְְִִִֶֶָָ
צרי אינֹו - לתֹוכֹו ּומדרֹון הרּבים לרׁשּות ׁשוה אֹו ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהרּבים,
הרּבים. מרׁשּות מבּדל הּוא ׁשהרי קֹורה, ולא לחי ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹֻלא

ׁשל‰. לאׁשּפה ּכלה אחד וצּדֹו לּים, ּכלה אחד ׁשּצּדֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמבֹוי

ּכלּום צרי אינֹו - עׂשּויהרּבים אינּה רּבים ׁשל ׁשאׁשּפה ; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ׂשרטֹון הּים יעלה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין [תיבשלהתּפּנֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

.שפתו]

.Âּכלה ׁשהיה מפּלׁש מסתיים]מבֹוי רחבה[- [חצרלאמצע ְְְְֶֶֶַָָָָָָָֻ
הבתים] מכשאחורי היה לא אם - רּבים ּפתחׁשל ּכנגד ּון ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ּכלּום. הרחבה מּצד צרי ואין ּכסתּום, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָהרחבה
ׁשל היתה ואם אסּור. הרחבה, לצדדי ּכלה היה אם ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָאבל
ונמצא אחד, מּצד ּבֹונה ּפעמים אסּור; לאמצעּה אף - ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָיחיד

רחבה. ׁשל לצּדּה ְְִֶֶָָָָּכלה
.Êוחצרֹות ּבּתים ׁשּיהיּו עד קֹורה, אֹו ּבלחי נּתר הּמבֹוי ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאין

ויהיה ומעלה, אּמֹות מארּבע ארּכֹו ויהיה לתֹוכֹו, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּפתּוחֹות
רחּבֹו על יתר הּואארּכֹו הרי ּכרחּבֹו, ׁשארּכֹו מבֹוי אבל ; ְְְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָ

לחי ּכל רּוחֹותיו מּׁשני לחיים ּבׁשני אּלא נּתר ואינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּכחצר,
ּבפס אֹו אחת.[קרש]ּבמּׁשהּו, מרּוח ארּבעה רחב ְְְֵֶַַַַַַָָָָ

.Áונּתרת ּכמבֹוי, היא הרי - רחּבּה על יתר ׁשארּכּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחצר
קֹורה אֹו לתֹוכֹו,ּבלחי ּפתּוחֹות וחצרֹות ּבּתים ׁשאין ּומבֹוי . ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

מבֹוי וכן אחת, חצר אֹו אחד ּבית אּלא ּבֹו היה ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכגֹון
אֹו לחיים, ּבׁשני אּלא נּתר אינֹו - אּמֹות ארּבע ּבארּכֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאין

ארּבעה. ְְַַָָּבפס
.Ëטפחים ׁשלׁשה ּברחּבֹו ׁשאין לחימבֹוי לא צרי אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹ

הרי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל ּבכּלֹו; לטלטל ּומּתר קֹורה, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹֻֻולא
ּכלבּוד על[כמחובר]הּוא אף - ּבקֹורה ׁשהכׁשירֹו מבֹוי ּפי. ְְְִִִֶַַָָָ

לרׁשּות מּתֹוכֹו הּזֹורק הּיחיד, ּכרׁשּות ּבכּלֹו לטלטל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻֻׁשּמּתר
מּׁשּום ׁשהּקֹורה ּפטּור, - לתֹוכֹו הרּבים מרׁשּות אֹו ְְִִִֵֶַַַָָָָהרּבים,
מּתֹוכֹו הּזֹורק - ּבלחי הכׁשירֹו אם אבל עׂשּויה. היא ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָהּכר
ׁשהּלחי חּיב, - לתֹוכֹו הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָלרׁשּות

רביעית. ּברּוח ּכמחיצה הּוא ְְְֲִִִִֵַָהרי
.Èּכיצד - ּביניהם עֹוברים והעם הרּבים, ּברׁשּות ּכתלים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשני

ואחר מּכאן, ּודלתֹות מּכאן ּדלתֹות עֹוׂשה ּביניהם? ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמכׁשיר
הּדלתֹות, לנעל צרי ואינֹו הּיחיד. רׁשּות ּביניהם יעׂשה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכ

היּו להּנעל; ראּויֹות ׁשּיהיּו צרי מׁשּקעֹות[הדלתות]אבל ְְְְֲִִִֵֶָָָָָֻ
לחי אֹו ּפתח, צּורת אבל להּנעל. ּומתּקנן אֹותן מפּנה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבעפר,

הרּבים. רׁשּות ּבהכׁשר מֹועילין אינן - ְְְְִִִֵֵֶַָָָוקֹורה
.‡Èהּלחיים ּבין אֹו הּקֹורה, ּתחת ּבמבֹוי לטלטל ּבּמהמּתר . ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ

אם אבל הרּבים; לרׁשּות סמּו ּבׁשהיה אמּורים? ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָּדברים
לכרמלית סמּו רה"ר]היה ואינו רה"י שאינו אסּור[מקום - ְְְִַָָָָ

אחר לחי ׁשּיעׂשה עד הּלחיים, ּבין אֹו הּקֹורה, ּתחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָלטלטל
מינֹו את מין מצא ׁשהרי הּפתח; ּתֹו אתלהּתיר [הכרמלית ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

ונעהכרמלית] ככרמלית]ֹור, .[נהיה ְֵ
.·È,חּיים רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר אפּלּו - לחיים עֹוׂשין ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּבּכל

הניה ּבאּסּורי ׁשעׂשהואפּלּו אׁשרה, אֹו עצמּה זרה עבֹודה . ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
אין הּלחי, ּגבּה ׁשהּוא. ּכל עביֹו ׁשהּלחי ּכׁשר; - לחי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותּה

ׁשהּוא. ּכל ועביֹו, רחּבֹו טפחים; מעׂשרה ְְְְֲִֵֶָָָָָָָּפחֹות
.‚Èלרחב ׁשּיׁש לפי ּבאׁשרה, לא אבל קֹורה, עֹוׂשין ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבּכל

האׁשרה מן אסּורים הּׁשעּורין וכל ׁשעּור, רחבהּקֹורה וכן . ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ׁשּתהיה והּוא ׁשהּוא; ּכל - ועביּה מּטפח. ּפחֹות אין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּקֹורה,
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ׁשלׁשה[חזקה]ּבריאה ׁשל לבנה חצי ׁשהּוא אריח, לקּבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּומעמידי טפחים. ׁשלׁשה על ה-]טפחים קֹורה,[תומכי ְְְֲִִִֵַַָָָָֹ

לבנה. וחצי קֹורה לקּבל ּכדי ּבריאין ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָצריכין
.„Èאֹו ּבלחי להכׁשירֹו ּדי ויהיה הּמבֹוי, ּפתח יהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכּמה

עלקֹורה? יתר ולא טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין ּגבהֹו, ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה אּמֹות. עׂשר עד ורחּבֹו, אּמה; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָעׂשרים
- ּפתח צּורת לֹו היה אם אבל ּפתח; צּורת לֹו היה ֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
מאה רחב אֹו מעׂשרה, ּפחֹות אֹו אּמה, מאה ּגבֹוּה היה ֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָאפּלּו

מּתר זה הרי - .אּמה ֲֵֶַָָֻ
.ÂËּכּיּור מבֹוי ׁשל ּבּקֹורה היה אם עד[קישוט]וכן וצּיּור, ְְִִִֵֶַַָָָָ

למעלה ׁשהיא ּפי על אף - ּבּה מסּתּכלין הּכל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹׁשּיהיּו
ואם עׂשּויה, הּכר מּׁשּום ׁשהּקֹורה ּכׁשרה; אּמה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמעׂשרים
וכּיּור צּיּור ּבּה יׁש ואם נּכרת; אינּה מעׂשרים, למעלה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהיתה

ּבּה, מסּתּכלין הּכר.- ׁשם ונמצא ְְְְִִִֵֶַָָָ
.ÊËעׂשרים קֹורה קרקעית עד הארץ מן ּגבהֹו ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמבֹוי

ּכׁשר - מעׂשרים למעלה הּקֹורה ועבי יתראּמה, ּגבהֹו היה ; ְְְְֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
צרי - למּטה אֹותּה ׁשּמּניח ּבקֹורה למעטֹו ּובא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָמעׂשרים,
ּבֹו חֹוקק - מעׂשרה ּפחֹות ּגבהֹו היה טפח. ּברחּבּה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָלהיֹות

בקרקעו] ּומעמיק[חופר אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ְְֲִֶֶַַַַַַַַמׁש
לעׂשרה.[בקרקע] להׁשלימֹו ְְְֲִֵַַָָּכדי

.ÊÈראׁשֹו ּכלּפי מּצּדֹו ּפרצה ּבֹו הקורה]נפרץ או ללחי [סמוך ְְְִִִִֵַַָֹ
מּתר; טפחים, ארּבעה רחב ּפס ּבראׁשֹו עֹומד נׁשאר אם -ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹֻ
ּפס נׁשאר לא ואם עׂשר. על יתר הּפרצה ּתהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוהּוא
מּׁשלׁשה; ּפחֹות הּפרצה היתה ּכן אם אּלא אסּור, - ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹארּבעה

הּוא ּכלבּוד מּׁשלׁשה, ּפחֹות .ׁשּכל ְְִֶָָָָֹ
.ÁÈּבמלֹואֹו הּמבֹוי הדופן]נפרץ חצר[כל ונפרצה לחצר, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

מבֹוי ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הרּבים לרׁשּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָּכנגּדֹו
ּבֹוקעין ׁשרּבים ׁשהחצר מּתרת; - והחצר [עוברים]מפּלׁש; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻ

ּגמּורה. הּיחיד רׁשּות היא הרי ּבזֹו, ויֹוצאין ּבזֹו ונכנסין ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָּבּה
.ËÈ,האחר מּצד ּוׁשבילים זה מּצד ׁשבילים לֹו ׁשהיּו ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמבֹוי

מכּונין ׁשאינן ּפי על אף - הרּבים לרׁשּות מפּלׁשין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשּנמצאּו
מפּלׁש מבֹוי מהן אחד ּכל הרי זה, ּכנגד וכיצדזה . ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻ

הּׁשבילים מן ואחד אחד לכל ּפתח צּורת עֹוׂשה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמכׁשירן?
הּׁשבילים לכל ועֹוׂשה הּגדֹול, לּפתח וכן האחד, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבּצד

קֹורה. אֹו לחי הּׁשני ְִִֵֶַַַָׁשּבּצד
.Îׁשּצּדֹו את[דפנו]מבֹוי מּניח קצר, הּׁשני וצּדֹו אר אחד ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מחצי - הּמבֹוי ּבחצי לחי העמיד הּקצר. ּכנגד ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּקֹורה
ּבֹו; לטלטל מּתר הּלחי, מן לפנים ׁשהּוא הּפנימי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֻהּמבֹוי

אסּור. הּלחי, מן חּוץ ׁשהּוא החיצֹון ְְֲִִִִֶַַַָוהחצי
.‡Îּגבֹוּה ּפס עֹוׂשה - אּמה עׂשרים רחב ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַָָָָָמבֹוי

מׁש ׁשעּור ׁשהּוא אּמֹות, ארּבע ּבמׁש טפחים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָעׂשרה
מבֹואֹות,[אורך] ּכׁשני ונמצא - ּבאמצע ּומעמידֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּמבֹוי,

אּמֹות עׂשר מהן אחד ּכל ּבפתח ׁשּתיׁשּיׁש מרחיק אֹו . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
אּמֹות ׁשּתי ּומרחיק אּמֹות, ׁשלׁש ּפס ּומעמיד מּכאן, ְְֲִִִֵַַַַַַָָֹאּמֹות
עׂשר הּמבֹוי ּפתח ונמצא - אּמֹות ׁשלׁש ּפס ּומעמיד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹמּכאן,
על מרּבה עֹומד ׁשהרי ּכסתּומין, הן הרי והּצדדין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻאּמֹות,

ַָהּפרּוץ.

.·Îּכׁשר מבֹוי, ׁשל מּדפנֹו הּבֹולט העֹומדלחי ּולחי ; ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ
ׁשהּוא ּולחי ּכׁשר. הּׁשּבת, מּקדם עליו סמכּו אם - ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמאליו
ׁשהיה אֹו לחי, נראה אינֹו ּומּבחּוץ לחי, מּבפנים ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָנראה
אין ּוכאּלּו ׁשוה ׁשהּוא נראה ּומּבפנים לחי, מּבחּוץ ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָנראה
מן ׁשהגּביהֹו לחי לחי. מּׁשּום נּדֹון זה הרי - לחי ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָׁשם

ׁשהפליגֹו אֹו טפחים, ׁשלׁשה הּכתל[הרחיקו]הּקרקע מן ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹ
- טפחים מּׁשלׁשה ּפחֹות אבל ּכלּום; עׂשה לא - ְְְְֲִִָָָָָָָֹֹֹׁשלׁשה

ּכלבּוד מּׁשלׁשה ּפחֹות ׁשּכל ׁשהּוא[כמחובר]ּכׁשר, לחי . ְְְִִֵֶֶָָָָָֹ
ּבין הּמבֹוי, רחב מחצי ּפחֹות רחּבֹו ׁשהיה ּבין - הרּבה ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹרחב
לחי; מּׁשּום ונּדֹון ּכׁשר, - הּמבֹוי רחב ּכחצי רחּבֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהיה
עֹומד מּׁשּום נּדֹון הּמבֹוי, רחב חצי על יתר היה אם ֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹאבל

הּפרּוץ. על ְֶַַָֻמרּבה
.‚Îאינּה ׁשהרי ּבּטלּה, הרי - מחצלת עליה ׁשּפרׂש ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקֹורה

האר מן מסּלקת הּמחצלת היתה אם ,לפיכ ׁשלׁשהנּכרת; ץ ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
מחיצה אינּה יתר, אֹו ּכתליטפחים ּבׁשני יתדֹות ׁשּתי נעץ . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָ

ּכלּום; עׂשה לא - הּקֹורה עליהן והּניח מּבחּוץ, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹמבֹוי
לֹו. סמּו לא הּמבֹוי, ּגּבי על הּקֹורה להיֹות ְִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּצרי

.„Î,הּׁשני ּבּכתל נֹוגעת ואינּה זה, מּכתל הּיֹוצאה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹקֹורה
מּכתל יֹוצאה ואחת זה מּכתל יֹוצאה אחת קֹורֹות, ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹוכן
להביא צרי אין מּׁשלׁשה, ּפחֹות - לזֹו זֹו מּגיעֹות ואין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹזה,
אחרת קֹורה להביא צרי ׁשלׁשה, ּביניהן היה אחרת; .קֹורה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

.‰Îהּמתאימֹות קֹורֹות ׁשּתי ּכדי[צמודות]וכן ּבזֹו לא , ְְְְִֵֵֵַַָֹ
ּבׁשּתיהן יׁש אם - אריח לקּבל ּכדי ּבזֹו ולא אריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלקּבל
אחת היּו אחרת. קֹורה להביא צרי אינֹו אריח, לקּבל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכדי
היא ּכאּלּו העליֹונה את רֹואין - למעלה ואחת ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָלמּטה
ׁשּלא ּובלבד למעלה; היא ּכאּלּו הּתחּתֹונה ואת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹלמּטה,
למּטה תחּתֹונה ולא מעׂשרים, למעלה עליֹונה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹתהיה
אֹותן ּכׁשרֹואין טפחים, ׁשלׁשה ּביניהן יהיה ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹמעׂשרה;

ּבכּונה זֹו ועלתה זֹו -]ׁשּירדה זו לצד זו ׁשּיעׂשּו[מכוונות עד , ְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ
זֹו. ּבצד ְַזֹו

.ÂÎעקּמה הּקֹורה למבוי]היתה מחוץ אֹותּה[ונוטה רֹואין , ְֲִַָָָָָֻ
ּפׁשּוטה היא היא[ישרה]ּכאּלּו ּכאּלּו אֹותּה רֹואין עגּלה, ; ְְְֲִִִִִָָָֻ

רחב ּבּה יׁש טפחים, ׁשלׁשה ּבהּקפּה היה אם - ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמרּבעת
אֹוטפ לּמבֹוי, חּוץ ועקּמה הּמבֹוי, ּבתֹו הּקֹורה היתה ח. ְְֲֶַַַַַָָָָָָֻ

רֹואין: - מעׂשרה למּטה אֹו מעׂשרים, למעלה עיקּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיה
זה ּבין אין ראׁשיה, ׁשני ויּׁשארּו העּקּום, יּנטל ׁשאּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָּכל
לאו, ואם אחרת; קֹורה להביא צרי אינֹו - ׁשלׁשה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלזה

אחרת. קֹורה להביא ְִִֶֶַָָָצרי
.ÊÎרה"ר]ּבאר שבתוך היחיד רשות לּה[שהוא ׁשעׂשה ְֵֶָָָ

ּפּסין ּבכל[עמודים]ׁשמֹונה ּדבּוקין ּפּסין ׁשני , זוּיֹות מארּבע ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
בהמה]זוית להשקות מים שאיבת להתיר כדי אּלּו[- הרי - ֲִֵֵָ

בהמה]ּכמחיצה להשקות מים שאיבת להתיר כדי על[- ואף ; ְְִִַַָ
וארּבע הֹואיל ורּוח, רּוח ּבכל העֹומד על מרּבה ׁשהּפרּוץ ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻּפי
ּולהׁשקֹות הּבֹור מן למּלאת מּתר זה הרי עֹומדֹות, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻהּזוּיֹות

הפסים]לּבהמה מהן?[במתחם ּפס ּכל ּגבּה יהיה וכּמה . ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּופס, ּפס ּכל ּובין טפחים; ׁשּׁשה ורחּבֹו, טפחים; ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָעׂשרה

רבקֹות ׁשּתי אחת[קבוצות]ּכמלא ּבקר, ארּבע ארּבע ׁשל ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹ
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ׁשלׁשה[חזקה]ּבריאה ׁשל לבנה חצי ׁשהּוא אריח, לקּבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּומעמידי טפחים. ׁשלׁשה על ה-]טפחים קֹורה,[תומכי ְְְֲִִִֵַַָָָָֹ

לבנה. וחצי קֹורה לקּבל ּכדי ּבריאין ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָצריכין
.„Èאֹו ּבלחי להכׁשירֹו ּדי ויהיה הּמבֹוי, ּפתח יהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכּמה

עלקֹורה? יתר ולא טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין ּגבהֹו, ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה אּמֹות. עׂשר עד ורחּבֹו, אּמה; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָעׂשרים
- ּפתח צּורת לֹו היה אם אבל ּפתח; צּורת לֹו היה ֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
מאה רחב אֹו מעׂשרה, ּפחֹות אֹו אּמה, מאה ּגבֹוּה היה ֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָאפּלּו

מּתר זה הרי - .אּמה ֲֵֶַָָֻ
.ÂËּכּיּור מבֹוי ׁשל ּבּקֹורה היה אם עד[קישוט]וכן וצּיּור, ְְִִִֵֶַַָָָָ

למעלה ׁשהיא ּפי על אף - ּבּה מסּתּכלין הּכל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹׁשּיהיּו
ואם עׂשּויה, הּכר מּׁשּום ׁשהּקֹורה ּכׁשרה; אּמה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמעׂשרים
וכּיּור צּיּור ּבּה יׁש ואם נּכרת; אינּה מעׂשרים, למעלה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהיתה

ּבּה, מסּתּכלין הּכר.- ׁשם ונמצא ְְְְִִִֵֶַָָָ
.ÊËעׂשרים קֹורה קרקעית עד הארץ מן ּגבהֹו ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמבֹוי

ּכׁשר - מעׂשרים למעלה הּקֹורה ועבי יתראּמה, ּגבהֹו היה ; ְְְְֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
צרי - למּטה אֹותּה ׁשּמּניח ּבקֹורה למעטֹו ּובא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָמעׂשרים,
ּבֹו חֹוקק - מעׂשרה ּפחֹות ּגבהֹו היה טפח. ּברחּבּה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָלהיֹות

בקרקעו] ּומעמיק[חופר אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ְְֲִֶֶַַַַַַַַמׁש
לעׂשרה.[בקרקע] להׁשלימֹו ְְְֲִֵַַָָּכדי

.ÊÈראׁשֹו ּכלּפי מּצּדֹו ּפרצה ּבֹו הקורה]נפרץ או ללחי [סמוך ְְְִִִִֵַַָֹ
מּתר; טפחים, ארּבעה רחב ּפס ּבראׁשֹו עֹומד נׁשאר אם -ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹֻ
ּפס נׁשאר לא ואם עׂשר. על יתר הּפרצה ּתהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוהּוא
מּׁשלׁשה; ּפחֹות הּפרצה היתה ּכן אם אּלא אסּור, - ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹארּבעה

הּוא ּכלבּוד מּׁשלׁשה, ּפחֹות .ׁשּכל ְְִֶָָָָֹ
.ÁÈּבמלֹואֹו הּמבֹוי הדופן]נפרץ חצר[כל ונפרצה לחצר, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

מבֹוי ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הרּבים לרׁשּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָּכנגּדֹו
ּבֹוקעין ׁשרּבים ׁשהחצר מּתרת; - והחצר [עוברים]מפּלׁש; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻ

ּגמּורה. הּיחיד רׁשּות היא הרי ּבזֹו, ויֹוצאין ּבזֹו ונכנסין ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָּבּה
.ËÈ,האחר מּצד ּוׁשבילים זה מּצד ׁשבילים לֹו ׁשהיּו ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמבֹוי

מכּונין ׁשאינן ּפי על אף - הרּבים לרׁשּות מפּלׁשין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשּנמצאּו
מפּלׁש מבֹוי מהן אחד ּכל הרי זה, ּכנגד וכיצדזה . ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻ

הּׁשבילים מן ואחד אחד לכל ּפתח צּורת עֹוׂשה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמכׁשירן?
הּׁשבילים לכל ועֹוׂשה הּגדֹול, לּפתח וכן האחד, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבּצד

קֹורה. אֹו לחי הּׁשני ְִִֵֶַַַָׁשּבּצד
.Îׁשּצּדֹו את[דפנו]מבֹוי מּניח קצר, הּׁשני וצּדֹו אר אחד ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מחצי - הּמבֹוי ּבחצי לחי העמיד הּקצר. ּכנגד ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּקֹורה
ּבֹו; לטלטל מּתר הּלחי, מן לפנים ׁשהּוא הּפנימי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֻהּמבֹוי

אסּור. הּלחי, מן חּוץ ׁשהּוא החיצֹון ְְֲִִִִֶַַַָוהחצי
.‡Îּגבֹוּה ּפס עֹוׂשה - אּמה עׂשרים רחב ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַָָָָָמבֹוי

מׁש ׁשעּור ׁשהּוא אּמֹות, ארּבע ּבמׁש טפחים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָעׂשרה
מבֹואֹות,[אורך] ּכׁשני ונמצא - ּבאמצע ּומעמידֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּמבֹוי,

אּמֹות עׂשר מהן אחד ּכל ּבפתח ׁשּתיׁשּיׁש מרחיק אֹו . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
אּמֹות ׁשּתי ּומרחיק אּמֹות, ׁשלׁש ּפס ּומעמיד מּכאן, ְְֲִִִֵַַַַַַָָֹאּמֹות
עׂשר הּמבֹוי ּפתח ונמצא - אּמֹות ׁשלׁש ּפס ּומעמיד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹמּכאן,
על מרּבה עֹומד ׁשהרי ּכסתּומין, הן הרי והּצדדין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻאּמֹות,

ַָהּפרּוץ.

.·Îּכׁשר מבֹוי, ׁשל מּדפנֹו הּבֹולט העֹומדלחי ּולחי ; ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ
ׁשהּוא ּולחי ּכׁשר. הּׁשּבת, מּקדם עליו סמכּו אם - ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמאליו
ׁשהיה אֹו לחי, נראה אינֹו ּומּבחּוץ לחי, מּבפנים ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָנראה
אין ּוכאּלּו ׁשוה ׁשהּוא נראה ּומּבפנים לחי, מּבחּוץ ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָנראה
מן ׁשהגּביהֹו לחי לחי. מּׁשּום נּדֹון זה הרי - לחי ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָׁשם

ׁשהפליגֹו אֹו טפחים, ׁשלׁשה הּכתל[הרחיקו]הּקרקע מן ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹ
- טפחים מּׁשלׁשה ּפחֹות אבל ּכלּום; עׂשה לא - ְְְְֲִִָָָָָָָֹֹֹׁשלׁשה

ּכלבּוד מּׁשלׁשה ּפחֹות ׁשּכל ׁשהּוא[כמחובר]ּכׁשר, לחי . ְְְִִֵֶֶָָָָָֹ
ּבין הּמבֹוי, רחב מחצי ּפחֹות רחּבֹו ׁשהיה ּבין - הרּבה ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹרחב
לחי; מּׁשּום ונּדֹון ּכׁשר, - הּמבֹוי רחב ּכחצי רחּבֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהיה
עֹומד מּׁשּום נּדֹון הּמבֹוי, רחב חצי על יתר היה אם ֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹאבל

הּפרּוץ. על ְֶַַָֻמרּבה
.‚Îאינּה ׁשהרי ּבּטלּה, הרי - מחצלת עליה ׁשּפרׂש ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקֹורה

האר מן מסּלקת הּמחצלת היתה אם ,לפיכ ׁשלׁשהנּכרת; ץ ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
מחיצה אינּה יתר, אֹו ּכתליטפחים ּבׁשני יתדֹות ׁשּתי נעץ . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָ

ּכלּום; עׂשה לא - הּקֹורה עליהן והּניח מּבחּוץ, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹמבֹוי
לֹו. סמּו לא הּמבֹוי, ּגּבי על הּקֹורה להיֹות ְִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּצרי

.„Î,הּׁשני ּבּכתל נֹוגעת ואינּה זה, מּכתל הּיֹוצאה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹקֹורה
מּכתל יֹוצאה ואחת זה מּכתל יֹוצאה אחת קֹורֹות, ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹוכן
להביא צרי אין מּׁשלׁשה, ּפחֹות - לזֹו זֹו מּגיעֹות ואין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹזה,
אחרת קֹורה להביא צרי ׁשלׁשה, ּביניהן היה אחרת; .קֹורה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

.‰Îהּמתאימֹות קֹורֹות ׁשּתי ּכדי[צמודות]וכן ּבזֹו לא , ְְְְִֵֵֵַַָֹ
ּבׁשּתיהן יׁש אם - אריח לקּבל ּכדי ּבזֹו ולא אריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלקּבל
אחת היּו אחרת. קֹורה להביא צרי אינֹו אריח, לקּבל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכדי
היא ּכאּלּו העליֹונה את רֹואין - למעלה ואחת ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָלמּטה
ׁשּלא ּובלבד למעלה; היא ּכאּלּו הּתחּתֹונה ואת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹלמּטה,
למּטה תחּתֹונה ולא מעׂשרים, למעלה עליֹונה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹתהיה
אֹותן ּכׁשרֹואין טפחים, ׁשלׁשה ּביניהן יהיה ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹמעׂשרה;

ּבכּונה זֹו ועלתה זֹו -]ׁשּירדה זו לצד זו ׁשּיעׂשּו[מכוונות עד , ְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ
זֹו. ּבצד ְַזֹו

.ÂÎעקּמה הּקֹורה למבוי]היתה מחוץ אֹותּה[ונוטה רֹואין , ְֲִַָָָָָֻ
ּפׁשּוטה היא היא[ישרה]ּכאּלּו ּכאּלּו אֹותּה רֹואין עגּלה, ; ְְְֲִִִִִָָָֻ

רחב ּבּה יׁש טפחים, ׁשלׁשה ּבהּקפּה היה אם - ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמרּבעת
אֹוטפ לּמבֹוי, חּוץ ועקּמה הּמבֹוי, ּבתֹו הּקֹורה היתה ח. ְְֲֶַַַַַָָָָָָֻ

רֹואין: - מעׂשרה למּטה אֹו מעׂשרים, למעלה עיקּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיה
זה ּבין אין ראׁשיה, ׁשני ויּׁשארּו העּקּום, יּנטל ׁשאּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָּכל
לאו, ואם אחרת; קֹורה להביא צרי אינֹו - ׁשלׁשה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלזה

אחרת. קֹורה להביא ְִִֶֶַָָָצרי
.ÊÎרה"ר]ּבאר שבתוך היחיד רשות לּה[שהוא ׁשעׂשה ְֵֶָָָ

ּפּסין ּבכל[עמודים]ׁשמֹונה ּדבּוקין ּפּסין ׁשני , זוּיֹות מארּבע ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
בהמה]זוית להשקות מים שאיבת להתיר כדי אּלּו[- הרי - ֲִֵֵָ

בהמה]ּכמחיצה להשקות מים שאיבת להתיר כדי על[- ואף ; ְְִִַַָ
וארּבע הֹואיל ורּוח, רּוח ּבכל העֹומד על מרּבה ׁשהּפרּוץ ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻּפי
ּולהׁשקֹות הּבֹור מן למּלאת מּתר זה הרי עֹומדֹות, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻהּזוּיֹות

הפסים]לּבהמה מהן?[במתחם ּפס ּכל ּגבּה יהיה וכּמה . ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּופס, ּפס ּכל ּובין טפחים; ׁשּׁשה ורחּבֹו, טפחים; ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָעׂשרה

רבקֹות ׁשּתי אחת[קבוצות]ּכמלא ּבקר, ארּבע ארּבע ׁשל ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹ
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ׁשלׁש על יתר אין זה, רחב ׁשעּור - יֹוצאה ואחת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹנכנסת
ּוׁשליׁש. אּמה ְְִֵֶַָעׂשרה

.ÁÎ,מארּבעּתן זוית ּבכל אֹו הּזוּיֹות, מן אחד ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהיה
הּמתלּקט ּתל אֹו אילן, אֹו ּגדֹולה, עׂשרה[המתרומם]אבן ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

רֹואין:[טפחים] - קנים ׁשל חבילה אֹו אּמֹות, ארּבע ְֲִִִִֶַַַָָמּתֹו
ל ואּמה לכאן אּמה ּבֹו יׁש יחלק ׁשאּלּו ּבגבּהּכל כאן ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

קנים, חמּׁשה ּפּסין. ׁשני ּבּה ׁשּיׁש זוית מּׁשּום נּדֹון ְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָעׂשרה,
לכאן טפחים ׁשּׁשה ּביניהם ויׁש ׁשלׁשה, לזה זה ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹואין
ׁשני ּבּה ׁשּיׁש זוית מּׁשּום נּדֹונים - לכאן טפחים ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָוׁשּׁשה

ִַּפּסין.
.ËÎוהּוא - לּבאר האּלּו הּזוּיֹות ארּבע להקריב ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֻמּתר

לכך] מקום מספיק ּבפנים[שיהיה ורּבּה ראׁשּה ּפרה ׁשּתהיה ,ְְְִִִֶֶָָָָֹֻ
ּפי על אף וׁשֹותה; הּפּסין שאינומן מצב שזהו בתנאי [וזאת ְִִִַַַַָ

[- כלומר בכוח, הּבהמהמתערב ראׁש יאחז עם[בכוח]ׁשּלא ְִֵֶַַָֹֹֹ
הּמים ׁשּבֹו במצבהּכלי ואז, לסטות. לה לאפשר לא [כדי ְִִֶַַַ
[- מתערב ואפּלּושאינו מּתר, ּבפנים, ורּבּה וראׁשּה הֹואיל ,ְְְֲִִִִַָָָֹֻֻ

ארוך]לגמל אסּור[שצווארו - מּזה יֹותר קרֹובים היּו . ְְִִֵֶָָָָ
נכנסלהׁשקֹות ּכּלֹו ׁשהּוא לגדי אפּלּו ּומּתרמהן, לפנים. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֻֻ

ׁשהּוא ּכל שירצה]להרחיק מרחק ׁשּירּבה[איזה ּובלבד , ְְְְִִֶֶֶַַַָ
ּפׁשּוטין ורּוח[עמודים]ּבפּסים רּוח ּבכל אֹותן ׁשּמּניחין ְְְִִִִֶַַַַָָָ
הצדדים] יהיה[=כל ׁשּלא ּכדי ש], לחברֹו[המרווח ּפס ּבין ְְֲִֵֵֵֶֶַַֹ

ּוׁשליׁש. אּמה עׂשרה ׁשלׁש על ְְְִֵֵֶַַָָֹיתר
.Ïהּתירּו הצבת]לא של העצה האּלּו[את [שסביביהּפּסין ִִִֵַַָֹ

-הבאר] ּבלבד רגלים עֹולי ּולבהמת יׂשראל, ּבארץ אּלא ,ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ירד - אדם אבל רּבים. ׁשל חּיים מים ּבאר ׁשּיהיה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהּוא,
ּגבֹוהה לּבאר מּקפת מחיצה לֹו יעׂשה אֹו ויׁשּתה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלּבאר
היה ואם ויׁשּתה. וידלה ּבתֹוכּה ויעמד טפחים, ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָֹעׂשרה
ידלה זה הרי - ּבֹו לירד יכֹול אדם ׁשאין הרּבה, רחב ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּבאר

הּפּסין ּבין הפסים]ויׁשּתה .[במתחם ְְִִֵֶַַ
.‡Ï- יׂשראל ּבארץ אפּלּו הּיחיד, ּובאר הרּבים ּבֹור ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן

ּגבֹוהה מחיצה להן עׂשּו ּכן אם אּלא מהן, ממּלאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאין
טפחים .עׂשרה ְֲִָָָ

.·Ïּבכלי ונֹותן ממּלא הּפּסין, ּבין לבהמּתֹו [בדליהממּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
שתייה]לפניהש] אבּוס[לצורך היה ואם גדול; [מתקן ְְִֵֶָָָָ

[- הבהמה והיה[חלקו]ראׁשֹולהאכלת הּפּסים, לבין נכנס ְְְִִֵַַָָָֹ
ארּבעה[האבוס] ורחב עׂשרה משלּגבֹוּה לרשות [שנהפך ְְֲַַָָָָָָָ
לפניהעצמו] ויּתן ימּלא לא הדלי]- יתקלקל[את ׁשּמא , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

רׁשּות לקרקע האבּוס ּומן לאבּוס, הּדלי ויֹוציא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָהאבּוס,
ממּל אּלא וׁשֹופהרּבים; האבוס]א ׁשֹותה[בתוך והיא , ְְְִִֵֵֶַַָָָ

ֵֵֶָמאליה.
.‚Ïויׁש הֹואיל חּיב; הּפּסין, לבין הרּבים מרׁשּות ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּזֹורק

עׂשרה ּגבּה ּבּה ׁשּיׁש ּגמּורה מחיצה וזוית זוית [ושטחּבכל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹ
[- ונראהשהוא נּכר הרּבּוע והרי ארּבעה, על מארּבעה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָויֹותר

ּבבקעה, היה ואפּלּו הּיחיד; רׁשּות ׁשּביניהם ּכל נעׂשה -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
מּכאן ּפס ורּוח רּוח ּבכל ׁשהרי - ּבאר ּביניהם ׁשם ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואין

מּכאן ּבֹוקעיןּופס רּבים היּו ואפּלּו ּבין[הולכים]. ועֹוברין ְְְֲִִִִִֵַַַָָ
ׁשהרּבים ּכחצר הן והרי הּמחיצֹות, ּבטלּו לא - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּפּסין

הּבהמה להׁשקֹות ּומּתר חּיב. לתֹוכֹו, והּזֹורק ּבּה; ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֻּבֹוקעין
ּבאר. ּביניהן ׁשם היה אם ְִֵֵֵֵֵֶֶָָָּביניהן,

.„Ïלטלטל מּתר - הּפּסין לבין נכנס אחד ׁשראׁשּה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻחצר
חצרֹות, ׁשּתי היּו לתֹוכּה; הּפּסין ּומּבין הּפּסין, לבין ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמּתֹוכּה

ׁשּיערבּו עד חצרות]אסּורין הּמים[ערוב יבׁשּו [שבבור]. ְְְֲִִֶַַַָָ
מחיצה נחׁשבּו ׁשּלא הּפּסין; ּבין לטלטל אסּור - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבׁשּבת

לֹו ּבאּו הּמים. מּׁשּום אּלא ּבתֹוכן מים[לבאר]לטלטל ְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּבׁשּבת, ׁשּנעׂשת מחיצה ׁשּכל ּביניהן; לטלטל מּתר - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבׁשּבת
אסּור - ּבׁשּבת לחיֹו אֹו קֹורתֹו ׁשּנּטלה מבֹוי מחיצה. ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָׁשמּה

לכרמלית. ׁשּנפרץ ּפי על אף ּבֹו, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַלטלטל
.‰Ïמלאות]אכסדרה במחיצות שאינו מּת[מבנה - רּבבקעה ְְְְִַַָָָֻ

ותקרה; מחיצֹות ׁשלׁש ׁשהיא ּפי על ואף ּבכּלּה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻלטלטל
והּזֹורק רביעית. רּוח וסתם ירד ּתקרה ּפי ּכאּלּו רֹואין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשאנּו
ׁשּיׁש סתּום למבֹוי ּכזֹורק ּפטּור, - לתֹוכּה הרּבים ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָמרׁשּות
אּמֹות, ּבעׂשר ׁשּלּה זוית קרן ׁשּנפרץ חצר אֹו ּבית קֹורה. ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלֹו
ׁשהיא ּפרצה ׁשּכל ּפי על אף ּבכּלן; לטלטל אסּור זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהרי
ואם זוית. ּבקרן ּפתח עֹוׂשין אין ּכפתח, אּמֹות עׂשר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָעד
אֹותּה רֹואין - הּפרצה אר על מּלמעלה קֹורה ׁשם ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹהיתה

[- ּבכּלן.[כאילו לטלטל ּומּתר וסתמה, ְְְְְְֵֶַָָָָָָֻֻׁשּירדה
.ÂÏׁשל הּגּודל רחב היא מקֹום, ּבכל ּבּה ׁשּמׁשערין ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהאצּבע

אצּבעֹות ארּבע והּטפח, מקֹום,יד; ּבכל האמּורה אּמה וכל . ְְְְְֲֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּׁשה ּבת אּמה היא - וכלאים ּבסּכה ּבין ּבׁשּבת ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻּבין
ּדחּוקֹות טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה מׁשערין ּופעמים ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָטפחים.
ׂשֹוחקֹות טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה מׁשערין ּופעמים לזֹו, ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָזֹו

דבוקות] מׁש[אינן ּכיצד? להחמיר. וזה, וזה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָורֹווחֹות;
אּמה[אורך] עׂשרים וגבהֹו, ׂשֹוחקֹות; אּמֹות ּבארּבע ְְְְְֲִֶַַַַָָָמבֹוי,
וכּיֹוצא[דחוקות]עצבֹות עצבֹות. אּמֹות עׂשר הּפרצה, רחב ; ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

וכלאים. סּכה לענין ְְְְִִִֶַַָָֻּבהן,

ה'תשע"ב תמוז ט"ז שישי יום
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מרׁשּות‡. אֹו הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּדבר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּמֹוציא
ׁשעּור מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד חּיב אינֹו - הּיחיד לרׁשּות ְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהרּבים

ּכלּום הּמֹוציא[משהו]ׁשּמֹועיל ההֹוצאה: ׁשעּורי הן ואּלּו . ְְִִִֵֵֵֶַַָָ
ּכגרֹוגרת - אדם יבשה]אכלי זה;[תאנה עם זה ּומצטרפין , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ

הּקלּפין מן חּוץ עצמֹו, האכל מן ּכגרֹוגרת ׁשּיהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָֹוהּוא
והעקצין לעץ]והּגרעינין הפרי של החיבור והּסּבין[מקום ְְְְֳִִִִַַַָָֻ
הקמח] תבואה]והּמרסן[פסולת של עבה .[קליפה ְְַָֻ

רביעית·. רבע ּכדי ּבהמהיין, חלב ּכּזית. קרּוׁש, היה ואם ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
ּגמיאה ּכדי אחת]טהֹורה, בבת ּכדי[בליעה טמאה, וחלב ; ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָָ

אחת עין לרפואה]לכחל עליה ולבן[להניח אּׁשה חלב . ְְֲִִִֵֶַַַָֹֹ
ּבמׁשיפה לּתן ּכדי עיניים]ּביצה, לכאב -[בתחבושת ׁשמן . ְְִִִֵֵֵֶֶָָ

ּבן קטן רגל ׁשל קטּנה אצּבע ׁשהּוא קטן, אבר לסּו ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכדי
לׁשּוף ּכדי טל, הּקילֹורי[לשפשף]יֹומֹו. לכאבתאת [משחה ְִִֵֶַַָ

ּפניעיניים] לרחץ ּכדי ּומים, ּבמים; לׁשּוף ּכדי וקילֹור, ;ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָֹ
אוכלין]מדֹוכה לכתישת ראׁש[כלי על לּתן ּכדי ּדבׁש, . ְְְִֵֵַַָֹ
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הבהמה]הּכתית בגב וכל[מכה הּמׁשקין, ּכל ּוׁשאר ּדם, . ְְְִִַַַָָָָָ
רביעית. ּכדי - ְְְִִִֵַהּׁשֹופכין

ּגמל.‚. ּפי ּכמלא קטנּיֹות, ּתבן ּפרה. ּפי ּכמלא ּתבּואה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹּתבן
קטנּיֹות ּתבן הֹוציא גמל]ואם מאכל לפרה,[שהוא להאכילֹו ְְְְֲִִִִִֶֶַָָ

אכילה. ׁשמּה הּדחק, ידי על ׁשהאכילה ּפרה; ּפי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹּכמלא
ׁשּום[קש]עמיר עלי ּגדי. ּפי ּכמלא עׂשבים, טלה. ּפי ּכמלא , ְְְֲֲִִִִִִִֵֶָָָֹֹ

אכלי ׁשהם מּפני ּכגרֹוגרת, לחים, היּו אם - ּבצלים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָועלי
מצטרפין ואין ּגדי. ּפי ּכמלא ויבׁשים, שונים]אדם; [המינים ְְְְְִִִִִִִֵֵָָָֹ

ׁשּבהן לחמּור זה עם שבהם]זה הקטן אבל[לשיעור , ֲִֶֶֶֶֶָָָ
- וקטנית ּתבּואה ּתבן הֹוציא ּכיצד? ׁשּבהן. לּקל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמצטרפין
חּיב. ּגמל, ּפי ּכמלא ּפטּור; ּפרה, ּפי ּכמלא ּבׁשניהן יׁש ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאם

הּׁשּבת. לענין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְְִֵֵֶַַַַָָֹוכן
הּתרנגֹולים„. מּביצת ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי - עצים ,הּמֹוציא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַ

ּבאלּפס[מעורבת]טרּופה ּונתּונה הּמֹוציא[מחבת]ּבׁשמן . ְְְְְִִֶֶַָָָ
-]קנה, לראׁשי[שיעורו הּמּגיע קלמֹוס לעׂשֹות ּכדי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֻ

מרּסס אֹו עבה היה ואם ּכעצים.[שבור]אצּבעֹותיו; ׁשעּורֹו , ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ
ּתבלין,‰. -]הּמֹוציא ּומצטרפין[שיעורן ּביצה; לתּבל ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

ּפלּפלת זה. עם ריח[פלפל]זה ׁשהּוא. ּכל עטרן, ׁשהּוא. ּכל , ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשהן. ּכל ּבׂשמים, מיני ׁשהּוא. ּכל רע, ריח ׁשהּוא. ּכל ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָטֹוב,

הּורד ּבתּולת ׁשהּוא. ּכל טֹוב, אדומהארּגמן שושנה [עלה ְְֶֶֶַַַָָָ
ּכלוסתומה] ּוברזל, נחׁשת ּכגֹון הּקׁשים, מּתכֹות מיני אחת. ,ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּומּמקק הּמזּבח, ּומאבני הּמזּבח, מעפר [רקבון]ׁשהן. ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
ׁשּמצניעין מּפני ׁשהן, ּכל - מטּפחֹותיהן ּומּמקק ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָספרים,
ּפטּור. ׁשלהבת, והּמֹוציא ׁשהּוא; ּכל ּגחלת, לגניזה. ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹותן

.Âּפחֹות ׁשעּורן לאדם, נאכלין ׁשאינן ּגּנה זרעֹוני ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּמֹוציא
ׁשנים; הּדלּועין, ּומּזרע ׁשנים; קּׁשּואין, מּזרע ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַמּכגרֹוגרת:

ׁשנים הּמצרי, ּפֹול סּביןמּזרע הּמֹוציא קמח]. ּכדי[פסולת , ְְְִִִִִִֵֶַַַַֻ
זהב צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי על ההתכה]לּתן מרסן[בעת הּמֹוציא . ְְִִִֵֵֶַַָָָֻ

תבואה] לבהמה,[קליפות ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו לאכילה, אם -ְְֲִִִִִֵֶֶַָָ
לּולבי קטן. ּבגד לצּבע ּכדי לצביעה, ּגדי; ּפי ּכמלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹׁשעּורֹו

רכים] דקים]זרדין[ענפים עצים ׁשּלא[של עד - והחרּובין ְְִִֶֶַָָֹ
הּלּוף אבל ּגדי. ּפי ּכמלא ּומּׁשּימּתיקּו, ּכגרֹוגרת; ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹימּתיקּו,
ּבין ׁשּימּתיקּו ּבין - הּנכּבׁשין ּכל ּוׁשאר והּתּורמּוסין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהחרּדל

ּכגרֹוגרת. ימּתיקּו, ְְִִֶֶֶַֹׁשּלא
.Êהרי להּסקה, ואם חמׁש; לאכילה, אם - ּגרעינין ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּמֹוציא

לחׁשּבֹון ואם ּכעצים; לזריעה,[למנין]הן ואם ׁשּתים; , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָ
אזֹוב הּמֹוציא צמח]ׁשּתים. לבהמה,[מין ּכגרֹוגרת; לאכילה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

להּזיה העצים; ּכׁשעּור לעצים, ּגדי; ּפי מת]ּכמלא טמא ,[על ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹ
הּזיה. ְִַָָּכׁשעּור

.Áּופּואה איסטיס, רּמֹונים, ּוקלּפי אגֹוזין, קלּפי [-הּמֹוציא ְְְֱִִִִִִִִֵֵַָ
לצבע] המשמשים צמחים לצּבעמיני ּכדי - הּצֹובעין ּוׁשאר ,ְְְְִִֵַַָֹ

ּכסבכה קטן, ּבגד ראׁשיהן.[כיסוי]ּבהן על הּבנֹות ׁשּמּניחין ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אלּכסנדרּיה נתר אֹו יֹום, ארּבעים ּבן רגלים מי הּמֹוציא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוכן

כתמים] המסיר עפר ואׁשלג[מין קימֹוניא, ּברית, אֹו [חומרי, ְְְִִַָָֹ
קטן,ניקוי] ּבגד ּבהן לכּבס ּכדי - המנּקין ּכל ּוׁשאר ,ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

סּמנין הֹוציא ּדגמא[צבעים]ּכסבכה. ּבהן לצּבע ּכדי ׁשרּויין, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹֻ
קטנה]לאֹורג בד .[חתיכת ְֵ

.Ëׁשּתי מּמּנּו לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו הּקלמֹוס, על ּדיֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹֻהּמֹוציא
אֹו[אותיות]אֹותֹות עצמֹו, ּבפני הּדיֹו הֹוציא אם אבל ;ְְְֲִִִֵַַָ
הדיו]ּבקסת ׁשּיעלה[כלי ּכדי זה, על יתר ּבֹו ׁשּיהיה צרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

ּכדי ּבּקסת היה אֹותֹות. ׁשּתי לכּתב ּכדי הּקלמֹוס על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמּמּנּו
אֹות ּכדי לבּדֹו ּבּדיֹו אֹו אחת, אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס אחת ְְְְְֵֵַַַַַַַֻאֹות

ספק זה הרי - אחת אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס -]אחת .[כשיעור ְְֲֵֵֵֶַַַַַָֻ
זֹו ּכתיבתן, חּיב; ,מהּל ּכׁשהּוא ּוכתבן אֹותֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהֹוציא
אֹות והֹוציא וחזר ּוכתבּה, אחת אֹות הֹוציא הּנחתן. ְְְִִִַַַַָָָָָָהיא
הראׁשֹונה. האֹות חסרה ׁשּכבר ּפטּור; - ּוכתבּה ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָָׁשנּיה

.Èּכחל העין]הּמֹוציא לתכׁשיט,[לצביעת ּבין לרפּואה ּבין ְְְִִִֵֵַַַָֹ
אּלא להתקּׁשט ּדרּכן ׁשאין ּובמקֹום אחת; עין לכחל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכדי
ּכדי ׁשּיֹוציא עד - להתקּׁשט והֹוציאֹו עינים, ׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּבכחילת

ּכדי וגפרית, זפת עינים. ׁשּתי לחבית,לכחל מכסה [ליצור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹ
נקבובו] השמן]לעׂשֹות חבית ׁשעוה,[במכסה על. לּתן ּכדי ְֲֲִֵֵֶֶַַַָ

קטן נקב לסותמו]ּפי ּבראׁש[שבחבית לּתן ּכדי ּדבק, . ְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹ
האפרוחיםהּׁשבׁשבת לתפוס בדבק ראשו שמורחין [קנה ְֶֶַַ

רבבבדבק] רקיק[שומן]. ּתחת למׁשח ּכדי מטוגנת, [עוגה ְְְִִֵַַַָָֹ
ְֶַּכסלע.בשומן]

.‡Èהאּגרת חֹותם לעׂשֹות ּכדי אדמה, ּכדיהּמֹוציא טיט, . ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּפי הצורפים]ּכּור[שפת]לעׂשֹות ּכדי[אש ּדק, חֹול אֹו זבל . ְֲִֵֶֶַַ
ּכרׁשה בסיד]לזּבל ּכף[לערבב מלא עם לערב ּכדי ּגס, חֹול . ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָֹ

חרׂשית סיד. סּידין כתוש]ׁשל לבן ּכּור[חרס ּפי לעׂשֹות ּכדי , ְְֲִִִִֵֶַַַָ
ׁשל ּכּור ּפי לעׂשֹות טיט לגּבל ּכדי ׂשער, זהב. צֹורפי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשל

ׁשּבּבנֹות קטּנה אצּבע לסּוד ּכדי סיד, זהב. סכיןצֹורפי [היו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
בסיד] צרֹוראותם קטּנה. צּפֹור ּדם לכּסֹות ּכדי ואפר, עפר .ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

עׂשרה מׁשקל והּוא, - ותרּגיׁש ּבבהמה לזרק ּכדי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאבן,
חרׂש רביעית.[חרס]זּוזים. ּבֹו לקּבל ּכדי , ְְְִִִֵֵֶֶַ

.·Èאזן לעׂשֹות ּכדי חבל, יד]הּמֹוציא .[תיבה]לקּפה[בית ְְֲִֵֶֶֶַַָֹֻ
ּתלּוי לעׂשֹות ּכדי ולכברה[לולאה]ּגמי, גדולה]לנפה .[נפה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

התמר]הּוצין מצרית[עלי לכפיפה אזן לעׂשֹות ּכדי .[סל], ְְְֲִִִִִֵֶַָֹ
התמר]סיב שבעץ ׁשל[חוטים קטן מׁשּפ ּפי על לּתן ּכדי , ְְִִִֵֵֵֶַַָָ

מּוכין בדים]יין. עצם,[אגודות ּכאגֹוז. ּכּדּור ּבֹו לעׂשֹות ּכדי , ְֱֲִִֵֶֶֶַַַ
ּתרוד לעׂשֹות קטנה]ּכדי רופאים לגרד[כף ּכדי - זכּוכית . ְְְְְֲִִֵֵַַָֹ
הּכדּכד ראׁש השתי]ּבּה חוטי בין המפרידה מחט אֹו[ראש , ְַַָֹֹ
ׁשּיפצע מהערב]עד השתי ּכאחת.[יוריד נימין ׁשּתי ְְְִִִֵֶַַַַ

.‚Èחּיב הּפרה, ּומּזנב הּסּוס מּזנב נימין ׁשּתי .הּמֹוציא ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
ׁשּבחזיר הּקׁשה מן אחת שבשדרתו]הֹוציא קשים ,[חוטים ֲִִִֶֶַַַַָ

והן ּדקל, חֹורי ׁשּתים; - העץ חּוטי והן דקל, נצרי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָחּיב.
החרּיֹות ּכל[ענפים]קלּפי ּומּצמר ּגפן, מּצמר אחת. [משי- ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הּנטויןעבה] ּכל ּוׁשאר ׁשּבּים, וחּיה וארנבים ּגמּלים וצמר ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּבגד מן הּמֹוציא טפחים. ארּבעה אר חּוט לטוֹות ּכדי -, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

לטמאה ּכׁשעּורן - העֹור מן אֹו הּׂשק, מן [לקבלתאֹו ְְְִִִַַָָָֻ
ׁשלׁשה;טומאה] על ׁשלׁשה הּבגד, להֹוצאה: ׁשעּורן ּכ ,ְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹ

חמּׁשה. על חמּׁשה העֹור, ארּבעה; על ארּבעה ְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָהּׂשק,
.„È- ר הּוא עדין אּלא ּכלל, נתעּבד ׁשּלא עֹור ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמֹוציא

לצר ּכדי מאזניים]מׁשקלת[לעטוף]ׁשעּורֹו, קטּנה[של ְְְִִֵֶַָָֹֹ
היה ׁשקל. ּבקמח[העור]ׁשּמׁשקלּה נעׂשה לא ועדין מלּוח, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
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הבהמה]הּכתית בגב וכל[מכה הּמׁשקין, ּכל ּוׁשאר ּדם, . ְְְִִַַַָָָָָ
רביעית. ּכדי - ְְְִִִֵַהּׁשֹופכין

ּגמל.‚. ּפי ּכמלא קטנּיֹות, ּתבן ּפרה. ּפי ּכמלא ּתבּואה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹּתבן
קטנּיֹות ּתבן הֹוציא גמל]ואם מאכל לפרה,[שהוא להאכילֹו ְְְְֲִִִִִֶֶַָָ

אכילה. ׁשמּה הּדחק, ידי על ׁשהאכילה ּפרה; ּפי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹּכמלא
ׁשּום[קש]עמיר עלי ּגדי. ּפי ּכמלא עׂשבים, טלה. ּפי ּכמלא , ְְְֲֲִִִִִִִֵֶָָָֹֹ

אכלי ׁשהם מּפני ּכגרֹוגרת, לחים, היּו אם - ּבצלים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָועלי
מצטרפין ואין ּגדי. ּפי ּכמלא ויבׁשים, שונים]אדם; [המינים ְְְְְִִִִִִִֵֵָָָֹ

ׁשּבהן לחמּור זה עם שבהם]זה הקטן אבל[לשיעור , ֲִֶֶֶֶֶָָָ
- וקטנית ּתבּואה ּתבן הֹוציא ּכיצד? ׁשּבהן. לּקל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמצטרפין
חּיב. ּגמל, ּפי ּכמלא ּפטּור; ּפרה, ּפי ּכמלא ּבׁשניהן יׁש ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאם

הּׁשּבת. לענין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְְִֵֵֶַַַַָָֹוכן
הּתרנגֹולים„. מּביצת ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי - עצים ,הּמֹוציא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַ

ּבאלּפס[מעורבת]טרּופה ּונתּונה הּמֹוציא[מחבת]ּבׁשמן . ְְְְְִִֶֶַָָָ
-]קנה, לראׁשי[שיעורו הּמּגיע קלמֹוס לעׂשֹות ּכדי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֻ

מרּסס אֹו עבה היה ואם ּכעצים.[שבור]אצּבעֹותיו; ׁשעּורֹו , ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ
ּתבלין,‰. -]הּמֹוציא ּומצטרפין[שיעורן ּביצה; לתּבל ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

ּפלּפלת זה. עם ריח[פלפל]זה ׁשהּוא. ּכל עטרן, ׁשהּוא. ּכל , ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשהן. ּכל ּבׂשמים, מיני ׁשהּוא. ּכל רע, ריח ׁשהּוא. ּכל ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָטֹוב,

הּורד ּבתּולת ׁשהּוא. ּכל טֹוב, אדומהארּגמן שושנה [עלה ְְֶֶֶַַַָָָ
ּכלוסתומה] ּוברזל, נחׁשת ּכגֹון הּקׁשים, מּתכֹות מיני אחת. ,ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּומּמקק הּמזּבח, ּומאבני הּמזּבח, מעפר [רקבון]ׁשהן. ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
ׁשּמצניעין מּפני ׁשהן, ּכל - מטּפחֹותיהן ּומּמקק ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָספרים,
ּפטּור. ׁשלהבת, והּמֹוציא ׁשהּוא; ּכל ּגחלת, לגניזה. ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹותן

.Âּפחֹות ׁשעּורן לאדם, נאכלין ׁשאינן ּגּנה זרעֹוני ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּמֹוציא
ׁשנים; הּדלּועין, ּומּזרע ׁשנים; קּׁשּואין, מּזרע ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַמּכגרֹוגרת:

ׁשנים הּמצרי, ּפֹול סּביןמּזרע הּמֹוציא קמח]. ּכדי[פסולת , ְְְִִִִִִֵֶַַַַֻ
זהב צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי על ההתכה]לּתן מרסן[בעת הּמֹוציא . ְְִִִֵֵֶַַָָָֻ

תבואה] לבהמה,[קליפות ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו לאכילה, אם -ְְֲִִִִִֵֶֶַָָ
לּולבי קטן. ּבגד לצּבע ּכדי לצביעה, ּגדי; ּפי ּכמלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹׁשעּורֹו

רכים] דקים]זרדין[ענפים עצים ׁשּלא[של עד - והחרּובין ְְִִֶֶַָָֹ
הּלּוף אבל ּגדי. ּפי ּכמלא ּומּׁשּימּתיקּו, ּכגרֹוגרת; ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹימּתיקּו,
ּבין ׁשּימּתיקּו ּבין - הּנכּבׁשין ּכל ּוׁשאר והּתּורמּוסין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהחרּדל

ּכגרֹוגרת. ימּתיקּו, ְְִִֶֶֶַֹׁשּלא
.Êהרי להּסקה, ואם חמׁש; לאכילה, אם - ּגרעינין ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּמֹוציא

לחׁשּבֹון ואם ּכעצים; לזריעה,[למנין]הן ואם ׁשּתים; , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָ
אזֹוב הּמֹוציא צמח]ׁשּתים. לבהמה,[מין ּכגרֹוגרת; לאכילה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

להּזיה העצים; ּכׁשעּור לעצים, ּגדי; ּפי מת]ּכמלא טמא ,[על ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹ
הּזיה. ְִַָָּכׁשעּור

.Áּופּואה איסטיס, רּמֹונים, ּוקלּפי אגֹוזין, קלּפי [-הּמֹוציא ְְְֱִִִִִִִִֵֵַָ
לצבע] המשמשים צמחים לצּבעמיני ּכדי - הּצֹובעין ּוׁשאר ,ְְְְִִֵַַָֹ

ּכסבכה קטן, ּבגד ראׁשיהן.[כיסוי]ּבהן על הּבנֹות ׁשּמּניחין ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אלּכסנדרּיה נתר אֹו יֹום, ארּבעים ּבן רגלים מי הּמֹוציא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוכן

כתמים] המסיר עפר ואׁשלג[מין קימֹוניא, ּברית, אֹו [חומרי, ְְְִִַָָֹ
קטן,ניקוי] ּבגד ּבהן לכּבס ּכדי - המנּקין ּכל ּוׁשאר ,ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

סּמנין הֹוציא ּדגמא[צבעים]ּכסבכה. ּבהן לצּבע ּכדי ׁשרּויין, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹֻ
קטנה]לאֹורג בד .[חתיכת ְֵ

.Ëׁשּתי מּמּנּו לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו הּקלמֹוס, על ּדיֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹֻהּמֹוציא
אֹו[אותיות]אֹותֹות עצמֹו, ּבפני הּדיֹו הֹוציא אם אבל ;ְְְֲִִִֵַַָ
הדיו]ּבקסת ׁשּיעלה[כלי ּכדי זה, על יתר ּבֹו ׁשּיהיה צרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

ּכדי ּבּקסת היה אֹותֹות. ׁשּתי לכּתב ּכדי הּקלמֹוס על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמּמּנּו
אֹות ּכדי לבּדֹו ּבּדיֹו אֹו אחת, אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס אחת ְְְְְֵֵַַַַַַַֻאֹות

ספק זה הרי - אחת אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס -]אחת .[כשיעור ְְֲֵֵֵֶַַַַַָֻ
זֹו ּכתיבתן, חּיב; ,מהּל ּכׁשהּוא ּוכתבן אֹותֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהֹוציא
אֹות והֹוציא וחזר ּוכתבּה, אחת אֹות הֹוציא הּנחתן. ְְְִִִַַַַָָָָָָהיא
הראׁשֹונה. האֹות חסרה ׁשּכבר ּפטּור; - ּוכתבּה ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָָׁשנּיה

.Èּכחל העין]הּמֹוציא לתכׁשיט,[לצביעת ּבין לרפּואה ּבין ְְְִִִֵֵַַַָֹ
אּלא להתקּׁשט ּדרּכן ׁשאין ּובמקֹום אחת; עין לכחל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכדי
ּכדי ׁשּיֹוציא עד - להתקּׁשט והֹוציאֹו עינים, ׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּבכחילת

ּכדי וגפרית, זפת עינים. ׁשּתי לחבית,לכחל מכסה [ליצור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹ
נקבובו] השמן]לעׂשֹות חבית ׁשעוה,[במכסה על. לּתן ּכדי ְֲֲִֵֵֶֶַַַָ

קטן נקב לסותמו]ּפי ּבראׁש[שבחבית לּתן ּכדי ּדבק, . ְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹ
האפרוחיםהּׁשבׁשבת לתפוס בדבק ראשו שמורחין [קנה ְֶֶַַ

רבבבדבק] רקיק[שומן]. ּתחת למׁשח ּכדי מטוגנת, [עוגה ְְְִִֵַַַָָֹ
ְֶַּכסלע.בשומן]

.‡Èהאּגרת חֹותם לעׂשֹות ּכדי אדמה, ּכדיהּמֹוציא טיט, . ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּפי הצורפים]ּכּור[שפת]לעׂשֹות ּכדי[אש ּדק, חֹול אֹו זבל . ְֲִֵֶֶַַ
ּכרׁשה בסיד]לזּבל ּכף[לערבב מלא עם לערב ּכדי ּגס, חֹול . ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָֹ

חרׂשית סיד. סּידין כתוש]ׁשל לבן ּכּור[חרס ּפי לעׂשֹות ּכדי , ְְֲִִִִֵֶַַַָ
ׁשל ּכּור ּפי לעׂשֹות טיט לגּבל ּכדי ׂשער, זהב. צֹורפי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשל

ׁשּבּבנֹות קטּנה אצּבע לסּוד ּכדי סיד, זהב. סכיןצֹורפי [היו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
בסיד] צרֹוראותם קטּנה. צּפֹור ּדם לכּסֹות ּכדי ואפר, עפר .ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

עׂשרה מׁשקל והּוא, - ותרּגיׁש ּבבהמה לזרק ּכדי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאבן,
חרׂש רביעית.[חרס]זּוזים. ּבֹו לקּבל ּכדי , ְְְִִִֵֵֶֶַ

.·Èאזן לעׂשֹות ּכדי חבל, יד]הּמֹוציא .[תיבה]לקּפה[בית ְְֲִֵֶֶֶַַָֹֻ
ּתלּוי לעׂשֹות ּכדי ולכברה[לולאה]ּגמי, גדולה]לנפה .[נפה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

התמר]הּוצין מצרית[עלי לכפיפה אזן לעׂשֹות ּכדי .[סל], ְְְֲִִִִִֵֶַָֹ
התמר]סיב שבעץ ׁשל[חוטים קטן מׁשּפ ּפי על לּתן ּכדי , ְְִִִֵֵֵֶַַָָ

מּוכין בדים]יין. עצם,[אגודות ּכאגֹוז. ּכּדּור ּבֹו לעׂשֹות ּכדי , ְֱֲִִֵֶֶֶַַַ
ּתרוד לעׂשֹות קטנה]ּכדי רופאים לגרד[כף ּכדי - זכּוכית . ְְְְְֲִִֵֵַַָֹ
הּכדּכד ראׁש השתי]ּבּה חוטי בין המפרידה מחט אֹו[ראש , ְַַָֹֹ
ׁשּיפצע מהערב]עד השתי ּכאחת.[יוריד נימין ׁשּתי ְְְִִִֵֶַַַַ

.‚Èחּיב הּפרה, ּומּזנב הּסּוס מּזנב נימין ׁשּתי .הּמֹוציא ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
ׁשּבחזיר הּקׁשה מן אחת שבשדרתו]הֹוציא קשים ,[חוטים ֲִִִֶֶַַַַָ

והן ּדקל, חֹורי ׁשּתים; - העץ חּוטי והן דקל, נצרי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָחּיב.
החרּיֹות ּכל[ענפים]קלּפי ּומּצמר ּגפן, מּצמר אחת. [משי- ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הּנטויןעבה] ּכל ּוׁשאר ׁשּבּים, וחּיה וארנבים ּגמּלים וצמר ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּבגד מן הּמֹוציא טפחים. ארּבעה אר חּוט לטוֹות ּכדי -, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

לטמאה ּכׁשעּורן - העֹור מן אֹו הּׂשק, מן [לקבלתאֹו ְְְִִִַַָָָֻ
ׁשלׁשה;טומאה] על ׁשלׁשה הּבגד, להֹוצאה: ׁשעּורן ּכ ,ְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹ

חמּׁשה. על חמּׁשה העֹור, ארּבעה; על ארּבעה ְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָהּׂשק,
.„È- ר הּוא עדין אּלא ּכלל, נתעּבד ׁשּלא עֹור ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמֹוציא

לצר ּכדי מאזניים]מׁשקלת[לעטוף]ׁשעּורֹו, קטּנה[של ְְְִִֵֶַָָֹֹ
היה ׁשקל. ּבקמח[העור]ׁשּמׁשקלּה נעׂשה לא ועדין מלּוח, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
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ּבעפצא עיבוד]ולא קמיע[חומר לעׂשֹות ּכדי ׁשעּורֹו, - ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ
לסגולה] הקודש שמות שבו קמיע ּבקמח,[לעטוף עׂשּוי היה .ְֶַָָָ

את עליו לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו, - ּבעפצא נתעּבד לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹועדין
חמּׁשה. על חמּׁשה ׁשעּורֹו, - עּבּודֹו נגמר ְֲֲִִִִִֵַַַָָהּגט.

.ÂËעד 'ׁשמע' ּפרׁשת עליו לכּתב ּכדי מעּבד, קלף ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹֻהּמֹוציא
'ּדּוכסּוסטֹוס'ּובׁשערי העור]. של החיצוני לכּתב[חלקו ּכדי , ְְְְְִִֵֶָֹ

קׁשר ׁשל אֹותֹות ׁשּתי עליו לכּתב ּכדי - ניר מזּוזה. ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָֹעליו
חובו]מֹוכסין שילם שפלוני המעשר גזברי מסמנים בו ,[שטר ְִ

קׁשר הּמֹוציא ׁשּלנּו. מאֹותֹות ּגדֹולֹות של]ׁשהן מֹוכסין[סימן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ
ׁשהרי ּבֹו; ונפטר לּמֹוכס הראהּו ׁשּכבר ּפי על אף חּיב, -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּוניר ּפרּוע, ׁשטר הּמֹוציא לעֹולם. הּוא ּכדיראיה - מחּוק ְְְְְִֵַַָָָָָָָ
ּפליטֹון ׁשל קטּנה צלֹוחית ּפי על יׁש[בושם]לכר ואם ; ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

קׁשר[במחיקה]ּבּלבן ׁשל אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ׁשּלֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַֹֹ
חּיב. ְִַָמֹוכסין,

.ÊËחּיב חּיים, ׁשהן ּפי על אף - ועֹוף חּיה ּבהמה .הּמֹוציא ְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
חֹולה, אֹו ּכפּות היה ואם מּׂשאֹוי; אינֹו חי, אדם ְֲִֵֶַַָָָָָָאבל

מדּדה והאּׁשה חּיב. אֹותֹו ּבזמן[מסייעת]הּמֹוציא ּבנּה את ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ
אחת.[רגל]ׁשּנֹוטל ּומּניח אחת ִֵֶַַַַַַ

.ÊÈמּׁשּום חּיב - ּבצּוארֹו ּתלּוי וכיס חי, ּתינֹוק ְְִִִִַַַַָָָהּמֹוציא
טפלה הּכיס ׁשאין הֹוציא[בטילה]הּכיס, אם אבל לּתינֹוק; ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבידֹו וטּבעֹותיו ּבכליו מלּבׁש ׁשהּוא ּפי על אף הּגדֹול, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻאת
ּכליו היּו לֹו. טפלה ׁשהּכל ּפטּור, על[בגדיו]- מקּפלין ְְִֵֵֶַַָָָָָֹֻ

חּיב. אֹותֹו, הּנֹוׂשא - ְֵֵַַָּכתפֹו
.ÁÈחי חגב צּפרתהּמֹוציא ּכגרֹוגרת. ּומת, ׁשהּוא; ּכל , ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ארבה]ּכרמים מּפני[מין ׁשהּוא, ּכל - מתה ּבין חּיה ּבין , ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הּמת, ּבּה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרפּואה; אֹותּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּמצניעין
מת הֹוצאתֹו: ׁשעּור ּכ טמאתֹו, ּכׁשעּור - והּׁשרץ ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוהּנבלה,

ּבכעדׁשה.ּונב וׁשרץ, ּבכּזית; לה, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
.ËÈׁשם המת]היה מצמצם[מבשר והֹוציא[בדיוק]ּכּזית , ְְְִִַַָָָָֻ

ׁשּנתמעט ּבמעׂשיו, הֹועיל ׁשהרי חּיב, - זית ּכחצי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו
ּומחצה, מּכּזית זית ּכחצי הֹוציא אם אבל מּלטּמא. ְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָהּׁשעּור

הּטמאֹות. ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִֵֵֶַַָָָֹֻּפטּור.
.Îהֹוצאת על אּלא חּיב ׁשאינֹו אמּורים ּדברים ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

לרפּואה, אֹו לזרע, הּמֹוציא אבל סתם; ּכׁשהֹוציא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָּכּׁשעּור?
ּבכל חּיב - ּבזה ּכּיֹוצא ּולכל ּדגמא, מּמּנּו להראֹות ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻאֹו

.ׁשהּוא ֶ
.‡Îוׁשכח לדגמא, אֹו לרפּואה, אֹו לזריעה, ּדבר ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻהּמצניע

ׁשעל ׁשהּוא, ּבכל עליו חּיב - סתם והֹוציאֹו הצניעֹו, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלמה
חּיבין אין האדם, ּוׁשאר הֹוציא; ראׁשֹונה מחׁשבה ְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּדעת

ּבׁשעּורֹו אּלא האֹוצרעליו לתֹו ּכבר ׁשהֹוציא זה זרק . ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ
הראשונה] ממחשבתו ונמלך ׁשּמקֹומֹו[מחסן, ּפי על אף -ְִֶַַ

חזר אם ,לפיכ הראׁשֹונה; מחׁשבּתֹו ּבטלה ּכבר ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָנּכר,
ּכּׁשעּור. ׁשּיכניס עד חּיב אינֹו - ְְְִִִִֵֶַַַַָוהכניסֹו

.·Îלהצנ ראּוי ואינֹו להצניעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין יע,ּדבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּוׁשאר חּיב; והֹוציאֹו, אחד הצניעֹו אם - הּנּדה ּדם ְְְְִִִִִֶַַַָָָָּכגֹון
ּדבר הֹוצאת על אּלא חּיבין ׁשאין עליו, ּפטּורין ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָהאדם,

ומועיל]הּכׁשר ּכמֹוהּו.[ראוי ּומצניעין להצניע, ְְְִִִֵַַַַָָ

.‚Îּפטּור ׁשעּור, חצי מּמלאכההּמֹוציא העֹוׂשה ּכל וכן ; ְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
והּניחֹו, ׁשעּור חצי הֹוציא ּפטּור. ׁשעּור, חצי הּמלאכֹות ְְֲֲִִִִִִִִַָָמן
החצי והגּביּה קדם ואם חּיב; - האחר החצי והֹוציא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָוחזר
ׁשּנׂשרף, ּכמי נעׂשה - הּׁשני החצי הּנחת קדם ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהראׁשֹון,
אחר חצי והֹוציא וחזר והּניחֹו, ׁשעּור חצי הֹוציא ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָּופטּור.
ּכמי ׁשהּמעביר חּיב, - ׁשלׁשה ּבתֹו הראׁשֹון על ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹוהעבירֹו
ׁשּינּוח עד חּיב, אינֹו - זרקֹו אם אבל מּׁשהּו; ּגּבי על ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנח

מּׁשהּו. ּגּבי על ֵֶַַַָׁשם
.„Îּבהעלם ׁשעּור חצי והֹוציא וחזר ׁשעּור, חצי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָהֹוציא

יׁש[בשגגה] אם רׁשּיֹות, לׁשּתי חּיב. אחת, לרׁשּות - ְְְִִִֵֵֶַַַָָֻאחד
ּכרמלית ּביניהן היתה ּפטּור; - עליה ׁשחּיבין רׁשּות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּביניהן

רה"ר] ואינו רה"י שאינו וחּיב[מקום אחת, ּכרׁשּות הן הרי -ְְֲִֵֵַַַָ
ַָחּטאת.

.‰Îוחזר נתּפח ׁשּינּוח וקדם מּכּׁשעּור, ּפחֹות ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּמֹוציא
צמק[להיות] ׁשּינּוח וקדם ּכּׁשעּור, הּמֹוציא וכן ְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכּׁשעּור,

ּפטּור - מּכּׁשעּור ּפחֹות .וחזר ְִִַַָָָ
.ÂÎוחּׁשב הּנחה, קדם וצמקה לאכילה, ּכגרֹוגרת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּמֹוציא

ׁשאינ לרפּואה, אֹו לזריעה זהעליה הרי - ׁשעּור צרי ֹו ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
מּכגרֹוגרת ּפחֹות הֹוציא הּנחה. עת ׁשל ּכמחׁשבּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחּיב,
ואם ּפטּור; - לאכילה וחּׁשב חזר הּנחה וקדם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלזריעה,
עליה ׁשּיּמל קדם ּכגרֹוגרת ונעׂשת הּנחה קדם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּתפחה
מחׁשבת על מתחּיב היה חּׁשב, לא ׁשאפּלּו חּיב; ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלאכילה,

.ההֹוצאה ַָָ
.ÊÎקדם ותפחה וחזרה וצמקה לאכילה, ּכגרֹוגרת ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹהֹוציא

ספק זה הרי - נדחה[בגמרא]הּנחה לא[מהחיוב]אם אם , ְֲִִִֵֵֶַָָָָֹ
זה ּכּזית והׁשלים טמא, לבית אכלין ּכּזית זרק ְְְְֳִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָנדחה.
אם ספק זה הרי - ּכביצה הּכל ונעׂשה ׁשם ׁשהיּו ְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלאכלין

טמאה לענין הּׁשעּור ׁשהׁשלים מּפני ּכּזית, על [רקנתחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֻ
טומאה] מקבל כביצה נתחּיב.אוכל לא אֹו ,ְִֵַֹ

.ÁÎ,ּבכלי ׁשהֹוציאֹו ּפי על אף - מּכּׁשעּור ּפחֹות ְִִִִִִִֶַַַַָהּמֹוציא
טפלה ׁשהּכלי להֹוצאת[בטילה]ּפטּור; ּכּונתֹו ואין לֹו, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּכּׁשעּור. ּבֹו אין והרי ּׁשּבתֹוכֹו, מה להֹוצאת אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכלי,
אף ּפטּור - ּבמּטה ּכפּות ׁשאינֹו חי אדם הֹוציא אם ,ְְִִִִֵֶַַָָָָָָלפיכ
הּמֹוציא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. טפלה ׁשהּמּטה הּמּטה, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל

הרֹוכלים לנשים]קּפת בשמים ּבּה[מוכרי ׁשּיׁש ּפי על אף - ְִִֵֶַַַָָֻ
הֹוציא ואפּלּו הרּבה, אּלאמינין חּיב אינֹו - ּכּפֹו ּבתֹו ן ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּוא. אחד הֹוצאה ׁשם ֵֶַַָָָאחת;

ה'תשע"ב תמוז י"ז קודש שבת יום
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.‡- יצא ואם ּבׁשּבת. ּבהן יֹוצאין אין הּמלחמה, ּכלי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכל
ׁשריֹון ּכגֹון מלּבּוׁש, ּדר ׁשהן ּכלים היּו ברזל]אם [מלבוש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

זה[מברזל]ּומּגפים[מברזל]וכֹובע הרי - הרגלים ׁשעל ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ
וסיף רמח ּכגֹון מלּבּוׁש, ּדר ׁשאינן ּבכלים יצא ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפטּור;

ואּלה עגול]וקׁשת משולש]ּותריס[מגן חּיב.[מגן זה הרי - ְְְֲִֵֶֶֶַַָָ
לחּזקֹו·. ׁשּסּמרֹו מסּמר ּבסנּדל יֹוצאין ּביֹוםאין ואפּלּו ; ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻ
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עליו ׁשּיׁש ּבאבנט לצאת ּומּתר ּבֹו. יצא ׁשּלא ּגזרּו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻטֹוב
עֹוׂשין, ׁשהּמלכים ּכמֹו זהב, וׁשל ּכסף ׁשל קבּועֹות ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָחתיכֹות
ׁשּלא והּוא, מּתר; ּתכׁשיט ׁשהּוא וכל ּתכׁשיט, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻמּפני

ויבֹוא[האבנט]יהא הרּבים, ּברׁשּות יּפל ׁשּמא - רפּוי ְְְִִִֵֶַָָָָֹ
ֲִַלהביאֹו.

ואינּה‚. היא, האיׁש מּתכׁשיטי - חֹותם עליה ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָטּבעת
אּׁשה, מּתכׁשיטי - חֹותם עליה וׁשאין האּׁשה; ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּתכׁשיטי
ׁשּיׁש ּבטּבעת ׁשּיצאת אּׁשה ,לפיכ האיׁש. מּתכׁשיטי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָואינּה
- חֹותם עליה ׁשאין ּבטּבעת ׁשּיצא ואיׁש חֹותם, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעליה

אֹותן הֹוציאּו והרי חּיבין, הם מה ּומּפני ּכדרחּיבין. ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
טּבעת אּלא ּבאצּבעֹו להֹוציא האיׁש ּדר ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמֹוציאין,
אּלא ּבאצּבעּה להֹוציא ּדרּכּה אין האּׁשה וכן לֹו, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהראּויה
טּבעּתֹו האיׁש נֹותן ׁשּפעמים מּפני לּה? הראּויה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָטּבעת
ּבעת ּבאצּבעּה אֹותּה ּומּנחת ּבּבית, להצניעּה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָלאׁשּתֹו
אצל לתּקנּה לבעלּה טּבעּתּה נֹותנת האּׁשה וכן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהֹולכה,
ונמצאּו האּמן; חנּות עד ּבאצּבעֹו אֹותּה ּומּניח ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֻֻהאּמן,
חּיבין ּולפיכ להֹוציאן, ׁשּדרּכן ּכדר אֹותן .ׁשהֹוציאּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

ּפי„. על אף חֹותם, עליה ׁשאין ּבטּבעת אּׁשה תצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא
מּתכׁשיטיה הרּביםׁשהיא ּברׁשּות ּתֹוציאּה ׁשּמא ּגזרה, ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ואם ּתמיד; עֹוׂשֹות ׁשהּנׁשים ּכדר לחברֹותיה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָלהראֹות
ׁשּיׁש ּבטּבעת לצאת מּתר האיׁש אבל ּפטּורה. ּבּה, ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻיצאת
ונהגּו להראֹות; ּדרּכֹו ואין ּתכׁשיט, ׁשהּוא מּפני חֹותם, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָעליה

ּכלל. ּבטּבעת יצאּו ׁשּלא העם ְְְֵֶַַַָָָָֹּכל
ואיׁש‰. ּפטּור. והאיׁש, חּיבת; נקּובה, ּבמחט ׁשּיצאת ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָאּׁשה

מּפני - ּפטּורה והאּׁשה, חּיב; נקּובה, ׁשאינּה ּבמחט ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיצא
ּתראה ׁשּמא ּגזרה אּלא אסּורה, ואינּה מּתכׁשיטיה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא

מּתכׁשיטיו,לחברֹותיה ׁשאינֹו ּבדבר הּיֹוצא ּכל הּכלל: זה . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
- ּדבר אֹותֹו ׁשּמֹוציאין ּכדר והֹוציאֹו מלּבּוׁש, ּדר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָואינֹו
ואפׁשר רפּוי והיה מּתכׁשיטיו, ׁשהּוא ּבדבר הּיֹוצא וכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָחּיב;
אּׁשה וכן הרּבים, ּברׁשּות להביאֹו ויבֹוא ּבמהרה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּיּפל

אֹותן לׁשלף ׁשּדרּכּה ּבתכׁשיטין הריׁשּיצאת - ּולהראֹותן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּדרּכּה ואין נֹופל ואינֹו ּתכׁשיט, ׁשהּוא ּדבר וכל ּפטּורין; ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּלּו

אצעדהלהראֹותֹו ,לפיכ ּבֹו. לצאת מּתר זה הרי [צמיד]- ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ׁשּתהיה והּוא ּבׁשּבת; ּבּה יֹוצאין - ּבּׁשֹוק אֹו ּבּזרֹוע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּמּניחין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתּׁשמט. ולא לּבׂשר, ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹּדבּוקה
.Âאֹו פׁשּתן, ּבחּוטי אֹו צמר, ּבחּוטי אּׁשה תצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹלא

אֹותם ּתחלץ ׁשּמא - ראׁשּה על לּה הּקׁשּורֹות ְְְִֶַַַָָָָֹֹּברצּועֹות
הרּבים ּברׁשּות ותעבירם טבילה, ׁשּמּנחתּבׁשעת ּבציץ ולא ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹ

לחיּה, על הּציץ מן ׁשּיֹורדין זהב ׁשל ּבלחיים ולא עיניה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבין
ׁשּמּנחת זהב ׁשל ּבעטרת ולא ּבזה; זה ּתפּורין ׁשאינן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבזמן
ּכדי ּברגליהן, הּבנֹות ּבהן ׁשּיֹוצאין ּבכבלים ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבראׁשּה,
ׁשּמא ּבהן, לצאת אסּורין אּלּו ּכל ּגּסה. ּפסיעה יפסעּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

ּבידּה. ּותביאן ְְְִִֵָָיּפלּו
.Êּבקטלה אּׁשה תצא זהב]לא ולא[שרשרת ׁשּבצּוארּה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית ולא האף, על[בושם]ּבנזמי הּקבּועה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
והּוא הּטֹוב, ׁשמן ּבֹו ׁשּמּניחין העגל הּקטן ּבּכיס ולא ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזרֹועּה,
ּכדי ראׁשּה על ׁשּמּנחת ׂשער ׁשל ּבפאה ולא 'ּכֹוכלת', ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּנקרא

ׁשּמּקפת צמר ׁשל ּבכבּול ולא הרּבה, ׂשער ּבעלת ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּתראה
לפניה סביב עליה]אֹותֹו מונח יהא ּבׁשן[שהציץ ולא , ְְְִֵֶָָָֹ

ׁשּמּנחת זהב ׁשל ּבׁשן ולא ׁשּנפל, ׁשן ּבמקֹום ּבפיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּמּנחת
מּתר, ּכסף ׁשל ׁשן אבל - ּבׁשּניה ׁשּיׁש אדם אֹו ׁשחר ׁשן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻעל
ותראה ּתחלץ ׁשּמא ּבהם, לצאת אסּורין אּלּו ּכל נּכר. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינֹו

ְְֶַָלחברֹותיה.
.Áלֹו אסּור הרּבים, לרׁשּות ּבֹו לצאת חכמים ׁשאסרּו ְְֲִִִֵֶַָָָָָָּכל

ּופאה מּכבּול חּוץ מערבת; ׁשאינּה ּבחצר אפּלּו ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹלצאת
על ּתתּגּנה ׁשּלא ּכדי - לחצר ּבהן לצאת ׁשּמּתר ׂשער, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשל

ּכלל,ּבעלּה ּבׂשם ּבּה ׁשאין ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית והּיֹוצאת . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ֶֶַחּיבת.

.Ëמּפני ראׁשּה; על לּה הּקׁשּורין ׂשער ּבחּוטי אּׁשה ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹיֹוצאה
ארעה אם חֹולצּתן אינּה חֹוצצין, ואינן ּבהן ּבאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהּמים
ּבין הרּבים; ּברׁשּות ּתביאם ׁשּמא ׁשּנגזר עד טבילה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלּה

ּבהמה ׁשל ּבין חברּתּה, ׁשל ּבין ׁשּלּה, החּוטין ולאׁשהיּו . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּתחלץ וׁשּמא לּה, הם ׁשּׁשבח ילּדה, ּבׁשל הּזקנה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּתצא
וכל זקנה. ּבחּוטי יֹוצאה ילּדה, אבל לחברֹותיה; ְְְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָותראם

ראׁשּה על ּבֹו יֹוצאה אריג, .ׁשהּוא ְִֶַָָָֹ
.Èחֹונקת ׁשאינּה מּפני - ׁשּבצּוארּה ּבחּוטין אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוצאה

ּבהן רפויים]עצמּה חֹוצצין[והם ואינן חשש, ואין [בטבילה, ְְְִֵֶַָָָ
אֹותםשתסירם] ּתראה ׁשּמא אסּורין, - צבּועין היּו ואם ;ְְְֲִִִֶֶַָָָ

ּבכליל אּׁשה ויֹוצאה ּבראׁשּה,[טס]לחברֹותיה. זהב ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
לחלץ ּדרּכּה ׁשאין חׁשּובה אּׁשה אּלא ּבֹו יֹוצאה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאין
ׁשהם ּבזמן זהב, ׁשל ּובלחיים ּבציץ ויֹוצאה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּולהראֹות;

ּבּׂשבכה וכן[כיסוי]קׁשּורין יּפלּו. ׁשּלא ּכדי ראׁשּה, ׁשעל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ
ּבהם. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.‡Èּבמֹו אּׁשה גפן]יֹוצאה ׁשּיהיה[צמר והּוא, - ׁשּבאזנּה ְְְְְְִִֶֶֶָָָָ
קׁשּור ׁשּיהיה והּוא, - ׁשּבסנּדלּה ּובמֹו ּבאזנּה; ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָקׁשּור

לנּדתּה ׁשהתקינה ּובמֹו נידתה]ּבסנּדלּה; דם ואף[לספוג , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ
נפל, ׁשאם - יד ּבית לֹו עׂשתה ואפּלּו קׁשּור, ׁשאינֹו ּפי ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל

מאיסּותֹו. מּפני אֹותֹו מביאה ְְְִִִֵֵָָאינּה
.·Èלתֹו ׁשּתּתן ּדבר ּובכל מלח, ּובגרּגר ּבפלּפל, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָויֹוצאה

ּבׁשּבת לכּתחּלה תּתן ולא הּפה; ריח מּפני ויֹוצאֹותּפיה . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּבאזניהן ּבקיסמין יסתםהּנׁשים לא למען האזנים [בחורי ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

ּוברעלֹותהנקב] הראש], ׁשּבכסּותן,[עטיפת אֹו ׁשּבצּוארן ְְְִִֶֶַָָָָ
הגוף]ּוברדיד כל המכסה ּופֹורפת[הכרוך]הּפרּוף[בד . ְִִֶֶַָ

הרדיד] שפת האגֹוז,[כורכת ועל האבן על ּבׁשּבת ְְְֱִֶֶַַַַָָָָּכּתחּלה
להֹוציאֹו ּכדי האגֹוז על ותפרף תערים ולא [אתויֹוצאה; ְְְְְְְֱֲִִִֵַַָָֹֹ

לכּתחּלה,האגוז] הּמטּבע על תפרף לא וכן הּקטן. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹלבנּה
ּבֹו. יֹוצאה ּפרפה, ואם לטלטלֹו; ׁשאסּור ְְְְְְְִִֵֶַָָָָמּפני

.‚È,הרּבים לרׁשּות וׁשּבסנּדלֹו ׁשּבׁשּניו ּבקיסם אדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹוצא
ּובלבד הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ּובספֹוג ּובמֹו יחזיר; לא נפל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹואם
והּמׁשיחה החּוט ׁשהרי מׁשיחה, אֹו חּוט עליהן יכר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
הּׁשּום ּבקלּפת ויֹוצא לּמּכה. מֹועילין ואינם אצלֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָחׁשּובין

ּובאגד הּמּכה, ׁשעל הּבצל כרוך]ּובקלּפת ּגּבי[בד ׁשעל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּומלגמה, ּובאסּפלֹונית, ּבׁשּבת; ּומּתירֹו וקֹוׁשרֹו ְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻהּמּכה,

תחבושות]ּורטּיה ּובסלע[מיני הּמּכה, ּגּבי ׁשעל[מטבע]ׁשעל ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ
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עליו ׁשּיׁש ּבאבנט לצאת ּומּתר ּבֹו. יצא ׁשּלא ּגזרּו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻטֹוב
עֹוׂשין, ׁשהּמלכים ּכמֹו זהב, וׁשל ּכסף ׁשל קבּועֹות ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָחתיכֹות
ׁשּלא והּוא, מּתר; ּתכׁשיט ׁשהּוא וכל ּתכׁשיט, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻמּפני

ויבֹוא[האבנט]יהא הרּבים, ּברׁשּות יּפל ׁשּמא - רפּוי ְְְִִִֵֶַָָָָֹ
ֲִַלהביאֹו.

ואינּה‚. היא, האיׁש מּתכׁשיטי - חֹותם עליה ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָטּבעת
אּׁשה, מּתכׁשיטי - חֹותם עליה וׁשאין האּׁשה; ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּתכׁשיטי
ׁשּיׁש ּבטּבעת ׁשּיצאת אּׁשה ,לפיכ האיׁש. מּתכׁשיטי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָואינּה
- חֹותם עליה ׁשאין ּבטּבעת ׁשּיצא ואיׁש חֹותם, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעליה

אֹותן הֹוציאּו והרי חּיבין, הם מה ּומּפני ּכדרחּיבין. ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
טּבעת אּלא ּבאצּבעֹו להֹוציא האיׁש ּדר ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמֹוציאין,
אּלא ּבאצּבעּה להֹוציא ּדרּכּה אין האּׁשה וכן לֹו, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהראּויה
טּבעּתֹו האיׁש נֹותן ׁשּפעמים מּפני לּה? הראּויה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָטּבעת
ּבעת ּבאצּבעּה אֹותּה ּומּנחת ּבּבית, להצניעּה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָלאׁשּתֹו
אצל לתּקנּה לבעלּה טּבעּתּה נֹותנת האּׁשה וכן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהֹולכה,
ונמצאּו האּמן; חנּות עד ּבאצּבעֹו אֹותּה ּומּניח ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֻֻהאּמן,
חּיבין ּולפיכ להֹוציאן, ׁשּדרּכן ּכדר אֹותן .ׁשהֹוציאּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

ּפי„. על אף חֹותם, עליה ׁשאין ּבטּבעת אּׁשה תצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא
מּתכׁשיטיה הרּביםׁשהיא ּברׁשּות ּתֹוציאּה ׁשּמא ּגזרה, ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ואם ּתמיד; עֹוׂשֹות ׁשהּנׁשים ּכדר לחברֹותיה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָלהראֹות
ׁשּיׁש ּבטּבעת לצאת מּתר האיׁש אבל ּפטּורה. ּבּה, ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻיצאת
ונהגּו להראֹות; ּדרּכֹו ואין ּתכׁשיט, ׁשהּוא מּפני חֹותם, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָעליה

ּכלל. ּבטּבעת יצאּו ׁשּלא העם ְְְֵֶַַַָָָָֹּכל
ואיׁש‰. ּפטּור. והאיׁש, חּיבת; נקּובה, ּבמחט ׁשּיצאת ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָאּׁשה

מּפני - ּפטּורה והאּׁשה, חּיב; נקּובה, ׁשאינּה ּבמחט ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיצא
ּתראה ׁשּמא ּגזרה אּלא אסּורה, ואינּה מּתכׁשיטיה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא

מּתכׁשיטיו,לחברֹותיה ׁשאינֹו ּבדבר הּיֹוצא ּכל הּכלל: זה . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
- ּדבר אֹותֹו ׁשּמֹוציאין ּכדר והֹוציאֹו מלּבּוׁש, ּדר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָואינֹו
ואפׁשר רפּוי והיה מּתכׁשיטיו, ׁשהּוא ּבדבר הּיֹוצא וכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָחּיב;
אּׁשה וכן הרּבים, ּברׁשּות להביאֹו ויבֹוא ּבמהרה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּיּפל

אֹותן לׁשלף ׁשּדרּכּה ּבתכׁשיטין הריׁשּיצאת - ּולהראֹותן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּדרּכּה ואין נֹופל ואינֹו ּתכׁשיט, ׁשהּוא ּדבר וכל ּפטּורין; ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּלּו

אצעדהלהראֹותֹו ,לפיכ ּבֹו. לצאת מּתר זה הרי [צמיד]- ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ׁשּתהיה והּוא ּבׁשּבת; ּבּה יֹוצאין - ּבּׁשֹוק אֹו ּבּזרֹוע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּמּניחין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתּׁשמט. ולא לּבׂשר, ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹּדבּוקה
.Âאֹו פׁשּתן, ּבחּוטי אֹו צמר, ּבחּוטי אּׁשה תצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹלא

אֹותם ּתחלץ ׁשּמא - ראׁשּה על לּה הּקׁשּורֹות ְְְִֶַַַָָָָֹֹּברצּועֹות
הרּבים ּברׁשּות ותעבירם טבילה, ׁשּמּנחתּבׁשעת ּבציץ ולא ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹ

לחיּה, על הּציץ מן ׁשּיֹורדין זהב ׁשל ּבלחיים ולא עיניה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבין
ׁשּמּנחת זהב ׁשל ּבעטרת ולא ּבזה; זה ּתפּורין ׁשאינן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבזמן
ּכדי ּברגליהן, הּבנֹות ּבהן ׁשּיֹוצאין ּבכבלים ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבראׁשּה,
ׁשּמא ּבהן, לצאת אסּורין אּלּו ּכל ּגּסה. ּפסיעה יפסעּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

ּבידּה. ּותביאן ְְְִִֵָָיּפלּו
.Êּבקטלה אּׁשה תצא זהב]לא ולא[שרשרת ׁשּבצּוארּה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית ולא האף, על[בושם]ּבנזמי הּקבּועה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
והּוא הּטֹוב, ׁשמן ּבֹו ׁשּמּניחין העגל הּקטן ּבּכיס ולא ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזרֹועּה,
ּכדי ראׁשּה על ׁשּמּנחת ׂשער ׁשל ּבפאה ולא 'ּכֹוכלת', ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּנקרא

ׁשּמּקפת צמר ׁשל ּבכבּול ולא הרּבה, ׂשער ּבעלת ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּתראה
לפניה סביב עליה]אֹותֹו מונח יהא ּבׁשן[שהציץ ולא , ְְְִֵֶָָָֹ

ׁשּמּנחת זהב ׁשל ּבׁשן ולא ׁשּנפל, ׁשן ּבמקֹום ּבפיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּמּנחת
מּתר, ּכסף ׁשל ׁשן אבל - ּבׁשּניה ׁשּיׁש אדם אֹו ׁשחר ׁשן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻעל
ותראה ּתחלץ ׁשּמא ּבהם, לצאת אסּורין אּלּו ּכל נּכר. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינֹו

ְְֶַָלחברֹותיה.
.Áלֹו אסּור הרּבים, לרׁשּות ּבֹו לצאת חכמים ׁשאסרּו ְְֲִִִֵֶַָָָָָָּכל

ּופאה מּכבּול חּוץ מערבת; ׁשאינּה ּבחצר אפּלּו ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹלצאת
על ּתתּגּנה ׁשּלא ּכדי - לחצר ּבהן לצאת ׁשּמּתר ׂשער, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשל

ּכלל,ּבעלּה ּבׂשם ּבּה ׁשאין ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית והּיֹוצאת . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ֶֶַחּיבת.

.Ëמּפני ראׁשּה; על לּה הּקׁשּורין ׂשער ּבחּוטי אּׁשה ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹיֹוצאה
ארעה אם חֹולצּתן אינּה חֹוצצין, ואינן ּבהן ּבאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהּמים
ּבין הרּבים; ּברׁשּות ּתביאם ׁשּמא ׁשּנגזר עד טבילה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלּה

ּבהמה ׁשל ּבין חברּתּה, ׁשל ּבין ׁשּלּה, החּוטין ולאׁשהיּו . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּתחלץ וׁשּמא לּה, הם ׁשּׁשבח ילּדה, ּבׁשל הּזקנה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּתצא
וכל זקנה. ּבחּוטי יֹוצאה ילּדה, אבל לחברֹותיה; ְְְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָותראם

ראׁשּה על ּבֹו יֹוצאה אריג, .ׁשהּוא ְִֶַָָָֹ
.Èחֹונקת ׁשאינּה מּפני - ׁשּבצּוארּה ּבחּוטין אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוצאה

ּבהן רפויים]עצמּה חֹוצצין[והם ואינן חשש, ואין [בטבילה, ְְְִֵֶַָָָ
אֹותםשתסירם] ּתראה ׁשּמא אסּורין, - צבּועין היּו ואם ;ְְְֲִִִֶֶַָָָ

ּבכליל אּׁשה ויֹוצאה ּבראׁשּה,[טס]לחברֹותיה. זהב ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
לחלץ ּדרּכּה ׁשאין חׁשּובה אּׁשה אּלא ּבֹו יֹוצאה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאין
ׁשהם ּבזמן זהב, ׁשל ּובלחיים ּבציץ ויֹוצאה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּולהראֹות;

ּבּׂשבכה וכן[כיסוי]קׁשּורין יּפלּו. ׁשּלא ּכדי ראׁשּה, ׁשעל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ
ּבהם. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.‡Èּבמֹו אּׁשה גפן]יֹוצאה ׁשּיהיה[צמר והּוא, - ׁשּבאזנּה ְְְְְְִִֶֶֶָָָָ
קׁשּור ׁשּיהיה והּוא, - ׁשּבסנּדלּה ּובמֹו ּבאזנּה; ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָקׁשּור

לנּדתּה ׁשהתקינה ּובמֹו נידתה]ּבסנּדלּה; דם ואף[לספוג , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ
נפל, ׁשאם - יד ּבית לֹו עׂשתה ואפּלּו קׁשּור, ׁשאינֹו ּפי ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל

מאיסּותֹו. מּפני אֹותֹו מביאה ְְְִִִֵֵָָאינּה
.·Èלתֹו ׁשּתּתן ּדבר ּובכל מלח, ּובגרּגר ּבפלּפל, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָויֹוצאה

ּבׁשּבת לכּתחּלה תּתן ולא הּפה; ריח מּפני ויֹוצאֹותּפיה . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּבאזניהן ּבקיסמין יסתםהּנׁשים לא למען האזנים [בחורי ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

ּוברעלֹותהנקב] הראש], ׁשּבכסּותן,[עטיפת אֹו ׁשּבצּוארן ְְְִִֶֶַָָָָ
הגוף]ּוברדיד כל המכסה ּופֹורפת[הכרוך]הּפרּוף[בד . ְִִֶֶַָ

הרדיד] שפת האגֹוז,[כורכת ועל האבן על ּבׁשּבת ְְְֱִֶֶַַַַָָָָּכּתחּלה
להֹוציאֹו ּכדי האגֹוז על ותפרף תערים ולא [אתויֹוצאה; ְְְְְְְֱֲִִִֵַַָָֹֹ

לכּתחּלה,האגוז] הּמטּבע על תפרף לא וכן הּקטן. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹלבנּה
ּבֹו. יֹוצאה ּפרפה, ואם לטלטלֹו; ׁשאסּור ְְְְְְְִִֵֶַָָָָמּפני

.‚È,הרּבים לרׁשּות וׁשּבסנּדלֹו ׁשּבׁשּניו ּבקיסם אדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹוצא
ּובלבד הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ּובספֹוג ּובמֹו יחזיר; לא נפל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹואם
והּמׁשיחה החּוט ׁשהרי מׁשיחה, אֹו חּוט עליהן יכר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
הּׁשּום ּבקלּפת ויֹוצא לּמּכה. מֹועילין ואינם אצלֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָחׁשּובין

ּובאגד הּמּכה, ׁשעל הּבצל כרוך]ּובקלּפת ּגּבי[בד ׁשעל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּומלגמה, ּובאסּפלֹונית, ּבׁשּבת; ּומּתירֹו וקֹוׁשרֹו ְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻהּמּכה,

תחבושות]ּורטּיה ּובסלע[מיני הּמּכה, ּגּבי ׁשעל[מטבע]ׁשעל ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ
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הּצינית הרגל]ּגּבי בפרסת החרּגֹול[מכה ּובביצת [מין, ְְִִֵֵַַַַַ
הּצלּובארבה] ּובמסמר הּׁשּועל, ּובׁשן עליו, שתלו [מעץ ְְְֵֵַַַָָ
רפּואהאדם] מּׁשּום אֹותֹו ׁשּתֹולין ּדבר ּובכל והּוא, - ְְְִִֶָָָָ

מֹועיל. ׁשהּוא הרֹופאים ְְִִֶֶָֹׁשּיאמרּו
.„Èּתקּומה ּבאבן האּׁשה למעוברת]יֹוצאת סגולה ,[אבן ְְִֵֶֶָָָ

ל-]ּובמׁשקל במשקלו השווה ׁשּנתּכּון[תחליף ּתקּומה אבן ְְְְִִֵֶֶֶַַָ
הּנׁשים ׁשאר אּלא ּבלבד, עּברה אּׁשה ולא לרפּואה; ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֻּוׁשקלֹו

ּבקמיע ויֹוצאין ותּפיל. ּתתעּבר ׁשּמא ממחה[של]- ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
ּבני[לסגולה] ׁשלׁשה ׁשרּפא זה ממחה? קמיע הּוא זה ואי .ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ

ּבקמיעין אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשרּפא אדם ׁשעׂשהּו אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹאדם,
מּפני ּפטּור, - ממחה ׁשאינֹו ּבקמיע יצא ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻאחרים.

ּפטּור. ּבּתפּלין, הּיֹוצא וכן מלּבּוׁש. ּדר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהֹוציאֹו
.ÂËּברגלֹו יחידי ּבסנּדל יֹוצא מּכה, ּברגלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמי

ּביחיד יצא לא מּכה, ּברגלֹו אין ואם יצאהּבריאה; ולא . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹ
תצא ולא ּגדֹול. ּבחלּוק הּוא יֹוצא אבל ּגדֹול, ּבמנעל ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָֹקטן
ׁשעה ּבֹו יצאה ׁשּלא חדׁש ּבמנעל ולא רפּוי, ּבמנעל ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָָֹֹאּׁשה

הּקּטע ואין יֹום. מּבעֹוד רגל]אחת ּבּקב[קטוע [רגליֹוצא ְְִִֵֵֵַַַַַַ
אנקטמיןתותבת] מיוחד]ׁשּלֹו. עץ[מנעל [המשמשיםׁשל ְְִֵֶֶַַ

ּדרכילתותבת] מן ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, ּבהן יֹוצאין אין -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּפטּור יצאּו, ואם ין.הּמלּבּוׁש; ְְְְִִַַָ

.ÊËּבפקרּיֹון נכרית]יֹוצאין ׁשּבראׁשי[צמר]ּובצּפה[פאה ְְְְְִִִֵֶָָֻ
חטטין ׁשּיצא[שחין]ּבעלי אֹו ּוכרכן, ׁשּצבען ּבזמן אימתי? . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

מעׂשה, ּבהן עׂשה לא אם אבל יֹום; מּבעֹוד אחת ׁשעה ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהן
ּבהן. לצאת אסּור - הּׁשּבת קדם ּבהן יצא ְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹולא

.ÊÈּובסגֹוס עבה, ּבׂשק שינה]יֹוצאין ּוביריעה[בגד עבה, ְְְִִִֶֶַָָָָ
ּובחמילה[מעור] עב], לא[בגד אבל הּגׁשמים; מּפני - ְְֲֲִִִֵַַָָָֹ

הּכר הּגׁשמים. מּפני - ּבמחצלת ולא ּבקּפה, ולא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻּבתבה,
ורקין רּכין היּו אם - מּתר[דקים]והּכסת - הּבגדים ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻ

היּו ואם מלּבּוׁש; ּדר ּבׁשּבת, ראׁשֹו על מּנחין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻלהֹוציאם
ואסּורין. ּכמּׂשאֹוי, הם הרי - ְֲֲִִֵֵַַָקׁשין

.ÁÈּבּזּוגין קול]יֹוצאין משמיעים שאינם הארּוגין[פעמונים ְֲִִִַָ
ׁשּבצּוארֹו טיט ׁשל ּבחֹותם העבד ויֹוצא חקוקּבּבגדים. [בו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

אדונו] ושם יּפלשמו ׁשּמא מּתכת, ׁשל ּבחֹותם לא אבל ,ְֲִֶֶֶֶַָָָֹֹ
אֹו ּבידֹו ּומּכאן מּכאן וקּפלּה ּבטּליתֹו, הּמתעּטף עלויביאּנּו. ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשּלא אֹו יּקרעּו ׁשּלא ּכדי ּכנפיו, לקּבץ נתּכּון אם - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכתפֹו
אנׁשי ּכמנהג ּבּה, להתנאֹות קּבצן ואם אסּור; - ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָיתלכלכּו

מּתר. - ּבמלּבּוׁשן ְְַַָָָֻהּמקֹום
.ËÈחּיב ּכתפֹו, על ּומּנחת מקּפלת ּבטּלית אבלהּיֹוצא . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ

ּבסּודר הּוא גדולה]יֹוצא ּפי[מטפחת על אף ּכתפֹו, ׁשעל ְְִֵֵֶַַַָ
נימא ּבאצּבעֹו[חוט]ׁשאין לֹו יפול]קׁשּורה סּודר[שלא וכל ; ְְְְִֵֶֶָָָָָ

סבנית היתה ּבֹו. לצאת אסּור ורּבֹו, ראׁשֹו חֹופה [בגדׁשאינֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
ממרחץ] ביציאה והכתפיים הראש ׁשאינּהלעטיפה ְֵֶָָָקצרה

ּכמֹו ונמצאת מּכתפים, למּטה ראׁשיה ׁשני קֹוׁשר - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה
ּבּה. לצאת ּומּתר ְֵֵַָָָֻאבנט,

.Îמלל ּבׂשפתיה ׁשּיׁש ּבטּלית להתעּטף [חוטיםמּתר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשאינןבולטים] ּפי על ואף ארּכין, חּוטין ׁשהן ּפי על אף ,ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֻ

מקּפיד ואינֹו הּטּלית, לגּבי ּבטלין ׁשהן מּפני - לּטּלית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַנֹואי

ׁשאינּה ּבטּלית הּיֹוצא ,לפיכ היּו. לא ּבין היּו ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹעליהן
הן חׁשּובין החּוטין ׁשאֹותן מּפני חּיב, - ּכהלכתּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמצּיצת
ציצית. ויעׂשּו חסרֹונן ׁשּיׁשלים עד עליהן, ודעּתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאצלֹו,
ּבּיֹום ּבין ּבּה, לצאת מּתר - ּכהלכתּה המצּיצת טּלית ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאבל

הר אּלא מּׂשאֹוי, הּגמּורה הּציצית ׁשאין ּבּלילה; היאּבין י ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּומּטכסיסיו הּבגד האמרה[שכלוליו]מּנֹואי ּכמֹו התפור, [בד ְְְִִִִֶֶַַָָָ

הבגד] ׁשהיאבשפת הּציצית חּוטי היּו ואּלּו ּבּה. ְְִִִִֵֵֶַַָָוכּיֹוצא
ּביֹום אפּלּו ּבּה הּיֹוצא חּיב היה - מּׂשאֹוי ּכהלכתּה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמצּיצת
ׁשּבת. ּדֹוחה ּכרת ּבּה ׁשאין עׂשה מצות ׁשאין ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשּבת,

.‡Îולא ּבבגּדֹו, לֹו הּתחּובה ּבּמחט ּבׁשּבת החּיט יצא ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָֹֹלא
גרדי ולא ׁשּבאזנֹו, ּבּקיסם צמר]ּבאירא[אורג]נּגר [חתיכת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

סֹורק ולא פשתן]ׁשּבאזנֹו, דק]ּבּמׁשיחה[מסרק [חבל ְְְְִֵֶַָָֹ
ׁשלחני ולא צּבע[חלפן]ׁשּבצּוארֹו, ולא ׁשּבאזנֹו, ּבּדינר ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ּדר ׁשּיצא ּפי על אף ּפטּור, - יצא ואם ׁשּבאזנֹו; ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבּדגמא
הּמֹוציאין. ּכדר הֹוציא ׁשּלא מּפני ְְִִִִֵֶֶֶַָֹֻאּמנּותֹו;

.·Îׁשּלֹו ּבּכיס ׁשּיצא יתלכלך]הּזב ׁשאין[שלא מּפני חּיב, - ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשאינֹו ּפי על ואף הּזאת; ּכּדר אּלא להֹוציאֹו זה ּכיס ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּדר
- ּבגדיו יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי אּלא ההֹוצאה, לגּוף ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹצרי

עליה. חּיב לגּופּה, צריכה ׁשאינּה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהּמלאכה
.‚Îעֹוׂש הּוא ּכיצד הרּבים, ּברׁשּות ּבׁשּבת ּתפּלין ה?הּמֹוצא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

ונכנס, ּבידֹו, יד וׁשל ּבראׁשֹו ראׁש ׁשל מניח ּכדרּכן, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹלֹובׁשן
עד וחֹולצֹו, ׁשני זּוג ולֹובׁש ויֹוצא וחֹוזר ּבּבית; ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָוחֹולצן
ּכדי הּיֹום מן נׁשאר ולא הרּבה, היּו ואם ּכּלן. את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻׁשּיכניס
ּומכניסן עליהם, מחׁשי זה הרי - מלּבּוׁש ּדר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלהכניסן
ּולׁשמרן ליׁשב ׁשּמתירא הּגזרה, ּבימי היה ואם ׁשּבת. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָּבמֹוצאי

והֹול ּומּניחן ּבמקֹומן, מכּסן - הּגֹוים מּפני הערב .עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
.„Îאת נֹוטל - הּלסטים מּפני עליהן להחׁשי מתירא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהיה

נֹותנן אֹו אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּומֹוליכן ּכאחת, ְְְִֵַַַַַָָָָָֻּכּלן
לחצר ׁשּמּגיע עד לחברֹו, וחברֹו אּמֹות, ארּבע ּבתֹו ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָלחברֹו

רצּועֹותיהן,החיצֹונה ּבהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
לא אם אבל הן; ּתפּלין ׁשּוּדאי - ּתפּלין קׁשר מקּׁשרין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻוהיּו

להן. נזקק אינֹו מקּׁשרֹות, רצּועֹותיהן ְְְִֵֵֶֶָָָָֻהיּו
.‰Î;עליו ּומחׁשי ּומׁשּמרֹו, יֹוׁשב - ּתֹורה ספר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא

מתעּטף יֹורדין, ּגׁשמים היּו אם לֹו. והֹול מּניחֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָּובּסּכנה,
הדחק]ּבעֹור בשעת ל'לבוש' הנחשב בספר, - וחֹוזר[כלומר , ְֵָ

אֹותֹו נוסף]ּומכּסה בכיסוי - הספר ואת עצמו ּבֹו[את ונכנס , ְְְִֶַָ
בו] לבוש כשהוא .[לביתו,

.ÂÎהּלבלר ולא ּבידֹו, ּבמחטֹו החּיט יצא [סופר]לא ְְְְֲֵֵַַַַַָָָֹֹ
ויֹוציא. יׁשּכח ׁשּמא - לחׁשכה סמּו ׁשּבת ערב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבקלמּוסֹו,
ׁשּמא - חׁשכה עם ׁשּבת ערב ּבבגדֹו למׁשמׁש אדם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוחּיב
ּבתפּלין לצאת ּומּתר ּבׁשּבת. ּבֹו ויצא ׁשכּוח, ּדבר ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻיהיה
ּבתפּליו למׁשמׁש אדם וחּיב הֹואיל חׁשכה; עם ׁשּבת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָערב
ונזּכר הרּבים, לרׁשּות ּבהן ויצא ׁשכח ׁשֹוכחן. אינֹו עת, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבכל
לביתֹו ׁשּמּגיע עד ראׁשֹו את מכּסה - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּיׁש

הּמדרׁש. לבית ְְִֵַָאֹו

�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

fenz b"iÎ`"i iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd oqip f"iÎ`"i -

ה'תשע"ב תמוז י"א ראשון יום

.ÁÈ¯ .ÊÈ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםראשוןֿשלישיי"אֿי"גתמוז

― הרי"ז מּלהרּביעהּמצוה ׁשהזהרנּו (ilkdl`האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
(mi`v`v lecib jxevlּכלאי(ipin ipy):אמרֹו והּוא ּבהמה, ְְְְִֵֵָָ

ּכלאים" לאֿתרּביע ּבהמּת"(hi ,hi `xwie)הרּביע ואם , ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָֹ
ּבּנקבה הּזכר אבר ּבידֹו ׁשּירּכיב ּובתנאי לֹוקה, ― ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבהמה

אמרּו ּובפרּוׁש ּבּׁשפֹופרת, v`.)ּכּמכחֹול `rivn `aa) ְְְְִֵֶֶַַָ
`l`)ּבּנֹואפים oilwqp opi`y),מנאפין ּכׁשהם ׁשּיראּו עד : ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָ

ּוכבר ילקה. ואז ּבׁשפֹופרת, ּבמכחֹול ׁשּיכניס עד ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָּובכלאים:
מּכלאים. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָנתּבארּו

― הרי"ח מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבׁשֹורֿ "לאֿתחרׁש אמרֹו: והּוא ּביחד, ּבהמה ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָֹֹּבכלאי

יחּדו" i)ּובחמר ,ak mixac)ּכגֹון מלאכה, ּבהם עׂשה ואם . ְְְְֲִֶַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר לֹוקה, ― יחד הנהיגם אֹו דׁש אֹו ּבהם ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשחרׁש
מלאכה ּבׁשּום ּביחד יאחדם ׁשּלא ּבזה הּכּונה ְְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"יחּדו"
ׁשני על אּלא מלקּות חּיב אינֹו מןֿהּתֹורה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמןֿהּמלאכֹות.
טמאה ּבהמה והאחר טהֹורה ּבהמה מהם ׁשאחד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמינים:
― הנהיג אֹו מׁש אֹו ּבהם חרׁש ׁשאם וחמֹור, ְְֲִִִֶֶַַַָָָּכׁשֹור
ּוכבר ׁשּיהיּו. מינים ּכלֿׁשני על לֹוקה מּדרּבנן אבל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלֹוקה;

מּכלאים. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָנתּבארּו

ה'תשע"ב תמוז י"ב שני יום

.·Ó ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― המ"ב הארּוגהּמצוה ּבגד מּללּבֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
זרה עבֹודה ּכמרי לֹובׁשים ׁשהיּו ּכמֹו ּופׁשּתים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָמּצמר
ׁשעטנז" תלּבׁש "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּזמן, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹּבאֹותֹו

(`i ,ak mixac)הקּבטים נזירי אצל הּיֹום מפרסם וזה .ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֻ
העֹובר ּוכברהּמצרים. מלקּות; חּיב ― זה לאו על ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּכלאים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני h)נתּבארּו wxt)ּבׁשּבת וגם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
(.cp)מּכֹות .(k.)ּובסֹוף ְַ

― ק"כ הּמׁשלמת ּפאההּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
(dcya dvw)אמרֹו והּוא ּבהן וכּיֹוצא והּפרֹות ְְְְְִֵֵֵַַַָָָמןֿהּתבּואה

אתם" "ּתעזב i)יתעּלה: ,hi `xwie).הּפאה ׁשהזּכיר אחר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ׁשּנּתק(fh:)ּוכבר לאו היא ׁשהּפאה , ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

"ׂשד ּפאת תכּלה "לא אמרֹו: הּוא ― הּלאו (l`לעׂשה. ְְְְֲֵֶַַַַָָָֹ
(ix dyrzאמרֹו הּוא ― והעׂשה :(jynda)ולּגר "לעני : ְְְֲִֵֵֶַָָָ

ּפאה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתם". ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּתעזב
ּבארץ. אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹודין

― הר"י ּכלֿהּזרּוע,הּמצוה מּלקצֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ

אמרֹו והּוא הּׂשדה, ּבפאת לענּיים ׁשארית מּמּנּו יּניח ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
"ּבקצר ׂשד ּפאת "לאֿתכּלה ak)יתעּלה: ,bk my)ולאו , ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָֹֻ

יּתן ּכלֿהּזרּוע, וקצר עבר ׁשאם לפי לעׂשה, נּתק ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָזה
יתעּלה: אמרֹו והּוא מןֿהּקציר, הּפאה ּכׁשעּור ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָלענּיים

אתם" ּתעזב ולּגר עׂשה(my)"לעני ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ
(lirl Ð kw dyr zevn)ׁשהיא ּכמֹו לאילן ּגם חֹובה והּפאה .ְְִִֵֶַַָָָָ

יׂשראל ּבארץ מןֿהּתֹורה חֹובה זֹו ּומצוה לּׂשדה. ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחֹובה
לּה ׁשחּברה ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻּבלבד.

("d`t").

ה'תשע"ב תמוז י"ג שלישי יום

.‡È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקכ"א אתֿהּלקטהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָ
(hwld zrya zeltepd milay)לא קציר "ולקט אמרֹו: ְְְְְִֶֶָֹוהּוא
אתם" ּתעזב ולּגר לעני ak)תלּקט ,bk `xwie)לאו זה וגם ,`l) ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

(`ix dyrzמּכֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו לעׂשה, (fh:)ׁשּנּתק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּפאה. (wxtלגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

(c.ּבארץ אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין .ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

― הרי"א הּׁשּבליםהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֳִִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא לענּיים, יּנחּו אּלא הּקצירה, ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻהּנֹופלֹות

תלּקט" לא קציר "ולקט נּתק(my)יתעּלה: זה וגם . ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַֹ
kw`)לעׂשה dyr zevn)נתּבארּו ּוכבר ּבּפאה. ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה i)ּדיני dpyn c wxt). ְְִִֵֵֶֶַָָ

― הקכ"ג אתֿהּמצוה לענּיים להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָ
והן ּפרֹותיו, ּבציר ּבׁשעת ּבּכרם הּנׁשארֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּׁשארּיֹות

עֹוללֹות wepizÎllerk)הּנקראֹות lecbd eqgiy ohw leky`), ְִֵַָ
אתם" ּתעזב ולּגר "לעני הּכתּוב: אמר ּבהן i)וגם ,hi my), ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿהעֹוללֹות. ׁשהזּכיר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאחר
ּפאה f)ּבמּסכת wxt).ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת ואינה . ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

― הרי"ב אתֿהּכרםהּמצוה מּלכּלֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּבצירתֹו zellerd)ּבׁשעת z` xeval `l):יתעּלה אמרֹו והּוא , ְְְְְִִִֶַַָָ
ת לא עֹולל""וכרמ(my)הּקיצֹונּיֹות האׁשּכֹולֹות יּנחּו אּלא , ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֻ

(dvwa ze`vnp zellerd)ּבׁשאר זה ּדבר אין אבל ְֲֲִִִֵֶָָָָָ―לענּיים.
לּכרם הּדֹומים ואפּלּו mxka)האילנֹות zicegi dxdf` idefe), ֲִִִֶֶַַַָָ

"אחרי תפאר לא זית תחּבט "ּכי ּבאמרֹו: ׁשהאזהרה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלפי
(k ,ck mixac)נלמד ּומןֿהּזית אתֿהּׁשכחה יּקח ׁשּלא ְְִִִִִִֶֶַַַַַָֹהיא

wxe)הּדין j`)זה וגם האילנֹות. לׁשאר lyּבׁשכחה e`ld) ְְְְִִִִֶַַָָָָ
("zeller"ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לעׂשה. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָנּתק

c)ּפאה dpyn f wxt). ֵָ
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ה'תשע"ב תמוז י"א ראשון יום

.ÁÈ¯ .ÊÈ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםראשוןֿשלישיי"אֿי"גתמוז

― הרי"ז מּלהרּביעהּמצוה ׁשהזהרנּו (ilkdl`האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
(mi`v`v lecib jxevlּכלאי(ipin ipy):אמרֹו והּוא ּבהמה, ְְְְִֵֵָָ

ּכלאים" לאֿתרּביע ּבהמּת"(hi ,hi `xwie)הרּביע ואם , ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָֹ
ּבּנקבה הּזכר אבר ּבידֹו ׁשּירּכיב ּובתנאי לֹוקה, ― ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבהמה

אמרּו ּובפרּוׁש ּבּׁשפֹופרת, v`.)ּכּמכחֹול `rivn `aa) ְְְְִֵֶֶַַָ
`l`)ּבּנֹואפים oilwqp opi`y),מנאפין ּכׁשהם ׁשּיראּו עד : ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָ

ּוכבר ילקה. ואז ּבׁשפֹופרת, ּבמכחֹול ׁשּיכניס עד ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָּובכלאים:
מּכלאים. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָנתּבארּו

― הרי"ח מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבׁשֹורֿ "לאֿתחרׁש אמרֹו: והּוא ּביחד, ּבהמה ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָֹֹּבכלאי

יחּדו" i)ּובחמר ,ak mixac)ּכגֹון מלאכה, ּבהם עׂשה ואם . ְְְְֲִֶַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר לֹוקה, ― יחד הנהיגם אֹו דׁש אֹו ּבהם ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשחרׁש
מלאכה ּבׁשּום ּביחד יאחדם ׁשּלא ּבזה הּכּונה ְְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"יחּדו"
ׁשני על אּלא מלקּות חּיב אינֹו מןֿהּתֹורה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמןֿהּמלאכֹות.
טמאה ּבהמה והאחר טהֹורה ּבהמה מהם ׁשאחד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמינים:
― הנהיג אֹו מׁש אֹו ּבהם חרׁש ׁשאם וחמֹור, ְְֲִִִֶֶַַַָָָּכׁשֹור
ּוכבר ׁשּיהיּו. מינים ּכלֿׁשני על לֹוקה מּדרּבנן אבל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלֹוקה;

מּכלאים. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָנתּבארּו

ה'תשע"ב תמוז י"ב שני יום

.·Ó ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― המ"ב הארּוגהּמצוה ּבגד מּללּבֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
זרה עבֹודה ּכמרי לֹובׁשים ׁשהיּו ּכמֹו ּופׁשּתים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָמּצמר
ׁשעטנז" תלּבׁש "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּזמן, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹּבאֹותֹו

(`i ,ak mixac)הקּבטים נזירי אצל הּיֹום מפרסם וזה .ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֻ
העֹובר ּוכברהּמצרים. מלקּות; חּיב ― זה לאו על ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּכלאים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני h)נתּבארּו wxt)ּבׁשּבת וגם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
(.cp)מּכֹות .(k.)ּובסֹוף ְַ

― ק"כ הּמׁשלמת ּפאההּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
(dcya dvw)אמרֹו והּוא ּבהן וכּיֹוצא והּפרֹות ְְְְְִֵֵֵַַַָָָמןֿהּתבּואה

אתם" "ּתעזב i)יתעּלה: ,hi `xwie).הּפאה ׁשהזּכיר אחר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ׁשּנּתק(fh:)ּוכבר לאו היא ׁשהּפאה , ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

"ׂשד ּפאת תכּלה "לא אמרֹו: הּוא ― הּלאו (l`לעׂשה. ְְְְֲֵֶַַַַָָָֹ
(ix dyrzאמרֹו הּוא ― והעׂשה :(jynda)ולּגר "לעני : ְְְֲִֵֵֶַָָָ

ּפאה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתם". ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּתעזב
ּבארץ. אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹודין

― הר"י ּכלֿהּזרּוע,הּמצוה מּלקצֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ

אמרֹו והּוא הּׂשדה, ּבפאת לענּיים ׁשארית מּמּנּו יּניח ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
"ּבקצר ׂשד ּפאת "לאֿתכּלה ak)יתעּלה: ,bk my)ולאו , ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָֹֻ

יּתן ּכלֿהּזרּוע, וקצר עבר ׁשאם לפי לעׂשה, נּתק ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָזה
יתעּלה: אמרֹו והּוא מןֿהּקציר, הּפאה ּכׁשעּור ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָלענּיים

אתם" ּתעזב ולּגר עׂשה(my)"לעני ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ
(lirl Ð kw dyr zevn)ׁשהיא ּכמֹו לאילן ּגם חֹובה והּפאה .ְְִִֵֶַַָָָָ

יׂשראל ּבארץ מןֿהּתֹורה חֹובה זֹו ּומצוה לּׂשדה. ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחֹובה
לּה ׁשחּברה ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻּבלבד.

("d`t").

ה'תשע"ב תמוז י"ג שלישי יום
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― הקכ"א אתֿהּלקטהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָ
(hwld zrya zeltepd milay)לא קציר "ולקט אמרֹו: ְְְְְִֶֶָֹוהּוא
אתם" ּתעזב ולּגר לעני ak)תלּקט ,bk `xwie)לאו זה וגם ,`l) ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

(`ix dyrzמּכֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו לעׂשה, (fh:)ׁשּנּתק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּפאה. (wxtלגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

(c.ּבארץ אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין .ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

― הרי"א הּׁשּבליםהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֳִִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא לענּיים, יּנחּו אּלא הּקצירה, ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻהּנֹופלֹות

תלּקט" לא קציר "ולקט נּתק(my)יתעּלה: זה וגם . ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַֹ
kw`)לעׂשה dyr zevn)נתּבארּו ּוכבר ּבּפאה. ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה i)ּדיני dpyn c wxt). ְְִִֵֵֶֶַָָ

― הקכ"ג אתֿהּמצוה לענּיים להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָ
והן ּפרֹותיו, ּבציר ּבׁשעת ּבּכרם הּנׁשארֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּׁשארּיֹות

עֹוללֹות wepizÎllerk)הּנקראֹות lecbd eqgiy ohw leky`), ְִֵַָ
אתם" ּתעזב ולּגר "לעני הּכתּוב: אמר ּבהן i)וגם ,hi my), ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿהעֹוללֹות. ׁשהזּכיר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאחר
ּפאה f)ּבמּסכת wxt).ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת ואינה . ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

― הרי"ב אתֿהּכרםהּמצוה מּלכּלֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּבצירתֹו zellerd)ּבׁשעת z` xeval `l):יתעּלה אמרֹו והּוא , ְְְְְִִִֶַַָָ
ת לא עֹולל""וכרמ(my)הּקיצֹונּיֹות האׁשּכֹולֹות יּנחּו אּלא , ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֻ

(dvwa ze`vnp zellerd)ּבׁשאר זה ּדבר אין אבל ְֲֲִִִֵֶָָָָָ―לענּיים.
לּכרם הּדֹומים ואפּלּו mxka)האילנֹות zicegi dxdf` idefe), ֲִִִֶֶַַַָָ

"אחרי תפאר לא זית תחּבט "ּכי ּבאמרֹו: ׁשהאזהרה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלפי
(k ,ck mixac)נלמד ּומןֿהּזית אתֿהּׁשכחה יּקח ׁשּלא ְְִִִִִִֶֶַַַַַָֹהיא

wxe)הּדין j`)זה וגם האילנֹות. לׁשאר lyּבׁשכחה e`ld) ְְְְִִִִֶַַָָָָ
("zeller"ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לעׂשה. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָנּתק

c)ּפאה dpyn f wxt). ֵָ
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― הקכ"ד לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
אמרֹו: והּוא הּבציר, ּבׁשעת מןֿהענבים ונפל ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָמהּֿׁשּנׁשר

אתם" ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ hi,"ּופרט `xwie) ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(iּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ,(e wxt) ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבארץ. אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת ְִֵֶֶֶֶַָָָָָואינּה

― הרי"ג אתֿהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
יּנחּו אּלא ּבצירתֹו, ּבׁשעת מןֿהּכרם הּנֹופלים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֻהּגרּגרים

תלּקט" לא ּכרמ "ּופרט אמרֹו: והּוא וגם(my)לענּיים, , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ
ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לעׂשה. נּתק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה

(b dpyn f wxt).

― הקכ"ב הּׁשכחההּמצוה עמר להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹ
(dcya egkypy zeceb`e zenel`):יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ

לּיתֹום לּגר לקחּתֹו לאֿתׁשּוב ּבּׂשדה עמר ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ"וׁשכחּת
יהיה" hi)ולאלמנה ,ck mixac)לּיתֹום "לּגר ׁשאמר זה , ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכמֹו העׂשה, והּוא להּניחֹו הּצּוּוי הּוא ― יהיה", ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָולאלמנה
ּכמֹו העׂשה ׁשהּוא אתם", "ּתעזב ּופאה ּבלקט ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשאמר

kwÎkw`)ׁשּבארנּו dyr zeevn)ֿמן נֹוהגת אינּה זֹו וגם , ְְִֵֵֶֶֶַַָ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבארץ. אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּתֹורה

e)ּפאה wxte d wxt). ֵָ

― הרי"ד עמרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
לאֿתׁשּוב ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת אמרֹו: והּוא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשכחה,

ּבין(my)לקחּתֹו" ּבּתבּואה ּבין לּכל נֹוהגת הּׁשכחה וכן , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
חּיב ― ּולקחּה עבר ׁשאם לעׂשה, נּתק זה וגם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבאילן.
לּיתֹום "לּגר יתעּלה: אמרֹו והּוא לענּיים, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָלהחזיר

k`)ולאלמנה" ,my)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשּיׁש לאֿתעׂשה ׁשּכלֿמצות אצלנּו: הּוא ׁשּכלל ודע ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּפאה.

l)ּבּה zexyt`)ּכׁשּקּים עׂשה, miiwl)קּיּום ozipy onf lk=) ְֲִִֵֵֶָ
ּכגֹון לֹוקה, ― יקּימּנּו לא ואם לֹוקה; אינֹו ― ׁשּבּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָֹעׂשה

קצרּה ׁשאם ― ּבזמן(=miiprl)הּפאה מלקּות יתחּיב לא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
אתֿהחּטים ּדׁש אם וכן ׁשּבלים. לּתנּה יכֹול אּלא ְְְֳִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּיקצר
ּבֹו חּיב מהּֿׁשהיה ׁשעּור מןֿהּבצק נֹותן ― ולׁשן ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּוטחנן
אֹו לגמרי החּטים אֹותן ׁשאבדּו ארע אם אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמןֿהּפאה.
ׁשּבּה; עׂשה קּים ׁשּלא ּכיון לֹוקה, זה הרי ― ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹׁשּנׂשרפּו
החּטים ּכלֿאֹותן את ׁשאכל ּכגֹון ּבידֹו, ּבּטלֹו אם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכלֿׁשּכן

מּכֹות ּבגמרא ׁשאמרם ּתחׁשֹוב ואל ּגמירא. "אנּו(fh.)עד : ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָ
זאת אּלא לנּו owd)אין geliy)"אחרת jiiyועֹוד eay avn) ְֵֶֶֶַָָֹ

aiigzdl jk ici lre Ð e`ll wzipd dyrd z` oda lhal

(zewlnונתקּים ,(`xnba my xxazne)היא ה"אחרת" ׁשאֹותּה ְְִִֵֶֶֶַַָָ
aeygz)הּפאה l`)ּבּפאה אּלא זה ּדין יהא ׁשּלא ׁשּמׁשמע ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּפאה לֹומר: רצֹונֹו "אחרת" ענין אּלא לא, ― ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלבד
והּׁשכחה והּלקט ׁשהּפרט לפי הּפאה. ּכדין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָוכלֿמהּֿׁשּדינֹו
ואפׁשר מעׂשה, ּבֹו ׁשּיׁש לאו הּוא מהם ּכלֿאחד ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָוהעֹוללֹות

קּימֹו(mda)ּבֹו ולא קּימֹו מענין ּבּפאה ּׁשאפׁשר (zxevמה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
(eneiwÎi` e` dyrd meiwּבּטלֹו ולא ּבּטלֹו lehaאֹו zxev) ְְְִִֹ

(elehia i` e` dyrd meiw zexyt`ׁשּמּמּנּו ׁשהּכתּוב לפי .ְִִֶֶֶַָ
"לעני יתעּלה: אמרֹו הּוא עׂשה קּיּום ּבּה ׁשּיׁש לּפאה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלמדנּו
ּובּפרט ּובּלקט ּבּפאה נאמר וזה ― אתם" ּתעזב ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹולּגר
לא קציר ולקט .ׂשד ּפאת "לאֿתכּלה אמר: ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּובעֹוללֹות.
ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ ּופרט תעֹולל לא וכרמ ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹתלּקט,
לקחּתֹו "לאֿתׁשּוב הּׁשכחה: ּבעמר עֹוד ואמר אתם". ְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹֹֹֹּתעזב
הּגמרא לׁשֹון ׁשּמצאנּו וכיון יהיה". ולאלמנה לּיתֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָלּגר
מּמה ׁשּבּה עׂשה על ולמדּו לעׂשה ׁשּנּתק לאו היא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּפאה
חמׁשת ׁשּכלֿאּלּו מׁשמע אתם", ּתעזב ולּגר "לעני ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּׁשאמר:
― ׁשּבּה עׂשה ׁשּקּים וכלֿזמן לעׂשה, ׁשּנּתק לאו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּלאוין
ׁשּבּה עׂשה קּיּום מּמּנּו נבצר ואם ׁשּזכרנּו; ּכמֹו לֹוקה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאינֹו
ׁשּלא אףֿעלּֿפי לקּימֹו, לֹו ׁשאפׁשר וכלֿזמן לֹוקה. ―ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹ
עד ּבלבד לקּימֹו נצּוהּו אּלא לֹוקה, אינֹו ― עּתה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָקּימֹו
ׁשּום נׁשארה ולא הּלאו על וׁשעבר אפׁשר אי ׁשּכבר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנדע

― ׁשּבֹו עׂשה לקּיּום זה(wx)אפׁשרּות ענין ודע לֹוקה. אז ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָ
ֲִֵַוהבינהּו.

ה'תשע"ב תמוז ט"ו חמישי יום
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― הק"ל עניהּמצוה מעׂשר להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָ
אחרי ּבּׁשליׁשית וגם מןֿהּׁשמּטה, ׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּבכלֿׁשנה
והּוא הּׁשמּטה, ― מן ּבּׁשּׁשית ּכלֹומר: ― ְְְְִִִִִִַַַַָהּׁשליׁשית,
אתּֿכלֿמעׂשר ּתֹוציא ׁשנים ׁשלׁש "מקצה יתעּלה: ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאמרֹו

וגֹו'" ּתבּואת(gk ,ci mixac)מןֿהּתֹורה חֹובה אינה זֹו וגם . ְְְְִֵַַָָָָ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ּבארץ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאּלא

g)ּפאה wxt)ּדמאי c)ּובמּסכת wxt).מעׂשרֹות ּובמּסכת ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָ
מּׁשאר מסּפר ּבמקֹומֹות מפּזרים מּמנּה ענינים ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָֻוכּמה

מכׁשירין ּומּסכת זרעים a)מּסכּתֹות wxt seq)וידיםc wxt) ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ
(b dpyn.

― הקצ"ה ּולחּזקהּמצוה צדקה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
זֹו מצוה על הּצּוּוי ּבא ּוכבר להם. ּולהרחיב ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָהחלׁשים

"אתֿיד ּתפּתח "ּפתח אמר: ׁשֹונים, g)ּבלׁשֹונֹות ,eh my), ְְְִִִֶַַַָָָֹ
"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו "והחזקּת dl)ואמר: ,dk `xwie), ְְְְֱִֵֶַַַָָָָָ

"עּמ אחי "וחי el)ואמר: ,my)ּבכלֿהּפסּוקים הּכּונה , ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ
ּדי ונתמכּנּו ענּינּו ׁשּנכלּכל והיא: אחת, היא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהאּלה
ׁשֹונים, ּבמקֹומֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵַָָָמחסֹורֹו.

ּבכתּבֹות fq.)ּובתרא(fq.)רּבם `xza `aa),ּבּקּבלה ּובא , ְְִַַַָָָָָֻֻ
ּכלֹומר: זֹו, ּבמצוה חּיב הּצדקה מן הּמתּפרנס עני ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשאפּלּו
ּבדבר אפּלּו ― ׁשּכמֹוהּו למי אֹו מּמּנּו ׁשּנמּו למי ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָהּצדקה

ָמּועט.

― הרל"ב מּלתתהּמצוה מּלהּמנע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
וׁשּיׁש מּצבם ּדחק ׁשּנדע אחרי מאחינּו לענּיים ּורוחה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָצדקה
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יכלת תאּמץלנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהם, לתמ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
האביֹון" מאחי אתֿיד תקּפץ ולא אתֿלבב(f ,eh mixac). ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹ

מּלתת ׁשּנּמנע עד הּקמצנּות ּבמּדת מּלהתנהג אזהרה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָוזֹו
לֹו. ָָלראּוי

ה'תשע"ב תמוז ט"ז שישי יום

.ËÎ˜ .ÂÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקכ"ו ּתרּומההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
lknּגדֹולה, zyxten `idy ,zenexzay daeygde dlecbd) ְָ
(zenkd"ּתּתןֿלֹו וגֹו' ּדגנ "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָוהּוא

(c ,gi mixac)ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת אינה זֹו ּומצוה .ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ּתרּומֹות. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָיׂשראל

― הקכ"ט מעׂשרהּמצוה להפריׁש הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָ
והּוא לּכהנים, ּולתּתֹו מּיׂשראל ׁשמקּבלים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹמןֿהּמעׂשר
ּכיֿתקחּו אלהם ואמרּת ּתדּבר "ואלֿהלוּים יתעּלה: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאמרֹו
מאּתם לכם נתּתי אׁשר אתֿהּמעׂשר ּבניֿיׂשראל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמאת
מןֿהּמעׂשר" מעׂשר ה' ּתרּומת מּמּנּו והרמתם ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹּבנחלתכם

(ek ,gi xacna),הּנקרא הּוא ― זה ׁשּמעׂשר לנּו, ּופרׁש .ְֲִֵֵֶֶַַַָָ
מּמּנּו "ּונתּתם אמר: לּכהן. יּנתן ― מעׂשר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּתרּומת

הּכהן" לאהרן ה' gk)אתּֿתרּומת ,my),הּכתּוב ּפרׁש ּוכבר . ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
אמרֹו והּוא ׁשּבֹו, והּיפה מןֿהּמבחר זה מעׂשר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּמפריׁשים

מּמּנּו" אתֿמקּדׁשֹו "מּכלֿחלּבֹו gk)יתעּלה: ,my)אחרּֿכ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּבֹו, מןֿהּיפה יפריׁשּוהּו לא אם חֹוטאים ׁשהם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹהעיר,
ּבהרימכם חטא עליו "ולאֿתׂשאּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹוהּוא

xgaend)אתֿחלּבֹו wlgd `ed "alg")"מּמּנּו(al ,my)ולאו , ְְִֶֶֶָ
חטא עליכם יהיה לא אמר: ּכאּלּו ׁשלילה הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹזה
מןֿ יפריׁשּוהּו ׁשאם מׁשמע: מןֿהּיפה, אֹותֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָּבהרימכם
ׁשאינֹו עׂשה, מּכלל הּבא לאו ּכמֹו זה והרי יחטאּו. ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרע
הּיפה, מן להפריׁשֹו ׁשּצּוה מּכיון ּכלֹומר: הּלאוין, עם ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנמנה

ספרי ּולׁשֹון מןֿהרע. להפריׁשֹו ׁשאין zyxtמׁשמע seq) ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ

(gxwׁשּלא אֹותֹו הפרׁשּתם ׁשאם אֹומר, אּתה "מּנין :ְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
"ולאֿ לֹומר: ּתלמּוד עון? ּבנׂשיאת ׁשאּתם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹֻמןֿהּמבחר
ּוכבר מּמּנּו". אתֿחלּבֹו ּבהרימכם חטא עליו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָתׂשאּו
מעׂשרֹות ּובמּסכת ּתרּומֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָנתּבארּו

ּבדמאי. מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְִַַָָוגם

ה'תשע"ב תמוז י"ז קודש שבת יום

.„�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשישיֿשבתקודשט"זֿי"זתמוז

― הקנ"ד מּתנֹותהּמצוה מּלהקּדים ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
זה: ּדבר ּובאּור סדרן. לפי נפריׁשן אּלא זֹו, על זֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּזרעים.
טבל; הן הרי ― ּומרחן ּדׁשן אם למׁשל, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהחּטים,
מחמּׁשים אחד והּוא ּגדֹולה ּתרּומה ּתחּלה מהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָמפריׁש

(zipepia dcn)עׂשירית מהּנׁשאר עׂשירית מפריׁש ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָואחרּֿכ
עׂשירית מפריׁש ואחרּֿכ ראׁשֹון; מעׂשר וזהּו ― ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָהּנׁשאר
ּגדֹולה ּתרּומה נֹותן ׁשני. מעׂשר והּוא ― ּׁשּנׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָמּמה
ּבירּוׁשלים. לבעליו יאכל ׁשני ּומעׂשר לּלוי, ּומעׂשר ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹלּכהן,
מּלהקּדים האזהרה ּובאה להפריׁש. צרי הּזה הּסדר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָעל
והּוא להקּדימֹו, ּׁשראּוי מה ּומּלאחר לאחרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָמהּֿׁשראּוי

תאחר" לא ודמע מלאת" יתעּלה: gk)אמרֹו ,ak zeny). ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ
ּׁשראּוי מה ודמע מּמלאת תאחר לא יאמר: ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹּכאּלּו

ּתרּומֹות ּובמׁשנת e)להקּדימֹו. dpyn b wxt)הּמקּדים : ְְְְְְִִִַַַַ
ׁשני ּומעׂשר לּתרּומה ראׁשֹון ּומעׂשר לּבּכּורים ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָּתרּומה
ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹלראׁשֹון,
עׂשּוי. מהּֿׁשעׂשה ― תאחר" לא ודמע מלאת"ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹ

mihtyn)ּובּמכלּתא zyxt)הּבּכּורים אּלּו ― "מלאת" : ְְְְִִִֵֵַַָָ
תאחר" "לא ּתרּומה; זֹו ― "ודמע" מןֿהּמלאי: ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹהּנּטלין

לראׁשֹון, ׁשני ּתקּדים ׁשּלא ―(xyrn micwi `lye)ראׁשֹון ְִִִִֵֶַָֹ
אמרּו: מּכאן נאמר: וׁשם לּבּכּורים. ּתרּומה ְְְְֱִִִֶַַַָָָָָלּתרּומה,
אףֿ לראׁשֹון, ׁשני ּומעׂשר לּבּכּורים ּתרּומה ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָּכלֿהּמקּדים
עׂשּוי. מהּֿׁשעׂשה ― ּבלאֿתעׂשה עֹובר ׁשהּוא ְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹעלּֿפי

ּתמּורה ּבריׁש נתּבאר לֹוקה.(c.)ּוכבר אינֹו ׁשהּמקּדים ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
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קלט fenz f"iÎf"h ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

יכלת תאּמץלנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהם, לתמ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
האביֹון" מאחי אתֿיד תקּפץ ולא אתֿלבב(f ,eh mixac). ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹ

מּלתת ׁשּנּמנע עד הּקמצנּות ּבמּדת מּלהתנהג אזהרה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָוזֹו
לֹו. ָָלראּוי

ה'תשע"ב תמוז ט"ז שישי יום

.ËÎ˜ .ÂÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקכ"ו ּתרּומההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
lknּגדֹולה, zyxten `idy ,zenexzay daeygde dlecbd) ְָ
(zenkd"ּתּתןֿלֹו וגֹו' ּדגנ "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָוהּוא

(c ,gi mixac)ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת אינה זֹו ּומצוה .ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ּתרּומֹות. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָיׂשראל

― הקכ"ט מעׂשרהּמצוה להפריׁש הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָ
והּוא לּכהנים, ּולתּתֹו מּיׂשראל ׁשמקּבלים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹמןֿהּמעׂשר
ּכיֿתקחּו אלהם ואמרּת ּתדּבר "ואלֿהלוּים יתעּלה: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאמרֹו
מאּתם לכם נתּתי אׁשר אתֿהּמעׂשר ּבניֿיׂשראל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמאת
מןֿהּמעׂשר" מעׂשר ה' ּתרּומת מּמּנּו והרמתם ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹּבנחלתכם

(ek ,gi xacna),הּנקרא הּוא ― זה ׁשּמעׂשר לנּו, ּופרׁש .ְֲִֵֵֶֶַַַָָ
מּמּנּו "ּונתּתם אמר: לּכהן. יּנתן ― מעׂשר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּתרּומת

הּכהן" לאהרן ה' gk)אתּֿתרּומת ,my),הּכתּוב ּפרׁש ּוכבר . ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
אמרֹו והּוא ׁשּבֹו, והּיפה מןֿהּמבחר זה מעׂשר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּמפריׁשים

מּמּנּו" אתֿמקּדׁשֹו "מּכלֿחלּבֹו gk)יתעּלה: ,my)אחרּֿכ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּבֹו, מןֿהּיפה יפריׁשּוהּו לא אם חֹוטאים ׁשהם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹהעיר,
ּבהרימכם חטא עליו "ולאֿתׂשאּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹוהּוא

xgaend)אתֿחלּבֹו wlgd `ed "alg")"מּמּנּו(al ,my)ולאו , ְְִֶֶֶָ
חטא עליכם יהיה לא אמר: ּכאּלּו ׁשלילה הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹזה
מןֿ יפריׁשּוהּו ׁשאם מׁשמע: מןֿהּיפה, אֹותֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָּבהרימכם
ׁשאינֹו עׂשה, מּכלל הּבא לאו ּכמֹו זה והרי יחטאּו. ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרע
הּיפה, מן להפריׁשֹו ׁשּצּוה מּכיון ּכלֹומר: הּלאוין, עם ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנמנה

ספרי ּולׁשֹון מןֿהרע. להפריׁשֹו ׁשאין zyxtמׁשמע seq) ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ

(gxwׁשּלא אֹותֹו הפרׁשּתם ׁשאם אֹומר, אּתה "מּנין :ְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
"ולאֿ לֹומר: ּתלמּוד עון? ּבנׂשיאת ׁשאּתם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹֻמןֿהּמבחר
ּוכבר מּמּנּו". אתֿחלּבֹו ּבהרימכם חטא עליו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָתׂשאּו
מעׂשרֹות ּובמּסכת ּתרּומֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָנתּבארּו

ּבדמאי. מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְִַַָָוגם

ה'תשע"ב תמוז י"ז קודש שבת יום

.„�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשישיֿשבתקודשט"זֿי"זתמוז

― הקנ"ד מּתנֹותהּמצוה מּלהקּדים ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
זה: ּדבר ּובאּור סדרן. לפי נפריׁשן אּלא זֹו, על זֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּזרעים.
טבל; הן הרי ― ּומרחן ּדׁשן אם למׁשל, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהחּטים,
מחמּׁשים אחד והּוא ּגדֹולה ּתרּומה ּתחּלה מהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָמפריׁש

(zipepia dcn)עׂשירית מהּנׁשאר עׂשירית מפריׁש ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָואחרּֿכ
עׂשירית מפריׁש ואחרּֿכ ראׁשֹון; מעׂשר וזהּו ― ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָהּנׁשאר
ּגדֹולה ּתרּומה נֹותן ׁשני. מעׂשר והּוא ― ּׁשּנׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָמּמה
ּבירּוׁשלים. לבעליו יאכל ׁשני ּומעׂשר לּלוי, ּומעׂשר ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹלּכהן,
מּלהקּדים האזהרה ּובאה להפריׁש. צרי הּזה הּסדר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָעל
והּוא להקּדימֹו, ּׁשראּוי מה ּומּלאחר לאחרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָמהּֿׁשראּוי

תאחר" לא ודמע מלאת" יתעּלה: gk)אמרֹו ,ak zeny). ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ
ּׁשראּוי מה ודמע מּמלאת תאחר לא יאמר: ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹּכאּלּו

ּתרּומֹות ּובמׁשנת e)להקּדימֹו. dpyn b wxt)הּמקּדים : ְְְְְְִִִַַַַ
ׁשני ּומעׂשר לּתרּומה ראׁשֹון ּומעׂשר לּבּכּורים ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָּתרּומה
ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹלראׁשֹון,
עׂשּוי. מהּֿׁשעׂשה ― תאחר" לא ודמע מלאת"ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹ

mihtyn)ּובּמכלּתא zyxt)הּבּכּורים אּלּו ― "מלאת" : ְְְְִִִֵֵַַָָ
תאחר" "לא ּתרּומה; זֹו ― "ודמע" מןֿהּמלאי: ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹהּנּטלין

לראׁשֹון, ׁשני ּתקּדים ׁשּלא ―(xyrn micwi `lye)ראׁשֹון ְִִִִֵֶַָֹ
אמרּו: מּכאן נאמר: וׁשם לּבּכּורים. ּתרּומה ְְְְֱִִִֶַַַָָָָָלּתרּומה,
אףֿ לראׁשֹון, ׁשני ּומעׂשר לּבּכּורים ּתרּומה ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָּכלֿהּמקּדים
עׂשּוי. מהּֿׁשעׂשה ― ּבלאֿתעׂשה עֹובר ׁשהּוא ְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹעלּֿפי

ּתמּורה ּבריׁש נתּבאר לֹוקה.(c.)ּוכבר אינֹו ׁשהּמקּדים ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc - dcp(iying meil)

,dawp oeyl `id 'z`fe' dlinde ,onf 'iptl'k onf jezy zfnex 'miptl'§¨¦§Ÿ
xn`y `ed ,dawp oeyl `ed enyy ,`pipg iaxy xekfl oniq o`kne

.onf iptlk onf jezy
:onfd xg`lk onfd jezy dhiyd lr dywn `xnbdáéúîdywd - ¥¦

,àðeðîä áø,epzpyna epipyäfä ïîæ øçàmeie dxyr mizy ixg`] ©©§¨©©§©©¤
[xkfl dxyr yly ixg`e dawpl cg`eðà ïéà eøîàL ét ìò óà©©¦¤¨§¥¨

ì íéòãBéì eðøãð éî íLïLc÷äå øãð íäéøãð eðLc÷ä éî íL §¦§¥¦¨©§§¥¦¦§©§¦§¥¤¤¤§¤§¥¨
.Lc÷ämiaygp mdy ,ok oicd dfd onf xg` `weecy ,wiicl yie ¤§¥
,milecb,ïîæ éðôìk ïîæ CBz àä.miphw mdy ¨§©§¦§¥§©

:di`xd z` zegcl dqpn `axàáø déì øîà,`pepnd axlàîéà ¨©¥¨¨¥¨
[xen`-],àLéøepipyy ,jtidl dpnn wiicl yiy d`xzeïîfä íãB÷ ¥¨¤©§©

ì eðà íéòãBé eøîàL ét ìò óà äfäì eðøãð éî íLeðLc÷ä éî íL ©¤©©¦¤¨§§¦¨§¥¦¨©§§¥¦¦§©§
ä ïLc÷ä ïéàå øãð íäéøãð ïéà,Lc÷onfd iptl `weecy ,wiicl yie ¥¦§¥¤¤¤§¥¤§¥¨¤§¥

,miphwk md,ïîæ øçàìk ïîæ CBz àä.milecb mdy ¨§©¦§©©§©
:`pepnd ax zpeek z` oiad `l `axy zx`an `xnbdàéä àìå- §Ÿ¦

`l` ,`pepnd ax ixacl diigc ef oi`eéòè÷ àáøzpada drh - ¨¨¨¨¥
,eixacøáñ àeäy÷ééã÷ äøéúé äðLnî àðeðîä áøwiicn - ¨©©©§¨¦¦§¨§¥¨¨¨¦

,dpyna zxzein dwqitnå`ax dywd df lr÷Bãéì àôéqî ÷ééãcà §©§¨¦¦¥¨¦
àLéøî.jtidl `yixdn wiici `tiqdn wiicn `edy cry -àìå ¥¥¨§Ÿ
àéä`l` ,`pepnd ax zpeek dzid ef `le -àôebî àðeðîä áø ¦©©§¨¦¨

÷ééc à÷ ïéúéðúîc,oldlcke ,eixac z` wiicn dpynd ixac sebn - §©§¦¦¨¨¦
àäy epipyyïîæ øçàìin myl mircei ep` oi` exn`y it lr s` ¨§©©§©

xcp mdixcp epxcpéîc éëéä,xaecn cvik -éúééà àìc éàm` - ¥¦¨¥¦§Ÿ©§¦
`iad `lúBøòN ézL,zelcbd ipniq ody ,mewnd eze`a,àeä ïè÷ §¥§¨¨¨

,xcp excip recneéúééàc åàì àlà`iady xaecn `l` -ézL ¤¨¨§©§¦§¥
,úBøòN§¨
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המשך ביאור למס' נדה ליום חמישי עמ' ב 



`קמ wxt `Îmikln - mi`iap

`Îmikln`nÎek

àåëìå òãéBäé-ïá eäéðáìå ïäkä ÷ãöìe Ecáò-éðà éìå:àø÷ àì Ecáò äîìLæëéðãà úàî íà §¦´£¦«©Â§¤§¨¸Ÿ©Ÿ¥¹§¦§¨¨¯¤§¨¨²§¦§Ÿ¬Ÿ©§§−¬Ÿ¨¨«¦À¥¥Æ£Ÿ¦´
:åéøçà Cìnä-éðãà àqk-ìò áLé éî Ecáò (êéãáò)-úà zòãBä àìå äfä øácä äéäð Cìnäçëïòiå ©¤½¤¦§−̈©¨¨´©¤®§³Ÿ©Æ§¨Æ¤©§§½¦À¥¥²©¦¥¬£Ÿ¦«©¤−¤©£¨«©©̧©

:Cìnä éðôì ãîòzå Cìnä éðôì àázå òáL-úáì éì-eàø÷ øîàiå ãåc Cìnäèëøîàiå Cìnä òáMiå ©¤³¤¨¦Æ©½Ÿ¤¦§¦−§©¨®©©¨ŸÆ¦§¥´©¤½¤©«©£−Ÿ¦§¥¬©¤«¤©¦¨©¬©¤−¤©Ÿ©®
:äøö-ìkî éLôð-úà äãt-øLà ýåýé-éçìøîàì ìàøNé éäìà ýåýéa Cì ézòaLð øLàk ék ©§¾̈£¤¨¨¬¤©§¦−¦¨¨¨«¦¿©£¤Á¦§©̧§¦¹̈©Ÿ̈¸¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ

ðá äîìL-ék:äfä íBiä äNòà ïk ék ézçz éàñk-ìò áLé àeäå éøçà Cìîé CàìòáL-úa ãwzå ¦«§Ÿ³Ÿ§¥Æ¦§´Ÿ©£©½§²¥¥¬©¦§¦−©§¨®¦²¥¬¤¡¤−©¬©¤«©¦¸Ÿ©¤³©
:íìòì ãåc Cìnä éðãà éçé øîàzå Cìnì eçzLzå õøà íétàáì÷Bãöì éì-eàø÷ ãåc Cìnä | øîàiå ©©Æ¦Æ¤½¤©¦§©−©¤®¤©¾Ÿ¤§¦À£Ÿ¦²©¤¬¤¨¦−§Ÿ¨«©´Ÿ¤©¤´¤¨¦À¦§¦º§¨³

:Cìnä éðôì eàáiå òãéBäé-ïa eäéðáìå àéápä ïúðìe ïäkäâìéãáò-úà íënò eç÷ íäì Cìnä øîàiå ©Ÿ¥Æ§¨¨´©¨¦½§¦§¨−̈¤§¨¨®©¨−Ÿ¦§¥¬©¤«¤©¸Ÿ¤©¤¹¤¨¤À§³¦¨¤Æ¤©§¥´
:ïBçb-ìà Búà ízãøBäå éì-øLà äcøtä-ìò éðá äîìL-úà ízákøäå íëéðãàãìíL Búà çLîe £Ÿ¥¤½§¦§©§¤Æ¤§Ÿ´Ÿ§¦½©©¦§−̈£¤¦®§©§¤¬Ÿ−¤¦«¨©´Ÿ´Â̈

:äîìL Cìnä éçé ízøîàå øôBMa ízò÷úe ìàøNé-ìò Cìîì àéápä ïúðå ïäkä ÷Bãöäìíúéìòå ¨¸©Ÿ¥¹§¨¨¯©¨¦²§¤−¤©¦§¨¥®§©§¤Æ©½̈©£©§¤¾§¦−©¤¬¤§Ÿ«Ÿ©£¦¤´
:äãeäé-ìòå ìàøNé-ìò ãéâð úBéäì éúéeö Búàå ézçz Cìîé àeäå éàñk-ìò áLéå àáe åéøçàåìïòiå ©£À̈¨Æ§¨©´©¦§¦½§¬¦§−Ÿ©§¨®§Ÿ³¦¦Æ¦Æ¦«§´¨¦½©¦§¨¥−§©§¨«©©̧©

:Cìnä éðãà éäìà ýåýé øîàé ïk ïîà | øîàiå Cìnä-úà òãéBäé-ïá eäéðaæìýåýé äéä øLàk §¨¨¯¤§«¨¨²¤©¤−¤©´Ÿ¤¨¥®¥µŸ©´§Ÿ̈½¡Ÿ¥−£Ÿ¦¬©¤«¤©£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ
:ãåc Cìnä éðãà àqkî Bàñk-úà ìcâéå äîìL-íò äéäé (éäé) ïk Cìnä éðãà-íòçì÷Bãö ãøiå ¦£Ÿ¦´©¤½¤¥−¦«§¤´¦§Ÿ®Ÿ¦«©¥Æ¤¦§½¦̧¦¥½£Ÿ¦−©¤¬¤¨¦«©¥¤́¨´

eëìiå ãåc Cìnä úcøt-ìò äîìL-úà eákøiå éúìtäå éúøkäå òãéBäé-ïá eäéðáe àéápä ïúðå ïäkä©ÂŸ¥§¨¨̧©¨¦¹§¨¨´¤§¨À̈§©§¥¦Æ§©§¥¦½©©§¦ÆÆ¤§Ÿ½Ÿ©¦§©−©¤´¤¨¦®©Ÿ¦¬
:ïBçb-ìò Búàèìeøîàiå øôBMa eò÷úiå äîìL-úà çLîiå ìäàä-ïî ïîMä ïø÷-úà ïäkä ÷Bãö çwiå Ÿ−©¦«©¦©Á¨¸©Ÿ¥¹¤¤³¤©¤Æ¤Æ¦¨½Ÿ¤©¦§©−¤§Ÿ®Ÿ©«¦§§Æ©½̈©«Ÿ§Æ

:äîìL Cìnä éçé íòä-ìkîäìBãâ äçîN íéçîNe íéììça íéìlçî íòäå åéøçà íòä-ìë eìòiå ¨¨½̈§¦−©¤¬¤§Ÿ«Ÿ©©£³¨¨¨Æ©«£½̈§¨¨Æ§©§¦´©£¦¦½§¥¦−¦§¨´§¨®
:íìB÷a õøàä ò÷azå©¦¨©¬¨−̈¤§¨«

i"yx

(‚Ï).ÈÏ ¯˘‡ ‰„¯Ù‰ ÏÚ,שימלוך לו סימן הוא

מלך: של סוסו על רוכב הדיוט שאין הגדולה, ותחלת

.ÔÂÁÈ‚ Ï‡את מושחין שאין מכאן השילוח, מעיין הוא

מלכותו: שתמשך סימן המעיין, על אלא המלכים

(„Ï).Â˙Â‡ Á˘ÓÂכמין עיניו, ריסי בין שמן לו נותן

כזה: שלמה:‡ÔÓ.(ÂÏ)נזר ÒÎÓ‡(ÊÏ)שיחיה
.ÍÏÓ‰ È�Â„‡:בבנו מתקנא אדם שאין מכאן

(ÁÏ).È˙ÏÙ‰Â È˙¯Î‰Â.וקלעיא וקשתיא יונתן: תרגם

אמרו א)ורבותינו ד ותומים:(ברכות אורים :˙‡ (ËÏ)
.ÔÓ˘‰ Ô¯˜:משה שעשה המשחה ‰‡‰Ï.משמן ÔÓ

המשחה שמן של וצלוחית דוד, בעיר נתון שהארון

ב): נב יומא בסדר שונין שאנו (כמו הארון, לפני

(Ó).ÌÈÏÈÏÁ·:בלע''ז ‰‡¯ı.פלאוט''י Ú˜·˙Âדברו

אדם: בני כלשון הבאי, בלשון הנביאים

cec zcevn
(ÂÎ).'ÂÎÂ Í„·Ú È�‡ ÈÏÂנעשתה שהמשתה ראיה הביא

לא וכו' ולי וכו', המלך בני לכל קרא שהרי המלכות, לשמחת
לנו. גם קורא היה המלוכה, בדבר היתה לא ואם (ÊÎ)קרא,

.'ÂÎÂ ˙‡Ó Ì‡,אני תמה במצותך, היא אדוניה המלכת אם
וכו': ישב מי הודעתני לא ˘·Ú.(ÁÎ)למה ˙·Ï ÈÏ Â‡¯˜כי

ובעבור נפשה אל נוגעת הדבר כי על התשובה לה לתת רצה
אליו: לקרותה צוה לזה בעצתו, שבאת המלך ירגיש שלא נתן, בבוא מאצלו נתרחקה ÂÎÂ'.(Ï)כי È˙Ú·˘� ¯˘‡Î:לומר רצה

בחיי: מיד להמליכו היום, אעשה כן מותי, אחר להמליכו מאז, נשבעתי ‡„È�Â.(Ï‡)כאשר ÈÁÈ,הנפשות בחיי לומר: רוצה
לעולם: שאמרה ‡„ÌÎÈ�Â.(Ï‚)וזה È„·Úשאמר בשמואל, ודוגמתו כן לדבר המדבר ודרך אמר, עצמו עבדי יבעל א (שמואל

ואותי:יא) אמר ולא שמואל. ואת יפתח את :.ÈÏ שרוכב‡˘¯ מה על רוכב הדיוט שאין המלוכה, על לאות והוא לי, המיוחדת
‚ÔÂÁÈ.המלך: Ï‡:כנחל מלכותו שתמשך טוב, ·˘ÙÂ¯.(Ï„)לסימן Ì˙Ú˜˙Â:לרבים יעלה‡ÂÈ¯Á.(Ï‰)להשמיע שהוא צוה

בראש: ההולך המלך כדרך ‰'.(ÂÏ)לפניהם, ¯Ó‡È ÔÎ:המלוכה כסא על ‰‡Ï‰Â.(ËÏ)שישב ÔÓ,בעירו דוד נטה אשר
המשחה: שמן היה ושם הארון, בו ·ÌÈÏÈÏÁ.(Ó)להכניס ÌÈÏÏÁÓוכן חליל, ששמו זמר בכלי כט)מזמרים ל כהולך(ישעיהו :

גוזמא:·˜ÌÏÂ.בחליל: ענין והוא ההמיה. קול בעבור

oeiv zcevn
(Ï).È˙Á˙:במקומי(‚Ï).‰„¯Ù‰הסוס מן הבא הוא

יונתן:‚ÔÂÁÈ.והחמור: תרגם כן השלוח, והוא נחל, שם
(ÂÏ).ÔÓ‡:הדבר קיום על בקשה ענין È˙¯Î‰Â(ÁÏ)הוא

.È˙ÏÙ‰Â:וקלעיא וקשתיא יונתן: ‚ÔÂÁÈ.תרגם ÏÚ:גיחון אל
(ËÏ).Ô¯˜:קרן דמות עשוי כלי

dp wxt mildz - miaezk

mildzdpehÎc

.äðã:éðeîèNé óàáe ïåà éìò eèéîé-ék òLø ú÷ò éðtî áéBà ìBwîäúåî úBîéàå éaø÷a ìéçé éaì ¦³¥À−¦§¥¨©´¨¨®¦¨¦¬¨©¬¹̈À¤§©¬¦§§«¦−¦¦¨¦´§¦§¦®§¥¬¹̈À¤
:éìò eìôðå:úeölt éðqëzå éá àáé ãòøå äàøéæ:äðkLàå äôeòà äðBik øáà éì-ïzé-éî øîàåçäpä ¨«§¬¨¨«¦§¨´−¨©©¨´Ÿ¦®©¹§©¥À¦©¨«¨«Ÿ©À¦«¦¤¦´−¥¤©À̈¨¬¨§¤§«Ÿ¨−¦¥

:äìñ øaãna ïéìà ããð ÷éçøàè:øòqî äòñ çeøî éì èìôî äLéçàéì âlt éðãà òlaíðBL ©§¦´§®Ÿ¨¦−©¦§¨´¤«¨¨¦´¨¦§¨´¦®¥−©Ÿ̈´¦¨«©©©´−£Ÿ¨©©´§¨®
áéøå ñîç éúéàø-ék:øéòaàé:daø÷a ìîòå ïåàå äéúîBç-ìò äááBñé äìéìå íîBéáédaø÷a úBeä ¦¨¦̧¦¨−̈§¦´¨¦«¨³¨©À§¨§«§ª¬¨©«Ÿ¤®¨§−̈¤§¨¨´§¦§¨«©¬§¦§¨®

:äîøîe Cz dáçøî Léîé-àìåâé:epnî øúqàå ìécâä éìò éàðNî-àì àOàå éðôøçé áéBà-àì ék §«Ÿ¨¦¬¹¥«§ŸÀ̈´Ÿ¦§¨«¦³«Ÿ¥¬§¨«§¥À¦§¤Å¨¬«Ÿ−§©§¦¨©´¦§¦®§¤¨¥¬¦¤«
ãé:éòcéîe éôelà ékøòk LBðà äzàååè:Lâøa Cläð íéýìà úéáa ãBñ ÷ézîð åcçé øLà §©¨´¡´§¤§¦®©¹¦À§ª¨¦«£¤´−©§¨©§¦´®§¥¬¡¹Ÿ¦À§©¥¬§¨«¤

i"yx

(„).˙˜Ú:מצוק ‡ÔÂ.ל' ÈÏÚ ÂËÈÓÈ ÈÎדואג

מות בן שאני להורות עונות עלי מכריעים ואחיתופל

דמי: את ‡¯ÈÁ˜(Á)דואג:ÏÈÁÈ.(‰)ומתירים ‰�‰
.ÈÏ ËÏÙÓ ‰˘ÈÁ‡ ,'Â‚Â „Â„�הייתי כנפים לי היו אם

כרוח שהם מידם נפשי להציל וממהר לנוד מרחיק

כעץ, ויסע כמו אילנות עוקרת סערה רוח (איובסועה

ישר'י"ט) בני ויסעו כמו סועה חבר ומנחם י"ב), :(שמות

(È).ÚÏ·כמו בלע"ז, ב')דפא"יי מבלע(איכה ידו השיב

מנחם פתר Ì�Â˘Ï.:(סא"א)כן ‚ÏÙשלא הבדילהו

חילוק לשון פלג פתר ומנחם להם, אדם :(סא"א)ישמע

.¯ÈÚ· ·È¯Â ÒÓÁ È˙È‡¯ ÈÎ:ידם Â··ÂÒÈ‰.(È‡)על
והריב: Ó¯ÓÂ‰.שברים:‰ÂÂ˙.(È·)החמס ÍÂ˙לשון

È�Ù¯ÁÈ.(È‚)מכה: ·ÈÂ‡ ‡Ï ÈÎחרפתי שאשא מימי

והרגתיו: עליו קמתי ‰‚„ÏÈ.אלא ÈÏÚ È‡�˘Ó ‡Ïואני

את נושא אני כרחי על עתה אבל ממנו ונסתרתי ברחתי

בתורה: גדול אדם שאתה לפי תחרפני שאתה חרפתך

(„È).ÈÎ¯ÚÎ ˘Â�‡:כמוני חשוב כמוÈÚ„ÂÈÓÂ.איש

בשם ואדעך לשון ל"ג)אלופי דמתרגמינן(שמות ,

עליו יש ואשא יחרפני אויב לא כי פי' ומנחם ורביתך,

אילו ואשכונה, אעופה כיונה אבר לי יתן מי הענין מן

רשע עקת מפני ונודד טס הייתי אבר להעלות יכולתי

אז סלה במדבר ללון פריצים מערת מקרב בצאתי כי

ולא ובשתי כלמתי נושא הייתי ולא יחרפני אויב לא

היי כאשר מפניו כשהייתינסתרתי מפניהם נסתר תי

הכתובים הפסוקים מפני יתכן לא זה ופתרון בתוכם.

אשר ומיודעי אלופי כערכי אנוש ואתה והם אחריהם

פותר לכן ברגש, נהלך אלהים בבית סוד נמתיק יחדו

יחרפני אויב לא כי פתרונו וזה אחר בענין דונש אותו

כי ממנו ואסתר הגדיל עלי משנאי ולא חרפתו ואשא

אלהים בבית סוד נמתיק יחדיו אשר ומיודעי אלופי אם

עליו קשה האדם כי ידוע הזה והדבר ברגש, נהלך

מאויבו להסתר יוכל וגם האויב מחרפת האוהב חרפת

כן לבו, כל את לו בהגידו מאוהבו להסתר יוכל ולא

הענין: Â„ÁÈ.(ÂË)מוכיח להמתיק‡˘¯ רגילים היינו

ברוב ברגש מהלכים היינו אלהים ובבית בתורה סוד

‡ÌÈ‰Ï.עם: ˙È··:מדרשות בתי

cec zcevn
(„).ÏÂ˜Óמביא הרשע אשר ומהצרה האויב שאגת קול מפני
ÂËÈÓÈ.עלי: ÈÎ:ויגיעה עמל ר"ל און עלי מטים Û‡·Â.המה

גמול להשיב ולא שנאה לי נוטרים עלי להם שיש האף בעבור
רעה: להם עשיתי לא ÏÈÁÈ.(‰)כי È·Ïלבי יפחד לזאת

עלי: נפלה מיתה של גופיÈ�ÒÎ˙Â.(Â)ואימה כל כסה הרעד
מליצה: ענין והוא הרבוי Ô˙È.(Ê)לגודל ÈÓלי היה הלואי

שם לשכון למרחוק פורח הייתי אז כי בהם לעוף כנפים
מאויבי: ללון‡¯ÈÁ˜.(Á)להנצל ואף מהם לנדוד עצמי
לעולם: נפשי‡ÈÁ˘‰.(Ë)במדבר להציל הייתי ממהר

וסערה: הרוח לנסיעת הדומים אויבי·ÚÏ.(È)מרודפי השחת
הרעה: עצתם ויבוטל רעהו שפת איש ישמע לבל לשונם ופלג

.È˙È‡¯ ÈÎבתוך וריב חמס לעשות שמרבים מה אני רואה
בה: המה אשר לומרÂ··ÂÒÈ‰.(È‡)העיר מליצה מענין והוא העיר חומות על והריב החמס יסובב עת עדבכל נתרבה כ"כ

החומות: על ויסובבו המקום להם ÈÓÈ˘.(È·)שצר ‡ÏÂ:בפרהסיא אפילו ועושים ומרמה תוך העיר מרחוב הוסר ÈÎ(È‚)לא
.·ÈÂ‡ ‡Ïלי עצמו מראה אין רע בי לדבר פיו המגדיל אף חרפתי לסבול לשאוכל לאויב לי עצמו מראה אין אותי המחרף

הידועים מאותם השונא מרעת עצמו ולהסתיר האויב חרפת לסבול האדם יוכל בקל כי ממנו עצמי להסתיר לשאוכל לשונא
כמוני:Â‡˙‰.(È„)לו: המדינה מסתרי כל אתה יודע ר"ל כערכי אתה הלא אחיתופל נגד זה ÈÚ„ÂÈÓÂ.אמר ÈÙÂÏ‡שר ואתה

מרעתך: נשמר ולהיות חרפתך עלי קשה מאוד וא"כ לי אתה שאוהב אמרתי כי לבבי מצפון לך מודיע והייתי שלי מהשרים
(ÂË).„ÂÒ ˜È˙Ó�:הענין במיטב לאור להוציאה העצה בדבר מתחכמים היינו יחד אחת:·¯‚˘.שנינו ובחבורה בקיבוץ

oeiv zcevn
(„).˙˜Úמועקה שמת וכן צרה של תרגום סו)הוא :(לקמן

.Â�ÂÓË˘Èעשו וישטום כמו איבה נטירת כז)ענין :(בראשית

(‰).ÏÈÁÈ:ורעד חיל פלצותÂˆÏÙ˙.(Â)מלשון כמו רעדה
כא)בעתתני נץ‡·¯.(Ê):(ישעיה יאבר המבינתך כמו (איובכנף

יאמרÚÂÒ‰.הצלה:ËÏÙÓ.אמהר:‡ÈÁ˘‰.(Ë):לט) ברוח
נסע ורוח שנא' הסעה יב)לשון ÏÙ‚.השחת:·ÚÏ.(È):(במדבר

מקרבÈÓÈ˘.(È·)גזל:ÒÓÁ.חלוק: משו לא כמו יסיר
יד)המחנה הלב:˙ÍÂ.:(שם תוך הצפון Â‡˘‡.(È‚)מרמה
ושיווי:ÈÎ¯ÚÎ.(È„)ואסבול: ערך כמו‡ÈÙÂÏ.מל' שלי שר

באלוף תבטחו ו)אל למה·¯‚˘.(ÂË):(מיכה כמו הקבוץ ענין
ב)רגשו :(לעיל
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i"yx

(„).˙˜Ú:מצוק ‡ÔÂ.ל' ÈÏÚ ÂËÈÓÈ ÈÎדואג

מות בן שאני להורות עונות עלי מכריעים ואחיתופל

דמי: את ‡¯ÈÁ˜(Á)דואג:ÏÈÁÈ.(‰)ומתירים ‰�‰
.ÈÏ ËÏÙÓ ‰˘ÈÁ‡ ,'Â‚Â „Â„�הייתי כנפים לי היו אם

כרוח שהם מידם נפשי להציל וממהר לנוד מרחיק

כעץ, ויסע כמו אילנות עוקרת סערה רוח (איובסועה

ישר'י"ט) בני ויסעו כמו סועה חבר ומנחם י"ב), :(שמות

(È).ÚÏ·כמו בלע"ז, ב')דפא"יי מבלע(איכה ידו השיב

מנחם פתר Ì�Â˘Ï.:(סא"א)כן ‚ÏÙשלא הבדילהו

חילוק לשון פלג פתר ומנחם להם, אדם :(סא"א)ישמע

.¯ÈÚ· ·È¯Â ÒÓÁ È˙È‡¯ ÈÎ:ידם Â··ÂÒÈ‰.(È‡)על
והריב: Ó¯ÓÂ‰.שברים:‰ÂÂ˙.(È·)החמס ÍÂ˙לשון

È�Ù¯ÁÈ.(È‚)מכה: ·ÈÂ‡ ‡Ï ÈÎחרפתי שאשא מימי

והרגתיו: עליו קמתי ‰‚„ÏÈ.אלא ÈÏÚ È‡�˘Ó ‡Ïואני

את נושא אני כרחי על עתה אבל ממנו ונסתרתי ברחתי

בתורה: גדול אדם שאתה לפי תחרפני שאתה חרפתך

(„È).ÈÎ¯ÚÎ ˘Â�‡:כמוני חשוב כמוÈÚ„ÂÈÓÂ.איש

בשם ואדעך לשון ל"ג)אלופי דמתרגמינן(שמות ,

עליו יש ואשא יחרפני אויב לא כי פי' ומנחם ורביתך,

אילו ואשכונה, אעופה כיונה אבר לי יתן מי הענין מן

רשע עקת מפני ונודד טס הייתי אבר להעלות יכולתי

אז סלה במדבר ללון פריצים מערת מקרב בצאתי כי

ולא ובשתי כלמתי נושא הייתי ולא יחרפני אויב לא

היי כאשר מפניו כשהייתינסתרתי מפניהם נסתר תי

הכתובים הפסוקים מפני יתכן לא זה ופתרון בתוכם.

אשר ומיודעי אלופי כערכי אנוש ואתה והם אחריהם

פותר לכן ברגש, נהלך אלהים בבית סוד נמתיק יחדו

יחרפני אויב לא כי פתרונו וזה אחר בענין דונש אותו

כי ממנו ואסתר הגדיל עלי משנאי ולא חרפתו ואשא

אלהים בבית סוד נמתיק יחדיו אשר ומיודעי אלופי אם

עליו קשה האדם כי ידוע הזה והדבר ברגש, נהלך

מאויבו להסתר יוכל וגם האויב מחרפת האוהב חרפת

כן לבו, כל את לו בהגידו מאוהבו להסתר יוכל ולא

הענין: Â„ÁÈ.(ÂË)מוכיח להמתיק‡˘¯ רגילים היינו

ברוב ברגש מהלכים היינו אלהים ובבית בתורה סוד

‡ÌÈ‰Ï.עם: ˙È··:מדרשות בתי

cec zcevn
(„).ÏÂ˜Óמביא הרשע אשר ומהצרה האויב שאגת קול מפני
ÂËÈÓÈ.עלי: ÈÎ:ויגיעה עמל ר"ל און עלי מטים Û‡·Â.המה

גמול להשיב ולא שנאה לי נוטרים עלי להם שיש האף בעבור
רעה: להם עשיתי לא ÏÈÁÈ.(‰)כי È·Ïלבי יפחד לזאת

עלי: נפלה מיתה של גופיÈ�ÒÎ˙Â.(Â)ואימה כל כסה הרעד
מליצה: ענין והוא הרבוי Ô˙È.(Ê)לגודל ÈÓלי היה הלואי

שם לשכון למרחוק פורח הייתי אז כי בהם לעוף כנפים
מאויבי: ללון‡¯ÈÁ˜.(Á)להנצל ואף מהם לנדוד עצמי
לעולם: נפשי‡ÈÁ˘‰.(Ë)במדבר להציל הייתי ממהר

וסערה: הרוח לנסיעת הדומים אויבי·ÚÏ.(È)מרודפי השחת
הרעה: עצתם ויבוטל רעהו שפת איש ישמע לבל לשונם ופלג

.È˙È‡¯ ÈÎבתוך וריב חמס לעשות שמרבים מה אני רואה
בה: המה אשר לומרÂ··ÂÒÈ‰.(È‡)העיר מליצה מענין והוא העיר חומות על והריב החמס יסובב עת עדבכל נתרבה כ"כ

החומות: על ויסובבו המקום להם ÈÓÈ˘.(È·)שצר ‡ÏÂ:בפרהסיא אפילו ועושים ומרמה תוך העיר מרחוב הוסר ÈÎ(È‚)לא
.·ÈÂ‡ ‡Ïלי עצמו מראה אין רע בי לדבר פיו המגדיל אף חרפתי לסבול לשאוכל לאויב לי עצמו מראה אין אותי המחרף

הידועים מאותם השונא מרעת עצמו ולהסתיר האויב חרפת לסבול האדם יוכל בקל כי ממנו עצמי להסתיר לשאוכל לשונא
כמוני:Â‡˙‰.(È„)לו: המדינה מסתרי כל אתה יודע ר"ל כערכי אתה הלא אחיתופל נגד זה ÈÚ„ÂÈÓÂ.אמר ÈÙÂÏ‡שר ואתה

מרעתך: נשמר ולהיות חרפתך עלי קשה מאוד וא"כ לי אתה שאוהב אמרתי כי לבבי מצפון לך מודיע והייתי שלי מהשרים
(ÂË).„ÂÒ ˜È˙Ó�:הענין במיטב לאור להוציאה העצה בדבר מתחכמים היינו יחד אחת:·¯‚˘.שנינו ובחבורה בקיבוץ

oeiv zcevn
(„).˙˜Úמועקה שמת וכן צרה של תרגום סו)הוא :(לקמן

.Â�ÂÓË˘Èעשו וישטום כמו איבה נטירת כז)ענין :(בראשית

(‰).ÏÈÁÈ:ורעד חיל פלצותÂˆÏÙ˙.(Â)מלשון כמו רעדה
כא)בעתתני נץ‡·¯.(Ê):(ישעיה יאבר המבינתך כמו (איובכנף

יאמרÚÂÒ‰.הצלה:ËÏÙÓ.אמהר:‡ÈÁ˘‰.(Ë):לט) ברוח
נסע ורוח שנא' הסעה יב)לשון ÏÙ‚.השחת:·ÚÏ.(È):(במדבר

מקרבÈÓÈ˘.(È·)גזל:ÒÓÁ.חלוק: משו לא כמו יסיר
יד)המחנה הלב:˙ÍÂ.:(שם תוך הצפון Â‡˘‡.(È‚)מרמה
ושיווי:ÈÎ¯ÚÎ.(È„)ואסבול: ערך כמו‡ÈÙÂÏ.מל' שלי שר

באלוף תבטחו ו)אל למה·¯‚˘.(ÂË):(מיכה כמו הקבוץ ענין
ב)רגשו :(לעיל
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י ה נ ש מ ר ו א ב

שלא  בכגון ללמד באה והיא הים, למדינת ובעלה היא שהלכה באשה ממשיכה זו משנה
לחמותה. בן שם נולד עדותה ולפי הים, למדינת כשהלכה יבם לה היה

Ìi‰ ˙È„Óa ÌÈ ÈÏ Ôz ולא הים למדינת ובעלה היא הלכה – ƒ«ƒ»»ƒ¿ƒ««»
ואמרה: ובאה יבם, לה היה     שנולד כלומר

כך ואחר לחמותה, בן Ó‡,ÈÓÈשם ˙Ó Ck Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó :‰ »¿»≈«¬ƒ¿««»≈¿»ƒ
שאמרה: Ckאו Á‡Â ÈÓÈÈÏÚa להינשא אני ומותרת – ¿»ƒ¿««»«¬ƒ

אדם, יבם,Ó‡˙לכל לה שאין בחזקת הים למדינת הלכה שהרי – ∆¡∆∆
נאמנת, היא לפיכך זו מחזקה בדבריה עצמה את מוציאה ואינה והואיל

שהתיר הפה הוא שאסר שהפה אדם, לכל להינשא ומותרת
            

,Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÓÈÂ dÏÚe ‡È‰ ‰ÎÏ‰משם ‡Ó‰:וכשבאה »¿»ƒ«¬»ƒ»»ƒ¿ƒ««»»¿»
ÈÓÈ ˙Ó Ck Á‡Â ÈÏÚa ˙Óמת שאמרה: Ckאו Á‡Â ÈÓÈ ≈«¬ƒ¿««»≈¿»ƒ¿»ƒ¿««»

אדם,ÈÏÚaמת לכל להינשא אני ומותרת –˙Ó‡ dÈ‡ שהואיל – «¬ƒ≈»∆¡∆∆
לאחר  לייבום זקוקה בחזקת והיתה הים, למדינת יבמה גם עמה והלך

מחזקתה, עצמה להפקיע בדבריה נאמנת אינה בעלה, ≈∆ÔÈ‡Lמיתת
‡NpzL ÈÓÈ ˙Ó :ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰,חליצה בלא לאחר – »ƒ»∆¡∆∆«≈¿»ƒ∆ƒ»≈

עליה  שחזקה משום לה, להאמין חכמים הקילו בעלה לגבי שדווקא
רוצה  היא שאין בעלה, מיתת בדבר היטב שתחקור עד תינשא שלא
ותפסיד  זה ועל הראשון בעלה על כך אחר שתיאסר עצמה לקלקל
אבל  לאחר, שנישאה איש אשת כדין ממזרים, בניה ויהיו כתובתה,
שמא  לחשוש ויש שונאתו, היא שלפעמים לה, האמינו לא יבמה לגבי

מזיקתו; עצמה להוציא רוצה ‡È˙BÁהיא ‰˙Ó :‡GÂ נאמנת ואינה – ¿≈»¬ƒ
אחותי", "מתה zLB˙ÈÏלומר Òk שהואיל אחותה, בעל של – ∆ƒ»≈¿≈

לו  נישאת היא הרי אחותה, בעל עם בנישואיה עצמה מקלקלת ואינה
אחותה. מיתת על הרבה לחקור Ó˙מבלי :ÓBÏ ÔÓ‡ LÈ‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ∆¡»«≈

BzL‡ ÌaÈiL ,ÈÁ‡,בה נתן עינו שמא שחוששים –‰˙Ó :‡GÂ »ƒ∆¿«≈ƒ¿¿≈»
ÈzL‡,"אשתי "מתה לומר: נאמן האיש אין וכן –˙‡ ‡OiL ƒ¿ƒ∆ƒ»∆

d˙BÁ‡.לעיל שהזכרנו חשש מאותו – שלא הטעם, כותב ¬»
עגונה התרת משום אלא אחד עד חכמים האמינו   

נישאת  שאינה איש אשת על שחזקה משום לעיל, שהבאנו ומהטעם
בעלה שמת היטב לה שמתברר עד לאחר   

שהתיר". הפה הוא שאסר ש"הפה משום לעיל, ששנינו בכגון או

א ה נ ש מ ר ו א ב

Ìi‰ ˙È„ÓÏ d˙ˆÂ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰ עוד לבעלה שהיתה – »ƒ»∆»««¬»¿»»»ƒ¿ƒ««»
מכאן, כשהלך בנים לו היו ולא הים, למדינת עמה הלך והוא אשה,

‡Npz ‡G ,CÈÏÚa ˙Ó :dÏ eÓ‡Â e‡e היו ולא שהואיל – »¿»¿»≈«¬ƒƒ»≈
לייבום, זקוקה בחזקת היא הרי הים, למדינת כשהלך לבעלה בנים

d˙ˆ ‡È‰ ˙aÚÓ ‡nL Ú„zL „Ú ,ÌaÈ˙z ‡GÂ ולד ותלד – ¿ƒ¿«≈«∆≈«∆»¿À∆∆ƒ»»»
ותיאסר  קיימא של הולד יהא לא שמא או להתייבם, ותיאסר קיימא של
שחלוצה  משום אסור, לה לחלוץ שאף מבואר, בגמרא לאחר. להינשא
של  ולד צרתה שילדה כך אחר ויימצא תחלוץ ואם לכהונה, פסולה
לכהונה  כשרה שהיא להכריז צורך יהא כלום, אינה וחליצתה קיימא
שחלצה  אדם ידע שמא חשש ויש החליצה, אותה מחמת נפסלה ולא
אחר  אותה וכשיראה כלום, שאינה החליצה על ההכרזה את ישמע ולא
מתחילה  היתה אם ברם, לכהן. מותרת שחלוצה יאמר לכהן, נשואה כך

לה. לחלוץ מותר גרושה, שהיתה כגון לכהן, BÓÁ˙פסולה dÏ ‰˙È‰»¿»»»
חמות  לה היתה אחים, ובלא בנים בלא בעלה שמת האשה כלומר –

הים, LLBÁ˙במדינת dÈ‡ זקוקה והיא בן חמותה ילדה שמא – ≈»∆∆
לייבום. ÏÓ‡‰לו ‰˙ˆÈ,מעוברת כשהיא מכאן חמותה יצאה – »¿»¿≈»
˙LLBÁ; לייבום לו זקוקה והיא בן, חמותה ילדה שמא –Èa ∆∆«ƒ

˙LLBÁ dÈ‡ :ÓB‡ ÚLB‰È שמא ספקות, שני כאן שיש לפי – ¿À«≈≈»∆∆
נקבה  שמא ילדה, לומר תמצא ואם הפילה, אלא חמותה ילדה לא

ילדה.   

ב ה נ ש מ ר ו א ב

˙BÓÈ ÈzL ממדינת שבאו ושמעון, ראובן אחים, שני של נשיהם – ¿≈¿»
ÈÏÚaהים, ˙Ó :˙ÓB‡ BÊÂ ,ÈÏÚa ˙Ó :˙ÓB‡ BÊ אחת כל – ∆∆≈«¬ƒ¿∆∆≈«¬ƒ

בנים), (בלא בעלה שמת ואמרה, באה dÏÚaמהן ÈtÓ ‰eÒ‡ BÊ¬»ƒ¿≈«¬»
BÊ ÏL dÏÚa ÈtÓ ‰eÒ‡ BÊÂ ,BÊ ÏL אסורה מהן אחת כל – ∆¿¬»ƒ¿≈«¬»∆

חי, הוא שמא שחוששים חברתה, של בעלה מפני לאחרים להינשא
היא  אין שמת, אומרת שאשתו פי על ואף לייבום; לו זקוקה היא והרי
לחברתה  להעיד נאמנת היבמה שאין לאחרים, זו את להתיר נאמנת

   ÌÈ„Ú BÊÏ,בעלה שמת –ÌÈ„Ú ÔÈ‡ BÊÏÂ– אלא »≈ƒ¿»≈≈ƒ
ולאשתו  עדים יש ראובן של שלאשתו כגון בעלי", "מת אומרת: שהיא
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עדים : אין שמעון ÌÈ„Úשל dÏ LiL היינו ‡˙ עדים, לה שיש זו – ∆∆∆»≈ƒ
ראובן, של (שמעון)‡eÒ‰אשתו יבמה שמא לאחרים, להינשא – ¬»

אינה  שמעון) של (אשתו יבמתה ועדות שמת , עדים אין שהרי חי,
לחברתה; מעידה היבמה שאין מזיקתה, להפקיעה ÔÈ‡Lמועילה ˙‡Â¿∆∆≈

ÌÈ„Ú dÏ,שמעון של אשתו היינו עדים, לה שאין וזו –˙zÓ– »≈ƒÀ∆∆
"מת  לומר: היא שנאמנת נאסרת, אינה בעלה מפני שהרי לאחרים,
מיתת  על מעידים עדים שהרי נאסרת, אינה יבמה מפני ואף בעלי",

בזה מועיל אחד עד שאפילו סוברים, יש יבמה.   

ÌÈa ÔÈ‡ BÊÏÂ ÌÈa BÊÏ,ממנו בנים יש ראובן של לאשתו – »»ƒ¿»≈»ƒ
ואין  בעלי", "מת  אומרת: אחת וכל בנים, אין שמעון של ולאשתו

לזו, ולא לזו לא ÌÈaעדים dÏ LiL ראובן,‡˙ של אשתו – ∆∆∆»»ƒ
˙zÓ לעדות בשבילה שתצטרך זיקה בה אין שהרי להינשא, – À∆∆

ÌÈaיבמתה, dÏ ÔÈ‡L ˙‡Â,שמעון של אשתו –‰eÒ‡ להינשא – ¿∆∆≈»»ƒ¬»
ואין  לייבום, לו זקוקה היא והרי חי, ראובן שמא שחוששים לאחרים,

יבמתה. עדות פי על אותה יבמותeÓaÈ˙מתירים שתי שבאו – ƒ¿«¿
עדים  לא להן ואין בעלי", "מת אומרת: מהן אחת וכל הים, ממדינת
א): טו, (לעיל ששנינו כמו כאן, הנמצאים ליבמים ונתייבמו בנים, ולא

תתייבם, בעלי", "מת שאמרה: ‰ÔÈÓÈהאשה e˙Óe,בנים בלא – ≈«¿»ƒ
‡Np‰Ï ˙BeÒ‡ של בעלה מפני להינשא אסורה מהן אחת כל – ¬¿ƒ»≈

יבמות  אין  והרי לייבום, לו וזקוקה חי, הוא שמא שחוששים חברתה,
שמתו  בחזקת ליבמיהן נשואות שתיהן שהיו פי על ואף לזו. זו מעידות
עכשיו  אבל עצמן, עדות פי על אלא נתייבמו לא מקום מכל בעליהן,
יבמתה, עדות סמך על אלא לאחרים מהן אחת כל להתיר אפשר אי הרי

לחברתה. מעידה היבמה ez‰Âואין ÏÈ‡B‰ :ÓB‡ ÊÚÏ‡ Èa«ƒ∆¿»»≈ƒ¿À¿
ÔÈÓÈÏ,בעליהן שמתו בחזקת להן שנתייבמו –Ì„‡ ÏÎÏ ez‰ «¿»ƒÀ¿¿»»»

בחיים. הם בעליהן שמא חוששים אין ששוב –   
נתגרשו  אם או בנים, להם והיו להם, שנתייבמו היבמים מתו אם ברם,
יש  אם שאף אדם, לכל הן שמותרות מודה קמא תנא אף מיבמיהן,
אסורה  עכשיו הרי קיים, חברתה שבעל מהן, אחת כל לגבי חשש לנו

לו          

ג ה נ ש מ ר ו א ב

מיתה. עדות בדיני המשניות עוסקות מסכתנו סוף ועד מכאן

ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡,להינשא אשתו את להתיר כדי שמת, האדם על –‡l‡ ≈¿ƒƒ∆»

ÌËÁ‰ ÌÚ ÌÈt‰ Ûeˆt ÏÚ עם המת של פרצופו את שראו – ««¿«»ƒƒ«…∆
מעידים  אין חוטמו , שניטל או פרצופו  את ראו לא אם אבל חוטמו,
יש  חוטמו ; עם בפרצופו אלא ניכר אדם שאין הוא, אחר שמא עליו,
העינים  על לא משגיחים ואין הלחיים, היינו הפנים שפרצוף מפרשים

הפה על ולא    גם הוסיפו בגמרא ובברייתא
ראו חתפד  כן אם אלא שמת האדם על מעידים שאין כלומר

וחוטמו, ולחייו פדחתו BÙe‚aאת ÔÈÓÈÒ LiL Èt ÏÚ Û‡ היינו – ««ƒ∆≈ƒ»ƒ¿
אין  מסויים, גוון בעל או ארוך או קטן כגון מובהקים, שאינם סימנים

עליו, שחוששים ÂÈÏÎeמעידים מובהקים, סימנים אפילו בבגדיו, – ¿≈»
לו  שחסר כגון שבגופו, המובהקים בסימנים ברם, היו. שאולים שמא

עליו. מעידים מאבריו, ÔÈ„ÈÚÓאחד  ÔÈ‡,שמת האדם על –‡l‡ ≈¿ƒƒ∆»
BLÙ ‡ˆzL „Ú,גוסס כשראוהו ולא –„i‚Ó e‰e‡ elÙ‡Â– «∆≈≈«¿«¬ƒ»¿À»

העץ,eÏˆÂמנותח, על תלוי או –Ba ˙ÏÎB‡ ‰iÁ‰Â שהחיה או – ¿»¿««»∆∆
אלו  בכל יוצאה; נפשו שאין שבגופו במקום ודווקא ואוכלתו, דורסתו

נשמתו. שיצאה שיראו עד שמת עליו מעידים ÔÈ„ÈÚÓאין ÔÈ‡ על – ≈¿ƒƒ
שמת, GLהאדם „Ú ‡l‡ÌÈÓÈ ‰L שלושה בתוך שהכירוהו – ∆»«¿»»ƒ

שמראה  לפי כלום, עדותם אין ימים שלושה לאחר אבל למיתתו , ימים
ימים. שלושה  לאחר משתנה המת של a‡פניו Ôa ‰„e‰È Èa«ƒ¿»∆»»

˙BÚM‰ Ïk ‡GÂ ,˙BÓB˜n‰ Ïk ‡GÂ ,Ì„‡‰ Ïk ‡G :ÓB‡≈»»»»¿»«¿¿»«»
ÔÈÂL ויש שמן, אדם  כגון מותו , לאחר מהר שמשתנה אדם שיש – »ƒ

שממהר  שעה ויש חם, במקום כגון בו, להשתנות ממהר שהמת מקום,
האדם  לפי והכל קיץ, יום בצהרי כגון להשתנות, המקום המת ולפי

לחומרא. בין לקולא בין השעה, ולפי     

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ÏÙאדםÌÈnÏ,בהם טובע שראוהו –ÛBÒ Ô‰Ï LiL ÔÈa– »«««ƒ≈∆≈»∆
רוחותיהם, מארבע המים של סופם ורואה אדם ÔÈ‡Lשעומד ÔÈa≈∆≈

ÛBÒ Ô‰Ï,סביבם מכל סופם את רואה אדם שאין –‰eÒ‡ BzL‡ »∆ƒ¿¬»
מובא, בגמרא בברייתא חי. והוא המים מן  עלה שמא להינשא, –
נפל  שאם וסוברים, עליו חולקים חכמים אבל מאיר, רבי דברי שאלו

להינשא. מותרת אשתו סוף, להם שיש NÚÓ‰למים :È‡Ó Èa Ó‡»««ƒ≈ƒ«¬∆
GL Á‡Ï ‰ÏÚÂ ,ÏB„b‰ BÏ ÏÙpL „Á‡aÌÈÓÈ ‰L רבי – ¿∆»∆»«¿«»¿»»¿««¿»»ƒ

חי  אדם שפעמים המוכיח זה מעשה ידי על דבריו את לחזק בא  מאיר
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עדים : אין שמעון ÌÈ„Úשל dÏ LiL היינו ‡˙ עדים, לה שיש זו – ∆∆∆»≈ƒ
ראובן, של (שמעון)‡eÒ‰אשתו יבמה שמא לאחרים, להינשא – ¬»

אינה  שמעון) של (אשתו יבמתה ועדות שמת , עדים אין שהרי חי,
לחברתה; מעידה היבמה שאין מזיקתה, להפקיעה ÔÈ‡Lמועילה ˙‡Â¿∆∆≈

ÌÈ„Ú dÏ,שמעון של אשתו היינו עדים, לה שאין וזו –˙zÓ– »≈ƒÀ∆∆
"מת  לומר: היא שנאמנת נאסרת, אינה בעלה מפני שהרי לאחרים,
מיתת  על מעידים עדים שהרי נאסרת, אינה יבמה מפני ואף בעלי",

בזה מועיל אחד עד שאפילו סוברים, יש יבמה.   

ÌÈa ÔÈ‡ BÊÏÂ ÌÈa BÊÏ,ממנו בנים יש ראובן של לאשתו – »»ƒ¿»≈»ƒ
ואין  בעלי", "מת  אומרת: אחת וכל בנים, אין שמעון של ולאשתו

לזו, ולא לזו לא ÌÈaעדים dÏ LiL ראובן,‡˙ של אשתו – ∆∆∆»»ƒ
˙zÓ לעדות בשבילה שתצטרך זיקה בה אין שהרי להינשא, – À∆∆

ÌÈaיבמתה, dÏ ÔÈ‡L ˙‡Â,שמעון של אשתו –‰eÒ‡ להינשא – ¿∆∆≈»»ƒ¬»
ואין  לייבום, לו זקוקה היא והרי חי, ראובן שמא שחוששים לאחרים,

יבמתה. עדות פי על אותה יבמותeÓaÈ˙מתירים שתי שבאו – ƒ¿«¿
עדים  לא להן ואין בעלי", "מת אומרת: מהן אחת וכל הים, ממדינת
א): טו, (לעיל ששנינו כמו כאן, הנמצאים ליבמים ונתייבמו בנים, ולא

תתייבם, בעלי", "מת שאמרה: ‰ÔÈÓÈהאשה e˙Óe,בנים בלא – ≈«¿»ƒ
‡Np‰Ï ˙BeÒ‡ של בעלה מפני להינשא אסורה מהן אחת כל – ¬¿ƒ»≈

יבמות  אין  והרי לייבום, לו וזקוקה חי, הוא שמא שחוששים חברתה,
שמתו  בחזקת ליבמיהן נשואות שתיהן שהיו פי על ואף לזו. זו מעידות
עכשיו  אבל עצמן, עדות פי על אלא נתייבמו לא מקום מכל בעליהן,
יבמתה, עדות סמך על אלא לאחרים מהן אחת כל להתיר אפשר אי הרי

לחברתה. מעידה היבמה ez‰Âואין ÏÈ‡B‰ :ÓB‡ ÊÚÏ‡ Èa«ƒ∆¿»»≈ƒ¿À¿
ÔÈÓÈÏ,בעליהן שמתו בחזקת להן שנתייבמו –Ì„‡ ÏÎÏ ez‰ «¿»ƒÀ¿¿»»»

בחיים. הם בעליהן שמא חוששים אין ששוב –   
נתגרשו  אם או בנים, להם והיו להם, שנתייבמו היבמים מתו אם ברם,
יש  אם שאף אדם, לכל הן שמותרות מודה קמא תנא אף מיבמיהן,
אסורה  עכשיו הרי קיים, חברתה שבעל מהן, אחת כל לגבי חשש לנו

לו          

ג ה נ ש מ ר ו א ב

מיתה. עדות בדיני המשניות עוסקות מסכתנו סוף ועד מכאן

ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡,להינשא אשתו את להתיר כדי שמת, האדם על –‡l‡ ≈¿ƒƒ∆»

ÌËÁ‰ ÌÚ ÌÈt‰ Ûeˆt ÏÚ עם המת של פרצופו את שראו – ««¿«»ƒƒ«…∆
מעידים  אין חוטמו , שניטל או פרצופו  את ראו לא אם אבל חוטמו,
יש  חוטמו ; עם בפרצופו אלא ניכר אדם שאין הוא, אחר שמא עליו,
העינים  על לא משגיחים ואין הלחיים, היינו הפנים שפרצוף מפרשים

הפה על ולא    גם הוסיפו בגמרא ובברייתא
ראו חתפד  כן אם אלא שמת האדם על מעידים שאין כלומר

וחוטמו, ולחייו פדחתו BÙe‚aאת ÔÈÓÈÒ LiL Èt ÏÚ Û‡ היינו – ««ƒ∆≈ƒ»ƒ¿
אין  מסויים, גוון בעל או ארוך או קטן כגון מובהקים, שאינם סימנים

עליו, שחוששים ÂÈÏÎeמעידים מובהקים, סימנים אפילו בבגדיו, – ¿≈»
לו  שחסר כגון שבגופו, המובהקים בסימנים ברם, היו. שאולים שמא

עליו. מעידים מאבריו, ÔÈ„ÈÚÓאחד  ÔÈ‡,שמת האדם על –‡l‡ ≈¿ƒƒ∆»
BLÙ ‡ˆzL „Ú,גוסס כשראוהו ולא –„i‚Ó e‰e‡ elÙ‡Â– «∆≈≈«¿«¬ƒ»¿À»

העץ,eÏˆÂמנותח, על תלוי או –Ba ˙ÏÎB‡ ‰iÁ‰Â שהחיה או – ¿»¿««»∆∆
אלו  בכל יוצאה; נפשו שאין שבגופו במקום ודווקא ואוכלתו, דורסתו

נשמתו. שיצאה שיראו עד שמת עליו מעידים ÔÈ„ÈÚÓאין ÔÈ‡ על – ≈¿ƒƒ
שמת, GLהאדם „Ú ‡l‡ÌÈÓÈ ‰L שלושה בתוך שהכירוהו – ∆»«¿»»ƒ

שמראה  לפי כלום, עדותם אין ימים שלושה לאחר אבל למיתתו , ימים
ימים. שלושה  לאחר משתנה המת של a‡פניו Ôa ‰„e‰È Èa«ƒ¿»∆»»

˙BÚM‰ Ïk ‡GÂ ,˙BÓB˜n‰ Ïk ‡GÂ ,Ì„‡‰ Ïk ‡G :ÓB‡≈»»»»¿»«¿¿»«»
ÔÈÂL ויש שמן, אדם  כגון מותו , לאחר מהר שמשתנה אדם שיש – »ƒ

שממהר  שעה ויש חם, במקום כגון בו, להשתנות ממהר שהמת מקום,
האדם  לפי והכל קיץ, יום בצהרי כגון להשתנות, המקום המת ולפי

לחומרא. בין לקולא בין השעה, ולפי     

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ÏÙאדםÌÈnÏ,בהם טובע שראוהו –ÛBÒ Ô‰Ï LiL ÔÈa– »«««ƒ≈∆≈»∆
רוחותיהם, מארבע המים של סופם ורואה אדם ÔÈ‡Lשעומד ÔÈa≈∆≈

ÛBÒ Ô‰Ï,סביבם מכל סופם את רואה אדם שאין –‰eÒ‡ BzL‡ »∆ƒ¿¬»
מובא, בגמרא בברייתא חי. והוא המים מן  עלה שמא להינשא, –
נפל  שאם וסוברים, עליו חולקים חכמים אבל מאיר, רבי דברי שאלו

להינשא. מותרת אשתו סוף, להם שיש NÚÓ‰למים :È‡Ó Èa Ó‡»««ƒ≈ƒ«¬∆
GL Á‡Ï ‰ÏÚÂ ,ÏB„b‰ BÏ ÏÙpL „Á‡aÌÈÓÈ ‰L רבי – ¿∆»∆»«¿«»¿»»¿««¿»»ƒ

חי  אדם שפעמים המוכיח זה מעשה ידי על דבריו את לחזק בא  מאיר
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אסורה, אשתו סוף, להם שיש למים נפל אפילו והלכך ימים, כמה במים
ולא  במים, בו מת טובע שסתם זמן שיעור כדי שם ששהו פי על אף

ראוהו. ולא ימים לאחר עלה שמא חוששים  שכן שעלה, »«‡Óראוהו
‰Úna ÏBaËÏ „iL ‡ÓeÒa ‰NÚÓ :ÈÒBÈ Èa במקווה – «ƒ≈«¬∆¿»∆»«ƒ¿«¿»»

סוף, להם שיש מים שהם BÎLBÓשבמערה, „ÈÂ של מוליכו – ¿»«¿
שם,‡ÂÈÁהסומא, שניהם וטבעו הסומא, אחרי –‡ˆzL È„k e‰LÂ «¬»¿»¿≈∆≈≈
ÌLÙ,הטובעים של נפשם יציאת כדי  זמן שיעור –e‡ÈO‰Â «¿»¿ƒƒ

Ì‰È˙BL.להינשא מושכו ושל הסומא של לנשותיהם חכמים והתירו – ¿≈∆
להינשא.ו  מותרת אשתו סוף להם שיש במים שהטובע ¿eLÂמכאן

‡ÈÒÚa ‰NÚÓ,מקום שם –ÌiÏ e‰eÏLÏML „Á‡a שהורידוהו – «¬∆¿«¿»¿∆»∆ƒ¿¿«»
בחבלים, BÏ‚לים ‡l‡ Ì„Èa ‰ÏÚ ‡GÂ לא הים מן כשהעלוהו – ¿»»¿»»∆»«¿

רגלו; את אלא ÏÚÓÏe‰הוציאו ‰ek‡‰ ÔÓ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡– »¿¬»ƒƒ»«¿»¿«¿»
הברך, מן למעלה הרגל נקטעה הים Npz‡אם מן עלה שאפילו – ƒ»≈

מבואר, במפרשים טריפה. שנעשה לפי לחיות יוכל לא ראוהו, ולא
אינה  שטריפה שידוע לפי חודש, עשר שנים לאחר אלא תינשא שלא

חודש עשר שנים חיה     

   ‰hÓÏe ‰ek‡‰ ÔÓ הקטועה הרגל אם – ƒ»«¿»¿«»
ולמטה, הברך מן Npz‡היתה ‡G הוא ויכול טריפה נעשה שלא – ƒ»≈

הם, סוף להם שאין מים שהרי ראוהו, ולא הים מן עלה ושמא לחיות,
להינשא. היא אסורה הלכך

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ÚÓL elÙ‡,אדם –ÌÈLp‰ ÔÓ,עצמן לבין בינן משוחחות שהיו – ¬ƒ»«ƒ«»ƒ
ÈBÏtשהן LÈ‡ ˙Ó :˙BÓB‡,להעיד התכוונו לא אם אף –Bic ¿≈ƒ¿ƒ«

כדי  מת, שפלוני פיהן על ולהעיד דין לבית לילך הוא יכול כלומר –
זו, בעדות חכמים שהקילו בארנו, וכבר להינשא. אשתו את להתיר
שתחקור  עד תינשא שלא האשה על חזקה שכן עגונות, תקנת משום

כך. אחר עצמה תקלקל שלא כדי בעלה, מיתת בדבר e‰È„‰היטב Èa«ƒ¿»
ÔÈÎÏB‰ e‡ È‰ :ÌÈÓB‡ ˙B˜BÈz‰ ÔÓ ÚÓL elÙ‡ :ÓB‡≈¬ƒ»«ƒ«ƒ¿ƒ¬≈»¿ƒ

ÈBÏt LÈ‡ ˙‡ Ba˜ÏÂ „BtÒÏ המשנה שכוונת מבואר, בגמרא – ƒ¿¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ
באים "הרינו אומרים: שהתינוקות את היא, ומלקבור מלספוד

ההספד  על פרטים מספרים אותם שישמע גם וצריך פלוני", איש

וכדומה, במטתו עשו  וכך כך הספידוהו, ופלוני פלוני כגון והקבורה,
אשתו  את להתיר כדי מת, שפלוני פיהם על להעיד הוא יכול זה שבכגון

Ôek˙Óלהינשא. BÈ‡L ÔÈe Ôek˙Ó ‡e‰L ÔÈa האומר כלומר – ≈∆ƒ¿«≈≈∆≈ƒ¿«≈
להעיד, מתכוון שאינו בין להעיד, מתכוון שהוא בין פלוני, איש שמת
אשתו  את פיו על להתיר כדי כשרה עדותו תומו, לפי הוא שמסיח אלא

להינשא. פלוני Ï‡NÈaשל :ÓB‡ ‡a Ôa ‰„e‰È Èa ישראל – «ƒ¿»∆»»≈¿ƒ¿»≈
פיו, על פלוני של אשתו את משיאים אין פלוני, איש שמת »Ú„האומר

Ôek˙Ó ‡‰iL.עדות לשם –ÈBbe,מת שפלוני האומר, גוי –Ì‡ ∆¿≈ƒ¿«≈«ƒ
Ôek˙Ó ‰È‰,להעיד –˙e„Ú B˙e„Ú ÔÈ‡ פיו על משיאים ואין – »»ƒ¿«≈≈≈≈

תומו. לפי מסיח כשהוא אלא

בבא: בן יהודה רבי בדברי גורסים יש     ;הרי"ף)
שרבי  הדברים, ופירוש שבגמרא. המשנה בנוסח גם הגירסה וכן הרא"ש),
כשרה, עדותו אין מת שפלוני המעיד שגוי להשמיענו, בעיקר בא בבא בן יהודה
הוא; תומו לפי מסיח ורק להעיד, מתכוון אינו אם אלא פיו על משיאים ואין

רבי  אומר הגוי עדות להעיד וכנגד מתכוון הוא אפילו שבישראל בבא בן יהודה
כשרה עדותו   

ו ה נ ש מ ר ו א ב

‰l‰ B‡Ïe p‰ B‡Ï ÔÈ„ÈÚÓ,ביום המת את ראו לא אפילו – ¿ƒƒ¿«≈¿«¿»»
שמת. עליו מעידים הלבנה, לאור או בלילה הנר לאור ÔÈ‡ÈOÓe«ƒƒאלא

ÏB˜ ˙a Èt ÏÚ פי על אף מת", "פלוני ממרחק: קול שמעו אם – «ƒ«
הזה הקול את שהשמיע האדם את ראו שלא  

  ,מפרשים ויש לקמן; המובא במעשה כמפורש
קול  אלא עצמו הקול את שמעו שלא פי על אף היא: המשנה שכוונת

מת שפלוני (הד) בלבד הברה  לאשתו מתירים
‡LÈלהינשא. :Ó‡Â ‰‰ L‡ ÏÚ „ÓÚL „Á‡a ‰NÚÓ«¬∆¿∆»∆»««…»»¿»«ƒ

,Ì„‡ ÌL e‡ˆÓ ‡GÂ eÎÏ‰ ,˙Ó ÈBÏt ÌB˜nÓ ÈBÏt Ôa ÈBÏt¿ƒ∆¿ƒƒ»¿ƒ≈»¿¿»¿»»»
BzL‡ ˙‡ e‡ÈO‰Â.ששמעו הקול פי על פלוני של –‰NÚÓ eLÂ ¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¬∆

ÔBÓÏˆa,התחתון בגליל עיר –ÈBÏt LÈ‡ ,È‡ :Ó‡L „Á‡a ¿«¿¿∆»∆»«¬ƒƒ¿ƒ
,ÈBÏt LÈ‡ Ôaפלוני ממקום  È‰Â ,LÁ ÈÎL ∆ƒ¿ƒ¿»«ƒ»»«¬≈
eÎÏ‰Â ,˙Ó È‡,מת ומצאוהו אליו –e‰eÈk‰ ‡GÂ שנשתנו לפי – ¬ƒ≈¿»¿¿ƒƒ

‡BzLפניו, ˙‡ e‡ÈO‰Â.ממנו ששמעו הדברים סמך על – ¿ƒƒ∆ƒ¿
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ר ו א זב ה נ ש מ

‰M‰ aÚÏ ‡Úc‰Ï Èz„iLk :‡È˜Ú Èa Ó‡ היינו – »««ƒ¬ƒ»¿∆»«¿ƒƒ¿«¿¿»¿«≈«»»
ישראל, בארץ השנים לעבר שלא רומי מלכות שגזרה השמד, בשעת

ÈÏc ˙Èa LÈ‡ ‰ÈÓÁ È˙‡ˆÓ,מקום שם –ÈzÚÓL :ÈÏ Ó‡ »»ƒ¿∆¿»ƒ≈¿ƒ»«ƒ»«¿ƒ
,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ Ï‡NÈ ı‡a ‰M‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ∆»ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈«ƒ≈∆»

‡a Ôa ‰„e‰È Èa ‡l‡ בלבד בבא בן יהודה רבי שלדעת – ∆»«ƒ¿»∆»»
(ו, עדיות במסכת שמובא כמו אחד, עד פי על האשה את משיאים
אחד", עד פי על האשה את שמשיאין העיד... בבא בן יהודה "רבי א):

עליו. חולקים חכמים BÏאבל È˙ÈÓeÂ בית איש לנחמיה ואמרתי – ¿≈ƒ
) –דלי "נאום" מלשון נאומיתי, כמו  :(Ôk≈

ÌÈc‰ בן יהודה רבי על חולקים החכמים שכל הדברים, נכונים – «¿»ƒ
È„n‰L‰בבא. ÌÈÚ„BÈ Ìz‡ :ÈÓMÓ Ì‰Ï Ó‡ :ÈÏ Ó‡»«ƒ¡…»∆ƒ¿ƒ«∆¿ƒ∆«¿ƒ»

˙BÒÈ‚a ˙LaLÓ יכול איני הדרכים סכנת ומשום האויב, בחיילות – ¿À∆∆ƒ¿»
שם, החכמים לפני ולהעיד ישראל לארץ Ï‡ÈÏÓbלילך ÔaÓ ÈÏa˜Ó¿À»¿ƒ≈«»«¿ƒ≈

„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ‰M‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈOnL ,Ô˜f‰ תמסור זו ועדות – «»≈∆«ƒƒ∆»ƒ»«ƒ≈∆»
בשמי. Ï‡ÈÏÓbלהם Ôa ÈÙÏ ÌÈc‰ È˙Èˆ‰Â È˙‡aLÎe– ¿∆»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¿»ƒƒ¿≈«»«¿ƒ≈

a‡שביבנה, Ôa ‰„e‰È ÈaÏ Á e‡ˆÓ :Ó‡Â È„Ï ÁÓN»«ƒ¿»«¿»«»»»≈¿«ƒ¿»∆»»
כשמועתו. המעיד תנא עוד שיש –,Ï‡ÈÏÓb Ôa kÊ ÌÈc‰ CBzÓƒ«¿»ƒƒ¿««»«¿ƒ≈

‰ e‚‰pLÔ˜f‰ Ï‡ÈÏÓb Ôa ‡ÈO‰Â ,‡Ê‡ Ï˙a ÌÈ‚e ∆∆∆¿¬ƒ¿≈«¿»¿ƒƒ«»«¿ƒ≈«»≈
e˜ÊÁ‰Â ;„Á‡ „Ú Èt ÏÚ Ì‰È˙BL,ההלכה אצלם נתקבלה – ¿≈∆«ƒ≈∆»¿À¿¿

„Ú ÔÈ‡ÈOÓ ˙BÈ‰Ï e˜ÊÁ‰Â .„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒƒ«ƒ≈∆»¿À¿¿ƒ¿«ƒƒ≈
„Ú ÈtÓ מפי שמע אלא שמת ראה לא בעצמו שהוא עד פי על – ƒƒ≈

כך, שהעיד ÁÙL‰חברו ÈtÓ ,‰M‡ ÈtÓ ,„Ú ÈtÓ ואפילו – ƒƒ∆∆ƒƒƒ»ƒƒƒ¿»
הם  שפסולים פי על אף שפחה, מפי או אשה מפי או עבד מפי שמע

‡˙לעדות. ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡ :ÌÈÓB‡ ÚLB‰È ÈaÂ ÊÚÈÏ‡ Èa«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À«¿ƒ≈«ƒƒ∆
„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ‰M‡‰ לשני צריכים אלא כשר, הוא ואפילו – »ƒ»«ƒ≈∆»

כשרים. Ètעדים ÏÚ ‡GÂ ,‰M‡ Èt ÏÚ ‡G :ÓB‡ ‡È˜Ú Èa«ƒ¬ƒ»≈«ƒƒ»¿«ƒ
ÌÈB˜ Èt ÏÚ ‡GÂ ,‰ÁÙL Èt ÏÚ ‡GÂ ,„Ú– רבי א מודה בל ∆∆¿«ƒƒ¿»¿«ƒ¿ƒ

כשר. אחד עד פי על שמשיאים BÏעקיבא eÓ‡ לרבי חכמים – »¿
ÏÁÂ‰עקיבא: ,ÌÈÓz‰ ÈÚ ÚˆÏ eÎÏ‰L ÈÂÏ Èa ‰NÚÓ«¬∆ƒ¿≈≈ƒ∆»¿¿…«ƒ«¿»ƒ¿»»

˜cta e‰e‡È‰Â ,Cca Ì‰Ó „Á‡,שם והשאירוהו באכסניה, – ∆»≈∆«∆∆∆¡ƒ«À¿»

Ì˙ÊÁe,מצוער –˙È˜ctÏ eÓ‡גויה שהיתה –‰i‡ «¬»»»»¿«À¿»ƒ«≈
eÁ?כאן שהשארנו –e‡ÈO‰Â ,ÂÈz˜e ˙Ó :Ì‰Ï ‰Ó‡ ¬≈≈»¿»»∆≈¿«¿ƒ¿ƒƒ

BzL‡ לפי ‡˙ מסיחה שהיתה הפונדקית, של דבריה סמך על – ∆ƒ¿
מכאן BÏתומה; eÓ‡:עקיבא לרבי חכמים –˙‰k ‡‰z ‡GÂ »¿¿¿≈…∆∆

˙È˜ctk,המיוחסת האשה כלומר הכהנת, נאמנת תהא לא כלום – «À¿»ƒ
חכמים  האמינו שאם כלומר חכמים? שהאמינוה הפונדקית כאותה
שיאמינו  שכן כל תומה, לפי מסיחה שהיתה מתוך הגויה לפונדקית

ישראלית. Ó‡˙לאשה ˙È˜ct ‡‰zLÎÏ :Ì‰Ï Ó‡ כלומר – »«»∆ƒ¿∆¿≈À¿»ƒ∆¡∆∆
מעשה שבאותו אלא נאמנת, אינה הפונדקית ‰ÈˆB‡‰שאף ˙È˜ct‰«À¿»ƒƒ»

BÏÈÓ˙Â BÏ˜Ó Ì‰Ï,חברם של –B„Èa ‰È‰L ‰Bz ÙÒÂ– »∆«¿¿«¿ƒ¿≈∆»∆»»¿»
לפי  מסיחה שהיתה משום אלא לפונדקית חכמים האמינו שלא והרי

מפרשים: ויש חפציו. את להם הוציאה ואף תומה, 
 תהא פונדקית, אותה של כעדותה אשה כל עדות לכשתהא –

ראיות  ועל וכו', ותרמילו מקלו להם הוציאה הפונדקית שהרי נאמנת,
עדותה על ולא חכמים סמכו אלו  מקום מכל

            חוץ)
ד), טו, לעיל שנימנו נשים מחמש       

          הקלו שכן
במקומות  הטעם שבארנו כמו עגונות, תקנת משום זו בעדות חכמים

במסכתנו. אחדים

˙ Â  Â ˙ Î ˙ Î Ò Ó
א ה נ ש מ ר ו א ב

או  בכסף עדים, בפני תחילה מקדשה היה אשה, לישא איש כשעמד בישראל, לפנים
כונסה  היה הנישואין זמן וכשהגיע אביה. בבית ומשאירה ארוסתו, אותה ועושה בשטר,
בבת  ונישואין קידושין לסדר נוהגים בימינו ברם, ― לביתו. כאשתו ומביאה לחופה
היינו  ונישואין בטבעת, האשה קידושי הם (האירוסין) הקידושין החופה. בשעת אחת

וה"ייחוד". החופה
.בגט כשגירשה או הארוס כשמת אלא לאחרים מותרת ואינה איש, כאשת דינה

נחשדת  היא הרי לאשתו, בתולים מצא שלא בטענה הבעל בא הנישואים לאחר אם מכאן,
באה  מכאן בעלה, על אסורה שהיא ואפשר אירוסיה, בתקופת אחר לאיש שנבעלה
יושב  הדין בית שלמחרתו ליום, הבתולה נישואי את קבעו שחכמים ללמד, משנתנו
להביא  תיכף יוכל אשתו, לגבי חשד הבעל אצל יתעורר שאם כדי דינים, בעלי ומקבל

הדין. לבית טענתו
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ר ו א זב ה נ ש מ

‰M‰ aÚÏ ‡Úc‰Ï Èz„iLk :‡È˜Ú Èa Ó‡ היינו – »««ƒ¬ƒ»¿∆»«¿ƒƒ¿«¿¿»¿«≈«»»
ישראל, בארץ השנים לעבר שלא רומי מלכות שגזרה השמד, בשעת

ÈÏc ˙Èa LÈ‡ ‰ÈÓÁ È˙‡ˆÓ,מקום שם –ÈzÚÓL :ÈÏ Ó‡ »»ƒ¿∆¿»ƒ≈¿ƒ»«ƒ»«¿ƒ
,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ Ï‡NÈ ı‡a ‰M‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ∆»ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈«ƒ≈∆»

‡a Ôa ‰„e‰È Èa ‡l‡ בלבד בבא בן יהודה רבי שלדעת – ∆»«ƒ¿»∆»»
(ו, עדיות במסכת שמובא כמו אחד, עד פי על האשה את משיאים
אחד", עד פי על האשה את שמשיאין העיד... בבא בן יהודה "רבי א):

עליו. חולקים חכמים BÏאבל È˙ÈÓeÂ בית איש לנחמיה ואמרתי – ¿≈ƒ
) –דלי "נאום" מלשון נאומיתי, כמו  :(Ôk≈

ÌÈc‰ בן יהודה רבי על חולקים החכמים שכל הדברים, נכונים – «¿»ƒ
È„n‰L‰בבא. ÌÈÚ„BÈ Ìz‡ :ÈÓMÓ Ì‰Ï Ó‡ :ÈÏ Ó‡»«ƒ¡…»∆ƒ¿ƒ«∆¿ƒ∆«¿ƒ»

˙BÒÈ‚a ˙LaLÓ יכול איני הדרכים סכנת ומשום האויב, בחיילות – ¿À∆∆ƒ¿»
שם, החכמים לפני ולהעיד ישראל לארץ Ï‡ÈÏÓbלילך ÔaÓ ÈÏa˜Ó¿À»¿ƒ≈«»«¿ƒ≈

„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ‰M‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈOnL ,Ô˜f‰ תמסור זו ועדות – «»≈∆«ƒƒ∆»ƒ»«ƒ≈∆»
בשמי. Ï‡ÈÏÓbלהם Ôa ÈÙÏ ÌÈc‰ È˙Èˆ‰Â È˙‡aLÎe– ¿∆»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¿»ƒƒ¿≈«»«¿ƒ≈

a‡שביבנה, Ôa ‰„e‰È ÈaÏ Á e‡ˆÓ :Ó‡Â È„Ï ÁÓN»«ƒ¿»«¿»«»»»≈¿«ƒ¿»∆»»
כשמועתו. המעיד תנא עוד שיש –,Ï‡ÈÏÓb Ôa kÊ ÌÈc‰ CBzÓƒ«¿»ƒƒ¿««»«¿ƒ≈

‰ e‚‰pLÔ˜f‰ Ï‡ÈÏÓb Ôa ‡ÈO‰Â ,‡Ê‡ Ï˙a ÌÈ‚e ∆∆∆¿¬ƒ¿≈«¿»¿ƒƒ«»«¿ƒ≈«»≈
e˜ÊÁ‰Â ;„Á‡ „Ú Èt ÏÚ Ì‰È˙BL,ההלכה אצלם נתקבלה – ¿≈∆«ƒ≈∆»¿À¿¿

„Ú ÔÈ‡ÈOÓ ˙BÈ‰Ï e˜ÊÁ‰Â .„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒƒ«ƒ≈∆»¿À¿¿ƒ¿«ƒƒ≈
„Ú ÈtÓ מפי שמע אלא שמת ראה לא בעצמו שהוא עד פי על – ƒƒ≈

כך, שהעיד ÁÙL‰חברו ÈtÓ ,‰M‡ ÈtÓ ,„Ú ÈtÓ ואפילו – ƒƒ∆∆ƒƒƒ»ƒƒƒ¿»
הם  שפסולים פי על אף שפחה, מפי או אשה מפי או עבד מפי שמע

‡˙לעדות. ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡ :ÌÈÓB‡ ÚLB‰È ÈaÂ ÊÚÈÏ‡ Èa«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À«¿ƒ≈«ƒƒ∆
„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ‰M‡‰ לשני צריכים אלא כשר, הוא ואפילו – »ƒ»«ƒ≈∆»

כשרים. Ètעדים ÏÚ ‡GÂ ,‰M‡ Èt ÏÚ ‡G :ÓB‡ ‡È˜Ú Èa«ƒ¬ƒ»≈«ƒƒ»¿«ƒ
ÌÈB˜ Èt ÏÚ ‡GÂ ,‰ÁÙL Èt ÏÚ ‡GÂ ,„Ú– רבי א מודה בל ∆∆¿«ƒƒ¿»¿«ƒ¿ƒ

כשר. אחד עד פי על שמשיאים BÏעקיבא eÓ‡ לרבי חכמים – »¿
ÏÁÂ‰עקיבא: ,ÌÈÓz‰ ÈÚ ÚˆÏ eÎÏ‰L ÈÂÏ Èa ‰NÚÓ«¬∆ƒ¿≈≈ƒ∆»¿¿…«ƒ«¿»ƒ¿»»

˜cta e‰e‡È‰Â ,Cca Ì‰Ó „Á‡,שם והשאירוהו באכסניה, – ∆»≈∆«∆∆∆¡ƒ«À¿»

Ì˙ÊÁe,מצוער –˙È˜ctÏ eÓ‡גויה שהיתה –‰i‡ «¬»»»»¿«À¿»ƒ«≈
eÁ?כאן שהשארנו –e‡ÈO‰Â ,ÂÈz˜e ˙Ó :Ì‰Ï ‰Ó‡ ¬≈≈»¿»»∆≈¿«¿ƒ¿ƒƒ

BzL‡ לפי ‡˙ מסיחה שהיתה הפונדקית, של דבריה סמך על – ∆ƒ¿
מכאן BÏתומה; eÓ‡:עקיבא לרבי חכמים –˙‰k ‡‰z ‡GÂ »¿¿¿≈…∆∆

˙È˜ctk,המיוחסת האשה כלומר הכהנת, נאמנת תהא לא כלום – «À¿»ƒ
חכמים  האמינו שאם כלומר חכמים? שהאמינוה הפונדקית כאותה
שיאמינו  שכן כל תומה, לפי מסיחה שהיתה מתוך הגויה לפונדקית

ישראלית. Ó‡˙לאשה ˙È˜ct ‡‰zLÎÏ :Ì‰Ï Ó‡ כלומר – »«»∆ƒ¿∆¿≈À¿»ƒ∆¡∆∆
מעשה שבאותו אלא נאמנת, אינה הפונדקית ‰ÈˆB‡‰שאף ˙È˜ct‰«À¿»ƒƒ»

BÏÈÓ˙Â BÏ˜Ó Ì‰Ï,חברם של –B„Èa ‰È‰L ‰Bz ÙÒÂ– »∆«¿¿«¿ƒ¿≈∆»∆»»¿»
לפי  מסיחה שהיתה משום אלא לפונדקית חכמים האמינו שלא והרי

מפרשים: ויש חפציו. את להם הוציאה ואף תומה, 
 תהא פונדקית, אותה של כעדותה אשה כל עדות לכשתהא –

ראיות  ועל וכו', ותרמילו מקלו להם הוציאה הפונדקית שהרי נאמנת,
עדותה על ולא חכמים סמכו אלו  מקום מכל

            חוץ)
ד), טו, לעיל שנימנו נשים מחמש       

          הקלו שכן
במקומות  הטעם שבארנו כמו עגונות, תקנת משום זו בעדות חכמים

במסכתנו. אחדים

˙ Â  Â ˙ Î ˙ Î Ò Ó
א ה נ ש מ ר ו א ב

או  בכסף עדים, בפני תחילה מקדשה היה אשה, לישא איש כשעמד בישראל, לפנים
כונסה  היה הנישואין זמן וכשהגיע אביה. בבית ומשאירה ארוסתו, אותה ועושה בשטר,
בבת  ונישואין קידושין לסדר נוהגים בימינו ברם, ― לביתו. כאשתו ומביאה לחופה
היינו  ונישואין בטבעת, האשה קידושי הם (האירוסין) הקידושין החופה. בשעת אחת

וה"ייחוד". החופה
.בגט כשגירשה או הארוס כשמת אלא לאחרים מותרת ואינה איש, כאשת דינה

נחשדת  היא הרי לאשתו, בתולים מצא שלא בטענה הבעל בא הנישואים לאחר אם מכאן,
באה  מכאן בעלה, על אסורה שהיא ואפשר אירוסיה, בתקופת אחר לאיש שנבעלה
יושב  הדין בית שלמחרתו ליום, הבתולה נישואי את קבעו שחכמים ללמד, משנתנו
להביא  תיכף יוכל אשתו, לגבי חשד הבעל אצל יתעורר שאם כדי דינים, בעלי ומקבל

הדין. לבית טענתו
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ÈÚÈ‰ ÌBÈÏ ˙‡O ‰Ïe˙a הטעם כמבואר בשבת, רביעי ביום – ¿»ƒ≈¿»¿ƒƒ
‰ÈLÈÓÁנישאתÓÏ‡Â‰להלן, ÌBÈÏ,הטעם מבואר בגמרא – ¿«¿»»¿«¬ƒƒ

"שיהא  כדי בשבת, חמישי ליום האלמנה נישואי את קבעו שחכמים
שבת  וערב בשבת חמישי ימים, שלושה לפחות עמה שמח בעלה
היה  אחר, ביום נושאה היה ואילו ראשון; ביום למלאכתו ויצא ושבת"

למלאכתו. ויוצא מיד מניחה      
˙aMa ÌÈÓÚtL(בשבוע),˙BÈÚa ÔÈLBÈ ÔÈÈ„ Èza ∆«¬«ƒ««»»≈ƒƒ¿ƒ»¬»

ÈLÈÓÁ‰ ÌBie ÈM‰ ÌBiaעזרא תקנת לפי –    ««≈ƒ««¬ƒƒ
ÌÈÏe˙a ˙ÚË BÏ ‰È‰ Ì‡L שלא טענה לבעל תהא אם – ∆ƒ»»«¬«¿ƒ

בתולים לאשתו מצא  ÔÈc ˙ÈÏ ÌÈkLÓ ‰È‰ יהא – »»«¿ƒ¿≈ƒ
הדין. לבית טענתו ויביא עליו כעסו בעוד החמישי ביום למחר משכים
ושמא  לאשתו , ויתפייס דעתו  שתתיישב חשש יש שהות, לו תהא ואם
שואלים: בגמרא למשנתנו. בהקדמה שבארנו כמו עליו, אסורה היא

   שני ביום ישכים בתולים טענת לו תהא (ואם
ומשיבים: דין)? לבית       

         


היו  לא מהגמרא), לעיל (שהבאנו "שקדו" של הטעם שמשום מבארים, יש
שענין  בתולים, טענת  משום אלא הנישואין. מצוות את לעכב מתקנים חכמים
וקבעו  מיוחד; ליום הבתולה נישואי את לקבוע חכמים הוצרכו הוא, איסור של
יום  שקבעו וכיון "שקדו". של הטעם משום ראשון, ליום ולא הרביעי ליום

האלמנה לנישואי גם יום קבעו הבתולה, לנישואי    
ובלבד  יום, בכל נישאת אשה יום, יום יושבים דין שבית בזמן מקום ומכל

ימים שלושה בסעודה טורח הבעל שיהא

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הבעל  של ההתחייבות הוא הכתובה שעיקר בארנו וכבר הכתובה, בעיקר דנה משנתנו
לכשימות. או לכשיגרשנה תקבל שהיא מסויים, כסף בסכום לאשתו

‰Ïe˙a,שנישאת –d˙a˙k,כתובתה כסף –ÌÈ˙‡Ó:אומרים יש – ¿»¿À»»»«ƒ
אומרים: ויש תורה; של סלע חמישים שהם טהור, כסף דינרי מאתיים

וחמישה  עשרים אלא המאתיים שאין ונמצא מדינה, בכסף דינר מאתיים
טהור; כסף של לגרושה,ÓÏ‡Â‰דינרים הדין והוא שנישאת, –‰Ó ¿«¿»»»∆

דינר. מאה כתובתה סכום –ÔÓ ‰ˆeÏÁÂ ,‰Leb ,‰ÓÏ‡ ‰Ïe˙a¿»«¿»»¿»«¬»ƒ
ÔÈÒe‡‰ אשה היינו האירוסין, מן גרושה או אלמנה. שהיא בתולה – »≈ƒ

שהיא  או לחופה, שנכנסה קודם גירשה או הארוס ומת שנתארסה
מצוות  אחיו בה קיים הארוס שמת שלאחר היינו האירוסין, מן חלוצה

לאחרים,Ô˙a˙kחליצה, כשנישאו –ÌÈ˙‡Ó,בתולה כדין –LÈÂ ¿À»»»«ƒ¿≈
ÌÈÏe˙a ˙ÚË Ô‰Ï הרי בתולים, להן מצא לא השני הבעל שאם – »∆«¬«¿ƒ

שמקחו  והתברר כבתולות לו שנישאו מאחר כתובתן, את מפסידות הן
טעות. eib˙pLÂמקח  ecÙpL ,‰ÁÙM‰Â ‰ÈeM‰Â ˙Bib‰«ƒ∆¿«¿»¿«ƒ¿»∆ƒ¿¿∆ƒ¿«¿

eÁzLpLÂ,שנפדתה והשבויה אביה, עם יחד שנתגיירה הגיורת – ¿∆ƒ¿«¿¿
שנשתחררה, הכנענית והשפחה  GL ˙BaÓ ˙B˙eÁtL ¿ƒ¿»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL,ביאה ביאתן אין נבעלו, אם שאף –Ô˙a˙k »ƒ¿∆»¿À»»
ÌÈ˙‡Ó,הן בתולות שבחזקת –ÌÈÏe˙a ˙ÚË Ô‰Ï LÈÂ שאם – »«ƒ¿≈»∆«¬«¿ƒ

שבארנו  כמו כתובתן, את מפסידות הן הרי בתולות, היו שלא התברר
לעיל.

ג ה נ ש מ ר ו א ב

דברים: שלושה הכתובה בענין למדנו הקודמת סכום במשנה – שנישאת בתולה

דינר; מאתיים כשהיא כתובתה גרושה, או אלמנה כגון בעולה, בחזקת כבר שהיא אשה

דינר; מאה של  לכתובה אלא זכאית  אינה לאחר, בתולה נישאת בחזקת שנישאה אשה

כתובתה. את מפסידה הריהי טעות, מקח מקחו ונמצא בעולה, שהיתה כך אחר והתברר
ללמדנו: זו משנה באה ענין באותו – בהיותה אפילו או קטנה, בהיותה שנבעלה אשה

בתולה; בחזקת הריהי קטן, ידי על שנבעלה אלא גדולה בתוליה כבר שאבדו אשה

שנ  כתובתה סכום – מכה וחכמים.מחמת מאיר רבי של במחלוקת וי

‰pËw‰ ÏÚ ‡aL ÏB„b‰,אחד ויום שנים שלש מבת פחותה – «»∆»««¿«»
בתוליה, לה וחוזרים ביאה, ביאתה תשע ÔËw‰Âשאין מבן פחות – ¿«»»

אחד, ויום ‰ÏB„b‰שנים ÏÚ ‡aL ואינה ביאה, ביאתו שאין – ∆»««¿»
בבתוליה, ıÚפוגעת ˙kÓe ואבדו בתוליה  במקום בעץ שנחבטה – À«≈

המכה, מחמת הבתולים ÌÈ˙‡Óלה Ô˙a˙k כך אחר כשנישאו – ¿À»»»«ƒ
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È‡Óלאיש, Èa Èc דינה עץ מוכת אף מאיר רבי שלדעת – ƒ¿≈«ƒ≈ƒ
לאיש. נבעלה שלא מאחר ıÚכבתולה, ˙kÓ :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒÀ«≈

‰Ó d˙a˙k.בעולה כדין –  ¿À»»»∆

ד ה נ ש מ ר ו א ב

או  אלמנה ולכן מחזקתה, הבתולה את מוציאים האירוסין שאין למדנו, ב) (משנה  לעיל
ללמד, באה משנתנו – מאתיים. כתובתה אחר, לאיש נישאת כשהיא האירוסין, מן גרושה
חזקתה  הורעה מקום מכל נבעלה, לא שעדיין הוכחות שיש פי על אף לחופה, שמשנכנסה
בחזקת  והשבויה, הכנענית והשפחה שהנכרית ללמד, משנתנו באה כן הבתולה. של
בהיותן  השבויה ונפדתה השפחה ונשתחררה הנכרית נתגיירה אם ואמנם הן; בעולות
הללו  השינויים היו אם אבל בתולות, להיות הן שחוזרות ב), (משנה לעיל שנינו קטנות,

בעולות. בחזקת הן הרי ומעלה, אחד ויום שנים שלש בנות בהיותן

ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ‰ˆeÏÁÂ ,‰Leb ,‰ÓÏ‡ ‰Ïe˙a שהיא בתולה – ¿»«¿»»¿»«¬»ƒ«ƒƒ
לחופה,אלמנה, נכנסה שכבר היינו הנישואין, מן חלוצה, או גרושה או

נבעלה, שלא היא, בתולה עדיין לאחר,Ô˙a˙kאבל כשנישאו –‰Ó ¿À»»»∆
בירושלמי  בעולות; בחזקת הן הרי לחופה, שמשנכנסו דינר, מאה –

חינה. שבטל משום הטעם, ÌÈÏe˙aמבואר ˙ÚË Ô‰Ï ÔÈ‡Â אף – ¿≈»∆«¬«¿ƒ
מפסידה  אינה בתולים , לה  מצא ולא כבתולה, השני בעלה נשאה אם

מנה. של הכתובה ecÙpLאת ,‰ÁÙM‰Â ‰ÈeM‰Â ˙Bib‰«ƒ∆¿«¿»¿«ƒ¿»∆ƒ¿
eÁzLpLÂ eib˙pLÂ שנפדתה והשבויה שנתגיירה, הגיורת – ¿∆ƒ¿«¿¿∆ƒ¿«¿¿

שנשתחררה, הכנענית GLוהשפחה ˙Ba ÏÚ ˙B˙ÈÌBÈÂ ÌÈL L ¿≈«¿»»ƒ¿
„Á‡,ומעלה אחד ויום שנים שלש בנות בהיותן –Ô˙a˙k כשהן – ∆»¿À»»

לאיש, שבארנו Ó‰נישאות כמו הן, בעולות שבחזקת דינר, מאה – »∆
למשנתנו, ÌÈÏe˙aבהקדמה ˙ÚË Ô‰Ï ÔÈ‡Â שלא הבעל טענת – ¿≈»∆«¬«¿ƒ

מנה. של כתובתה את להפסידה כדי טענה אינה בתולים להן מצא

ה ה נ ש מ ר ו א ב

נישאה  אם ולפיכך היא, בתולה בחזקת האירוסין, מן הגרושה או שהאלמנה לעיל, שנינו
אם  – איסור מבחינת גם בירור; צריכה טענתו בתולים, בטענת השני בעלה ובא לאחר,
משנתנו  מאתיים. לכתובת זכאית אשתו אם – ממון מבחינת וגם עליו, אסורה אינה אשתו
אינו  ארוסתו, כשהיתה הנישואין, לפני אשתו עם מתייחד היה הבעל שאם ללמד, באה

בתולים. בטענת הנישואין לאחר לבוא יכול

ÌÈ„Úa ‡HL ‰„e‰Èa ÂÈÓÁ Ïˆ‡ ÏÎB‡‰ היו נוהגים שכן – »≈≈∆»ƒƒ»∆¿≈ƒ
קוד  ארוסתו אבי בבית שוהה שהארוס אצלו,ביהודה, וסועד לנישואין ם

אהבתו  ותיכנס בה גס לבו שיהא כדי ארוסתו, עם להתייחד לו ונותנים
שלא ללבה ביהודה כן הנוהג שכל ללמדנו, המשנה ובאה

ÌÈÏe˙aבעדים, ˙ÚË ÔBÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ לאחר לבוא יכול אינו – ≈»ƒ¿«¬«¿ƒ
בתולים, לאשתו מצא שלא בטענה dnÚהנישואין „ÁÈ˙nL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»

בא  עצמו הוא שמא לחוש ויש לעיל, שבארנו כמו הנישואין, לפני –

עמה  שהתייחד מאחר עליה, בא לא שהוא לומר נאמן ואינו עליה;
בעדים. Ô‰kשלא ˙ÓÏ‡ ˙Á‡Â Ï‡NÈ ˙ÓÏ‡ ˙Á‡ בין – «««¿¿«ƒ¿»≈¿«««¿¿«…≈

כהן, בת אלמנה ובין ישראל בת השני,Ô˙a˙kאלמנה מהבעל –‰Ó ¿À»»»∆
בתולה  מכתובת גדולה כתובתה כהן בת בתולה ברם, דינר. מאה –

שכן ישראל, ÌÈ‰kבת ÏL ÔÈc ˙Èa דין בית היה המקדש בבית – ≈ƒ∆…¬ƒ
הכהונה, יחוסי על ושומרים הכהנים בענייני דנים שהיו כהנים, של

Ïe˙aÏ‰והם ÔÈBb eÈ‰,לישראל שכן ומכל לכהן, שנישאה כהן בת – »ƒ«¿»
ÊeÊ ˙B‡Ó Úa‡ישראל בת בתולה מכתובת כפליים –  «¿«≈

 ÌÈÓÎÁ Ì„Èa eÁÓ ‡GÂ מנהג בזה ראו חכמים אדרבא, – ¿ƒ¿»»¬»ƒ
בישראל המיוחסות המשפחות בכל להנהיג שראוי טוב,

יפרשו  שלא כדי כהן, אלמנת של כתובתה העלו שלא הטעם, מפרשים יש
בת  בתולה עם שנתחתן מוטב אומרים: היו כתובתה, מעלים היו שאם ממנה,

כהן. בת אלמנה עם מאשר ישראל

בענין    ושלושה עשרים של דין לבתי שהכוונה מפרשים, יש
ועיר  עיר בכל ושלושה עשרים של דין בתי שהיו כדרך הכהנים, בערי שהיו

ישראל מערי   .

ו ה נ ש מ ר ו א ב

משנה  לאשתו. איש שבין בדברים להיכנס מבלי בתולים, בטענת המשניות עסקו כה עד
בטענה  הבעל שבא בשעה לאשתו, איש שבין ודברים בדין עוסקות שלאחריה והמשנה זו

בתולים. לה מצא שלא

‰M‡‰ ˙‡ ‡NBp‰,בתולה בחזקת –ÌÈÏe˙a dÏ ‡ˆÓ ‡GÂ– «≈∆»ƒ»¿»»»¿ƒ
אלא בכך, מודה ÈzÒ‡ואשתו ÈzÒ‡MÓ :˙ÓB‡ ‡È‰ לאחר – ƒ∆∆ƒ∆≈«¿«ƒ∆¡«¿ƒ

אדם, אותי אנס E„Nהאירוסין ‰ÙÁzÒÂ שדך על בא סוחף ומטר – ¿ƒ¿«¬»»∆
שנאנסתי, מזלך לך גרם ברשותך, כבר שהייתי לאחר כלומר ושטפה,

לכתובתי. זכאית –l‰Â‰ואני בעלה והוא, –ÈÎ ‡G :ÓB‡– ¿«»≈ƒ
נכונים, אינם דבריך שמא ‡CÈzÒכלומר ‡HL „Ú ‡l‡ קודם – ∆»«∆≈«¿ƒ

נבעלת, eÚË˙שאירסתיך Á˜Ó ÈÁ˜Ó ‰È‰Â בחזקת שנשאתיך – ¿»»ƒ¿ƒ∆«»
כתובתך; את מפסידה את ולכן אותי, והטעית Ï‡ÈÏÓbבתולה Ôa«»«¿ƒ≈

˙Ó‡ :ÌÈÓB‡ ÊÚÈÏ‡ ÈaÂ והיא עלינו, נאמנות טענותיה – ¿«ƒ¡ƒ∆∆¿ƒ∆¡∆∆
שהאשה  לפי בגמרא, מבואר הטעם דינר. מאתיים של לכתובתה זכאית

ואף טוע  עדיף; ברי ושמא וברי שמא, טענת טוען והבעל ברי טענת נת
עליו  מחברו והמוציא בעליו בחזקת ממון העמד לומר: שיש פי על
על  האשה את מעמידים שכאן לפי כן, אומרים אין מקום מכל הראיה,

לאירוסין. עד היוולדה מיום בתולה שהיתה ÚLB‰Èחזקתה Èa«ƒ¿À«
!ÔÈiÁ e‡ ‰ÈtÓ ‡G :ÓB‡,דבריה על סומכים אנו אין כלומר – ≈ƒƒ»»«ƒ

Ò‡˙z ‡HL „Ú ‰ÏeÚa ˙˜ÊÁa BÊ È‰ ‡l‡ מחזיקים אנו – ∆»¬≈¿∆¿«¿»«∆ƒ¿»≈
לו, שנתארסה קודם שנבעלה בחזקת ezÚË‰Âאותה לו שנישאה – ¿ƒ¿«

   



קמז      
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È‡Óלאיש, Èa Èc דינה עץ מוכת אף מאיר רבי שלדעת – ƒ¿≈«ƒ≈ƒ
לאיש. נבעלה שלא מאחר ıÚכבתולה, ˙kÓ :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒÀ«≈

‰Ó d˙a˙k.בעולה כדין –  ¿À»»»∆

ד ה נ ש מ ר ו א ב

או  אלמנה ולכן מחזקתה, הבתולה את מוציאים האירוסין שאין למדנו, ב) (משנה  לעיל
ללמד, באה משנתנו – מאתיים. כתובתה אחר, לאיש נישאת כשהיא האירוסין, מן גרושה
חזקתה  הורעה מקום מכל נבעלה, לא שעדיין הוכחות שיש פי על אף לחופה, שמשנכנסה
בחזקת  והשבויה, הכנענית והשפחה שהנכרית ללמד, משנתנו באה כן הבתולה. של
בהיותן  השבויה ונפדתה השפחה ונשתחררה הנכרית נתגיירה אם ואמנם הן; בעולות
הללו  השינויים היו אם אבל בתולות, להיות הן שחוזרות ב), (משנה לעיל שנינו קטנות,

בעולות. בחזקת הן הרי ומעלה, אחד ויום שנים שלש בנות בהיותן

ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ‰ˆeÏÁÂ ,‰Leb ,‰ÓÏ‡ ‰Ïe˙a שהיא בתולה – ¿»«¿»»¿»«¬»ƒ«ƒƒ
לחופה,אלמנה, נכנסה שכבר היינו הנישואין, מן חלוצה, או גרושה או

נבעלה, שלא היא, בתולה עדיין לאחר,Ô˙a˙kאבל כשנישאו –‰Ó ¿À»»»∆
בירושלמי  בעולות; בחזקת הן הרי לחופה, שמשנכנסו דינר, מאה –

חינה. שבטל משום הטעם, ÌÈÏe˙aמבואר ˙ÚË Ô‰Ï ÔÈ‡Â אף – ¿≈»∆«¬«¿ƒ
מפסידה  אינה בתולים , לה  מצא ולא כבתולה, השני בעלה נשאה אם

מנה. של הכתובה ecÙpLאת ,‰ÁÙM‰Â ‰ÈeM‰Â ˙Bib‰«ƒ∆¿«¿»¿«ƒ¿»∆ƒ¿
eÁzLpLÂ eib˙pLÂ שנפדתה והשבויה שנתגיירה, הגיורת – ¿∆ƒ¿«¿¿∆ƒ¿«¿¿

שנשתחררה, הכנענית GLוהשפחה ˙Ba ÏÚ ˙B˙ÈÌBÈÂ ÌÈL L ¿≈«¿»»ƒ¿
„Á‡,ומעלה אחד ויום שנים שלש בנות בהיותן –Ô˙a˙k כשהן – ∆»¿À»»

לאיש, שבארנו Ó‰נישאות כמו הן, בעולות שבחזקת דינר, מאה – »∆
למשנתנו, ÌÈÏe˙aבהקדמה ˙ÚË Ô‰Ï ÔÈ‡Â שלא הבעל טענת – ¿≈»∆«¬«¿ƒ

מנה. של כתובתה את להפסידה כדי טענה אינה בתולים להן מצא

ה ה נ ש מ ר ו א ב

נישאה  אם ולפיכך היא, בתולה בחזקת האירוסין, מן הגרושה או שהאלמנה לעיל, שנינו
אם  – איסור מבחינת גם בירור; צריכה טענתו בתולים, בטענת השני בעלה ובא לאחר,
משנתנו  מאתיים. לכתובת זכאית אשתו אם – ממון מבחינת וגם עליו, אסורה אינה אשתו
אינו  ארוסתו, כשהיתה הנישואין, לפני אשתו עם מתייחד היה הבעל שאם ללמד, באה

בתולים. בטענת הנישואין לאחר לבוא יכול

ÌÈ„Úa ‡HL ‰„e‰Èa ÂÈÓÁ Ïˆ‡ ÏÎB‡‰ היו נוהגים שכן – »≈≈∆»ƒƒ»∆¿≈ƒ
קוד  ארוסתו אבי בבית שוהה שהארוס אצלו,ביהודה, וסועד לנישואין ם

אהבתו  ותיכנס בה גס לבו שיהא כדי ארוסתו, עם להתייחד לו ונותנים
שלא ללבה ביהודה כן הנוהג שכל ללמדנו, המשנה ובאה

ÌÈÏe˙aבעדים, ˙ÚË ÔBÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ לאחר לבוא יכול אינו – ≈»ƒ¿«¬«¿ƒ
בתולים, לאשתו מצא שלא בטענה dnÚהנישואין „ÁÈ˙nL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»

בא  עצמו הוא שמא לחוש ויש לעיל, שבארנו כמו הנישואין, לפני –

עמה  שהתייחד מאחר עליה, בא לא שהוא לומר נאמן ואינו עליה;
בעדים. Ô‰kשלא ˙ÓÏ‡ ˙Á‡Â Ï‡NÈ ˙ÓÏ‡ ˙Á‡ בין – «««¿¿«ƒ¿»≈¿«««¿¿«…≈

כהן, בת אלמנה ובין ישראל בת השני,Ô˙a˙kאלמנה מהבעל –‰Ó ¿À»»»∆
בתולה  מכתובת גדולה כתובתה כהן בת בתולה ברם, דינר. מאה –

שכן ישראל, ÌÈ‰kבת ÏL ÔÈc ˙Èa דין בית היה המקדש בבית – ≈ƒ∆…¬ƒ
הכהונה, יחוסי על ושומרים הכהנים בענייני דנים שהיו כהנים, של

Ïe˙aÏ‰והם ÔÈBb eÈ‰,לישראל שכן ומכל לכהן, שנישאה כהן בת – »ƒ«¿»
ÊeÊ ˙B‡Ó Úa‡ישראל בת בתולה מכתובת כפליים –  «¿«≈

 ÌÈÓÎÁ Ì„Èa eÁÓ ‡GÂ מנהג בזה ראו חכמים אדרבא, – ¿ƒ¿»»¬»ƒ
בישראל המיוחסות המשפחות בכל להנהיג שראוי טוב,

יפרשו  שלא כדי כהן, אלמנת של כתובתה העלו שלא הטעם, מפרשים יש
בת  בתולה עם שנתחתן מוטב אומרים: היו כתובתה, מעלים היו שאם ממנה,

כהן. בת אלמנה עם מאשר ישראל

בענין    ושלושה עשרים של דין לבתי שהכוונה מפרשים, יש
ועיר  עיר בכל ושלושה עשרים של דין בתי שהיו כדרך הכהנים, בערי שהיו

ישראל מערי   .

ו ה נ ש מ ר ו א ב

משנה  לאשתו. איש שבין בדברים להיכנס מבלי בתולים, בטענת המשניות עסקו כה עד
בטענה  הבעל שבא בשעה לאשתו, איש שבין ודברים בדין עוסקות שלאחריה והמשנה זו

בתולים. לה מצא שלא

‰M‡‰ ˙‡ ‡NBp‰,בתולה בחזקת –ÌÈÏe˙a dÏ ‡ˆÓ ‡GÂ– «≈∆»ƒ»¿»»»¿ƒ
אלא בכך, מודה ÈzÒ‡ואשתו ÈzÒ‡MÓ :˙ÓB‡ ‡È‰ לאחר – ƒ∆∆ƒ∆≈«¿«ƒ∆¡«¿ƒ

אדם, אותי אנס E„Nהאירוסין ‰ÙÁzÒÂ שדך על בא סוחף ומטר – ¿ƒ¿«¬»»∆
שנאנסתי, מזלך לך גרם ברשותך, כבר שהייתי לאחר כלומר ושטפה,

לכתובתי. זכאית –l‰Â‰ואני בעלה והוא, –ÈÎ ‡G :ÓB‡– ¿«»≈ƒ
נכונים, אינם דבריך שמא ‡CÈzÒכלומר ‡HL „Ú ‡l‡ קודם – ∆»«∆≈«¿ƒ

נבעלת, eÚË˙שאירסתיך Á˜Ó ÈÁ˜Ó ‰È‰Â בחזקת שנשאתיך – ¿»»ƒ¿ƒ∆«»
כתובתך; את מפסידה את ולכן אותי, והטעית Ï‡ÈÏÓbבתולה Ôa«»«¿ƒ≈

˙Ó‡ :ÌÈÓB‡ ÊÚÈÏ‡ ÈaÂ והיא עלינו, נאמנות טענותיה – ¿«ƒ¡ƒ∆∆¿ƒ∆¡∆∆
שהאשה  לפי בגמרא, מבואר הטעם דינר. מאתיים של לכתובתה זכאית

ואף טוע  עדיף; ברי ושמא וברי שמא, טענת טוען והבעל ברי טענת נת
עליו  מחברו והמוציא בעליו בחזקת ממון העמד לומר: שיש פי על
על  האשה את מעמידים שכאן לפי כן, אומרים אין מקום מכל הראיה,

לאירוסין. עד היוולדה מיום בתולה שהיתה ÚLB‰Èחזקתה Èa«ƒ¿À«
!ÔÈiÁ e‡ ‰ÈtÓ ‡G :ÓB‡,דבריה על סומכים אנו אין כלומר – ≈ƒƒ»»«ƒ

Ò‡˙z ‡HL „Ú ‰ÏeÚa ˙˜ÊÁa BÊ È‰ ‡l‡ מחזיקים אנו – ∆»¬≈¿∆¿«¿»«∆ƒ¿»≈
לו, שנתארסה קודם שנבעלה בחזקת ezÚË‰Âאותה לו שנישאה – ¿ƒ¿«

   



קמח     

              

טעות, מקת מקחו והיה È„Ï‰בתולה, ‰È‡ ‡ÈzL „Ú– «∆»ƒ¿»»ƒ¿»∆»
צד  כאן ויש שהואיל היא, יהושע רבי דעת נאנסה. האירוסין שלאחר

עליו  מחברו והמוציא בעליו בחזקת ממון העמד אומרים: אנו ממון,
הראיה.        

   

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc - dcp(ycew zay meil)

dqpkpe zenly mipy yly dl e`lny dpeekdy ,(:cn lirl) 'cg`
'cg` meie mipy ryz oa' oke] ziriaxd dzpy ly oey`xd meil
eli`e ,[(:dn lirl) 'cg` meie dpy dxyr zg` za' ,(.dn lirl)
dpc `xnbd .'cg` meie' xkfen `le 'dpy mixyr za' epipy epzpyna

.oica lcad lr dxen df oeyl iepiy m`d
úòì úòî ïé÷øt éleëa àúëìä ,áø øîàzexkfend mipyd lk - ¨©©¦§§¨§¥¦§¦¥¥§¥

ly cg` meiy mixne` oi`e ,mei l` mein zenly mipy od df epwxta
meie mipy dxyr ryz eilr exariy oeike dpyk aygi mixyrd zpy
`ly it lr s`e .[epzpyna xaecnd oiprl] 'mixyr oa' `xwi cg`
meie' xn`p eli`k df ixd ,'cg` meie dpy mixyr oa' ezpyna xn`p

.'cg`ïðz àì ïðz àìãe ïðz ïðúc ,øîà àleòåa -epipyy zeipyn §¨¨©¦§©§©§Ÿ§©Ÿ§©
x`y lk oke ,cg` meie mipy yly za oebk ,'cg` meie' yexita oda
epipy `ly mewnae ,zenly mipy jixv ,epzpynn ueg zeipynd
zpya cg` mei qpkpyn `l` ,zenly mipy jixv oi` 'cg` meie'

.'mixyr oa' df ixd mixyrd
:ax lr dywn `xnbd,àleòì àîìLax`yl epzpyn oia wlgny ¦§¨¨§¨

,zeipyndãçà íBé àëä éðz÷c eðééäzeipyna epipyy edfy - ©§§¨¨¥¨¨¤¨
,'cg` meie' lirlàëäåepzpynaéðz÷ àìmeyn ,'cg` meie' §¨¨Ÿ¨¨¥

.zenly mipy jixv oi` epzpynayéðúéì ,áøì àlàdid ie`x - ¤¨§©¦§¥
epeyl z` dpiy recne ,'cg` meie' epzpyna mb `pzd dpyiy

.zencewd zeipynn
:ax lr zeywdl dtiqen `xnbdãBòåc ,dywàéðz,`ziixaaéaø §©§¨©¦

äpnî eàöiL íéøNò úðL ,øæòéìà éaø íeMî øîBà øôék ïa éñBé¥¤¦¨¥¦©¦¡¦¤¤§©¤§¦¤¨§¦¤¨
ìL,íBé íéLcere zenly mipy dxyr ryz el e`lny epiide §Ÿ¦

,mixyrd ezpyn mei miyly,äéøác ìëì íéøNò úðLk àéä éøä£¥¦¦§©¤§¦§¨§¨¤¨
.qixq `ed ixd ,qixq ipniq ea yie zexry izy `iad `l m`yïëå§¥

,ãeìa éaø äøBäe ,df oipra zenly mipy jixv oi`yäðîL úðL ¨©¦§§©§Ÿ¤
ìL äpnî eàöiL äøNòìëì äøNò äðîL úðLk àéä éøä íBé íéL ¤§¥¤¨§¦¤¨§Ÿ¦£¥¦¦§©§Ÿ¤¤§¥§¨

,äéøác`ed ixd ,qixq ipniq `iade zexry izy `iad `l m`e §¨¤¨
.qixq

:`iyewd z` zniiqn `xnbdc àîìLaixac zxizqéñBé éaøãe éaø ¦§¨¨§©¦§©¦¥

øôék ïaxtik oa iqei iaxe dxyr dpeny xn` iaxy][mixyr xn` ¤¦¨
,àéL÷ àìyiy ,miyaeyn `ziixad ixacy ef dxizqn gikedl oi`e Ÿ©§¨

,ayiilàä`ed ,dpy dxyr dpeny ,iax xn`céànL úéák ¨§¥©©
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ב: עמ' לח רבינאדף בברייתא:מתיב שנינו רשע. שם על לקרוא שאין הנאמר מעׂשהעל ֲִִֵֶַָָ
[אביו ׁשהּניחֹו יֹוסף, ּבן לאּמֹו,כשהיה]במיתתוּבּדֹואג קטן יֹוםוּבן ּבכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ּבטפחים מֹודדּתֹו אּמֹו בו,היתה נוסף כמה היתהּולדעת שנוסף המשקל נֹותנתכפי ְְְִִִֶֶַָָָ
זהב ׁשל אֹויבתרומהמׁשקלֹו ּוכׁשּגבר הּמקּדׁש. ועשהלבית נבוכדנצר כשבא - ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ירושלים על רעב,מצור ואכלּתּווהיה אותו.טבחּתּו ואכלה בנה דואג את האם שחטה - ְֲַַַָָ

ירמיה קֹונן כ)ועליה ב טּפחים',(איכה עללי ּפרים נׁשים ּתאכלנה 'אם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹֻ
בטפחים. הנמדד עולל כלומר טפחים, הּקדׁשמלשון רּוח לכך,מׁשיבה תשובה ְְִִֶַַָָֹ

ונביא'. ּכהן ה' ּבמקּדׁש יהרג 'אם בביתואֹומרת שהרגו כיון כך שנענשו כלומר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
האדומי כדואג דואג, לו קרא שאביו ומכך ונביא. כהן שהיה יהוידע בן זכריה את המקדש

הגמרא: מתרצת רשע. שם על שקוראים מוכח המלך, דוד מאויבי סליקהרשע מאי ֲִִַָחזי
בשםּביּה לקרוא שאין מוכח מכאן ואדרבא, שנשחט, תינוק, באותו עלתה מה ראה - ֵ

רשעים.

צּדיק אלעזר, רּבי לטובהאמר בלבד,מעצמֹונזכר הטובים ממעשיו רׁשע,אילוו- ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
אף לרעה שלמנזכר רעים צּדיקומבאר:.רֹוחבימעשים 'זכר ּדכתיב מעצמֹו, צּדיק ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַ

יחיד,לברכה' לברכה.בלשון נזכר הוא לבד 'וׁשםשמצדקותו ּדכתיב מחבירֹו, ורׁשע ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָ
ירקב' רבים.רׁשעים בלשון ְְִִָָ

מרּבנן לההּוא רבינא ליּה חכם]אמר קּמיּה[-תלמיד אּגדּתא מסּדר -ּדהוה ְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ
לפניו, אגדה דברי רּבנןשסידר ּדאמּור מיּלתא הא שאמרומנא זה דבר נלמד מנין - ְְְִַָָָָָָ

ּכתיבחכמים ּדהא ליּה, אמר לברכה'. צּדיק ז)במשלי'זכר לברכה',(י צּדיק לשאול'זכר כוונתי לו, אמר שאלתך. ומה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לן מנא לו,מדאֹורייתא אמר אותו. מברכים הצדיק שבהזכרת בתורה מצינו היכן יז)ּדכתיב- יח המכּסה(בראשית אמר 'וה' ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָ

ּו עֹוׂשה', אני אׁשר מאברהם יח)ּכתיבמידאני ועצּום',(שם ּגדֹול לגֹוי יהיה היֹו הצדיק'ואברהם את שכשהזכיר הרי ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ברכו.

שאלו: ירקב'.עוד רׁשעים 'וׁשם ּכתיב ּדהא ליּה, אמר ירקב'. רׁשעים 'ׁשם רּבנן ּדאמּור מיּלתא הא לו,מנא אמר ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָָ
לן. מנא לו,מדאֹורייתא לוטּדכתיבאמר יב)גבי יג ּו(שם סדֹום', עד סדום'וּיאהל שנזכר יג)גנותםּכתיבמיד 'ואנׁשי(שם ְְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָ

מאד'. לה' וחּטאים רעים ְְְִִַַָָֹֹסדם
צּדיק אלעזר, רּבי היהאמר מּמעׂשיהם,אחד למד ולא רׁשעים ׁשני ּבין היהרׁשעוּדר צּדיקיםאחד ׁשני ּבין ּדר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
מּמעׂשיהם. למד מּמעׂשיהם,ומבאר:ולא למד ולא רׁשעים ׁשני ּבין ּדר ואיזבלעֹובדיה,זהצּדיק אחאב עם שדר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
מהם. למד ולא עׂשו,הרשעים זה מּמעׂשיהם, למד ולא צּדיקים ׁשני ּבין ּדר למדרׁשע ולא ורבקה יצחק הוריו עם שדר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

מהם.

לרׁשעים קללה למד אּתה צּדיקים ׁשל מּברּכתן אלעזר, רּבי מקלל[ו]אמר הוא שם הצדיקים את מברך שה' במקום - ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
הרשעים, לצּדיקים.את ּברכה למד אּתה רׁשעים ׁשל לכך:ּומּקללתן מקור למדומביא אּתה צּדיקים ׁשל מּברּכתן ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ּדכתיב לרׁשעים, יט)קללה יח יצּוה(בראשית אׁשר למען ידעּתיו אברהם'ּכי על ה' הביא למען וגו' אחריו ּביתֹו ואת ּבניו את ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

עליו'. ּדּבר אׁשר ּבתריּהאת כ)[-אחריו]ּוכתיב ה'(שם רׁשעים'וּיאמר ׁשל ּומּקללתן רּבה'. ּכי ועמרה סדם זעקת ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ּדכתיב לצּדיקים, ּברכה למד יג)אּתה יג לה'',(שם וחּטאים רעים סדם נאמר'ואנׁשי כך יד)ואחר אל(שם אמר 'וה' ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

מעּמֹו לֹוט הּפרד אחרי וגו'.אברם הארץ' ּכעפר זרעָך את וׂשמּתי עֹולם. עד ּולזרעָך אּתנּנה לָך ראה אּתה אׁשר הארץ ּכל את ּכי וגו' ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

לצדיק. ברכה הרי

אחד צּדיק ּבׁשביל אפיּלּו אלעזר, רּבי ה[ו]אמר טֹוב'היה ּכי האֹור את אלהים 'וּירא ׁשּנאמר נברא, ואיןעֹולם , ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
אּלאהכוונה 'אמרּולטֹוב ׁשּנאמר שהואצּדיק, טֹוב'.למי ּכי צּדיק ְֱִִִִֶֶֶַַַָ

ּדבר המׁשּכח ּכל אלעזר, רּבי ׁשּנאמרבמזיד,מּתלמּודֹואחד[ו]אמר לבניו, ּגלּות ו)ּגֹורם ד ּתֹורת(הושע 'וּתׁשּכח ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
אני' ּגם ּבניָך אׁשּכח אמר,אלהיָך אּבהּו רּבי מתלמודו,. דבר ׁשּנאמרהמשכח מּגדּוּלתֹו, אֹותֹו אּתה(שם)מֹורידין 'ּכי ְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

מּכה ואמאסָך מאסּת לי'.הּדעת ן ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
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ב: עמ' לח רבינאדף בברייתא:מתיב שנינו רשע. שם על לקרוא שאין הנאמר מעׂשהעל ֲִִֵֶַָָ
[אביו ׁשהּניחֹו יֹוסף, ּבן לאּמֹו,כשהיה]במיתתוּבּדֹואג קטן יֹוםוּבן ּבכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ּבטפחים מֹודדּתֹו אּמֹו בו,היתה נוסף כמה היתהּולדעת שנוסף המשקל נֹותנתכפי ְְְִִִֶֶַָָָ
זהב ׁשל אֹויבתרומהמׁשקלֹו ּוכׁשּגבר הּמקּדׁש. ועשהלבית נבוכדנצר כשבא - ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ירושלים על רעב,מצור ואכלּתּווהיה אותו.טבחּתּו ואכלה בנה דואג את האם שחטה - ְֲַַַָָ

ירמיה קֹונן כ)ועליה ב טּפחים',(איכה עללי ּפרים נׁשים ּתאכלנה 'אם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹֻ
בטפחים. הנמדד עולל כלומר טפחים, הּקדׁשמלשון רּוח לכך,מׁשיבה תשובה ְְִִֶַַָָֹ

ונביא'. ּכהן ה' ּבמקּדׁש יהרג 'אם בביתואֹומרת שהרגו כיון כך שנענשו כלומר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
האדומי כדואג דואג, לו קרא שאביו ומכך ונביא. כהן שהיה יהוידע בן זכריה את המקדש

הגמרא: מתרצת רשע. שם על שקוראים מוכח המלך, דוד מאויבי סליקהרשע מאי ֲִִַָחזי
בשםּביּה לקרוא שאין מוכח מכאן ואדרבא, שנשחט, תינוק, באותו עלתה מה ראה - ֵ

רשעים.

צּדיק אלעזר, רּבי לטובהאמר בלבד,מעצמֹונזכר הטובים ממעשיו רׁשע,אילוו- ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
אף לרעה שלמנזכר רעים צּדיקומבאר:.רֹוחבימעשים 'זכר ּדכתיב מעצמֹו, צּדיק ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַ

יחיד,לברכה' לברכה.בלשון נזכר הוא לבד 'וׁשםשמצדקותו ּדכתיב מחבירֹו, ורׁשע ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָ
ירקב' רבים.רׁשעים בלשון ְְִִָָ

מרּבנן לההּוא רבינא ליּה חכם]אמר קּמיּה[-תלמיד אּגדּתא מסּדר -ּדהוה ְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ
לפניו, אגדה דברי רּבנןשסידר ּדאמּור מיּלתא הא שאמרומנא זה דבר נלמד מנין - ְְְִַָָָָָָ

ּכתיבחכמים ּדהא ליּה, אמר לברכה'. צּדיק ז)במשלי'זכר לברכה',(י צּדיק לשאול'זכר כוונתי לו, אמר שאלתך. ומה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לן מנא לו,מדאֹורייתא אמר אותו. מברכים הצדיק שבהזכרת בתורה מצינו היכן יז)ּדכתיב- יח המכּסה(בראשית אמר 'וה' ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָ

ּו עֹוׂשה', אני אׁשר מאברהם יח)ּכתיבמידאני ועצּום',(שם ּגדֹול לגֹוי יהיה היֹו הצדיק'ואברהם את שכשהזכיר הרי ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ברכו.

שאלו: ירקב'.עוד רׁשעים 'וׁשם ּכתיב ּדהא ליּה, אמר ירקב'. רׁשעים 'ׁשם רּבנן ּדאמּור מיּלתא הא לו,מנא אמר ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָָ
לן. מנא לו,מדאֹורייתא לוטּדכתיבאמר יב)גבי יג ּו(שם סדֹום', עד סדום'וּיאהל שנזכר יג)גנותםּכתיבמיד 'ואנׁשי(שם ְְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָ

מאד'. לה' וחּטאים רעים ְְְִִַַָָֹֹסדם
צּדיק אלעזר, רּבי היהאמר מּמעׂשיהם,אחד למד ולא רׁשעים ׁשני ּבין היהרׁשעוּדר צּדיקיםאחד ׁשני ּבין ּדר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
מּמעׂשיהם. למד מּמעׂשיהם,ומבאר:ולא למד ולא רׁשעים ׁשני ּבין ּדר ואיזבלעֹובדיה,זהצּדיק אחאב עם שדר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
מהם. למד ולא עׂשו,הרשעים זה מּמעׂשיהם, למד ולא צּדיקים ׁשני ּבין ּדר למדרׁשע ולא ורבקה יצחק הוריו עם שדר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

מהם.

לרׁשעים קללה למד אּתה צּדיקים ׁשל מּברּכתן אלעזר, רּבי מקלל[ו]אמר הוא שם הצדיקים את מברך שה' במקום - ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
הרשעים, לצּדיקים.את ּברכה למד אּתה רׁשעים ׁשל לכך:ּומּקללתן מקור למדומביא אּתה צּדיקים ׁשל מּברּכתן ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ּדכתיב לרׁשעים, יט)קללה יח יצּוה(בראשית אׁשר למען ידעּתיו אברהם'ּכי על ה' הביא למען וגו' אחריו ּביתֹו ואת ּבניו את ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

עליו'. ּדּבר אׁשר ּבתריּהאת כ)[-אחריו]ּוכתיב ה'(שם רׁשעים'וּיאמר ׁשל ּומּקללתן רּבה'. ּכי ועמרה סדם זעקת ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ּדכתיב לצּדיקים, ּברכה למד יג)אּתה יג לה'',(שם וחּטאים רעים סדם נאמר'ואנׁשי כך יד)ואחר אל(שם אמר 'וה' ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

מעּמֹו לֹוט הּפרד אחרי וגו'.אברם הארץ' ּכעפר זרעָך את וׂשמּתי עֹולם. עד ּולזרעָך אּתנּנה לָך ראה אּתה אׁשר הארץ ּכל את ּכי וגו' ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

לצדיק. ברכה הרי

אחד צּדיק ּבׁשביל אפיּלּו אלעזר, רּבי ה[ו]אמר טֹוב'היה ּכי האֹור את אלהים 'וּירא ׁשּנאמר נברא, ואיןעֹולם , ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
אּלאהכוונה 'אמרּולטֹוב ׁשּנאמר שהואצּדיק, טֹוב'.למי ּכי צּדיק ְֱִִִִֶֶֶַַַָ

ּדבר המׁשּכח ּכל אלעזר, רּבי ׁשּנאמרבמזיד,מּתלמּודֹואחד[ו]אמר לבניו, ּגלּות ו)ּגֹורם ד ּתֹורת(הושע 'וּתׁשּכח ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
אני' ּגם ּבניָך אׁשּכח אמר,אלהיָך אּבהּו רּבי מתלמודו,. דבר ׁשּנאמרהמשכח מּגדּוּלתֹו, אֹותֹו אּתה(שם)מֹורידין 'ּכי ְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

מּכה ואמאסָך מאסּת לי'.הּדעת ן ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
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aàLéøik ,`ziixad lyïBòîL éaøzclei zaygp dpi`y xn`y ¥¨©¦¦§

`ed ,aefadéîòèìotec jxc cled z`iviy ,epzpyna enrhl - §©§¥
zclei lkk dxdhe d`neh ini eilr zayei en`e dcilk zaygp
zylya dz`xy mcd jkitl ,llk ezcila mc dz`x `l elit`e

,`nhn epi`y iyew mc `ed ok iptly minidïðaøåef ixd exn`y §©¨¨
md ,aefa zcleieäééîòèìepi` otec `veiy ,epzpyna mnrhl - §©§©§

.daif mc `l` iyew mc df oi` jkitl ,celik aygpàlàaàôéñly ¤¨¥¨
,myn `veid mcd iabl oerny iaxe minkg da ewlgpy ,`ziixad

xe`ia jixv,éâéìt éàîa`veid mc m`d ewlgpy xnel oi` ixdy §©§¦¦
m` ik ,dcil mc lkk `nhne dcil mcl aygp otecd jxc cled mr
z`iviy iptn mca `nhi oerny iaxy ,jtidl xeaql eid mikixv ok
dpi`y oeik edexdhi minkge ,dcill zaygp otecd jxc cled

.dcill zaygp
:`xnbd daiyn,àðéáø øîàxaecn `ziixad ly `tiqaïBâk ¨©©¦¨§
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oifge` mipy` cenr `n sc ± oey`x wxtzereay

'åë úøîà èòéîå áåúëä äáéøù øçàcg` aezke ,daix cg` aezke li`ed Ð

.zrcd cne` xg` jlil jl yi dzrn ,hrinùã÷á ïìåñô äéäù åìà úà éðà äáøî
.oleqt rxi` dxfrl e`ay xg`ly Ðà÷ôð íçø øèôîoilegc oeike ,yicw `lc Ð

ihernl il dnl ,`ed?!cxi dlr m` ,`hiytà÷ôð åîà åîàî,yicw `lc inp Ð

.xekan xnbcéàø÷ éøú"en`" "en`" Ð

."z`f"eïéìåçã äîäáì ãçjxc cile`e Ð

`lc "en`" "en`"n opirnye ,diycw`e otec

cle jgxk lrc .miycwc dndal ,cge .yicw

ihernl jixhvi`e ,eil`n yecw dpnn `veid

,cxi Ð dlr m` ,yicwc ab lr s`c "z`f"n

.ycwa eleqt did `le li`edúåãìå øáñ÷å
ïéùåã÷ ïä ïúééåäá íéùã÷ipira d`xp Ð

lkc .`ed yaeyn yexite ,dil opiqxb `lc

,miyecw od dxivi zryn xn`c o`nl oky

ihernl jixhvi`c ,en` irna epiidc

."z`f"nàøáúñî éîð éëäipd lkc Ð

raexe .xn`w miycw zendaa ,`kdc oileqt

.eraxp seqale ,oyicwdy oebk Ð raxpe

`ail`e ,milw miycwa inp Ð carpe dvwene

,od milra oenn :xn`c ililbd iqei iaxc

`xza wxta opinwen inp ikde .oxqe`l lekie

dl ozpyk Ð xigne opz`e .(`,ciw) migafc

:xaqwe .opz`a milw miycw znda xaer

,jkitl .okl mcew `le ,miyecw md oziieda

dyecwe ,mdilr lg Ð xigne opz` xeqi`

md ixde ,ediilr `liig inp Ð `linnc

inp Ð otec `veie dtxhe mi`lke .miyecw

.miycw zecleaàøáúñî éîð éëäÐ

,dil `kixhvi` i`xw ixze ,i`w miycwac

hrnn `we raxpde raexd ipzwcn :xn`ck

`wtp `kdn ike ,`xw i`dn edl?mzdn

!`wtpäîäáä ïîmkn aixwi ik mc`" Ð

z` `ivedl ,dnda lk `le Ð "dndad on

.raxpde raexdçâåð.mc`d z` zindy Ð

it lr oebk ,ipzwc "gbepe raxpe raex" i`de

qpwa dcenc milrad it lr e` ,cg` cr

Ð deable ,ixy Ð heicdl ,jkld .xeht

.xeq` inp heicdle ,`ed dliwqa Ð micr ipy it lr la` .xeq`íéàìëon Ð

.yakd one frdäîãð`lc mzdn iwtpc oeike .yak `ede ,frd on en`e eia` Ð

edpip oileg `d ,ecxic `kdn ihernl il dnl ,ycw?ïéìåçã äîäáì.dycw`e Ð

íéîé äùìù äù÷îä.mgx jxc dyly lk mc dz`xe ,daif inia Ðãìå àöéå
áåæá úãìåé åæ éøä ïôåã êøãmc daifn `pngx xdih ikc .`id daf ,xnelk Ð

.`id dcil e`l Ð otec jxc la` ,`ziilrn dcila ilin ipd ,iyewdúãìåé åæ ïéà
áåæáz` xdhne ,`ed `ilrn cle Ð otec `vei :xn`c ,dinrhl oerny iaxe Ð

.eieyiwíùî àöåéä íãå.xn`w i`n yxtn onwl Ðäéîòèì ïåòîù éáøÐ

.dxdh inie ,`zyai dcila elit` "d`neh ini eilr oiayei" oizipzna xn`c

oiprl jkld .`ed cle ,`nl`.eieyiw z` xdhne ,`ed cle inp iyewàôéñ àìà
éâéìô éàîámck `nh didi Ð otec jxc enr `veid mc :xninl `kil `d Ð

minkge .`ed cle :xn`c ,`nhn oerny iax :dil iran `kti` ,ok m`c .dcild

iax xn`c `de .dknd mck `l` ied `l oerny iaxl elit` i`ce `l` !mixdhn

.mc meyn `le ,xn`w cle meyn Ð "d`neh ini eilr oiayei" oizipzna oerny
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eleqt" aiyg `l ,xykda dyrpy dcal dhigy meync dlirn yixa rnyn

"serd z`hg mc" wxta `ipzcn daxl sqei ax jixtc .oerny iaxl s` ,"ycwa

d`yry serd zler :lirl ipzwe ,drilad ziaa oi`nhn oi` oleke :(a,eq) migafa

oicd `ede ,`nhn epi` Ð ycwa eleqty lk :(a,gq) mzd opze ,z`hgd dyrnk

gken mzd `d ?jixt i`ne !ecxi `lc

dyrnk d`yry serd zlerc migafa

la` ,dhnl dyr ievindy epiid ,z`hg

`l` !dnewna dzid dwilnddax i`ce

,mexca lawe oetva hgy elit` ,ecxi :xn`c

eleqt" ixwn `l `cixb dhigy meync

:zegcl yi edine .oerny iaxl s` "ycwa

jixte ,ecxi `lc dax dcen oetva hgyac

enk ied ievindy meyn ,sqei ax dil

enk serd on mc `ivene dvnny ,dhigyd

,dlrnl wlny it lr s`e ,dhigya dyery

.mexca hgyk ied ,dhnl dviny oeik

äéäùleki oleqt oi`y Ð ycwa oleqt

raxpe raex la` ,ycwedy xg` cr zeidl

opixn`c dywe .oileg ocera zeidl ivn

oikqe xf :(a,gq) "serd z`hg" wxt migafa

s` "ycwa oleqt oi`" aiyg `nl` ,oi`nhn

.ycwedy xg`l cr ikiiy `lc ab lr

e`l i` ,oi`nhn ded inp dlile l`nye

.mzd xn`ck ,xg` mewna xykd edl zi`c

`l elr m`c `aiwr iax xn`w ,oiray oiwece

eleqt" aiyg `nl` .sera xykc meyn ,ecxi

!ycwd mcew zeidl lekic ab lr s` "ycewa

mewna xyk ea `veikc `kidc :yxtl d`xpe

Ð dlila hgype ."ycwa eleqt" ixw ,xg`

dnc `veie ,mixcte mixa`a xykd dil zi`

oky Ð mixeni`e ,mixeni`a xyk oky Ð

dlawy oeik Ð dnc jtype ,dnaa xyk

oeyle ."ycwa eleqt" ixwin ,xykda dzid

,xenb leqt o`k oi`y epiid "ycwa eleqt"

jixtc ,rnyn oke .ezyecwa lqtp `l`

xykd dil zi`c Ð l`ny `py i`n :mzd

,oixcte mixa`a Ð dlile ,mixetikd meia

."ycwa oleqt" iedc ,oi`nhn oi` jkleåðééä:xn`z m`e Ð i`xw ixz jixhvi`c

`nw wxtac .ediicda `kd aiygc dtxha enk ,oileqtd lka i`xw zlz iraile

dtxhpl ,cge ,dycwd mcew dtxhpl ,cg :dtxha i`xw ixz jixvn (`,e) zegpnc

ikde ,cxz dzlr m`c "z`f"n ihernl `kd jixhvi` ikd elit`e .dycwd xg`l

,cge .ycwd mcewl ,cg Ð "z`f"c `xw `la ,i`xw ixz irail oileqt x`ya inp

`xw ol ilbc oeik :xnel yie .ecxil Ð "z`f"c `xwe .elri `lc ,ycwd xg`l

.mileqt x`yl oicd `ed ,dtxhaøáñ÷yxit Ð miyecw od oziieda miycw zecle

jixhvi`c ,miyecw od on` irna xn`c o`nl oky lk `dc ,dil opiqxb `lc :i"yx

,miyecw od oziedac ab lr s`c :dihwp `zeaxle ,dil qxbc d`xpe ."z`f"n ihernl

nl `xw jixhv` ,oleqtl oycwd mcw `le`l` dlgz `a `l leqtdc oeik ,iher

mc" wxt seqa `dc ,"miyecw od on` irna xaqw" qxbnl ivn `l la` .zg` zaa

gken oke .miyecw od ozieda :oerny iax xaqwc xn`w (a,bk zezixk) "dhigy

,ycwd xg` ogky` `l xigne opz`e .miycw zndal "z`f"c `xw iwenc ,oizrnyn

in" wxta xn`c ,`ed heicd oenn milw miycw :xn`c ililbd iqei iaxl elit`

`le .ediilr lg opz` oi`y ,xecpl hxt Ð "xcp lkl" :(`,v migqt) "`nh didy

:xn`z m`e .qxhpewd yxit oke ,(`,ciw migaf) "z`hg zxt" wxta dl iwen ikde .ohaa mcera dpefl mpzpe ,miyecw od ozieda :xn`c o`nke ,miycw zeclea `l` zgkyn

od el` :opz (a,bl) dxenz idliyacmiycw` bilt `lc rnyn .etxyi Ð dxfra ehgypy oileg :xne` oerny iaxe .dxfra ehgypy oilege ,elitdy miycw Ð mixawpd

od oziiedac oeike ,elitdymehneh dcli :xne` l`ilnb oa oerny oax ,(a,ck my) "oinixrn cvik" wxt opzck ,ediilr dlg dyecw oi` `lde ?exawi i`n` Ð miyecw

Ð qepibexcp`eebn :(a,hi my) "miycw el`" wxta xn` `d ,dlg i`c .ediilr dlg oi` minc zyecw elit`e ,miyecw od oziedac xaqwc :xn`we ,ediilr dlg dyecw oi`

oilega `l` ibeltl zgp `lc `l` ,`yix` mb biltc :xnel yie ?i`n` ,oerny iaxl d`pda mixeq`c ,elitdy miycw ,ok m`e .sebd zyecw inp `zgp ,minc zyecw `zgpc

ith dielr dlg dyecw ltpc :xnel yi inp i` .(`,i) zexekac `nw wxta ,d`pda ixy Ð oerny iaxle ,dxeawa Ð alga xya inp mzd aiyg `dc ,rcz .dxfra ehgypy

mehnehn `py i`nc ,mi`lke otec `vei lr dlg dyecw j`id ,miyecw od ozieda xaqc oeik :xn`z m`e .oaxwl ie`x did ,`niiw xa ded i`c meyn ,qepibexcp`e mehnehn

"oinixrn cvik"c oizipzn edin .mdilr dlg Ð dt zyecw ,mdilr dlg on` zyecw oi`c ab lr s`c ,eclepy mcew dta oyicwdy oebk ixiinc :xnel yie ?qepibexcp`e

iaxc `ail`e ,miycw zeclea `l` `ven dz` i` :xn`w (`,fi) dxenzc ipy wxt idliyac ,cere .mdilr dlg dyecw oi` Ð dt zyecwa elit`c rnyn (a,ck dxenz)

.mdilr dlg dyecw oi` qepibexcp`e mehneh `weecc :xnel yi `nye ?dta eyicwda zgkyn `l i`n`e .dcediïðáøåi`nhn `lc ab lr s` :xn`z m`e Ð ediinrhl

:xnel yie !dxdh inie d`neh ini dl oipzep oi`c ab lr s` ,xedh dieyiw `diy :(a,g dcp) `nw wxta jixt gex dlitda elit`c .dieyiw mc xdhil mewn lkn ,dcil

.cle oicn `xw dihrin `kd la` ,"gex epcli enk" `xw iziinck ,dcil ixwinc xninl irac meyn mzdc
`cf`e
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קני oifge` mipy` cenr `n sc ± oey`x wxtzereay

'åë úøîà èòéîå áåúëä äáéøù øçàcg` aezke ,daix cg` aezke li`ed Ð

.zrcd cne` xg` jlil jl yi dzrn ,hrinùã÷á ïìåñô äéäù åìà úà éðà äáøî
.oleqt rxi` dxfrl e`ay xg`ly Ðà÷ôð íçø øèôîoilegc oeike ,yicw `lc Ð

ihernl il dnl ,`ed?!cxi dlr m` ,`hiytà÷ôð åîà åîàî,yicw `lc inp Ð

.xekan xnbcéàø÷ éøú"en`" "en`" Ð

."z`f"eïéìåçã äîäáì ãçjxc cile`e Ð

`lc "en`" "en`"n opirnye ,diycw`e otec

cle jgxk lrc .miycwc dndal ,cge .yicw

ihernl jixhvi`e ,eil`n yecw dpnn `veid

,cxi Ð dlr m` ,yicwc ab lr s`c "z`f"n

.ycwa eleqt did `le li`edúåãìå øáñ÷å
ïéùåã÷ ïä ïúééåäá íéùã÷ipira d`xp Ð

lkc .`ed yaeyn yexite ,dil opiqxb `lc

,miyecw od dxivi zryn xn`c o`nl oky

ihernl jixhvi`c ,en` irna epiidc

."z`f"nàøáúñî éîð éëäipd lkc Ð

raexe .xn`w miycw zendaa ,`kdc oileqt

.eraxp seqale ,oyicwdy oebk Ð raxpe

`ail`e ,milw miycwa inp Ð carpe dvwene

,od milra oenn :xn`c ililbd iqei iaxc

`xza wxta opinwen inp ikde .oxqe`l lekie

dl ozpyk Ð xigne opz`e .(`,ciw) migafc

:xaqwe .opz`a milw miycw znda xaer

,jkitl .okl mcew `le ,miyecw md oziieda

dyecwe ,mdilr lg Ð xigne opz` xeqi`

md ixde ,ediilr `liig inp Ð `linnc

inp Ð otec `veie dtxhe mi`lke .miyecw

.miycw zecleaàøáúñî éîð éëäÐ

,dil `kixhvi` i`xw ixze ,i`w miycwac

hrnn `we raxpde raexd ipzwcn :xn`ck

`wtp `kdn ike ,`xw i`dn edl?mzdn

!`wtpäîäáä ïîmkn aixwi ik mc`" Ð

z` `ivedl ,dnda lk `le Ð "dndad on

.raxpde raexdçâåð.mc`d z` zindy Ð

it lr oebk ,ipzwc "gbepe raxpe raex" i`de

qpwa dcenc milrad it lr e` ,cg` cr

Ð deable ,ixy Ð heicdl ,jkld .xeht

.xeq` inp heicdle ,`ed dliwqa Ð micr ipy it lr la` .xeq`íéàìëon Ð

.yakd one frdäîãð`lc mzdn iwtpc oeike .yak `ede ,frd on en`e eia` Ð

edpip oileg `d ,ecxic `kdn ihernl il dnl ,ycw?ïéìåçã äîäáì.dycw`e Ð

íéîé äùìù äù÷îä.mgx jxc dyly lk mc dz`xe ,daif inia Ðãìå àöéå
áåæá úãìåé åæ éøä ïôåã êøãmc daifn `pngx xdih ikc .`id daf ,xnelk Ð

.`id dcil e`l Ð otec jxc la` ,`ziilrn dcila ilin ipd ,iyewdúãìåé åæ ïéà
áåæáz` xdhne ,`ed `ilrn cle Ð otec `vei :xn`c ,dinrhl oerny iaxe Ð

.eieyiwíùî àöåéä íãå.xn`w i`n yxtn onwl Ðäéîòèì ïåòîù éáøÐ

.dxdh inie ,`zyai dcila elit` "d`neh ini eilr oiayei" oizipzna xn`c

oiprl jkld .`ed cle ,`nl`.eieyiw z` xdhne ,`ed cle inp iyewàôéñ àìà
éâéìô éàîámck `nh didi Ð otec jxc enr `veid mc :xninl `kil `d Ð

minkge .`ed cle :xn`c ,`nhn oerny iax :dil iran `kti` ,ok m`c .dcild

iax xn`c `de .dknd mck `l` ied `l oerny iaxl elit` i`ce `l` !mixdhn

.mc meyn `le ,xn`w cle meyn Ð "d`neh ini eilr oiayei" oizipzna oerny
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eleqt" aiyg `l ,xykda dyrpy dcal dhigy meync dlirn yixa rnyn

"serd z`hg mc" wxta `ipzcn daxl sqei ax jixtc .oerny iaxl s` ,"ycwa

d`yry serd zler :lirl ipzwe ,drilad ziaa oi`nhn oi` oleke :(a,eq) migafa

oicd `ede ,`nhn epi` Ð ycwa eleqty lk :(a,gq) mzd opze ,z`hgd dyrnk

gken mzd `d ?jixt i`ne !ecxi `lc

dyrnk d`yry serd zlerc migafa

la` ,dhnl dyr ievindy epiid ,z`hg

`l` !dnewna dzid dwilnddax i`ce

,mexca lawe oetva hgy elit` ,ecxi :xn`c

eleqt" ixwn `l `cixb dhigy meync

:zegcl yi edine .oerny iaxl s` "ycwa

jixte ,ecxi `lc dax dcen oetva hgyac

enk ied ievindy meyn ,sqei ax dil

enk serd on mc `ivene dvnny ,dhigyd

,dlrnl wlny it lr s`e ,dhigya dyery

.mexca hgyk ied ,dhnl dviny oeik

äéäùleki oleqt oi`y Ð ycwa oleqt

raxpe raex la` ,ycwedy xg` cr zeidl

opixn`c dywe .oileg ocera zeidl ivn

oikqe xf :(a,gq) "serd z`hg" wxt migafa

s` "ycwa oleqt oi`" aiyg `nl` ,oi`nhn

.ycwedy xg`l cr ikiiy `lc ab lr

e`l i` ,oi`nhn ded inp dlile l`nye

.mzd xn`ck ,xg` mewna xykd edl zi`c

`l elr m`c `aiwr iax xn`w ,oiray oiwece

eleqt" aiyg `nl` .sera xykc meyn ,ecxi

!ycwd mcew zeidl lekic ab lr s` "ycewa

mewna xyk ea `veikc `kidc :yxtl d`xpe

Ð dlila hgype ."ycwa eleqt" ixw ,xg`

dnc `veie ,mixcte mixa`a xykd dil zi`

oky Ð mixeni`e ,mixeni`a xyk oky Ð

dlawy oeik Ð dnc jtype ,dnaa xyk

oeyle ."ycwa eleqt" ixwin ,xykda dzid

,xenb leqt o`k oi`y epiid "ycwa eleqt"

jixtc ,rnyn oke .ezyecwa lqtp `l`

xykd dil zi`c Ð l`ny `py i`n :mzd

,oixcte mixa`a Ð dlile ,mixetikd meia

."ycwa oleqt" iedc ,oi`nhn oi` jkleåðééä:xn`z m`e Ð i`xw ixz jixhvi`c

`nw wxtac .ediicda `kd aiygc dtxha enk ,oileqtd lka i`xw zlz iraile

dtxhpl ,cge ,dycwd mcew dtxhpl ,cg :dtxha i`xw ixz jixvn (`,e) zegpnc

ikde ,cxz dzlr m`c "z`f"n ihernl `kd jixhvi` ikd elit`e .dycwd xg`l

,cge .ycwd mcewl ,cg Ð "z`f"c `xw `la ,i`xw ixz irail oileqt x`ya inp

`xw ol ilbc oeik :xnel yie .ecxil Ð "z`f"c `xwe .elri `lc ,ycwd xg`l

.mileqt x`yl oicd `ed ,dtxhaøáñ÷yxit Ð miyecw od oziieda miycw zecle

jixhvi`c ,miyecw od on` irna xn`c o`nl oky lk `dc ,dil opiqxb `lc :i"yx

,miyecw od oziedac ab lr s`c :dihwp `zeaxle ,dil qxbc d`xpe ."z`f"n ihernl

nl `xw jixhv` ,oleqtl oycwd mcw `le`l` dlgz `a `l leqtdc oeik ,iher

mc" wxt seqa `dc ,"miyecw od on` irna xaqw" qxbnl ivn `l la` .zg` zaa

gken oke .miyecw od ozieda :oerny iax xaqwc xn`w (a,bk zezixk) "dhigy

,ycwd xg` ogky` `l xigne opz`e .miycw zndal "z`f"c `xw iwenc ,oizrnyn

in" wxta xn`c ,`ed heicd oenn milw miycw :xn`c ililbd iqei iaxl elit`

`le .ediilr lg opz` oi`y ,xecpl hxt Ð "xcp lkl" :(`,v migqt) "`nh didy

:xn`z m`e .qxhpewd yxit oke ,(`,ciw migaf) "z`hg zxt" wxta dl iwen ikde .ohaa mcera dpefl mpzpe ,miyecw od ozieda :xn`c o`nke ,miycw zeclea `l` zgkyn

od el` :opz (a,bl) dxenz idliyacmiycw` bilt `lc rnyn .etxyi Ð dxfra ehgypy oileg :xne` oerny iaxe .dxfra ehgypy oilege ,elitdy miycw Ð mixawpd

od oziiedac oeike ,elitdymehneh dcli :xne` l`ilnb oa oerny oax ,(a,ck my) "oinixrn cvik" wxt opzck ,ediilr dlg dyecw oi` `lde ?exawi i`n` Ð miyecw

Ð qepibexcp`eebn :(a,hi my) "miycw el`" wxta xn` `d ,dlg i`c .ediilr dlg oi` minc zyecw elit`e ,miyecw od oziedac xaqwc :xn`we ,ediilr dlg dyecw oi`

oilega `l` ibeltl zgp `lc `l` ,`yix` mb biltc :xnel yie ?i`n` ,oerny iaxl d`pda mixeq`c ,elitdy miycw ,ok m`e .sebd zyecw inp `zgp ,minc zyecw `zgpc

ith dielr dlg dyecw ltpc :xnel yi inp i` .(`,i) zexekac `nw wxta ,d`pda ixy Ð oerny iaxle ,dxeawa Ð alga xya inp mzd aiyg `dc ,rcz .dxfra ehgypy

mehnehn `py i`nc ,mi`lke otec `vei lr dlg dyecw j`id ,miyecw od ozieda xaqc oeik :xn`z m`e .oaxwl ie`x did ,`niiw xa ded i`c meyn ,qepibexcp`e mehnehn

"oinixrn cvik"c oizipzn edin .mdilr dlg Ð dt zyecw ,mdilr dlg on` zyecw oi`c ab lr s`c ,eclepy mcew dta oyicwdy oebk ixiinc :xnel yie ?qepibexcp`e

iaxc `ail`e ,miycw zeclea `l` `ven dz` i` :xn`w (`,fi) dxenzc ipy wxt idliyac ,cere .mdilr dlg dyecw oi` Ð dt zyecwa elit`c rnyn (a,ck dxenz)

.mdilr dlg dyecw oi` qepibexcp`e mehneh `weecc :xnel yi `nye ?dta eyicwda zgkyn `l i`n`e .dcediïðáøåi`nhn `lc ab lr s` :xn`z m`e Ð ediinrhl

:xnel yie !dxdh inie d`neh ini dl oipzep oi`c ab lr s` ,xedh dieyiw `diy :(a,g dcp) `nw wxta jixt gex dlitda elit`c .dieyiw mc xdhil mewn lkn ,dcil

.cle oicn `xw dihrin `kd la` ,"gex epcli enk" `xw iziinck ,dcil ixwinc xninl irac meyn mzdc
`cf`e
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`oifgeקנב mipya cenr `n sc ± oey`x wxtzereay

íçø êøã íãåxdhn `lc ,`id daifc opax xen`e ,dcil mcew iyewd ini zylya Ð

iyew mce ,od daif inie li`ed ,`nhl .xdhn oerny iaxe ,`id dcil e`lc ,cle dl

.dixdh `pngx Ð daif iniaïôåã êøã íãå ãìå àöéù,`id izixg` `zbelte Ð

.dcil mcew mgx jxc mc `viyk ixii` `yixc ,i`w iyew` e`leøå÷î éøáñ ïðáø
àîè åîå÷îs`e ,d`nhn mc ztih jkld Ð

z` `nhl `id dii`x e`l otec jxcc ab lr

dnvr dtih edin ,dray z`neh dy`d

xewne xewna rbpc meyn rbna d`nhn

enewn xewn xaq oerny iaxe `nh enewn

ik jkld ea zrbepd dtih `nhln xedh

dkn mcke `nhln xedh otec jxc mc `z`

gx jxc inp `z` ike incdaif ini lk xedh m

exdhn clec dcill jenq itey `kilc `kid

.wtp otec jxc clec ab lr s`eäùàá àîèî
äòáù úàîåèlr s`e dcp zii`x meyn Ð

.otec jxc `ac abø÷òðù.xya zkizg Ð

êúùåçðilbze aizke xewn epiide jiiley Ð

dil ixw ux`l jtype xwrp `nl` jzexr

,`nh jklid enewna `ed eli`k dexr

(`n) zay zkqna xn`ck miley jzyegp

inp zexdhae dznngn dzyegpy iptn

g wxt milk) xepz ly ezyegp oizkec dnka

.(b dpynáøò úàîåèìea drbpy iptn Ð

.dz`iviaúåéìâøî éôéè.lelve oal mc Ð

áøò úàîåèìrbepe xewna rbpy iptn Ð

.daàîìòî.oiccvd on Ðú÷åðéúäùë
úáùåé.zvw dngx gztp Ðïðçåé éáø øîà

.`ed `iyew oeyl Ðíå÷î åúåàixw in Ð

rbn lv` elit`e `ed ueg elek "dxyaa"

mixzqd zia rbn oi` ol `niiwc uxy

.uxy my rbp m` `ed ielb `nhnúàîåè
íéøúñä úéáshy `l eicie"n sili onwl Ð

,`ed iienh xa e`lc (eh `xwie) "mina

.ol `wtp dpin :inp mipdk zxezaeïéîë
íéðéù.xya ilezlz mgxd jeza yi Ð

ùîùäù.xa` Ðäáåæ øîåì ãåîìú
äøùááaizk dcpac ab lr s`e Ð

.daif opitli daef oeyla diwt`cnäéäéÐ

.dxyaa daefäìòåáepi` ixw lra Ð

aizkck uegl ez`neh `vzy cr `nhn

."rxf zaky epnn `vz xy`e" :(eh `xwie)

íéðäë úøåúá ïðéñøâ éëädf `a dn Ð

ixd rxf zakya rbepd oiprl m` epcnll

.'ek iptn `l` dhnl xen` xakàá äî
åðãîìì äæ`l dicic dliah meyn `d Ð

`vz ik yi`e lirl aizk `dc jixhvi`

dkixvy dilr cnll m`e rxf zaky epnn

p m` dliahrxf zakya uegan dxya rb

dhnl xen` xak ixd epnn dzviyk

e`" :(ak `xwie) "mipdkd l` xen`" zyxta

:(a,bn) oiwxta onwl xn`e ,"`vz xy` yi`

rxf zakya rbepl oipn?e`" xnel cenlz

.ol `wtp dipin :`nl` ,"yi`àìà`a Ð

ixwa uegan dxya rbp `l elit`y epcnll

jxvede .yinyz ztih iptn d`nh Ð

`l ,opirny` `l i`c ,`nhy eprinydl

zia z`neh `idy iptn ,ol `niiw ded

zxifby iptn `l` ,d`nhn dpi`e ,mixzqd

dicc opixn` `l ,`nl` .`ed aezkd

.dlreakúùîùîá.zhleta `le ,aezkd zxfb Ðúèìåô.dyny `dc ,`id d`nh ueg ez`ivi mcewc dil wetiz Ðäùåîùì äìáèùáxn`we ,dhlt xgnle Ð

.dlreak dic :da oerny iax jl'åë äùìù ìëdl zgkyn ikid dlreak dic ,dyinyz meyn dxeq` dyly lkc oeike Ð?i`,inp `vi elit` Ð dyly xg`l

!`id zgxqn rxf zaky `dc ,dxedhïðé÷ñò éàîá àëäxyt` ,dnewnn dff `lc oeikc ,dhna deliahdy Ð dyinyzl dlaha ,dxedhc oerny iax xn`wc `d Ð

.dhilt `la dlììëî,ith `id dxedh zwfga `d ,zi`ce d`nh rnync ,"dyly lk heltz `ly xyt` i`" i`n ok m` ,drxka idi` `lf`c oebk ,`axc `dc Ð

!dliah mcew dilekl dizicy ,drxka `iibqne `lf`c icda :xninl `ki`c
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àãæàåyiwl yixe ,xn`w oerny iaxc dinyn `de :xn`z m`e Ð dinrhl opgei iax

xdhn Ð mca xdhnd ixacl :xn`wc ,dy`a xdhn oerny iaxc dcen inp

`nhn Ð mca `nhnd ixacl ,yiwl yixc dizlin yexit ikdc :xnel yie !dy`a

clec iyew e`lc ,iyewae ,otec jxc mcde cled `viy oebk ixiine ,dii`x meyn dy`a

xdhn Ð mca xdhnc oerny iaxe .`ed

`pngx dcill jenq iyewe ,ded clec ,dy`a

oerny iaxl s` ,`ed cle e`l i` la` .dixdh

ilekl dzexr jxc `viy opira `lc ,d`nh

ixdhn opax s`c xn` opgei iaxe .`nlr

ilekl dzexr jxc `viy opirac ,dy`a

opgei iax `cf`e" xity xn`w `zyde .`nlr

oerny iaxc dinync ab lr s` ,"dinrhl

.opaxl rnyp oerny iaxcnc ,xn`w

øáñå'eke `ipzde dlreak dic oerny iax

,ixii` zynyna `xwc ab lr s` Ð

dzid `l zynyn mrhnc dywnd xaq

zial hltp rxfdy meyn e`l i` ,d`nh

,dywz inp opaxl :xn`z m`e .oevigd

!"didi"n dil wetiz ,`xw jixhvi` i`n`c

oerny iaxc` oerny iaxc s` :xnel yie

o`k ,zhleta o`k" ipyn ike ,jixt

.opaxl s` xity inp iz` "zynyna

qpkpy it lr s` ,zynynl `xw jixhvi`e

zial `vi `le iniptd zial dlgzn rxfd

zhilt meyn dil wetiz Ð `vi i`c ,oevigd

mewna" lirl xn`c o`nl elit`e .rxfd

mc`a epiid ,"oevigd zia ied yc ynydy

dphwe lecba la` ,zipepia dy`a oke ,ipepia

zial qpkp rxfdy xity dl zgkyn Ð

`l opaxl `ny :inp i` .dlgzn iniptd

rxfd didyk `l` ,rxf zhilt meyn `nhn

cneryk la` .oevigl hltpe iniptd ziaa

mewnn my hltp `le ,enewna oeviga rxfd

.zynyn meyn `l` `nhn `l Ð xg`

úèìåôdid Ð dyny `dc dil wetiz

dlahyk" dil ipyilc rcei

,"axrd cr d`nhe" aizk `dc ,"dyeniyl

:xn`c `axn jxtnl irac meyn `l`lk

:xn`z m`e .dliah dl ipdn `l dyly

yie !`xw` `axn iieyw`l ivn ikd e`la

idi` `lf`c inewe`l `ki` `xwc :xnel

xyt`c ,dti dnvr dgpwyk :inp i` .drxka

zkqna opzc .melk xiizyi `ly ziad cakl

dy`d :(c dpyn ipiny wxt) ze`eewn

dcak `le ,dlahe dcxie ,dzia z` dynyy

`zyd la` .dlah `l eli`k Ð ziad z`

"zynyna o`k ,zhleta o`k" ipync i`n`

ok m` ,ziad dcakc `zi` i`c :xity jixt

!dhlt ixdc dil wetiz
`xazqn
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"íMî" ,ãBòå¯:óñBé áø øîà àlà !òîLî ãìå íB÷î §¦¨§¨¨©§©¤¨£©©¥

øB÷îáe ,ïôBc Cøc íãå ãìå àöiL ïBâkàîè BîB÷î §¤¨¨¨¨§¨¤¤¤§¨§¨¥
øáñ øî ,éâìtéî÷¯øáñ øîe ,àîè BîB÷î øB÷î¯ ¨¦©§¦¨¨©¨§¨¥¨¨©

ànèîä éøáãì :Lé÷ì Léø øîà .øBäè BîB÷î øB÷î§§¨¨©¥¨¦§¦§¥©§©¥
íãa¯íãa øäèîä éøáãì ,äMàa ànèî¯øäèî §¨§©¥§¦¨§¦§¥©§©¥§¨§©¥

íãa ànèîä éøáãì óà :øîà ïðçBé éaøå .äMàa¯ §¦¨§©¦¨¨¨©©§¦§¥©§©¥§¨
éaø øîàc ,déîòèì ïðçBé éaø àãæàå .äMàa øäèî§©¥§¦¨§¨§¨©¦¨¨§©£¥©£©©¦
äàîè äMà ïéàL ïépî :éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé¨¨¦©¦¦§¤©¦©¦¤¥¦¨§¥¨

àöiL ãòäåãîøLà Léàå" :øîàpL ,dúåøò Cøc ©¤¥¥©§¤¤¤¤§¨¨¤¤¡©§¦£¤
äåc äMà úà ákLéälâådøB÷î úà dúåøò úà ¦§©¤¦¨¨¨§¦¨¤¤§¨¨¤§¨

"äøòä¯äåãî àöiL ãò äàîè äMà ïéàL ãnìî ¤¡¨§©¥¤¥¦¨§¥¨©¤¥¥©§¤
:äàéNð äãeäé éaø íeMî Lé÷ì Léø øîà .dúåøò Cøc¤¤¤§¨¨¨©¥¨¦¦©¦§¨§¦¨

øB÷îø÷òpLõøàì ìôðå¯ïòé" øîàpL ,äàîèCôMä ¨¤¤¡©§¨©¨¨¤§¥¨¤¤¡©©©¦¨¥
CzLçðäìbzåCúåøòäòáL úàîeèì àîéìéà ?éàîì ." §ª§¥©¦¨¤¤§¨¥§©¦¥¨§§©¦§¨

¯.áøò úàîeèì àlà !äëéúç àìå ,àðîçø øîà "íc"¨£©©£¨¨§Ÿ£¦¨¤¨§§©¤¤
øB÷î :ïðçBé éaø øîàòéfäLúBiìbøî étéè ézLk¯ ¨©©¦¨¨¨¤¦¦©¦§¥¦¥©§¨¦

äòáL úàîeèì àîéìéà ?éàîì .äàîè¯íéîc äMîç §¥¨§©¦¥¨§§©¦§¨£¦¨¨¦
.áøò úàîeèì àlà !àì eúå ,äMàa ïéàîèà÷ååãå §¥¦§¦¨§¨¤¨§§©¤¤§©§¨

àãç ìáà ,ézøz¯íéLpä ìk" .àéúà àîìòî àîéà ©§¥£¨£¨¥¨¥¨§¨¨§¨¨©¨¦
úéa" eäéð éä ."ïBöéçä úéaa ïéànhîøîà ?"ïBöéçä ¦©§¦©©¦©¦¦¦©¦©¦¨©

ìk :Lé÷ì Léøú÷BðézLúáLBéúàøðåéaø déì øîà . ¥¨¦¨¤¦¤¤¤§¦§¥£©¥©¦
íB÷î BúBà :ïðçBé¯øîà àlà !õøL ìöà àeä éeìb ¨¨¨¨¥¤¤¤¤¨¨©

.íépéMä ïéa :eäì àéòaéà .íépéMä ïéa ãò :ïðçBé éaø©¦¨¨©¥©¦©¦¦©£¨§¥©¦©¦
ïéa ãò :éàkæ éaø éðúc ,òîL àz ?õeçìk Bà íéðôìk§¦§¦§©¨§©§¨¥©¦©©©¥

ïîöò íépéMä ïéa ,íépéMä¯:àðz àúéðúîa .íéðôìk ©¦©¦¥©¦©¦©§¨§¦§¦§©§¦¨¨¨
íB÷î :äãeäé áø øîà ?"äLéc íB÷î" éàî .äLéc íB÷î§¦¨©§¦¨¨©©§¨¨

"døNáa" :ïðaø eðz .Lc LnMäL¯äànhnL ãnìî ¤©©¨¨¨©¨©¦§¨¨§©¥¤¦©§¨
ïépî äáæ ,äcð àlà éì ïéàå .õeçák íéðôa¯ãeîìz ¦§¦§©§¥¦¤¨¦¨¨¨¦©¦©§
ïépî òøæ úáëL úèìBt ."døNáa dáæ" øîBì¯ãeîìz ©Ÿ¨¦§¨¨¤¤¦§©¤©¦©¦©§

ic :øîBà ïBòîL éaøå ."äéäé" øîBìäî ,dìòBák d ©¦§¤§©¦¦§¥©¨§£¨©
dìòBa¯àéä óà ,õeçì äàîeè àözL ãò ànhî Bðéà £¨¥¦©¥©¤¥¥§¨©©¦

¯.õeçì dúàîeè àözL ãò äànhî dðéà¯éaø øáñå ¥¨¦©§¨©¤¥¥§¨¨©§¨©©¦
ãò eàîèå íéná eöçøå" ,àéðúäå ?dìòBák dic ïBòîL¦§©¨§£¨§¨©§¨§¨£©©¦§¨§©

áøòäíà ?eðãnìì äæ àa äî éëå :ïBòîL éaø øîà ." ¨¨¤¨©©¦¦§§¦©¨¤§©§¥¦
òøæ úáëLa òâBð ïéðòì¯úéa úàîehL éðtî àlà ,"Léà Bà" ähîì øîàð øák éøäíéøúqä §¦§©¥©§¦§©¤©£¥§¨¤¡©§©¨¦¤¨¦§¥¤§©¥©§¨¦

!àeä áeúkä úøæbL àlà ,äànèî dðéà íéøúqä úéa úàîeèå ,àéä¯ïàk ,àéL÷ àì¯ ¦§§©¥©§¨¦¥¨§©§¨¤¨¤§¥©©¨¨©§¨¨
ïàk ,úLnLîa¯úèìBôa.¯úèìBt¯!äLnL àäc déì ÷Btéz¯äìáhLaìdLenL.¯ ¦§©¤¤¨§¤¤¤¤¥¥§¨¦§¨§¤¨§¨§¦¨

àøîéîìúLnLîcúLnLî :àáø øîà àäå ?dì ébñ áøò úàîeèa¯ìL ìkíéîé äL §¥§¨¦§©¤¤§§©¤¤©¦¨§¨£©¨¨§©¤¤¨§¨¨¦
àlL dì øLôà éàL ,äîeøúa ìBëàì äøeñàèBìôz!¯ïðé÷ñò éàîa àëä¯äeìéaèäL £¨¤¡¦§¨¤¦¤§¨¨¤Ÿ¦§¨¨§©¨§¦©¤¦§¦¨
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נדה.  פרק חמישי - יוצא דופן דף מא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc - dcp(oey`x meil)

åd mle`íã`vi minid zyelya dz`xyCøcdéaø àãæàå ,íçø §¨¤¤¤¤§¨§¨©¦
déîòèì ïBòîLezhiyl dfa jld `tiqa xdihy oerny iaxe - ¦§§©§¥

mcd jkitl ,dcill zaygp otec jxc cled z`iviy epzpyna
.`nhn epi`y iyew mc `ed minid mze`a dz`xyeäééîòèì ïðaøå§©¨¨§©§©§

.`nhne daif mc edfe ,celik epi` otec `veiy
:`xnbd dywné÷úîàãç ,óñBé áø dì ó,zg` `iyew -eðééäc ©§¦¨©¥£¨§©§

àLéødn ik ,`yixa xak dfa ewlgp ixd mzwelgn ef m`y - ¥¨
epi` otec `vei mzrcly iptn jgxk lr ,`tiqa minkg ede`nihy
,Fxdih oerny iaxy dne ,daif mc `ed df mc `linne ,celik aygp
`ed df mc `linne ,celik aygp otec `vei ezrcly iptn jgxk lr

.dixac `ziixad dltk recne ,xedhe iyew mcãBòåixd ,`iyew §
`veid mce' `ziixad oeyl,'íMîdníB÷nd epnn `viyãìå`yixa ¦¨¨¨¨

,òîLîmc iabl mb jgxk lr ,otec jxc `veia xaecn `yixay oeike ©§©
.otec jxc `veia xaecn `tiqa

:xg` ote`a sqei ax x`an el` zeiyew iptne,óñBé áø øîà àlà¤¨¨©©¥
`tiqa xaecnàöiL ïBâkd mbå ãìåd mbíãøB÷îáe ,ïôBc Cøc §¤¨¨¨¨§¨¤¤¤§¨

éâìôéî÷ àîè BîB÷îxewn `edy mgxd iabl `id mzwelgne - §¨¥¨¦§§¦
mcl aygp my jxc `ad mc lke `nh mewn aygp m`d ,mincd

.ea rbpy iptn `nhøáñ øî,exaq minkg -,àîè BîB÷î øB÷î ©¨©¨§¨¥
`vi `ly oeik daif mc aygp epi`y s` otec jxc epnn `veid mcde
d`nehd a` `ed ixd xewna rbpy iptn mewn lkn ,miypd gxe`k

.[axr z`neh dy`d z` `nhneøáñ øîe,xaq oerny iaxe -øB÷î ©¨©¨
,øBäè BîB÷î.[`nhn epi` otec jxc epnn `veid mcd jkitl §¨

:otec jxc d`exd dy`d oica zwelgn d`ian `xnbdLéø øîà̈©¥
íca ànèîä éøáãì ,Lé÷ì`ed ixd ,[minkg-]äMàa ànèî ¨¦§¦§¥©§©¥©¨§©¥¨¦¨

e .[dcp lkk dray z`neh dl zeidlíca øäèîä éøáãìiax-] §¦§¥©§©¥©¨
,[oernyøäèîs`ànèîä éøáãì óà ,øîà ïðçBé éaøå .äMàa §©¥¨¦¨§©¦¨¨¨©©§¦§¥©§©¥
,íca`ed ixd.äMàa øäèî`ad mca `l` dcp oic xn`p `l ik ©¨§©¥¨¦¨

.otec jxc `veia `le miypd gxe`k
:`xnbd zx`andéîòèì ïðçBé éaø àãæàåjk x`iay opgei iaxe - §¨§¨©¦¨¨§©§¥

,ezhiyl dfa jld ,minkg zrc z`éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¦©¦
äåãî àöiL ãò äàîè äMà ïéàL ïépî ,éçBé ïa ïBòîLmc-] ¦§¤©¦©¦¤¥¦¨§¥¨©¤¥¥©§¤

[zecipCøcdúåøò,`weecøîàpL`xwie) dcpd lr `ad yper iabl ¤¤¤§¨¨¤¤¡©
(gi kdø÷î úà dúåøò úà älâå äåc äMà úà ákLé øLà Léàå'§¦£¤¦§©¤¦¨¨¨§¦¨¤¤§¨¨¤§Ÿ¨
äøòä,'ebe 'Ezxkpe 'ebeäåãî àöiL ãò äàîè äMà ïéàL ãnìî ¤¡¨§¦§§§©¥¤¥¦¨§¥¨©¤¥¥©§¤

dúåøò Cøc[. ¤¤¤§¨¨
:xewnd z`neh oipra `xnin d`ian `xnbdíeMî Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦

ø÷òpL øB÷î ,äàéNð äãeäé éaøxya zkizg epnn,õøàì ìôðå ©¦§¨§¦¨¨¤¤¡©§¨©¨¨¤
dy`døîàpL ,äàîèdy`l mrd z` liynnd l`wfgi zgkeza §¥¨¤¤¡©

(el fh l`wfgi) zt`pn'Cúåøò äìbzå CzLeçð CôMä ïòé','ebe ©©¦¨¥§§¥©¦¨¤¤§¨¥
,sebd ileya `vnpy xewnd `edy ,'jiiley' eyexit 'jzyegp'e
dlbze' df ici lre ,dlbzne ux`l jtyp `ed zepfd ze`z zngny
lre ,ux`l ltpe jtypy xg`l mb dexr xewnd `xwpy ixd .'jzexr

.enewna epi`yk mb ea ez`nehy iptn jgxk
:`xnbd zxxanéàîì,d`nh `idy yiwl yix xn`àîéìéà §©¦¥¨
,äòáL úàîeèì(hi eh `xwie) dcp iabl ixddaf didz iM dX`e' §§©¦§¨§¦¨¦¦§¤¨¨
,àðîçø øîà 'íc,mc z`ivia `weec z`nhpy rnynàìåz`ivia ¨¨©©£¨¨§Ÿ

äëéúç.xya lyàlàezpeekáøò úàîeèìcr d`nh dy`dy - £¦¨¤¨§§©¤¤
`id dz`iviae ,d`nehd a` `id xewnd on dkizgdy iptn ,axrd

.dz`nhne da zrbep
:xewnd z`neh oipra ztqep `xninòéfäL øB÷î ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨¤¦¦©

úBiìbøî étéè ézLklelve oal mc zetih izy epnn shpy - ¦§¥¦¥©§¨¦
dy`d ,zeilbxnk.äàîè:`xnbd zxxanéàîìopgei iax xn` §¥¨§©

.d`nh `idy,äòáL úàîeèì àîéìéàyiy (.hi lirl) epipy ixd ¦¥¨§§©¦§¨
wx,àì eúå ,äMàa ïéàîè íéîc äMîç.mdipia epi` oal mceàlà £¦¨¨¦§¥¦§¦¨§Ÿ¤¨

ezpeekáøò úàîeèìerbpy iptn ,axrd cr d`nh dy`dy - §§©¤¤
:`xnbd zwiicn .de`nihe da erbp mz`iviae xewna zetihd

,ézøz à÷ååãå,xewnd on ody ozwfgàîìòî øîéà ,àãç ìáà §©§¨©§¥£¨£¨¥©¥¨§¨

àéúà,zenewn x`yn `l` xewndn d`a `ly xnel jl yi - ¨§¨
.dxedhe ,miccvay mgxd zia ilzkn xnelk

:dpyna epipy.ïBöéçä úéaa ïéànhî íéLpä ìk:`xnbd zxxan ¨©¨¦¦©§¦©©¦©¦
eäéð éä`xwpy mgxd ly wlgd edfi` -.'ïBöéçä úéa'daiyn ¥¦©¦©¦
:`xnbdúàøðå úáLBé ú÷BðézL ìk ,Lé÷ì Léø øîàmewn lk - ¨©¥¨¦Ÿ¤¦¤¤¤§¦§¥

hrn dngx gztp f`y] zayei zwepizdy zra d`xpy mgxa
.oevigd zia llka `ed ,[uegan ezvwn zi`xpe

:`xnbd dywnïðçBé éaø Bì øîàdcnl epzpyn ixde ,yiwl yixl ¨©©¦¨¨
(hi eh `xwie) aezkd oeyln oevigd ziaa mcd zaif oic z`

eli`e ,dxya jeza xzqp mewna mcd afy rnyny ,'DxWaA'BúBà ¦§¨¨
íB÷îaygp ,d`xp `ed zayei zwepizdykyàeä éeìbelit`ìöà ¨¨¥¤
õøL,[mixzqd ziaa rbna `le ielb mewna wx rbna `nhl epicy] ¤¤

.'dxyaa' aezkd el `xwiy okzi `le
:xg` ote`a opgei iax x`an ,ef `iyew iptne,ïðçBé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¨¨

`ed oevigd ziaíéðéMä ïéa ãòmgxd ilzka yiy mewnd cr - ©¥©¦©¦
.iniptd zia `ed dfn miptle ,miielz xya iyeb
:mipiyd oia mewn ly epic dn zxxan `xnbd,eäì àéòaéàmewnd ¦©§¨§

ly envr,íéðéMä ïéaepic m`d,íéðôìkzaifa dcp ziyrp dpi`e ¥©¦©¦§¦§¦
,my mcdBàepic.õeçìk:`xnbd daiyn,éàkæ éaø éðúc ,òîL àz §©¨§©§¨¥©¦©©

`ed oevigd zia,íéðéMä ïéa ãòeïîöò íéðéMä ïéáepic.íéðôìk ©¥©¦©¦¥©¦©¦©§¨§¦§¦
:oevigd zia edn sqep xe`ia,àðz àúéðúîa`ed oevigd ziay §©§¦¨¨¨

.äLéc íB÷î:`xnbd zxxan.'äLéc íB÷î' éàî:`xnbd daiyn §¦¨©§¦¨
Lc ùnMäL íB÷î ,äãeäé áø øîàzrya ribn yinyzd xa`y - ¨©©§¨§¤©©¨¨

.d`ia xnb
oevigd ziad l` dnc zaifa dy`d z`nehy ,x`ean dpyna
`xnbd .'ebe 'DxUaA Daf didi mC' (hi eh `xwie) weqtdn zcnlp¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨

:df weqtn oicd yxcp cvik ,`ziixa d`ian,ïðaø eðzdcpa xn`p ¨©¨¨
Daf didi mC','døNáa,'dxya jeza' rnyn 'dxyaa'eãnìî ¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨§©¥

äànhnLmcd zaifaõeçák ,íéðôaze`nhny ze`neh oze`k - ¤¦©§¨¦§¦§©
.[uegl oz`iviaéì ïéàåo`kn cenllàlàiabläcðwqer day §¥¦¤¨¦¨

iabl la` ,weqtdïépî äáæ,mipta mcd zaifa d`nhinyãeîìz ¨¨¦©¦©§
øîBì`edd weqta,'døNáa dáBæ'mcl `xwe epeyl dpiy aezkdy ©¨¦§¨¨

.dfk ote`a d`nhin daf mby cnll ,'daef' dcpdúáëL úèìBt¤¤¦§©
ïépî ,òøæ,oevigd ziad l` iniptd ziad on dzhilta d`nhiny ¤©¦©¦

øîBì ãeîìz`edd weqtaäéäé'.[zhletd z` zeaxl ,'DxUaA Daf ©§©¦§¤Ÿ¨¦§¨¨
ïBòîL éaøåe oexg`d oicd lr wlegdic ,øîBà`nhizy zhletl §©¦¦§¥©¨

ànhî Bðéà dìòBa äî ,dìòBákixw lra oicnäàîeè àözL ãò §£¨©£¨¥¦©¥©¤¥¥§¨
[rxf zaky-]dúàîeè àözL ãò äànhî dðéà àéä óà ,õeçì©©¦¥¨¦©§¨©¤¥¥§¨¨

õeçì.cala oevigd ziad l` dz`ivia `le ,ixnbl ©
:`xnbd dywndìòBák dic ïBòîL éaø øáñåziaa d`nhin dpi`e §¨©©¦¦§©¨§£¨

,oevigd,àéðúäåDz` Wi` aMWi xW` dX`e' (gi eh `xwie) xn`p §¨©§¨§¦¨£¤¦§©¦Ÿ¨
rxf zakWéëå ,ïBòîL éaø øîà ,'áøòä ãò eàîèå íéná eöçøå ¦§©¨©§¨£©©¦§¨§©¨¨¤¨©©¦¦§§¦

òøæ úáëLa òâBð ïéðòì íà ,eðãnìì äæ àa äî,dliah oerhyéøä ©¨¤§©§¥¦§¦§©¥©§¦§©¤©£¥
ähîì øîàð øák'ebe ,xdhi xW` cr lk`i `l miWcTA' (c ak my) §¨¤¡©§©¨©¢¨¦ŸŸ©©£¤¦§¨

Léà Bàdf weqta 'e`' daizd xeziine ,'rxf zakW EPOn `vY xW` ¦£¤¥¥¦¤¦§©¨©
rxf zaky zhletd s`e ,`nh `edy rxf zakya rbepd lkl epcnl

.uegan da drbp ixdy df llkaàlàdn eprinydl `a jgxk lr ¤¨
z`nhp dpi`y xnel did xyt`y ,miptan da dzribpa dy`d oic

jkadðéà íéøúqä úéa úàîeèå àéä íéøúqä úéa úàîehL éðtî¦§¥¤§©¥©§¨¦¦§§©¥©§¨¦¥¨
àéä áeúkä úøæbL àlà ,äànèîda dzribpa s` z`nhp didzy §©§¨¤¨¤§¥©©¨¦

`ly ,uegak mipta z`nhp oerny iax zrcl mby `vnp .miptan
.[zncewd `ziixad ixack

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìxaecn dpexg`d `ziixaa Ÿ©§¨¨
úLnLîaoeiky ,yinyzd mvr zngn dy`d z`neh oiprl - ¦§©¤¤

oi`y dn .`nhizy aezkd zxifb miptan yinyz ztih da drbpy
okïàkxaecn dpey`xd `ziixaa,úèìBôaueg dz`ivia z`nhpy ¨§¤¤

.`weec dtebl
a xaecn dpey`xd `ziixaay okzi ji` :`xnbd dywn,úèìBô¤¤
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קנג oifge` mipya cenr `n sc ± oey`x wxtzereay

íçø êøã íãåxdhn `lc ,`id daifc opax xen`e ,dcil mcew iyewd ini zylya Ð

iyew mce ,od daif inie li`ed ,`nhl .xdhn oerny iaxe ,`id dcil e`lc ,cle dl

.dixdh `pngx Ð daif iniaïôåã êøã íãå ãìå àöéù,`id izixg` `zbelte Ð

.dcil mcew mgx jxc mc `viyk ixii` `yixc ,i`w iyew` e`leøå÷î éøáñ ïðáø
àîè åîå÷îs`e ,d`nhn mc ztih jkld Ð

z` `nhl `id dii`x e`l otec jxcc ab lr

dnvr dtih edin ,dray z`neh dy`d

xewne xewna rbpc meyn rbna d`nhn

enewn xewn xaq oerny iaxe `nh enewn

ik jkld ea zrbepd dtih `nhln xedh

dkn mcke `nhln xedh otec jxc mc `z`

gx jxc inp `z` ike incdaif ini lk xedh m

exdhn clec dcill jenq itey `kilc `kid

.wtp otec jxc clec ab lr s`eäùàá àîèî
äòáù úàîåèlr s`e dcp zii`x meyn Ð

.otec jxc `ac abø÷òðù.xya zkizg Ð

êúùåçðilbze aizke xewn epiide jiiley Ð

dil ixw ux`l jtype xwrp `nl` jzexr

,`nh jklid enewna `ed eli`k dexr

(`n) zay zkqna xn`ck miley jzyegp

inp zexdhae dznngn dzyegpy iptn

g wxt milk) xepz ly ezyegp oizkec dnka

.(b dpynáøò úàîåèìea drbpy iptn Ð

.dz`iviaúåéìâøî éôéè.lelve oal mc Ð

áøò úàîåèìrbepe xewna rbpy iptn Ð

.daàîìòî.oiccvd on Ðú÷åðéúäùë
úáùåé.zvw dngx gztp Ðïðçåé éáø øîà

.`ed `iyew oeyl Ðíå÷î åúåàixw in Ð

rbn lv` elit`e `ed ueg elek "dxyaa"

mixzqd zia rbn oi` ol `niiwc uxy

.uxy my rbp m` `ed ielb `nhnúàîåè
íéøúñä úéáshy `l eicie"n sili onwl Ð

,`ed iienh xa e`lc (eh `xwie) "mina

.ol `wtp dpin :inp mipdk zxezaeïéîë
íéðéù.xya ilezlz mgxd jeza yi Ð

ùîùäù.xa` Ðäáåæ øîåì ãåîìú
äøùááaizk dcpac ab lr s`e Ð

.daif opitli daef oeyla diwt`cnäéäéÐ

.dxyaa daefäìòåáepi` ixw lra Ð

aizkck uegl ez`neh `vzy cr `nhn

."rxf zaky epnn `vz xy`e" :(eh `xwie)

íéðäë úøåúá ïðéñøâ éëädf `a dn Ð

ixd rxf zakya rbepd oiprl m` epcnll

.'ek iptn `l` dhnl xen` xakàá äî
åðãîìì äæ`l dicic dliah meyn `d Ð

`vz ik yi`e lirl aizk `dc jixhvi`

dkixvy dilr cnll m`e rxf zaky epnn

p m` dliahrxf zakya uegan dxya rb

dhnl xen` xak ixd epnn dzviyk

e`" :(ak `xwie) "mipdkd l` xen`" zyxta

:(a,bn) oiwxta onwl xn`e ,"`vz xy` yi`

rxf zakya rbepl oipn?e`" xnel cenlz

.ol `wtp dipin :`nl` ,"yi`àìà`a Ð

ixwa uegan dxya rbp `l elit`y epcnll

jxvede .yinyz ztih iptn d`nh Ð

`l ,opirny` `l i`c ,`nhy eprinydl

zia z`neh `idy iptn ,ol `niiw ded

zxifby iptn `l` ,d`nhn dpi`e ,mixzqd

dicc opixn` `l ,`nl` .`ed aezkd

.dlreakúùîùîá.zhleta `le ,aezkd zxfb Ðúèìåô.dyny `dc ,`id d`nh ueg ez`ivi mcewc dil wetiz Ðäùåîùì äìáèùáxn`we ,dhlt xgnle Ð

.dlreak dic :da oerny iax jl'åë äùìù ìëdl zgkyn ikid dlreak dic ,dyinyz meyn dxeq` dyly lkc oeike Ð?i`,inp `vi elit` Ð dyly xg`l

!`id zgxqn rxf zaky `dc ,dxedhïðé÷ñò éàîá àëäxyt` ,dnewnn dff `lc oeikc ,dhna deliahdy Ð dyinyzl dlaha ,dxedhc oerny iax xn`wc `d Ð

.dhilt `la dlììëî,ith `id dxedh zwfga `d ,zi`ce d`nh rnync ,"dyly lk heltz `ly xyt` i`" i`n ok m` ,drxka idi` `lf`c oebk ,`axc `dc Ð

!dliah mcew dilekl dizicy ,drxka `iibqne `lf`c icda :xninl `ki`c
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àãæàåyiwl yixe ,xn`w oerny iaxc dinyn `de :xn`z m`e Ð dinrhl opgei iax

xdhn Ð mca xdhnd ixacl :xn`wc ,dy`a xdhn oerny iaxc dcen inp

`nhn Ð mca `nhnd ixacl ,yiwl yixc dizlin yexit ikdc :xnel yie !dy`a

clec iyew e`lc ,iyewae ,otec jxc mcde cled `viy oebk ixiine ,dii`x meyn dy`a

xdhn Ð mca xdhnc oerny iaxe .`ed

`pngx dcill jenq iyewe ,ded clec ,dy`a

oerny iaxl s` ,`ed cle e`l i` la` .dixdh

ilekl dzexr jxc `viy opira `lc ,d`nh

ixdhn opax s`c xn` opgei iaxe .`nlr

ilekl dzexr jxc `viy opirac ,dy`a

opgei iax `cf`e" xity xn`w `zyde .`nlr

oerny iaxc dinync ab lr s` ,"dinrhl

.opaxl rnyp oerny iaxcnc ,xn`w

øáñå'eke `ipzde dlreak dic oerny iax

,ixii` zynyna `xwc ab lr s` Ð

dzid `l zynyn mrhnc dywnd xaq

zial hltp rxfdy meyn e`l i` ,d`nh

,dywz inp opaxl :xn`z m`e .oevigd

!"didi"n dil wetiz ,`xw jixhvi` i`n`c

oerny iaxc` oerny iaxc s` :xnel yie

o`k ,zhleta o`k" ipyn ike ,jixt

.opaxl s` xity inp iz` "zynyna

qpkpy it lr s` ,zynynl `xw jixhvi`e

zial `vi `le iniptd zial dlgzn rxfd

zhilt meyn dil wetiz Ð `vi i`c ,oevigd

mewna" lirl xn`c o`nl elit`e .rxfd

mc`a epiid ,"oevigd zia ied yc ynydy

dphwe lecba la` ,zipepia dy`a oke ,ipepia

zial qpkp rxfdy xity dl zgkyn Ð

`l opaxl `ny :inp i` .dlgzn iniptd

rxfd didyk `l` ,rxf zhilt meyn `nhn

cneryk la` .oevigl hltpe iniptd ziaa

mewnn my hltp `le ,enewna oeviga rxfd

.zynyn meyn `l` `nhn `l Ð xg`

úèìåôdid Ð dyny `dc dil wetiz

dlahyk" dil ipyilc rcei

,"axrd cr d`nhe" aizk `dc ,"dyeniyl

:xn`c `axn jxtnl irac meyn `l`lk

:xn`z m`e .dliah dl ipdn `l dyly

yie !`xw` `axn iieyw`l ivn ikd e`la

idi` `lf`c inewe`l `ki` `xwc :xnel

xyt`c ,dti dnvr dgpwyk :inp i` .drxka

zkqna opzc .melk xiizyi `ly ziad cakl

dy`d :(c dpyn ipiny wxt) ze`eewn

dcak `le ,dlahe dcxie ,dzia z` dynyy

`zyd la` .dlah `l eli`k Ð ziad z`

"zynyna o`k ,zhleta o`k" ipync i`n`

ok m` ,ziad dcakc `zi` i`c :xity jixt

!dhlt ixdc dil wetiz
`xazqn
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íãa¯íãa øäèîä éøáãì ,äMàa ànèî¯øäèî §¨§©¥§¦¨§¦§¥©§©¥§¨§©¥

íãa ànèîä éøáãì óà :øîà ïðçBé éaøå .äMàa¯ §¦¨§©¦¨¨¨©©§¦§¥©§©¥§¨
éaø øîàc ,déîòèì ïðçBé éaø àãæàå .äMàa øäèî§©¥§¦¨§¨§¨©¦¨¨§©£¥©£©©¦
äàîè äMà ïéàL ïépî :éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé¨¨¦©¦¦§¤©¦©¦¤¥¦¨§¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc - dcp(oey`x meil)

åd mle`íã`vi minid zyelya dz`xyCøcdéaø àãæàå ,íçø §¨¤¤¤¤§¨§¨©¦
déîòèì ïBòîLezhiyl dfa jld `tiqa xdihy oerny iaxe - ¦§§©§¥

mcd jkitl ,dcill zaygp otec jxc cled z`iviy epzpyna
.`nhn epi`y iyew mc `ed minid mze`a dz`xyeäééîòèì ïðaøå§©¨¨§©§©§

.`nhne daif mc edfe ,celik epi` otec `veiy
:`xnbd dywné÷úîàãç ,óñBé áø dì ó,zg` `iyew -eðééäc ©§¦¨©¥£¨§©§

àLéødn ik ,`yixa xak dfa ewlgp ixd mzwelgn ef m`y - ¥¨
epi` otec `vei mzrcly iptn jgxk lr ,`tiqa minkg ede`nihy
,Fxdih oerny iaxy dne ,daif mc `ed df mc `linne ,celik aygp
`ed df mc `linne ,celik aygp otec `vei ezrcly iptn jgxk lr

.dixac `ziixad dltk recne ,xedhe iyew mcãBòåixd ,`iyew §
`veid mce' `ziixad oeyl,'íMîdníB÷nd epnn `viyãìå`yixa ¦¨¨¨¨

,òîLîmc iabl mb jgxk lr ,otec jxc `veia xaecn `yixay oeike ©§©
.otec jxc `veia xaecn `tiqa

:xg` ote`a sqei ax x`an el` zeiyew iptne,óñBé áø øîà àlà¤¨¨©©¥
`tiqa xaecnàöiL ïBâkd mbå ãìåd mbíãøB÷îáe ,ïôBc Cøc §¤¨¨¨¨§¨¤¤¤§¨

éâìôéî÷ àîè BîB÷îxewn `edy mgxd iabl `id mzwelgne - §¨¥¨¦§§¦
mcl aygp my jxc `ad mc lke `nh mewn aygp m`d ,mincd

.ea rbpy iptn `nhøáñ øî,exaq minkg -,àîè BîB÷î øB÷î ©¨©¨§¨¥
`vi `ly oeik daif mc aygp epi`y s` otec jxc epnn `veid mcde
d`nehd a` `ed ixd xewna rbpy iptn mewn lkn ,miypd gxe`k

.[axr z`neh dy`d z` `nhneøáñ øîe,xaq oerny iaxe -øB÷î ©¨©¨
,øBäè BîB÷î.[`nhn epi` otec jxc epnn `veid mcd jkitl §¨

:otec jxc d`exd dy`d oica zwelgn d`ian `xnbdLéø øîà̈©¥
íca ànèîä éøáãì ,Lé÷ì`ed ixd ,[minkg-]äMàa ànèî ¨¦§¦§¥©§©¥©¨§©¥¨¦¨

e .[dcp lkk dray z`neh dl zeidlíca øäèîä éøáãìiax-] §¦§¥©§©¥©¨
,[oernyøäèîs`ànèîä éøáãì óà ,øîà ïðçBé éaøå .äMàa §©¥¨¦¨§©¦¨¨¨©©§¦§¥©§©¥
,íca`ed ixd.äMàa øäèî`ad mca `l` dcp oic xn`p `l ik ©¨§©¥¨¦¨

.otec jxc `veia `le miypd gxe`k
:`xnbd zx`andéîòèì ïðçBé éaø àãæàåjk x`iay opgei iaxe - §¨§¨©¦¨¨§©§¥

,ezhiyl dfa jld ,minkg zrc z`éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¦©¦
äåãî àöiL ãò äàîè äMà ïéàL ïépî ,éçBé ïa ïBòîLmc-] ¦§¤©¦©¦¤¥¦¨§¥¨©¤¥¥©§¤

[zecipCøcdúåøò,`weecøîàpL`xwie) dcpd lr `ad yper iabl ¤¤¤§¨¨¤¤¡©
(gi kdø÷î úà dúåøò úà älâå äåc äMà úà ákLé øLà Léàå'§¦£¤¦§©¤¦¨¨¨§¦¨¤¤§¨¨¤§Ÿ¨
äøòä,'ebe 'Ezxkpe 'ebeäåãî àöiL ãò äàîè äMà ïéàL ãnìî ¤¡¨§¦§§§©¥¤¥¦¨§¥¨©¤¥¥©§¤

dúåøò Cøc[. ¤¤¤§¨¨
:xewnd z`neh oipra `xnin d`ian `xnbdíeMî Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦

ø÷òpL øB÷î ,äàéNð äãeäé éaøxya zkizg epnn,õøàì ìôðå ©¦§¨§¦¨¨¤¤¡©§¨©¨¨¤
dy`døîàpL ,äàîèdy`l mrd z` liynnd l`wfgi zgkeza §¥¨¤¤¡©

(el fh l`wfgi) zt`pn'Cúåøò äìbzå CzLeçð CôMä ïòé','ebe ©©¦¨¥§§¥©¦¨¤¤§¨¥
,sebd ileya `vnpy xewnd `edy ,'jiiley' eyexit 'jzyegp'e
dlbze' df ici lre ,dlbzne ux`l jtyp `ed zepfd ze`z zngny
lre ,ux`l ltpe jtypy xg`l mb dexr xewnd `xwpy ixd .'jzexr

.enewna epi`yk mb ea ez`nehy iptn jgxk
:`xnbd zxxanéàîì,d`nh `idy yiwl yix xn`àîéìéà §©¦¥¨
,äòáL úàîeèì(hi eh `xwie) dcp iabl ixddaf didz iM dX`e' §§©¦§¨§¦¨¦¦§¤¨¨
,àðîçø øîà 'íc,mc z`ivia `weec z`nhpy rnynàìåz`ivia ¨¨©©£¨¨§Ÿ

äëéúç.xya lyàlàezpeekáøò úàîeèìcr d`nh dy`dy - £¦¨¤¨§§©¤¤
`id dz`iviae ,d`nehd a` `id xewnd on dkizgdy iptn ,axrd

.dz`nhne da zrbep
:xewnd z`neh oipra ztqep `xninòéfäL øB÷î ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨¤¦¦©

úBiìbøî étéè ézLklelve oal mc zetih izy epnn shpy - ¦§¥¦¥©§¨¦
dy`d ,zeilbxnk.äàîè:`xnbd zxxanéàîìopgei iax xn` §¥¨§©

.d`nh `idy,äòáL úàîeèì àîéìéàyiy (.hi lirl) epipy ixd ¦¥¨§§©¦§¨
wx,àì eúå ,äMàa ïéàîè íéîc äMîç.mdipia epi` oal mceàlà £¦¨¨¦§¥¦§¦¨§Ÿ¤¨

ezpeekáøò úàîeèìerbpy iptn ,axrd cr d`nh dy`dy - §§©¤¤
:`xnbd zwiicn .de`nihe da erbp mz`iviae xewna zetihd

,ézøz à÷ååãå,xewnd on ody ozwfgàîìòî øîéà ,àãç ìáà §©§¨©§¥£¨£¨¥©¥¨§¨

àéúà,zenewn x`yn `l` xewndn d`a `ly xnel jl yi - ¨§¨
.dxedhe ,miccvay mgxd zia ilzkn xnelk

:dpyna epipy.ïBöéçä úéaa ïéànhî íéLpä ìk:`xnbd zxxan ¨©¨¦¦©§¦©©¦©¦
eäéð éä`xwpy mgxd ly wlgd edfi` -.'ïBöéçä úéa'daiyn ¥¦©¦©¦
:`xnbdúàøðå úáLBé ú÷BðézL ìk ,Lé÷ì Léø øîàmewn lk - ¨©¥¨¦Ÿ¤¦¤¤¤§¦§¥

hrn dngx gztp f`y] zayei zwepizdy zra d`xpy mgxa
.oevigd zia llka `ed ,[uegan ezvwn zi`xpe

:`xnbd dywnïðçBé éaø Bì øîàdcnl epzpyn ixde ,yiwl yixl ¨©©¦¨¨
(hi eh `xwie) aezkd oeyln oevigd ziaa mcd zaif oic z`

eli`e ,dxya jeza xzqp mewna mcd afy rnyny ,'DxWaA'BúBà ¦§¨¨
íB÷îaygp ,d`xp `ed zayei zwepizdykyàeä éeìbelit`ìöà ¨¨¥¤
õøL,[mixzqd ziaa rbna `le ielb mewna wx rbna `nhl epicy] ¤¤

.'dxyaa' aezkd el `xwiy okzi `le
:xg` ote`a opgei iax x`an ,ef `iyew iptne,ïðçBé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¨¨

`ed oevigd ziaíéðéMä ïéa ãòmgxd ilzka yiy mewnd cr - ©¥©¦©¦
.iniptd zia `ed dfn miptle ,miielz xya iyeb
:mipiyd oia mewn ly epic dn zxxan `xnbd,eäì àéòaéàmewnd ¦©§¨§

ly envr,íéðéMä ïéaepic m`d,íéðôìkzaifa dcp ziyrp dpi`e ¥©¦©¦§¦§¦
,my mcdBàepic.õeçìk:`xnbd daiyn,éàkæ éaø éðúc ,òîL àz §©¨§©§¨¥©¦©©

`ed oevigd zia,íéðéMä ïéa ãòeïîöò íéðéMä ïéáepic.íéðôìk ©¥©¦©¦¥©¦©¦©§¨§¦§¦
:oevigd zia edn sqep xe`ia,àðz àúéðúîa`ed oevigd ziay §©§¦¨¨¨

.äLéc íB÷î:`xnbd zxxan.'äLéc íB÷î' éàî:`xnbd daiyn §¦¨©§¦¨
Lc ùnMäL íB÷î ,äãeäé áø øîàzrya ribn yinyzd xa`y - ¨©©§¨§¤©©¨¨

.d`ia xnb
oevigd ziad l` dnc zaifa dy`d z`nehy ,x`ean dpyna
`xnbd .'ebe 'DxUaA Daf didi mC' (hi eh `xwie) weqtdn zcnlp¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨

:df weqtn oicd yxcp cvik ,`ziixa d`ian,ïðaø eðzdcpa xn`p ¨©¨¨
Daf didi mC','døNáa,'dxya jeza' rnyn 'dxyaa'eãnìî ¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨§©¥

äànhnLmcd zaifaõeçák ,íéðôaze`nhny ze`neh oze`k - ¤¦©§¨¦§¦§©
.[uegl oz`iviaéì ïéàåo`kn cenllàlàiabläcðwqer day §¥¦¤¨¦¨

iabl la` ,weqtdïépî äáæ,mipta mcd zaifa d`nhinyãeîìz ¨¨¦©¦©§
øîBì`edd weqta,'døNáa dáBæ'mcl `xwe epeyl dpiy aezkdy ©¨¦§¨¨

.dfk ote`a d`nhin daf mby cnll ,'daef' dcpdúáëL úèìBt¤¤¦§©
ïépî ,òøæ,oevigd ziad l` iniptd ziad on dzhilta d`nhiny ¤©¦©¦

øîBì ãeîìz`edd weqtaäéäé'.[zhletd z` zeaxl ,'DxUaA Daf ©§©¦§¤Ÿ¨¦§¨¨
ïBòîL éaøåe oexg`d oicd lr wlegdic ,øîBà`nhizy zhletl §©¦¦§¥©¨

ànhî Bðéà dìòBa äî ,dìòBákixw lra oicnäàîeè àözL ãò §£¨©£¨¥¦©¥©¤¥¥§¨
[rxf zaky-]dúàîeè àözL ãò äànhî dðéà àéä óà ,õeçì©©¦¥¨¦©§¨©¤¥¥§¨¨

õeçì.cala oevigd ziad l` dz`ivia `le ,ixnbl ©
:`xnbd dywndìòBák dic ïBòîL éaø øáñåziaa d`nhin dpi`e §¨©©¦¦§©¨§£¨

,oevigd,àéðúäåDz` Wi` aMWi xW` dX`e' (gi eh `xwie) xn`p §¨©§¨§¦¨£¤¦§©¦Ÿ¨
rxf zakWéëå ,ïBòîL éaø øîà ,'áøòä ãò eàîèå íéná eöçøå ¦§©¨©§¨£©©¦§¨§©¨¨¤¨©©¦¦§§¦

òøæ úáëLa òâBð ïéðòì íà ,eðãnìì äæ àa äî,dliah oerhyéøä ©¨¤§©§¥¦§¦§©¥©§¦§©¤©£¥
ähîì øîàð øák'ebe ,xdhi xW` cr lk`i `l miWcTA' (c ak my) §¨¤¡©§©¨©¢¨¦ŸŸ©©£¤¦§¨

Léà Bàdf weqta 'e`' daizd xeziine ,'rxf zakW EPOn `vY xW` ¦£¤¥¥¦¤¦§©¨©
rxf zaky zhletd s`e ,`nh `edy rxf zakya rbepd lkl epcnl

.uegan da drbp ixdy df llkaàlàdn eprinydl `a jgxk lr ¤¨
z`nhp dpi`y xnel did xyt`y ,miptan da dzribpa dy`d oic

jkadðéà íéøúqä úéa úàîeèå àéä íéøúqä úéa úàîehL éðtî¦§¥¤§©¥©§¨¦¦§§©¥©§¨¦¥¨
àéä áeúkä úøæbL àlà ,äànèîda dzribpa s` z`nhp didzy §©§¨¤¨¤§¥©©¨¦

`ly ,uegak mipta z`nhp oerny iax zrcl mby `vnp .miptan
.[zncewd `ziixad ixack

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìxaecn dpexg`d `ziixaa Ÿ©§¨¨
úLnLîaoeiky ,yinyzd mvr zngn dy`d z`neh oiprl - ¦§©¤¤

oi`y dn .`nhizy aezkd zxifb miptan yinyz ztih da drbpy
okïàkxaecn dpey`xd `ziixaa,úèìBôaueg dz`ivia z`nhpy ¨§¤¤

.`weec dtebl
a xaecn dpey`xd `ziixaay okzi ji` :`xnbd dywn,úèìBô¤¤
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xcde"קנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc - dcp(ipy meil)

øéizLéà àîìéc àîéz éëå`ny dze` `nih `axy xn`z m`e - §¦¥¨¦§¨¦§©©
,ephltz leahzy ixg`e rxf hrn xiizyp oiicr dkelid xg`léà¦

déì éòaî 'øéizLð ànL ïðéLééç' éëädid -,xnel `ax jixv ¨¦¨§¦©¤¨¦§©¥¦¨¥¥
.i`ce d`nhy rnyny 'heltz `ly dl xyt` i`y' xn` recne

:xg` ote`a eixac z` `xnbd dcinrn ef `iyew iptneàlài`ce ¤¨
jgxk lre ,lkd heltzy xyt` leahl dkelidaàáøìxn`y §¨¨

xaecn xdhidl dleki dpi` i`ceyàìå ,ähna äeìéaèäL énð©¦¤¦§¦¨©¦¨§Ÿ
àéL÷ik ,xdhidl dlekiy oerny iax xn` cvikïàkly `xnina ©§¨¨

xaecn `axúëtäúîaznxeb dzrepzy ,dliahd xg`l dzhina §¦§©¤¤
,[mini dyly exariy cr xdhidl dleki dpi` jkitle hltidl rxfl

ok oi`y dnïàkxaecn dpey`xd `ziixaa,úëtäúî dðéàLa ¨§¤¥¨¦§©¤¤
rcep `ly onf lk dxedh zx`yp `id oerny iax zrcl jkitl

.uegl dhltyàáøålek`l dxeq` mini dyly lky xn`y §¨¨
,dnexzaéà÷ àøwà,zynyn oica aezkd z` dfa x`al `a -éëäå ©§¨¨¥§¨¦

àðîçø áúk ék ,øîà÷(gi eh `xwie) zynyn iablíéná eöçøå' ¨¨©¦¨©©£¨¨§¨£©©¦
,'áøòä ãò eàîèådf ixd ,axra xdhidle leahl dlekiy rnyny §¨§©¨¨¤

wxúëtäúî dðéàLa,dliahd xg`lìL ìk ,úëtäúîa ìáàäL §¤¥¨¦§©¤¤£¨§¦§©¤¤¨§Ÿ¨
,äîeøza ìBëàì äøeñà íéîéiptn.èBìôz àlL dì øLôà éàL ¨¦£¨¤¡©§¨¤¦¤§¨¨¤Ÿ¦§

:zhleta aezkd `nih recn dpc `xnbdøa ìàeîL áø dépéî àòa§¨¦¥©§¥©
,òøæ úáëL úèìBt ,ééaàî àðñéaiptn aezkd dze` `nih m`d ¦§¨¥©©¥¤¤¦§©¤©

yàéåä äàBø,zecp mc zii`xk `id dy`a rxf zaky zhilty - ¨¨§¨
Bày iptn aezkd d`nihyàéåä úòâBðzaky drbp dzhiltay - ©©¨§¨

.[uegan dxyaa rxf
mipicd md dn zx`ane ,`xnind z`ad rvn`a dwiqtn `xnbd

:df wtqa miielzdøBzñì ,dpéî à÷ôð,[dafa miiwp dray zxitq ¨§¨¦¨¦§
la` ,mc dz`x eli`k dzxitq zxzeq `id ,d`exk zhletd m`y

.dzxitq z` zxzeq dpi` ,zrbepk `id m`åoiprl okànhì §¦©¥
elit` dzhilta,eäMîaxeriy lka z`nhp ,d`exk `id m`y §©¤

`id m` la` ,`edy lka mc zii`xa z`nhpy enk ,heltzy
.xeriy da yiyk `l` drbna z`nhn rxf zaky oi` ,zrbepkåok §

oiprl,õeçák íéðôa ànhìdzhilta `nhiz ,d`exk `id m`y ¦©¥¦§¦§©
`id m` la` ,dtebl ueg `viy mcew s` oevigd zial iniptd zian

.mixzqd zia rbn `ed ik ,`nhiz `l ,zrbepk
:`xnbd dywnàúéðúî déì òéîL éà ,CLôð äîaxl dreci m` - ©©§¨¦§¦©¥©§¦¨

inkg da ewlgpy `ziixad `pqia xa l`enyoipra oerny iaxe m
y heyt ixd ,wtzqd recn ,(:`n lirl) zhlet,àéåä äàBø ïðaøì§©¨¨¨¨§¨

oi` mb i`ce mzhiyle ,dafk uegak mipta d`nhiny exn` ixdy
,dzxitq z` zxzeqe dzhiltl xeriyïBòîL éaøìey heytúòâBð §©¦¦§©©

,àéåädpi` i`ce ezhiyle ,uegak mipta d`nhin dpi`y xn` ixdy ¨§¨
.dzhiltl xeriy jixve dzxitq zxzeqdéì òéîL àì éàå§¦Ÿ§¦©¥

,àúéðúîixd ,wtzqd recn oaen epi` ok mbàøazñîyúòâBð ©§¦¨¦§©§¨©©
,àéåäzhleta ok oi`y dn ,dtebn d`a dzii`x ,mc d`exd ixdy ¨§¨

x`y rbnk df ixd ,zhlet `id dlaiwy dn `l` dtebn epi`y
.mixzqd ziaa ze`nhn opi`y ze`neh

:`xnbd zayiinàúéðúî déì òéîL íìBòìdzid `ziixad - §¨§¦©¥©§¦¨
,el drecidéì àéòaéî÷ àì ïðaøc àaélàåik ,wtzqd `l - §©¦¨§©¨¨Ÿ¨¦©§¨¥

`l` ,xac lkl d`exk dpic i`ce mzhiyldéì àéòaéî à÷ ék¦¨¦©§¨¥
e .ïBòîL éaøc àaélàoiprlàéòaéî÷ àì ,õeçák íéðôa ànhì ©¦¨§©¦¦§¦©¥¦§¦§©Ÿ¨¦©§¨

,déì`l` ,mipta d`nhin dpi` oerny iaxly heyt ikék ¥¦
déì àéòaéî÷oiprløBzñìdzxitq z`,éàî ,àeäL ìëa ànhìå ¨¦©§¨¥¦§§¦©¥§¨¤©

ïBòîL éaø øîà÷ ékzhletdy,dìòBák dicile`éléî éðä ¦¨¨©©¦¦§©¨§£¨¨¥¦¥
õeçák íéðôa ééenèì,uegak mipta z`nhp dpi`y oiprl wx edf - §©¥¦§¦§©

,uegl ez`neh `vzy cr `nhp epi` dlreay mykìáàoiprl £¨
øBzñìdzxitqàéåä äàBø ,àeäL ìëa ànhìåd`exk dpic - ¦§§¦©¥§¨¤¨¨§¨

,[edylka d`nhine zxzeqe,àðL àì àîìéc Bà`idy myke ¦§¨Ÿ§¨
oiprl zrbepk `id jk ,uegan `l` z`nhp dpi`y oiprl zrbepk

.edylka `nhiz `le dzxitq xezqz `ly
:`pqia xa l`eny ax ly ewitq edn xg` xe`ia,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦

àúéðúî déì òéîL àì íìBòì,`ziixad el dreci dzid `l -éëäå §¨Ÿ§¦©¥©§¦¨§¨¦
éðéña ïééø÷ éìòaà àðîçø øéîçàcî ,déì àéòaéî÷dnn - ¨¦©§¨¥¦§©§¦©£¨¨©©£¥§¨¦§¦©

mcew mini dyly yinyza l`xyi z` xeq`l dxezd dxingdy
iyilyd meia leahl miypd mb dplkezy ick ipiq xd cnrn
zhletdy jkn cnlp m`d ,dxez ozn zrya ixw z`nehn xdhidle

,àéåä äàBøz`nehn `weec ipiqa xnyidl eehvpy dny xn`pe ¨¨§¨
d`exk zaygp zhletdy dgked ef ,uxye zn ze`nehn `le zhlet

,uxye zn rbn z`nehn xzei dxeng `idy dtebn d`nehBà
î ïðéøîb àì àîìécay ef dxdf`éðéqoeikïéáæ àäc ,àeä Lecçc ¦§¨Ÿ¨§¦©¥¦©§¦§¨¨¦
éøéîçc íéòøBöîemtebn ze`ad zexeng ze`neh ody -åit lr s` §¨¦©£¦¦§

okàðîçø eäa øéîçà àìxingdy dn jkitl ,[ipiqa odn xnyidl Ÿ©§¦§©£¨¨
.dtebn d`ad d`nehk `idy di`x ef oi` zhletd lr

:dteq z` d`iane `xnind l` zxfeg `xnbddéì øîàaxl iia` ¨©¥
k zhlet ,oerny iax zrcl s` ,`pqia xa l`enyàúà .àéåä äàBø¨¨§¨£¨

àáøì déìéiL,`ax z` mb l`ye `pqia xa l`eny ax `a -øîà ©§¥§¨¨¨©
.àéåä äàBø ,déì øîà ,óñBé áøc dén÷ì àúà .àéåä äàBø ,déì¥¨¨§¨£¨§©¥§©¥¨©¥¨¨§¨

àúà øãä`pqia xa l`eny ax `ae xfg -,ééaàc dén÷ìedéì øîà £©£¨§©¥§©©¥¨©¥
,iia`leúéôz àãç àweøa eëlek.ewexz cg` wexa mklek - §§¨£¨§¦

.oicd jky mklek mzrny zg` dreny m`d ,xnelkdéì øîà̈©¥
,iia`,Cì éøîà øétLikdic' ïBòîL éaø øîà÷ àì ïàk ãò ©¦¨§¦¨©¨Ÿ¨¨©©¦¦§©¨

àlà 'dìòBákoiprlõeçák íéðôa ànhì`l` d`nhin dpi`y - §£¨¤¨¦©¥¦§¦§©
,uegaøBzñì ìáàdzxitq,àéåä äàBø ,àeäL ìëa ànhìå £¨¦§§¦©¥§¨¤¨¨§¨

.d`nhine zxzeqe
d .oevigd ziaa ze`nhin miypd lk ,dpyna epipyd`ian `xnb

:df oipra `ziixaíBé ãâðk íBé úøîBMäå ,äáfäå ,äcpä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¦¨§©¨¨§©¤¤§¤¤
dkixve dzaifl miie`xd minia minei e` mei jyna mc d`exd -

,dxedhe axrl zlaehe ea d`xz `ly cg` mei xenyl,úãìBiäå§©¤¤
íéðôa úBànhî ïlekl` iniptd ziad on oxya jeza mcd zaifa - ¨¦©§¦§¦

,[mgxd ly oevigd ziadõeçák. §©
:`xnbd dywnéiçì eälek àîìLamiypd lka xacd oaen - ¦§¨¨§§©¥

.`ziixaay zepey`xd,úãìBé àlàxaecn ote` dfi`a oaen epi` ¤¨¤¤
,`ziixaaäcð éîéa éàmiie`xd minia dclie mc dz`x m` ixd - ¦¦¥¦¨

ef ixd ,dzcpläcðe ,ef `ziixaa dcp dxkfed xake ,dxenbéîéa éà ¦¨¦¦¥
,äáéæef ixd,[äáéæzvxzn .ef `ziixaa dxkfed xak daf mbe ¦¨¦¨

:`xnbdàëéøö àìzra dz`xy `l`äàîehî ìBaèì äãøiL Ÿ§¦¨¤¨§¨¦§¦§¨
äøäèìdawp zcil xg`l dz`neh ly mireayd miniizqnyk - §¨¢¨

mei mipeny z`ln cr mdy Dxdh ini z` ligzdle leahl dklde
.dzcill,áø øîà éMà øa àéiç áø øîà àøéæ éaø øîàc àä éëå§¦¨§¨©©¦¥¨¨©©¦¨©©¦¨©©

ìBaèì äãøiL úãìBémireayd seqaø÷òðå ,äøäèì äàîehî ¤¤¤¨§¨¦§¦§¨§¨¢¨§¤¡©
íc äpnî`vi `le oevigd ziaa cnre mgxd ly iniptd ziadn ¦¤¨¨

i xg`l `l` ueglezxiwr dzid m` ,minei e` meäãéøéazra - ¦¦¨
ef ixd ,dlahy mcew leahl dcxiyäàîèlk xdhidl dleki dpi`e §¥¨

ezxiwr dzid m` la` .oevigd ziaa mcd x`ypy onfäéiìòaon ©£¦¨
,dliahd,äøBäèdn ,df itle .`nhn epi`y xdeh mc `edy oeik §¨

ok mb dzpeek ,uegak mipta d`nhin zcleiy `ziixad dxn`y
,dlahy mcew oevigd ziad l` iniptd ziadn mcd xwrpy ote`a

.d`nhn `ed my mcdy onf lky
,ef `iyew zngne] `xif iax ly `xnind lr `iyew d`ian `xnbd
zcleia `ziixad z` cinrdl xyt` i`y (a"r) oldl x`az

:[leahl dcxiyk dz`xy,àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîàdn ¨©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨
dpnn xwrpy mcd zngn zcleid z`nhpy zxn`y,äãéøéaepi` ¦¦¨

oaen,äàîè éànàixdàéä äòeìa äàîeèdpi`e ,dteb jeza ©©§¥¨§¨§¨¦
.[`yna `le rbna `l d`nhn

déì øîà,`xif iaxdéìéiL ìéædf xac l`ye jl -,ïéáà éaøì ¨©¥¦©§¥§©¦¨¦
àLøãî éa déLéøa éì Lékøëå déìäéð úéøañàcizxaqdy - §©§§¦¦¨¥§©§¥¦§¥¥¥¦§§¨

ze`l yxcnd ziaa ey`xa il rprpe ,d`nhn df mc recn eiptl
.ixacl mikqdydéìéiL ìæà.oia` iaxl z`f l`ye jld -déì øîà £©©§¥¨©¥

zcleid oica exingdy minkg zxifbn `id ef d`neh ,oia` iax
eäeàNòdrela d`neha opaxcn `nhizykoicøBäè óBò úìáð £¨¨§¦§©¨

äànènLd z` `ziixe`cníéãâadrbn zra eilryúéáa ¤§©§¨§¨¦§¥
,[äòéìaä.drela d`neh rbn `edy s` ©§¦¨

:`xnbd dywnéîc éî,serd zliap oicl zclei oic zencl yi ike - ¦¨¥
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oifge` mipy` cenr an sc ± oey`x wxtzereay

äá øééúùð àîù ïðéùééç àîéú éëåi`" i`n ok m` ,d`nhn `w `witqne Ð

!dil irain "opiyiig" ,"xyt`éîð àáøì àìà,dhlt dry lk jklid ,dlf` `lc Ð

,dliahd xg`l dktdzp `ly oebk ,dyenyl leahl dlekic oerny iaxc `de

.zktdzna Ð `axceàáøå,"mina evgxe" aizk ikc :`z` `xw ol iyextl Ð

dpi`yk Ð meia ea leahl dlekic rnync

zrya zktdzn :`pixg` `pyil .zktdzn

Ð cgi mgxa hlwp rxfd oi`e ,yinyz

dpi` .hrn hrn zklede zhlet jklid

,cgi rxfd hlwp Ð yinyz zrya zktdzn

.zg` zaa `veieàéåä äàåødii`x meyn Ð

crc .rxf zakya zrbep meyne ,`xw diinh

`ied `le ,mixzqd zia zribp `ied `zyd

,aezkd zxfbne ,yinyz meia `l` d`nh

.`inhne ,i`xal drbp Ð dhlt ikeøåúñì
Ð `ied d`ex i` ,dxitq inia daifa Ð

meya drbp m`y ,`l Ð zrbep la` ,zxzeq

"dl dxtqe" `dc ,zxzeq dpi` Ð d`neh

`ki`de ,aizk?!åäùîá àîèìådii`xl Ð

mcl :oizipzna opixn`ck ,`xeriy opira `l

,`edy lka oi`nhn Ð ixwle daifle dcp

oiwxita xn`ck ,`xeriy ira Ð rbep la`

,dycrka xn`c o`nl `ki` :(a,bn dcp)

.dn`d it znizgk xn`c o`nl `ki`eéà
äéì òéîù.l`eny axl ÐàúéðúîÐ

:opax ixn`wc ,lirl oerny iaxe opax ibiltc

,uegak mipta `nhn rxf zaky zhlet

.dlreak dicc oerny iaxleäàåø ïðáøì
àéåäiaxle ,uegak mipta `nhl oiprl Ð

.`ied zrbep Ð oernyäéì òéîù àì éàåÐ

dil `wtqn i`n`?,`ied zrbep `xaqn

`id dlawy dn `l` ,`ifg dtebn `l `dc

.zhletäéì àéòáéî÷ àì ïðáøã àáéìàåÐ

`nl` ,uegak mipta `inhn opaxlc oeikc

.edyna d`nhnc oky lke ,`ied d`ex

daif zxeza `dc ,dxzq inp dxizq oiprle

."eaef didi"n dil iaxnäéì éòáéî à÷ éë
ïåòîù éáøã àáéìà`l mipta `nhle Ð

`lc oerny iaxl opirny `dc ,dil irain

.`inhnäéì àéòáî à÷ éëàîèìå øåúñì
åäùîáiax xn` ik :opixn` in ,edn Ð

,uegak mipta `nhl dlreak dic oerny

`l Ð inp idi` ,`nhn `l Ð dlrea dn

`l Ð edyna `nhle xezql la` ,d`nhn

dic xn` inp i` `dc ,zrbepk dl ieyn

,edyna d`nhne dxzq Ð dlreak

ikid ikc ,`py `l ,`nlic e` .dlreak

oiprl ,zrbep dl ieyn mipt z`neh oiprlc

.zrbep dl ieyn inp Ð dxizqe edyn

äéì òéîù àì íìåòì,oizipzn Ð

.`id `l ,`ied zrbep `xaqn :opixn`wce

:xninl `ki`c ,ol hytin `l `xaqn

.`ied d`ex Ð uxy `nh lr xidfd `le ,"dy` l` eybz l`" :(hi zeny) aizkc ,ipiqa oiixw ilraa `pngx xing`cnåúéôú àãç à÷åøá åëìåëmzrny mklek Ð

.(a,`q) "it lr s`" wxta ,"icy sez" :zeaezka exiage ,wex oeyl Ð "ezitz" .zg` drenyäéì øîà.jl xn` xity :iia` Ðàéåä äàåø åäùîá àîèìå øåúñì ìáàÐ

.dlreak dxzqe edyna dlreak `inhn ,dlreak dic inp i`cõåçáë íéðôá ïéàîèî ïìåë.`id d`nh dii`x `la `dc ,xninl `kil dipya la` ,dpey`x dii`xa Ð

úãìåéäå.yxtn onwl Ðíåé úøîåùå äáæä.dpey`x dii`xa oevigd ziaa d`nhn Ð cg` mei dz`xy oia ,mini dyly dz`xy oia :xn`w ikd Ðäãð éîéá éàdcli Ð

.daifl dil ipz `d Ð daif inia i`e ,dil ipz `d Ð dz`xeäøäèì äàîåèî`lz dliahe ineia :(a,dl dcp) "mizek zepa"a ixn`c lld ziak ol `niiwe mireay xg`l Ð

.dliah xg`l `l` xdeh mc ied `lc ,`pngxíã ø÷òðå.minei e` mei my cnre ,oevigd zial Ðäàîè`lc ,izixg` dliah `ira Ð `viyke ,da `edy onf lk Ð

.oevigd ziaa `inhn zclei :`ipzc epiide .dliah dzxdhàéä äòåìá äàîåèrbna `l ,d`nhn dpi` Ð drela d`neh :(`,`r oileg) "dywnd dnda" wxta ol `niiwe Ð

Ð "dxyaa" xn` `pngxe ,dray z`nehe ,`id lenz`nc dii`x meyn mzdc ,oevigd ziaa ze`nhny miypd lkl `inc `le .`id drela d`neh `d ,`kde .`yna `le

`ipdn `l lenz`nc dii`xe ,dii`x `ied lenz`ne ,xwri` lenz`n dii`x meyn i`c .axr z`nehe ,`id dribpe `yn meyn ,`kd la` .dii`x `ied oevigd ziaa `z` ikn

.`ynae rbna `inhn `l drela d`nehe ,xdeh ini edl eed `zyde ,d`neh ini edl ded lenz`nc .`pci`d dläéìäéð úéøáñà.`nrh el izyxit =äéùéøá éì ùéëøëå
=.åùàøá òðòðå éøáãì äãåääòéìáä úéáá íéãâá"da d`nhl lk`i `l" `pngx xn`c ,rbn z`neh odl oi`y ,oi`nh opi` da rbepy drya oda yeal `edy micba Ð

dtixhe dlap lk`z xy` ytp [lke]" :(fi my) aizkck ,drila zrya yeal `edy micba Ð d`nhn `id dne .rbn `le dlik` ,da xen`y dn `l` jl oi` Ð (ak `xwie)

:mipdk zxeza xn`ck ,d`nhn `l inp `nh ser zlape .oizrnya xn`ck ,drilad ziaa d`nhn `l dnda zlapc ,aizk xedh ser zlapae ."xdhe eicba qake xbae gxf`a

."`nh lk`z la" meyn `l` ,"dlap lk`z la" meyn exeqi` oi`y ,`nh ser `vi Ð "dlap lk`z la" meyn exeqi`y in
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àøáúñîinp opaxl ikdle .`ed yecgc ,opixnb `l ipiqne Ð `ied rbepc

ra jenqac ab lr s` ,ipiqn opixnb `lc ,"didi" jixhvi`xninl i

.dxzqe `ied d`ex oerny iaxl s`c

øéîçàãî.ied d`exc `hiytc ,gken `l yi`n Ð ipiqa oiixw ilra` `pngx

`pngx xidfd zhlet meync ,dy`n `l`

."dy` l` eybz l` mini dyly"àäãoiaf

`l izk`c iab lr s` Ð ixingc mirxevne

lkn ,mi`nh geliye d`neh zyxt dxn`p

.zhletan xzei oda xingdl ie`x mewnãò
`nhl la` Ð 'ek oerny iax xn`w `l o`k

xn` `de :xn`z m`e .`ied d`ex Ð edyna

iaxc (a,fq) "mixac el`" wxt migqta

xeriy ira afc ozp iaxk xaq oerny

m`e .afn ixw lra silie ,dn`d it znizgk

dic" :`nip ,edyna `nhn i`n` ok

`l i`ce oerny iaxc :xnel yie !"dlreak

elit` :xn`w ikd `kde ,edyna `nhn

`le zhletc oerny iaxk dil zi`c o`nl

d`nhn mewn lkn ,uegak mipta d`nhn

.edyna `nhn yi`c xaq i` edyna

äãéøéáineiac ,`nh mcd Ð d`nh

Ð dy`d d`nhe ,`pngx `ilz dliahe

.axr z`neh rbep meynéàîàd`neh

eze` :jenqa xn`c iia`l Ð `id drela

dil ixwc `gip ,ied rela dy` ly mewn

zia :xn`c inp `axle ."drela d`neh"

mcd xwrpya ixiinc xnel yi ,ied mixzqd

wiqnc `de .oevigd zial `vi `le xewnd on

uegl `viy jixv `l `axl Ð "uegl `viy"

zia iedc oevigd zial `viy `l` ,ixnbl

de`yr" edine .`yna `nhe ,mixzqd

,iia`k xaqc rnyn "xedh ser zlapk

Ð xedh ser zlap mewnc onwl xn` `axlc

.ied mixzqd zia

äåàùòab lr s` Ð xedh ser zlapk

d`neha exingd `l `nlrac

`ai `ly ick ,ith opax exfb `kd ,drela

`viyk elit` dliah ici lr exdhle zerhl

,"uegl `viyk inp `kd" ipyn ike .uegl

.exfb `lc xaq
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קנה oifge` mipy` cenr an sc ± oey`x wxtzereay

äá øééúùð àîù ïðéùééç àîéú éëåi`" i`n ok m` ,d`nhn `w `witqne Ð

!dil irain "opiyiig" ,"xyt`éîð àáøì àìà,dhlt dry lk jklid ,dlf` `lc Ð

,dliahd xg`l dktdzp `ly oebk ,dyenyl leahl dlekic oerny iaxc `de

.zktdzna Ð `axceàáøå,"mina evgxe" aizk ikc :`z` `xw ol iyextl Ð

dpi`yk Ð meia ea leahl dlekic rnync

zrya zktdzn :`pixg` `pyil .zktdzn

Ð cgi mgxa hlwp rxfd oi`e ,yinyz

dpi` .hrn hrn zklede zhlet jklid

,cgi rxfd hlwp Ð yinyz zrya zktdzn

.zg` zaa `veieàéåä äàåødii`x meyn Ð

crc .rxf zakya zrbep meyne ,`xw diinh

`ied `le ,mixzqd zia zribp `ied `zyd

,aezkd zxfbne ,yinyz meia `l` d`nh

.`inhne ,i`xal drbp Ð dhlt ikeøåúñì
Ð `ied d`ex i` ,dxitq inia daifa Ð

meya drbp m`y ,`l Ð zrbep la` ,zxzeq

"dl dxtqe" `dc ,zxzeq dpi` Ð d`neh

`ki`de ,aizk?!åäùîá àîèìådii`xl Ð

mcl :oizipzna opixn`ck ,`xeriy opira `l

,`edy lka oi`nhn Ð ixwle daifle dcp

oiwxita xn`ck ,`xeriy ira Ð rbep la`

,dycrka xn`c o`nl `ki` :(a,bn dcp)

.dn`d it znizgk xn`c o`nl `ki`eéà
äéì òéîù.l`eny axl ÐàúéðúîÐ

:opax ixn`wc ,lirl oerny iaxe opax ibiltc

,uegak mipta `nhn rxf zaky zhlet

.dlreak dicc oerny iaxleäàåø ïðáøì
àéåäiaxle ,uegak mipta `nhl oiprl Ð

.`ied zrbep Ð oernyäéì òéîù àì éàåÐ

dil `wtqn i`n`?,`ied zrbep `xaqn

`id dlawy dn `l` ,`ifg dtebn `l `dc

.zhletäéì àéòáéî÷ àì ïðáøã àáéìàåÐ

`nl` ,uegak mipta `inhn opaxlc oeikc

.edyna d`nhnc oky lke ,`ied d`ex

daif zxeza `dc ,dxzq inp dxizq oiprle

."eaef didi"n dil iaxnäéì éòáéî à÷ éë
ïåòîù éáøã àáéìà`l mipta `nhle Ð

`lc oerny iaxl opirny `dc ,dil irain

.`inhnäéì àéòáî à÷ éëàîèìå øåúñì
åäùîáiax xn` ik :opixn` in ,edn Ð

,uegak mipta `nhl dlreak dic oerny

`l Ð inp idi` ,`nhn `l Ð dlrea dn

`l Ð edyna `nhle xezql la` ,d`nhn

dic xn` inp i` `dc ,zrbepk dl ieyn

,edyna d`nhne dxzq Ð dlreak

ikid ikc ,`py `l ,`nlic e` .dlreak

oiprl ,zrbep dl ieyn mipt z`neh oiprlc

.zrbep dl ieyn inp Ð dxizqe edyn

äéì òéîù àì íìåòì,oizipzn Ð

.`id `l ,`ied zrbep `xaqn :opixn`wce

:xninl `ki`c ,ol hytin `l `xaqn

.`ied d`ex Ð uxy `nh lr xidfd `le ,"dy` l` eybz l`" :(hi zeny) aizkc ,ipiqa oiixw ilraa `pngx xing`cnåúéôú àãç à÷åøá åëìåëmzrny mklek Ð

.(a,`q) "it lr s`" wxta ,"icy sez" :zeaezka exiage ,wex oeyl Ð "ezitz" .zg` drenyäéì øîà.jl xn` xity :iia` Ðàéåä äàåø åäùîá àîèìå øåúñì ìáàÐ

.dlreak dxzqe edyna dlreak `inhn ,dlreak dic inp i`cõåçáë íéðôá ïéàîèî ïìåë.`id d`nh dii`x `la `dc ,xninl `kil dipya la` ,dpey`x dii`xa Ð

úãìåéäå.yxtn onwl Ðíåé úøîåùå äáæä.dpey`x dii`xa oevigd ziaa d`nhn Ð cg` mei dz`xy oia ,mini dyly dz`xy oia :xn`w ikd Ðäãð éîéá éàdcli Ð

.daifl dil ipz `d Ð daif inia i`e ,dil ipz `d Ð dz`xeäøäèì äàîåèî`lz dliahe ineia :(a,dl dcp) "mizek zepa"a ixn`c lld ziak ol `niiwe mireay xg`l Ð

.dliah xg`l `l` xdeh mc ied `lc ,`pngxíã ø÷òðå.minei e` mei my cnre ,oevigd zial Ðäàîè`lc ,izixg` dliah `ira Ð `viyke ,da `edy onf lk Ð

.oevigd ziaa `inhn zclei :`ipzc epiide .dliah dzxdhàéä äòåìá äàîåèrbna `l ,d`nhn dpi` Ð drela d`neh :(`,`r oileg) "dywnd dnda" wxta ol `niiwe Ð

Ð "dxyaa" xn` `pngxe ,dray z`nehe ,`id lenz`nc dii`x meyn mzdc ,oevigd ziaa ze`nhny miypd lkl `inc `le .`id drela d`neh `d ,`kde .`yna `le

`ipdn `l lenz`nc dii`xe ,dii`x `ied lenz`ne ,xwri` lenz`n dii`x meyn i`c .axr z`nehe ,`id dribpe `yn meyn ,`kd la` .dii`x `ied oevigd ziaa `z` ikn

.`ynae rbna `inhn `l drela d`nehe ,xdeh ini edl eed `zyde ,d`neh ini edl ded lenz`nc .`pci`d dläéìäéð úéøáñà.`nrh el izyxit =äéùéøá éì ùéëøëå
=.åùàøá òðòðå éøáãì äãåääòéìáä úéáá íéãâá"da d`nhl lk`i `l" `pngx xn`c ,rbn z`neh odl oi`y ,oi`nh opi` da rbepy drya oda yeal `edy micba Ð

dtixhe dlap lk`z xy` ytp [lke]" :(fi my) aizkck ,drila zrya yeal `edy micba Ð d`nhn `id dne .rbn `le dlik` ,da xen`y dn `l` jl oi` Ð (ak `xwie)

:mipdk zxeza xn`ck ,d`nhn `l inp `nh ser zlape .oizrnya xn`ck ,drilad ziaa d`nhn `l dnda zlapc ,aizk xedh ser zlapae ."xdhe eicba qake xbae gxf`a

."`nh lk`z la" meyn `l` ,"dlap lk`z la" meyn exeqi` oi`y ,`nh ser `vi Ð "dlap lk`z la" meyn exeqi`y in
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àøáúñîinp opaxl ikdle .`ed yecgc ,opixnb `l ipiqne Ð `ied rbepc

ra jenqac ab lr s` ,ipiqn opixnb `lc ,"didi" jixhvi`xninl i

.dxzqe `ied d`ex oerny iaxl s`c

øéîçàãî.ied d`exc `hiytc ,gken `l yi`n Ð ipiqa oiixw ilra` `pngx

`pngx xidfd zhlet meync ,dy`n `l`

."dy` l` eybz l` mini dyly"àäãoiaf

`l izk`c iab lr s` Ð ixingc mirxevne

lkn ,mi`nh geliye d`neh zyxt dxn`p

.zhletan xzei oda xingdl ie`x mewnãò
`nhl la` Ð 'ek oerny iax xn`w `l o`k

xn` `de :xn`z m`e .`ied d`ex Ð edyna

iaxc (a,fq) "mixac el`" wxt migqta

xeriy ira afc ozp iaxk xaq oerny

m`e .afn ixw lra silie ,dn`d it znizgk

dic" :`nip ,edyna `nhn i`n` ok

`l i`ce oerny iaxc :xnel yie !"dlreak

elit` :xn`w ikd `kde ,edyna `nhn

`le zhletc oerny iaxk dil zi`c o`nl

d`nhn mewn lkn ,uegak mipta d`nhn

.edyna `nhn yi`c xaq i` edyna

äãéøéáineiac ,`nh mcd Ð d`nh

Ð dy`d d`nhe ,`pngx `ilz dliahe

.axr z`neh rbep meynéàîàd`neh

eze` :jenqa xn`c iia`l Ð `id drela

dil ixwc `gip ,ied rela dy` ly mewn

zia :xn`c inp `axle ."drela d`neh"

mcd xwrpya ixiinc xnel yi ,ied mixzqd

wiqnc `de .oevigd zial `vi `le xewnd on

uegl `viy jixv `l `axl Ð "uegl `viy"

zia iedc oevigd zial `viy `l` ,ixnbl

de`yr" edine .`yna `nhe ,mixzqd

,iia`k xaqc rnyn "xedh ser zlapk

Ð xedh ser zlap mewnc onwl xn` `axlc

.ied mixzqd zia

äåàùòab lr s` Ð xedh ser zlapk

d`neha exingd `l `nlrac

`ai `ly ick ,ith opax exfb `kd ,drela

`viyk elit` dliah ici lr exdhle zerhl

,"uegl `viyk inp `kd" ipyn ike .uegl

.exfb `lc xaq
`ivedy
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`oifgeקנו mipya cenr an sc ± oey`x wxtzereay

õåçá äàîåè äì ïéà íúädn `l` da jl oi` Ð "da d`nhl" :ziyixtck Ð

.`pngx da xefbc `ed jde ,da xen`yéîèéú éàøáì ÷éôð éë àëä`nhnc oeike Ð

.zerela ze`nhn `lc ze`neh x`yk `ied ,uegaõåçì àöéùë éîð àëäÐ

onf lk dxedh Ð dlah m`e ,dliah mcew xwrp m` dze` `nhn uegl `viykl

.dp`nhi Ð da rbie `viykle ,my `edy

àøîéîì éàîmcewc ,`ed `nh mc `d Ð

.xwrp dliahïéúòîùdedc ,`xif iaxc Ð

.`id drela d`neh :ol `iyw÷éøôéàÐ

`l `zyde ,xn`wc `ed uegl `viyklc

d`nhn zclei" ipzwc `ziixa `nwezn

`xif iaxl `dc ,`xif iaxck "oevigd ziaa

`iyew `xcde ,`viy `zyd cr `inhn `l

.oizkeclàúùéáé äãéìádcp `l `kilc Ð

.daif `leàúùáéá éàmipta `inhn i`n Ð

`ki`?õåç åùàø ãìå àéöåäù ïåâë
øåãæåøôìab lr s`c :xn`we ,cile`e Ð

ziaa epiidc ,`ed mipta ey`x izk`c

axke ,dcil d`nhe ,celik ied Ð oevigd

.ied cle Ð xecfextl ueg :xn`c `irye`

àéòùåà áø øîàã"dywnd dnda" wxta Ð

dxaer zny dy`" opzc `d` (`,ar oileg)

Ð ea drbpe dci z` dig dhyte ,dirn jeza

dxedh dy`de ,dray z`neh d`nh digd

,dig :da opiede ,"cled `viy cri`n`

d`nh?ax xn`e !`id drela d`neh

dxfb ,opaxcn Ð dig z`neh jd :`irye`

xecfextl ueg ey`x z` cle `ivei `ny

ied `le ,celi dil ded Ð wtp iknc ,ea rbze

`ziixe`cn `nhe ,drela.zna rbep meyn

jklid ,`ed celi Ð xecfextl ueg `nl`

inp Ð dcil z`neh en` z` `nhl oiprl

.`ed celi'åë àúàã àåää éëå,xnelk Ð

xecfextl ueg ey`xc opirny inp `axcn

.celik iedêúòã à÷ìñxyt` ,xnelk Ð

,zxzen zaya dliny rcei yi`d df oi`y

xac i`ce `l`.ea rxi` wtqõéåöãÐ

ceran miirnd jeza wrev cled z` izrny

.zay axr ly meiàì äòåìá äàîåè
äàîèîda oi`e ,dpi`y ink `id ixdc Ð

.ef dy` dxedhe ,`yn `le rbn `léàå
éåä íéøúñä úéá úøîàzia x`yk Ð

rbnac idpe .dlha `l d`neh Ð mihnwd

mixzqd zia `nhn `lc ,`inhn `l

dy` d`nhe ,d`nhn `din `yna ,dribpa

.dlapd z` z`yep ixdy efóåò úìáð íå÷î
øåäèzlapl oi`y ,mc` ly drilad zia Ð

.my `l` d`neh xedh seråøéáç åì áçúù
.rbna dil inhi` Ð envrl `ed agz i`c Ð

äá`le ,drilad ziaa mi`nh micba Ð

.zxg`aåèîå÷x`y e` ,eiliv` oia oebk Ð

.frla y"vpext mihnw
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àéöåäùaeyg `lc ,dxedh Ð envr xecfexta la` Ð xecfextl ueg ey`x cle

`vnpd mc :(a,fi) `nw wxta lirl xn` `de :xn`z m`e .uegak

wlgl yi :cere .uegl `viyk ,`nh ewtq mzd :xnel yie !`nh ewtq Ð xecfexta

wxtae (`,gq oileg) "dywnd dnda" yixac :xn`z m`e .dcp mcl dcil (mc) oia

`d `zekixv ciar (a,en zexeka) "xeka yi"

i`c :"dndaae mc`a celik ey`x"c `ipzc

la` ,xecfext dl zilc meyn Ð dnda `pz

i`ne .`l `ni` Ð xecfext dl zi`c dy`

oeik ?xecfext dl zi`c i`na dpin `wtp

,xecfextl ueg ey`x cle `iveiy opirac

mzdc xecfextc :xnel yie !`kd rnynck

ixw Ð mzdc ,`kdc i`d ik ied `l

oda dqkzny mikxid iaerl "xecfext"

aiyg `lc `pin` dede ,cle ly ey`x

.qxhpewa my yxit oke .celik

áøãëåueg ey`x `vic Ð 'ek `irye`

axc dizlne ,celik ied xecfextl

dnda"a jixtc `d` xnzi` `irye`

zny dy`" iab (mye `,ar oileg) "dywnd

Ð xaera dig drbpe dirn jeza dxaer

drela d`neh `d ,d`nh i`n`e :"d`nh

i`n` :dniz .'ek `irye` ax ipyne !`id

rnynck ,celik iedc meynl "ey`x" hwp

digd d`nh inp Ð eci `ived elit` `kd

d`neh e`l ez `dc ,ezhiqd e` ea drbpy

,`ed aezkd zxfbc :xnel yie !`id drela

mzd yixcck ,celik `diy cr `nhn `lc

`ivedl Ð "dcyd ipt lr" :l`rnyi iax

:mzd irac `gip `zyde .en` irnay xaer

enrhy it lr s` ,l`rnyi iaxc `nrh i`n

miw `l` !`id drela d`neh `dc ,heyt

.dcil ixwnc jk lk `viy cr xdhnc dil

äúöé,`ed `herin e`l Ð 'ek d`nhy ef

lwa izizc xn`w i`n ok m`c

llka epi`y ,epiid Ð "ef dzvi" `l` .xnege

on `ax uxzi i`ne :xn`z m`e .df weqt

ziay oebk ixiinc :xnel yie ?`ziixad

agzy dlap hiqi `ly jk lk agx drilad

.exiag el

äîxeriy ozil lke`de xnel cenlz

oeik :dniz Ð `yeple rbepl dlik`

aizk `l rbepae ,micba qeak aizk dlik`ac

,rbepl dlik` xeriy `nwe`l ol zil Ð

!micba qeak dia aizkc ,`yepa `l`

wxtae (`,h) `nw wxta lirl ogky`ck

dcpd in dfne" :xn`c (`,ci) `neic `nw

`pngx dwt`e ,`yep epiid Ð "eicba qaki

`le `yepk d`fd xeriy ozil ,d`fd oeyla

!micba qeak dia aizk `lc meyn ,rbepk

,`icda `yep aizk `l mzdc :xnel yie

`yep` `l` "lke`de" i`w `l i` `kd la`

`nip `linne ,`yep aezkp `l ok m` ,`cixb

aizk `lc mzd enk .`yep Ð "lke`" i`nc

edine .`yep Ð "dfn" i`n opixn`e ,`yep

lke`a `pngx azkc micba qeak :dniz

dia aizk ded `l i`c :`niz ike ?il dnl

`le rbepa dil opinwen ded ,micba qeak

`l ok m` Ð micba qeak irac `yepa

`yxc meyl `nye !llk rbep aezkl

dnda" wxtac :xn`z m`e .jixhvi`

drela d`neh witn (`,`r oileg) "dywnd

eicba qaki dzlapn lke`de"c `xw i`dn

jenq lk`c opiwqr `l in "axrd cr `nhe

`wc `d `zyde ,dngd zriwylicin `vei `xwn oi`c meyn ,witn mzdc :xnel yie !`yeple rbepl dlik` xeriy ozil `l` `ed ynn dlik` `l "lke`" i`d `kd xn

.eheyt
`xninl
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ìäîîìøîà ,÷ôðc øúa .éîc øétL :déì øîà ?àúaLa §¦§©§©§¨£©¥©¦¨¥¨©¦§©£©
ìäîîì éøLc òãé àì àøáb àeääc Czòc à÷ìñ :àáø̈¨¨§¨©§¨§©©§¨¨¨©§¨¥§¦§©
àôeb ,éæéà éì àîéà :déì øîà ,déøúa ìæà !?àúaLa§©§¨£©©§¥£©¥¥¨¦¦¦¨
àéðtà õéåöc ãìå úéòîL :déì øîà ?äåä éëéä àãáeòc§§¨¥¦£¨£©¥§¨¦¨¨¦§¦©©§¨
éàä :déì øîà .àúaL ãò ãéìéúà àìå ,àúaL éìòîc§©£¥©§¨§¨¦§§¦©©§¨£©¥©

¯àlL äìéî éåäå ,àeä øBãæBøtì õeç BLàø àéöBä¦Ÿ©§§§¨¥¦¨¤Ÿ
dpîæa àlL äìéî ìëå ,dpîæa¯úà äéìò ïéìlçî ïéà ¦§©¨§¨¦¨¤Ÿ¦§©¨¥§©§¦¨¤¨¤

éåä òeìa ,äMà ìL íB÷î BúBà :eäì àéòaéà .úaMä©©¨¦©£¨§¨¤¦¨¨©¨¥
dpéî à÷ôð éàîì ?éåä íéøúqä úéa Bà¯ïBâkäáçzL ¥©§¨¦¨¥§©¨§¨¦¨§¤¨§¨

òeìa zøîà éà .íB÷î BúBàa äìáð úéæk dzøéáç dì̈£¥§¨§©¦§¥¨§¨¦¨§©§¨©
éåä¯úéa zøîà éàå ,äànèî àì äòeìa äàîeè ¨¥§¨§¨¨§©§¨§¦¨§©§¥

éåä íéøúqä¯éäðòbîácàäéî àOîa ,àénhî àì ©§¨¦¨¥§¦¦§©¨¨¦©§¨§©¨¦¨
íéøúqä úéa :øîà àáø .éåä òeìa :øîà ééaà !àénhî¦©§¨©©¥£©¨©¨¥¨¨£©¥©§¨¦

dì àðéîà àðî :àáø øîà .éåä¯éðtî àlà ,àéðúc ¨¥£©¨¨§¨¨¦¨¨§©§¨¤¨¦§¥
àì íéøúqä úéa úàîeèå ,àéä íéøúqä úéa úàîehL¤§©¥©§¨¦¦§§©¥©§¨¦Ÿ

ééaàå .àéä áeúkä úøæbL àlà ,äànèî¯ãBòå àãç §©§¨¤¨¤§¥©©¨¦§©©¥£¨§
àãç ,øîà÷¯ãBòå ,àéä äòeìa äàîeèc¯íà eléôà ¨¨©£¨§§¨§¨¦§£¦¦

àéä íéøúqä úéa úàîeè øîBì éöîz¯,äànèî dðéà ¦§¥©§©¥©§¨¦¦¥¨§©§¨
.àéä áeúkä úøæbL àlàóBò úìáð íB÷î :eäì àéòaéà ¤¨¤§¥©©¨¦¦©£¨§§¦§©

à÷ôð éàîì ?éåä íéøúqä úéa Bà éåä òeìa ,øBäè̈¨©¨¥¥©§¨¦¨¥§©¨§¨
dpéî¯ïBâkáçzL.åét CBúì äìáð úéæk Bøéáç Bì ¦¨§¤¨©£¥§©¦§¥¨§¦

éåä òeìa zøîà éà¯.àénhî àì äòeìa äàîeè ¦¨§©§¨©¨¥§¨§¨¨¦©§¨
éåä íéøúqä úéa zøîà (éà àlà)¯òbîác éîð éäð ¤¨¦¨§©§¥©§¨¦¨¥§¦©¦¦§©¨

òeìa :øîà ééaà ,ànhî àäéî àOîa ,ànhî àì̈¦©¥§©¨¦¨¦©¥©©¥£©¨©
àðî :ééaà øîà .éåä íéøúqä úéa :øîà àáøå ,éåä̈¥§¨¨£©¥©§¨¦¨¥£©©©¥§¨

dì àðéîà¯äànèî äîäa úìáð àäz ìBëé ,àéðúc ¨¦¨¨§©§¨¨§¥¦§©§¥¨§©§¨
äòéìaä úéaà íéãâa¯äôøèe äìáð" øîBì ãeîìz §¨¦©¥©§¦¨©§©§¥¨§¥¨
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øîBçå ì÷a éúéúå .äpìëàiLúìápîäàîeè dì ïéàL ,øBäè óBò úìáp äîe :øBäè óBò ¤Ÿ©¤¨§¥¥§©¨¤¦¦§©¨©¦§©¨¤¥¨§¨

õeça¯õeça äàîeè dì LiL Bæ ,íéðôa äàîeè dì Lé¯äàîeè dì LiL ïéc Bðéà ©¥¨§¨¦§¦¤¥¨§¨©¥¦¤¥¨§¨
"dá" àø÷ øîà ?íéðôa¯ïzéì ?"ìëàäå" øîBì ãeîìz äî ïk íà .úøçàa àìå da ¦§¦£©§¨¨¨§Ÿ§©¤¤¦¥©©§©§¨Ÿ¥¦¥

òâBpì øeòéLàNBpìåìëBà äî ,ìëBàk¯òâBð óà ,úéfëaàNBðå¯.úéfëaõøL :àáø øîà ¦©¥©§©¥§¥¨¥§©©¦©¥©§¥§©©¦¨©¨¨¤¤
BèîB÷a¯BèîB÷a äìáð ,øBäè¯øBäè BèîB÷a õøL .àîè¯úéáe ,ànèîc àeä äòéâða õøL §§¨§¥¨§§¨¥¤¤§§¨¤¤¦§¦¨¦§©¥¥

BèîB÷a äìáð .àeä òbî øa åàì íéøúqä¯ànèî àì òbîác éäð ,àîè¯.ànèî àäéî àOîa ©§¨¦¨©©¨§¥¨§§¨¥§¦¦§©¨¨§©¥§©¨¦¨§©¥
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נדה.  פרק חמישי - יוצא דופן דף מב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc - dcp(ipy meil)

ixdeíúä,xedh ser zliapaäàîeè dì ïéàn,õeçaziaa wx `l` ¨¨¥¨§¨©
la` ,[dfk ote`a `nhzy aezkd zxifb `idy gkene ,driladàëä̈¨

,leahl dcxiy zcleiaénèéì éàøáì ÷éôð ékmcd `viyk `ld - ¦¨¦§¨©¦©¥¥
,ze`neh x`yk ez`nehy gkene ,mewn lkn `nhiz da rbie uegl

.relaa `nhiy xnel oi`e
`l` :xg` ote`a `xif iax ixac z` `xnbd dcinrn ,ef `iyew iptne

,énð àëä`weec `ed `xif iax d`nihy dnàöiLkmcd,õeçì ¨¨©¦§¤¨¨©
z`nhpe `nh mc df ixd dliahd mcew xewnd on mcd xwrpy iptne
dlah m` oevigd ziaa `ed elit` uegl `viy iptl la` .[erbna
dpi` drela d`nehy oeik ,`vi `ly onf lk dxedh `id ixd

.z`nhn
:`xnbd dywnàøîéîì éàî ,õeçì àöé éà,xaca yecigd dn - ¦¨¨©©§¥§¨

z`nhpy `nh mc `edy i`ce dzliah iptl mcd xwrpyk ixd
:`xnbd zvxzn .erbnaíãì äìéáè àépäîc Bbî ,àîéúc eäî©§¥¨¦¦§©§¨§¦¨§¨

éàeb àkéàc,iniptd ziaay mc xdhl dliahd dlireny jezn - §¦¨©©
epi` dzliah xg`l `vi m` dzliah mcew my `vnpy mc lky

,d`nhnéàäì énð épäz,oevigd ziaay df mc mb xdhl lirez - §©¥©¦§©
ïì òîLî à÷.dp`nhi uegl ez`vae dliahd el dlired `ly ¨©§©¨

,uegl mcd `viyk `weec `xif iax ixac z` `xnbd dcinrdy oeik
ixdy ,eixack (`"r) lirl `ziixad z` cinrdl xyt` i` dzrn
`xnbd zxfeg jkitl .mipta d`nhin zcleidy `ziixaa yxetn

:`xnbd zl`ey .`ziixaa xaecn dna xxal÷éøtéà ïézòîL- §©§¦¦§¦
oi`e uegan d`nehd rbnl ezpeeky ,zayein `xif iax ly `xnind

.drela d`neh oicn eilr zeywdlàlà`ziixad dxn`y dn ¤¨
yúãìBé,xaecn ote` dfi`a oaen epi` ,uegak mipta z`nhpéà ¤¤¦

dclie dz`x,äcð éîéaz`neh ef ixd,äcðe,äáéæ éîéa éàef ixd ¦¥¦¨¦¨¦¦¥¦¨
z`neháéæ,ä:`xnbd zvxzn .ef `ziixaa exkfed xak dafe dcpe ¦¨

àzLaé äãéìa ,ïðé÷ñò éàîa àëä,cled mr mc `vi `ly ,dyai - ¨¨§©¨§¦©§¥¨©¦§¨¥
.zclei oicn wx dz`nehe

a xaecn m` :`xnbd zxxaníéðôa ànhî éàî ,àzLaé äãéì¥¨©¦§¨©¦©¥¦§¦
.àkéà õeçák:`xnbd daiynàéöBäL ïBâkdBLàø ãìåõeç §©¦¨§¤¦¨¨Ÿ

,øBãæBøtì`ly s` celik aygpy `ed yecigde ,[oevigd ziad l` ©§§
,dcil d`nh en`e ,mlerd xie`l `viå`id ef `xaq,àéòLBà áøãk §¦§©©§¨

àéòLBà áø øîàc(.`r my) dpynd d`nihy mrhdy (.ar oileg) §¨©©©§¨
,zn clea drbpe dci dqipkdy zclinãìeä àéöBé ànL äøæb§¥¨¤¨¦©¨¨

,øBãæBøtì õeç BLàøoiicr ey`x `ived `ly aeygze my ea rbize Ÿ©§§
zaygp oevigd zial ez`ivi ,`irye` ax zrcly ixd .[dxedhe
dzpeek ,mipta z`nhin zcleiy `ziixad dxn`yk oke ,dcilk

.oevigd zial ey`x `ivedy zrn dcil z`neh dl yiy
zaygp oevigd zial cled z`iviy jkl sqep xewn d`ian `xnbd

:dcilkàáøc dén÷ì àúàc àeää éëådyrndn gkeny enke - §¦©©£¨§©¥§¨¨
,`ax iptl `ay cg` mc`aì øîààúaLa ìäîîì eäî ,dém`d - ¨©¥©§¦§©§©§¨

.zaya lenl xzendéì øîà,`ax,éîc øétLdpnfa dlin ixdy ¨©¥©¦¨¥
.zayd z` dgec÷ôðc øúa,`viy xg`l -à÷ìñ ,àáø øîà ¨©¦§©¨©¨¨¨§¨

àúaLa ìäîîì éøLc òãé àì àøáb àeääc Czòcrci `l ike - ©§¨§©©§¨Ÿ¨©§¨¦§¦§©§©§¨
xn` `le ,wtq dfi` ea rxi` i`ce `l` .zaya lenl xzeny df

.edndéøúa ìæàe eixg` jld -éæéà éì àîéà ,déì øîàxen` - £©©§¥¨©¥¥¨¦¦¦
,`eti` iläåä éëéä àãáeòc àôeb.did cvik -úéòîL ,déì øîà ¨§§¨¥¦£¨¨©¥§©¦

àúaL éìòîc àéðtà õéåöc ãìåen` irnn wrev cledy izrny - ¨¨§¨¦©©§¨§©£¥©§¨
,zay axr ly mei ceranàúaL ãò ãéìéúà àìå`l` `vi `le - §Ÿ¦§§¦©©§¨
.i`ce zay didyk dliladéì øîà,`axéàäwrvy zra df cle - ¨©¥©

xakBLàø àéöBä,àeä øBãæBøtì õeç,iyiy meia clepk epice ¦Ÿ©§§
ezaya ezlinïéà dpîæa àlL äìéî ìëå ,dpîæa àlL äìéî éåä̈¥¦¨¤Ÿ¦§©¨§¨¦¨¤Ÿ¦§©¨¥

.úaMä úà äéìò ïéìlçîzial ez`ivi ,`ax zrcl mby ixd §©§¦¨¤¨¤©©¨
.dcilk zaygp oevigd

`nhidl dkixv dzid `l zynyndy ,(:`n lirl) `ziixaa epipy
aky zribp cvnzxifby `l` ,mixzqd zia `edy oeik ,dirna rxf z

:df oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd .jka `nhizy aezkd

íB÷î BúBà ,eäì àéòaéàoevigd ziad -éåä òeìa ,äMà ìL- ¦©§¨§¨¤¦¨¨©¨¥
,`ed dxyaa relaéåä íéøúqä úéa Bàmihnw x`yk aygp - ¥©§¨¦¨¥

:`xnbd zxxan .mixzqd zia mdy.dpéî à÷ôð éàîìdaiyn §©¨§¨¦¨
:`xnbd,íB÷î BúBàa äìáð úéfk dzøéáç dì äáçzL ïBâk`le §¤¨£¨¨£¤§¨©©¦§¥¨§¨

.uegan dxyaa rbpàì äòeìa äàîeè ,éåä òeìa úøîà éà¦¨§©¨©¨¥§¨§¨Ÿ
äànèî.`yn `le rbn `l da oi`e ,dpi`y ink `idy iptnåmle` §©§¨§
úøîà éàyàénèî àì òbîác éäð ,éåä íéøúqä úéaepi`y mbd - ¦¨§©¥©§¨¦¨¥§¦¦§©¨Ÿ¦©§¨

la` ,rbna `nhinàénèî àäéî àOîa`nhin mewn lkn - §©¨¦¨¦©§¨
oiicr eilr yiy `vnp relak aygp epi` zifk eze`y oeike ,`yna

.[eze` z`yepd dy`d z` `nhne ,dliap x`ez
:wtqd z` heytl zerc izy d`ian `xnbd,øîà ééaàziad ©©¥¨©

mgxd ly oevigd.éåä òeìae.éåä íéøúqä úéa ,øîà àáø ¨©¨¥¨¨¨©¥©§¨¦¨¥
:eixacl xewn `ian `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàziak epicy ¨©¨¨§¨£¦¨¨

,mixzqdàéðúcrxf zaky zribp cvny ,(:`n lirl) zynyn iabl §©§¨
`idy oeik d`neh da ycgl aezkd jixv did `l uegan dxyaa

,`nhy rxf zakya rbep lkkàlàz`nhpy eprinydl aezkd `a ¤¨
xnel leki ziidy itl ,mgxd ly oevigd ziaa dtihd zribpa mb

jka z`nhp dpi`yúàîeèå àéä íéøúqä úéa úàîehL éðtî¦§¥¤§©¥©§¨¦¦§§©
àéä áeúkä úøæbL àlà .äànèî àì íéøúqä úéa`nhizy ¥©§¨¦Ÿ§©§¨¤¨¤§¥©©¨¦

zial aygp oevigd ziady `ziixaa yxetn ixd .miptan dzribpa
.mixzqd

:`xnbd zxxanééaàåx`ai cvik ,mixzqd ziak epi`y xn`y §©©¥
,iia` zrcl :`xnbd daiyn .ef `ziixaøîà÷ ãBòå àãçzpeek - £¨§¨¨©

mixne` epiid recn ,ixwird mrhd caln sqep mrh yiy xnel `pzd
.`nhiz `ly,àéä äòeìa äàîeèc ,àãçjxev oi`e heyt df mrhe £¨§§¨§¨¦

,exikfdlãBòåy ,mrhøîBì éöîz íà eléôàd`neh dpi`y §£¦¦¦§¥©
ixd ,drelaàéä íéøúqä úéa úàîeèeúøæbL àlà .äànèî dðéà §©¥©§¨¦¦¥¨§©§¨¤¨¤§¥©
àéä áeúkä.`nhizy ©¨¦

:dnec oipra `axe iia` ly ztqep zwelgn,eäì àéòaéàdíB÷î ¦©§¨§¨
yøBäè óBò úìáð,drilad zia epiid ,ea z`nhnBà ,éåä òeìa ¦§©¨¨©¨¥

.éåä íéøúqä úéa:`xnbd zxxan.dpéî à÷ôð éàîìdaiyn ¥©§¨¦¨¥§©¨§¨¦¨
:`xnbdäìáð úéfk Bøéáç Bì áçzL ïBâkdnda lyåét CBúì §¤¨©£¥©©¦§¥¨§¦

ziaa.xg` mewna ea drbp `le ,drilad,éåä òeìa úøîà éà¦¨§©¨©¨¥
àénèî àì äòeìa äàîeè.`ynae rbnaúøîà [éàå] (éà àìà) §¨§¨Ÿ§©§¨§¦¨§©

yàäéî àOîa ,ànhî àì òbîác énð éäð ,éåä íéøúqä úéa¥©§¨¦¨¥§¦©¦¦§©¨Ÿ¦©¥§©¨¦¨
,ànhî.dpnn `nhi drilad ziaa dnda zliap `yepde ¦©¥

:wtqd z` zhyet `xnbd,øîà ééaàdrilad zia mewn.éåä òeìa ©©¥¨©¨©¨¥
.éåä íéøúqä úéa ,øîà àáøå§¨¨¨©¥©§¨¦¨¥

:eixacl xewn `ian iia`dì àðéîà àðî ,ééaà øîà,relak epicy ¨©©©¥§¨£¦¨¨
úéaà íéãâa äànèî äîäa úìáð àäz ìBëé ,àéðúc[ziaa-] §©§¨¨§¥¦§©§¥¨§©§¨§¨¦©¥

äòéìaä,xedh ser zliapkøîBì ãeîìzak `xwie) serd zliapa ©§¦¨©§©
(g,['dá äàîèì ìëàé àì äôøèe äìáð'zngn d`nehy rnyn §¥¨§¥¨ŸŸ©§¨§¨¨

a wx dxn`p dlik`àlà äàîeè dì ïéàL éîici lr,dúìéëà ¦¤¥¨§¨¤¨£¦¨¨
,xedh ser zliapa wx xnelkBæ äúöé,dndad zliap -(äàîèù) ¨§¨

[dúàîeèL]`ynae rbna,äpìëàiL íãB÷df weqt oi` jkitl ¤§¨¨¤¤Ÿ§¤¨
drilad ziay ixd .drilad ziaa `nhzy xewn epl oi`e da wqer
`nhin `ed ixd mixzqd ziak aygp did m` ik ,relak aygp

`ziixad dxn` recne ,`yna.[ea z`nhn dpi` dnda zliapy
dndad zliap z`neh oipra dyxcd jynd z` d`ian `xnbd

:`xnbd zl`ey .drilad ziaaéúéúådnda zliapøîBçå ì÷a §¥¥§©¨¤
øBäè óBò úìáp äîe ,øBäè óBò úìápî,dlwdäàîeè dì ïéàL ¦¦§©¨©¦§©¨¤¥¨§¨

`yne rbna,õeçay epivn ok it lr s`eíéðôa äàîeè dì Lé ©¤¨§¨¦§¦
,drilad ziaaBæ,dxengd dndad zliap -äàîeè dì LiLrbna ¤¤¨§¨

`yneíéðôa äàîeè dì LiL ïéc Bðéà ,õeçadgec .drilad ziaa ©¥¦¤¤¨§¨¦§¦
:`xnbdàø÷ øîàlk`i `l' (g ak `xwie) xedh ser zliapa ¨©§¨ŸŸ©
d`nhl,'dá`weecy rnynäa,dzlik`a micba `nhzy xn`p §¨§¨¨¨
a àìådliap,úøçàmicba z`nhn dpi` dnda zliapy epiid §Ÿ¦©¤¤

le`yl yie .dzlik`aøîBì ãeîìz äî ,ïk íàdnda zliapa ¦¥©©§©
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קנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc - dcp(ipy meil)

ixdeíúä,xedh ser zliapaäàîeè dì ïéàn,õeçaziaa wx `l` ¨¨¥¨§¨©
la` ,[dfk ote`a `nhzy aezkd zxifb `idy gkene ,driladàëä̈¨

,leahl dcxiy zcleiaénèéì éàøáì ÷éôð ékmcd `viyk `ld - ¦¨¦§¨©¦©¥¥
,ze`neh x`yk ez`nehy gkene ,mewn lkn `nhiz da rbie uegl

.relaa `nhiy xnel oi`e
`l` :xg` ote`a `xif iax ixac z` `xnbd dcinrn ,ef `iyew iptne

,énð àëä`weec `ed `xif iax d`nihy dnàöiLkmcd,õeçì ¨¨©¦§¤¨¨©
z`nhpe `nh mc df ixd dliahd mcew xewnd on mcd xwrpy iptne
dlah m` oevigd ziaa `ed elit` uegl `viy iptl la` .[erbna
dpi` drela d`nehy oeik ,`vi `ly onf lk dxedh `id ixd

.z`nhn
:`xnbd dywnàøîéîì éàî ,õeçì àöé éà,xaca yecigd dn - ¦¨¨©©§¥§¨

z`nhpy `nh mc `edy i`ce dzliah iptl mcd xwrpyk ixd
:`xnbd zvxzn .erbnaíãì äìéáè àépäîc Bbî ,àîéúc eäî©§¥¨¦¦§©§¨§¦¨§¨

éàeb àkéàc,iniptd ziaay mc xdhl dliahd dlireny jezn - §¦¨©©
epi` dzliah xg`l `vi m` dzliah mcew my `vnpy mc lky

,d`nhnéàäì énð épäz,oevigd ziaay df mc mb xdhl lirez - §©¥©¦§©
ïì òîLî à÷.dp`nhi uegl ez`vae dliahd el dlired `ly ¨©§©¨

,uegl mcd `viyk `weec `xif iax ixac z` `xnbd dcinrdy oeik
ixdy ,eixack (`"r) lirl `ziixad z` cinrdl xyt` i` dzrn
`xnbd zxfeg jkitl .mipta d`nhin zcleidy `ziixaa yxetn

:`xnbd zl`ey .`ziixaa xaecn dna xxal÷éøtéà ïézòîL- §©§¦¦§¦
oi`e uegan d`nehd rbnl ezpeeky ,zayein `xif iax ly `xnind

.drela d`neh oicn eilr zeywdlàlà`ziixad dxn`y dn ¤¨
yúãìBé,xaecn ote` dfi`a oaen epi` ,uegak mipta z`nhpéà ¤¤¦

dclie dz`x,äcð éîéaz`neh ef ixd,äcðe,äáéæ éîéa éàef ixd ¦¥¦¨¦¨¦¦¥¦¨
z`neháéæ,ä:`xnbd zvxzn .ef `ziixaa exkfed xak dafe dcpe ¦¨

àzLaé äãéìa ,ïðé÷ñò éàîa àëä,cled mr mc `vi `ly ,dyai - ¨¨§©¨§¦©§¥¨©¦§¨¥
.zclei oicn wx dz`nehe

a xaecn m` :`xnbd zxxaníéðôa ànhî éàî ,àzLaé äãéì¥¨©¦§¨©¦©¥¦§¦
.àkéà õeçák:`xnbd daiynàéöBäL ïBâkdBLàø ãìåõeç §©¦¨§¤¦¨¨Ÿ

,øBãæBøtì`ly s` celik aygpy `ed yecigde ,[oevigd ziad l` ©§§
,dcil d`nh en`e ,mlerd xie`l `viå`id ef `xaq,àéòLBà áøãk §¦§©©§¨

àéòLBà áø øîàc(.`r my) dpynd d`nihy mrhdy (.ar oileg) §¨©©©§¨
,zn clea drbpe dci dqipkdy zclinãìeä àéöBé ànL äøæb§¥¨¤¨¦©¨¨

,øBãæBøtì õeç BLàøoiicr ey`x `ived `ly aeygze my ea rbize Ÿ©§§
zaygp oevigd zial ez`ivi ,`irye` ax zrcly ixd .[dxedhe
dzpeek ,mipta z`nhin zcleiy `ziixad dxn`yk oke ,dcilk

.oevigd zial ey`x `ivedy zrn dcil z`neh dl yiy
zaygp oevigd zial cled z`iviy jkl sqep xewn d`ian `xnbd

:dcilkàáøc dén÷ì àúàc àeää éëådyrndn gkeny enke - §¦©©£¨§©¥§¨¨
,`ax iptl `ay cg` mc`aì øîààúaLa ìäîîì eäî ,dém`d - ¨©¥©§¦§©§©§¨

.zaya lenl xzendéì øîà,`ax,éîc øétLdpnfa dlin ixdy ¨©¥©¦¨¥
.zayd z` dgec÷ôðc øúa,`viy xg`l -à÷ìñ ,àáø øîà ¨©¦§©¨©¨¨¨§¨

àúaLa ìäîîì éøLc òãé àì àøáb àeääc Czòcrci `l ike - ©§¨§©©§¨Ÿ¨©§¨¦§¦§©§©§¨
xn` `le ,wtq dfi` ea rxi` i`ce `l` .zaya lenl xzeny df

.edndéøúa ìæàe eixg` jld -éæéà éì àîéà ,déì øîàxen` - £©©§¥¨©¥¥¨¦¦¦
,`eti` iläåä éëéä àãáeòc àôeb.did cvik -úéòîL ,déì øîà ¨§§¨¥¦£¨¨©¥§©¦

àúaL éìòîc àéðtà õéåöc ãìåen` irnn wrev cledy izrny - ¨¨§¨¦©©§¨§©£¥©§¨
,zay axr ly mei ceranàúaL ãò ãéìéúà àìå`l` `vi `le - §Ÿ¦§§¦©©§¨
.i`ce zay didyk dliladéì øîà,`axéàäwrvy zra df cle - ¨©¥©

xakBLàø àéöBä,àeä øBãæBøtì õeç,iyiy meia clepk epice ¦Ÿ©§§
ezaya ezlinïéà dpîæa àlL äìéî ìëå ,dpîæa àlL äìéî éåä̈¥¦¨¤Ÿ¦§©¨§¨¦¨¤Ÿ¦§©¨¥

.úaMä úà äéìò ïéìlçîzial ez`ivi ,`ax zrcl mby ixd §©§¦¨¤¨¤©©¨
.dcilk zaygp oevigd

`nhidl dkixv dzid `l zynyndy ,(:`n lirl) `ziixaa epipy
aky zribp cvnzxifby `l` ,mixzqd zia `edy oeik ,dirna rxf z

:df oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd .jka `nhizy aezkd

íB÷î BúBà ,eäì àéòaéàoevigd ziad -éåä òeìa ,äMà ìL- ¦©§¨§¨¤¦¨¨©¨¥
,`ed dxyaa relaéåä íéøúqä úéa Bàmihnw x`yk aygp - ¥©§¨¦¨¥

:`xnbd zxxan .mixzqd zia mdy.dpéî à÷ôð éàîìdaiyn §©¨§¨¦¨
:`xnbd,íB÷î BúBàa äìáð úéfk dzøéáç dì äáçzL ïBâk`le §¤¨£¨¨£¤§¨©©¦§¥¨§¨

.uegan dxyaa rbpàì äòeìa äàîeè ,éåä òeìa úøîà éà¦¨§©¨©¨¥§¨§¨Ÿ
äànèî.`yn `le rbn `l da oi`e ,dpi`y ink `idy iptnåmle` §©§¨§
úøîà éàyàénèî àì òbîác éäð ,éåä íéøúqä úéaepi`y mbd - ¦¨§©¥©§¨¦¨¥§¦¦§©¨Ÿ¦©§¨

la` ,rbna `nhinàénèî àäéî àOîa`nhin mewn lkn - §©¨¦¨¦©§¨
oiicr eilr yiy `vnp relak aygp epi` zifk eze`y oeike ,`yna

.[eze` z`yepd dy`d z` `nhne ,dliap x`ez
:wtqd z` heytl zerc izy d`ian `xnbd,øîà ééaàziad ©©¥¨©

mgxd ly oevigd.éåä òeìae.éåä íéøúqä úéa ,øîà àáø ¨©¨¥¨¨¨©¥©§¨¦¨¥
:eixacl xewn `ian `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàziak epicy ¨©¨¨§¨£¦¨¨

,mixzqdàéðúcrxf zaky zribp cvny ,(:`n lirl) zynyn iabl §©§¨
`idy oeik d`neh da ycgl aezkd jixv did `l uegan dxyaa

,`nhy rxf zakya rbep lkkàlàz`nhpy eprinydl aezkd `a ¤¨
xnel leki ziidy itl ,mgxd ly oevigd ziaa dtihd zribpa mb

jka z`nhp dpi`yúàîeèå àéä íéøúqä úéa úàîehL éðtî¦§¥¤§©¥©§¨¦¦§§©
àéä áeúkä úøæbL àlà .äànèî àì íéøúqä úéa`nhizy ¥©§¨¦Ÿ§©§¨¤¨¤§¥©©¨¦

zial aygp oevigd ziady `ziixaa yxetn ixd .miptan dzribpa
.mixzqd

:`xnbd zxxanééaàåx`ai cvik ,mixzqd ziak epi`y xn`y §©©¥
,iia` zrcl :`xnbd daiyn .ef `ziixaøîà÷ ãBòå àãçzpeek - £¨§¨¨©

mixne` epiid recn ,ixwird mrhd caln sqep mrh yiy xnel `pzd
.`nhiz `ly,àéä äòeìa äàîeèc ,àãçjxev oi`e heyt df mrhe £¨§§¨§¨¦

,exikfdlãBòåy ,mrhøîBì éöîz íà eléôàd`neh dpi`y §£¦¦¦§¥©
ixd ,drelaàéä íéøúqä úéa úàîeèeúøæbL àlà .äànèî dðéà §©¥©§¨¦¦¥¨§©§¨¤¨¤§¥©
àéä áeúkä.`nhizy ©¨¦

:dnec oipra `axe iia` ly ztqep zwelgn,eäì àéòaéàdíB÷î ¦©§¨§¨
yøBäè óBò úìáð,drilad zia epiid ,ea z`nhnBà ,éåä òeìa ¦§©¨¨©¨¥

.éåä íéøúqä úéa:`xnbd zxxan.dpéî à÷ôð éàîìdaiyn ¥©§¨¦¨¥§©¨§¨¦¨
:`xnbdäìáð úéfk Bøéáç Bì áçzL ïBâkdnda lyåét CBúì §¤¨©£¥©©¦§¥¨§¦

ziaa.xg` mewna ea drbp `le ,drilad,éåä òeìa úøîà éà¦¨§©¨©¨¥
àénèî àì äòeìa äàîeè.`ynae rbnaúøîà [éàå] (éà àìà) §¨§¨Ÿ§©§¨§¦¨§©

yàäéî àOîa ,ànhî àì òbîác énð éäð ,éåä íéøúqä úéa¥©§¨¦¨¥§¦©¦¦§©¨Ÿ¦©¥§©¨¦¨
,ànhî.dpnn `nhi drilad ziaa dnda zliap `yepde ¦©¥

:wtqd z` zhyet `xnbd,øîà ééaàdrilad zia mewn.éåä òeìa ©©¥¨©¨©¨¥
.éåä íéøúqä úéa ,øîà àáøå§¨¨¨©¥©§¨¦¨¥

:eixacl xewn `ian iia`dì àðéîà àðî ,ééaà øîà,relak epicy ¨©©©¥§¨£¦¨¨
úéaà íéãâa äànèî äîäa úìáð àäz ìBëé ,àéðúc[ziaa-] §©§¨¨§¥¦§©§¥¨§©§¨§¨¦©¥

äòéìaä,xedh ser zliapkøîBì ãeîìzak `xwie) serd zliapa ©§¦¨©§©
(g,['dá äàîèì ìëàé àì äôøèe äìáð'zngn d`nehy rnyn §¥¨§¥¨ŸŸ©§¨§¨¨

a wx dxn`p dlik`àlà äàîeè dì ïéàL éîici lr,dúìéëà ¦¤¥¨§¨¤¨£¦¨¨
,xedh ser zliapa wx xnelkBæ äúöé,dndad zliap -(äàîèù) ¨§¨

[dúàîeèL]`ynae rbna,äpìëàiL íãB÷df weqt oi` jkitl ¤§¨¨¤¤Ÿ§¤¨
drilad ziay ixd .drilad ziaa `nhzy xewn epl oi`e da wqer
`nhin `ed ixd mixzqd ziak aygp did m` ik ,relak aygp

`ziixad dxn` recne ,`yna.[ea z`nhn dpi` dnda zliapy
dndad zliap z`neh oipra dyxcd jynd z` d`ian `xnbd

:`xnbd zl`ey .drilad ziaaéúéúådnda zliapøîBçå ì÷a §¥¥§©¨¤
øBäè óBò úìáp äîe ,øBäè óBò úìápî,dlwdäàîeè dì ïéàL ¦¦§©¨©¦§©¨¤¥¨§¨

`yne rbna,õeçay epivn ok it lr s`eíéðôa äàîeè dì Lé ©¤¨§¨¦§¦
,drilad ziaaBæ,dxengd dndad zliap -äàîeè dì LiLrbna ¤¤¨§¨

`yneíéðôa äàîeè dì LiL ïéc Bðéà ,õeçadgec .drilad ziaa ©¥¦¤¤¨§¨¦§¦
:`xnbdàø÷ øîàlk`i `l' (g ak `xwie) xedh ser zliapa ¨©§¨ŸŸ©
d`nhl,'dá`weecy rnynäa,dzlik`a micba `nhzy xn`p §¨§¨¨¨
a àìådliap,úøçàmicba z`nhn dpi` dnda zliapy epiid §Ÿ¦©¤¤

le`yl yie .dzlik`aøîBì ãeîìz äî ,ïk íàdnda zliapa ¦¥©©§©
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xcde"קנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc - dcp(iyily meil)

BëBz CBz àìå`vnpd sqep ilk jeza `nhnd xacd didiy `le - §Ÿ
xac jeza `l` oevigd ly exie`a epi` ixdy ,oevigd ilkd jeza
xyt` ,jk oicdy oeike .e`nhn epi` jkitle oevigd ly ekeza `edy
aygp `l xepzd jeza `edy mc` ly ehnewa uxy mby zerhl

,e`nhn epi`e xepzd xie`a uxydyïì òîLî à÷,ok xacd oi`y ¨©§©¨
.[xepzd z` `nhn `ede

etka dpw fg`y xedh mc`y `ed oicd .ehnew oipra zetqep zekld
,xedhd z` hiqde etka dpw fg`y af oke .`nhp ,afd z` ea hiqde
afd hiqn oia lcad yi mieqn ote`ay zx`an `xnbd .jka e`nih

:afd ici lr hqip oialäð÷ ,Lé÷ì Léø øîàfeg`d,áæ ìL Bèîe÷a ¨©¥¨¦¨¤§§¤¨
,øBähä úà Ba èéñäåx`yp.øBäèla`äð÷feg`dìL Bèîe÷a §¥¦¤©¨¨¨¤§§¤

.àîè ,áfä úà Ba èéñäå øBäè:yiwl yix x`aneàîòè éàîafy ¨§¥¦¤©¨¨¥©©£¨
,[`nhn `l ehnewa hiqndàø÷ øîàc(`i eh `xwie)òbé øLà ìëå' §¨©§¨§Ÿ£¤¦©

íéna óèL àì åéãéå áfä Baxnel oi` ixde ,'axrd cr `nhe 'ebe ©¨§¨¨Ÿ¨©©¨¦§¨¥©¨¨¤
my) eiptl xn`p xak ik ,ezribpa `nhn afy cnll `a df weqty

`l` ,'axrd cr `nhe 'ebe aGd xUaA rbPde' (f weqtìL Bèéqä eäæ §©Ÿ¥©¦§©©¨§¨¥©¨¨¤¤¤¥¤
áæitle .e`nhn xedhd z` hiqnd afy aezkd cnln o`k - ¨

,yecig `id ef d`nehyBì eðéöî àlL`iaiy [`nhnl-]äàîeè ¤Ÿ¨¦§¨
,eci lr hqipl,dlek äøBzä ìëam` dxezay ze`nehd lkay §¨©¨¨

hqid ixcb z` cenll yi jkitl ,e`nih `l xedhd z` `nhd hiqd
,cala afa aezkd oeyln dfàðîçø dé÷tàådxikfd dxezde - §©§¥©£¨¨

af ly ehiqdìaäòéâð ïBL'eicie' zaizl eze` dknqe ,['ea rbi xy`'] ¦§§¦¨
,['mina shy `l eicie'] weqtd jyndayäòéâðe èqéäc àøîéîìly §¥§¨§¤¥§¦¨

mdyk `l` mi`nhn mpi` afíúä äî ,åéãékxaecn eici iabl §¨¨¨¨¨
éàøáàî,mixzqd ziaa `le ielb mewna -àëä óàhqid iabl ¥©§©©¨¨

xaecn afd zribpeéàøáàî-,[etebay ielb mewna miyrp mdyk wx ¥©§©
oke .e`nih `l ,xedhd z` hiqde ehnewa dpw afd fg` m` jkitl
ly mixzqd ziaa rbp m`y o`kn micnel ,xedha afd zribp iabl
epivn `l afd z` hiqne `yepy xedh la` ,[e`nih `l xedhd
dpwa ehiqdyk s` jkitl ,[mixzqd zia z` aezkd ea hriny

.`nhp ,ehneway
:dpyna epipyïéànhî ïðéà éø÷ ìòáe áfä ìáàoz`neh `vzy cr £¨©¨©©§¦¥¨¦©§¦

uegl.'åëå:el` mipic xewn d`ian `xnbdáæ`viy cr `nhin epi` ¨
oeik ,uegl eaefáéúëc(a eh my)'BøNaî áæ äéäé ék'rnyn ,'ebe ¦§¦¦¦§¤¨¦§¨

`nhp `ly,BøNaî BáBæ àöiL ãòs` ,exya jeza `edyk la` ©¤¥¥¦§¨
.`nhp `l ,seba exewnn xak xwrpyéø÷ ìòa`viy cr `nhin epi` ©©§¦

oeik ,uegl eixwáéúëc(fh eh my)'òøæ úáëL epnî àöú ék Léàå' ¦§¦§¦¦¥¥¦¤¦§©¤©
,uegl d`vi `le dxwrpyk la` ,`vzy cr `nhp `ly rnyn ,'ebe

.`nhp `l
:dpyna epipyøza ìëBà äéä'åëå Lébøäå äîe,eixa` erfrcfpy ¨¨¥©§¨§¦§¦

`pzd xn` ji` :`xnbd dywn .dnexzd z` rleae dn`a fge`
æçBà','dn`aänàa æçBàä ìk ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúäå ¥§¨©§¨©¦¡¦¤¤¥¨¨¥¨©¨

ïézLîeaygp,íìBòì ìeaî àéáî eléàkicil `ae exa` mngn ik ©§¦§¦¥¦©¨¨
s` ,jk zeyrl `pzd xizd cvike .[leand xec `hg did dfy ,ixw

.[dnexzd `nhiz `ly zpn lr
:`xnbd zvxzn,ééaà øîàdn`a fg`iy `pzd zpeekúéìèîa ¨©©©¥§©§¦

,äáò:sqep uexiz .znngn dpi`e dyw `idyeléôà ,øîà àáø ¨¨¨¨¨©£¦
àîéz`pzd zpeeky,[äkø úéìèîaiax ixacn eilr dyw `l ¥¨§©§¦©¨

ik ,xfril`ø÷òc ïåék,seba exewnn rxfd xakø÷òxwri `le ,elek ¥¨§¨©¨©
.sqep rxf epnn

:`axk yxit `l iia` recn zx`an `xnbdééaàåwx xizdy §©©¥
,dar zilhnaéôeñBàì éúà àîìéc Lééçici lr `ny yyeg - ¨¦¦§¨¨¥§¥

:`xnbd zx`an .sqep rxf xwri menigdàáøåzilhna xizdy §¨¨
,dkxLééç àì éôeñBàìiqeiy yyeg epi` -.xwridl s §¥Ÿ¨¦

:`ax lr `xnbd dywnàéðúäå,dn`a dribp xeqi` iabläæ äîì §¨©§¨§¨¤
ïéòa òaöàL ïîæ ìkL ,ïéòa òaöà ïúBðì ,äîBcoirdúònãî ¤§¥¤§©¨©¦¤¨§©¤¤§©¨©¦§©©©

[zernc d`iven-],úònãîe úøæBçå`ivene xfeg sqep menig lk jk §¤¤§©©©
:`xnbd zvxzn .rxfàáøå,xaqéîeîçà øãäå éîeîçà ìk §¨¨¨©§¥§¨©©§¥

çéëL àì dézòLazybxda rxfd epnn xwrpy cr mngzpy lk - §©§¥Ÿ§¦©
.jkl yegl oi`e ,dry dze`a mngzie xefgiy ievn epi` ,eteb lk
`weec `ed ,zrncne zxfegy oirk `edy `ziixad dxn`y dne
,dn`a ynyiny ici lr hrn `vi `l` ,eteb lk yibxd `lyk

.hrn `vie xefgi ynyniy zr lkay
:oipr eze`a sqep oicBôeb ìk ïéàL òøæ úáëL ìk ,ìàeîL øîà̈©§¥¨¦§©¤©¤¥¨

.äànèî dðéà [da Lébøî:`xnbd zxxan.àîòè éàîdaiyn ©§¦¨¥¨§©§¨©©£¨
EPOn `vz iM Wi`e' ixw lraa :`xnbdàðîçø øîà 'òøæ úáëL §¦¦¥¥¦¤¦§©¤©¨©©£¨¨

(æè åè àø÷éå)`weec rnyn ,òéøæäì äéeàøadl -.cile ¦§¨§©§¦©
.d`nhn dpi`e ,ciledl gk da oi` dybxd ilan dxwrpyke

:`xnbd dywn,éáéúéî,(b"n g"t ze`ewn) dpyna epipyäéä ¥¦¥¨¨
äìéla øäøäî,ixw icil mi`iand mixaca enelgaãîòåezpyn §©§¥©©§¨§¨©
BøNa àöîe[exa`-]íç,libxdn xzei,[àîèixw ztih d`vi `ny ¨¨§¨©¨¥

`l ixdy ,dybxd ilan mb z`nhn rxf zakyy rnyn .dca`pe
:`xnbd zvxzn .melk yibxdàîbøz[x`iae cinrd-]àðeä áø ©§§¨©¨

,ef dpynBîBìça Búhî LnLîajkitl ,ezhin yniyy mlega - ¦§©¥¦¨©£
oeik `nhì øLôà éàc,äLbøä àìa LnL.yibxd i`ce enelgae §¦¤§¨§©¥§Ÿ©§¨¨

:l`eny ixaca zxg` oeylìk ,ìàeîL øîà ,àðéøçà àðLéì¦§¨©£¦¨¨©§¥¨
õçk äøBé BðéàL òøæ úáëL,[etebn gka glwn epi`y -dðéà ¦§©¤©¤¥¤©¥¥¨

.äànèî§©§¨
:`xnbd zxxanàkéà éàîyi oica lcad dfi` -àðLéì éàä ïéa ©¦¨¥©¦§¨
.àðLéì éàäì:`xnbd daiyneäééðéa àkéày iablrxf zak §©¦§¨¦¨¥©§

yäàöéå äLbøäa äø÷òðuegläLbøäa àlLdxei did `ly - ¤¤§¨§©§¨¨§¨§¨¤Ÿ§©§¨¨
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.ugk dxei did `l ik ,d`nh `l dipy
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:`xnbd dgec .dybxda dxwrpe li`ed dybxda `lyíúä éðàL̈¦¨¨
÷ôð äLbøäa daeøc.ixw d`xyk dybxda dligz `vi daexy - §¨§©§¨¨¨©

.dybxda `ly dlek d`viyk wtzqd `axe
:l`eny ixaca ziyily oeyløîà ,dì éøîà àðéøçà àðLéì¦§¨©£¦¨¨§¦¨¨©
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קנט oifge` mipy` cenr bn sc ± oey`x wxtzereay

ïì òîùî à÷dlrnl eite xepzd jeza ilk oebk `l` ,`ed "ekez jez" `l i`dc Ð

.xepzd itnøåäè øåäèä úà åá èéñäå.onwl `nrh yxtnck Ðìù åèîå÷á
àîè áæä úà åá èéñäå øåäè,`yna `nhn afe ,afd z` `yp ixdy .xedhd Ð

.envr afl xnege lwe ,"mze` `yepde" (eh `xwie) akyna aizkcàîòè éàîÐ

xedh af ly ehnew ly dpwa hqipd xedh?
'åâå áæä åá òâé øùà ìëå áéúëãi`de Ð

rbepde" aizk `dc ,jixhvi` rbnl e`l `xw

o`kn .af ly ehiqd df `l` ,"afd xyaa

`ly ,`nh Ð xedhd z` hiqdy af :epcnl

dxdh zhqnd d`neh dxezd lka epivn

,`nhd z` xedh `yp ok m` `l` ,`nhzy

Ð "eicie" azke .`pngx ilbc `ed afa `kde

,eicia afd ea hiqdc `kid :ikd opiyxcc

.ielba ,xnelkíéîá óèù àì`zlin Ð

dlik`l mici zlihpl slinl :`id izixg`

epi` Ð xedhd z` af hiqd `nl` .`kdn

.eicia ielba ehiqd ok m` `l` ,`nh

lkl inp opitli dribp oeyla diwt`cne

la` .`nhn mixzqd zia rbn oi`c ,zeribp

`xwn ol `wtpc ,afd z` hiqdy xedh

elit` `nh Ð "eici" dia aizk `lc `pixg`

dlap` dedc icin ,ehneway dpwa ehiqd

lkn `dc ,`yna d`nhn `idy ehnewa

`pyil .d`nehd z` `yep `ed ixd mewn

z` hiqde xedh ly ehnewa dpw :`pixg`

,af ly ieliba dpwd rbpy ,`nh ikdl Ð afd

z` `nhne xfege ,afd zngn dpwd `nhpe

iab `ielibc ,henw xedhc ab lr s`e .xedhd

,af ly ehnewa dpw la` .opirac `ed af

,henw afe li`ed ,xedh Ð xedhd z` hiqde

dnk iptn ,`ed yeaiye ."eicie" aizk af iabe

epi`e ,`ed ur ilk iheyt dpwc ,`cg :mixac

idp ,lelg dpwa :xn`z m`e .d`neh lawn

xfeg oi` ikd elit` ,d`neh lawnc inp

xfeg af ly rbn oi` ixdy ,xedhd `nhne

`nhn d`neha rbep jl oi`y ,mc` `nhne

z`neh i` ,cere .zna rbepd on ueg mc`

ehnewa ixde ,`id dpw zribp meyn xedhd

,`ed rbn xa e`l mixzqd ziae ,rbpc `ed

."xedh ± ehnewa uxy" lirl opixn` `dc

hwp i`n` "hiqd" oeyl ,cere?hiqd ,cere

`xw i`dn wtp in Ð afd z` xedh?lke"

ephiqi xy` epiide ,aizk "afd ea rbi xy`

!"afa rbi xy` lk" aizk `le ,afdåìéàë
ìåáî àéáî`iane ,eixa` z` mngny Ð

xn`py ,leand xec lewlw edfe .ixw icil

."xya lk zigyd ik" :(e ziy`xa)úéìèîá
äáò.znngn dpi`y Ðçéëù àì`de Ð

ipd Ð "zrncn oira rav`y onf lk" `ipzc

z` mnige ynynn dlgznc `kid ilin

df la` .hrn dry lk `veie ,envr

,cgia rxfd lk xwrp Ð eixa` erfrcfpy

cin cer xewrl mngzne xfeg epi` aeye

.zg` dryaíç åøùá.exa` ÐàîèÐ

epnn `vi `nyi`n`e ,ixw?àì àäå
!ùéâøàåîåìçá åúèî ùîùîáwtp i`c Ð

.yibx` i`ce Ðäùâøä àìá äúöéå.ugk dxei epi`c Ðàîè íéî ìéèéùëìxwri` `xwirne li`ed ,dybxda witp `lc ab lr s`e ,eiykr `veie ixwd on xiizypc Ð

.dybxdaøäøäù éåâ.`vi `le xwrpe Ðìáèå ãøéå.eixw `vi jk xg`e ,zexib myl Ðåäîdybxda `ly `vie dybxda xwrp ikc l`xyi iabl xnel ivnz m` elit` Ð

.lld zial elit` ,xedh eixw :"mizek zepa"a xn`c ,xedhe Ð xwrp ieb `edyke li`ed ,`lew epiidc dxiwr xza lifip `l `kd ,dxiwr xza opilf`c ,`nh Ðàîìéã åà
àðù àì.dxiwr xza opilf` Ð `kd ik `lewl `py `le ,l`xyic dybxdc dxiwr iabl oebk `xnegl Ðäéìâø éîéî åø÷òðù.d`nehd a` oirn iedc Ðäìáèå äãøéå

edn ,ezlihd jk xg`e ,daefn dxdhe Ð?.àì åà ,åàîèîå äøé÷ò øúá ïðéìæà éîäì èé÷ð éöî àìã.d`ivi jxev dil aiyg xwr ikn jklid ,z`vln Ð[äéåâ]mzq Ð

.mdixac lkl oiafk ediy odilr exfb minkgc ,oi`nhn dilbx in dieb
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àøîéîìuxy oebk ,zeribp lkl opitli `kdnc :i"yx yxit Ð eicik dribpe hqidc

opirac ikid ik ,opitli afn i`c :dywe .xedh ly exzqa erbpy dlape

hiqiy irapc slip inp hqid oiprl .xedh ly ielba rbiy opira inp ikd afd ielb

ea hiqde xedh ly ehnewa dpwc opixn` `kde ,afd ieliba opirack ,ieliba xedhd

mixzqd ziac inp xn`e ,`nh Ð afd z`

uxye afc :yxtl d`xp `l` !`yna `nhn

Ð xedhc ,xedh ly exzqa erbpy dlape

dribp oeyln opitli `l` ,opitli afn e`l

inp Ð afa rbepd xedhe .edleka aizkc

dribp oeyle ,"afd xyaa rbepd" aizk

ielba xedhd rbiy ,i`xa`n rnyn

oiyecwc `nw wxt rnyn oke .d`neha

ielb oeylc micen lkd :`ler xn`c (`,dk)

i`de ,`pngx xn` "rbi ike" ,uxy lv` `ed

dribp oeylnc ,rnyn .`ed dribp xa Ð

`ed uxya aizkc`xw iziin `lc ,yixc

:mzd qixb i"yx edine .afa aizkc "eici"c

`de .af iab aizkc `xw epiide ,"ea rbi xy`"

`wtp `le "eici"n yxcnl `kd jixhv`c

`iddc meyn Ð afa aizkc dribpn dil

enk ielib rnyn `le ,ixiin hqida ,dribp

opirac ,"eici"n dl yixc jkl .ynn dribp

diwt`cn rbna oia hqida oia afd ielib

aizkc `kdc dribpn :inp i` .dribp oeyla

eedc zeribp lkl opitli dpin "eici" iab

.i`xa`näéåàøád`vi elit`e Ð rixfdl

:dnize .jenqa gkenck ,ixii` dybxd `la

it lr s` rixfdl ie`xc rnyn ok m`c

oke (`,`v) mixcp idliyae ,ugk dxei epi`y

dxeia dl miw idi` :xn` (`,dq) zenaia

ie`x epi` Ð ugk dxei oi` i`c rnyn ,ugk

`l `kdc `pyil `dlc :xnel yie !rixfdl

`dz rxf zaky zxiwr zlgzay wx jixvn

dz`ivi seqlc ab lr s` ,rixfdl die`x

ie`x :inp i` .rixfdl ie`x epi`y oipra `id

xarzdl diie`x dpi`y `l` ,`ed rixfdl

dteb jezl qpkp epi`e ,ugk dxei epi`y itl

.uegl `veie zzey `l`àäÐ `inhn iienh

`l m`c .dybxd `la dxwrp elit`e :yexit

.`nw `pyil epiid ,ok

äáæ.diebn ira oke Ð dilbx inin exwrpy

:i"yxn mdxa` oa wgvi epiax l`y

d`xpc :aiyde ?iebe af xkfn ira `l i`n`

dilbx [inin] lk oilbrzn dy`ay itl el

.yi`a ok oi`y dn ,dgztl zg` zaa
z`
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dì èé÷ð¯,äéìâø éîéî eø÷òpL äáæ äéBb :àáø éòa .e÷éz ?àðL àì àîìéc Bà ,àì ¨¥¨¨¦§¨¨§¨¥¨¥¨¨¨¨¨¤¤¤§¥¥©§¤¨

äãøéå

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

נדה.  פרק חמישי - יוצא דופן דף מג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות



`oifgeקס mipya cenr bn sc ± oey`x wxtzereay

äìáèå äãøéådcxie dilbx inin exwrp dafa xnel ivnz m` .zicedi myl Ð

.`ziixe`cn ez`nehc ,l`xyia ilin ipd Ð dxiwr xza opilf` ,dlaheàîèî çì
.litpc ,dn`d it mzeg epi` yaidy ,gl rnyn "mizgd"c Ðøøenk ,gl rnyn Ð

."exix cxeie" (`k ` l`eny)àãç åáåæá"xx" ,`cg Ð "eaefa ez`neh didz z`f" Ð

.oaxwl zlz Ð "eaef z`" ,ixz Ðíéúçä åà
.gl Ðåáåæîeaef zvwn Ð "`id ez`neh" Ð

.daif z`neh dia zi`àîè åàø÷å íéúùÐ

Ð "`nh eaef" ,`cg Ð "exyan af didi ik"

."`nh" ,ixzàîè åàø÷å ùìùz`f" Ð

z` exya xx" ,`cg Ð "eaefa ez`neh didz

Ð "eaefn exya mizgd e`" ,ixz Ð "eaef

."`id ez`neh" ,zlzáåæä ìòdtihdy Ð

.d`nh dnvräùãòëá òâåðìdribpnc Ð

onwl ,rxf zakyc dribp ol `wtp uxyc

.'ebe "rbi xy` yi` e`"nú÷åìç åì ïéà
äàîåèohw la` ,lecbk `nhn ohw uxyc Ð

.ixw el oi` ryz oan zegtéðú÷ õøù íåù
zaky la` ,edyna `nhn uxy jl oi` Ð

.d`exl oebk ,edyna `nhn yi rxfäéìåëã
éà÷ äùãòë íå÷îájezn ,xnelk Ð

mewna aeyg ied xa` `edy dizeaiyg

.dycrkòãúxa`c `zeaiyg meync Ð

iedc xa`d on `zxet xqg eli` `dc ,`ed

`nhn in ,dycrkn xiva?íéã øáëòÐ

oileg) "ahexde xerd"a `ipzck ,`nhn epi`

.aizk "ux`d lr"c ,(a,ekwéàðúë,rbep Ð

.dycrka i` edyna i`åà øîåì ãåîìú
ùéàrbi xy` yi` e`"n oizrc `wlq `w Ð

.opitli "`nhi xy` uxy lkaïðéòîùå
àîìòáoeca izkec dnka ibiltc i`pz Ð

.`xz`a iwe`e dpin oecae ,dpine dpin

rbepa ibilt jgxk lr i`pz edpd jklid

oec Ð dpine dpin oec xn`c o`nl :ixwa

opitli uxyc `xwn `dc ,uxyn rxf zaky

rxf zaky s` ,dribpa `nhn uxy dnc ,dl

.'ek dycrka uxy dn Ð dpine .dribpa

àøúàá é÷åàå,dnewna rxf zaky gpd Ð

.edynac di`xa ogky`ckåàî àîìéã
'åë åðîî àöú øùà ùéà,dl opitli Ð

dpine dpin oec xn`c o`nl elit`eded

ilekce ,sili di`xn dribp `dc ,edyna

`kil `kdc ,ded dpine dpin oec `nlr

diae dipin `dc ,`xz`a iwe`c `zbelt

.siliàôô áøë éðúã àëéàyi` e`"n Ð

."uxy lka rbi xy`äðùîíåáéì ÷÷åæå
la` .eig` zzin mcew cg` mei clep m` Ð

aizkc ,wwef epi` Ð eig` zzin xg`l clep

."ecgi mig` eayi ik" (dk mixac)ïî øèåôå
íåáéädige ,eia` zzin xg`l clep m` Ð

Ð zxaerny onf lk la` .zne ,zg` dry

.`ypil dxizn epi`äîåøúá ìéëàîåza Ð

xg`l oa dl clepe ,zne ,odkl zqipy l`xyi

meia ea dnexza eliaya zlke` Ð ezzin

cilie" (ak `xwie) aizkck ,clepymd ezia

.mn` z` elik`i :opiyxce ,"engla elk`i

eliaya zlke` dpi` Ð zxaern dgipd la`

.cleiy cräîåøúä [ïî] (úà) ìñåôå`w Ð

,l`xyil zqipy odk za oebk :oizrc `wlq

znexzn dlqt Ð cg` mei oa gipde ,zne

oi` rxfe" (my) aizkc ,eiig ini lk dia` zia

.rxf dl yi Ð `de ,"dia` zia l` daye dl

!lqet inp xaer elit` :jixt `xnbae
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úà.izixg` `yxcl iz` :inp i` .oiz` yixc `l Ð zlz eaefãòÐ exyan `viy

izxz Ð eqpe` zngn `le ,"exya"n yixcc (`,dl dcp) "mizek zepa" wxtae

mipta `nhiy iziz `kidn ,exyan `viy cr `xw il dnle :xn`z m`e .dpin zrny

ohw zeaxl `xw jixvn (a,al my) "mizek zepa" yixa `d Ð dafe dcpn i`c ?uegak

yie .iccdn opitli `le ,dafle dcple afl

dna zhlete dafe dcpn opitli dedc :xnel

ol ilbc oeik :xnel yi inp oerny iaxl cvd

oiprl mb ,miphw oiprl dafe af od oieyy `xw

e`l i` ,mze` oieyn epiid uegak mipt

."exyan"ïðúäåÐ xery mdl oi` mixa`d

`wec mly xa`c rci `l ike :xn`z m`e

meyc ipync i`n` jixtc :xnel yie ?xn`w

oebk ,ogky` inp uxy meyc ,ipzw rxf zaky

i`c ,`edy lk epiid e`lc :ipyne !mixa`

.xedh Ð dil xqgïéðîzakya rbep zeaxl

xy` cbade"n Ð yi` e` xnel cenlz rxf

cbac ,slinl ivn `l "rxf zaky eilr didi

micba `nhn dlapd `yepc ,mc`n xeng

`aac `nw wxta xn`ck ,mc` `le exeaga

yixc `nrh i`n :xn`z m`e .(a,h) `xza

aizkc "yi` e`" wiaye ,uxyc "yi` e`"n

dil xazqnc :xnel yie ?diteb rxf zakya

`iddn `le ,rbepc `xwn rbep zeaxl ith

dnle :xn`z m`e .d`exa ixiinc rxf zakyc

ywzi`cn dil wetiz ,"yi` e`"c `xezi il

opitli `nrh i`dnc .uxyl rxf zaky

dna" wxta ,rxf zakyn xere cba uxya

`aa) "lbxd cvik" wxtae (`,cq zay) "dy`

,"yi` e`" e`l i`c :xnel yie !(a,dk `nw

xn`py dn `l` dywed `lc `pin` ded

.rxf zakyc d`exl uxyc rbep oebk ,yexita

e`"n rbep daxnc `tt axc xninl ivne

,iccd` ywzi`c mzd xn`c `d uxyc "yi`

.rxf zakya ixii` uxyc `xwc meyn epiid

rbepl opinwen ded `l inp uxyc "yi` e`"ne

.`icda edpiknq`c e`l i` ,rxf zakya

àîèîåaizk mirbpac meyn Ð mirbpa

inp zn z`nehae ,"dy` e` yi`" (bi `xwie)

`le `nhi xy` yi`e" (hi xacna) aizk

la` .iieaxl eda `xw jixhvi` ,"`hgzi

lik`ne meaid on xhete meail wwef oiprl

jixhvi` `le ,"yi`" aizk `l Ð dnexz

.xaer ihernl `l` `xw
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äãøéåïðéìæà äøé÷ò øúa øîBì éöîz íà ?eäî ,äìáèå §¨§¨§¨§¨©¦¦§¥©¨©£¦¨¨§¦©
éléî éðä ,eäì èé÷ð éöîc áb ìò óà¯äàîèc úéìàøNé ©©©§¨¥¨¥§¨¥¦¥¦§§¥¦¦§¥¨

ïðaøc äàîèc ,äáæ äéBb ìáà ,àúééøBàc¯Bà ,àì §©§¨£¨¨¨¨¦§¥¨§©¨©¨
àîìéc¯øîà ."ïäL ìëa ïéànèîe" .e÷éz ?àðL àì ¦§¨¨§¨¥§©§¦§¨¤¥¨©

éøö áæ :ìàeîLCúîéúçkBà" :øîàpL ,änàä ét §¥¨¨¦©£¦©¦¨©¨¤¤¡©
."BáBfî BøNa íézçä¯!ïäL ìëa ïéànhî :ïðz ïðàäå ¤§¦§¨¦§¨£©§©¦©§¦§¨¤¥

¯íeMî øîBà ïúð éaø ,àéðúc .ïúð éaøk øîàc àeä©£©§©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥¦
éøö áæ :ìàòîLé éaø.Bì eãBä àìå ,änàä ét úîéúçk C ©¦¦§¨¥¨¨¦©£¦©¦¨©¨§Ÿ

?ìàòîLé éaøc àîòè éàî¯íézçä Bà" àø÷ øîàc ©©£¨§©¦¦§¨¥©£©§¨¤§¦
."BáBfî BøNa¯?ïðaøå¯,ànhî çì déì éòaî àeää §¨¦§©¨©©¦¨¥¥©¦©¥

.Láé ànhî Bðéàå¯?ìàòîLé éaøå¯àeääøø"î" §¥¦©¥¨¥§©¦¦§¨¥©¥¨
.à÷ôð¯?ïðaøå¯àeääàðéðîì"BáBæ" :àúàc àeä¯ ¨§¨§©¨©©§¦§¨¨©£¨
" ,àãçøø"BøNa¯"BáBæ úà" ,éøz¯áæ ìò ãnéì ,úìz £¨¨§¨§¥¤§¨¦¥©¨
ìL ìòaBáBfî BøNa íézçä Bà" .ïaø÷a áéiçL úBiàø L ©©¨§¦¤©¨§¨§¨¤§¦§¨¦
"àîè¯úBiàø ézL ìòa áæ ìò ãnéì ,àîè BáBæ úö÷î ¨¥¦§¨¨¥¦¥©¨©©§¥§¦

.áLBîe ákLî ànènL¯?déì àðî àðéðî ìàòîLé éaøå ¤§©¥¦§¨¨§©¦¦§¨¥¦§¨¨§¨¥
äðî :øîBà éàîéñ éaø ,àéðúc ,éàîéñ éaøcî déì à÷ôð̈§¨¥¦§©¦¦¨§©§¨©¦¦¨¥¨¨

íézL áeúkä¯ìL ,"àîè" Bàø÷eL¯."àîè" Bàø÷e ©¨§©¦§¨¨¥¨§¨¨¥
íézL ?ãöék àä¯ìLå ,äàîeèìL¯.ïaø÷ì¯ïàîìe ¨¥©§©¦§§¨§¨§¨§¨§©

Léà" ,"BáBæa Búàîeè äéäz úàæ"î eäééåøz déì à÷ôðc§¨§¨¥©§©§¦Ÿ¦§¤§¨§¦
?déì ãéáò éàî "BøNaî áæ äéäé ék Léà¯déì éòaî¯ ¦¦¦§¤¨¦§¨©¨¥¥¦¨¥¥

áBfä ìò ãnéì ?éì änì "àîè BáBæ" .BøNaî àöiL ãò©¤¥¥¦§¨¨¥¨¨¦¦¥©©
éaøa øæòìà éaø íeMî éàìéðç áø øîà .àîè àeäL¤¨¥¨©©£¦¨¦©¦¤§¨¨§©¦

äàBøì ,òøæ úáëL :ïBòîL¯òâBpì ,eäMîa¯.äLãòëa ¦§¦§©¤©¨¤§©¤©¥©§©£¨¨
¯åàì éàî !ïðz "ïäL ìëa ïéànhî" ïðàäå¯?òâBpì §¨£©¦©§¦§¨¤¥§©©¨©¥©
¯òøæ úáëLa øîBç :òîL àz .äàBøì ,àìõøLaî, ¨¨¤¨§©¤§¦§©¤©¦§¤¤

õøLa øîBçåúáëLaîõøLa øîBç .òøæ¯õøMäL §¤§¤¤¦§¦§©¤©¤§¤¤¤©¤¤
øîBç .òøæ úáëLa ïk ïéàM äî ,Búàîeè ä÷eìç ïéà¥£¨§¨©¤¥¥§¦§©¤©¤

òøæ úáëLa¯úáëMäLäî ,àeäL ìëa ànèî òøæ §¦§©¤©¤©¦§©¤©§©©§¨¤©
åàì éàî .õøLa ïk ïéàM¯?òâBpì¯.äàBøì ,àì¯àäå ¤¥¥§¤¤©¨©¥©¨¨¤§¨

õøM äî ,éðú÷ õøLc àéîec¯òøæ úáëL óà ,äòéâða §¨§¤¤¨¨¥©¤¤¦§¦¨©¦§©¤©
¯!äòéâða,éðú÷ õøL íeL :äáäà øa àcà áø øîàíeLåànèî àì õøLå .éðú÷ òøæ úáëL ¦§¦¨£©©©¨©©£¨¤¤¨¨¥§¦§©¤©¨¨¥§¤¤Ÿ§©¥

?eäMîa¯úéfkî úBçôe ,únä øNa úéfkî úBçt .øeòéL íäì ïéà íéøáàä :ïðz ïðà àäå §©¤§¨£©§©¨¥¨¦¥¨¤¦¨¦©©¦§©©¥¨¦©©¦
úBçôe ,äìáð øNaäLãòkî!õøMä ïî¯øáà éðàL¯àäc ,éà÷ äLãò íB÷îa déleëc §©§¥¨¨¦©£¨¨¦©¤¤¨¥¥¤§¥¦§£¨¨¨¥§¨
àzøet øñç eléà¯éî øáààénhî÷ïéa àîéìéà ?àéä éàî Búàîeè ä÷eìçc òøæ úáëL ? ¦¨¥§¨¥¤¦¨¦©§¨¦§©¤©©£¨§¨©¦¦¥¨¥

ìàøNéíéBâãì¯øaëò àkéà éîð éëäíécøaëòåàlà !äLaéc¯áø øîà .ìBãâì ïè÷ ïéa ¦§¨¥¦§¦¨¥©¦¦¨©§¨§¨§©§¨§©¨¨¤¨¥¨¨§¨£©©
òøæ úáëLa òâBð úBaøì ïépî ,éàpúk :àtt¯,àîìòa éàpz éâéìôe ."Léà Bà" øîBì ãeîìz ©¨§©¨¥¦©¦§©¥©§¦§©¤©©§©¦§¦¦©¨¥§¨§¨

dpéî ïBc øîàc ïàîì .àøúàa é÷Bàå dpéî ïBc éøîàc àkéàå ,dpéîe dpéî ïBc éøîàc àkéàc§¦¨§¨§¦¦¨¦¨§¦¨§¨§¦¦¨§¥§©§¨§©©£©¦¨
õøM äî :dpéîe¯òøæ úáëL óà ,äòéâða¯õøM äî ,dpéîe .äòéâða¯úáëL óà ,äLãòëa ¦¨©¤¤¦§¦¨©¦§©¤©¦§¦¨¦¨©¤¤§©£¨¨©¦§©

òøæ¯:àøúàa é÷Bàå dpéî ïBc øîàc ïàîìe .äLãòëaõøM äî¯òøæ úáëL óà ,äòéâða¯ ¤©§©£¨¨§©©£©¦¨§¥§©§¨©¤¤¦§¦¨©¦§©¤©
äàBøì òøæ úáëM äî :àøúàa é÷Bàå .äòéâða¯òâBpì óà ,eäMîa¯áø déì øîà .eäMîa ¦§¦¨§¥§©§¨©¦§©¤©¨¤§©¤©©¥©§©¤£©¥©

éànî :àtt áøì ïúð áøc déøa àðeäBà"îcõøLc "Léàéaøî÷àîìéc ,déìBà"îøLà Léà ¨§¥§©¨¨§©©¨¦©§¥¦§¤¤¨§©¥¥¦§¨¥¦£¤
àkéà ,éàpúì eäðéìééL ?dpéîe dpéî ïBc àîìò éleëãe .déì éaøî÷ "òøæ úáëL epnî àöz¥¥¦¤¦§©¨©¨§©¥¥§¥¨§¨¦¨¦¨©§¦§§©¨¥¦¨

.ïúð áøc déøa àðeä áøk éðúc àkéàå ,àtt áøk éðúcäðùîãçà íBé úa ú÷Bðz¯äànhî §¨¥§©©¨§¦¨§¨¥§©¨§¥§©¨¨¦¤©¤¨¦©§¨
íéîé äøNò úa ,äcða¯÷Bðz .äáéæa äànhîãçà íBé ïa¯,íéòâða ànhîe ,äáéæa ànhî §¦¨©£¨¨¨¦¦©§¨§¦¨¦¤¤¨¦©¥§¦¨¦©¥¦§¨¦

,úî àîèa ànhîe÷÷Bæå,äîeøzä [ïî] (úà) ìñBôe ,äîeøúa ìéëàîe ,íeaiä ïî øèBôe ,íeaéì ¦©¥§¨¥¥§¥§¦¥¦©¦©£¦¦§¨¥¤¦©§¨
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc - dcp(iyily meil)

äìáèå äãøéå,zexib myleäî:wtqd iccv z` `ax x`ane .mpic §¨§¨§¨§¨©
øîBì éöîz íàlirl epwtzqdy wtqd z` heytz m` elit` - ¦¦§¥©

c xn`ze ,daf ly milbx in iabláb ìò óà ïðéìæà äøé÷ò øúä©£¦¨¨§¦©©©©
eäì èé÷ð éöîcit lr s` mzxiwr zry xg` mda mikled ep`y - §¨¥¨¦§

myn cenll xyt` i` oiicr ,uegl e`vi `ly mrpenl dleki `idy
ile` ik ,dxiibzdy dieb ly dilbx in iabléléî éðädilbx in iabl ¨¥¦¥

daf lyàúééøBàc äàîèc ,úéìàøNéoeik dxeng dz`nehy - ¦§§¥¦¦§¥¨§©§¨
,dxezd on `idyäàîèc ,äáæ íéáëBk úãáBò ìáàn wx,ïðaøc £¨¤¤¨¦¨¨¦§¥¨§©¨¨

àìzry xg` mikled `l` mzxiwr zry xg` zkll da exingd Ÿ
.mixedh mde zxeib xak dzid f`e ,mz`iviàðL àì àîìéc Bà- ¦§¨Ÿ§¨

`c oia df oipra dpey oicd oi` ile` e`ote` lkae ,opaxcl `ziixe
dieb oiicr dzid mzxiwr zryay oeike ,zraewd `id dxiwrd zry

:`xnbd dwiqn .mi`nh md ixd.e÷éz¥
,mz`nehl xeriy jixv `ly ,ixw lrae afe dcp iabl dpyna epipy

ïéànhîeelit`.ïäL ìëa ¦©§¦§¨¤¥
:afd z`neh xeriy oipra `xnin d`ian `xnbd,ìàeîL øîàicka ¨©§¥

z`neh lawi afdyéøö ,áæCly xeriy aefa didiyét úîéúçk ¨¨¦©£¦©¦
änàä,ezn` it awp znizq ick -øîàpLeh `xwie) afd z`neha ¨©¨¤¤¡©

(b'BáBfî BøNa íézçä Bà'ztiha xeriy yiyk `weec rnyne ,'ebe ¤§¦§¨¦
epi` df xeriyn zegt la` ,[exa`-] exya z` mezqle mezgl eaef

.`nhn
:`xnbd dywnïðz ïðàäåixw lrae afe dcpy ,epzpynaïéànhî §¨£©§©¦©§¦

elit`,ïäL ìëazvxzn .ezii`xl xeriy jixv afd oi`y x`eane §¨¤¥
:`xnbdïúð éaøk øîàc àeäozp iax zrck epic z` xn` l`eny - §¨©§©¦¨¨

,epzpyn lr wlegdàéðúc,minkge ozp iax dfa ewlgpy `ziixaa §©§¨
éøö áæ ,ìàòîLé éaø íeMî øîBà ïúð éaøCeaefa xeriyúîéúçk ©¦¨¨¥¦©¦¦§¨¥¨¨¦©£¦©

Bì eãBä àìå ,änàä ét.llk xeriy jixv epi`y exaq `l` ,minkg ¦¨©¨§Ÿ
.minkg zrck `id epzpyne

:`xnbd zxxanìàòîLé éaøc àîòè éàîaefa xeriy jixvny ©©£¨§©¦¦§¨¥
:`xnbd daiyn .dn`d it znizgkàø÷ øîàc(my)íézçä Bà' §¨©§¨¤§¦

,'BáBfî BøNaexya mzqp didiy jixv `nhidl icky rnyne §¨¦
.eaef ztihn

:`xnbd zl`eyïðaøå.xeriy jixv afy df weqtn ecnl `l recn §©¨¨
weqtd :`xnbd daiyndéì éòaî àeääminkg zrcl jxvp - ©¦¨¥¥

aefd xy`k `weecy epnn cenllçì`edànèî Bðéàå ,ànèî ©§©¥§¥§©¥
`edyk.Láégl aefdy ,'exya mizgd' aezkd oeyln rnyn oky ¨¥

ita jxqp epi` yai `edyk ik ,dn`d it z` mzeg `ed jkitle
.dvegd ltep `l` dnzeql dn`d

:`xnbd zl`eyìàòîLé éaøå,aefd xeriy z` weqt eze`n cnly §©¦¦§¨¥
oicd :`xnbd daiyn .yai `le gl `weec `nhn `edy cnl okidn

àeääl`rnyi iax itlà÷ôð 'øø'îzligza xn`py dnn cnlp - ©¥¨¨§¨
gl `edy rnyn 'xx' daizdne ,'ebe 'FaFf z` FxUA xx' (my) weqtd. ¨§¨¤

:`xnbd zl`eyïðaøåaezkd oeyln gl didiy jixvy ecnly §©¨¨
:`xnbd daiyn .'xx' aezkd oeyln ecnl dn ,'exya mizgd'àeää©

àúàc àeä àðéðîìxtqn z` cnll minkg zrcl d`a ef daiz - §¦§¨¨©£¨
ly oic lawl ick etebn z`vei daif ze`xl yi`d jixvy minrtd
,'FaFf z` FxUA xx FaFfA Fz`nh didY z`fe' (my) afa xn`py ,af§Ÿ¦§¤ª§¨§¨§¨¤

,df weqta minrt yely daif oeyl dxkfedeøø' ,àãç 'BáBæ[a]'§£¨¨
,úìz 'BáBæ úà' ,éøz 'BøNajkaeìL ìòa áæ ìò ãnéìúBiàø L- §¨§¥¤§¨¦¥©¨©©¨Ÿ§¦
,minrt yely daif d`xyïaø÷a áéiçLla` ,dyxta x`eank ¤©¨§¨§¨

xn`p (my) weqtd jyndae .oaxw aiig epi` oiicr zei`x izyaBà'
BáBfî BøNa íézçä`edy ,'`id Fz`nh,àîèoeyln rnyne ¤§¦§¨¦ª§¨¦¨¥

y ,'eaefn' aezkdàîè BáBæ úö÷îyelyn zegt d`x m` mby - ¦§¨¨¥
jkae ,`nh ok it lr s` xenb af oic laiw `l oiicre aef ly zei`x

úBiàø ézL ìòa áæ ìò ãnéì,cala miinrt daif d`xy -ànènL ¦¥©¨©©§¥§¦¤§©¥
áLBîe ákLî.dyxta x`eank ¦§¨¨

:`xnbd zl`eyìàòîLé éaøåoiprl 'xx' aezkd oeyl z` yxcy §©¦¦§¨¥
,`weec gl `edyk `nhn aefdy ,xg`déì àðî àðéðîcnl okidn - ¦§¨¨§¨¥

.af ly oic lawl ick daif ze`xl yi`d jixvy minrtd xtqn z`
l`rnyi iax :`xnbd daiynî déì à÷ôðdyxcd,éànéñ éaøc ¨§¨¥§§©¦¦©

,øîBà éànéñ éaø ,àéðúcy epivníézL áeúkä äðî,zeaif izy - §©§¨©¦¦©¥¨¨©¨§©¦
'af' ,'`Ed `nh FaFf FxUAn af didi iM Wi` Wi`' (a eh my) xn`py¦¦¦¦§¤¨¦§¨¨¥

,zeaif izy ixd 'eaef'eBàø÷eaezkd,àîèweqtd seqa xn`py §¨¨¥
aezkd dpny epivn z`f znerle .'`ed `nh'ìLL(b eh my) zeaif ¨Ÿ

FaFGn FxUA miYgd F` FaFf z` FxUA xx FaFfA Fz`nh didY z`fe'§Ÿ¦§¤ª§¨§¨§¨¤¤§¦§¨¦
,zeaif yely ixd 'eaefn'e 'eaef z`'e 'eaefa' ,'`id Fz`nhBàø÷e ª§¨¦§¨

aezkd,àîè.'`id ez`neh' weqtd seqa xn`pyãöék àäeniiwzi ¨¥¨¥©
jxev dfi`l `nh dyrp zei`x izya m` `ld ,ze`xwnd ipy

d`exdy `l` ,weqta ziyily dii`x dxkfedíézLaf oic el yi §©¦
äàîeèì,oaxwa aiigzn epi` la`åd`exdìLLmb af ly oic el yi §§¨§¨Ÿ
.ïaø÷ì§¨§¨

:`xnbd zl`eyeäééåøz déì à÷ôðc ïàîìecnely inle - §©§¨§¨¥©§©§
afay zei`x yely ly oicd z` xnelk ,mipicd ipy z` [minkg-]

,zei`x izy ly oicd z` mbeî(my) weqtdBúàîeè äéäz úàf' §Ÿ¦§¤§¨
BáBæaweqtd ,ok m` ,'FaFGn FxUA miYgd F` 'ebeäéäé ék Léà Léà' §¤§¦§¨¦¦¦¦¦§¤

,déì ãéáò éàî ,'BøNaî áædaiyn .cnll df weqt `a dn xnelk ¨¦§¨©¨¦¥
minkg zrcl df weqt :`xnbddéì éòaî`nhin epi`y cnllãò ¦¨¥¥©

àöiLaefd,BøNaîxak xwrpy s` ,exya jeza oiicr eaefyk la` ¤¥¥¦§¨
jynda xn`py dn :`xnbd zl`ey .jka `nhin epi` ,seba exewnn

weqtdàîè BáBæ','`Edéì änìzrcl cnll el` zeaiz ze`a dn - ¨¥¨¨¦
dfa :`xnbd daiyn .minkgãnéìaezkdáBfä ìò[dnvr dtihd-] ¦¥©©

.àîè àeäL¤¨¥
:rxf zakya d`neh xeriy oipra `xnin d`ian `xnbdáø øîà̈©©

,ïBòîL éaøa øæòìà éaø íeMî éàìéðça d`neh xeriy,òøæ úáëL £¦©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§©¤©
äàBøì`ed etebn rxf zaky,eäMîala`òâBðìz`nhn dpi` da §¤§©¤§¥©

dxeriyyk `l`.äLãòëa§©£¨¨
:`xnbd dywnïðz ïäL ìëa ïéànèî ïðàäåepzpyna epipy ixde - §¨£©§©§¦§¨¤¥§©

,edylka mi`nhn ixw lrae afe dcpyåàì éàîs` dpynd zpeek ©¨
òâBðì.dycrkn zegt elit`e `edy lka `nhiy rxf zakya §¥©

:`xnbd zvxzn,àì`weec dzpeek `l`äàBøìetebn rxf zaky Ÿ§¤
.dycrka xeriy jixv rbepd la` .edyna elit` `nhpy

:i`lipg ax lr `xnbd dywn,òîL àzyiy ,`ziixaa epipy oky ¨§©
øîBçd`neh oiprlòøæ úáëLaxzeiå ,õøLaîyiõøLa øîBç ¤§¦§©¤©¦§¤¤§¤§¤¤

xzei d`neh oiprlõøLa øîBç .òøæ úáëLaî,rxf zakyan xzei ¦§¦§©¤©¤§¤¤
Búàîeè ä÷eìç ïéà õøMäLlka ik d`neh ipipra welig ea oi` - ¤©¤¤¥£¨§¨

,`nhn `ed ote`òøæ úáëLa ïk ïéàM äîdpi`y rxf zaky yiy ©¤¥¥§¦§©¤©
e .d`nhnòøæ úáëLa øîBç,uxyan xzeiî òøæ úáëMäLànè ¤§¦§©¤©¤©¦§©¤©§©¥

õøLa ïk ïéàM äî ,àeäL ìëaick dycrk xeriy ea didiy jixv §¨¤©¤¥¥§¤¤
.`nhiyåàì éàîs` `ziixad zpeekòâBðìdidiy rxf zakya ©¨§¥©

ax ixack `ly ,dycrkn zegt elit`e `edy xeriy lka `nhp
:`xnbd zvxzn .i`lipg,àì`weec dzpeek `l`äàBøìrxf zaky Ÿ§¤

.dycrka xeriy jixv rbepd la` .edyna elit` `nhpy etebn
:`xnbd dywnéðz÷ õøLc àéîec àäåzencl `a `pzd ixde - §¨§¨§¤¤¨¨¥

.mdipiay lcadd z` ze`xdl ick uxyl rxf zakyäîaõøM ©¤¤
`nhl exeriy lr `pzd xaicóà ,äòéâðaaòøæ úáëLjgxk lr ¦§¦¨©¦§©¤©
`nhl dxeriy oiprl ezpeek,äòéâðalka z`nhny xn` df lre ¦§¦¨

:`xnbd zvxzn .i`lipg ax ixack `ly ,`edyøa àãà áø øîà̈©©£¨©
éðz÷ òøæ úáëL íeLå éðz÷ õøL íeL ,äáäà`pzd zpeek - ©£¨¤¤¨¨¥§¦§©¤©¨¨¥

rxf zaky mya la` ,edyna `nhiy llk epivn `l uxy myay¥¥
.d`exl epiide ,edyna `nhzy epivn

:dywne `xnbd zxfegåikàì õøLy ea epivnàäå ,eäMîa ànèî §¤¤Ÿ§©¥§©¤§¨
ïðz ïðà,(f"n `"t zeld`)íéøáàäminly mdykøeòéL íäì ïéà £©§©¨¥¨¦¥¨¤¦

md m` elit` `l` ,`nhl ickúBçôe únä øNa úéfkî úBçẗ¦©©¦§©©¥¨
õøMä ïî äLãòkî úBçôe äìáð øNa úéfkîixd .ok mb mi`nhn ¦©©¦§©§¥¨¨¦©£¨¨¦©¤¤

:`xnbd zvxzn .edyna `nhn `edy ote` yi uxya mbyéðàL̈¦
øáàoeik ,xeriy ea oi`yk s` `nhny ,mlydéleëceleky dfy - ¥¤§¥
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המשך בעמוד צעק



xcde"קסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc - dcp(iriax meil)

ìçBðå.zny eaexw iqkp z`ìéçðîem` ,eiaexw x`yl miqkpd z` §¥©§¦
.meia ea znáéiç BâøBääå.eilreezzinaBnàìe åéáàì àeä éøä §©§©¨£¥§¨¦§¦

,íìL ïúçk åéáBø÷ ìëìe.eilr la`zdl miaiigy xnelk §¨§¨§¨¨¨¥

àøîâ

:`xnbd zxxan .dcpa d`nhin cg` mei zay xn`p dpynaéðäðî§¨¨¥
éléî:`xnbd daiyn .z`f epcnl okidn -,ïðaø eðúc`xwie) xn`p ¦¥§¨©¨¨

,'ebe 'DzCpa didY mini zraW 'ebe mC daf didz iM dX`e' (hi eh§¦¨¦¦§¤¨¨¨¦§©¨¦¦§¤§¦¨¨
xn`py dnneéì ïéà ,'äMà'cenllàlàyäMàmipya dlecb ¦¨¥¦¤¨¦¨

la` ,dcpa z`nhinïépî äcðì ãçà íBé úa,z`nhinyãeîìz ©¤¨§¦¨¦©¦©§
.'äMàå' øîBì`y zeaxl ,zxzein e"`e ze`d ,xnelkzwepiz s ©§¦¨
.dcpa d`nhin
:dpyna epipy.äáéæì íéîé äøNò úa:`xnbd zxxanéðä àðî ©£¨¨¨¦§¦¨§¨¨¥

.éléî:`xnbd daiyn,ïðaø eðúcdaf zyxta xn`p did eli` ¦¥§¨©¨¨
éì ïéà ,'äMà'ef oeyln cenllàlàyäMàz`nhin mipya dlecb ¦¨¥¦¤¨¦¨

la` ,daifaïépî äáéæì íéîé äøNò úa,z`nhinyøîBì ãeîìz ©£¨¨¨¦§¦¨¦©¦©§©
(dk eh my).'äMàå'za s`y zeaxl ,zxzein e"`e ze`d ,xnelk §¦¨

.daifa d`nhin mini dxyr
:dpyna epipy'åë ãçà íBé ïa ÷Bðéz:`xnbd zxxan .daifa `nhin ¦¤¤¨
.éléî éðä àðî:`xnbd daiyn,ïðaø eðúc(a eh `xwie) afa xn`p §¨¨¥¦¥§¨©¨¨

Léà Léà','ebe 'FxUAn af didi iMøîBì ãeîìz äîoeyld ltka ¦¦¦¦§¤¨¦§¨©©§©
.äãeäé éaø éøác ,äáéæa ànhnL ãçà íBé ïa úBaøì ,'Léà Léà'¦¦§©¤¤¨¤¦©¥§¦¨¦§¥©¦§¨

à÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøe wlegéøö Bðéà ,øîBàC ©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥¥¨¦
y ,oeyld ltkn z`f cenlløîBà àeä éøä(bl eh my) miaf zyxta £¥¥

,'äá÷pìå øëfì BáBæ úà áfäå'aezkd oeylne'øëfì'rnynìk §©¨¤©¨¨§©§¥¨©¨¨¨
àeäLxkfïè÷ ïéa ìBãb ïéaaezkd oeyln oke ,daifa `nhin ¤¥¨¥¨¨

'äá÷pì'rnynàéäL ìkdawpäpè÷ ïéa äìBãb ïéaz`nhin ©§¥¨¨¤¦¥§¨¥§©¨
:l`rnyi iax miiqn .daifa,'Léà Léà' øîBì ãeîìz äî ïk íà¦¥©©§©¦¦

ìk äøBz äøac.íãà éða ïBLoeyld ltkn micnl `l ok` ,xnelk ¦§¨¨¦§§¥¨¨
letkl mkxcy mc`d ipa jxck dxezd jk dhwpy `l` ,oic mey

.mxeaica zeaiz
:dpyna epipy.íéòâða ànhîe:z`f epcnl okidn `xnbd zx`an ¦©¥¦§¨¦

áéúëc(a bi `xwie) mirbpaBøNa øBòá äéäé ék íãà'F` z`U ¦§¦¨¨¦¦§¤§§¨§¥
aezkd oeylne ,'ebe 'zgRq,'íãà'rnynàeäL ìklecb oia mc` ©©©¨¨¨¤

.mirbpa `nhin ohw oia
:dpyna epipyúî àîèa ànhîe.epcnl okidn `xnbd zx`an ¦©¥¦§¥¥

:z`fáéúëchi xacna) mxdhl zna mi`nhpd lr dxt xt` z`fda ¦§¦
'ebe ld`d lr dGde' (gi'íL eéä øLà úBLôpä ìòåoeylne ,'ebe §¦¨©¨Ÿ¤§©©§¨£¤¨¨
rnyn ,'zeytp' aezkdeäc ìk Lôðoia lecb oia ytp ea yiy lk - ¤¤¨§

.zn z`nehn dxdh jixv ohw
:dpyna epipy.íeaéì ÷÷Bæå`weecy epcnl okidn `xnbd zx`an §¥§¦

:xaer `le ,meail wwef celiáéúëc(d dk mixac) meaiaeáLé ék' ¦§¦¦¥§
,'åécçé íéçàa `weec `ed meai oicy rnyníäì äéäL íéçà ©¦©§¨©¦¤¨¨¨¤
úçà äáéLéeicgi,íìBòa,xaer ipyd did oey`xd zzina m` la` §¦¨©©¨¨

.meain dy`d dxeht
:dpyna epipy.íeaiä ïî øèBôeepcnl okidn zx`an `xnbd ¥¦©¦

(my) meai iably oeik :xhet celi `weecyàðîçø øîà 'Bì ïéà ïáe'¥¥¨©©£¨¨
,maiizdl ezy` dkixv oa el clep `l m` wx -déì úéà àäå- §¨¦¥

.cleeiy cr dxhet epi` xaer la` .dxeht `id jkitl ,oa el yi ixde
:dpyna epipy.äîeøza ìéëàîe:z`f epcnl okidn zx`an `xnbd ©£¦©§¨

áéúëc(`i ak `xwie) odk ly ezia ipal dnexz zlik` xzid iabl ¦§¦
`i `Ed FRqM oipw'FA lkdéa éø÷ .'Bîçìá eìëàé íä Búéa ãéìéå- ¦§©©§Ÿ©¦¦¥¥Ÿ§§©§§¥¥

aezk eli`k `exwl yie,'Bîçìa eìéëàé'elik`i eicliy xnelk ©£¦§©§
mn` dyxbzp e` mdia` zn m` ,mcleeid mein mn` z` dnexza
lik`n epi` xaer la` .dlra zekfa dnexza lek`l dleki dpi`e

.cleeiy cr en` z`
:dpyna epipy.äîeøzä ïî ìñBôedxq`p xfl d`yipy odk za ¥¦©§¨

aey zxzen ,epnn cle dl oi`e dyxb e` dlra znyk j` ,dnexza

dWExbE dpnl` didz iM odM zaE' (bi ak `xwie) xn`py dnexza©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨
.'lk`Y dia` mgNn dixErpM dia` ziA l` daWe Dl oi` rxfe§¤©¥¨§¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨¦¤¤¨¦¨Ÿ¥
en` z` lqet enei oa wepizy `pzd zpeeky ,zrk dpian `xnbd

:df oic epcnl okidn `xnbd zx`ane ,dia` zia znexznïéà òøæå'§¤©¥
dì úéà àäå ,àðîçø øîà 'dìjkitl ,rxf ef dy`l yi ixde - ¨¨©©£¨¨§¨¦¨

.dnexza dxeq`
eyexit 'dl oi` rxfe' aezkd oeyly zxn`y dn itl :`xnbd dywn

ok m` ,xaer `le lk`z `ly dl mxeb cle wxy rnyn ,cleéàî©
àéøéà`weec aezkd hwp recn -,'òøæ'`lde ,clep xaky rnyny ¦§¨¤©
eléôàdl yi m`énð ,øaeò,dnexza lek`l zxfeg dpi`áéúëc £¦¨©¦¦§¦

dia` ziA l` daWe' (my) weqtd jynda,'äéøeòðkrnyne §¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨
,dxrp dcera dzidy enk `id m` wx dnexza lek`l zxfegyèøt§¨

úøaeòîì.zipwix dzidy dixerp inil dnec dteb oi`y ¦§¤¤
:`xnbd zvxznéëéøömb oicd jky eprinydl dxezd dkixv - §¦¦
,clea mbe xaeraàðîçø áúk éàcwx,'dì ïéà òøæå'mixne` epiid §¦¨©©£¨¨§¤©¥¨

,dnexzn dlqet cle `weecyàzLäå àôeb ãç àøwéòîc íeMî¦§¥¦¨¨©¨§©§¨
éôeb éøzipy md zrke cg` seb dzid d`yipy mcew dligzny - §¥¥

,clede `id ,mitebàëä ìáà,xaer iablàôeb ãç àøwéòîc £¨¨¨§¥¦¨¨©¨
àôeb ãç àzLäåepiptl yi dzr mbe cg` seb dzid dligzny - §©§¨©¨

,[dpnn wlg `ed eli`k xaerd z` mi`exy itl] cg` seb wxàîéà¥¨
ìeëézjkitl ,clzy cr dnexza lk`zy xn`z -àðîçø áúk ¥¨©©£¨¨

,'äéøeòðk'.zxaernl hxtàðîçø áúk éàåwx,'äéøeòðk'epiid ¦§¤¨§¦¨©©£¨¨¦§¤¨
,dnexzn dlqet xaer `weecy mixne`àôeb àøwéòîc íeMî¦§¥¦¨¨¨

àéìî àôeb àzLäå à÷éøñseb dzid d`yipy mcew dligzny - §¦¨§©§¨¨©§¨
,dixerp inik df oi`e ,`ln seb `id zrke owixàëä ìáà,cle iabl £¨¨¨
à÷éøñ àôeb àzLäå à÷éøñ àôeb àøwéòîcdzid dligzny - §¥¦¨¨¨§¦¨§©§¨¨§¦¨

,owix seb `id dcli xakyk dzr mbe owix sebìeëéz àîéàxn`z - ¥¨¥
:`xnbd dwiqn .dixerp iniak dnexza lk`zyàëéøöok` - §¦¨

.dnexzn dze` milqet cle mbe xaer mby eprinydl dxezd dkixv
mpn` :`xnbd dywnõeøzà éàø÷jixv recn ,evxez miweqtd - §¨¥¦¨

,clel weqte xaerl weqtàlàlrïéúéðúî,dyw oiicràéøéà éàî ¤¨©§¦¦©¦§¨
dhwp recn -,ãçà íBé ïaixdénð øaeò eléôà.dnexzn lqet ¤¤¨£¦¨©¦

:xg` ote`a epzpyn z` zx`an ef `iyew iptne,úLL áø øîàoi` ¨©©¥¤
,eia` icar z` `l` ,en` z` dnexzd on lqety dpynd zpeek

eúçà ,íéLð ézL åì LiL ïäëa ,ïðé÷ñò éàîa àëädzidy ¨¨§©¨§¦©§Ÿ¥¤¤Ÿ§¥¨¦©©
äLeøb,xeqi`a d`ypeäLeøb dðéàL úçàåzne ,xzida d`ype §¨§©©¤¥¨§¨
,odkdBì Léå ,äLeøb dðéàMî íéða Bì Léåcleïî ãçà íBé ïa §¤¨¦¦¤¥¨§¨§¤¤¤¨¦

c ,äLeøbäcle eze`.äîeøza ìBëàlî åéáà éãáòa ìñBtm`y ©§¨§¥§©§¥¨¦¦¤¡©§¨
,dnexza milke` eicar ,cala dxiykd ezy`n mipa df odkl eid
,dyexbd on mb oa el yiy oeik j` ,mipdkd eipa icar md zrk ixdy
dnexza lek`ln micard elqtp ,dpedkl ie`x epi`e llg oad eze`e
did a`d zzina m`y hrnl `a `pzde .mda wlg llgl yiy iptn
cr dnexza lek`ln mlqet epi` ,en` irna xaer dyexbd oa

,cleeiyeéñBé éaøcî é÷etàìiqei iax ixacn `ivedle -øîàc §©¥¦§©¦¥§¨©
,ìñBt énð øaeòlqet xyk xaer s` `l` ,lqet llg wx `l xnelk ¨©¦¥

yiy iptn iqei iax ly enrhe ,cleeiy cr dnexzd on eia` icar z`
,eig` x`y mr eia` icara dkef `ed zn eia` xy`ke xaerl diikf
z` lqete ,xfl aygp `ede odk my oiicr eilr oi` ,xaer `edy oeike
xAer oky lke ,mday ewlg iptn dnexza lek`ln micard lk
on eia` icar z` dzrn xak lqet ,llg didi cleei xy`ky

,dnexzdïì òîLî à÷dyexbd oa m` `weec `l` ,ok oicd oi`y ¨©§©¨
eia` zena didïéà ,ãçà íBé ïam` la` ,dnexzd on mlqet ok` - ¤¤¨¦

didàì ,øaeòly `pzd xaeq j` ,xf `ed mpn`y iptn ,mlqet ¨Ÿ
.cleeiy cr eicarl miaygp mpi`e ,xaerl diikf oi`y epzpyn

:dpyna epipy.ìéçðîe ìçBðixde :`xnbd dywnïànî ìçBðinn - ¥©§¦¥¦©
dzpeek dxe`kl ,lgep `edy dpynd zpeekå ,åéáàîokìéçðî ¥¨¦§©§¦

ïàîì,ligpn `ed inl -,åéáàî åéçàìz` yixen mc` oi` ixdy §©§¤¨¥¨¦
recn ,dywe ,en` cvn eiaexwl `le eia` cvn eiaexwl `l` eiqkp
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קסג oifge` mipy` cenr cn sc ± oey`x wxtzereay

ìéçðîå ìçåðå.`xnba yxtn Ðíìù ïúçë.`xnba yxtn ÐàøîâäùàÐ

.irzyn dcpa `xw i`de ,'ebe "daf didz ik dy`e"'åë íéîé äøùò úády`e" Ð

.yixc `w "dnc aef aefz ikíãàaizkck ,ohw elit` ,mc` oin `edy lk rnyn Ð

.`xw irzyn zephwae ,'ebe "miypd on mc` ytpe" (`l xacna)= úåùôðùéù ìë
.ùôð åáäéøåòðëdia` zia l` daye" Ð

Ð mixerp inil dnec m` ,xnelk ."dixerpk

.aeyz `l Ð e`l m`e ,"daye"õåøúà éàø÷
.ikixv ediiexzc Ðïéúéðúî àìàhwpcn Ð

.hwp `wec ,"xaer" hwp `le ,"cg` mei"øîà
úùù áø,i`w "en`"` e`l "lqet" i`d Ð

izy el eidy odka `kde ,i`w "eicar"` `l`

.'eke miypäùåøâ úçà,dyexb dzidy Ð

.d`ype xareíéðá åì ùéådpi`yn Ð

eltpy micare .mixyk mipdk ode ,dyexb

,oliaya dnexza oilke` Ð dyexia odl

oipw ytp dpwi ik odke" (ak `xwie) aizkc

.'ebe "etqkäùåøâä ïî ãçà íåé ïá åì ùéå
el yie ,dpedkl ie`x epi`e ,llg `ede Ð

,dnexzd on olek z` lqete Ð micara wlg

.ewlgl ribn in xexal oircei ep` oi`y

lk la` ,dyexil ie`xc ,cg` mei oa `wece

diikf oi`c ,olek oilke` Ð clep `ly onf

.xaerléñåé éáøãî é÷åôàìåxn`c Ð

"lecb odkl dpnl`" wxta zenai zkqna

dy` irna `ed elit`e ,diikf el yi :(`,fq)

lk :xaqwc ,dlqet Ð dpedkl dxykd dxf

i`d oky lke ,`ed xf Ð dxf irna `edy onf

`di `l cleiyk elit`c ,`ed dyexb irnac

.ie`xáàä ïî åéçàìdyexi oi` `dc Ð

.a`d iaexwl `l`úøéì äåáàî éòá éàÐ

izxi Ð dizilc o`nk dil `paiyg elit`

ipd` i`n edi`e ,mdia` zzin xg`l?
íàä éñëðá ìçåðmeia en` dzn m` Ð

Ð `ed znyke ,dyxei `ed ixd Ð clepy

.en` iqkp epnid oiyxeie eia`n eig` oi`a

,m`d iaexw dil ilwy eed Ð edi` e`l i`c

dpi` Ð m`d la` .en` z` lgep oac

Ð m`d iaexw oky lke ,dpa z` zlgep

(` xacna) aizkc ,eze` oilgep oi`y

m`d zgtyn Ð "mzea` zial mzegtynl"

."dgtyn" diexw dpi`øáåò ìáàÐ

lgep epi` Ð zxaern dzn m` ,dirnay

.a`d on eiaexw z` ligpdl
øá÷á
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äéøåòðë,dilr oiir Ð "dl oi` rxfe"n dil wetiz :xn`z m`e Ð zxaernl hxt

yixa opilqtc ikid ik"el oi`"n zxaern zvilg (a,dl zenai) "ulegd"

,"`niiw ly cle didi m` oznde oiir" `l` xn`w `l mzdc :xnel yie ?eilr oiir Ð

dnexzd on `lqtin `l inp ikde ."el oi`" aizkc meyn meaid on `xhtin `l la`

.ikdaøîàopiwqr i`na `kd zyy ax

dnl :xn`z m`e Ð miyp izy el yiy odka

,dyexb zg` dy`a dnwel ,miyp izy il

cg` mei oa `wecc .dpnn cg` oa el yie

lk liaya micard ilk`e ,xaer `le ,lqet

xn`ck ,iqei iaxc opaxl dlek dgtynd

dywd cere !(`,fq) "dpnl`" wxta zenaia

`aa) "zny in" wxtac :mixt` epiax axd

cg`e df cg` :zyy ax xn` (`,anw `xza

jixte .clzykl oia xaerl dkfn oia ,dpw df

xaer la` ,lgep cg` mei oa"c oizipznn dil

ziin edi`c meyn mzdc :ipyne !"`l Ð

mei oa"c `yixn jextil `zyde .`yixa

xaerc meyn ,"`l Ð xaer la` ,lqet cg`

zyy ax `kd yxtnck diikf dil zil

:xnel yie !icin iiepyl ivn ded `le .diteb

xaer inp iqei iaxc opaxlc zyy ax xaqc

Ð lqet epi` xaerc `nrhe ,diikf dil zi`

dvgnl zelitnc `herin jenq meyn

`herinle ,`herin mixkf dil dede ,zeawpc

iwe` ikdle .iqei iax yiigck opiyiig `l

mipa el yie ,miyp izy el yiy odka `kd

`l ,mipa el yic oeikc Ð dyexb dpi`yn

`lc ,diikf el yic ab lr s` xaer liqt

m` la` .izyxitck mixkfd herinl opiyiig

zi`c ,opaxl mb xaer lqet Ð mipa el oi`

ixd dawp `id oia xkf `ed oiac ,diikf dil

xn`c l`eny` zyy ax bilte .dly od

oilke` opaxlc (`,fq zenai) "dpnl`" wxta

l`eny xaqc ,dlek dgtynd lk liaya

`gip `zyde .xaerl diikf dil zil opaxlc

,dl `pin` `pn" zyy ax mzd xn`wc `d

jdc :dil igc `le ,'ek "zny xb `ipzc

`l` ,ibilt `l inp opaxc ,iqei iaxk `ziixa

:xn`z m`e .izyxitck `herinl iyiig `lc

iab (`,anw `xza `aa) "zny in" wxtac

ezy` dzide ,eiqkp l`xyi efafae zny xb"

dlitdy ok ixg` erny .epw `l Ð zxaern

y`xa ,dpw dipya wifgnd Ð ezy`Ð dpe

,dpey`xa wifgnd dpw `l i`n` ,"dpw `l

"dpnl`" wxta `d ,dlitd seqalc oeik

,`herin eed mixkfc opixn` (a,fq zenai)

eteqy xaerl oi`e ,zelitnc `herin meyn

mzdc :xnel yie ?micara wlg ltp zeidl

zlik` zrya xak `ny opilzc meyn

.diikf dil zile ,ohaa xaerd zn micard

éàå:xn`z m`e Ð 'ek zexil dipin ira

jixtc (`,anw `xza `aa) "zny in" wxtac

,ligpne lgep cg` mei oa"c jdn zyy axl

i` :dil dywz ikd e`l i`c ,zyy ax ipynck xnel jixv jgxk lrc ,dywnd zxaq dzid dn `zyde .a`d on mig`l ligpdl m`d z` lgep :ipyne ,"`l Ð xaer la`

`l` ,"el eclie" meyn e`le .`l Ð xaer la` ,dxeka wlga hrnny ,sqei axc dixa xnk yxtic :xnel yie !`kd dywnck ,zexil dea`n Ð ira i` ,zexil dipin Ð ira

meyn ,"`l Ð xaer" xn`we ,`yixa `ziin idi`c xeaq did j` ,a`d on eig`l ligpdl m`d z` lgep ,zyy ax ipynck ,xity rci :inp i` .diikf dil zil xaerc meyn

,seqal zn cled Ð ikd e`l `d .dlgz cled zeniy ick ,dly oeixd cbpk dze` oikn Ð bxdil dzviy dy` :l`eny xn`c (`,f) oikxrc `nw wxt idliyae .dpw `lc

inwe`l dil `gipc `l` .oizrnya xn`ck ,xeka wlga hrnny xnel "`l Ð xaer la`" :iiepyl ivn ded !dlgz zn cle `nl` Ð "lgep cg` mei oa"c `dn dil jixte

.dbxdpl dzn oia welig yiy ,zn`d wlgle l`enyc `ail` ,"`yixa ziin edi`" `kd xn`c ,zyy axc `zlin

åäéà`de .(`,f) oikxra xn`ck ,dbxdpl dzn oia welig yi Ð ig ryz oa da `vne dndad z` hgeyd :(`,cr oileg) "dywnd dnda" wxta opzc `de Ð `yixa ziin

l`eny xn`ck .ziin `l f` ,z`vl cled xwrc oeikc ,dcil zngn en` dznc oebk :inp i` .dbxdpyk inp epiid Ð dizcili xcde dn` dzna ,"hgeyd"a inp xn`c

yi ?dlgz dzne xaynd lr dayia ligpne lgep xaer ,ok m` :xn`z m`e .cled oi`ivene ,zaya dze` oikzgn Ð dzne xaynd lr dayi :(`,f) oikxrc `nw wxt idliy

oa" hwpe ,inp ikd oi`c :xnelepiid Ð `l ,xaer la` ,ipzwc "aiig ebxedd Ð cg` mei oa" ,`dine .dil `wiqt `l Ð xaer la` ,ligpne lgepc dil `wiqtc meyn Ð "cg` mei

jzeg Ð dywnd dy` :(a,ar oixcdpq) "dxene xxeq oa" wxta dl iziine ,(e dpyn) iriay wxt zeld` zkqna opzck ,ey`x `viy cr xaynd lr dayi e` dbxdp elit`
xa`
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`oifgeקסד mipya cenr cn sc ± oey`x wxtzereay

øá÷á.dl mcew `ed zn ik Ðñëøôå`zlz dzzin xg` en` irnay xaer Ð

.`yixa dziin `id `nl` ,iqekxt'åë èòîîù øîåìlgep" ipzwc oizipzn Ð

dide ,eia` znyk cg` mei oa did m` oebk .dxeka wlga hrnny :xnel ,"ligpne

iriax wlg z` eia`n `ed lgep Ð eia` xg` `ed zne ,heyt g`e xeka g` el

,eiqkpayxekad oiwlege ,eig` ipyl eligpne

`vnpe .deya df ly ewlg z` heytde

ded Ð edi` e`l i`c .xekad wlga hrnn

miaedf dyyn oebk ,izliz ixz xeka liwy

Ð eiykre .miaedf ipy lhep heyte ,drax`

,oig` ipy cbpk miaedf dyly xekad lhep

cia e`vnp .aedf irax zyly df ly ewlgne

ciae ,riax xqg miaedf drax` Ð xeka

mei oa `wece .riaxe miaedf ipy Ð heyt

xn`ck ,hrnn epi` Ð xaer la` ,cg`

epi` Ð eia` zzin xg`l clepy oa :onwl

yily xekad lhepe ,dxekad wlga hrnn

.miyily ipy ewlgi ozyly oiae ,ezxeka

àîòè éàî,hrnnc cg` mei oa opixn` Ð

`l xaer la`?ïðéòá åì åãìéå:rnyn Ð

.eiigaåéáà úúéî øçà ãìåðù øåëáoebk Ð

oi` Ð mine`z zxaern dy`de ,eia` zn

mine`z e`la .mipy it lhep oey`x `veid

cr clep `l xekac oeikc ,dl zgkyn `l

`a okidn heyt ,eia` zen?gipdy :inp i`

.zexaern miyp izyïåòîù éáøë àìã ïàîë
mei oa aiyg `wc ,i`w oizipzn dlek` Ð

.`niiw oa cg`íãàádndaa eli`c Ð

.ltp ied `l mini dpenyäðùîùìù úá
íéðù.xac lkl d`ia dz`ia Ðúùã÷úî

.jkl dia` dxqn m` Ðíáé äéìò àá íà
äàð÷`nhle dyxeil eig` iqkpa dkfe Ð

.dläéìò ïéáééçådia` da law m` Ð

,bxdp Ð dilr xg` `ae ,dfn oiyecw

.d`ia dz`iacäìòåá úà äàîèîåm` Ð

ab lr s` ,okn zegt la` .dcp `id

dlrea z` d`nhn dpi` Ð rbna d`nhny

meyn `l` ,dray z`nehl dcp lrea meyn

.axr z`nehle rbepïåúçúlrea ly Ð

.dcpåðåéìòë.af ly Ðïéìåñôä ïîoebk Ð

.iebe xfnne oizp ,llgäìñôznexzn Ð

`xnba `ipzck ,odk za `id m` dia`

oipn :(`,gq) zenaia "lecb odkl dpnl`"c

odilr `ay zil`xyie diel ,zpdkl?'ek

oeik Ð "xf yi`l didz ik" :xnel cenlz

.dlqt ,dl leqtl dlrapyúåéøòä ìëî.ding e` dia` oebk Ðäøåèô àéäåÐ

.oiyper za e`le ,dphw `idy iptnàøîâäðùä ùàø áøò.ziriax dpy ly Ð

y`x axr `edc ,ziyily ly oexg` mei cr d`ia za ied `l diteb xi`n iaxl

.ziriaxa oey`x mei rlwinc ,xgnl cr Ð opaxle .dpydåäééðéá àëéà íåé íéùìù
Ð opaxle ,d`ia za `ied ziyily dpya mei miyly rlwi` ikn Ð xi`n iaxl Ð

.`aeh ediipia `ki`e .ziriax dpy rlwinc cr
àîìùá
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dig en`c `kid `wecc xyt` edine .ytp iptn ytp oigec oi` Ð ey`x `vi ,xa`

Ð dznc `kid la` .en` zeiga zvw ielzy ,ey`x `viy cr ebxed aiigin `l

ohaa ebxedl xzenc xnel ivnz m` :xn`z m`e .inc `qtewa gpenkc meyn ,aiig

oi`iany ,zayd z` eilr oillgn i`n` ,`qtewa gpenk ied `le ,en` dzn elit`

gkenck ,m`d rexwl miaxd zeyx jxc oikq

lknc :xnel yie ?(a,f) oikxrc `nw wxta

z` eilr oillgn ytp gewt meyn mewn

qqeb `dc .ebxdl xzenc ab lr s` ,zayd

wxt xn`ck ,xeht ebxedd Ð mc` icia

miqqeb aexc (`,gr oixcdpq) "oitxypd"

xn`ck ,eilr zayd z` oillgne ,dzinl

gewta oikldn oi`c (a,ct) `neic `xza wxt

.aexd xg` ytpéàîopira el eclie `nrh

`l ,dpw `l xaerl dkfnd :xn`c o`nl Ð

wxta xn`ck ,"eclie"n yxcnl jixhvi`

.(a,anw `xza `aa) "zny in"ùéàdki ik

aizk `xw i`d Ð edc lk elit` ytp lk

yixac :dnize ."mipdkd l` xen`"a

`xwn yixc (a,ct oixcdpq) "oiwpgpd"

dkn lk" :"irqn dl`"a aizkc `pixg`

."ytpàärnyn Ð ied `wtq ddy `l

oaxln `niiw xa ith ied opaxlc `kd

ied cg` mei oa elit`c ,l`ilnb oa oerny

zenai) "ulegd" wxta oke ,`niiw oa edcicl

lr ediizbelt `ipzn `ztqeza eli`e .(a,el

mei miyly ddy elit` opaxlc ,dpeny oa

l`ilnb oa oerny oax `z`e ,ltp ied Ð

xa ied Ð mei miyly ddy m`c xninl

iiedzyi`e ,`ed dray oa :xn`c ,`niiw

yie !(a,t zenai) "lxrd" wxta oke .idzy`

oax xn`w `lcn wiice .ibilt izxzac :xnel

Ð mei miyly ddy m`" l`ilnb oa oerny

xaa ixn`c opax` i`wc oeik ,"ltp epi`

Ð "ddyy lk" hwpcne .ltp iedc dpeny

oa oerny oax ira zecle lkac rnyn

,opaxl edpirny ok m`e .miyly mei l`ilnb

.oeixdd iycga `l` ,ielz miylya e`lc

íé÷ãmiw `l `d Ð eiycg el elkc dil

e` bbd on ltpae .ied `wtq Ð dil

elit` Ð zne wditac ,ixii` ix` elk`

wxt xn`ck ,ltp ied opaxl

.(`,elw zay) "`iad `l m` xfril` iax"

oerny oaxc `nrh i`n ,ok m` :xn`z m`e

epi` i`n` `zerix `kilc oeik ,l`ilnb oa

`l m` xfril` iax" wxtae `niiw ipa eedc zecle aex xg` lifipc ,eilr la`zn

wiqt mzdc meyn ,d`riayc `neia higzy`c dlbr `edd xq`c (my) "`iad

ied oiltpc :xnel yie ?`aex xza opilf` `l i`n` ,l`ilnb oa oerny oaxk dkld

dlecbe .eliwd zela` oiprle ,minkg exingd jkle ,`ed deedd xace ,gikyc herin

oiprl eiptlyk miyly meic (`,hn zexeka) "xeka yi" wxta xn`c epivn z`fn

dcnre ,miyly meia znc (a,el zenai) "ulegd"a ol `niiwc ab lr s` ,zela`

`kdc :xn`z m`e .`niiw xa aiygc ,zvleg dpi` Ð `id odk zy` m` ,dycwzpe

xac oeik ,mzd ip`yc :xnel yie .eilr la`zn Ð eig` epi` wtq eig` wtq :opz (a dkld iriax wxt) zegny zkqnae ,eilr la`zn epi`e ,`ed `wtq ddy `lac xn`

xacd i`pbe ,aiig ediipin cg jytp dnc ,oexg`l dray oa e` oey`xl dryz oa wtqa :inp i` .oig` lr oila`zn oi`c `nlr ixaq Ð eilr la`zn oi` i` ,`ed `niiw

.mdipy xehtlíéùìù`ziixa` bilt ied `le ,ibq cg` meie mipy izya xi`n iaxlc ,ediipia `ki` dpy aeyg dpya cg` mei :xn`w `lc `d Ð ediipia `ki` mei

zvwna xi`n iaxlc ,ediipia `ki` ziriax dpy ly oey`x meic `nile :xn`z m`e ."mipy yly" dil ixw ded `l cg` mei liaya yly zpyc meyn epiid Ð jenqac

m`c :cere .zrl zrn era `l opaxc dil miwc :xnel yie ?miycwa zelqet zeryc (a,dk) migafc ipy wxt xn`ck ,dclepy dry cr zrl zrn opira opaxle ,ibq meid

dzegt dxiibzpy zxeibd :(`,hk zeaezk) "zexrp el`" wxta opzc `de .zrl zrn opira `lc iyextl dil dede ,"cg` meie mipy yly" ipznl dil ded xi`n iaxl s` ,ok

el`" wxt xn`wc ,xi`n iaxk `yixc mzd gken ikide :xn`z m`e .mipy yly xg` cg` mei jixvncn ,xi`n iaxk `iz` `l ,qpw dl yi cg` meie mipy yly zan

`l` ,zephw ihernl iz` `lc xninl `ki` zexrpnc ."qpw oi` Ð xkn yiy mewn lk" ipzwc ,jinq oizipznc `tiq` jgxk lr mzde ,`l Ð dphw ,oi` Ð dxrp :"zexrp

lr" `l` zxbea iwet`l i`c ,dphw iwet`l `z`c :mzd wiice .dxrp `dzy cr ,dqxe`nd dxrp lr `ad aiig oi` :opz (a,eq oixcdpq) "zezin rax`" wxtac .zexbea

?dizeek `iz` `l `zrivnc oeik ,xi`n iax inp `yixc oizipznc `tiqn wiic ikide ,ziyixtck ,jinq `tiq` `l` .rnyn dphw elit` Ð "dxrp" `nl` .dil iran "dxrp

jixtc `axe .zephw iwet`l Ð hwp "zexrp" ok m`e .`tiqa ipzwck ,qpw dl oi` dphwc xaq `wxit `eddc `pzc wiicc `l` ,xn`w `id xi`n iax ynn e`lc :xnel yie

jdc oeik xaqc meyn epiid Ð qpw dl yi dphwc xaq oizipznc xaq `nl` ?zixkp dzeida dlk`e dlf`c qpw dl opiadi ,qpw dl yi zxeibd :(`,`i) zeaezkc `nw wxta

`nw `aa) "dynge drax`" wxta jixtc oicd `ede .opaxk `iz` qpw dl yi dphwc oiprl mb ok m` ,cg` meie mipy yly hwpc i`na xi`n iaxk `iz` `l zxeibc `aa

xi`n iax oizipzn mzqc oeik mewn lkn ,xi`n iaxk `iz` `l zxeibc `iddc ab lr s` ,xi`n iaxl ,qpw dl yi Ð zizek :ipzwc (`,hk) "zexrp el`"c oizipznn (a,gl

.opinwen ,dizeek inewe`l opivnc i`n Ð `id
xg`

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

.áàä ïî åéçàì ìéçðäì øáwa¯àãáeò äåä àäå ,éðéà ©¤¤§©§¦§¨¦¦¨¨¦¦§¨£¨§¨
ñkøôeúìz ãòéñekøtéãéî :éLà áøc déøa øî øîà ! ¦§¥©§¨¦§¦£©¨§¥§©©¦¦¥
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ìk :øîàc ,ìàéìîbääMLìLíãàa íBé íéL¯,ìôð Bðéà ©§¦¥©£©¨¤¨¨§¦¨¨¨¥¥¤
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àkéà äðMä Làø áøò :éàpé éaø éác éøîà ?eäééðéa¥©§¨§¦§¥©¦©©¤¤Ÿ©¨¨¦¨
ìL :øîà ïðçBé éaøå .eäééðéaäðL ïéáeLç äðMa íBé íéL ¥©§§©¦¨¨£©§¦©¨¨£¦¨¨

ìL úa ,éáéúéî .eäééðéa àkéàézL úa eléôàå ,íéðL L ¦¨¥©§¥¦¥©¨¨¦©£¦©§¥
äàéáa úLc÷úî ãçà íBéå íéðL¯.øéàî éaø éøác ¨¦§¤¨¦§©¤¤§¦¨¦§¥©¦¥¦

ìL úa :íéøîBà íéîëçå.ãçà íBéå íéðL äL ©£¨¦§¦©§¨¨¦§¤¨
àîìùá

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

נדה.  פרק חמישי - יוצא דופן דף מד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י



קסה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc - dcp(iriax meil)

`edyk,øáwa,ezen xg`l xnelkìéçðäìdiqkp z`ïî åéçàì ©¤¤§©§¦§¤¨¦
.áàä̈¨

:`xnbd ddnzéðéà.en` iptl zn xaerdy ,`ed jk m`d -àäå ¥¦§¨
àcáeò äåä,dzny zxaerna dyrn did ixde -ñkøôexaerd £¨§¨¦§¥
okn xg`léñekøt úìz ãòxg` zeigl lekiy ixd ,zerepz yly - ©§¨¦§¥

:`xnbd zvxzn .en` zzin,éMà áøc déøa øî øîàdzid `l ¨©©§¥§©©¦
`l` ,zeig ea dzidy iptn ezrepzäàèlä áðfà äåäc éãéî¦¦©£¨©§©©§¨¨

úñkøôîcjzgpy xg`l qkxtl ekxcy d`hld apfk df ixd - ¦§©§¤¤
.zeig jezn qekxit df did `l qkxity xaer eze` jk ,dpnn

lgepy dpeekd m`y ,lirl dzl`y lr sqep uexiz d`ian `xnbd
eid ote` lka ixd ,z`f xnel `pzd jixv recn eig`l ligpne eia`n

:elld miqkpd z` milhep eig`àáøc déîMî óñBé áøc déøa øî©§¥§©¥¦§¥§¨¨
,øîàdpynd zpeekL øîBìe eia` z` lgep cg` mei oaèòîî ¨©©¤§©¥

äøBëa ÷ìçazenay oeik ,dyexia xekad ly ewlgn hrnn - §¥¤§¨
lhep xekad oi`e deya eig` lkl eiqkp z` ligpn `ed wepizd
el` miqkp eyxi eli` lhep didy itk letk wlg miqkp mze`a

oeik ,epzpyn z` jk yxtl yiy mrhde .mdia`n[øîàc] (øîàå)§¨©
,áàä úúéî øçà ãìBpL ïa ,àáøc déîMî óñBé áøc déøa øî©§¥§©¥¦§¥§¨¨¥¤©©©¦©¨¨

äøBëa ÷ìça èòîî Bðéàlawny cgeind wlgdn hrnn epi` - ¥§©¥§¥¤§¨
on miwlg ipy xekad lhepyky .eig` x`yk ewlg lr xzi xekad
wlg lcebe ,eig` x`yl deya mpn` lhep `ed cg` wlg ,dyexid
wlgd z` la` ,wepizd clepy xg`l zrk mig`d xtqn itl `ed df
lcebk ,xzei lecb lawn `ed ,ezxeka zekfa lawn `edy ipyd
`ax ixacn rnyne .wepizd clep `l eli` lawn didy ipyd wlgd
wlga hrnn cg` mei oa `edyk elit` ,eia` zzin iptl clep m`y

:`ax x`ane .dxekad,àîòè éàîdxeka wlg iably oeikeãìéå' ©©£¨§¨§
ïðéòa 'Bìdxekad wlg iabl xen`d aezkd oeyl ea miiwziy jixv - ¨¦©

iR Fl zzl xiMi 'ebe xkAd z` 'ebe mipa Fl Eclie' (fi-eh `k mixac)§¨§¨¦¤©§Ÿ©¦¨¤¦
mipad oeayg itl mipy it lawn xekady rnyn 'el' oeylny ,'mipW§©¦
oi` a`d zzin xg`l eclepy mipa la` ,eiiga a`l eclepy

.dxekad wlg ly elceb oiprl oeaygl mitxhvn
:sqei axc dixa xn ixaca zxg` `qxib d`ian `xnbdazaiyi ¦

éëä eðúî ,àøeñ,sqei axc dixa xn ixac z` jk mipey eid - ¨©§¨¦
la` .lirl `aenkazaiyiéëä eðúî àúéãaîetjk mipey eid - ¦§§¦¨©§¨¦

,eixac z`ãìBpL øBëa ,àáøc déîMî óñBé áøc déøa øî øîà̈©©§¥§©¥¦§¥§¨¨§¤©
,åéáà úúéî øçàìme`z mr clepy oebk ,df a`n sqep g` el dide §©©¦©¨¦

,oey`xd `ed `vie eia` zzin xg`líéðL ét ìèBð Bðéàiqkpa ¥¥¦§©¦
:`ax x`ane .eia`,àîòè éàîdxekad wlg iably oeik'øéké' ©©£¨©¦

ïðéòaxkAd z`' (my) a`d zyexia aezkd oeyl ea miiwziy jixv - ¨¦©¤©§Ÿ
ie`xe xekad `ed eipan in xn`ie xikiy ,'mipW iR Fl zzl xiMi 'ebe©¦¨¤¦§©¦

.dyexia mipy it lehilàkéì àäåixde -`l ixdy ,'xiki' o`k oi` §¨¥¨
.eiiga mxikd

:`xnbd dwiqnéðLéì éðä ìëk àúëìäåzepeyld lkk dklde - §¦§§¨§¨¨¥¦§¥
elld.àáøc déîMî óñBé áøc déøa øîchrnn cg` mei oay §©§¥§©¥¦§¥§¨¨

,dxeka wlga hrnn epi` a`d zzin xg`l clepdye ,dxeka wlga
.mipy it lhep epi` eia` zzin xg`l clepy xekaye

:dpyna epipy.áéiç BâøBääå:z`f epcnl okidn zx`an `xnbd §©§©¨
áéúëc(fi ck `xwie) gvex iablLôð ìk äké ék Léàå'zFn mc` ¦§¦§¦¦©¤¨¤¤¨¨

ytp rnyn 'ytp' aezkd oeylne ,'znEiíB÷î ìkî,[ote` lka-] ¨¦¨¨
aiigzn epi` en` irna xaer bxedd la` .enei oa ly ytp elit`e

.eilr
:dpyna epipy.íìL ïúçk åéáBø÷ ìëìe Bnàìe åéáàì àeä éøäå©£¥§¨¦§¦§¨§¨§¨¨¨¥

:`xnbd zxxanàúëìä éàîì`edy xn`p dkld efi` oiprl - §©¦§§¨
:`xnbd daiyn .mly ozgkúeìáà ïéðòì ,àtt áø øîàmiaiigy - ¨©©¨¨§¦§©£¥

.ezzina eilr la`zdl
,meia ea zny s` ,`niiw oak aygp cg` mei oay x`ean epzpyna

:`xnbd zl`ey .ltp did `ny miyyeg oi`eïàîkin ixack - §©
`id dxe`kl `lde ,epzpyn diepyìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk àìc§Ÿ§©¨¦§¤©§¦¥

ìk ,øîàccleääMLny cr clepynzìLBðéà íãàa íBé íéL §¨©¨¤¨¨§Ÿ¦¨¨¨¥
,ìôð,eixacn wiicl yieääL àì àämiyely ddy `l m` la` - ¥¤¨Ÿ¨¨
,meiéåä ÷ôñ.ltp `ed `ny wtq yi - ¨¥¨¥

oa oerny oax zhiyl s` zayiizn epzpyn :`xnbd zvxzn
e ,l`ilnbïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn dna dpyna o`k -déì íé÷c ¨¨§©¨§¦©§¦¥

åéLãç Bì eìkLel enlyp xaky xg`l clepy df wepiza wfgeny - ¤¨¢¨¨
epi`y l`ilnb oa oerny oax dcen df ote`ae ,oeixdd iycg zryz
ddyiy jixvy l`ilnb oa oerny oax xn`y dne .ltp wtqa

.eiycg el elk m` reci `lyk `weec ,mei miyely

äðùî

:dizepya miielzd dphw ipica dkiynn epzpynìL úaíéðL L ©¨Ÿ¨¦
ãçà íBéålkl d`ia dz`ia ,ziriaxd dzpyl cg` mei dqpkpy - §¤¨

yi`l dia` dxqn m` jkitle ,mixfeg dileza oi`y oeik ,xac
,dpycwiyäàéáa úLc÷úî`idyk la` .ez`iaa el zycwzn - ¦§©¤¤§¦¨

leki epi`e ,d`ia dz`ia oi` ,cg` meie mipy yely zan dzegt
.cala xhya e` sqka `l` dycwl

åokíàe meaia daiigzpe mipa ila dlra zne dia` dyciwäéìò àá §¦¨¨¤¨
d,dàð÷ ,íáézan dzegt dzid dilr `ayk m` la` .ezy` zeidl ¨¨§¨¨

lcbzyke ,d`pw `l jkitle d`ia ef oi` ,cg` meie mipy yely
.xhtidle uelgl `id dleki

åok.Léà úLà íeMî äéìò ïéáéiçzan dzegt dzid m` la` §©¨¦¨¤¨¦¥¤¦
mixeht ,diyeciw zngn yi` zy` `idy s` ,cg` meie mipy yely

.d`ia zaygp ef oi`y iptn dz`ia lr
edcp `idykdìòBa úà äànèîdxeng ez`nehe ,dray z`neh §©§¨¤£¨

ànèìmbïBzçz ákLî,eilr ayiy e` akyy rvn -ïBéìòkly §©¥¦§¨©§¨¤§
,d`nehd a`a drvn d`nhnd ynn dcpk `nhn epi`y ,xnelk .af
`edy ,afd lr `yipy cba z`nehk didz rvnd z`neh `l`
la` .milke mc` `le cala miwyne milke` `nhne d`nehl oey`x
oi`y oeik ,cg` meie mipy yely za didzy mcew dzcpa dilr `ad
,d`nehl oey`x wx envr `edy ,dcpa rbepk `l` epi` ,d`ia ef

.axrl xdhpe laehe cala cg` meil `l` drayl `nh epi`e
m`eäîeøza ìëàz ,ïäëì úàOðdqpk m` la` .odk zy` oick ¦¥§Ÿ¥Ÿ©©§¨

dteg oi`y oeik ,da zqtez dteg oi` df libn zegt `idyk dtegl
.d`ial die`xa `l`

e odk za `id m`e,ïéìeñtä ïî ãçà äéìò àá,xfnn ,oizp ,llg oebk ¨¨¤¨¤¨¦©§¦
,ieb e` caräðeäkä ïî dìñt,dia` zia znexza lek`l dxeq`e §¨¨¦©§¨

.odkl `ypidl oky lke
m`eäøBza úBøeîàä úBéøòä ìkî ãçà äéìò àamda dxn`py ¨¨¤¨¤¨¦¨¨£¨¨£©¨

md ixd ,ding e` dia` oebk ,oic zia zzinàéäå ,äéìò ïéúîeî¨¦¨¤¨§¦
äøeèt.oiyper za dpi`e dphw `idy iptn §¨

la`ïkî úeçt`ad ,cg` meie mipy yely zan zegt `idyk - ¨¦¥
wx `ed dilr,ïéòa òaöà ïúBðklyne ,melk edyrna oi` xnelk §¥¤§©¨©¦

zxg` d`a oira rav`d zpizp ici lr z`veid drncdy enk ,`ed
jkitl ,mdizgz mixg` mixfeg mz`veda ef ly dileza s` ,dizgz

.epzpyna mixen`d mixacd lk oiprl d`ia dz`ia oi`

àøîâ

ìL úa ,ïðaø eðz.øéàî éaø éøác ,äàéáa úLc÷úî íéðL L ¨©¨¨©¨Ÿ¨¦¦§©¤¤§¦¨¦§¥©¦¥¦
,íéøîBà íéîëçådidzy cr d`iaa zycwzn dpi`ìL úaíéðL L ©£¨¦§¦©¨Ÿ¨¦

.ãçà íBéå§¤¨
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîxi`n iax zhiy oia lcadd edn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .minkg zhiyléàpé éaø éác éøîàzia ipa exn` - ¨§¦§¥©¦©©
,i`pi iax ly eyxcneäééðéa àkéà äðMä Làø áøòlcadd - ¤¤Ÿ©¨¨¦¨¥©§

.diigl ziriaxd dpyd zligz iptly meia dilr `ayk `ed mdipia
,ziyilyd dzpy ly oexg`d meid zrky oeik xi`n iax zhiyl
dpi` minkg zhiyl eli`e .zycewne ,d`ial die`x xak zaygp
,ziriaxd dzpyl cg` mei qpkizyk ,xgnl cr d`ial die`x
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xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc - dcp(iying meil)

,dxe`kleàîìLaoaen xacd -ïðçBé éaøìiax zrcly xne`d ¦§¨¨§©¦¨¨
dpy ly zeaiyg el yiy ziyilyd dpya mieqn onf xaryk xi`n

xnel yi eixacly oeik ,d`ia za jka ziyrp envr iptaéëéä ék¦¥¦
øîà÷c àpz àkéàcxi`n iax zrcly xn`y `pz yiy enk -íBé §¦¨©¨§¨¨©

øîàc àpz àkéà énð éëä ,äðL áeLç äðLa ãçà`pz mb yi jk - ¤¨§¨¨¨¨¨¨¦©¦¦¨©¨§¨©
xi`n iax zrcly xn`yìL.äðL ïéáeLç äðLa íBé íéLoky §Ÿ¦§¨¨£¦¨¨

dpyk aygp dpya cg` mei m`d ,(.i d"x) dfa mi`pz zwelgn epivn
mb ewlgp df xacay xnel yie ,[dpyk miaygp dpya mei miyly e`

.xi`n iax zhiy idn ,o`k mi`aend zeziixad izyéàpé éaøì àlà¤¨§©¦©©
ick ziyilyd dzpy z` milyzy jixv xi`n iax zrcly xn`y

,d`ial die`x didzy,àéL÷iax zrcly ef `ziixan gken ixd ©§¨
ewlgpy xnel dywe ,dnily dpyk zaygp dpy zvwn xi`n
e` meil mein dnily dpy jixv m`d ,ezhiya jk ick cr zeziixad
dwiqn .yly za aygzy ick ziyilyd dzpya cg` meia ic

:`xnbd.àéL÷©§¨
:dpyna epipy.ïéòa òaöà ïúBðk ïàkî úeçtdz`ia oi` ,xnelk ¨¦¨§¥¤§©¨©¦

.mixfeg dilezay oeik d`iaeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd - ¦©§¨§
ïéìeúa éðä,yly zan zegt dphw ly el` mileza -éìæà ìæéî ¨¥§¦¥¨¨§¦

eúàåmiycgzne mixfeg jk xg`e dzliraa mixyep md m`d - §¨
,dligzakéãözî àìc àeä éãeözà àîìc Bà` ile` e` -mpi ¦§¨¦§¥§Ÿ¦©§¦

d`ia ici lr [milhip mpi` ,xnelk] micevipãòd`iad didzy ©
ìL øçàìL.cg` meie mipy yly za dzeida - §©©¨Ÿ

:`xnbd zxxan.dpéî à÷ôð éàîì:`xnbd daiynìòaL ïBâk §©¨§¨¦¨§¤¨©
ìL CBúaíc àöîe L,ezlira xg`lìòáecr zelira dnk cer §¨Ÿ¨¨¨¨©
ìL øçàìe Lolekaeúàå éìæà ìæéî úøîà éà ,íc àöî àìm` - §©©¨ŸŸ¨¨¨¦¨§©¥¨¨§¦§¨

yi ,mixfeg jk xg`e dzliraa mixyep dileza yly jezay xn`z
y jka ,yly xg`l mc `vn `ly dn z` zelzlàìc àeä úeäL̈§Ÿ

eäì àéåälray zelirad iptn ,xefgl zedy mdl dzid `l - ¨§¨§
.cinzéãözî àìc àeä éãeözà úøîà éà àlàxn`z m` la` - ¤¨¦¨§©¦§¥§Ÿ¦©§¦

d`ia ici lr milhip mpi` dilezayøçàì ãòza ziyrpyìL,L ©§©©¨Ÿ
did jixv yly za ziyrpy xg`l lray dpey`xd dliraa ok m`

jgxk lre ,mileza mc `evnlàämeyn `ed ,mc `vn `ly df - ¨
y.äéìò àa øçàyly za dziidpyk ciny zelzl epl yi xnelk ©¥¨¨¤¨

`id odk zy` m`e ,dileza xiyd `ede xg` yi`l xzqa dlrap
daiyid ipa ewtzqd df ote`ae .[dpef meyn dlra lr xq`zéàî- ©

.dfa oicd dn
:`xnbd dywné÷úîàîéì ïàîe ,à÷éà áøc déøa àéiç áø dì ó ©§¦¨©¦¨§¥§©¦¨©¥¨

ïìepl xn`i ine -äkîc[milezad zxyd-]ìL CBúaLdðéà L ¨§©¨¤§¨Ÿ¥¨
úøæBçz`txpeøzìàìlfin milezad m`y xne` dz` okly ,cin - ¤¤§©§©

,zxq`p dpi` yly xg`ly d`iaa mc `vnp `lyk s` ,ilf`ànL¤¨
dknd yly mcewøzìàì úøæBç,milezad mixfege cin z`txzn - ¤¤§©§©

àäåmeyn zelzl yi ,yly xg`l mileza mc d`x `ly dfe - §¨
y.äéìò àa øçà`lc `ed icevzi` xn`p m` oia lcad oi` jkitl ©¥¨¨¤¨

lr xq`z ote` lka ik ,ez`e ilf` lfin xn`p m` oiae icvzin
.dlra

:xg` ote`a `xnbd zx`an ,ef `iyew iptneïBâk ,dpéî à÷ôð àlà¤¨¨§¨¦¨§
ìL CBúa ìòaLíc àöîe L,ezlira xg`lìòáembìL øçàìL ¤¨©§¨Ÿ¨¨¨¨©§©©¨Ÿ

eúàå éìæà ìæéî úøîà éà .íc àöîemixyep dilezay xn`z m` - ¨¨¨¦¨§©¥¨¨§¦§¨
,mixfegeéàä,yly jeza `vny df mc -,àeä ïéìeúa íc.xedhe ©©§¦

éãözî àìc àeä éãeözà úøîà éà àlàxn`z m` la` - ¤¨¦¨§©¦§¥§Ÿ¦©§¦
d`iad ici lr milhip mpi` dilezayìL øçàì ãò àlàéàä ,L- ¤¨©§©©¨Ÿ©

jgxk lr ,yly mcew ez`iaa d`xy dfd mcd,àeä äcð íc.`nhe ©¦¨
,daiyid ipa ewtzqd df ote`aeéàî.[dfa oicd dn - ©

:wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àz ,àcñç áø øîàepipy ixd ¨©©¦§¨¨§©
,dpyna.ïéòa òaöà ïúBðk ïàkî úeçt,wiicl yieéðúîì éì änì ¨¦¨§¥¤§©¨©¦¨¨¦§¦§¥

xnel `pzd jixv recn -éðúì ,'ïéòa òaöà ïúBðk'`pzd xn`i - §¥¤§©¨©¦¦§¥
'íeìk àìå ïàkî úeçt'`l `linne ,d`ia dpi` yly libn zegt - ¨¦¨§Ÿ§

.dpynay mipicdn oic mey da bdep,ïì òîLî à÷ àä åàì éàî©¨¨¨©§©¨

ïéò äî`id rav` da mipzepyk mrt lkaúøæBçå úònãî ¨©¦§©©©§¤¤
ïéìeúa óà ,úònãîeyly zan zegt zwepiz ly.eúàå éìæà ìæéî §©©©©§¦¥¨¨§¦§¨

.wtqa oey`xd cvd itk hytpe
:d`ial die`x zad ziyrpy onfd oipra dyrn d`ian `xnbdeðz̈

a äNòî ,ïðaødnyy dieb dy`ïa ñeøéåñà ìL Bza ,éðèñBé ©¨¨©£¤§§¨¦¦¤©§¦¤
úqéð änëa äMà ,éaø ,Bì äøîà .éaø éðôì úàaL ,ñeðéðèðà- ©§Ÿ¦¤¨¦§¥©¦¨§¨©¦¦¨§©¨¦¥

.`ypidl dlekie d`ial die`x ziyrp mipy dnk zaúa ,dì øîà̈©¨©
ìL.ãçà íBéå íéðL L,iax z` dl`y cerúøaòúî änëáeza - ¨Ÿ¨¦§¤¨§©¨¦§©¤¤

.xarzdl die`x mipy dnkíBéå äðL äøNò íézL úa ,dì øîà̈©¨©§¥¤§¥¨¨§
àa éúàOð éðà ,Bì äøîà .ãçza izeida ézãìéå ,LLza izeid ¤¨¨§¨£¦¦¥¦§¥§¨©§¦§

ì éBà ,òáLìLàaà úéáa ézãaàL íéðL Lyly oze` lr lag - ¤©§¨Ÿ¨¦¤¦©§¦§¥©¨
lib cre yly libn `ypidln izakrzde ia` ziaa izx`ypy mipy

.yy
:`xnbd dywnäøaòî éîe,df liba dxarzpy okzi ike -éðúäå ¦¦©§¨§¨¨¥

ïîçð áøc dén÷ éáéa áø,ongp ax iptl `ziixa iaia ax dpy ixde - ©¥©©¥§©©§¨
ìLíéLð Lzeidl minkg odl epwizCBîa úBLnLîjen zzl - ¨Ÿ¨¦§©§§

`le rxfd z` jend a`yiy ick ,zeynyn odyk mewn eze` jeza
,od el`e ,[exarziäpè÷ ,ä÷éðîe úøaeòî ,äpè÷jena zynyn §©¨§¤¤¥¦¨§©¨

úeîúå øaòúz ànLe .dxeair zngndøaeò äNòú ànL úøaeòî ¤¨¦§©¥§¨§¤¤¤¨©£¤¨¨
ìcðñdncie jrnziy cr oey`xd z` wegcie sqep xaera xarzz - ©§¨

e .ltp `edy ,'lcpq'lä÷éðîjena zynynànLxarzzykìBîâz ¥¦¨¤¨¦§
dða úàwepilnúeîéå.arxaäpè÷ éäBæéàå,df oiprlúçà úaî ¤§¨§¨§¥¦§©¨¦©©©

.ãçà íBéå äðL äøNò íézL ãòå ãçà íBéå äðL äøNòla`úeçt ¤§¥¨¨§¤¨§©§¥¤§¥¨¨§¤¨¨
î ïk ìò øúé Bà ïàkîúëìBäå úLnLjen zzl ilan ,dkxck ¦¨¤¤©¥§©¤¤§¤¤

xzeie ,zxarzn dpi` dxyr zg` zan zegty meyn ,mewn eze`a
,dxeaira zpkzqn dpi` dxyr mizy zan.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦

Bæ úçàå Bæ úçà ,íéøîBà íéîëçåe` zxaern oiae dphw oia - ©£¨¦§¦©©§©©
,dwipneîçøé íéîMä ïîe ,úëìBäå dkøãk úLnLî,xarzz `ly §©¤¤§©§¨§¤¤¦©¨©¦§©£
øîàpL(e fhw mildz)''ä íéàút øîBL''da epegha jezny in - ¤¤¡©¥§¨¦

edxnyi 'd ,lvpidl zeleagz rcei epi`y mi`ztd cg`k eytp mU
zg` mcew xarzzy xyt` i`y ef `ziixan gkene .wfpi `ly

.mipy ray za dzeida dcliy iphqei dxn` cvike ,dpy dxyr
:`xnbd zvxznàîéà úéòaéà,jk z`f ayiil lkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨

zg` zan dzegt `idyk zxarzn dy` oi`y zxne`d `ziixady
xn`p miakek icaera la` ,l`xyia `weec `id mipy dxyr

(k bk l`wfgi)'íøNa íéøBîç øNa øLà'aexw mteb rah - £¤§©£¦§¨¨
uexiz .ozephwa elit` xarzdl mdizeyp zeleki jkitl ,zendal

:sqepàîéà úéòaéàåxn`py ,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
(g cnw mildz) miakek icaeraïéîé íðéîéå àåL øac íäét øLà'£¤¦¤¦¤¨§¦¦¨§¦

,'ø÷Ldid xwy oke ,xwye `ey ixac mditn `ivedl md milibxy ¨¤
.ray za dzeida dclie dxarzpy iaxl dxn`yk iphqei ly dita

zegt dphwa d`iay cnlp epnn ,dyrn d`ian `xnbdyly zan
:minrt dnk dlrap elit`e melk dpi`äMàa äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§¦¨

àáé÷ò éaø éðôì úàaL úçàeézìòáð ,éaø ,Bì äøîàlqety inl ©©¤¨¦§¥©¦£¦¨¨§¨©¦¦§©§¦
dpedklìL CBúaíéðL L,izclepynäpeäëì éðà äîm`d - §¨Ÿ¨¦¨£¦¦§¨

.`l e` ip` dxiykdì øîà,`aiwr iax,äpeäëì zà äøLkiptn ¨©¨§¥¨©§¦§¨
.d`ia dpi` yly zan zegt z`iayEì ìBLîà ,éaø ,Bì äøîà̈§¨©¦¤§§

íòt ,Láãa Bòaöà Bì eðîhL ÷Bðéúì ,äîBc øácä äîì ìLî̈¨§¨©¨¨¤§¦¤¨§¤§¨¦§©©©
äiðLe äðBLàø`ed ixd ok el miyeryda øòBbiptn ,edegipiy ¦¨§¦¨¥¨

d mrta la` ,df yac ly eaih dn rcei epi`yúéLéìLel epnhy §¦¦
e eitl dqipkd ,yaca erav`dööîizlrap ip` s`e .ekigl axre §¨¨

.ipxqe`l yi jk meyn `nye ,zepf mrh iznrhe minrt dnkøîà̈©
äàø .äpeäëì zà äìeñt ïk íà ,dìz` `aiwr iaxíéãéîìzä ¨¦¥§¨©§¦§¨¨¨©©§¦¦

eiptl miayeidäæa äæ íéìkzñîmdipira dyw didy ,midnze ¦§©§¦¤¨¤
.dlqty[déì eøîà] .íëéðéòa äL÷ øácä änì ,íäì øîà̈©¨¤¨¨©¨¨¨¤§¥¥¤¨§¥

`ld ,eicinlzìkL íLkiweqtn micnlpd mipicdäøBzämd §¥¤¨©¨
Ck ,[éðéqî äLîì äëìä`idyk zlrapdy df oicúaî äúeçt £¨¨§Ÿ¤¦¦©¨§¨¦©

ìLäpeäëì äøLk íéðL L`ed,éðéqî äLîì äëìäepivn `le ¨Ÿ¨¦§¥¨¦§¨£¨¨§Ÿ¤¦¦©
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קסז oifge` mipy` cenr dn sc ± oey`x wxtzereay

ïðçåé éáøì àîìùác Ðxi`n iaxl ,ziyily dpya dpy zeaiyg rlwi` ikn :xn`

"cg` mei" ipzw `kde ,mei miyly :opgei iax xn`c ab lr s`e .`gip ,d`ia za `ied

mei :xn`c o`nl `ki`c ,(`,i dpyd y`x) "mipy iy`x drax`" wxta ,`id i`pz Ð

.'ek xn`c o`nl `ki`e ,dpy aeyg dpya cg`éàðé éáøì àìàiaxl :xn`c Ð

d`ia za e`l ziyily dpy seq cr ,xi`n

.`iyw ,`idïéìåúá éðä.mipy yly jeza Ð

ãåöúéàoilhip opi` ,xnelk ,dciv oeyl Ð

mipy yly cr oileza mc epi`e ,d`ia ici lr

.cg` meieéìæà ìæéî úøîà éàd`iaa Ð

opiwfgn `l Ð ez` xcde ,ixnbl yly jeza

`ed zedy Ð xecd `lc `dc .dpefk dl

.xicz lray dlira jezn ,edl `ied `lc

úøîà éà àìàjez d`iaa ilf` `l Ð

oeike .yly xg`l mc izinl dil ded zyly

,yly xg`l dilr `a xg` Ð `ifg `lc

.dpedkl dleqte ,`id dpefeïì àîéì ïàîå
ilf` lfin :xnel ivnz m` elit` ,xnelk Ð

`l zedy xninl `ki` in ,yly jez d`iaa

.xzl`l ixcd `lc ol `nil o`n ,edl ded

àåä äãð íã éàä.yly jezc i`d Ð.éðèñåé
éúãáàù íéðù ùìùì éåàizi`xpyn Ð

.d`ialêåîá úåùîùîded ozpwz Ð

.exarzi `ly ,jena ynylìãðñÐ

wgec cg`y minrt ,mine`z zxarznyk

opixn`ck ,ezxev z` zgete exiag z`

.cle enr oi`y lcpq oi` :oizliknaìåîâúÐ

.dxeair zngn ,wipdln dpa z` yixtz

ïëî úåçô,jena ynyl dkixv dpi` Ð

.xarzz `l i`cecïë ìò øúéxarzz m` Ð

.zenz `l Ðäööîip` s` ,xnelk Ð

.zepf mrh iznrhäøîà àìxn`wc `d Ð

.ccgl `l` "dpedkl dleqt"äðùîäàð÷
oipw oi`y ab lr s`e ,eig` iqkpa dkfe Ð

.zcnere el diepw ixd ,ohwlèâ ïúåð åðéàå
ìéãâéù ãòiyeciwc ,dyxbl `a m` Ð

Ð df ly oiyexibe ,oixenb oiyeciw Ð eig`

.zrc oa epi`c ,oixenb oiyexib mpi`àîèîå
äãðálkl d`ia ez`iac ,dilr `a m` Ð

.xacìñåôåe` izek mipy ryz oa oebk Ð

znexzn dlqt Ð zpdkd lr `ay xfnn

za lr `ay l`xyi ryz oaa la` ,dia`

i`c ,dnexzd on lqetc xninl `kil ,odk

xykc ,zepf dlqt `l Ð zepf z`ia meyn

za iednl ,oiyecw meyn i`e .dnexzd on

ohwc ,edpip oiyecw e`l Ð l`xyil odk

eiyecw oi` Ð yicwc.oiyecwìéëàî åðéàå
,eznai lr `ad odk ryz oa mai oebk Ð

dlk` `l d`ia jda dl ipwc ab lr s`

.dnexzaäîäáä úà ìñåôådrax m` Ð

la` ,milrad it lr e` cg` cr it lr

.xeht qpwa dcenc ,`l Ð dliwqúì÷ñðå
åãé ìò.micr yi m` Ðàøîâàéâñ èâá

äì.dyxbl `a m` ,dinza Ðøîàî=

.dnai iyeciwåú÷éæì äöéìçåoi`c Ð

z`vl ezy`k zeidl dnaia oixneb oiyecw

da zxneb d`ia la` ,dvilg `la hba

."dilr `ai" (dk mixac) aizkckïá úàéá
òùú.eznaia Ð

ìéãâéùëì
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øçàiezitc ,`l Ð l`xyi zy` la` ,dxeq` Ð `id odk zy` m`e Ð dilr `a

dilr `ay `zewtp igeky`l wigc i`n` :xn`z m`e .`ed qpe` Ð dphw

ecvzin `l i`c ,mc `vne dyly jez lray oebk :zehiyta `nil ,zepf iabl xg`

,zepf oiprl igeky`l dil `gipc :xnel yie ?jenqa xn`ck ,`ed zecp mc i`d Ð

oiprlc eze .dlral dxeq` dini lk `iedc

`wtp `l oileza mc e` zecp mc ded i`

,mileza mc `ed elit`c ,icin `pci`d dpin

.yxete devn zlira lreac oewz `d

éàä,yly jezc jd :yexit Ð `ed dcp mc

ied `nlr ilekl ,yly xg`lc jdc

lray llk hwp i`n`c :dnize .oileza mc

yxite ?icin dpin `wtp `lc oeik ,yly xg`

inp dihwp ,lirl dihwpc meyn :mz epiax

yly xg`ly mc s` :xnel yi edine .`kd

icevzi` opixn` i` dcp mca wtzqdl yi

dz`x yly jezac oeik ,cevzin `lc `ed

zngn ze`xl dkxc ok m` ,zecp mc i`ce

yi yly xg` mb ok m` .dlira cenig

yxit zg` daeyzae ?dcp mca wtzqdl

,xn`wc "cevzin `lc `ed icevzi`"c :i"yx

ik la` ,cevzinc `ed giky `lc epiid

dpin `wtpc xn`we .ixcd `l ez Ð icevzi`

`l yly xg`e ,mc `vne yly jez lrac

,dilr `a xg` i`d Ð cevzi` `l i`c ,`vn

oileza mc i`c :zg` `witq `l` `kilc

did dcp mc m`e ,zxzen Ð yly jez did

`vne lray xn`w xcde .dpef `id ixd Ð

iwetql `ki`c ,yly xg`e yly jez mc

mc yly jeza i`c :dcp mca ediieexza

.ixcd `l `dc ,dcp mc yly xg` ,oileza

mc yly xg` ,`ed dcp mc yly jez i`e

ogky` `l i`n`c :df itl dywe .oileza

`l aeye yly jez mc `vnc zepf oiprl

,mc `vn `le mipy dxyr mizy cr lra

lr s` .dilr `a xg` i`d Ð ez`e lfin i`c

,zelcba e` zephwa xg` dilr `a wtqc ab

dlral s` dxeq` Ð `id zg` `wtqc oeik

`ixy Ð cevzin `l icevz` i`e .l`xyi

Ð yly jezc mc :xeni`c ,l`xyi dlral

Ð zecp mc ded i` elit`e ,ded oileza mc

?ded qpe`e ,zephwa dilr `a xg` :xni`

mizy cr `dyiy zelibx oi`c :xnel yie

.ezy` lr `aln dpy dxyrúáyly

,`ipz onwlc :dniz Ð cg` meie mipy dxyr

mizy za" ipzwc oizipzn` iax ixac el`

mixtq yie ."xcp dxcp cg` meie dxyr

i`e ,"cg` meie dxyr mizy za" :iqxbc

mei" `la "dpy dxyr rax` za" opiqxb

,xn`w "zcleie zxarzn"e .xity iz` "cg`

.mly zeidl jixv oi` dxyr yly zpye

äî.dl leqtl dlrapy Ð dpedkl ip`
mcew
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`oifgeקסח mipya cenr dn sc ± oey`x wxtzereay

ìåòáé ìéãâéùëì,dvilg dkixv dpi` Ð dyxbl `a m`e ,xenb oipw ied d`ia jde Ð

.xac lkl ezy`k ziyrp dgwly oeik Ð "dy`l el dgwle" (dk mixac) aizkc

äðùîïé÷ãáð.dyicwd in myle dxcp in myl drci m` Ðäæä ïîæä íãå÷Ð

y`x mcew Ð wepizae ,dxyr mizy ly dpyd y`x `aiy mcew zwepiza oebk

.dxyr yly ly dpydøãð ïäéøãð ïéàÐ

.od miphwcäæä ïîæä øçàÐ zwepiza Ð

wepiza ,dlrnle cg` meie dxyr mizy zan

.dlrnle cg` meie dpy dxyr ylyn Ð

'åë ïéòãåé åðà ïéà åøîà åìéôàmilecb Ð

Ð edl opiwfgn `l inp dhey llkae ,md

`l` dhey oi`e ,zrc llkl `al eteqc

`veide zexawd ziaa olde ezeqk rxwnd

rcei m` ,dfd onfd jez la` .dlila icigi

ied `l Ð e`l m`e ,xcp ied Ð xcp in myl

.`zlin dlek yxtn `xnbae .`ed ohwc ,xcp

àøîâéì äîìo`knc `prci `linn Ð

.dwica ira `l jli`eàðéîà êúòã à÷ìñ
íìåòì ïé÷ãåázg` za" ipzwc i`de Ð

`lc dfd onf mcew ihernl Ð "oiwcap dxyr

`w Ð `ed ohw ,rci elit`c ,dil opiwca

.`z` inp onf xg` ihernlc ol rnyn

éì äîì äøùò íéúù ìë ïé÷ãåá`pz `d Ð

,wecal oiligzn dxyr mizya cg` meinc

ylya cg` mei cr dwica `la oiniiw opi`e

onf ied dxyr mizy lk `nl` ,dxyr

.dwicaíåé íéùìù àð÷ãáã àëéäi`nw Ð

.dxyr mizycúåìôäì äòãé àìåyxtl Ð

`ilti ik" hwp `xwc `pyile .dxcp in myl

."xecpl÷åãáð àì åú.dphwa dwfgile Ð

éì äîì 'åë äøùò úçà úádil opzcn Ð

inwnc :opirny ,"dxyr mizy lk oiwcea"

.`l Ð ikdéìéî éðäoiwfgen ikd inwnc Ð

.milecb oiwfgen onf xg`le ,miphwàëéä
åäðéà éøîà÷ àìãoircei" onfd mcew Ð

."oircei ep` oi`" onf xg`le ,"ep`íéøáã
'åë íéøåîàämkgzdl xdnn wepizc Ð

.zwepizn xzeiïéùðåòìizii`c oebke Ð

Ð izii` `l i`c .onfd jez zexry izy

.`ed oiyper xa e`l onf xg`l elit`

ied Ð zexry izy izii` i` onf xg`le

.oiyper xae lecbïîæä éðôìë`le Ð

.`ney edl `ied zexry izye ,dil opiypr

íéðôì úàæå,xnelk ,dawp oeyl "z`fe" Ð

"miptl" xn` dawp oeyl dinyc `pipg ax

silgdl drhz `le ,onf iptl ,xnelk Ð

ax ly eny :`pixg` `pyil .mdixac

zaiza rlaen onfd iptlk xn`c

."l`xyia"àðåðîä áø áéúî`wlq `w Ð

dpyn `pepnd axc :onwl xn`ck oizrc

,diipznl jixhvi` `lc ,wiic dxizi

`pz dil ipzc `de .lirl opikxtck

`d :oiyper oiprl dpin wcinl Ð oizipznc

Ð mixcp oiprl i`c ,onfd iptlk onfd jez

.onf xg`lk `le onf iptlk `làôåâî
÷ééã ïéúéðúîã`l` `nwezn `lc Ð

`l ikd elit`e ,zexry izy `iadyk

`zyde .onf xg`l cr lecb dil aiyg

wiic `l `dc ,`yixn wecil :jxtinl `kil

`tebn edine .lirl xn`ck ,'ek edpi` ixn`c `kid la` ,edpi` ixn`w `lc `kid ilin ipd :`niz `lc ,mixcp oiprl jixhvi` `tebl `tiq oiae `yix oiac ,icin

zeyi` zngn xcp excp iedipc ,`ed yi` e`l Ð zexry izy `iad elit`e ,zeltdl rcei epi` m`e ,zeltdl rcei opira Ð onf xg`l ehnc crc ,opirny `tiqc

.d`ltd `laàåä ïè÷xcp excp i`n`e Ð?in myl rcei epi` `dc ,ied `l inp ,yi`l jenq `ltene !zexry izy `iad `ly onf lk `ed lecb zwfga e`l `d

xcp excpc iziz `kidne ,xcp?àéáäùë åàì àìà.`ed lecb `dc ,zeltdl rcei oi`c ab lr s` ,xcp excp ikd meyne Ð
àîòèå
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íãå÷zae :xn`z m`e Ð 'ek `pin` jzrc `wlq il dnl dfd onfd

epiidc ,dl opiwca `l `tixg eli`c xninl dil dnl dpy dxyr zg`

ixn` elit` `l` ,ixn` `lc `irain `lc ,ipzw ef s` efc :xnel yie ?"onfd mcew"

.ipdn `l Ðåìàmizy lk :opixn` oiwxita onwlc ,iaxk dkldc d`xp Ð iax ixac

dpi` Ð jli`e o`kne ,zp`nn dpy dxyr

zeaezk) "dzztzpy dxrp" wxtae ,zp`nn

oa oerny iax iabl iaxk dkldc xn` (`,`p

yi"ae .mzdc `zlin iabln cal ,xfrl`

dkld wiqt inp (a,ckw `xza `aa) "oilgep

.exiagn iaxk

÷åðéúäùel oi` elit`e Ð eax ziaa ievn

,`ale z`vl libx Ð ax

.xzei gwtzne

àîéìéàizy `iad `lae Ð mixcpl

m` xcp excp ,ikd elit`e ,zexry

ci,zelcb iptl dpy `edy oeik ,xcp inl r

yly oa didiyk zexry izy `iai `nzqnc

dwfg :onwl `ax xn`ck ,cg` meie dxyr

.zexry d`iadàìàoebke Ð oiyper oiprl

aiyg in .onfd jez zexry izy `iady

,oiyecwe ,dvilg oiprl ,onf xg`l enk ,lecb

inl rcei epi` elit` excp miiwl Ð mixcpe

:dil `iraine .zexry izy `iady oeik ,xcp

.e`l i` ,`ney ied i`
oa
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.èb ïzéå ìBòáé ìécâiLëìäðùîäðL äøNò úçà úa ¦§¤©§¦¦§§¦¥¥©©©¤§¥¨¨
ãçà íBéå¯äéøãðïé÷cáðíBéå äðL äøNò íézL úa , §¤¨§¨¤¨¦§¨¦©§¥¤§¥¨¨§

ãçà¯íézL ïa .äøNò íézL ìk ïé÷ãBáe ,ïéîéi÷ äéøãð ¤¨§¨¤¨©¨¦§¦¨§¥¤§¥¤§¥
ãçà íBéå äðL äøNò¯ìL ïa ,ïé÷cáð åéøãðäøNò L ¤§¥¨¨§¤¨§¨¨¦§¨¦¤§¤§¥

ãçà íBéå äðL¯ìL ìk ïé÷ãBáe ,ïéîéi÷ åéøãð.äøNò L ¨¨§¤¨§¨¨©¨¦§¦¨§¤§¥
ì eðà ïéòãBé" eøîàL ét ìò óà ,äfä ïîfì íãB÷íL ¤©§©©¤©©¦¤¨§§¦¨§¥

éîeðøãðì ,"eðLc÷ä éî íL¯ïéàå ,øãð íäéøãð ïéà ¦¨©§§¥¦¦§©§¥¦§¥¤¤¤§¥
eøîàL" ét ìò óà ,äfä ïîfä øçàì .Lc÷ä ïLc÷ä¤§¥¨¤§¥§©©©§©©¤©©¦¤¨§

ì ïéòãBé eðà ïéàì ,eðøãð éî íL"eðLc÷ä éî íL¯ ¥¨§¦§¥¦¨©§§¥¦¦§©§
ïøãð.Lc÷ä ïLc÷äå øãðàøîâúçà úa" àðúc ïåéëå ¦§¨¤¤§¤§¥¨¤§¥§¥¨§¨¨©©©

ãçà íBéå äðL äøNò¯íézL úa" ,"ïé÷cáð äéøãð ¤§¥¨¨§¤¨§¨¤¨¦§¨¦©§¥
ãçà íBéå äðL äøNò¯à÷ìñ ?éì änì "ïéîéi÷ äéøãð ¤§¥¨¨§¤¨§¨¤¨©¨¦¨¨¦¨§¨

éðúc ïåéëå .ïì òîLî à÷ ,íìBòì ïé÷ãBa :àðéîà Czòc©§¨¨¦¨§¦§¨¨©§©¨§¥¨§¨¥
ãçà íBéå äðL äøNò íézL úa"¯,"ïéîéi÷ äéøãð ©§¥¤§¥¨¨§¤¨§¨¤¨©¨¦

Czòc à÷ìñ ?éì änì "äøNò íézL ìk ïé÷ãBa"§¦¨§¥¤§¥¨¨¦¨§¨©§¨
ìL øî øîàå ìéàBä :àðéîàíéáeLç äðMa íBé íéL ¨¦¨¦§¨©¨§¦©¨¨£¦

àëéä ,äðLàð÷ãácìLäòãé àìå íéLúBìôäì¯éðúìå .ïì òîLî à÷ ,÷Bcáéì àì ez :àîéà ¨¨¥¨§¨©§¨§¦§Ÿ¨§¨§©§¥¨¨¦§¨©§©¨§¦§¥
:éáa ézøz éðäíBéå äðL äøNò íézL úa"ãçà¯,"äøNò íézL ìk ïé÷ãBáe ,ïéîéi÷ äéøãð ¨¥©§¥¨¥©§¥¤§¥¨¨§¤¨§¨¤¨©¨¦§¦¨§¥¤§¥

ãçà íBéå äøNò úçà úa"¯éøèöéà ?éì änì "ïé÷cáð äéøãðàîúñ :àðéîà Czòc à÷ìñ ,C ©©©¤§¥§¤¨§¨¤¨¦§¨¦¨¨¦¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨§¨¨
¯äøNò úçàa ,ä÷éãa àéòa äøNò íézLa¯dì ïðéæçc àëéäå .ä÷éãa àéòa àìàôéøçc ¦§¥¤§¥¨£¨§¦¨§©©¤§¥¨¨£¨§¦¨§¥¨§¨¥©¨©£¦¨

éôè¯ä÷cáéî?éì änì "äfä ïîfä øçà"å "äfä ïîfä íãB÷" .ïì òîLî à÷ ,äøNò úçàa §¥¦§§¨§©©¤§¥¨©§©¨¤©§©©¤§©©©§©©¤¨¨¦
éléî éðä :àðéîà Czòc à÷ìñ¯eäðéà éøîà÷c àëéä ìáà ,eäðéà éøîà÷ àìc àëéä¯CBîñð ¨§¨©§¨¨¦¨¨¥¦¥¥¨§¨¨¨§¦¦§£¨¥¨§¨¨§¦¦§¦§

.ïì òîLî à÷ ,eäééìòíéøác :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .éaø éøác elà ,ïðaø eðz £©§¨©§©¨¨©¨©¥¦§¥©¦©¦¦§¤¤§¨¨¥§¨¦
ú÷Bðéúa íéøeîàä¯íéøeîàä íéøác ,íéøeîà ÷Bðéúa÷Bðúa¯ú÷Bðúaáø øîà .íéøeîà ¨£¦§¦¤§¦£¦§¨¦¨£¦§¦§¦¤£¦£©©

éaøc àîòè éàî :àcñç¯úà [íéäìà] 'ä ïáiå" áéúëc"òìvä¯LBãwä ïúpL ãnìî ¦§¨©©£¨§©¦¦§¦©¦¤¡Ÿ¦¤©¥¨§©¥¤¨©©¨
Cãéàå .Léàaî øúBé äMàa äøéúé äðéa àeä Ceøa¯déì éòaî àeääLéøãëì,Lé÷ì ¨¦¨§¥¨¨¦¨¥¦¨¦§¦¨©¦¨¦¥§¦§¥¨¦

ç÷ì øLà òìvä úà [íéäìà] 'ä ïáiå" :àéñðî ïa ïBòîL éaø íeMî Lé÷ì Léø øîàc©£©¥¨¦¦©¦¦§¤§©§¨©¦¤¡Ÿ¦¤©¥¨£¤¨©
"íãàä ìà äàáéå äMàì íãàä ïî¯ãnìîàeä Ceøa LBãwä dòìwLäeçìdàéáäå ¦¨¨¨§¦¨©§¦¤¨¤¨¨¨§©¥¤§¨¨©¨¨§©¨§¥¦¨

ïéøB÷ íiä ékøëa ïkL ,ïBLàøä íãà ìöààúéòì÷ì¯øæòìà ïa ïBòîL éaøå .àúééða ¥¤¨¨¨¦¤¥¦§©¥©¨¦¦§¨¦¨§¨¦¨§©¦¦§¤¤§¨¨
Ba úñðëð ,Baø úéáa éeöî ÷BðézäL CBzî :÷çöé áø øa ìàeîL áø øîà ?àîòè éàî©©£¨¨©©§¥©©¦§¨¦¤©¦¨§¥©¦§¤¤

.älçz úéîeîøòéà ?àúëìä éàîì ?ïîæ øçàìk Bà ïîæ éðôìk ,ïîæ CBz :eäì àéòaéà ©§¦§¦¨¦©£¨§§©§¦§¥§©¦§©©§©§©¦§§¨¦
íéøãðì¯éaøå áø ?éàî ïéLðBòì ,àlà .àéîc ïîæ øçàìk åàìå ,àéîc ïîæ éðôìk åàì ¦§¨¦¨§¦§¥§©¨§¨§¨¦§©©§©¨§¨¤¨§¨¦©©§©¦

ïîæ CBz :eäééååøz éøîàc àðéðç¯éøîàc éåì ïa òLBäé éaøå ïðçBé éaø ,ïîæ éðôìk £¦¨§¨§¦©§©§§©§¦§¥§©©¦¨¨§©¦§ª©¤¥¦§¨§¦
ïîæ CBz :eäééååøz¯éðîéñå ,÷çöé øa ïîçð áø øîà .ïîæ øçàìkíéðôì úàæå" :C ©§©§§©¦§©©§©¨©©©§¨©¦§¨§¦¨¥§Ÿ§¨¦

ì íéòãBé eðà ïéà" eøîàL ét ìò óà ,äfä ïîæ øçà :àðeðîä áø áéúî ."ìàøNéaíL §¦§¨¥§¦©©§¨©©§©©¤©©¦¤¨§¥¨§¦§¥
ì ,eðøãð éî"eðLc÷ä éî íL¯ïîæ CBz àä ,Lc÷ä ïLc÷äå øãð íäéøãð¯!ïîæ éðôìk ¦¨©§§¥¦¦§©§¦§¥¤¤¤§¤§¥¨¤§¥¨§©§¦§¥§©

ì eðà íéòãBé" eøîàL ét ìò óà ,äfä ïîfä íãB÷ ,àLéø àîéà :àáø déì øîàíL £©¥¨¨¥¨¥¨¤©§©©¤©©¦¤¨§§¦¨§¥
ì ,eðøãð éî"eðLc÷ä éî íL¯ïîæ CBz àä ,Lc÷ä ïùc÷ä ïéàå ,øãð íäéøãð ïéà¯ ¦¨©§§¥¦¦§©§¥¦§¥¤¤¤§¥¤§¥¨¤§¥¨§©
!ïîæ øçàìkäøéúé äðLnî àðeðîä áø :øáñ àeä .éòè÷ àáø ,àéä àìå÷ééã÷,÷ééãcàå ¦§©©§©§¨¦¨¨¨¨¥¨©©©§¨¦¦§¨§¥¨¨¨¥§©§¨¥

àôéqî¯÷Bãéìàðeðîä áø ,àéä àìå .àLéøîàôebîïîæ øçàì àä ,÷ééc à÷ ïéúéðúîc ¦¥¨¥¥¥¨§¨¦©©§¨¦¨§©§¦¦¨¨¥¨§©©§©
úBøòN ézL éúééà àìc éà ?éîc éëéä¯åàì àlà ,àeä ïè÷¯ézL éúééàc,úBøòN ¥¦¨¥¦§¨©§¥§¥§¨¨¨¤¨¨§©§¥§¥§¨
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קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc - dcp(iying meil)

ìBòáé ,ìécâiLëì,xenb oipw da el didiy ick aeyïzéådlèb ¦§¤©§¦¦§§¦¥¥
lkl ezy` ziyrp dgwly xg`y oeik ,dvilg dkixv dpi`e cala

.dvilge hb dkixv ,licbdykl aey lra `l m` ok` .xac

äðùî

ãçà íBéå äðL äøNò úçà úa,dyicwd e` dxcpy,ïé÷cáð äéøãð ©©©¤§¥¨¨§¤¨§¨¤¨¦§¨¦
xcp dxcip ,drci m`y ,dyicwd e` dxcp in myl drci m`

.melk dixaca oi` drci `l m`e ,ycwd dycwdeäøNò íézL úa©§¥¤§¥
ïéîéi÷ äéøãð ãçà íBéå äðL.dlecb `idy oeikn dwica `ll ¨¨§¤¨§¨¤¨©¨¦

ïé÷ãBáedze`ìkd zpy,äøNò íézLzligza dwcap m` elit`y §¦¨§¥¤§¥
.jk xg` rcz `ny ,drci `le dpyd

ãçà íBéå äðL äøNò íézL ïayicwd e` xcpy÷cáð åéøãðïém` ¤§¥¤§¥¨¨§¤¨§¨¨¦§¨¦
.yicwd e` xcp in myl rciìL ïaåéøãð ãçà íBéå äðL äøNò L ¤§Ÿ¤§¨¨¨§¤¨§¨¨

ïéîéi÷.lecb `edy itl dwica `llïé÷ãBáeeze`ìkd zpyìLL ©¨¦§¦¨§Ÿ
.äøNò¤§¥

,äfä ïîfì íãB÷e` ,dpy dxyr zg` dl e`ln mxhy dawp ,epiide ¤©§©©¤
,dpy dxyr mizy el e`ln mxhy xkfïéòãBé eøîàL ét ìò óà©©¦¤¨§§¦

ì eðàì eðøãð éî íLïLc÷ä ïéàå øãð íäéøãð ïéà ,eðLc÷ä éî íL ¨§¥¦¨©§§¥¦¦§©§¥¦§¥¤¤¤§¥¤§¥¨
Lc÷ä.md miphwy meyn,äfä ïîfä øçàìe`lny f`n dawp epiide ¤§¥§©©©§©©¤

,dpy dxyr yly el e`lny f`n xkfe ,dpy dxyr mizy dlóà©
ì ïéòãBé eðà ïéà eøîàL ét ìòì eðøãð éî íL,eðLc÷ä éî íL ©¦¤¨§¥¨§¦§¥¦¨©§§¥¦¦§©§

Lc÷ä ïLc÷äå øãð ïøãð,dfd onfd jez la` .md milecby meyn ¦§¨¤¤§¤§¥¨¤§¥
meyn xcp df oi` rcei epi` m`e ,xcp df ixd xcp in myl rcei m`

.`ed ohwy

àøîâ

:mixzein dpynd ixacn wlgy dywn `xnbdúa' àðúc ïåéëå§¥¨§¨¨©
,'ïé÷cáð äéøãð ãçà íBéå äðL äøNò úçàzpy lky eyexity ©©¤§¥¨¨§¤¨§¨¤¨¦§¨¦

dkixv oi` okn xg`ly mipian `linn ,dwica dkixv dxyr mizyd
,`pzd dpyy dn ok m`e ,dwicaãçà íBéå äðL äøNò íézL úa'©§¥¤§¥¨¨§¤¨

.éì änì 'ïéîéi÷ äéøãð§¨¤¨©¨¦¨¨¦
:`xnbd zvxznàðéîà Czòc à÷ìñxnel jzrca dler did - ¨§¨©§¨¨¦¨

ïé÷ãBadze`ïì òîLî à÷ .íìBòìza ziyrpyke ,ok xacd oi`y §¦§¨¨©§©¨
.dwica `ll miniiw dixcp cg` meie dxyr mizy

:`xnbd dywnäéøãð ãçà íBéå äðL äøNò íézL úa' éðúc ïåéëå§¥¨§¨¥©§¥¤§¥¨¨§¤¨§¨¤¨
,'ïéîéi÷jynda dpyy dn ok m`änì 'äøNò íézL ìk ïé÷ãBa' ©¨¦§¦¨§¥¤§¥¨¨

,éìly oey`xd meiny epipy xaky xg`n eil`n oaen xacd `ld ¦
.wecal miligzn dxyr mizyd zpy

:`xnbd zvxznøî øîàå ìéàBä àðéîà Czòc à÷ìñxn`p-] ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¨©©
[(.dn) lirl `xnbaìLàëéä ,äðL íéáeLç äðLa íBé íéL §Ÿ¦§¨¨£¦¨¨¥¨

àð÷ãácepwcay dti` -ìLíéLmizyd zpy ly mipey`xd mei ¦§©§¨§Ÿ¦
,dxyråmiylyd seq crúBìôäì äòãé àìdxcp in myl yxtl - §Ÿ¨§¨§©§

÷Bcáéì àì ez àîéàdphwk dpwifgpe ,dwceal oi` aeyy xn`p - ¥¨Ÿ¦§
,mixcp dixcp oi`yïì òîLî à÷dze` miwcea `l` ,ok xacd oi`y ¨©§©¨

.dxyr mizyd zpy lk
:`xnbd dywnéáa ézøz éðä éðúìåizy z` wx `pzd dpyie - §¦§¥¨¥©§¥¨¥

epiide [ziyilyde dipyd] dl`d ze`wqitda'äðL äøNò íézL ú ©§¥¤§¥¨¨
,'äøNò íézL ìk ïé÷ãBáe ,ïéîéi÷ äéøãð ãçà íBéåiptly oaene §¤¨§¨¤¨©¨¦§¦¨§¥¤§¥

dwqita dpyy dn ok m`e ,miwcea oi` dxyr mizyd zpy
dpey`xd.éì änì 'ïé÷cáð äéøãð ãçà íBéå äøNò úçà úa'©©©¤§¥§¤¨§¨¤¨¦§¨¦¨¨¦

:`xnbd zvxznéøèöéàCc meyn ,df mb zepyl jxvp -à÷ìñ ¦§§¦¨§¨
àðéîà Czòccàîúñlibxd ote`ay -ad zpyàéòa äøNò íézL ©§¨¨¦¨§¨¨¦§¥¤§¥¨£¨

[dkixv-],ä÷éãaead zpy,ä÷éãa àéòa àì äøNò úçàheyt ik §¦¨§©©¤§¥Ÿ¨£¨§¦¨
,zrcei dpi`yéôè àôéøçc dì ïðéæçc àëéäåepi`xy dti` la` - §¥¨©£¦©¨©£¦¨§¥

zelibxdn xzei zigwite dtixg `idy daä÷ãaéîelit` zwcap - ¦©§¨
ad zpyïì òîLî à÷ .äøNò úçàdxyr zg` za `idyk wxy §©©¤§¥¨©§©¨

.dze` wecal miligzn cg` meie
`tiqa epipyy dn :`xnbd dywnäfä ïîfä íãB÷'exn`y it lr s` ¤©§©©¤

'xcp mdixcp oi` epycwd in myl epxcp in myl ep` mirceiådn ok §
epipyyäfä ïîfä øçà'in myl mircei ep` oi` exn`y it lr s` ©©©§©©¤

ycwde xcp oxcip ,epycwd in myl epxcp,'ycwd o,éì änì`ld ¨¨¦
.dpynd ly `yixd jezn x`ean oiprd

`tiqd `lel :`xnbd zvxznàëéä éléî éðä àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨¨¥¦¥¥¨
eäðéà éøîà÷ àìc`ly ote`a `weec exn`p el`d mixacdy - §Ÿ¨¨§¦¦§

,excp in myl mircei mpi` e` mirceiy mnvrn [miphwd] md exn`
jixv oi`e mircei mpi` mzqd on dfd onfd iptly ep` mixne` dfay

,wecal jixv oi`e mircei mzqd on dfd onfd ixg`e ,wecalìáà£¨
eäðéà éøîà÷c àëéädf onf mcew yexita md exn`y dti` la` - ¥¨§¨¨§¦¦§

,mircei mpi`y df onf xg`l exn`y e` mircei mdyeäééìò CBîñð¦§£©§
.[mdilr-]ïì òîLî à÷.ok xacd oi`y ¨©§©¨

dhiy d`ian `xnbd .xkf iptl zxbazn dawpy x`ean dpyna
:jk lr zwlegdïðaø eðz,epzpyn z` zyxtnd `ziixaaelà ¨©¨¨¥

éaø éøácla` ,iax zhiy `id dpyna xn`py dn -ïa ïBòîL éaø ¦§¥©¦©¦¦§¤
ú÷Bðéúa íéøeîàä íéøác ,øîBà øæòìàdxyr zg`ny zxn`y ¤§¨¨¥§¨¦¨£¦§¦¤

zn`d itl ,miniiw dixcp dxyr mizyne dze` miwcea÷Bðéúa§¦
,íéøeîàe÷Bðúa íéøeîàä íéøácmiwcea dxyr mizyny zxn`y £¦§¨¦¨£¦§¦

zn`d itl ,miniiw eixcp dxyr ylyne eze`,íéøeîà ú÷Bðúa§¦¤£¦
.zwepizn xzei mkgzdl xdnn wepizy

:mi`pzd ly mdizexewn z` zx`an `xnbdéàî ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©
éaøc àîòè,xkfd zexbazdl zncew dawpd zexbazdyáéúëc ©£¨§©¦¦§¦

dy`d zxivia'òìvä úà [íéäìà] 'ä ïáiå'(ak a ziy`xa),yie ©¦¤¡Ÿ¦¤©¥¨
e 'dpia' oeyln 'oaIe' yexcläðéa àeä Ceøa LBãwä ïúpL ãnìî ©¦¤§©¥¤¨©©¨¨¦¨
,Léàaî øúBé äMàa äøéúé.yi`d iptl dpia da micwd ,xnelk §¥¨¨¦¨¥¦¨¦

:dipyd dhiyd itl df weqt yxcp cvik zx`an `xnbdCãéàå- §¦¨
,xaeq [xfrl` oa oerny iax] xg`d `pzdedéì éòaî àeää©¦¨¥¥

Lé÷ì Léøãëì,yiwl yix ly dyxcl jxvp 'oaIe' aezky dn - §¦§¥¨¦©¦¤
[íéäìà] 'ä ïáiå' ,àéñðî ïa ïBòîL éaø íeMî Lé÷ì Léø øîàc§¨©¥¨¦¦©¦¦§¤§©§¨©¦¤¡Ÿ¦

'íãàä ìà äàéáéå äMàì íãàä ïî ç÷ì øLà òìvä úà(my), ¤©¥¨£¤¨©¦¨¨¨§¦¨©§¦¤¨¤¨¨¨
äeçì àeä Ceøa LBãwä dòìwL ãnìî[dnv dl dyr-]dàéáäå §©¥¤§¨¨©¨¨§©¨¤¡¦¨

ïBLàøä íãà ìöà,zhyewnàúéòì÷ì ïéøB÷ íiä ékøëa ïkL ¥¤¨¨¨¦¤¥¦§©¥©¨¦§©§¦¨
[dnvl-],'àúéiða'.xryd zrilw oiprn 'oaIe' oeyl yxtl yi okle §¦¨¨©¦¤

:xfrl` oa oerny iax ly enrh z` zxxan `xnbdïa ïBòîL éaøå§©¦¦§¤
,øæòìà,dawp lyl mcew xkfd zexbazd onf ezrclyàîòè éàî ¤§¨¨©©£¨

.enrh edn -
:`xnbd daiyn÷BðézäL CBzî ,÷çöé áø øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©©¦§¨¦¤©¦

úéîeîøò Ba úñðëð Baø úéáa éeöî[zegwit-]älçziptl] ¨§¥©¦§¤¤©§¦§¦¨
.[zwepiz

wepize dxyr mizyd dzpya zwepizd ly dpic zxxan `xnbd
:dxyr ylyd ezpyaeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -ïîæ CBz ¦©§¨§§©

m`d ,dxyr ylyd ezpya wepize ,dxyr mizyd dzpya zwepiz -
ef dpya mpicïîæ éðôìk,miphw mdy xnelk ,ok iptly dpyk -Bà §¦§¥§©
ïîæ øçàìk.milecb mdy epiide ,df ixg`ly dpyk e` - ¦§©©§©

:`xnbd zxxanàúëìä éàîì.ok ewtzqd dkld dfi` iabl -éà §©¦§§¨¦
íéøãðìef dpyy dpyna xak x`azp `ld ,mixcpd ipic oiprl m` - ¦§¨¦

àéîc ïîæ øçàìk åàìå àéîc ïîæ éðôìk åàìipta oic dl yi `l` ¨§¦§¥§©¨§¨§¨¦§©©§©¨§¨
,envràlà`ed wtqdy i`ceìoipr,ïéLðBòewtzqdyéàîdn - ¤¨§¨¦©

dxiar lr oic ziaa yprdl] miyper ipae milecb md m`d ,mpic
e`iady ote`a xaecne .miyper ipa mpi`e md miphwy e` ,[eyry
onfd xg`l elit` ok `l m`y ,zelcbd ipniq mdy ,zexry izy

.miyper ipa mpi`e md miphw
:df oecipa mi`xen`d zehiy d`ian `xnbdéøîàc àðéðç éaøå áø©§©¦£¦¨§¨§¦

eäééååøzmdipy exn` -ïîæ éðôìk ïîæ CBzdze`a md miphwe ©§©§§©§¦§¥§©
.miyper ipa mpi`e dpydéøîàc éåì ïa òLBäé éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦§ª©¤¥¦§¨§¦

,ïîæ øçàìk ïîæ CBz eäééååøz.miyper ipae md milecbe ©§©§§©¦§©©§©
:miwlegd ixac silgdl `ly oexkfl oniq d`ian `xnbdáø øîà̈©©

éðîéñå ,÷çöé øa ïîçð(æ ã úåø) 'ìàøNéa íéðôì úàæå' ,C.dlind ©§¨©¦§¨§¦¨¨§Ÿ§¨¦§¦§¨¥
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המשך בעמוד צלק



xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc - dcp(iyiy meil)

àîòèåmeyn oniq zeaygpy,àeä ïîæ øçàìczexryd e`ay §©£¨¦§©©§©
,cg` meie dxyr yly ixg`déúléîì dì 'øîâcoipr mlyp f`y - §¨§¨¨§¦§¥

,zexrya oiae mipya oia ezelcbàäa zexry `iad m`,ïîæ CBú ¨§©
zeaygpke`a,ïîæ éðôì.onf iptlk onf jezy gkene .`ney ody §¦§¥§©

:onf iptlk onf jezy ztqep di`x d`ian `xnbdáéúî ãBòå§¥¦
[dywd-]àøéæ éaøepipy ,onf xg`lk onf jezy dhiyd lr ©¦¥¨
,`ziixaaãeîìz äî (á å øáãîá) 'øãð øBcðì àéìôé ék Léà'¦¦©§¦¦§¤¤©©§

øîBìdlina aezkd epcnln dn -ìL ïa úBaøì .'Léà'äøNò L ©¦§©¤§Ÿ¤§¥
àéìôäì òãBé BðéàL ét ìò óàL ,ãçà íBéå äðLoipr yxtl - ¨¨§¤¨¤©©¦¤¥¥©§©§¦

mewn lkn ,xcp in myl rcei epi`y ,excip.ïéîéi÷ åéøãðzxxan §¨¨©¨¦
:`xnbdéîc éëéä,`ziixaa xaecn cvik -éúééà àìc éà`l m` - ¥¦¨¥¦§Ÿ©§¥
`iad,àeä ïè÷ ,úBøòN ézL,'yi`' el `exwl jiiy `leåàì àlà §¥§¨¨¨¤¨¨
éúééàc`iady xaecn `l` -.úBøòN ézL:`xnbd zwiicn §©§¥§¥§¨
àîòèåmeyn 'yi`' `xwpyìL ïácäåäc ,àeä ãçà íBéå äøNò L §©£¨§¤§Ÿ¤§¥§¤¨©£¨

déì`xwp f`y -,'Léà',lecb `edy epiideïîæ CBz àäezpya - ¥¦¨§©
dxyr ylyd,ïîæ éðôìk.`ed ohwyàúáeézdkxit `id ef ok` - §¦§¥§©§§¨

.onf xg`lk onf jezy dhiyd lr
zwelgna onf xg`lk onf jez m` oecipd z` zelzl dqpn `xnbd

:mi`pzéàpúk ,ïîçð áø øîà'onf jez' oipra mi`xen`d zwelgn - ¨©©©§¨§©¨¥
,`ziixaa epipyy ,mi`pz zwelgnk `idíéðL òLz ïawepiz - ¤¥©¨¦

,ziriyzd ezpya `ede mipy dpeny el e`lnyézL àéáäL¤¥¦§¥
,úBøòNef ixdàîeLzexryk od `l` ,zelcb oniq df oi`e ,[zlai-] §¨¨

zexry izy `iad m`e .zlai iab lr genvl okxcyòLz ïaîmeie ¦¤¥©
cg`,ãçà íBéå äðL äøNò íézL ãòåef mb,àîeL.minkg ixac §©§¥¤§¥¨¨§¤¨¨

,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaømizy oa cre cg` meie ryz oan ©¦¥§©¦§¨¥
df ixd ,cg` meie dxyrïîéñ.zelcbìL ïaíBéå äðL äøNò L ¦¨¤§Ÿ¤§¥¨¨§

ãçàl ,zexry izy `iady.ïîéñ ìkä éøác ¤¨¦§¥©Ÿ¦¨
:`ziixaa dxizq dywn `xnbdàéL÷ àôeb àä`ziixad ixac - ¨¨©§¨

,mnvr cvn miywúøîà,`yixa zxn` ixdy -òLz ïaîmeie ¨§©¦¤¥©
cg`ãçà íBéå äðL äøNò íézL ãòåef ixd ,zexry izy `iady §©§¥¤§¥¨¨§¤¨
àîeLrnyne ,minkg ixaclìL àäàôeb (äðL) äøNò L- ¨¨§Ÿ¤§¥¨¨¨

od ixd ,dxyr ylyd zpya `iady zexryyéðz øãäå ,ïîéñ- ¦¨©£©¨¥
,`tiqa dpey aeyeìL ïaãçà íBéå äðL äøNò Lizy `iady ¤§Ÿ¤§¥¨¨§¤¨

od ixd ,zexry,ïîéñrnyneìL àäàôeb (äðL) äøNò L- ¦¨¨§Ÿ¤§¥¨¨¨
,dxyr ylyd zpy jeza `iady zexrydy.àîeL¨

:dxizql aeyii drivn `xnbdåàì éàîdxizqd aeyii oi` ike - ©¨
y jkaàéä éàpz,mi`pza zewelg zehiy izy d`ian `ziixady - ©¨¥¦
øîc[`yixd ly `pzdy-],ïîæ øçàìk ïîæ CBz øáñzexry okle §©¨©§©¦§©©§©

,oniq od dxyr ylyd zpy jezayøîe[`tiqd ly `pzde-]øáñ ©¨©
,ïîæ éðôìk ïîæ CBzepiide .`ney od dxyr ylyd zpya okle §©§¦§¥§©

mi`pzd zwelgn `id ,lirl z`aend mi`xen`d zwelgny
.`ziixaa

:xg` ote`a `ziixad z` zayiine ,dgec `xnbdàîìò éleëc ,àìŸ§¥¨§¨
å ,ïîæ éðôìk ïîæ CBzc ,`ed dxizqd aeyiiéãéàå éãéàizy - §©§¦§¥§©§¦¦§¦¦

zewqer zexzeqd ze`wqitdàLéøå ,ú÷Bðéúadpnn wiiecny §¦¤§¥¨
zhiy `id ,oniq df ixd cg` meie dxyr mizyny,éaøonfy xaeqd ©¦

,cg` meie mipy dxyr mizyn dawpd zelcb,àôéñådpnn wiiecny §¥¨
zhiy `id ,cg` meie dxyr yly cr oniq df oi`yïa ïBòîL éaø©¦¦§¤

,øæòìàmeie mipy dxyr ylyn `ed dawpd zelcb onfy xaeqd ¤§¨¨
.cg`

:`ziixal sqep aeyiiàîéà úéòaéàå,xn`z dvxz m`e -àäå àä §¦¨¥¥¨¨§¨
zewqer `tiqe `yix -,àLéøå ,÷Bðéúacg` meie dxyr mizyny §¦§¥¨
zhiy `id ,oniq df ixd,àôéñå ,øæòìà ïa ïBòîL éaøoniq epi`y ©¦¦§¤¤§¨¨§¥¨

zhiy `id ,cg` meie dxyr yly cr.éaø©¦
:iyily aeyiiàäå àä àîéà úéòaéàåzhiy,éaøeàä,`tiqe - §¦¨¥¥¨¨§¨©¦¨

,oniq aygp cg` meie dxyr ylyny,÷Bðéúaeàä,`yixe - §¦¨
,oniq aygp cg` meie dxyr mizyny.ú÷Bðéúa§¦¤

:iriax aeyiiàäå àä àîéà úéòaàåzhiy,øæòìà ïa ïBòîL éaø §¦¨¥¥¨¨§¨©¦¦§¤¤§¨¨

eàä,oniq aygp dxyr mizyny ,`yixe -,÷Bðéúaeàä,`tiqe - ¨§¦¨
,oniq aygp dxyr ylyn wxy.ú÷Bðéúa§¦¤

,`ziixaa epipy :`ziixaa zxkfend ztqep dhiy zx`an `xnbd
,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaødxyr mizy cre cg` meie ryz oan ©¦¥§©¦§¨¥

,cg` meieàeäå ,éàúaL éaøc déøa éàãtñeøk éaø øîà .ïîéñ¦¨¨©©¦§§§©§¥§©¦©§©§
Ba ïãBòLmizy oa dyrpy cr ea ex`yp el`d zexrydy xaecn - ¤¨

el` eid `ly xacd xxazp ,miizpia exyp m` la` ,cg` meie dxyr
.`ney `l` oniq ly zexry

:i`ctqexk iaxl reiq d`ian `xnbdéëä énð àéðz,`ziixaaïa ©§¨©¦¨¦¤
,úBøòN ézL àéáäL ãçà íBéå íéðL òLzef ixdòLz ïaî ,àîeL ¥©¨¦§¤¨¤¥¦§¥§¨¨¦¤¥©

å ãçà íBéå äðL äøNò íézL ãòåzexryd,Ba ïãBòok mb,àîeL §©§©¦¤§¥¨¨§¤¨§¨¨
,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaødxyr mizy cr ea ex`ypy ,df ote`a ©¦¥§©¦§¨¥

df ixd ,cg` meie.ïîéñ¦¨
oica dkld wiqn `ax:'onf jez'ïîæ CBz àúëìéä ,àáø øîà̈©¨¨¦§§¨§©

.ïîæ éðôìk§¦§¥§©
:zxg` dxeva `ax ixac z` d`ian `xnbdàøèeæ øa ìàeîL áø©§¥©§¨

ì dì éðúîàáøc àzòîLx`eany ,`ax ly drenyd z` dpey - ©§¥¨¦§©§¨§¨¨
,onf iptlk onf jezy dpnnàðLéì éàäa,ef oeyla -,àáø øîà §©¦§¨¨©¨¨

äpè÷,dig` e` dn` de`iyde dia` znyäðL äøNò íézL ìk §©¨¨§¥¤§¥¨¨
úëìBäå úðàîî,`id dphw oiicry meyn ,hb dkixv dpi`e dl §¨¤¤§¤¤

Cìéàå ïàkî,cg` meie dxyr mizy zan -úðàîî dðéà`l` ¦¨§¥©¥¨§¨¤¤
,dlecb oick hb dkixvúöìBç dðéàåmixenb oiyecw dycwzp m` - §¥¨¤¤

dlra ig` ipta zcner `id ixd dlra zn jk xg`e dia` ici lr
dleki dpi` ,dpy dxyr mizy dl e`lny s` ,efe ,dvilgl e` meail
f` wxe licbzy cr oizndl dkixvy ,dphw oic dl yi `l` ,uelgl

.uelgz
oi`e ,zp`nn dxyr mizyd dzpya mb dphwy ,`ax ixaca x`eane
m` elit`y itl ,mrhd jgxk lre .zexry izy d`iady miyyeg
zgked o`kne .`id dphwe `ney `l` opi` zexry izy `iaz

.onfd iptlk onfd jezy `ax zrca `xnbd
:`ax ixac meiqa dxizq dywn `xnbdàéL÷ àôeb àä`ax ixac - ¨¨©§¨

,mnvr cvn miywenúøîàmeie dxyr mizy zany zxn` ixdy - ¨§©
,cg`àîìà ,úðàîî dðéày gken -,àéä äìBãbeàéä äìBãb éà ¥¨§¨¤¤©§¨§¨¦¦§¨¦
ie`xy,õBìçz.zvleg dpi`y `ax xn` recne ©£

:ywazn uexiz zlley `xnbddéì à÷tñî àîéz éëåxn`z m`e - §¦¥¨§©§¨¥
zp`nn dpi` okle ,d`iad `l e` mipniq d`iad m` `ed wtqy
.d`iad `l `ny yygn zvleg dpi`e ,mipniq d`iad `ny yygn

déì à÷tñî éîe,xaca wtq yiy `ax zrca xnel xyt` ike - ¦§©§¨¥
äéúBðL ììëì äòébäL äpè÷ ,àáø øîàäådpy dxyr mizy-] §¨¨©¨¨§©¨¤¦¦¨¦§¨§¤¨

[cg` meieä÷éãa äëéøö dðéày meynä÷æçy dilräàéáä ¥¨§¦¨§¦¨£¨¨¥¦¨
.ïéðîéñ¦¨¦

:uxzl dqpn `xnbdéléî éðäd`iady dilr dwfgy ,el` mixac - ¨¥¦¥
exn`p ,mipniq,àîúña,dze` ewca `lyàëä ìáà,o`k - ¦§¨¨£¨¨¨

xaecn ,`ax ly `xninae÷ãácdze`eçkLà àìåe`vn `le - §¨§§Ÿ©§¨
,mipniqàì.dlecb `idy mixne` `l dfae - Ÿ

:`xnbd zl`ey,éëä éàe `id dphw ,mipniq dl e`vn `ly,ïàîz ¦¨¦§¨¥
.zp`nn dpi`y xn` `ax ixde

:`xnbd daiynànL ïéLLBçd dlecbe mipniq eidxg`y `l` `i §¦¤¨
md jk.eøLðdpi` okle ,dphw e` `id dlecb m` `ed wtqy `vnpe ¨§

.zvleg dpi`e zp`nn
:dgec `xnbdøîàc ïàîì àçéðämipniq e`vn `le ewca m`y ¨¦¨§©§¨©

ïéLLBç,exype eidyøîàc ïàîì àlàe`vn `le ewca m`yïéà §¦¤¨§©§¨©¥
ïéLLBç,`id dphw i`cey mihilgn `l` ,exype eidyàkéà éàî §¦©¦¨
øîéîìdpi`y `ax xn`y dn ayiil zpn lr xnel xyt` dn - §¥©

.zp`nn
:zexkfend zehiyl xewn d`ian `xnbd,øîà àtt áø ,øîzéàc§¦§©©¨¨¨©

mipniq e`vn `le ewca m`øîà éôt áø ,eøLð ànL ïéLLBç ïéà¥§¦¤¨¨§©¨¦¨©
ïéLLBç.exypy §¦
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קעי oifge` mipy` cenr en sc ± oey`x wxtzereay

àîòèåoia zexrya oia ,dizlnl exnbc `ed onf xg`lc ,zexry edl iaiygc Ð

."yi`"n iieaxl zivn `le ,`ed ohwc ,`ney edl opiayg Ð onfd jez `d .mipya

àîåù úåøòù àéáäù íéðù òùú ïáryz oane ,dcedi iaxa iqei iaxl elit`e Ð

.`zbelt Ð cg` meie dxyr mizy oa creàîåùlcbil dkxce ,frla d"i`exe Ð

.da xryïîéñ äéôåâ äøùò ùìù àäÐ

.'ek ipz xcde ,opaxl elit`eéàðú åàì éàî
àéäjez ied dxyr yly opaxc `ail`e Ð

.oizipzna ipzwck ,wepizl onfàùéøåÐ

.oniq dxyr yly zieyncàéä éáøÐ

.onf xg`l dxyr yly `ied zwepza :xn`c

àôéñå.`ney rnync Ðïá ïåòîù éáø
øæòìàied zwepiza dxyr yly :xn`c Ð

onf jez opinwen ivexiz jpd lka .onf jez

.onf iptlkåá ïãåòù àåäåla` ,licbdyk Ð

.ied `neyc `zlin i`lbi` Ð miizpia exyp

àðùéì éàäá àáøã àúòîùì éðúîÐ

.onf iptlk onf jez :inp dipin zrnyc

úëìåäå úðàîî`ny oiyyeg oi`e Ð

Ð d`iad elit`c ,zexry izy d`iad

.onf iptlk onf jez epiide ,edpip `neyäðéà
úðàîî,oniq ied eiykre ,d`iad `ny Ð

`l Ð `id dnai m`e .`ed onf xg`l `dc

dpi`e ,dvilg oiprl dlecb dl opiayg

.zvlegàéä äìåãâ.d`iad m` Ðàîéú éëå
äéì à÷ôñî,d`iad `l m` d`iad m` Ð

,dvilge .d`iad `nlc Ð `l ,oe`in jkld

.d`iad `l `ny Ð `l inpèùôéî àäå
àáøì äéì àèéùôllkl dribdc oeikc Ð

.d`iad i`cec ,dizepyïéðòì éìéî éðäÐ

`le epwcae ,onf xg`l ulginl `iz` i`c

,`id dlecb :xninl opiyiig Ð (dil) ogky`

.exyp oipniqdy ,uelgzeïåàéî ïéðòì ìáà
ïðéùééçd`pwe ,`xnegl ,exyp `ny Ð

.hb `irae d`iaaøîà÷ ïðéùééç àäå`le Ð

.rnyn `xnegl Ð "opiyiig"e ,"exyp i`ce"

íìåòì àìàÐ `axc "zp`nn dpi`" Ð

oeik :opixn` `nzqn jkld ,depwca `lca

,dl zi` i`ce Ð dizepy llkl dribdy

.hb `irae ,dwica dkixv dpi`eïéðòìå
ïðéùééç äöéìçoiprle ,xnelk .opiqxb Ð

:opiyiigc ,zvleg dpi` ikd meyn .dvilg

xn`d :jl `iywce .oipniq d`iad `l `ny

oipniq d`iad dwfg ,`ax?ik ,`iyw `l

zp`nn `lc ,oe`inl Ð dwfg `ax xn`

.dwica `ira Ð dvilgl la` ,`nzqn

åøùð àîù ïéùùåçÐllkl dribd m`e

.zp`nn `l Ð egky` `le ewcae ,dizepy

ïîæ êåú äùã÷ãdn` zrcn dnezi Ð

.dzrcl ,dig`eïîæ øçà ìòáå`ki`c Ð

zryac ,`ziixe`c yi` zy`c `witq

`iede ,d`iad `ny Ð onf xg`lc dlira

aeye ,dlcb `dc ,oixenb oiyecw ef d`ia dl

.oe`ina d`vei dpi`àø÷éòî ìáàiknc Ð

`l Ð lra `le ,ixq izxzc `zy dxar

oiyecw da eed `l `dc ,exyp `ny opiyiig

ok m` `l` melk dphw dyrn oi`c ,oixenb

`l `witqn jkld .oiyecw dia` law

la` .ogky` `lc `kid ,dlr opixngn

i`nw iyecwc ab lr s` ,oipniq i`ce d`iad

`iddc ,dlcby xg`l zlrapd o`nl `iz` `nlc ,dlecba oe`in opax epwz `l Ð opaxcn `l` oiyecw eed `ldycwn dlcbyn dilr `ay d`iac ,yi` zy` `ied

.dlùéã÷ä.`iltdl rceid wepiz onfd jez Ðìëàå.eycwd z` Ðä÷åì.`ed oiyper xa e`l izixg` `zlinac ab lr s`e Ðàéìôé éë`lten opiaxn dipin Ð

epiide ,zexry `iadl ie`x `edy onf mcew zg` dpy epiidc ,lecb llkl `al jenq `edy Ð "yi`l jenq" ,xcp in myl yxtl rcei Ð "`lten" .yi`l jenq

.dxyr yly Ð lk wepizae ,dxyr mizy lk Ð zwepizaìçé àìåzeltdl rceic dipin ol `wtpc oeik mewn lkn ,"`ilti ik" aizk `l `xw i`dac ab lr s` Ð

."exac lgi `l"e dil jinqe ,"yi`" llka Ð yi`l jenq `ltene ,'ebe "xcp xeci ik yi`" aizk `dc .lgi laa i`w ,xcp excp ied
éôì
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ïá,xity iz` ,"cg` meie" opiqxb `l i` Ð `ney zexry izy `iady mipy ryz

yly zpya ea ocer oi`a ixiin ,"cg` meie" opiqxb i`e .iqei iaxk s` `iz`c

.exypa iqei iax dcenc ,dxyräðè÷`pyil jdl Ð zp`nn dpy dxyr mizy lk

enk e` .egky` `le ewcac :epiid "zp`nn" `dc ,onf iptlk onf jezc gikedl oi`

`kid la` .ewca `lc ,`pwqna cinrny

xg`lk iedc xninl epivn Ð zexry `ki`c

dkldc d`xp mewn lkne .zp`nn dpi`e ,onf

onf xg`lk xn`c o`nc ,onf iptlk onf jezc

inp lirl xn`c ongp axe ,lirl azezi`

`nw `pyila mbe .cenlzd dil igc ,i`pzk

.onf iptlk onf jezc `icda `ax wiqtìáà
xaq `axc :dniz Ð dwica `ira dvilgl

wxtae ,dlecb `dzy cr zvleg dpi`c `kd

zecn yly :`ax xn` (`,dq oihib) "lawzd"

ecbpke ,xcp excp Ð mixcp zperl ribd :ohwa

zrbda dphwc ,rnyn .zvleg Ð dphwa

za epiidc ,zvleg Ð dcic mixcp zperl

mzd ixiin elit`e .cg` meie dxyr zg`

!onf iptlk onf jezc `kd xn` `d ,d`iada

"dphwa ecbpk" :yxit xi`n oa l`eny epiaxe

,cg` meie dpy dxyr mizy za ,epiid Ð

yxtne .`xidp `le .ohwc mixcp zper iedc

,iqei iaxc `ail` `ax mzdc :mz epiax

`wecc :ol rnyn `we ,zvleg dphw :xn`wc

wxta rnyn oke .mixcp zperl dribdyk

ixacn :xn`c (a,dw zenai) "dvilg zevn"

zak ,zeherta zvleg dphw ,cnlp iqei iax

.dvilgl dpeek za `id f`c ,ray zake ziy

Ð mixcp zperl ribzy cr :xn` `axe

izy `iazy cr :`zklide .iqei iaxl :yexit

:xnel yi cere .`ax ixacn df lke ,zexry

:opiqxb (`,dq oihib) "lawzd" wxta mzdc

eia` iqkpa xeknle :mzd xn`w `dc .dax

zi` `ax eli`e ,dpy mixyr oa `diy cr Ð

(`,dpw `xza `aa) "zny in" wxta dil

dpeny oa `diy cr Ð eia` iqkpa xeknlc

`le ,mixtqa my zeidl jixv oke .dxyr

`ibeq gkenck ,`kti` mzd iqxbc mixtqk
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CBz àä ,déúléîì dì àøîâc ,àeä ïîæ øçàìc àîòèå§©£¨¦§©©§©§¨§¨¨§¦§¥¨
ïîæ¯àìôé ék Léà" :àøéæ éaø áéúî ,ãBòå .ïîæ éðôìk §©§¦§¥§©§§¦©¦¥¨¦¦©§¦

"Léà" øîBì ãeîìz äî "øãð øcðì¯ìL ïa úBaøìL ¦§Ÿ¤¤©©§©¦§©¤§
òãBé BðéàL ét ìò óàL ,ãçà íBéå äðL äøNòàéìôäì ¤§¥¨¨§¤¨¤©©¦¤¥¥©§©§¦

¯úBøòN ézL éúééà àìc éà ?éîc éëéä .ïéîéi÷ åéøãð§¨¨©¨¦¥¦¨¥¦§¨©§¥§¥§¨
¯àîòèå ,úBøòN ézL éúééàc åàì àlà .àeä ïè÷¯ ¨¨¤¨¨§©§¥§¥§¨§©§¨

ìL ïácàä ,"Léà" déì äåäc àeä ãçà íBéå äøNò L §¤§¤§¥§¤¨©£¨¥¦¨
ïîæ CBz¯,éàpúk :ïîçð áø øîà .àzáeéz !ïîæ éðôìk §©§¦§¥§©§§¨£©©©§¨§©¨¥

úBøòN ézL àéáäL íéðL òLz ïa¯òLz ïaî ,àîeL ¤¥©¨¦¤¥¦§¥§¨¨¦¤¥©
ãçà íBéå äðL äøNò íézL ãòå¯éñBé éaø .àîeL §©§¥¤§¥¨¨§¤¨¨©¦¥
ìL ïa .ïîéñ :øîBà äãeäé éaøaíBéå äðL äøNò L §©¦§¨¥¦¨¤§¤§¥¨¨§

ãçà¯ïaî zøîà ,àéL÷ àôeb àä .ïîéñ ìkä éøác ¤¨¦§¥©Ÿ¦¨¨¨©§¨¨§©§¦¤
ãçà íBéå äðL äøNò íézL ãòå òLz¯àä ,àîeL ¥©§©§¥¤§¥¨¨§¤¨¨¨

ìLàôeb äðL äøNò L¯ìL ïa éðz øãäå .ïîéñL §¤§¥¨¨¨¦¨©£©¨¥¤§
ãçà íBéå äðL äøNò¯ìL àä ,ïîéñäðL äøNò L ¤§¥¨¨§¤¨¦¨¨§¤§¥¨¨

àôeb¯åàì éàî !àîeL¯CBz :øáñ øîc ,àéä éàpz ¨¨©¨©¨¥¦§¨¨©
ïîæ¯ïîæ CBz :øáñ øîe ,ïîæ øçàìk¯!ïîæ éðôìk §©¦§©©§©¨¨©§©§¦§¥§©
¯éãéàå éãéàå ,ïîæ éðôìk ïîæ CBz àîìò éleëc ,àì̈§¥¨§¨§©§¦§¥§©§¦¦§¦¦

àLéøå .ú÷Bðéúa¯àôéñå ,éaø¯.øæòìà ïa ïBòîL éaø §¦¤§¥¨©¦§¥¨©¦¦§¤¤§¨¨
àLéøå ,÷Bðéúa àäå àä :àîéà úéòaéàå¯ïBòîL éaø §¦¨¥¥¨¨§¨§¦§¥¨©¦¦§

àôéñå ,øæòìà ïa¯,éaø àäå àä :àîéà úéòaéàå .éaø ¤¤§¨¨§¥¨©¦§¦¨¥¥¨¨§¨©¦
àä¯àä ,÷Bðéúa¯àäå àä :àîéà úéòaéàå .ú÷Bðéúa ¨§¦¨§¦¤§¦¨¥¥¨¨§¨

àä ,øæòìà ïa ïBòîL éaø¯àä ,÷Bðéúa¯.ú÷Bðéúa ©¦¦§¤¤§¨¨¨§¦¨§¦¤
éàãtñeøk éaø øîà .ïîéñ :øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¥¦¨¨©©¦§§§©

àeäå :éàúaL éaøc déøaïãBòLïa ,éëä éîð àéðz .Ba §¥§©¦©§©§¤¨©§¨©¦¨¦¤
úBøòN ézL àéáäL ãçà íBéå íéðL òLz¯,àîeL ¥©¨¦§¤¨¤¥¦§¥§¨¨

Ba ïãBòå ãçà íBéå äðL äøNò íézL ãòå òLz ïaî¦¤¥©§©§¥¤§¥¨¨§¤¨§¨
¯:àáø øîà .ïîéñ :øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .àîeL¨©¦¥§©¦§¨¥¦¨£©¨¨

ïîæ CBz àúëìéä¯ì dì éðúî àøèeæ øa ìàeîL áø .ïîæ éðôìkàúòîL,àðMéì éàäa àáøc ¦§§¨§©§¦§¥§©©§¥©§¨©§¥¨¦§©£¨§¨¨§©¦¨¨
äðL äøNò íézL ìk ,äpè÷ :àáø øîà¯Cìéàå ïàkî ,úëìBäå úðàîî¯úðàîî dðéà ¨©¨¨§©¨¨§¥¤§¥¨¨§¨¤¤§¤¤¦¨§¥¨¥¨§¨¤¤

úðàîî dðéà zøîà ,àéL÷ àôeb àä .úöìBç dðéàå¯àéä äìBãb éà ,àéä äìBãb àîìà §¥¨¤¤¨¨©§¨¨§©§¥¨§¨¤¤©§¨§¨¦¦§¨¦
¯õBìçzàîéz éëå !¯ììëì äòébäL äpè÷ :àáø øîàäå ?déì à÷tqî éîe ,déì à÷tqî ©£§¦¥¨¦©§¨¥¦¦©§¨¥§¨¨©¨¨§©¨¤¦¦¨¦§©

äéúBðL¯!ïéðîéñ äàéáä ä÷æç ,ä÷éãa äëéøö dðéà¯àëä ìáà ,àîúña éléî éðäe÷ãác §¤¨¥¨§¦¨§¦¨£¨¨¥¦¨¦¨¦¨¥¦¥¦§¨¨£¨¨¨§¨§
eçkLà àìå¯.àì¯ïàîz ,éëä éà!¯.eøùð ànL ïéLLBç¯,ïéLLBç øîàc ïàîì àçéðä §¨©§¨¨¦¨¦§¨¥§¦¤¨¨§¨¦¨§©©£©§¦

ànL ïéLLBç ïéà :øîà àtt áø ,øîzéàc ?øîéîì àkéà éàî ,ïéLLBç ïéà øîàc ïàîì àlà¤¨§©©£©¥§¦©¦¨§¥©§¦§©©©¨¨©¥§¦¤¨
.ïéLLBç :øîà étt áø ,eøLð¯éléî éðä¯ïeàéî ïéðòì ìáà ,äöéìç ïéðòì¯.ïéLLBç¯ììkî ¨§©©¦¨©§¦¨¥¦¥§¦§©£¦¨£¨§¦§©¥§¦¦§¨

ïéLLBç øîàc ïàîc¯íìBòì ,àlà ?øîà÷ àîìòa "ïéLLBç" àäå ?úöìBç¯,ä÷ãa àìc §©©£©§¦¤¤§¨§¦§¨§¨¨¨©¤¨§¨§¨¨§¨
äöéìç ïéðòìe¯ä÷æç àáø øîà÷ éëå ,ïðéLééç¯äöéìçì ìáà ,ïeàéîì¯øîà .ä÷éãa àéòa §¦§©£¦¨¨§¦©§¦¨¨©¨¨£¨¨§¥£¨©£¦¨¨£¨§¦¨£©

éléî éðäå .eøLð ànL ïéLLBç ,àúëìä :àòcøäpî éîéc áø¯ìòáe ïîæ CBúa dLc÷c àëéä ©¦¦¦§©§§¨¦§§¨§¦¤¨¨§§¨¥¦¥¥¨§¦§¨§§©¨©
àøwéòî ìáà ,àúééøBàc à÷éôñ àkéàc ,ïîæ øçàì¯ìëàå Léc÷ä :àðeä áø øîà .àì¯ §©©§©§¦¨§¥¨§©§¨£¨¥¦¨¨¨¨©©¨¦§¦§¨©

äàìôäa BðLiL ìk ,"Bøác ìçé àì"å "øcðì àìôé ék Léà" øîàpL ,ä÷Bì¯,ìçé ìáa BðLé ¤¤¤¡©¦¦©§¦¦§Ÿ§Ÿ©¥§¨¨¤¤§§©§¨¨¤§§©©¥
äàìôäa BðéàL ìëå¯(àáøì) äãeäé øa àðeä áø áéúî .ìçé ìáa Bðéàéòeiñì:àðeä áøì §¨¤¥§©§¨¨¥§©©¥§¦©¨©§¨§¨¨§©¥§©¨
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`oifgeקעב mipya cenr en sc ± oey`x wxtzereay

áåúëä äåùäù åðéöîù éôì,yi`l jenq ,zeltdl rcei :rnync ,"`ilti ik"n Ð

.ef dpy lk `ed ohw izk`c'åâå äåö øùà øáãä äæ"lgi `le" xqi`l ,xnelk Ð

,zewln epiid ,lgi lae dlirn oaxwl `le ,lgi laa excpe xqi` exqi` `diy izxn`

.`ped axl dil riiqneìçé ìá øåñéàì àîéà`le `nlra `xeqi` ,xnelk Ð

.zewlnàúééøåàã ùéàì êåîñ àìôåî éàÐ

."xcp xecpl `ilti ik"né÷ìéì éîð à÷ìéîÐ

.lgi laa dilr i`w xcp excpc onf lk `dc

àëéì éîð àøåñéà`dc .elk` m` ,eilr Ð

elk`i `ly :oewz ikd ,ipewzl opax ez` i`

la` .licbiykl `ed e` ,eycwd z` mixg`

e`l ohwc ,eilr xeq`l e`a `l Ð ezephwa

.`ed opaxc `zpwz dilr ileaw xaéðùîå
ïðáøã íìåòìlr Ð i`w o`n` `xeqi`e Ð

.`xeqi`n yixtdl eilr mixdfend oze`

'åë äðéî òîùyxg" wxta `id `zbelt Ð

.(`,ciw) zenaia "zgwt `ypyàëä àìà
'åë ïðé÷ñò éàîáxqi`le ,ipzwck mlerle Ð

`l ikd elit`e .xenb zewln iedc lgi lale

zewln ipzwc `dc ,`dn `ped axl diriiqz

`l` ,xn`w dicicl e`l Ð ohw ycwd`

.eycwd z` elk`y mixg`lïðáøãîÐ

`dl miwen ,oiwel oi` xn`c o`n ,xnelk

xeqi`l :opinwe`ck "lgi lale xqi`l" ipzwc

nlra `xeqi` lgi la`xwne ,opaxcne ,`

Ð aezkd deydy ipzwc "`ilti ik"c

.`nlra `zknq`äîåúédz`iydy Ð

dcic oi`eypc ,`id oe`in zac ,dn`

.opaxcnäøãð øôî äìòádl ixw `le Ð

die`xy onf lk ,dzephwa `l` "dnezi"

.oe`inlêåîñ àìôåî àîìùá úøîà éà
ùéàì,opaxcn `l` xcp excp ied `l Ð

oi`eyp ez`c ,dl xtn dlra ikd meyn

.'ek opaxcäìëà äìãâ éëì àäå`idda Ð

lke` lecb `vnpe ,`id dxtd e`lc ,dxtd

.zelapäòù ìë.dlcbyn s`e Ðàåäå
ìòáùdlira jd `iedc ,dlcby xg`l Ð

Ð dlecb dyrnc ,`ziixe`c oixenb oiyecw

,`ziixe`c oi`eyip ez` jkld .dyrn

.`ziixe`c `xcp oilhaneøôî ìòáä ïéàÐ

,mixcp zkqna ,oi`eyipl oincewd mixcp

.`ziixe`c dlira jdl mcw xcp i`deìò
äìòá úòãdf ly ezrc lr ,dphw jde Ð

Ð oincewa xtn lrad oi` :opixn` ike ,dxcp

.llk xcp zrya lra dl zilc `kidáøãë
ñçðô`ziixal dl iwez `l ,xnelk Ð

mlerl ,drye dry lk dl xtn lradyk

oi`eyp ez` :jl `iywce ,`ziixe`c dxcp

`ziixe`c `xcp oilhane opaxc?ikd`

.'ek zxcepd lkc ,zlhaníéøãð úðåòìÐ

.oiwcap eixcpy ,yi`l jenqd `lten epiid

äåøáñiaeze`l erac ,daiyid ipa opax Ð

.`kdn `pdk axlàúééøåàã äîåøúÐ

,dnexz eznexz mixcp zperl `ayn :xn`we

dycwnc ,`id `cg Ð xcpe ycwde dnexze

.my dilr `xewy exeacaäðåùàø äùåøéÐ

.ryedi lyäéðùå.`xfr inia Ðïäì ùéÐ

zyecw dlha xvpckeap zelba ,xnelk

.dipya dycwle dyxeil ekxhvpe ,ux`d

úéùéìù ìáà.`al cizrl Ðíäì ïéàÐ

zxfbn ,dzyecw dlha `lc Ð dycwle dzyxl ekxhvi `lc ,dyexi dpi` ,xnelk

.aezkdïðçåé éáø øîàå.`nlra Ðéñåé éáø íìåò øãñ àðú ïàî,dnzq `edc Ð

.xi`n iax Ð oizipzn mzqc ikid ikäì øáñ àìå éðúipzwc `yxc `dl Ð

.opaxc Ð `zydc dznexze ,ux`d zyecw dlha i`ce `l` ,"odl oi` ziyily"

äòîãðù ïéìåç úñéò.oileg ly d`nn zegt jezl dnexz ly d`q ltpy oebk Ð
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éàjixt i`n`e :xn`z m`e Ð iwlil inp `wlin `ziixe`c yi`l jenqd `lten

elk` m`y oiprl Ð xcp excpc ixn`c i`xen` `ki` `d ,iwlilc zehiyta

i` ,jixt ikdc :xnel yie !oiyperl `ed ohwc ,iwl `l `ed la` ,oiwely mixg`

.iwlil inp `wlin ,ohwl `xeqi` dil zi`e ,`ziixe`c yi`l jenqd `lten

ïúåàì,ok m` :dniz Ð eilr oixdfend

,oaxw eaiigilc jzrc `wlq ikid

:xnel yie ?excp lr xearl el oigipny itl

e`lac `l` ,"jinrhle" xninl ivn dedc

.xity jixt ikd

ïåâëm`e Ð mixg` elk`e `ed yicwdy

lk`y oebk ,iwen `l i`n`e :xn`z

,ith `gip dede .licbdykl envra `ed

lk`yk `l` `nwezn `l dreay oecfc

,mixg` elk`i `ly rayp elit`c .envra

mdilr xq` `ly onf lk ,melk jka oi`

dil `gipc :xnel yie ?ycwdk iedc mpewa

.excpl jenq cin mixg` elk`yk inewe`l

éáøoiwel ediiexz ixn`c yiwl yixe opgei

,yiwl yix xaq `de :xn`z m`e Ð

d`xzd dny `l wtq z`xzd

lebte xzep" iab (`,gr migaf) "zeaexrzd"a

,`ed wtq z`xzd `kde ,"dfa df ollay

mipy izy cr zexry izy `iai `l `nyc

jenq `lten ied `l izk`c `vnpe ,yly e`

xg`l mixg` elk`y ixiin i`e !yi`l

elk`yk :xninl dil ded ok m` ,licbdy

`l inp zexry izy `iadae .envra `ed

Ð eplk`i m` envr `ed ok m`c ,ixii`

onf jezc ,lirl dil zi` opgei iaxc ,dwli

aex xza opilf`c :xnel yie !onf xg`lk

yly ipa epiidc ,opnfa zexry izy oi`iany

.cg` meie dxyr

ïéà:xn`z m`e Ð eyixtdl oieevn oic zia

,dwel envr `edy xn`c `ped axl

ira `d ,ipyn dn :eze ?ezxtd liren dn

(`,ciw zenai) "yxg" wxta xninl opgei iax

:xnel yie !eyixtdl oieevn oic ziac

,zxcep dlra zrc lrc xn`wc `pwqnlc

:`zyd xninl ivn dede ,xity iz`

oic ziac opgei iax xaq `d ,jinrhile

jixt ikd e`lac `l` ,eyixtdl oieevn

.xity

áøãë`id dlra zrc lr xn`c qgpt

lr s` ,"`l`" enk iede Ð zxcep

yi df oirke ."`l`" mixtqa aezk `lc ab

ax xn` :(`,hp zeaezk) "it lr s`" wxta

eycwi" xne`a :ryedi axc dixa `ped

."`l`" mixtqa oi`c ,"mdiyerl jici

m`e ."`l`" mixtqa yi (bi) mixcpae

mixcp zyxta azkp i`n` ,ok m` :xn`z

oebk ezy` dpi` elit` ,ezy`l xtn lrac

yie ?zxcep ezrc lrc ,xtn lrad ,`kd

miiw" xn` m`y oiprl jixhvi`c xnel

meyn :inp i` .xtdl leki epi`y Ð "ikil

mlerlc xn`w ,xtn lra `pngx xn`c

`kdc ab lr s`e .zxcep `id ezrc lr

dxn` `le ,opaxc oi`eyip `l` eed `l

dxeaq `id mewn lkn Ð xtiy dxez

lr zxcepe ,miyp x`ya enk ,xtdl eciay

.ezrcéà:xn`z m`e Ð `ziixe`c yi`l jenqd `lten `nlya zxn`

`nl` Ð dnexz eznexz oi` :xn`c dcedi iaxcn ireiql ,iqei iaxn jixtc`

:xnel yie !`ziixe`c lah owzn `l jkle ,opaxc yi`l jenqd `ltenc xaq

Ð lah owzl lwdle ,`ziixe`c yi`l jenq `ltenc dil zi` inp dcedi iaxc

.lecbk zeidl iaxzi` `l
dpi`e
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ìBãâk ïèwä áeúkä äåLäL eðéönL éôìïBãæì,äòeáL §¦¤¨¦¤¦§¨©¨©¨¨§¨¦§§¨
øqéàìe,ìáìe?ïaø÷ BLc÷ä ìò áéiç àäé ìBëé ,ìçé¯ §¦¨§©©¥¨§¥©¨©¤§¥¨§¨

ì úäéî éðú÷ ."øácä äæ" øîBì ãeîìzøqéàìçé ìáìe¯ ©§©¤©¨¨¨¨¥¦©§¦¨§©©¥
.áéiç¯:àîéàøeqéàì.ìçé ìa¯äî ,ìçé ìa øeqéà ©¨¥¨§¦©©¥¦©©¥©

àúééøBàc Léàì Ceîñ àìôeî éà ,CLôp¯éîð à÷ìéî ©§¨¦§¨¨§¦§©§¨¦§¨©¦
àúééøBàc åàì Léàì Ceîñ àìôeî éàå ,é÷ìéì¯øeqéà ¦§¥§¦§¨¨§¦¨§©§¨¦

!àkéì éîð¯ïúBàìíéøäæenäïè÷ :dpéî òîL .åéìò ©¦¥¨§¨©§¨¦¨¨§©¦¨¨¨
úBìáð ìëBà¯!BLéøôäì åéìò ïéeeöî ïéc úéa¯àëä ¥§¥¥¦§¦¨¨§©§¦¨¨
ïðé÷ñò éàîa¯.íéøçà eìëàå àeä Léc÷äL ïBâk¯ §©¨§¦©§¤¦§¦§¨§£¥¦

íéøçà eìëàå àeä Léc÷ä øîàc ïàîì àçéðä¯,ïé÷Bì ¨¦¨§©©£©¦§¦§¨§£¥¦¦
,øîzéàc ?øîéîì àkéà éàî ,ïé÷Bì ïéà øîàc ïàîì àlà¤¨§©©£©¥¦©¦¨§¥©§¦§©
éaø ,ïé÷Bì ïéà :øîà àðäk áø ,íéøçà eìëàå àeä Léc÷ä¦§¦§¨§£¥¦©¨£¨£©¥¦©¦

!ïé÷Bì :eäéååøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé¯àø÷e ,ïðaøcî ¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§¦¦§©¨©§¨
àðäk áø .íéøçà eìëàå Léc÷ä ,àôeb .àîìòa àzëîñà©§©§¨§¨§¨¨¦§¦§¨§£¥¦©¨£¨
:eäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø ,ïé÷Bì ïéà :øîà£©¥¦©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§
Léàì Ceîñ àìôeî :øáñ øî ?éâìtéî÷ éàîa .ïé÷Bì¯ ¦§©¨¦©§¦¨¨©§¨¨§¦

Léàì Ceîñ àìôeî :øáñ øîe ,àúééøBàc¯.ïðaøcî §©§¨¨¨©§¨¨§¦¦§©¨©
äîBúé :äéîøé áø áéúîäøãpL¯éà .dì øôî dìòa §¦©¦§§¨§¨¤¨§¨©§¨¥¥¨¦

ïéàeOð eúà ,ïðaøc Léàì Ceîñ àìôeî àîìLa zøîà̈§©§¦§¨¨§¨¨§¦§©¨©¨¦¦
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ék àäå .BLéøôäì åéìò ïéeeöî ïéc úéa ïéàå ,àeä,äìãb §¥¥¦§¦¨¨§©§¦§¨¦¨§¨

øôî dìòa :éàåéì øa äaø øîà !àúéén÷ äøôäa äìëà̈§¨©£¨¨©¨§¨£©©¨©¦©©§¨¥¥
.ìòaL àeäå ,äòLå äòL ìk dì¯øôî ìòa ïéà àäå ¨¨¨¨§¨¨§¤¨©§¨¥©©¥¥

!ïéîãB÷a¯ñçðt áø øîàc ,àáøc déîMî ñçðét áøãk §§¦¦§©¦§¨¦§¥§¨¨©£©©¦§¨
ìk :àáøc déîMîúøãBpä¯.úøãBð àéä dìòa úòc ìò ¦§¥§¨¨¨©¤¤©©©©§¨¦¤¤

éaø ,úBøòN ézL àéáä àlL ïè÷ ,òîL àz :ééaà øîà£©©©¥¨§©¨¨¤Ÿ¥¦§¥§¨©¦
ãò :øîBà éñBé éaø ,äîeøz Búîeøz ïéà :øîBà äãeäé§¨¥¥§¨§¨©¦¥¥©

íéøãð úðBòì àa àlL¯àaMî ,äîeøz Búîeøz ïéà ¤Ÿ¨§©§¨¦¥§¨§¨¦¤¨
ð úðBòìíéøã¯éñBé éaø øáñ÷ :deøáñ .äîeøz Búîeøz §©§¨¦§¨§¨©§¨¨¨©©¦¥

äfä ïîfa äîeøz¯àìôeî àîìLa zøîà éà .àúééøBàc §¨©§©©¤§©§¨¦¨§©§¦§¨¨§¨
àúééøBàc ,Léàì Ceîñ¯àúééøBàc àøáb éúàïwúîe ¨§¦§©§¨¨¥©§¨§©§¨§©¥

ïðaøc zøîà éà àlà .àúééøBàc àìáè¯àøáb éúà ©§¨§©§¨¤¨¦¨©§§§©¨©¨¥©§¨
!?àúééøBàc àìáè ïwúîe ïðaøc¯éñBé éaø øáñ÷ ,àì §©¨©§©¥©§¨§©§¨¨¨¨©©¦¥

.ïðaøc äfä ïîfa äîeøz¯ïîfa äîeøz éñBé éaø øáñå §¨©§©©¤§©¨©§¨©©¦¥§¨©§©
éúBáà eLøé øLà" :íìBò øãña àéðúäå ?ïðaøc äfäE ©¤§©¨©§¨©§¨§¥¥¨£¤¨§£¤

äiðLe äðBLàø äLeøé ,"dzLøéå¯úéLéìL ,ïäì Lé¯ ¦¦§¨§¨¦¨§¦¨¥¨¤§¦¦
íìBò øãñ àðz ïàî :ïðçBé éaø øîàå .ïäì ïéà¯!éñBé éaø ¥¨¤©£©©¦¨¨©§¨¥¤¨©¦¥

¯,àøazñî éîð éëä .dì øáñ àìå ,dì éðz éñBé éaø©¦¥§¥¨§¨¨©¨¨¦©¦¦§©§¨
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קעג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc - dcp(iyiy meil)

:`ziixaa epipyïBãæì ìBãbk ïèwä áeúkä äåLäL eðéönL éôì§¦¤¨¦¤¦§¨©¨©¨¨©¨¦§
äòeáL,cifna dreay xeqi`l -øqéàìeilr xqi`' xn` m`y - §¨§¦¨

,[xqi` exqi` ,'ef xkikìçé ìáìelgi `l'a excip lr xdfeny - §©©¥Ÿ©¥
ok m` ,(b l xacna) 'FxaCìBëéy mb lecbl deyedyàäéohwdáéiç §¨¨§¥©¨

ïaø÷ BLc÷ä ìò[bbeya epnn dpdp m` dlirn.øîBì ãeîìzmy) ©¤§¥¨§¨©§©
(a l,'øácä äæ'ohwd deyed oiprd eze`a xn`pd iabl wxy hrnl ¤©¨¨

.xg` mewna daezky dlirnl `le ,lecblúäéî éðz÷epipy - ¨¨¥¦©
lecbl deyed ohwy mpn`,ìçé ìáìe øqéàìy epiideáéiçla lr §¦¨§©©¥©¨

lk`e yicwdy yi`l jenqd `lteny ,`ped axk gkene .zewln lgi
.dwel

:dgec `xnbdàîéàlecbk ohwd aezkd deydy ,`ziixaa qexbz - ¥¨
,'ìçé ìa øeqéàì'.zewln `le cala xeqi` `l` dfa oi`y §¦©©¥

l dpeekd m` :diigcd lr dywn `xnbdìçé ìa øeqéàdyw ,cala ¦©©¥
nLéàì Ceîñ àìôeî éà ,CLôp äîoic `edà÷ìéî ,àúééøBàc ©©§¨¦§¨¨§¦§©§¨¦§¨

é÷ìéì énð,[dwliy ie`x -,àúééøBàc åàì Léàì Ceîñ àìôeî éàå ©¦¦§¥§¦§¨¨§¦¨§©§¨
àkéì énð øeqéàminkg e`a m`y ,ohwd lr oi` ok mb xeqi` - ¦©¦¥¨

`ed e` ,eycwd lr mixdfen eidi mixg`y `l` epwiz `l ,owzl
meyn ,eilr xeq`l e`a `l ezephwa la` ,licbiy xg`l envr
.minkg zpwz eilr lihdl ozip `le ,zeevnd iaeig lkn xeht ohwy
xen`d xeqi`d :xg` ote`a `ziixadn di`xd z` dgec `xnbd

`l` envr ohwl epi` `ziixaaåéìò íéøäæenä ïúBàìon eyixtdl §¨©§¨¦¨¨
eyixtdl jixv excip lr xearl ohw `a m`y ,xeqi`d.[

:diigcd lr dywn `xnbdïè÷ dpéî òîLdúBìáð ìëBàxaer e` §©¦¨¨¨¥§¥
,mixeqi` x`y lrBLéøôäì åéìò ïéeeöî ïéc úéa`ide ,jkn ¥¦§¦¨¨§©§¦

`ziixadn egiked `l recn dywe ,(.ciw) zenaia mi`xen` zwelgn
.[o`k

`l` :xg` ote`a `ziixadn di`xd z` dgec `xnbdéàîa àëä̈¨§©
àeä Léc÷äL ïBâk ,ïðé÷ñò[ohwd],íéøçà eìëàå'lgi la'e ¨§¦©§¤¦§¦§¨§£¥¦

meyn ,`ped axl di`x oi` mewn lkne ,zewln epiid ,`ziixaay
.[miwel eycwd z` elk`y milecb `l` ,dwel ohwdy dpeekd oi`y

:zl`ey `xnbdàeä Léc÷ä øîàc ïàîì àçéðä[ohwd]eìëàå ¨¦¨§©§¨©¦§¦§¨§
.[øîéîì àkéà éàî ,ïé÷Bì ïéà øîàc ïàîì àlà ,ïé÷Bì íéøçà£¥¦¦¤¨§©§¨©¥¦©¦¨§¥©
,ïé÷Bì ïéà øîà àðäk áø ,íéøçà eìëàå àeä Léc÷ä ,øîzéàc§¦§©¦§¦§¨§£¥¦©©£¨¨©¥¦

.ïé÷Bì eäéååøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§¦
,'lgi la xeqi`'l `ziixad zpeek `pdk ax itl :`xnbd daiyn

`ede ,zewln ea oi`y cala xeqi` xnelkïðaøcîlr wx lhene ¦§©¨¨
,milecbdàø÷e`ziixad d`iady.àîìòa àzëîñà §¨©§©§¨§¨§¨

:dxkfedy zwelgnd z` zx`an `xnbd.àôeb`lten `edy ohw ¨
yyi`l jenqíéøçà eìëàå Léc÷ä,eycwd z`ïéà øîà àðäk áø ¦§¦§¨§£¥¦©©£¨¨©¥

.[ïé÷Bì eäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø ,ïé÷Bì¦©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§¦
:`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîa:`xnbd daiyn .ewlgp dna -øî §©¨¦§§¦©

,àúééøBàc Léàì Ceîñ àìôeî øáñycwd eycwdy oeike ¨©§¨¨§¦§©§¨
.eilr miwel ,`ziixe`cn,ïðaøcî Léàì Ceîñ àìôeî øáñ øîe©¨©§¨¨§¦¦§©¨¨

.eycwd lr miwel oi` okle
:`ziixe`c `edy mixaeqd lr dywn `xnbdäéîøé áø áéúîiaxl ¥¦©¦§§¨

,`ziixaa epipy ,yiwl yixe opgeiäîBúédn` dz`iydy dphw §¨
,[md opaxc el` oi`eype],äøãpL,zelcbl dkenqd dzpya `ide ¤¨§¨

dì øôî dìòa.[dxcip z` lhan -àìôeî àîìLa úøîà éà ©§¨¥¥¨¦¨§©¦§¨¨§¨
,ïðaøc Léàì Ceîñc ,xtdl lekiy oaeneúà[mi`ay-]ïéàeOð ¨§¦§©¨¨¨¦¦

,ïðaøc àøãð éìháîe ïðaøcdy`dy df gkn zlret dxtd oky §©¨¨§©§¦¦§¨§©¨¨
xcpd mb `ld la` ,opaxcn `l` d`eyp dpi`y s` ,o`ke ,el d`eyp

.opaxcn `l` epi`úøîà éà àlàyi`l jenq `lten,àúééøBàc ¤¨¦¨§©§©§¨
ike ,dyw.àúééøBàc àøãð éìháîe ïðaøc ïéàeOð eúà̈¦¦§©¨¨§©§¦¦§¨§©§¨

:uxzl dqpn `xnbddì øôî dìòa ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥©§¨¥¥¨
éà ,CLôp änîyi`l jenq `lten,ïðaøcdxcip ixd,àeä ïðaøc ¦©©§¨¦§©¨¨§©¨¨

e ,[opaxcn `l` el d`eyp dpi`y s` ezxtd dlireneéà`lten ¦
yi`l jenq,àúééøBàczxzeny dfa dl xne`e xtn mewn lkn §©§¨

jka oi` ,dxcip lr zxaer `ide ,ezxtda gk mey oi`y s`e ,`id
k ixdy ,melkïè÷yåéìò ïéeeöî ïéc úéa ïéàå ,àeä úBìáð ìëBà ¨¨¥§¥§¥¥¦§¦¨¨
.[BLéøôäì§©§¦

:dgec `xnbdàúéén÷ äøôäa äìëà äìãb ék àäåxg`l ixde - §¨¦¨§¨¨§¨©£¨¨©©§¨
,melk dlired `ly ,dpey`xd dxtdd jnq lr zlke` ,dlcby

.diabl xenb xeqi` `ede
:ayiil dqpn `xnbd,éàeéì øa äaø øîày xaecndì øôî dìòa ¨©©¨©¦©©§¨¥¥¨

,äòLå äòL ìk,dlcbyn s`eìòaL àeäå,dlcby xg`l dze` ¨¨¨§¨¨§¤¨©
ixenb oiyecw ef dliray`ziixe`c dxtd d`ae ,`ziixe`cn m

.`ziixe`c xcp zlhane
:`xnbd dgeca øôî ìòa ïéà àäåd mixcpïéîãB÷mixcp) oi`eypl §¨¥©©¥¥§§¦

.`ziixe`c oi`eypl mcw df xcpe ,(.ar
`l` :`ziixe`c xcp lhan `ed ji` xg` ote`a zvxzn `xnbd

mrhd,àáøc déîMî ñçðt áø øîàc ,àáøc déîMî ñçðt áøãk¦§©¦§¨¦§¥§¨¨§¨©©¦§¨¦§¥§¨¨
úøãBð àéä dìòa úòc ìò úøãBpä ìkmiiwzi `l dvxi `l m`y ¨©¤¤©©©©§¨¦¤¤

dphw dceray s`e ,dlcby xg`l aey dl xtd `ly xaecne .xcpd
,'dlra' `ed dzrc itly oeik mewn lkn ,'dlra' epi` `ziixe`cn
jkitle ,ezrc lr zxcepe miyp x`ya enk xtdl eciay `id dxeaq

.[xtdl leki
:opaxc yi`l jenq `lteny dhiyd lr dywn `xnbd,ééaà øîà̈©©©¥

,òîL àz,(b"n `"t zenexz) epipyyúBøòN ézL àéáä àlL ïè÷ ¨§©¨¨¤Ÿ¥¦§¥§¨
,dnexz yixtdy,äîeøz Búîeøz ïéà ,øîBà äãeäé éaøohw ixdy ©¦§¨¥¥§¨§¨

.`edBúîeøz ïéà íéøãð úðBòì àa àlL ãò ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥©¤Ÿ¨§©§¨¦¥§¨
,äîeøz Búîeøz ,íéøãð úðBòì àaMî ,äîeøzly excipy enky §¨¦¤¨§©§¨¦§¨§¨

,dnexz eznexz ok ,ycwd eycwde xcp yi`l jenqd `lten
`xewy exeaca yicwny ,`ed cg` oipr lkd xcpe ycwde dnexzy

:`xnbd dkiynn .my eilräeøáñ,daiyid ipa opax exaq -øáñ÷ ¨§¨¨¨©
,àúééøBàc äfä ïîæa äîeøz éñBé éaø,ok m`eàîìLa úøîà éà ©¦¥§¨¦§©©¤§©§¨¦¨§©¦§¨¨

,àúééøBàc Léàì Ceîñ àìôeîperl ribdy ohwexa mixcp z §¨¨§¦§©§¨
c ,dnexz eznexzy iqei iax xn`y dn ayein ,`ed dyxtdéúà̈¥

[`ay-]àøábdyxtd xa `edyàìáè ïwúîe àúééøBàczexit-] ©§¨§©§¨§©¥¦§¨
[dnexza miaiegndúøîà éà àlà ,àúééøBàcyi`l jenq `lten §©§¨¤¨¦¨§©

,ïðaøcike ,dyw.àúééøBàc àìáè ïwúîe ïðaøc àøáb éúà`l` §©¨¨¨¥©§¨§©¨¨§©¥¦§¨§©§¨
.[`pdk ax lr dywe ,`ziixe`c yi`l jenq `lteny gken

:`xnbd zvxzn,ïðaøc äfä ïîæa äîeøz éñBé éaø øáñ÷ .àìŸ¨¨©©¦¥§¨¦§©©¤§©¨¨
.opaxc lah owzl opaxc dyxtd xa lekie

:uexizd z` zegcl dqpn `xnbdåikïîæa äîeøz éñBé éaø øáñ §¨©©¦¥§¨¦§©
a àéðúäå ,ïðaøc äfäly `ziixa,íìBò øãñLidl` 'd L`iade' ©¤§©¨¨§¨©§¨§¥¤¨¤¡¦£¡Ÿ¤

ux`d l`éúBáà eLøé øLà(ä ì íéøáã) 'dzLøéå E,ixd ¤¨¨¤£¤¨§£¤¦¦§¨
y o`kne ,l`xyi ux` ly zeyexi izy weqta zexkfenyäMeøé§¨

,äðBLàø,oep oa ryedi yxiy,äiðLe,`xfr inia eyxiy,ïäì Lé ¦¨§¦¨¥¨¤
l yi ,xnelkzeevnd oiprl miinrt dycwzp ux`dy ,'dyexi' oic od

zelba ,okn xg`le ,ryedi ici lr dyeaika dpey`xa ,da zeielzd
ekxhvpe ,ux`d zyecw dlha ,[oey`xd ziad oaxeg] xvpckeap
la` ,dlebd ipa mr laan `xfr dlryk zipy dycwle dyxeil

dyexi,ïäì ïéà úéLéìLeayiizie `eal cizrl e`eai xy`ky §¦¦¥¨¤
dzyixl ekxhvi `ly ,'dyexi' z`f `xwz `l ,l`xyi ux`a
zxifbn ux`d zyecw dlha `l dpexg`d zelbay meyn ,dycwle

.aezkdåixdàpz ïàî ,ïðçBé éaø øîàdpyy `pzd `ed in -øãñ' §¨©©¦¨¨©©¨¥¤
.éñBé éaø ,'íìBò,dlha `l ux`d zyecw iqei iax zrcly x`eane ¨©¦¥

`xnbd dvxizy enk `le ,`id `ziixe`c dfd onfa dnexz ,ok m`e
.lirl

ok` :`xnbd zvxzndì éðz éñBé éaø,ef `ziixa dpy -øáñ àìå ©¦¥¨¥¨§Ÿ¨©
dìzrc `ziixaa dpyy `l` ,ok xaeq epi` envr `ed mpn` - ¨

dfd onfa dnexzy ,iqei iax zrc la` .eiptly xecdn mi`pzd
.opaxc

:opaxc dfd onfa dnexz iqei iaxl ok`y di`x d`ian `xnbdéëä̈¦
àéðúc ,àøazñî énð,`ziixaaäòîãpL äqéòoileg ly dqir - ©¦¦§©§¨§©§¨¦¨¤¦§§¨

,zlhazn dpi`y xeriya dnexz da daxrzpyäönçúpL Bà¤¦§©§¨
äîeøz ìL øBàNaly dqira dnexz ly xe`y axrzpy e` - ¦§¤§¨

dnexz ly xe`yd oi` ,xe`yd gkn dqird dvngzpy oeike ,oileg
,da lha
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xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc - dcp(ycew zay meil)

dqird mewn lkne,älça úáéiçoi` dlgn dxeht dnexzy s`e ©¤¤©©¨
dnexzd `ziixe`cny itl ,dqird lk xhtz dzngny mixne`

e ,oileg lkd aygpe aexa dlhadidz `ly exingd minkgy wx
,opaxcn `l` dnexz oic o`k oi`y oeike ,d`na cg`n zegt dlha

,[`ziixe`c dlg aeign zxhtp dqird oi`åokúìñôð dðéàdqird §¥¨¦§¤¤
íBé ìeáèa`nhpy ez`nehn meid lahy ilk e` mc` zribpa - ¦§

rbp m`e ,d`nehl ipy `edy ,eyny aixrd `le d`nehd a`a
dpi` zrnecnd dqird mpn` ,d`nehl iyily dze` dyer dnexza

,dlha day dnexzd `ziixe`cny meyn ,zlqtpøéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
,älçä ïî ïéøèBt ïBòîL éaøå éñBé éaø .äãeäé éaøåmeyn §©¦§¨©¦¥§©¦¦§§¦¦©©¨

s` ,dnexz ef dqir jeza yiy oeike ,opaxc dfd onfa dlg mzrcly
dlgn dqird z` zxhet `id ixd ,opaxcn `l` dnexzk dpic oi`y

.[opaxc `id mby
:di`xd z` dkiynn `xnbdäeøáñ,daiyid ipa exaq -ïàî ¨§¨©

äîeøz øîàcdfd onfaàúééøBàcmby xaeqälçdfd onfa §¨©§¨§©§¨©¨
,àúééøBàceäîeøz øîàc ïàîdfd onfaïðaøcmby xaeqälç §©§¨©§¨©§¨§©¨¨©¨
dfd onfa.ïðaøcee ,dlgn zrnecnd dqir xht iqei iax dpdéà §©¨¨¦

,ïðaøc äfä ïîæa älç éñBé éaø øáñ÷ àîìLa úøîàok m`éúà ¨§©¦§¨¨¨¨©©¦¥©¨¦§©©¤§©¨¨¨¥
[`a-]ò÷ôîe ïðaøc òenc[riwtne-]úøîà éà àlà .ïðaøc älç ¦©§©¨¨©§©©¨§©¨¨¤¨¦¨§©
älçdfd onfa,àúééøBàcike ,dywälç ò÷ôîe ïðaøc òenc éúà ©¨§©§¨¨¥¦©§©¨¨©§©©¨

.àúééøBàcmb ,ok m`e ,opaxc dfd onfa dlg iqei iax xaeq `l` §©§¨
lirl `xnba xn`py uexizl reiq `ede ,opaxc dfd onfa dnexz

.(:en)
:reiqd z` dgec `xnbdéñBé éaø øáñ÷ àîìãåyäfä ïîæa äîeøz §¦§¨¨¨©©¦¥§¨¦§©©¤

å ,àúééøBàcwxøcäàãëå ,ïðaøc älçaiydy enke -àðeä áø §©§¨§©¨§©¨¨§¦§©§©©¨
òLBäé áøc déøa.oldlck ,minkgláøc déøa àðeä áø øîàc §¥§©§ª©§¨©©¨§¥§©

áø éác ïðaøì eäðézçkLà ,òLBäéziaay micinlz iz`vn - §ª©©§©§¦§§©¨¨§¥©
yxcndéøîà÷å éáúéc,mixne`e miayei eidy -ïàîì eléôà §¨§¦§¨¨§¦£¦§©

,ïðaøc äfä ïîæa äîeøz øîàcmewn lknéøäL ,àúééøBàc älç §¨©§¨¦§©©¤§©¨¨©¨§©§¨¤£¥
aòáLmipyeLákLoep oa ryedi inia ux`d z`òáLåmipy ¤©¤¨§§¤©

e÷ìçLxak mihayl dze`,älça eáéiçúðdpiipra aezky meyn ¤¨§¦§©§©©¨
,e`a ixde ,'ux`d l` mk`aA' (gi eh xacna)eáéiçúð àìådnexza §Ÿ£¤¤¨¨¤§Ÿ¦§©§

e,øNònalM z` xVrY xVr' (ak ci mixac) aezk xyrnay meyn ©©£¥©¥§©¥¥¨
z` cg`e cg` lk `iaiy cr miaiig mpi`y rnyne ,'Lrxf z`EaY§©©§¤
ux`d zvwny ,dfd onfa ok enke ,ux`d zwelg xg`l epiide ,ely
dnexzn mixeht ,mlerd zene` icia dzvwne l`xyi cia

.dlga miaiig la` ,`ziixe`cnàðà eäì àðéîàåizxn` ip`e - ©£¦¨§£¨
,mdl,ïðaøc älç ,àúééøBàc äfä ïîæa äîeøz øîàc ïàîì eléôà£¦§©§¨©§¨¦§©©¤§©§¨©¨§©¨¨
àéðúcl` mk`aA' (hi,gi eh xacna) dlg oipra xn`p ,`ziixaa §©§¨§Ÿ£¤¤

ux`d mgNn mklk`A dide .dOW mkz` `ian ip` xW` ux`d̈¨¤£¤£¦¥¦¤§¤¨¨§¨¨©£¨§¤¦¤¤¨¨¤
.''dl dnExz EnixYìLe íéðL dì eñðëpMî ìBëé ,'íëàBáa' éàäL ¨¦§¨©¦§£¤¨¦¤¦§§¨§©¦§Ÿ¨

íéìbøî.dlga eaiigzi,'íëàBáa' øîBì ãeîìzwxy epiideúàéáa §©§¦©§©§£¤§¦©
ézøîà íëlekdlga eaiigzzyéëå .íëúö÷î úàéáa àìå §¤¨©§¦§Ÿ§¦©¦§©§¤§¦
àøæò eäðé÷qà,laan dlebd ipa z` `xfr dlrdyk ixde -àì ©§¦§¤§¨Ÿ
÷eìñ eälekf` dycwzp `l ok m` ,mzvwn `l` elr mlek `l - §¨

.[opaxcn `l` dlg aeig oi` dfd onfa mb okle ,dlg oiprl ux`d

äðùî

:dy`d iig zetewza zwqer dpynda íéîëç eìLî ìLîoipr ¨¨¨§£¨¦¨
d zetewz.äMàl zlynp dligzäbtlk dlya `ly dp`z - ¦¨©¨

l okn xg`le ,dkxvìçBa,hrn lcby ixt -ål jk xg`ìîöixtl - ©¨¤¤
.ekxv lk lyay
:dpynd zyxtne,ú÷Bðz dãBò ,'äbt'mipniq dl oi`y onf lk `ede ©¨¨¦¤

.mewnd eze`ay zexrya `le micca `l,äéøeòð éîé elà ,'ìçBa'©¥§¥§¤¨
recia ,hrn lcby ixtl dneca ,micca oniq zvw dl yi xy`ky

.`id dxrpe ,dhnl zexry izy d`iadyBæáe Bæaoiae dphwa oia - §¨
dxrpaeøîày minkg,äéãé äNòîáe ,[dúàéöîa éàkæ äéáà ¨§¨¦¨©©¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨

,dia`l jiiy xkyd ,dzk`ln ici lr dgieexd m`yúøôäáe©£¨©
,äéøãðxten' xne`y ici lr dxcip z` lhal dia` leki ,dxcp m`y §¨¤¨

.'jl,'ìîö'onf `ede ,zexbadúeLø äéáàì ïéà áeL äøâaL ïåék ¤¤¥¨¤¨§¨¥§¨¦¨§
da.dnvr zeyxa `id ixd `l` ¨

:dpynd zx`anäéðîéñ eäæéà.[zxbea ziyrp mzrbday lnv ly ¥¤¦¨¤¨
ãcä úçz èîwä äìòiMî ,øîBà éìéìbä éñBé éaødicc elcby - ©¦¥©§¦¦¥¦¤©£¤©¤¤©©©©

oink my xvepe dfgd lr hrn miltkp md oezgzd mwlgay cr
.hnwMî ,øîBà àáé÷ò éaøe xzei cer elcbiíéccä ehi.dhnlïa ©¦£¦¨¥¦¤©©©¦¤

úîBhétä øéçLiMî ,øîBà éàfò.ccd y`x `edy,øîBà éñBé éaø ©©¥¦¤©§¦©¦¤©¦¥¥
àäiL éãkmc`õ÷Bòä ìò Bãé ïúBðepnny ccd ly eceg lr - §¥¤§¥¥¨©¨¤
wpei wepizdò÷BL àeäåmiptaàäBLån hrn.øBæçì §¥©§¤©£

àøîâ

epipy .'lnv'e 'lgea' ,'dbt' zepeyld ly oyxey z` zx`an `xnbd
:dpyna.ú÷Bðz dãBò äbt`id 'dbt' oeyleáéúëãk(bi a y"dy) ©¨¨¦¤§¦§¦

,'äébô äèðç äðàzä'.elyazd mxhy mip`z mde ©§¥¨¨§¨©¤¨
:dpyna cer epipy,íéøeòpä éîé elà ìçBa`ed 'lgea' mydãkïðú ©¥§¥©§¦§¦§©

(a"n `"t zexyrn) dpynaíéðàzäxyrna zeaiig.eìçáiMî ©§¥¦¦¤©§¦
eef dpyn xe`iaa,áø øîà äpç øa øa äaø øîàepiidcïéaìiMî ¨©©¨©©©¨¨©©¦¤©§¦

,ïäéLàølcb ccdyk oke ,milcb mdyk mipzyn dp`zd zexity ¨¥¤
.zexrp oniq df ixd dpzyne
:'lgea' oeyll sqep yexitéLôð øö÷zå' ,àëäî àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¥¨¨©¦§©©§¦

(ç àé äéøëæ) 'éá äìça íLôð íâå íäa,epiide ,mytp mby ,xnelk ¨¤§©©§¨¨£¨¦
oeyl `ed 'lgea'e ,[igex z` wivne `lnne irna lecb did ,mpexkf

.dlcb xaky ,mixerpd ini md el`e .lceb
myd'ìîö',ekxv lk lyay ixtl iepik `edøîàc ïàîkink - ¤¤§©§¨©

xne`y,äàìî äúöédz'v'i ly oewixhep `id ef dlin ,xnelk ¨§¨§¥¨
.zexbad ztewzl lyn `ede ,`lnzpe lcb ixtdy ,xnelk ,d`'ln'

:epzpyna epipyäìòiMî øîBà éìéìbä éñBé éaø ,äéðîéñ eäæéàå§¥¤¦¨¤¨©¦¥©§¦¦¥¦¤©£¤
.èîwä:`xnbd zyxtn,Lnî èîwä äìòiMî àì ,ìàeîL øîà ©¤¤¨©§¥Ÿ¦¤©£¤©¤¤©¨

,zehyta rnzydl lekiy itkäéøBçàì äéãé øéæçzL éãk àlà¤¨§¥¤©£¦¨¤¨©£¤¨
.ãcä úçz èîwä äìòiL éîk úéàøðå§¦§¥§¦¤©£¤©¤¤©©©©

:`xnbd zxtqn÷ãa ìàeîLdlrnly mipniqd zepekz ixg` xwge §¥¨©
dézîàa,ziprpkd ezgty znbec lr -ì áäéåéîc éæeæ òaøà d §©§¥¦©¨©§©¥§¥
dzLBainck mifef rax` dl ozp ,jka dze` yiiay xg`ne - §¨

:`xnbd zyxtne .[miny ypern lvpdl liaya dzyeaìàeîL§¥
ìàeîL øîàc ,déîòèìmiiprpk micar oipra xn`p ,xg` mewna §©§¥§¨©§¥

(en dk `xwie)äãBáòì ,'eãBáòz íäa íìBòì'calaíézúðmkl §¨¨¤©£©£¨§©¦
,äLeáì àìå.myiial xeq`y §Ÿ§¨

:oiprd eze`a zxtqn `xnbdïäì ãçééî ìàeîLlk cgiin did - §¥§©¥¨¥
.oyiial `l liaya jk bdpe ,oxiwtn did `le ,mieqn carl dgty

la`ïîçð áødidéìçîïäì ólr citwn did `le dfa df ly z` ©©§¨©§¦¨¥
.zegtyd ly ozyeaúLL áøe dfn xzei cer eizegtya lflføñî ©¥¤¨©

éáøòì ïäì,[xwtd bdpn oda bdepe miiaxrl oze` xiwtn dide - ¨¥©£¨¦
ìàøNiî eøäcæà ïäì øîàådpxdfzy zegtyl xidfn dide - §¨©¨¥¦§§©¦¦§¨¥

.ziprpk dgtya xeq` l`xyi ixdy ,oda lyki `ly ,l`xyin
:epzpyna epipy'åë øîBà éñBé éaøuwerd lr eci ozep `diy ick ©¦¥¥

an .xefgl `deye rwey `ede:`xnbd zxxéàîedn -øîà .õ÷Bò ©¤¨©
ìàeîLedf,ãc ìL Bö÷eò.wpei wepizd epnny §¥§¤©

:zexbad ipniq oipra zetqep zercïðaø eðz,(b"d e"t) `ztqeza ¨©¨¨
eL÷L÷úiMî øîBà ÷Bãö éaøa øæòéìà éaø ,úeøâa éðîéñ ïä elà¥¥¦¨¥©§©¦¡¦¤¤§©¦¨¥¦¤¦§©§§

,ïéccä,mzribpa o`kle o`kl repiy cr daxd milecb eidiy xnelk ©©¦
éñëiMî øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøóxigyiyn -íèBçä Làø- ©¦¨¨¤§¨¥¦¤©§¦Ÿ©¤

.uwerd ly dvwd
:ddnz `xnbdéñëiMîdì äðe÷æà ,óedf mhegd xigyiyn `ld - ¦¤©§¦©§¨¨

.dpwf onf
:`ztqezd z` dibn iy` axLàø ìéöôiMî ,éMà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦¦¤©§¦Ÿ

íèBçä.algd z`vl ie`x epnny uwerd y`xa awp d`xiyn - ©¤
:`ztqezd dkiynnéwzMî ,øîBà éñBé éaøäøèòä ó,uwerd z` ©¦¥¥¦¤©¦¨£¨¨

.[dxhr swene dare lecb uwerd didiy ,xnelk,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥
CòîúðMî¦¤¦§©¥
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oifge` mipy` cenr fn sc ± oey`x wxtzereay

äìçá úáééçzaiig dpi` dnexzc ab lr s`e ,dl zxhet dnexzc opixn` `le Ð

cg Ð `ziixe`cnc ,`ed opaxc renicc ?`nrh i`n ,dlga aiig Ð rnecn ,dlga

.d`ne cg` jexv`c `ed opaxe ,"zehdl miax ixg`" (bk zeny) aizkc ,liha ixza

iaxe xi`n iax ixaqwc ,dfd onfa elit` dlg rwtne ,opaxc renic iz` `l ,jkld

.`ziixe`c Ð dfd onfa dlg :dcediïéøèåô
äìçä ïîdlg :ixaqwc ,onwl yxtnck Ð

,opaxc renic iz`e ,opaxc Ð dfd onfa

ipz :lirl oxn`c epiide .opaxc dlg rwtne

dlg iqei iaxlc opifg `dc ,dl xaq `le

iziinc opax jpd dexaqe .opaxc dfd onfa

dlg iqei iax xn`wc ikid ikc ,`kdn dii`x

.dnexzl oicd `ed ,opaxc dfd onfaàîìãå
dlg iqei iaxl `kdn zifg `wc ab lr s` Ð

dnexz :dil `xiaq ikd elit` ,opaxc

`wc ,`xazqn inp ikd `kile ,`ziixe`c

.iiez`l ziraäìçá åáééçúðaizkc Ð

ixde ,"ux`d l` mk`eaa" (eh xacna) dlga

.e`aøùòîá åáééçúð àìåaizk xyrnac Ð

lk `iaiy cr Ð "jrxf z`eaz" (ci mixac)

.ely z` cg`e cg`äðùîäâô.xcnq Ð

lk "dbt" dl exw Ð zwepiz dcer ,dy`a jk

.zexrya `le micca `l ,oniq dl oi`y onf

ìçåá:`xnba ipzck ,zvw lcb ixtdyk Ð

oicc oniq dl yiyk jk ."elgaiyn mip`zd"

dxrpe ,zexry izy d`iady recia Ð zvw

.`idìîöoeyl dl yxtn `xnba Ð

wdaen oniq dl yiy ,d`ln dzvi :oewixhep

`ide .oizipzna oipniq yxtn onwle ,dicca

.zxbeaåæáå åæá,dxrp `idyk elit` Ð

dixerpa" (l xacna) aizkc ,'ek i`kf dia`

.dia`l dixerp gay lk Ð "dia` ziaåæéà
ïéðîéñ àéä.i`w "lnv"` Ðèî÷Ð

1lr hrn letky cr ,dicc elcby .y"vpext

.hnwk d`xie ,dfgdåèéùî.xzei milecb Ð

úîåèéôä:(a,cl dkeq) enk ,ccd y`x Ð

.eznhit dlhipõ÷åòivwer" enk Ð

.(e dpyn ` wxt oivwer) "miqb`d2y"viket

znehite ,wpei wepizdy cc ly eceg .frla

.uwer zeaiaq epiidàøîâåìçáéùîÐ

.xyrna oiaiigïäéùàø ïéáìéùîÐ

dpzyiyn ,inp `kd .oilicbnyk oipzyny

.licbny oniq ea d`xie ccdéá äìçáÐ

.lecbk el d`xp xaca uwd mc` .ilr dlcb

3.frla u"pyiiwp`åäì ãçééîeizegty Ð

meyn oxiwtn epi`e ,eicar miyp`l cgiin

.zyeaéìçîïäì óepi`e ,dfa df ly z` Ð

.ozyea lr citwnéáøòìeizegty xiwtn Ð

.xwtd bdpn oda bdepe ,miiaxrl

åù÷ù÷úéùîzywywn" :(a,h dheq) enk Ð

."befk eiptl4milecb xnelk ,frla h"pha

.daxdíèåç.wtq Ðìéöôéùî.wtq Ð

é÷úùîäøèò óswene ,are uwerd lecby Ð

inp iqei iax xn`c `xeriy epiide .dxhr

rweye uwerd lr eci ozep `diy :oizipzna

.xefgl `deye
óëä
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äðéàådtwn" iab (`,cn migqt) "oixaer el`"a :xn`z m`e Ð mei leaha zlqtp

lqtc Ð ezvwna mei leah rbp m`c xn`w "dnexz ly onye meye oileg ly

.dxrwa yeb e`yrya ixiin mzdc :xnel yie !erbna elekéúàrwtne opaxc renic

.`ziixe`c aexa dlha dnexzc di`x xy` oa wgvi epiax `ian o`kn Ð opaxc dlg

"epnn eycwn z`"n `xtiqa opiyxcc `de

`nlra `zknq` Ð cg`e d`na dlerc

i`lke dlxrc ,mzd xn`wc `d oke .`ed

ltk d`pda xq`il exeqi` ltkc mxkd

dii`x edine .miz`ne cg` jixvy ,eziilra

lkd `ziixe`cn mlerlc :zegcl yi `kdc

dpi`y dnexzd zaexrz mrhn ,mixfl xq`p

,dnexzk eaygp oilegd mby dn la` .xkip

df Ð dnexz lkd eli`k dlgd on xhtil

iab di`x `iadl yi edine .opaxcn `l` epi`

oihib) "oiwfipd"a "ervtzpe mifeb` eltp"

`kd `de" iqxbc mixtq yic (a,cp

"lxrd" idlyae ,"dlha eaexa `ziixe`cnc

oileg ly zg` ,zetew izy" iab (`,at zenai)

'ek "ze`q izy odiptle ,dnexz ly zg`e

lr oileg eaxy `ede :opgei iax xn`wc

ikdle .`ziixe`cn ixyc :yexit Ð dnexzd

`wxit `edd yixae ."xne` ip`y" xn`

xyrnn dxeng dnexz :xn`w inp (a,br)

.cg`e d`n aiyg `le ,f"tgn oky

àìxne` iziid e`eaz ik xn`p eli` opiqxb

Ð milbxn dyly e` mipy eqpkpyn

ixtqa `zi` ikd `ziixac `yix `dc

oiyecwc `nw wxt seqae) (gly zyxt)

,dlg ly ef d`ia dpeyn :(dl iziin

o`ke ,"j`iai ik" ,"e`eaz ik" aizk `nlrac

,eqpkpyk cin :xnel Ð "mk`eaa" aizk

ik"c rnyn `nl` .welige yeak mcew

xg`l epiidc ,daeyg d`ia rnyn "e`eaz

mipy elit` :xninl ivn ikide .welige yeak

i` :opiqxb ikd `l` ?milbxn dyly e`

dyly e` mipy elit` leki Ð "mk`eaa"

.dipin lirlc` i`we .milbxn

àìlk" `lde :xn`z m`e Ð welq edlek

itl ,laei oiprl opixw "dilr diayei

mz epiax yexitl ,elr mihayd lk zvwny

i`dn ipy ziaa bdp laeic xn`cyie ?`nrh

.mklek z`iaa ith rnyn "mk`eaa"c :xnel

`wlq ikid :xn`z m`e`xwirn jzrc

iede ,iqei iaxl `ziixe`c dfd onfa dnexzc

yiwl yix `d ,lirlc yiwl yixl `zriiq

dfd onfa dnexz iqei iaxlc xaq diteb

yie ?(`,`t zenai) "lxrd" wxta ,opaxc

."jinrhile" xninl ivn iedc :xnel

åäæéàipniq :qxhpewd yxit Ð dipniq

`xnba xn`c iqei iaxe .zexba

`kd xn`wc inp epiid ,"dxhrd siwzyn"

cg i`c :dywe ."uwerd lr eci oziyn"

:eze ?epeyl iqei iax dpiy dnl ,`ed `xeriy

xikfn epi` mdn cg` mey ,`xnbc i`pz lkc

lgeaa ,ok m`c :cere !oizipznc `xeriyn

lgea :xn`w `xnbae ,oniq mey ozp `l

,zexry izy d`iady recia Ð dlrnln

yxit jkl ?lgeac ipniq opirny `l `d

,`kd xn`wc "dipniq edfi`"c :mz epiax

.oe`in oiprl ,xingdl olek ixack dkld :`xnba xn`wc `d xity iz` df yexitle .i`w "lgea"`÷ãáozep did ypern lvpdl Ð dzyea inc ifef drax` aidie dizn`a

.eaxl ied Ð zyea micarl yi :xn`c o`nl elit`e .zyea micarl oi` :(`,ft [`nw `aa) "laegd"a xn` dcedi iax `dc ,dl

ùàøcvl bexz`a ozylyc rnyn jk jezne ,"mhege ,uwere ,`nehit" xikfn ,bexz` iab (a,dl dkeq) "lefbd alel" wxtae .yxtz` `lc ,wtq :qxhpewd yxit Ð mhegd

.bexz`a yxity enk ikd iyextl `kil cc iabc .ccc `inec ,eapf cvl mdn cg` oi`e ,ey`x

øñî`ziixe`c yi` zy`e dcp xeqi`c ab lr s` .f"byp meyn eilr exfb `le ,dieba xzen iprpk carc oicd `ede ,ieba zxzen ziprpk dgtyc o`kn rnyn Ð iaxrl edl

dcedi (axe) ,efitye` el xqny dpef dieb lawy ,`zxe`a zcarc dn jl xkc` :ihal `kln xeay dil xn`c (a,er) dxf dcear zkqn idlya ok m`e .cara xity jiiy

.`zexigc `hib law `l digex zenxa iah xa ihac (a,r oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta xn`wck ,ded car `dc ,da ded xzenc ,`xeqi` iha dyr `l Ð dpef dieb law `l
dkld
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øéàî éaø éøác ,íBé ìeáèa úìñôð dðéàå ,älça úáéiç©¤¤§©¨§¥¨¦§¤¤¦§¦§¥©¦¥¦
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קעה oifge` mipy` cenr fn sc ± oey`x wxtzereay

äìçá úáééçzaiig dpi` dnexzc ab lr s`e ,dl zxhet dnexzc opixn` `le Ð

cg Ð `ziixe`cnc ,`ed opaxc renicc ?`nrh i`n ,dlga aiig Ð rnecn ,dlga

.d`ne cg` jexv`c `ed opaxe ,"zehdl miax ixg`" (bk zeny) aizkc ,liha ixza

iaxe xi`n iax ixaqwc ,dfd onfa elit` dlg rwtne ,opaxc renic iz` `l ,jkld

.`ziixe`c Ð dfd onfa dlg :dcediïéøèåô
äìçä ïîdlg :ixaqwc ,onwl yxtnck Ð

,opaxc renic iz`e ,opaxc Ð dfd onfa

ipz :lirl oxn`c epiide .opaxc dlg rwtne

dlg iqei iaxlc opifg `dc ,dl xaq `le

iziinc opax jpd dexaqe .opaxc dfd onfa

dlg iqei iax xn`wc ikid ikc ,`kdn dii`x

.dnexzl oicd `ed ,opaxc dfd onfaàîìãå
dlg iqei iaxl `kdn zifg `wc ab lr s` Ð

dnexz :dil `xiaq ikd elit` ,opaxc

`wc ,`xazqn inp ikd `kile ,`ziixe`c

.iiez`l ziraäìçá åáééçúðaizkc Ð

ixde ,"ux`d l` mk`eaa" (eh xacna) dlga

.e`aøùòîá åáééçúð àìåaizk xyrnac Ð

lk `iaiy cr Ð "jrxf z`eaz" (ci mixac)

.ely z` cg`e cg`äðùîäâô.xcnq Ð

lk "dbt" dl exw Ð zwepiz dcer ,dy`a jk

.zexrya `le micca `l ,oniq dl oi`y onf

ìçåá:`xnba ipzck ,zvw lcb ixtdyk Ð

oicc oniq dl yiyk jk ."elgaiyn mip`zd"

dxrpe ,zexry izy d`iady recia Ð zvw

.`idìîöoeyl dl yxtn `xnba Ð

wdaen oniq dl yiy ,d`ln dzvi :oewixhep

`ide .oizipzna oipniq yxtn onwle ,dicca

.zxbeaåæáå åæá,dxrp `idyk elit` Ð

dixerpa" (l xacna) aizkc ,'ek i`kf dia`

.dia`l dixerp gay lk Ð "dia` ziaåæéà
ïéðîéñ àéä.i`w "lnv"` Ðèî÷Ð

1lr hrn letky cr ,dicc elcby .y"vpext

.hnwk d`xie ,dfgdåèéùî.xzei milecb Ð

úîåèéôä:(a,cl dkeq) enk ,ccd y`x Ð

.eznhit dlhipõ÷åòivwer" enk Ð

.(e dpyn ` wxt oivwer) "miqb`d2y"viket

znehite ,wpei wepizdy cc ly eceg .frla

.uwer zeaiaq epiidàøîâåìçáéùîÐ

.xyrna oiaiigïäéùàø ïéáìéùîÐ

dpzyiyn ,inp `kd .oilicbnyk oipzyny

.licbny oniq ea d`xie ccdéá äìçáÐ

.lecbk el d`xp xaca uwd mc` .ilr dlcb

3.frla u"pyiiwp`åäì ãçééîeizegty Ð

meyn oxiwtn epi`e ,eicar miyp`l cgiin

.zyeaéìçîïäì óepi`e ,dfa df ly z` Ð

.ozyea lr citwnéáøòìeizegty xiwtn Ð

.xwtd bdpn oda bdepe ,miiaxrl

åù÷ù÷úéùîzywywn" :(a,h dheq) enk Ð

."befk eiptl4milecb xnelk ,frla h"pha

.daxdíèåç.wtq Ðìéöôéùî.wtq Ð

é÷úùîäøèò óswene ,are uwerd lecby Ð

inp iqei iax xn`c `xeriy epiide .dxhr

rweye uwerd lr eci ozep `diy :oizipzna

.xefgl `deye
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äðéàådtwn" iab (`,cn migqt) "oixaer el`"a :xn`z m`e Ð mei leaha zlqtp

lqtc Ð ezvwna mei leah rbp m`c xn`w "dnexz ly onye meye oileg ly

.dxrwa yeb e`yrya ixiin mzdc :xnel yie !erbna elekéúàrwtne opaxc renic

.`ziixe`c aexa dlha dnexzc di`x xy` oa wgvi epiax `ian o`kn Ð opaxc dlg

"epnn eycwn z`"n `xtiqa opiyxcc `de

`nlra `zknq` Ð cg`e d`na dlerc

i`lke dlxrc ,mzd xn`wc `d oke .`ed

ltk d`pda xq`il exeqi` ltkc mxkd

dii`x edine .miz`ne cg` jixvy ,eziilra

lkd `ziixe`cn mlerlc :zegcl yi `kdc

dpi`y dnexzd zaexrz mrhn ,mixfl xq`p

,dnexzk eaygp oilegd mby dn la` .xkip

df Ð dnexz lkd eli`k dlgd on xhtil

iab di`x `iadl yi edine .opaxcn `l` epi`

oihib) "oiwfipd"a "ervtzpe mifeb` eltp"

`kd `de" iqxbc mixtq yic (a,cp

"lxrd" idlyae ,"dlha eaexa `ziixe`cnc

oileg ly zg` ,zetew izy" iab (`,at zenai)

'ek "ze`q izy odiptle ,dnexz ly zg`e

lr oileg eaxy `ede :opgei iax xn`wc

ikdle .`ziixe`cn ixyc :yexit Ð dnexzd

`wxit `edd yixae ."xne` ip`y" xn`

xyrnn dxeng dnexz :xn`w inp (a,br)

.cg`e d`n aiyg `le ,f"tgn oky

àìxne` iziid e`eaz ik xn`p eli` opiqxb

Ð milbxn dyly e` mipy eqpkpyn

ixtqa `zi` ikd `ziixac `yix `dc

oiyecwc `nw wxt seqae) (gly zyxt)

,dlg ly ef d`ia dpeyn :(dl iziin

o`ke ,"j`iai ik" ,"e`eaz ik" aizk `nlrac

,eqpkpyk cin :xnel Ð "mk`eaa" aizk

ik"c rnyn `nl` .welige yeak mcew

xg`l epiidc ,daeyg d`ia rnyn "e`eaz

mipy elit` :xninl ivn ikide .welige yeak

i` :opiqxb ikd `l` ?milbxn dyly e`

dyly e` mipy elit` leki Ð "mk`eaa"

.dipin lirlc` i`we .milbxn

àìlk" `lde :xn`z m`e Ð welq edlek

itl ,laei oiprl opixw "dilr diayei

mz epiax yexitl ,elr mihayd lk zvwny

i`dn ipy ziaa bdp laeic xn`cyie ?`nrh

.mklek z`iaa ith rnyn "mk`eaa"c :xnel

`wlq ikid :xn`z m`e`xwirn jzrc

iede ,iqei iaxl `ziixe`c dfd onfa dnexzc

yiwl yix `d ,lirlc yiwl yixl `zriiq

dfd onfa dnexz iqei iaxlc xaq diteb

yie ?(`,`t zenai) "lxrd" wxta ,opaxc

."jinrhile" xninl ivn iedc :xnel

åäæéàipniq :qxhpewd yxit Ð dipniq

`xnba xn`c iqei iaxe .zexba

`kd xn`wc inp epiid ,"dxhrd siwzyn"

cg i`c :dywe ."uwerd lr eci oziyn"

:eze ?epeyl iqei iax dpiy dnl ,`ed `xeriy

xikfn epi` mdn cg` mey ,`xnbc i`pz lkc

lgeaa ,ok m`c :cere !oizipznc `xeriyn

lgea :xn`w `xnbae ,oniq mey ozp `l

,zexry izy d`iady recia Ð dlrnln

yxit jkl ?lgeac ipniq opirny `l `d

,`kd xn`wc "dipniq edfi`"c :mz epiax

.oe`in oiprl ,xingdl olek ixack dkld :`xnba xn`wc `d xity iz` df yexitle .i`w "lgea"`÷ãáozep did ypern lvpdl Ð dzyea inc ifef drax` aidie dizn`a

.eaxl ied Ð zyea micarl yi :xn`c o`nl elit`e .zyea micarl oi` :(`,ft [`nw `aa) "laegd"a xn` dcedi iax `dc ,dl

ùàøcvl bexz`a ozylyc rnyn jk jezne ,"mhege ,uwere ,`nehit" xikfn ,bexz` iab (a,dl dkeq) "lefbd alel" wxtae .yxtz` `lc ,wtq :qxhpewd yxit Ð mhegd

.bexz`a yxity enk ikd iyextl `kil cc iabc .ccc `inec ,eapf cvl mdn cg` oi`e ,ey`x

øñî`ziixe`c yi` zy`e dcp xeqi`c ab lr s` .f"byp meyn eilr exfb `le ,dieba xzen iprpk carc oicd `ede ,ieba zxzen ziprpk dgtyc o`kn rnyn Ð iaxrl edl

dcedi (axe) ,efitye` el xqny dpef dieb lawy ,`zxe`a zcarc dn jl xkc` :ihal `kln xeay dil xn`c (a,er) dxf dcear zkqn idlya ok m`e .cara xity jiiy

.`zexigc `hib law `l digex zenxa iah xa ihac (a,r oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta xn`wck ,ded car `dc ,da ded xzenc ,`xeqi` iha dyr `l Ð dpef dieb law `l
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ìîö ."éá äìça íLôð¯.äàìî äúöé :øîàc ïàîk ©§¨¨£¨¦¤¤§©©£©¨§¨§¥¨
:øîBà éìéìbä éñBé éaø ?íéðîéñ eäæéàåäìòiMî.èîwä §¥¤¦¨¦©¦¥©§¦¦¥¦¤©£¤©¤¤

éãk àlà ,Lnî èîwä äìòiMî àì :ìàeîL øîà̈©§¥Ÿ¦¤©£¤©¤¤©¨¤¨§¥
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ïéccä:øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø .éñëiMîóéñëiMî .íèBçä Làø?óäðe÷æàáø øîà àlà !dì ©©¦©¦¨¨¤§¨¥¦¤©§¦Ÿ©¤¦¤©§¦©§¨¨¤¨£©©
:éLàìéöôiMî:øîBà éñBé éaø .íèBçä LàøéwzMîóCòîúpMî :øîBà ïBòîL éaø ,äøèòä ©¦¦¤©§¦Ÿ©¤©¦¥¥¦¤©¦¨£¨¨©¦¦§¥¦¤¦§©¥

óëä

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

נדה.  פרק חמישי - יוצא דופן דף מז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות



`oifgeקעו mipya cenr fn sc ± oey`x wxtzereay

óëä.onwl yxtnck ,deab getz oink ,mgxd zia lr `ed dhnln ÐäìòîìîÐ

.oiccaøéîçäìdl opiwfgnc ,dixcp xtn dia` oi` aey Ð `iazy el`n dfi` Ð

oke ,eywywzd `lc ab lr s` siqkd ,siqkd `lc ab lr s`e eywywzp .zxbeaa

oipniqd on cg` da d`xpy dryn ,zp`nn dpi` Ð "xingdl" :ixn`c zi` .mlek

e`le .mlek ediy cr ,zvleg dpi`e .elld

Ð odn cg` d`iad `l elit`c .`id `zlin

lk ixdy .zvlege zp`nn dpi`e ,`id dlecb

inine ,exn`p zexbaa Ð elld mipniqd

ixdy ,dvilgle oe`inl dlecb `id zexrp

dkld" :`pixg` `pyil .zexry izy d`iad

on cg` d`iad Ð "xingdl olek ixack

`le ,olekay mcewd elit`e ,elld mipniqd

m`e .zxbea dpi`e zxbea Ð olek z` d`iad

z` `id dycwe ,oiyecw da dia` law

oeikc .mdipyn hb dkixv Ð xg`l dnvr

dl dzvi ,elld oipniqd on cg` d`iady

zxbea :xninl `ki`c ,dia` zeyxn zvwna

oiyecw riwtdl dia` iyecwa gk oi`e ,`ied

,dia` iyecw riwtdl gk oi` da mbe .dly

.mlek z` `iazy crøùòîá úáééçùÐ

xvg :ol `niiwc ,xyrnl d`eaz zraewy

.(a,cl) dvia zkqna ,zraewçúåô ãçàù
ìòåð ãçàågeztl reaw xneyd oi`y Ð

za e`l Ð lrep dfe gzet df `l` ,lerple

."xvg" dny e`lc ,dxehte ,`id xeniyìë
äøåèô 'åë äì ïéñðëðùoi`c ab lr s`e Ð

.dkeza lek`l yea mc`ïìåë éøáãë
øéîçäìÐ el` lkn cg` da yi m`c Ð

axk ,zaiig Ð xney my yi m` .zaiig

.lrep cg`e gzet cg`c ab lr s` ,l`rnyi

,`aiwr iaxk ,zaiig Ð lrepe gzet `kil i`e

yea mc` oi` i`e .xney `kilc ab lr s`e

`kilc ab lr s`e ,zaiig Ð dkeza lek`l

dn" el xn` m`e .lrepe gzet `ki`e ,xney

cg da zil elit`e ,zaiig Ð "ywan dz`

k ixack dkld" :`pixg` `pyil .ipd lknole

lek`l yea mc` oi`y oeik Ð "xingdl

zexitn oilke` oi`y ,xyrnl zraew ,dkeza

lr odn yixtdle .exyrziy cr dl miqpkpd

xney dl didiy cr ,xeq` Ð xg` lah

.reawäðùîúîáéúî àìå úöìåç àìÐ

aizkc ,dxht `pngxc ,dvxzy lkl z`ype

hxt Ð "clz xy` xekad dide" (`k mixac)

.zclei dpi`y ,zipeli`lñéøñxa e`l Ð

eig`l miwdl" (dk my) aizkc ,`ed dvilg

.`ed ikd xa e`l i`de ,"l`xyia myéëä
íéøùò ïá àåäù äéàø åàéáé :ïðéñøâÐ

.di`x e`iai dy`d iaexwàøîâéäðéîøå
'åëå íéðù òùú ïá éì ãçàoic mdipy Ð

,lecba xn`nk Ð ez`iae ,mdl cg`

`irae ,`ed ohw `nl` ,lirl opixn`ck

.ipezn`ìàåîù áø øîàoebk oizipzn Ð

:"lxrd"a miyxetnd qixq ipniq ea eclepy

,ugex `edyk lad `iven exya oi`y lk

.wilgn exyae ,iewl exryeäéî÷ì åúà éë
àééç éáøã.`iad `ly dpy mixyr oa Ð

úòì úòî à÷øô äéìåëádl opiayg Ð

ly cg` mei `diy ,mler oipn xza `le ,dpy

.dlek z` milydl jixve ,inc "cg` mei" opzc o`nk Ð "cg` meie dpy mixyr oa" oizipzna opz `lc ab lr s`c .dpy aeyg mixyr zpyïðú ïðúãmei" opzc `kid Ð

mei qpkpyn `l` ,minly mixyr opira `l mzdc Ð "zexry izy d`iad `ly mixyr za" ipzwc `tiqn xa ,oizipznc idleke "cg` meie mipy dyly za" oebk ,"cg`

.mixyr zpya cg`ïééù÷ àì øôéë ïá éñåé éáøãå éáøã àîìùá.oizipznc lld ziak xnce i`ny ziak xnc ,`zyayn oizipzn iednl iccd` Ðíéùã÷áaizkc `kid Ð

."ezpy oa yak"úòì úòî.dpyd y`x axr ezpy dlkzy ,mler oipnl :opixn` `le ,meil mein Ðúááùå ïááù"dpy mixyr za"e "dpy mixyr oa" epiid :xaqw Ð

.`lerk dl ixaq lirlc jpde .`pz i`dc `ail` opira zrl zrn `nl` ,oizipzncäæåçà äãùáù íéðù éúùzegta dl`ebl xzen epi` Ð exiagl dfeg` dcy xkend Ð

itl ,mipy izy ly zexit el aygne ,l`eb Ð le`bl `a m` ,jli`e o`kne ."jl xkni ze`eaz ipy xtqna" (dk `xwie) aizkck ,mipy izy gwel dplk`iy ,mipy izyn

`vnp Ð oixhil dxyra el dxkne ,mipy xyr laeid cr eid m`e .laeia el epxifgiy rcei ,exiagn dcy gweldy .laeid cr mi`ad mipy itl ,el dxkny mincd oeayg

.`xhila dpy lk ly zexit dpew
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äëìäziyixtck ,`xnegl xnke `xnegl xnk wqet wtqn Ð xingdl olek ixack

.(`,el dcp) "mizek zepa" wxta

åäæéà`aa) "milretd z` xkeyd" wxtac :mz epiaxl dyw Ð 'ek (zixev) xvg

!ziad ipt d`xiy cr xyrna aiig lahd oi` :i`pi iax xn` (`,gt `rivn

,xyrnl zraew xvg Ð opaxcnc :uxize

.ziad ipt zii`x opira Ð `ziixe`cneúá
iaexw :yexit Ð di`x e`iai 'ek mixyr

`id ,epiid Ð "`iaz" opiqxb i`e .dy`d

,lra` i`w Ð "`iai" opiqxb i`e .dnvra

iyecw eede ,zipeli` `id efy di`x `iaiy

.dzeg` `yil dvex m` zerh

éøáã"lxrd" wxtac dniz Ð lld zia

oan alg lk` :xnzi` (`,t zenai)

,dpy dxyr dpeny cr dpy dxyr mizy

zia ixac wiay i`n` .qixq ipniq ea eclepe

zia ixac hwpe ,dpy mixyr xn`c lld

ixack xkfd ,xfril` iaxl elit`e .i`ny

:xnel yie ?xkfa ixii` mzde ,lld zia

dpeny cr jenqa dxedy ,iaxk hwp mzdc

.dxyr

ãò,`ed lecb jli`e o`kne Ð eizepy aex

.qixq i`ce iede

ïéðîéæ:iqxbc mixtq yi Ð 'ek zngn ez`c

`aa zetqez oiir] "oxzpc oipnif"

epiax qxb ikd" ligznd xeac a,dpw `xza

.["mz

ïìåëmigafc ipy wxta Ð zrl zrn

,miycwa zelqet zeryc :xn` (a,dk)

ipy wxt) rnynck ,dneg ixr izaa oke

`lc opixn`ck ipixg`l inc `le ,(migafc

ziyixtck ,zeryl zrl zrn oda opira

"ediipia `ki` mei miyly" iab (a,cn) lirl

ligznd xeac `,`l oikxr zetqez oiire]

.[mein"
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ìL :øîBà (éçBé ïa) ïBòîL éaø äéä ïëå .ókäïéðîéñ äL ©©§¥¨¨©¦¦§¤©¥§¨¦¨¦
äbt .äìòîìî ïcâðëe ,ähîlî äMàa íéîëç eðúð̈§£¨¦¨¦¨¦§©¨§¤§¨¦§©§¨©¨

äìòîìî¯ìçBa .úBøòN ézL äàéáä àlL òeãéa ¦§©§¨§¨©¤Ÿ¥¦¨§¥§¨©
äìòîìî¯äìòîìî ìîö .úBøòN ézL äàéáäL òeãéa ¦§©§¨§¨©¤¥¦¨§¥§¨¤¤¦§©§¨

¯òeãéaCòîúpLíB÷î :àðeä áø øîà ?"ók" éàî .ókä §¨©¤¦§©¥©©©©¨©©¨¨
úìãânL ïåék ,íB÷î BúBàî äìòîì Lé çeôz¯Còîúî ¨©¥§©§¨¥¨¥¨¤©§¤¤¦§©¥

:eäì çìL ?éî éøáãk äëìä :éaø úà eìàL .CìBäå§¥¨£¤©¦£¨¨§¦§¥¦¨©§
áøc déøa àðpéç áøå àtt áø .øéîçäì ïleë éøáãk§¦§¥¨§©§¦©©¨§©¦¨¨§¥§©

éðúî ãç ,à÷éà¯éðúî ãçå ,àäà¯øöçà,ïðúc .úéøBö ¦¨©©§¥©¨§©©§¥©¨¥¦¦§©
:øîBà ïBòîL éaø ?øNòîa úáéiçL úéøBö øöç éäBæéà¥¦¨¥¦¤©¤¤§©£¥©¦¦§¥

øöç,úéøBväíéìkäLíéøîLðøöç" éàî .dëBúa ¨¥©¦¤©¥¦¦§¨¦§¨©¨¥
ïkL :ïðçBé éaø øîà ,äðç øa øa äaø øîà ?"úéøBvä©¦¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¤¥
:øîBà àáé÷ò éaø .øöçä çút ìò øîBL ïéáéLBî øBöa§¦¦¥©¤©¤¨¥©¦£¦¨¥

ìkãçàLìòBð ãçàå çúBt¯:øîBà äéîçð éaø .äøeèt ¨¤¤¨¥©§¤¨¥§¨©¦§¤§¨¥
dëBúa ìBëàì LBa íãà ïéàL ìk¯éñBé éaø .úáéiç ¨¤¥¨¨¤¡§¨©¤¤©¦¥

ìk :øîBàíéñðëpLäzà äî" Bì íéøîBà ïéàå ,dì ¥¨¤¦§¨¦¨§¥§¦¨©¨
"Lwáî¯Bæ úBøöç ézL :øîBà äãeäé éaø .äøeèt §©¥§¨©¦§¨¥§¥£¥

úéîéðtä ,Bfî íéðôì¯,úáéiçäðBöéçäå¯eìàL .äøeèt ¦§¦¦©§¦¦©¤¤§©¦¨§¨¨£
ïleë éøáãk äëìä :eäì øîà ?éî éøáãk äëìä :éaø úà¤©¦£¨¨§¦§¥¦£©§£¨¨§¦§¥¨

.øéîçäìäðùîézL äàéáä àlL äðL íéøNò úa §©§¦©¤§¦¨¨¤Ÿ¥¦¨§¥
äðL íéøNò úa àéäL äéàø àéáz ,úBøòN¯àéäå §¨¨¦§¨¨¤¦©¤§¦¨¨§¦

àlL äðL íéøNò ïa .úîaéúî àìå úöìBç àì ,úéðBìééà©§¦Ÿ¤¤§Ÿ¦§©¤¤¤¤§¦¨¨¤Ÿ
äðL íéøNò ïa àeäL äéàø eàéáé ,úBøòN ézL àéáä¥¦§¥§¨¨¦§¨¨¤¤¤§¦¨¨

¯.ìlä úéá éøác elà ,íaéî àìå õìBç àì ,ñéøñ àeäå§¨¦Ÿ¥§Ÿ§©¥¥¦§¥¥¦¥
äæå äæ :íéøîBà éànL úéa¯øëfä :øîBà øæòéìà éaø .äøNò äðBîL ïa¯,ìlä úéá éøáãk ¥©©§¦¤§¤¤§¤¤§¥©¦¡¦¤¤¥©¨¨§¦§¥¥¦¥

äá÷ðäå¯.Léàä éðôì àáì úøäîî äMàäL ,éànL úéá éøáãkàøîâïa éì ãçà :éäðéîøe §©§¥¨§¦§¥¥©©¤¨¦¨§©¤¤¨Ÿ¦§¥¨¦§¦§¦¤¨¦¤
áø øa ìàeîL áø øîà !úBøòN ézL àéáä àlL íéøNò ïa éì ãçàå ,ãçà íBéå íéðL òLz¥©¨¦§¤¨§¤¨¦¤¤§¦¤Ÿ¥¦§¥§¨¨©©§¥©©

àeäå :áø øîà ,÷çöéeãìBpLòîL ,"ñéøñ àeäå" éðú÷c ,éîð à÷éc :àáø øîà .ñéøñ éðîéñ Ba ¦§¨¨©©§¤§¦¨¥¨¦£©¨¨©§¨©¦§¨¨¥§¨¦§©
dén÷ì eúà ék .åéúBðL áBø ãò :àéiç éaø éðz ?änk ãò ,ñéøñ éðîéñ Bì eãìBð àì éëå .dpéî¦¨§¦Ÿ§¦¨¥¨¦©©¨¨¥©¦¦¨©§¨¦¨§©¥

éà ,àéiç éaøcLéçk:eäì øîà ,deéøáàíéðîéñ éðäc ,deLçkà :eäì øîà ,àéøa éà .¯ïéðîéæ §©¦¦¨¦¨¥£©§©§¦¦¨¦£©§©§£§¨¥¦¨¦¦§¦
úîçî eúàc ïéðîéæ ,àúeLéçk úîçî eúàcàúeàéøa.à÷øt éleëa àúëìä :áø øîà¯úòî §¨¥£©§¦¨¦§¦§¨¥£©§¦¨£©©¦§§¨§¥¦§¨¥¥

ïðúc :øîà àleòå .úòì¯ïðz àìãe ,ïðz¯íBé" àëä éðú÷c eðééä ,àleòì àîìLa .ïðz àì §¥§¨£©¦§©§©§¨§©¨§©¦§¨¨§¨©§§¨¨¥¨¨
:øæòéìà éaø íeMî øîBà øôék ïa éñBé éaø ,éðz ,ãBòå !éðúéì ,áøì àlà .éðú÷ àì àëäå "ãçà¤¨§¨¨¨¨¨¥¤¨§©¦§¥§¨¥©¦¥¤¥©¥¦©¦¡¦¤¤

íéøNò úðLeàöiLìL äpnîíBé íéL¯àéä éøäúðLkéaø äøBä ïëå .äéøác ìëì íéøNò §©¤§¦¤¨§¦¤¨§¦£¥¦¦§©¤§¦§¨§¨¤¨§¥¨©¦
ìL äpnî eàöiL äøNò äðîL úðL :ãBìaíBé íéL¯.äéøác ìëì äøNò äðîL úðLk àéä éøä §§©§Ÿ¤¤§¥¤¨§¦¤¨§¦£¥¦¦§©§Ÿ¤¤§¥§¨§¨¤¨

àä ,àéL÷ àì øôék ïa éñBé éaøãe éaøc àîìLa¯àä ,éànL úéák¯áøì àlà ,ìléä úéák ¦§¨¨§©¦§©¦¥¤¥©¨©§¨¨§¥©©¨§¥¦¥¤¨§©
!àéL÷¯íéðL ézL ,äîBç éøò ézáa äøeîàä äðL ,íéLã÷a äøeîàä äðL :àéðúc ,àéä éàpz ©§¨©¨¥¦§©§¨¨¨¨£¨§¨¨¦¨¨¨£¨§¨¥¨¥¨§¥¨¦
äãNaLíéðL LL ,äfeçàãáòaLúaaLå ïaaL ïëå ,éøáò¯äøeîàä äðL .úòì úòî ïlek ¤¦§¥£¨¥¨¦¤§¤¤¦§¦§¥¤©¥§¤©©¨¥¥§¥¨¨¨£¨

"BúðL ïa Lák" àø÷ øîà :á÷òé øa àçà áø øîà ?ïì àðî íéLã÷a¯äðL àìå ,BlL BúðL §¨¨¦§¨¨£©©©¨©©£Ÿ£©§¨¤¤¤§¨§¨¤§Ÿ¨¨
úðL íz ãò" :àø÷ øîà ?ïìðî äîBç éøò ézáa äøeîàä äðL .íìBò ïéðî ìLBøkîî"¯ ¤¦§©¨¨¨¨£¨§¨¥¨¥¨§¨©£©§¨©Ÿ§©¦§¨

øtñîa" :àø÷ øîà ?ïìðî äfeçà äãNaL íéðL ézL .íìBò ïéðî ìL úðL àìå ,BlL Bøkîî¦§¨¤§Ÿ§©¤¦§©¨§¥¨¦¤¦§¥£¨§¨©£©§¨§¦§©
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קעז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc - dcp(ycew zay meil)

ókä.ohad zizgzay getzd mewnd jkxziyn - ©©
enk x`ean dpnny ,oerny iax ly ztqep `xnin d`ian `ztqezd

:'skd jrnzp'a dielz zexbady ok(éçBé ïa) ïBòîL éaø äéä ïëå§¥¨¨©¦¦§¤©
øîBàìL ,ähîlî äMàa íéîëç eðúð ïéðîéñ äLmewnd eze`a - ¥§Ÿ¨¦¨¦¨§£¨¦¨¦¨¦§©¨

äìòîìî ïcâðëe.micca -äìòîìî äbtmiccd elcb `l oiicryk - §¤§¨¦§©§¨©¨¦§©§¨
úBøòN ézL äàéáä àlL òeãéa.`id dphwe ,dhnläìòîìî ìçBa §¨©¤Ÿ¥¦¨§¥§¨©¦§©§¨

lecble zepzydl miligzn miccdyk -ézL äàéáäL òeãéa§¨©¤¥¦¨§¥
úBøòN.dxrp `id ixde ,dhnläìòîìî ìîöoniq dl yiyk - §¨¤¤¦§©§¨

micca wdaen,ókä CòîúpL òeãéa.zxbea `id ixde §¨©¤¦§©¥©©
:`xnbd zxxanók éàî:`xnbd daiyn .oerny iax xikfdyøîà ©©¨©

íB÷î BúBàî äìòîì Lé çeôz íB÷î ,àðeä áømewnn dlrnl - ©¨¨¨©¥§©§¨¥¨
e ,ohad zizgza epiide ,dexrdúìcânL ïåék`edd mewnd ,dy`d ¥¨¤©§¤¤

Còîúîjkxzn -.CìBäå ¦§©¥§¥
,zexbad ipniq iabl zehiy ray e`aed lirl `ztqezae dpyna

:dkldl mihwep ji` zxxan `xnbdeLeìàminkgäëìä ,éaø úà ¨£¤©¦£¨¨
eäì çìL .éî éøáãkdkld ,iax [mdl-],øéîçäì ïlek éøáãk §¦§¥¦¨©§§¦§¥¨§©§¦

mipniqdn cg` d`iad m`e ,zehiydn zg` lkl yegl yi xnelk
.zxbea wtqk dze` miwifgn

mlek ixack dkld' iax xn` dn iabl zwelgn d`ian `xnbd
:'xingdlà÷éà áøc déøa àððéç áøå àtt áø,ewlgpéðúî ãç ©¨¨§©¦§¨§¥§©¦¨©©§¥

àäà,lirlcke ,zexbad ipniq iabl iax ixac z` dpy mdn cg` - ©¨
úéøBö øöçà éðúî ãçå.oldlck ,xyrna zaiignd xvg oic iabl - §©©§¥©¨¥¦

mixeq`e lah mi`xwp zexyrne zenexz mdn eyxted `ly zexit
dnexza aiigzn lahd oi`y (.gt n"a) minkg exn` mpn` .dlik`a
.zxnzyn ef xvg didzy `ede ,[zial e`] xvgl qpkiy cr xyrne

:df oiprl zxnzynd xvgd `id dn mi`pzd ewlgpeïðúcdpyna ¦§©
(d"n b"t zexyrn)éaø ,øNòna úáéiçL (úéøBö) øöç éäBæéà¥¦¨¥¦¤©¤¤©©£¥©¦

øîBà ïBòîLoebk.dëBúa íéøîLð íéìkäL ,úéøBvä øöçzxxan ¦§¥¨¥©¦¤©¥¦¦§¨¦§¨
:`xnbd,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà .úéøBvä øöç éàî©¨¥©¦¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨
a ïkLxirøBömiyp` eid,øöçä çút ìò øîBL ïéáéLBîokle ¤¥§¦¦¥©¤©¤¨¥

.milk zxinyl `id die`x
:dpynd dkiynnìk ,øîBà àáé÷ò éaømieqn mc` my oi`y ©¦£¦¨¥Ÿ

`l` lerple geztl,ìòBð ãçàå çúBt ãçàLipy ly xvg oebk ¤¤¨¥©§¤¨¥
,mitzey,äøeèt.zxnzyn xvg zaygp dpi`y §¨

ìk ,øîBà äéîçð éaøxvgdëBúa ìBëàì LBa íãà ïéàLiptn ©¦§¤§¨¥Ÿ¤¥¨¨¤¡§¨
e zxnzyn zaygp ,miaye mixaer.úáéiç©¤¤

,øîBà éñBé éaøla` ,dkeza lek`l yea mc` oi` m` s`ìk ©¦¥¥Ÿ
dì íéñðëpLuegan mixf miyp`ïéàåxvgd ilraBì íéøîBà ¤¦§¨¦¨§¥§¦

qpkpl,'Lwáî äzà äî'e zxnzyn zaygp dpi`.äøeèt ¨©¨§©¥§¨
,øîBà äãeäé éaøeid m`úéîéðtä ,Bfî íéðôì Bæ úBøöç ézL ©¦§¨¥§¥£¥¦§¦¦©§¦¦

,úáéiç,da miqpkp zipevigd ipa oi`y meynäøeèt äðBöéçäå ©¤¤§©¦¨§¨
ixde z`vl e` qpkdl liaya dze` migzet ziniptd ipa mby meyn

.mitzeyd xvgk `id
:dkldl mihwep cvik zxxan `xnbdeìàLminkgäëìä ,éaø úà ¨£¤©¦£¨¨

eäì øîà .éî éøáãk,iax,øéîçäì ïlek éøáãk äëìä,`ed wtqy §¦§¥¦¨©§£¨¨§¦§¥¨§©§¦
yea mc` oi`y ,zhren dcina `l` zxnzyn dpi` m` elit` okle
zexitd z` miaiygn oi` ,jci`ne ,xyrna zaiign ,dkeza lek`l
ziaxind dcind xvga didzy cr i`ce zxeza xyrna miaiegnk

reaw xney my didiy epiide ,dxinyd ly.

äðùî

eze`a zexry izy mdy ,zelcb ipniq `iadl `ixa mc` jxc
dpy dxyr mizy mdy] zelcbd ipy llkl ezrbda cin ,mewnd
,mipy dnk m`iadln akrzn minrtle ,[xkfl dxyr ylye dawpl
mb mipniq mi`ian mpi`y yi mpn` .lecb dyrp mipniqd e`eaiyke
ixwird iehiad .mteb ze`ixaa iewil zngn z`fe ,zeax mipy xg`l
zleki dl`k dy` e` yi` raha oi`y jka `ed df iewil ly
epi`y ,xkf li` my lr 'zipelii`' z`xwp efk dy` jkitl ,ciledl

dy`d ziyrp izn zx`an dpynd .'qixq' `xwp yi`de ,cilen
.meai oiprl mpic z` zx`an oke ,qixq yi`d dyrp izne zipelii`

úBøòN ézL äàéáä àlL äðL íéøNò úa`idy gikedl dvexe ©¤§¦¨¨¤Ÿ¥¦¨§¥§¨
,meail dzwifn xhtdl zpn lr zipelii`úa àéäL äéàø àéáz̈¦§¨¨¤¦©

,úéðBìééà àéäå äðL íéøNòzipelii`eúîaéúî àìå úöìBç àì ¤§¦¨¨§¦©§¦Ÿ¤¤§Ÿ¦§©¤¤
.dvilg ila mc` lkl `ypdl zxzen `l`
,úBøòN ézL àéáä àlL äðL íéøNò ïa`le ieyp didy eig` zne ¤¤§¦¨¨¤Ÿ¥¦§¥§¨

m`d ,xnelk ,meai zwif iabl oecip xxerzp jk jezne ,micli el eid
xg`l `ypdl `id zxzeny e` ,dvilg e` meai dkixv eig` zy`
dy`d iaexw mivex m` .meai xa epi` igd g`dy oeik xzl`l

,dxizdläéàø eàéáéigd g`d iablàeäå äðL íéøNò ïa àeäL ¨¦§¨¨¤¤¤§¦¨¨§
,ñéøñqixqe,íaéî àìå õìBç àì`ypdl zxzen znd zy` okle ¨¦Ÿ¥§Ÿ§©¥

.dvilg `la mc` lklìlä úéa éøác elàzipelii`d onfy] ¥¦§¥¥¦¥
.[dpy mixyra ielz qixqde
äæå äæ ,íéøîBà éànL úéamdyk miyrp qixq oiae zipelii` oia - ¥©©§¦¤¨¤

.äøNò äðBîL ïa¤§¤¤§¥
,ìlä úéa éøáãk øëfä ,øîBà øæòéìà éaø,mixyr oaäá÷päå ©¦¡¦¤¤¥©¨¨§¦§¥¥¦¥§©§¥¨

,éànL úéa éøáãk,dy`l yi` oia wlgl mrhde .dxyr dpeny za §¦§¥¥©©
itlàáì úøäîî äMàäLzelcb llkl,Léàä éðôìdy`a oky ¤¨¦¨§©¤¤¨Ÿ¦§¥¨¦

yly ,xkfa eli`e ,dpy dxyr mizy `ed dlecb zeidl ie`xd onfd
.(:dn lirl) dpy dxyr

àøîâ

,qixq dyrp zexry izy `iad `ly mixyr oay x`ean epzpyna
:zeipynd oia dxizq jka yiy `xnbd dywneéäðéîøe,eywde - §¦§¦

micgeind mipic dnk zeipynd zehxtn (a"r `"r ev) zenaiay
,dpynd my zniiqne ,ohw mailãçà íBéå íéðL òLz ïa éì ãçà¤¨¦¤¥©¨¦§¤¨

,úBøòN ézL àéáä àlL íéøNò ïa éì ãçàåoiprl cg` mpic §¤¨¦¤¤§¦¤Ÿ¥¦§¥§¨
gkene .`ed ohw mai ,zexry izy `iad `ly mixyr oa mby ,meaid

dyrp epi` zexry izy `iad `ly mixyr oaydid m`y ,qixq
.ohw maik epic did `l ,qixq

:`xnbd zvxznàeäå ,áø øîà ÷çöé áø øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©©¦§¨¨©©§
ñéøñ éðîéñ Ba eãìBpL`ly mixyr oay epzpyna xn`py dn - ¤§¦¨¥¨¦

qixq ipniq ea eclepy ote`a xaecn ,qixq aygp zexry izy `iad
xaecn ,lirl dpnn dywedy dpyna la` ,(:t) zenaia miyxetnd
epi`y ,qixq ipniq `iad `le zexry izy `iad `ly mixyr oaa

.`ed ohw `l` qixq zwfga
:df uexizl riiqn `axéðz÷c énð à÷éc ,àáø øîàwcwecn jk - ¨©¨¨©§¨©¦§¨¨¥

mixyr oa `edy di`x e`iai' ,epzpyna epipyy dnn mbàeäå§
,'ñéøñdi`xd calny rnyn ,'qixq `ed ixd' oeyla epy `ly oeike ¨¦

:`xnbd dwiqn .qixq `edy di`x `iadl mb jixv mixyr oa `edy
dpéî òîL.`ax wcwcy enk gken ok` - §©¦¨

:`xnbd zxxanñéøñ éðîéñ Bì eãìBð àì éëå,`iad `l zexry mbe §¦Ÿ§¦¨¥¨¦
änk ãò:`xnbd daiyn .ohwk epwifgpáBø ãò ,àéiç éaø éðz ©©¨¨¥©¦¦¨©
,åéúBðLini' (i v mildz) aezk ixdy ,dpy yye miyly cr epiide §¨§¥

eiig ivg md dpy ynge miylyy `vnp ,'dpW miraW mda EpizFpW§¥¨¤¦§¦¨¨
wfgen jli`e o`kne ,eizepy aex od dpy yye miylye ,mc` ly

.`ed lecbe qixqk
:`xnbd zxtqnàéiç éaøc dén÷ì eúà ékiptl mi`a eid xy`k - ¦¨§©¥§©¦¦¨

a le`yl `iig iax`le zexry izy `iad `ly mixyr oa xrp xac
,qixqd ipniq `iadLéçk éà,exyaa yegk xrpdy d`ex did m` - ¦§¦
deéøáà eäì øîà,diizye dlik` ici lr e`ixadl xne` did -éà ¨©§£§§©¦

àéøa,xya `ixa xrpd did m`e -deLçëà eäì øîàedeyigkd - ¨¦¨©§©§£©
.dlik` herin ici lríéðîéñ éðäcqixqd ipniqy -eúàc ïéðîéæ §¨¥¦¨¦¦§¦§¨

àúeLéçk úîçîe ,dygkd ici lr mi`a minrtl -eúàc ïéðîéæ ¥£©§¦¨¦§¦§¨
àúeàéøa úîçî.dpnyd ici lr mi`a md minrtle - ¥£©§¦¨

'cg` meie' ztqeza mixkfen mipyd ixtqn lk zencewd zeipyna
meie mipy yly za' oebk ,zenly mipya xaecny jk lr dxend
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קעח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc - dcp(iying meil)

.dpedkl dxizdl yi ote` lka jkitl ,dlrap minrt dnk welig
:`xnbd dtiqenàlà døîà àì àáé÷ò éaø óàåickda ãcçì §©©¦£¦¨Ÿ£¨¨¤¨§©¥¨
íéãéîìzä úàdkld la` .eixac lr aiydl erci m` ze`xl ¤©©§¦¦

.dpedkl dlqtp `le ,d`ia dpi`y `aiwr iax dcen dyrnl

äðùî

.d`ia z`xwp dawp z`ia lib dfi`n x`azd (:cn) lirl dpyna
:d`ia zaygp xkf z`ia lib dfi`n dpynd zx`an zrkòLz ïa¤¥©

ãçà íBéå íéðL,zixiyrd ezpyl cg` mei qpkpy -Bzîáé ìò àaL ¨¦§¤¨¤¨©§¦§
jkitle ,xac lkl d`ia ez`ia ,micli ila zny eig` zy` -dàð÷§¨¨

.mai lkk znd eig` iqkpa dkefe ezy` zeidlådvxi m` mle` ¤§
dyxblïúBð ïéàdlìécâiL ãò èbmeie dpy dxyr yly oa didie ¥¥¥©¤©§¦

on mixenb oiyeciw eidy eig` iyeciw zngn d`pwy iptn ,cg`
oi`e ,zrc oa epi`y oeik oiyexib mpi` df ly eiyexib eli`e ,dxezd

.dxezd on oiyeciw riwtdl mgeka

äcða ànhîå,dcp lrea oick mini zray `nhp dcp lr `a m` - §¦©¥§¦¨
dxeng ez`neheànèìmbïBzçz ákLîayiy e` akyy rvn - §©¥¦§¨©§

,eilrïBéìòkcba z`nehk didz rvnd z`nehe ,xnelk .af ly ¨¤§
miwyne milke` `nhne d`nehl oey`x `edy ,afd lr `yipy
,cg` meie mipy ryz oan zegt `edyk dilr `a m` la` .cala
`nh epi`e ,d`nehl oey`x wx envr `edy ,dcpa rbepk `l` epi`

.axrl xdhpe laehe cala cg` meil `l` drayl
åmileqtdn cg` `ed m`ìñBt.dia` zia znexzn odk za ez`iaa §¥
åodk `ed m`äîeøza ìéëàî Bðéàlr s` ,l`xyi za eznai z` §¥©£¦©§¨

.ez`iaa d`pwy it

ådnda rax m`î äîäaä úà ìñBtdaixwdl.çaænä éab ìò §¥¤©§¥¨¦©©¥©¦§¥©
oi` f`y ,milrad it lr e` ,xaca cg` cr wx didy ote`a xaecne

nl wxe ,heicdl d`pda zxzene zlwqp dndad.dxeq` gafåm` §
xaca micr ipy eidúì÷ñðdndadBãé ìòdnda oick ,[ellba-] ¦§¤¤©¨

.yi`l zraxpdäøBza úBøeîàä úBéøòä ìkî úçà ìò àa íàå§¦¨©©©¦¨¨£¨¨£©¨
od ixd d`ia ez`iay oeik ,oic zia zzin mda dxn`pyìò ïéúîeî¨¦©

øeèt àeäå ,Bãé.oiyper oa epi`e ohw `edy iptn ¨§¨

àøîâ

dvxie licbiyky rnyn ,licbiy cr hb ozep epi`y dpyna epipy
:`xnbd dywn .cala hb `l` dvilg dkixv dpi` ,dyxbl

dì ébñ èâa ,ìécâiLëìå,dvilg dkixv dpi`e hba dl ic m`d - §¦§¤©§¦§¥©¦¨
eNò ,àéðúäåz` minkgìBãâa øîàîk òLz ïa úàéaenk - §¨©§¨¨¦©¤¥©§©£¨§¨

eznaia lecb iyeciwy enky .eznaia lecb ly oiyeciw dyrn
`edyk mig`d cg` dilr `ayk jk ,mig`d x`y lr dze` mixqe`
jl yi dfne .eig` x`y lr dze` xqe` cg` meie mipy ryz oa

,wiiclìBãâa øîàn äîdyxbl dvexe maii `l seqal m`éøöèb C ©©£¨§¨¨¦¥
Bøîàîì,dl ozpy el` oiyeciwn dxhetl ick hb dl zzl jixv - §©£¨

Búwéæì äöéìçåtl ick dvilg mb dkixve -meai zwifn dxhe ©£¦¨§¦¨
,da dx`ypyòLz ïa úàéa óàdqpekl dvex epi` licbdyk m` ©¦©¤¥©

éøöCdl zzl[Búàéaì] (åøîàîì) èbd`pwy oipwdn dxhetl - ¨¦¥§¦¨
,ez`ia ici lr.Búwéæì äöéìçåitk cala hba dl ic `ly gkene ©£¦¨§¦¨

.epzpynn rnyny
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,áø øîà,epzpyn zpeek `id jk - ¨©©¨¦¨¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc - dcp(iriax meil)

`ld ,z`f xnel `pzd jixvdépéî éòa éàå éúøéì deáàî éòa éà¦¨¦¥£©¥§¦§¦¨¦¦¥
éúøéìixd ,xnelk .epnn eyxi evxi m`e eia`n eyxi evxi m` - ¥§¦

m` mdipia miwlgzn eidy itk eig` oia miwlgzn miqkpd ezzina
lgep `ed m` lcadd dne ,eicrla mdia`n mze` miyxei eid
z` lgp `l eli`k ewlg milhep eig` ote` lka ixd ,`l e` ligpne

.llk eia`
d`ian `xnbd:oey`x uexiz .mivexiz ipy,úLL áø øîàoi` ¨©©¥¤

dpeekd `l` ,eia`n lgep dpeekdíàä éñëða ìçBðen` iqkpa - ¥§¦§¥¨¥

,meia ea `id s` dznyìéçðäìdiqkp z`áàä ïî åéçàìeclepy §©§¦§¤¨¦¨¨
z` miyxei m`d zgtyn ipa eid ,clep did `l m`y .zxg` dy`n
myixene ,diqkp z` `ed yxei cle dl yiy oeik dzr j` ,diqkp

.eia`n eig`l ezzina
:`xnbd dtiqenàì øaeò ìáà ,ãçà íBé ïa à÷åãåen` z` lgep §©§¨¤¤¨£¨¨Ÿ

.eia`n eig`l diqkp z` ligpdlàLéøa úééî àeäc ,àîòè éàî©©£¨§¨¦§¥¨
,diptl dxaer zn rahd jxca ,dzny zxaerny iptn -ïaä ïéàå§¥©¥

Bnà úà LøBé¥¤¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc - dcp(iyiy meil)

:ayiil dqpn `xnbd,éléî éðä,miyyeg oi`y `tt ax xn`y ¨¥¦¥
exn`p,äöéìç ïéðòìmeie dxyr mizy xg`l uelgl d`a m`y §¦§©£¦¨

mipniq eidy xnel miyyeg oi` ,mipniq dl e`vn `le dewcae cg`
,uelgze `id dlecbe exypeïéLLBç ïeàéî ïéðòì ìáàexyp `ny £¨§¦§©¥§¦

.hb dkixve `id dlecbe
:`xnbd dgecììkî`vei zxn`y dn jezn -øîàc ïàîc ¦§¨§©§¨©

yïéLLBçe `id i`ce dlecby ezpeek ,exypy,úöìBç,dyweàäå §¦¤¤§¨
øîà÷ àîìòa ïéLLBçezernyny ,'miyyeg' `l` xn` `l ixde - §¦§¨§¨¨¨©

.i`ce epi`e ,`xnegl miyyegy
:dycg jxca `ax ixac z` zvxzne `xnbd zxfegíìBòì àlàdn ¤¨§¨

,zvleg dpi`e zp`nn dpi` cg` meie dxyr mizy zan `ax xn`y
xaecnä÷ãa àìc,mipniq dl yi m` dwcap `l -äöéìç ïéðòìe §Ÿ¨§¨§¦§©£¦¨

i`ce dlecb didzy jixvyïðéLééçokle mipniq d`iad `l `ny ¨§¦©
.zvleg dpi`øîà÷ éëåxn`y dne -àáøllkl dribdy dphw' §¦¨¨©¨¨

y ezpeek ,'mipniq d`iad dwfg dwica dkixv dpi` dizepyä÷æç£¨¨
`id,ïeàéîì,dwica dze` mikixvn eid ,wtqk xacd did m`y §¥

dkixv dpi`e mipniq d`iad i`ce `l` wtq o`k oi`y `ax xn`e
,o`nz `l okle `id dlecby miraewe ,dwicaäöéìçì ìáàdcen £¨©£¦¨

c `axàéòadkixvy -,ä÷éãadl xizdl ef dwfg lr mikneq oi`y ¨£¨§¦¨
.uelgl

:`xnbd dwiqnàúëìä ,àòcøäpî éîéc áø øîàdphw ewca m` ¨©©¦¦¦§©§§¨¦§§¨
`idy miraew oi` ,mipniq dl e`vn `le dizepy llkl ribdy

`l` ,dphwànL ïéLLBçe mipniq dl eid,eøLðzp`nn dpi` okle §¦¤¨¨§
.hb dkixv `l`

:dkldd z` dliabn `xnbd,éléî éðäåmipniqd exypy miyyegy §¨¥¦¥

`l` epi` ,`id dlecbeïîæ CBúa dLc÷c àëéälrady dti` - ¥¨§¦§¨§§©
,dphw dzidyk dze` yciwïîæ øçàì ìòáemizy za dziidpy ¨©§©©§©

ie dxyr,cg` meàkéàc[dfa yiy-]à÷éôñyi` zy` ly §¦¨§¥¨
,àúééøBàc,`id dlecbe mipniq d`iad xak dlirad zrya `ny §©§¨

,hba `l` oe`ina z`vei dpi` aeye ,mixenb oiyecw `id ef d`iae
àì àøwéòî ìáàiptl epiide ,dligzn `l` dilr `a `l m` la` - £¨¥¦¨¨Ÿ

miyyeg oi` ,lra `l okn xg`le ,dpy dxyr mizy dl enlypy
,`id dlecby xxean did m`y it lr s`y ,exype mipniq eid `ny
,opaxcn `l` df oi` ,hb dkixv dzid `l` oe`ina z`vei dzid `l
`ny yeygl mixingn oi` opaxc xeqi` yyg `l` o`k oi`y oeike

.`id dlecb
:yi`l jenqd `lten oica dycg dhiy,àðeä áø øîà`lten ¨©©¨

y yi`l jenqdìëàå Léc÷ä,cifna eycwd z`,ä÷Bìit lr s`e ¦§¦§¨©¤
xeqi` iabl ,miyper xa epi`e `ed ohw dxezd zeevn x`y iably
,eilr yprpe df xeqi` lr xdfeny ,lecbk epic 'exac lgi `l'

øîàpL(a e xacna)'øBcðì àéìôé ék Léà'`lteny ecnl o`kne ¤¤¡©¦¦©§¦¦§
,ycwd eycwde xcp excip yi`l jenqdål my) xg` mewna xn`p §

'ebe xcp xCi iM Wi`' (b,'Bøác ìçé àìy o`kneäàìôäa BðLiL ìk ¦¦¦Ÿ¤¤Ÿ©¥§¨Ÿ¤¤§§©§¨¨
[ycwd eycwde xcp excipy]a BðLéxeqi` llkBðéàL ìëå ,ìçé ìá ¤§§©©¥§Ÿ¤¥
.ìçé ìáa Bðéà äàìôäa§©§¨¨¥§©©¥

:`ped axl zriiqn `xnbdáéúîdywd -äãeäé øa àðeä áø ¥¦©¨©§¨
(àáøì)mixg` wxy mixaeqd (a"r onwl) mi`xen`d zhiy lr §¨¨

,envr ohwd `l la` ohw yicwdy ycwd lr miyprpáøì éòeiñì§©¥§©
àðeäohwd mby xaeqd `ped ax ixacl riiqn `ed ef `iyewae - ¨

.eycwd z` lk` m` yprp envr
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קעט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc - dcp(iying meil)

.dpedkl dxizdl yi ote` lka jkitl ,dlrap minrt dnk welig
:`xnbd dtiqenàlà døîà àì àáé÷ò éaø óàåickda ãcçì §©©¦£¦¨Ÿ£¨¨¤¨§©¥¨
íéãéîìzä úàdkld la` .eixac lr aiydl erci m` ze`xl ¤©©§¦¦

.dpedkl dlqtp `le ,d`ia dpi`y `aiwr iax dcen dyrnl

äðùî

.d`ia z`xwp dawp z`ia lib dfi`n x`azd (:cn) lirl dpyna
:d`ia zaygp xkf z`ia lib dfi`n dpynd zx`an zrkòLz ïa¤¥©

ãçà íBéå íéðL,zixiyrd ezpyl cg` mei qpkpy -Bzîáé ìò àaL ¨¦§¤¨¤¨©§¦§
jkitle ,xac lkl d`ia ez`ia ,micli ila zny eig` zy` -dàð÷§¨¨

.mai lkk znd eig` iqkpa dkefe ezy` zeidlådvxi m` mle` ¤§
dyxblïúBð ïéàdlìécâiL ãò èbmeie dpy dxyr yly oa didie ¥¥¥©¤©§¦

on mixenb oiyeciw eidy eig` iyeciw zngn d`pwy iptn ,cg`
oi`e ,zrc oa epi`y oeik oiyexib mpi` df ly eiyexib eli`e ,dxezd

.dxezd on oiyeciw riwtdl mgeka

äcða ànhîå,dcp lrea oick mini zray `nhp dcp lr `a m` - §¦©¥§¦¨
dxeng ez`neheànèìmbïBzçz ákLîayiy e` akyy rvn - §©¥¦§¨©§

,eilrïBéìòkcba z`nehk didz rvnd z`nehe ,xnelk .af ly ¨¤§
miwyne milke` `nhne d`nehl oey`x `edy ,afd lr `yipy
,cg` meie mipy ryz oan zegt `edyk dilr `a m` la` .cala
`nh epi`e ,d`nehl oey`x wx envr `edy ,dcpa rbepk `l` epi`

.axrl xdhpe laehe cala cg` meil `l` drayl
åmileqtdn cg` `ed m`ìñBt.dia` zia znexzn odk za ez`iaa §¥
åodk `ed m`äîeøza ìéëàî Bðéàlr s` ,l`xyi za eznai z` §¥©£¦©§¨

.ez`iaa d`pwy it

ådnda rax m`î äîäaä úà ìñBtdaixwdl.çaænä éab ìò §¥¤©§¥¨¦©©¥©¦§¥©
oi` f`y ,milrad it lr e` ,xaca cg` cr wx didy ote`a xaecne

nl wxe ,heicdl d`pda zxzene zlwqp dndad.dxeq` gafåm` §
xaca micr ipy eidúì÷ñðdndadBãé ìòdnda oick ,[ellba-] ¦§¤¤©¨

.yi`l zraxpdäøBza úBøeîàä úBéøòä ìkî úçà ìò àa íàå§¦¨©©©¦¨¨£¨¨£©¨
od ixd d`ia ez`iay oeik ,oic zia zzin mda dxn`pyìò ïéúîeî¨¦©

øeèt àeäå ,Bãé.oiyper oa epi`e ohw `edy iptn ¨§¨

àøîâ

dvxie licbiyky rnyn ,licbiy cr hb ozep epi`y dpyna epipy
:`xnbd dywn .cala hb `l` dvilg dkixv dpi` ,dyxbl

dì ébñ èâa ,ìécâiLëìå,dvilg dkixv dpi`e hba dl ic m`d - §¦§¤©§¦§¥©¦¨
eNò ,àéðúäåz` minkgìBãâa øîàîk òLz ïa úàéaenk - §¨©§¨¨¦©¤¥©§©£¨§¨

eznaia lecb iyeciwy enky .eznaia lecb ly oiyeciw dyrn
`edyk mig`d cg` dilr `ayk jk ,mig`d x`y lr dze` mixqe`
jl yi dfne .eig` x`y lr dze` xqe` cg` meie mipy ryz oa

,wiiclìBãâa øîàn äîdyxbl dvexe maii `l seqal m`éøöèb C ©©£¨§¨¨¦¥
Bøîàîì,dl ozpy el` oiyeciwn dxhetl ick hb dl zzl jixv - §©£¨

Búwéæì äöéìçåtl ick dvilg mb dkixve -meai zwifn dxhe ©£¦¨§¦¨
,da dx`ypyòLz ïa úàéa óàdqpekl dvex epi` licbdyk m` ©¦©¤¥©

éøöCdl zzl[Búàéaì] (åøîàîì) èbd`pwy oipwdn dxhetl - ¨¦¥§¦¨
,ez`ia ici lr.Búwéæì äöéìçåitk cala hba dl ic `ly gkene ©£¦¨§¦¨

.epzpynn rnyny
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,áø øîà,epzpyn zpeek `id jk - ¨©©¨¦¨¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc - dcp(iriax meil)

`ld ,z`f xnel `pzd jixvdépéî éòa éàå éúøéì deáàî éòa éà¦¨¦¥£©¥§¦§¦¨¦¦¥
éúøéìixd ,xnelk .epnn eyxi evxi m`e eia`n eyxi evxi m` - ¥§¦

m` mdipia miwlgzn eidy itk eig` oia miwlgzn miqkpd ezzina
lgep `ed m` lcadd dne ,eicrla mdia`n mze` miyxei eid
z` lgp `l eli`k ewlg milhep eig` ote` lka ixd ,`l e` ligpne

.llk eia`
d`ian `xnbd:oey`x uexiz .mivexiz ipy,úLL áø øîàoi` ¨©©¥¤

dpeekd `l` ,eia`n lgep dpeekdíàä éñëða ìçBðen` iqkpa - ¥§¦§¥¨¥

,meia ea `id s` dznyìéçðäìdiqkp z`áàä ïî åéçàìeclepy §©§¦§¤¨¦¨¨
z` miyxei m`d zgtyn ipa eid ,clep did `l m`y .zxg` dy`n
myixene ,diqkp z` `ed yxei cle dl yiy oeik dzr j` ,diqkp

.eia`n eig`l ezzina
:`xnbd dtiqenàì øaeò ìáà ,ãçà íBé ïa à÷åãåen` z` lgep §©§¨¤¤¨£¨¨Ÿ

.eia`n eig`l diqkp z` ligpdlàLéøa úééî àeäc ,àîòè éàî©©£¨§¨¦§¥¨
,diptl dxaer zn rahd jxca ,dzny zxaerny iptn -ïaä ïéàå§¥©¥

Bnà úà LøBé¥¤¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc - dcp(iyily meil)

,mlyéà÷ äLãò íB÷îaxeriy ea yi eli`k zeaiyg el ozep - ¦§£¨¨¨¥
,ez`neh zaiq idefy dgkedde .dycrkàúøet øñç eléà àäc§¨¦¨¥§¨

øáà,xa`d ly ezenilyn hrn xqgp eli` ixdy -àénèî÷ éî- ¥¤¦¨§©§¨
iptn `ed jgxk lre ,xzei `nhn epi` f` ixd ,`nhi xa`d ike
zakya ok oi`y dn .dycr xeriyk aygp epi`e ezeaiyg dlhay
iably iptn `ed mrhd gxkdae ,edyna z`nhn `id cinzy ,rxf

.uxyan xzei rxf zakya xneg yi d`neh xeriy
oi`y dn ez`neh dwelg oi` uxydy uxya xneg' `ziixaa epipy
zxxan `xnbd .dwelg rxf zaky ly dz`nehy ,'rxf zakya ok

:`ziixad zpeek idn.àéä éàî ,Búàîeè ä÷eìçc òøæ úáëL¦§©¤©©£¨§¨©¦
àîéìéàyiy weligl `pzd zpeekïéaly rxf zakyìàøNé ¦¥¨¥¦§¨¥

,z`nhnyìrxf zakyíéøëðcxnel xyt` i` ixd ,z`nhn dpi`y §§¨§¦
ik ,jkàkéà énð àëäyi mivxya o`k mb -íéc øaëòmid xakr - ¨¨©¦¦¨©§¨§¨

`nhn epi`yäLaéc øaëòå.`nhnyàlàweligl `pzd zpeek §©§¨§©¨¨¤¨
yiy,ìBãâì ïè÷ ïéaohw ik ,dfk welig epivn rxf zaky iably ¥¨¨§¨

cg` meie mipy ryz oae ,ixwa `nhn epi` mipy ryz oan zegt
,lecbl ohw oia welig oi` uxy iabl ok oi`y dn .`nhne lecb aygp

.ezzina `nhn enei oa uxy elit`y
rxf zakyy ,lirl i`lipg ax xn`y oicd z` cinrn `tt ax

:mi`pz zwelgna ,drbna `nhl dycrk xeriy dkixváø øîà̈©©
.éàpúk ,àtt`l` ,rxf zakya rbn z`neh dyxtzp `l dxezay ¨¨§©¨¥

,`ziixaa epipye ,etebn ixw d`exd z`neh wxúBaøì ïépîz` mb ¦©¦§©
dòøæ úáëLa òâBð,ezribpa `nhpy,'Léà Bà' øîBì ãeîìzs`y ¥©§¦§©¤©©§©¦

weqtl `ziixad zpeeky `tt ax oiade .`nhp rxf zakya rbepd
uxW lkA rBi xW` Wi` F`' (d ak `xwie) uxya rbep iabl xn`py¦£¤¦©§¨¤¤
s` zeaxl ze`ae ,zexzein 'yi` e`' zeaizdy ,'ebe 'Fl `nhi xW £̀¤¦§¨

.rxf zakya rbepd z`a éàpz éâéìôeàîìòdnka epivne - §¦¦©¨¥§¨§¨
epicn cnlpy ,mieqn xac ly epic iabl ,mi`pzd ewlgpy zenewn

.dnecke dey dxifb e` a` oipa ici lr xg` xac ly,éøîàc àkéàc§¦¨§¨§¦
dpéî ïec,xg`d xaca zwqerd dyxtdn oicd xwir z` cnlz - ¦¨
dpéîeik ,zxg`d dyxtdn cnlz `edd oicd ihxt z` mbe - ¦¨

.eihxt z` mb cenll dz` jixv myn exwir z` zcnly mewnn
dpéî ïec ,éøîàc àkéàåzwqerd dyxtdn oicd xwir z` cnlz - §¦¨§¨§¦¦¨

,xg`d xacadøúàa é÷Bàå,enewna oicd z` cnrd jk xg` la` - §¥§©§¨
`le ,`edd xacd ipic x`yn eihxt z` cenll ytgz xnelk
rxf zakyy oicd xwir z`y oeike .xg`d xaca zwqerd dyxtdn
lr ,uxy lv` azkpy 'yi` e`' oeyld xezin epcnl rbna z`nhn

,`nhl dxeriy iabl mi`pz mze` ewlgi jgxkøîàc ïàîìlka §©§¨©
xg` xacn xac ly cenil,dpéîe dpéî ïecoec' dligz ,o`k s` ¦¨¦¨

,uxyn rxf zakya df oic cnlz ,'dpinäîdõøM`nhnäòéâða ©¤¤¦§¦¨
òøæ úáëL óàz`nhn'dpéîe' ,äòéâðaz` epnn cnlz ok enke - ©¦§©¤©¦§¦¨¦¨

,oicd ihxtäîdõøMxeriy jixväLãòëa,erbna `nhl ickóà ©¤¤§©£¨¨©
òøæ úáëLxeriy dkixväLãòëa.drbna `nhl ickøîàc ïàîìe ¦§©¤©§©£¨¨§©§¨©

xg` xacn xac ly cenil lka,døúàa é÷Bàå dpéî ïeco`k s`, ¦¨§¥§©§¨
,uxyn rxf zakya df oic cnlz ,'dpin oec' dligzäîdõøM ©¤¤

`nhnòøæ úáëL óà äòéâðaz`nhn'døúàa é÷Bàå' ,äòéâða- ¦§¦¨©¦§©¤©¦§¦¨§¥§©§¨
ixw lra ly epic lv` ,enewna dfd oicd z` gpd jk xg` la`

,epnn eihxt z` cnlze ,aezka yxetndòøæ úáëM äîxeriy ©¦§©¤©
dz`nehäàBøìelit` `ed ixwòâBðì óà ,eäMîadxeriy da §¤§©¤©§¥©

elit`.eäMîa§©¤
:`tt ax ixac z` dgec `xnbdïúð áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©¨¨

déì éaøî÷ õøLc 'Léà Bà'îc éànî ,àtt áøìjl oipn - §©¨¨¦©§¥¦§¤¤¨§©¥¥
oicd z` zeaxl ezpeek ,'yi` e`' aezkd oeyl z` `pzd xikfdyky
z`neh ly dyxta exn`py zeaiz oze`n rxf zakya rbep ly

.mivxyî àîìéc(c ak my) weqtdepnî àöz øLà Léà Bà' ¦§¨¥¦£¤¥¥¦¤
,'òøæ úáëL,d`neha miycw zlik` xeqi` iabl xn`pyéaøî÷ ¦§©¨©¨§©¥

dpéîe dpéî ïec àîìò éleëãe ,déìcenll yi o`k zercd lkle - ¥§¥¨§¨¦¨¦¨
xaeqy inl mb ixdy .eihxt z` mbe oicd xwir z` mb dyxt dze`n
miweqtn eihxt z` cenll jixv zxg` dyxtn cnlpy oic lkay

d o`k ixd ,['dxz`a iwe`e'-] epipra exn`pydzaxzp eay weqt
,ixw zii`xa ,oipr eze`a `ed s` wqer rxf zakya rbn z`neh
edyna `edy ,rbna `nhl dxeriy z` mb epnn cenll yi jkitl

.ixw d`exd oick
:`xnbd dtiqenéàpúì eäðéìéiLdf xac daiyid ipa el`y - ©§¦§§©¨¥

`ziixa zpeekzn weqt dfi`l ,`ztqezd z` mipey eidy minkgl
,jka ewlgp md mbe ,eféðúc àkéàef `ziixa mipey yi -,àtt áøk ¦¨§¨¥§©¨¨

(d ak `xwie) uxya xn`py weqtl `ziixad zpeeky mix`an eidy
,'ebe 'Fl `nhi xW` uxW lkA rBi xW` Wi` F`'éðúc àkéàåyie - ¦£¤¦©§¨¤¤£¤¦§¨§¦¨§¨¥

ef `ziixa mipey,ïúð áøc déøa àðeä áøkzpeeky mix`an eidy §©¨§¥§©¨¨
F`' (c ak my) d`neha miycw zlik` xeqi`ay weqtl `ziixad

.'rxf zakW EPOn `vY xW` Wi ¦̀£¤¥¥¦¤¦§©¨©

äðùî

z`veid d`neha mi`nhn wepize zwepiz izni`n zx`an dpynd
:mtebnú÷Bðzelit`,ãçà íBé úa`id ixd ,dxewnn mc `viy ¦¤©¤¨

äcða äànhîdidzyke .milke mc` `nhl dcp ly oic dl yi - ¦©§¨§¦¨
,íéîé äøNò úamitevx mini dyly dz`x oey`xd meil sqepa m` ©£¨¨¨¦

meid cr ipinyd meidn`id ixd ,dzcill ixiyrdäáéæa äànhî¦©§¨§¦¨
.dliahe miiwp dray zxitq dkixve ,'dlecb daf' ly oic dl yi -

oke÷Bðzelit`,ãçà íBé ïa`ed ixd ,aef epnn `viy.äáéæa ànhî ¦¤¤¨¦©¥§¦¨
:enei oa wepiza mitqep mipicíéòâða ànhîe.exya lr eid m` ¦©¥¦§¨¦

úî àîèa ànhîe.d`nehd a`a `nhp ixd ,zna rbp m` -÷÷Bæå ¦©¥¦§¥¥§¥
eig` zy` z`,íeaéìelit` `ed clepe ,mipa ila eig` zn m`y §¦

lcbiy cr `ypidl dxeq` eig` zy` ,eig` zny mcew zg` dry
.dl uelgi e` dze` maiieåokøèBten` z`,íeaiä ïîzn m` s`y §¥¦©¦

on dxeht en`e ,oa eia`l didy xacd aygp ,clepy meia cin
.meaidìéëàîeen` z`,äîeøzaza en`e odk eia` did m`y ©£¦©§¨

`id ,dpnn rxf xi`yde dlra zn m`y `ed oicdy] l`xyi
.meia ea dnexza en` zlke` ,[dnexza lek`l dkiynnåokìñBt §¥

mixg`,äîeøzä [ïî] (úà).`xnba x`aziy itk ¦©§¨
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קפ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc - dcp(iriax meil)

.zycewn dpi` jkitl
ìL ,øîà ïðçBé éaøåeäééðéa àkéà äðL ïéáeLç äðLa íBé íéL- §©¦¨¨¨©§Ÿ¦§¨¨£¦¨¨¦¨¥©§

miaygp dipyd dpyd jezn mei miyely m`d ,`ed mdipia lcadd
,'d`iaa zycwzn mipy yely za' xn`y xi`n iaxl ,dnily dpyk
yely za' zaygp f` xaky ,cala mei miyelye miizpy zal ezpeek
eli`e .dpyk miaygp dpya mei miyely ezhiyly iptn 'mipy
exn` okle ,dpyk miaygp mpi` dpya mei miyely minkg zhiyl

.d`iaa zycwzn cg` meie mipy yely xg` wxy
:i`pi iax iac zhiy lr dywn `xnbd,éáéúéî`ziixaa epipy ¥¦¥

zwepizyìL úa,ãçà íBéå íéðL ézL úa eléôàå ,íéðL L ©¨Ÿ¨¦©£¦©§¥¨¦§¤¨
,äàéáa úLc÷úî,dpyk aygp dpya cg` meiy oeikéaø éøác ¦§©¤¤§¦¨¦§¥©¦

,íéøîBà íéîëçå .øéàîdidzy cr d`iaa zycwzn dpi`úa ¥¦©£¨¦§¦©
ìL.ãçà íBéå íéðL L ¨Ÿ¨¦§¤¨
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.ÂÈÁ ÔÈÈ[fhelÈÙ‡ ÂÈÏÚ ÌÈL„˜Ó ÔÈÈ „Á‡ ˜ÏÁÂ ÌÈÓ ÌÈ˜ÏÁ ‰LBÏLa ‚ÊÓ‰Ï Èe‡¯L Ck Ïk ˜ÊÁ ‡e‰ Ì‡ elÈÙ‡ ©¦©£¦¦¨¨¨¨¤¨§¦¨¥¦§¨£¨¦©¦§¥¤¤¨©¦§©§¦¨¨£¦
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éç ïéé [æè.כלל מים לתוכו נתן שלא יין -
éåàøë âåæî [æé,מהיין פעמים שלוש מים שיוסיף או היינו -

מהיין פעמים לשש קרוב עד - יותר שיוסיף .22או

äâéæî àìá [çé- עצמו ביין מחשבים המזיגה שיעור את -

מוסיפים שהיצרנים מצוי ובזמננו ותמציות, תוספות ללא
הרצויה, המזיגה את לשער ניתן לא ולכך שונות, תמציות
ייןֿ של מרבית מידה בו שיש יין ליקח להשתדל ויש

.25טבעי

zetqede mipeiv

בהערה.22) להלן הובא ס"ט רד בסימן כמבואר
עליו23) מברך הרוב הם המים אפילו במים שמזגו יין ט: סעיף

גדולה מזיגה ע"י לשתיה שראוי חזק יין הוא אם הגפן פרי בורא
שאל"כ זו מזיגה ע"י יין במקום לשתותו אדם בני ודרך כזו
שיש במים מששה אחד הוא היין ואם אדם כל אצל דעתו בטלה
בכל הגפן פרי בורא עליו מברכין אין כמותו פעמים ו' במים
חלקים בששה כלום חשוב אינו יין טעם בו שיש שאע"פ ענין

מים.
Ò"‚עד"ז24) ‚Ù˜ ÔÓÈÒ·מכל המזון: ברכת של יין לענין

כלל, למוזגו א"צ מזיגה בלא ערב שהוא חזק היין אין אם מקום
הקבלה. פי על יין כל למזוג נוהגין מקומות ובקצת

Ê"ÈÒ ·Ú˙ ÔÓÈÒ·Â:בפסח כוסות ד' בשתיית מזיגה חיוב לענין
כלל. מזיגה צריך ואין חזקים אינן שלנו יינות וסתם

לשתותם25) 'שהדרך שבזמננו יינות על לומר אפשר שאי כיון

טעם נפגם היה תמציות מוסיפים היו לא לו שהרי כזו' במזיגה
נפגם וכאשר כראוי. מזוג הוא אין ושוב - המזיגה בעקבות היין
עליו לברך (בכדי הרוב אחר הולכים המים מחמת היין טעם
לפחות שיהיה וצריך ה"ו), פ"ז הנהנין ברכת סדר - 'הגפן'

יין. אחוז חמישים
מוסיפים שאין יבש) יין (או מעולה מאיכות יינות ליקח יש ולכך
לשתותם ש'דרך לומר ניתן עליהם ומים, תמציות הרבה בהם
'כשר היין על המסומן על בזה להסתמך די ולא כזו', במזיגה
בששית כבר יין כל מכשירים מקומות שבכמה כיון - לקידוש'

טבעי. יין
יכול אינו הקידוש קודם בביתו מים למזוג שהמעוניין שכן וכל
הוסיפו שלא יודע כן אם אלא מזיגה', 'שיעור היין בעצמו לשער

ביין. תמציות

•
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Áמדליק במה פרק לקרות מזכירמותר הוא שהרי הנר לאור ין
ויטה: ישכח ואיך שבת איסור

Ëשאימת מפני במחזורים הכפורים יום בליל לקרות נוהגים
יטו: ולא עליהם הכפורים יום

Èולסדר התינוקות יקראו מהיכן הנר לאור לראות יכול הרב
קורא והשאר הנר לאור הספר מתוך בפיו הפרשיות ראשי
כל אלא בלבד פרשיות ראשי ולא התינוקות את לסייע פה בעל
אפילו בספר לראות צריך ובקצת פה בעל הפרשה קצת שיודע
תמיד בספר מעיין שאינו שמאחר מותר זה הרי הפרשה באמצע

ולהטות. לשכוח יבא ולא בזה היכר לו יש

בספר ההגדה לקרות מותר בשבת להיות שחל פסח ליל לפיכך
ואינו קצת בפיו שגורה תהא שלא הארץ עם שאין לפי הנר לאור
מותר בספר כולה כשקורא (ואף לפרקים אלא בספר לעיין צריך
שבת בכל שאומרים הזמירות הדין והוא לזה) צריך שאינו כיון
הספר מתוך לאמרן יכול פה בעל קצת בהן שרגיל מי השלחן על
הנר לאור שם מתפלל הכנסת לבית בשבת שהמשכים שכן וכל

שהוא דברים ושאר שהתפלה מותר שזהו יום מבעוד הדולק
אסור ללמוד אבל מההגדה יותר בפיו שגורים הם לאמרם רגיל

לנר: שצריך בענין עדיין אפל החדר אם יום הוא אפילו

‡È(לזה זה (בין להבחין רב עיון וצריך לזה זה הדומין כלים
בגדיו בין להבחין ואפילו הנר לאור לבדקן אסור ביניהם
מה הוא מסתכל אבל לזה זה דומים הם אם אסור אשתו לבגדי
ומפני הנקיות מפני לו שהתירו הנר לאור שבקערה ומה שבכוס
כל וכן הפסולת מתוך האוכל ירק לברור הדין והוא הסכנה

בזה: כיוצא

·Èהדומין קערות או כוסות לבדוק לו אסור קבוע שאינו שמש
הוא וצריך מכירן שאינו מפני הנר לאור ביניהם ולהבחין
אבל ויטה ישכח ושמא ביניהם שיבחין עד הרבה בהם לעיין
להבחין הרבה עיון צריך אינו ומכירן הואיל הקבוע השמש
מורין אין אבל אותו מונעים אין לבדוק בא אם לפיכך ביניהם

שמקרב דכיון מותר שהוא אע"פ לבדוק לכתחלה לנרלו ידיו
שבנר. מהשמן יסתפק שמא חוששים ביניהם להבחין
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד תמוז, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... ויה"ר שכל ענין ריב האחים ילך הלוך ופחות, ויבוא ויגיע הזמן שהאחים יתאימו לתוכן ותואר 

שם זה - אחוה ורעות. ובודאי למותר להוסיף ג"כ פירוש תקותי באופן מילוי והתגשמות אחוה זו, שהרי 

]ושלום שני היצרים[, או  והבהמית  ושלום הנפש האלקית  והגוף  על שלום הנשמה  שלום אמתי מבוסס 

בלשון רבינו הזקן שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה. ומובן מעצמו שאי אפשר שנפש האלקית 

תשלים עם שלטון נפש הבהמית, בה בשעה שמאידך גיסא גם נפש הבהמית ואפילו יצר הרע יש בהם ניצוץ 

קדושה אלא שיש להגביר ולהלהיב את הניצוץ ועד שייעשה נר אבוקה ושלהבת אש ואור, להגביר הצורה 

על החומר והרוח על הגשם והאלקי שבאדם על הבהמי שבו. מכאן שהשלום האמתי והקיים ואחוה ורעות 

אמתית - מיוסדים ומבוססים על תורתנו הנצחית תורת חיים ומצותי', וכפסק דין המורה הגדול הרמב"ם: 

כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם )סוף הלכות חנוכה(.

... בעמדי עדין תחת רושם ההתועדות דיום הגאולה, ארשה לעצמי לסיים בפתגם שהשמיע כ"ק 

מו"ח אדמו"ר בבואו לארצות הברית בנוגע לגאולתו והוא, אשר הצלתו אז, ובאופן נסיי, היא לא הצלה 

פרטית כי אם הצלת כל עניני התורה שנלחם עליהם, שהרי זו היתה סיבת המאסר; והמסקנא בארצות 

הברית צריכה להיות - חינוך תורני בלי פשרות, עכ"ל. ויש לבאר השייכות, שכיון שהעבודה היתה במסירות 

נפש, היפך החשבון עפ"י דרך הטבע, שזהו דורש ענין המס"נ, עבודת עצם הנפש שאיננו מתחלק ובשוה 

עומד ובתוקף בכל חלקי הנשמה והגוף, שמצד זה נשללת עצם מציאות פשרה, האפשרית רק במקום שיש 

שם עיקר וטפל ומוותרים על הטפל מפני העיקר, אבל כשמגיעים להעצם שבכל פרט, הרי משתוה הטפל 

דטפל עם העיקר דעיקר; או, בהנוגע למעלת בני ישראל, הנה כלשון רבינו הזקן כל ישראל אחים ממש מצד 

שורש נפשם בהוי' אחד; בדוגמא זו בהנוגע לתורה ומצותי', כשישנה גזרה על עצם מציאות המצוה - גם 

על ערקתא דמסאנא מוסרים נפשם; ובדוגמא זו גם בהנוגע לארץ ישראל מצד העצם שלה, זה שהיא ארץ 

אשר עיני הוי' אלקיך בה - אין חילוק, בזמן, בין מראשית השנה ועד אחרית שנה, ועל דרך זה במקום, 

מאבן שתי' בקה"ק ועד לעפר בקצה הגבול, וכמו שנאמר כי רצו עבדיך את אבני' ואת עפרה יחוננו, כסיפור 

חכמינו ז"ל במס' כתובות, בסופה.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן.
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éç ïéé [æè.כלל מים לתוכו נתן שלא יין -
éåàøë âåæî [æé,מהיין פעמים שלוש מים שיוסיף או היינו -

מהיין פעמים לשש קרוב עד - יותר שיוסיף .22או

äâéæî àìá [çé- עצמו ביין מחשבים המזיגה שיעור את -

מוסיפים שהיצרנים מצוי ובזמננו ותמציות, תוספות ללא
הרצויה, המזיגה את לשער ניתן לא ולכך שונות, תמציות
ייןֿ של מרבית מידה בו שיש יין ליקח להשתדל ויש

.25טבעי

zetqede mipeiv

בהערה.22) להלן הובא ס"ט רד בסימן כמבואר
עליו23) מברך הרוב הם המים אפילו במים שמזגו יין ט: סעיף

גדולה מזיגה ע"י לשתיה שראוי חזק יין הוא אם הגפן פרי בורא
שאל"כ זו מזיגה ע"י יין במקום לשתותו אדם בני ודרך כזו
שיש במים מששה אחד הוא היין ואם אדם כל אצל דעתו בטלה
בכל הגפן פרי בורא עליו מברכין אין כמותו פעמים ו' במים
חלקים בששה כלום חשוב אינו יין טעם בו שיש שאע"פ ענין

מים.
Ò"‚עד"ז24) ‚Ù˜ ÔÓÈÒ·מכל המזון: ברכת של יין לענין

כלל, למוזגו א"צ מזיגה בלא ערב שהוא חזק היין אין אם מקום
הקבלה. פי על יין כל למזוג נוהגין מקומות ובקצת

Ê"ÈÒ ·Ú˙ ÔÓÈÒ·Â:בפסח כוסות ד' בשתיית מזיגה חיוב לענין
כלל. מזיגה צריך ואין חזקים אינן שלנו יינות וסתם

לשתותם25) 'שהדרך שבזמננו יינות על לומר אפשר שאי כיון

טעם נפגם היה תמציות מוסיפים היו לא לו שהרי כזו' במזיגה
נפגם וכאשר כראוי. מזוג הוא אין ושוב - המזיגה בעקבות היין
עליו לברך (בכדי הרוב אחר הולכים המים מחמת היין טעם
לפחות שיהיה וצריך ה"ו), פ"ז הנהנין ברכת סדר - 'הגפן'

יין. אחוז חמישים
מוסיפים שאין יבש) יין (או מעולה מאיכות יינות ליקח יש ולכך
לשתותם ש'דרך לומר ניתן עליהם ומים, תמציות הרבה בהם
'כשר היין על המסומן על בזה להסתמך די ולא כזו', במזיגה
בששית כבר יין כל מכשירים מקומות שבכמה כיון - לקידוש'

טבעי. יין
יכול אינו הקידוש קודם בביתו מים למזוג שהמעוניין שכן וכל
הוסיפו שלא יודע כן אם אלא מזיגה', 'שיעור היין בעצמו לשער

ביין. תמציות

•
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Áמדליק במה פרק לקרות מזכירמותר הוא שהרי הנר לאור ין
ויטה: ישכח ואיך שבת איסור

Ëשאימת מפני במחזורים הכפורים יום בליל לקרות נוהגים
יטו: ולא עליהם הכפורים יום

Èולסדר התינוקות יקראו מהיכן הנר לאור לראות יכול הרב
קורא והשאר הנר לאור הספר מתוך בפיו הפרשיות ראשי
כל אלא בלבד פרשיות ראשי ולא התינוקות את לסייע פה בעל
אפילו בספר לראות צריך ובקצת פה בעל הפרשה קצת שיודע
תמיד בספר מעיין שאינו שמאחר מותר זה הרי הפרשה באמצע

ולהטות. לשכוח יבא ולא בזה היכר לו יש

בספר ההגדה לקרות מותר בשבת להיות שחל פסח ליל לפיכך
ואינו קצת בפיו שגורה תהא שלא הארץ עם שאין לפי הנר לאור
מותר בספר כולה כשקורא (ואף לפרקים אלא בספר לעיין צריך
שבת בכל שאומרים הזמירות הדין והוא לזה) צריך שאינו כיון
הספר מתוך לאמרן יכול פה בעל קצת בהן שרגיל מי השלחן על
הנר לאור שם מתפלל הכנסת לבית בשבת שהמשכים שכן וכל

שהוא דברים ושאר שהתפלה מותר שזהו יום מבעוד הדולק
אסור ללמוד אבל מההגדה יותר בפיו שגורים הם לאמרם רגיל

לנר: שצריך בענין עדיין אפל החדר אם יום הוא אפילו

‡È(לזה זה (בין להבחין רב עיון וצריך לזה זה הדומין כלים
בגדיו בין להבחין ואפילו הנר לאור לבדקן אסור ביניהם
מה הוא מסתכל אבל לזה זה דומים הם אם אסור אשתו לבגדי
ומפני הנקיות מפני לו שהתירו הנר לאור שבקערה ומה שבכוס
כל וכן הפסולת מתוך האוכל ירק לברור הדין והוא הסכנה

בזה: כיוצא

·Èהדומין קערות או כוסות לבדוק לו אסור קבוע שאינו שמש
הוא וצריך מכירן שאינו מפני הנר לאור ביניהם ולהבחין
אבל ויטה ישכח ושמא ביניהם שיבחין עד הרבה בהם לעיין
להבחין הרבה עיון צריך אינו ומכירן הואיל הקבוע השמש
מורין אין אבל אותו מונעים אין לבדוק בא אם לפיכך ביניהם

שמקרב דכיון מותר שהוא אע"פ לבדוק לכתחלה לנרלו ידיו
שבנר. מהשמן יסתפק שמא חוששים ביניהם להבחין
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שהוא כיון נפט של נר אבל שמן של בנר אמורים דברים במה
ויש לכתחלה לו ומורין ממנו שיסתפק חוששים אין מאוס
לבדוק מותר קבוע שאינו שמש אפילו נפט של שבנר אומרים
על לסמוך ויש להטות יצטרך ולא רב שאורו מפני לאורו

סופרים: בדברי להקל דבריהם

‚Èמשום הנרות בפני ערומים יהיו שלא הקטנים לכסות נהגו
ערום): הנר בפני לעמוד סכנה יש בחול (וגם מצוה ביזוי

חֿיג סעיפים הנר לאור בשבת לעשות האסורים דברים ערה סימן ב חלק

אדם‡ לכל אסור ישראל בשביל הנר את שהדליק נכרי
בשבילו הודלק שלא למי אפילו בשבת לאורו להשתמש
תורה של גמורה מלאכה ונעשית הואיל חכמים בזה שהחמירו
בשביל עצים מדורת הבעיר אם וכן בשבת ישראל בשביל
ואפילו בשבת כנגדה להתחמם מישראל אדם לכל אסור ישראל

לו וקצץ הישראל ששכרו כגון עצמו לטובת נתכוין הנכרי אם
מדורה לו ויבעיר נרות לו שידליק ויום יום כל בעד וכך כך שכר
ולא והבערה והבערה והדלקה הדלקה כל בעד לו שקצץ או
כדי מעצמו עושה הוא אלא בשבת ולהבעיר להדליק צוהו
שהואיל בשבת ממלאכתו ליהנות אסור אעפ"כ בשכרו להרבות
עיקר הרי המלאכה מגוף בשבת נהנה יהא הישראל וגוף
מגוף נהנה אינו הנכרי שהרי בשבילו בשבת נעשית המלאכה
המלאכה גוף בעשיית מתכוין והוא משכרה אלא המלאכה
שעשיית נמצא בשבת ממנה הישראל שיהנה בשביל בשבת
לגזור ויש בשבת ממנה כשיהנה בשבילו היא השבת מלאכת
יהיה אם הנאתו בשביל בשבת לעשותה לו יאמר שמא גזרה

הנאתו: בשביל עשייתה כשעיקר ממנה ליהנות לו מותר

א סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

•
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הפרק: בגללתוכן רק לה' באהבה שמתעורר אדם

"עקרה" בשם נקרא מלמעלה ההתעוררות

" דכאשר לכך הסיבה את לבאר ימשיך זה איש[בפרק

תחילה (הקבמזריע נולדת"" מלמעלה) האדם את מעורר ה

" זוטארק להקבאהבה אתערותא"" ישנה כאשר ורק ה,

) כדבעי תחילה"דלתתא מזרעת בחינת"אשה נולדת (

רבה" לה':]אהבה "

,øëæ úãìåé äìçú úòøæî äùàäùëù ùåøéôä åäæå
.äá÷ð úãìåé äìçú òéøæî ùéà ë"àùî

øøåòî íãàäù äàøéå äáäàäù òãåð äðä éë
äàøéå äáäàì àúúìã àúåøòúà ÷ø íä åùôðá

.àìéòìã àúåøòúà úðéçáá ,äìòîìî íéàáä
עצמו, בכח בליבו, לנטוע לאדם לו אפשר אי
האלקי כשהאור רק אלא אמיתיות, ה' ויראת ה' אהבת

באמת. בנפשו וקבוע מאיר

אדם ירגיש שלא גשמי, לדבר ויראה באהבה וכמו
הדבר אם אלא ממנו ופחד יראה או דבר לאיזה אהבה
הגשמיות, עיניו לנגד גשמי מקום בקירוב אם לפניו,
שכלו ועיני במוחו שיש רוחני, מקום בקירוב עכ"פ או
שזה עד פרטיו לכל ההוא הדבר של ברורה צורה
הרוחנית) או (הגשמית זו וראי' הדבר, את רואה כאילו
הדבר אל להתקרב אם - בלב רגש באדם המולידה היא
שאינו דבר משא"כ (יראה), ממנו להתרחק או (אהבה)
יוליד לא הדבר בטיב ויתבונן כשיחשוב גם ב"עולמו",

להדבר. אמיתי רגש בנפשו

בנפשו אלקות גילוי אין דאם השם, בעבודת וכך
יתברך אלקותו גילוי רואות עיניו "כאילו עד ובמוחו
ויראה אהבה בליבו לעורר לאדם אפשר אי ממש",

קיום. שום זו להתעוררות ואין אמיתיות,

כלומר, מלמעלה", הבאים ויראה "אהבה ענין וזהו
בנפשו. האלקי אור גילוי מחמת

אלא מלמעלה אור להתגלות זוכה האדם אין אולם
האהבה את לעורר עצמו בכח תחילה מתייגע א"כ
הדעת בהעמקת ההתבוננות ידי על בליבו, לה' והיראה
לו נמשכות מדה, כנגד מדה שאזי, יתברך, בגדולתו

מלמעלה". ויראה "אהבה

òâééîù ,äìçú äîã÷ àúúìã àúåøòúàä íà ïëìå
,'åë åúðéá çåøî äàøéå äáäà ãéìåäì åîöò úà
äâøãîå äðéçáî àìéòìã àúåøòúàä êùîð éæà
óåñ ïéà øåà øéàîù úåéçäå øåàä úéîéðôî ,äåáâ
åéìò äøòéù ,øëæ úãìåé æ"éòå .ìàøùé úñðëá ä"á
,äáø äáäà úðéçáá äáäàä úåéäì íåøîî çåø
àáàúùàìå ììëéì õåôçéù ,åùôð úâùäî äìòîì

.'åë
ויראה אהבה להוליד מתייגע שהאדם זה בשכר
אורו בפנימיות נפשו את מאיר שהקב"ה זוכה בליבו,
"זיו רק (ולא ממש ב"ה סוף אין אור היינו יתברך,
נולדת ועי"ז הבא), ועולם עדן בגן המאיר השכינה"
להכלל גדולה בתשוקה לה', רבה אהבה אצלו

ב"ה. סוף אין באור ולהתבטל
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,äèîìî àúúìã àúåøòúà ïéàù íâä íéîòôì êà
øøåòì äìçú àìéòìã àúåøòúà êùîð äæ ìë íò
.äìçú òéøæî ùéà '÷ðä åäæå ,àúúìã àúåøòúà

לעבודתו עצמם את מעוררים בנ"י כשאין גם
הוא חסד, חפץ הוא שהקב"ה להיות הנה יתברך,
אהבת דמפני לתשובה, ישראל נשמות לב את מעורר
אורו את להשפיע מקדים ישראל, לכנסת הקב"ה
חצות בכל כמו אליו, באהבה שמתעוררים טרם עליהם
והחזירנו מתפללים וכן כו', ישאג שאוג הקב"ה לילה
ונשובה. אליך ה' השיבנו לפניך, שלימה בתשובה
ואומרת כיונה שמנהמת קול בת רז"ל שאמרו "וזהו
ופ"ב דברכות, רפ"ק בגמ' כנזכר כו' לבנים אוי
וזהו שובבים, בנים שובו ואמרה קול בת יצתה דחגיגה
מי"ג נמשכים והם שמלמעלה הכרוזין ענין בזהר מ"ש

בתשובה". לעורר הרחמים מדות

תחילה". מזריע "איש ענין וזהו

éìá äëùîðù ïåéë ,åæ àìéòìã àúåøòúàå
úåéðåöéç úðéçáî ÷ø äðéà ,àúúìã àúåøòúà

,ä"á óåñ ïéà øéàîù úåéçäå øåàä
בדרך האדם בנפש המאיר האלקי האור אולם,
אינו האדם, התעוררות הקדמת בלי מלמעלה, מתנה
האור", "פנימיות ולא האור" "חיצוניות בחינת אלא
נתפס להיות שיוכל עד המתצמצם האלקי השפע שהוא

בנבראים.

àúåøòúà úååäúä ë"â úøøåòî àéäù é"ôòà ïëìå
ùéù øçàî ,äãìåä úðéçá äùòðå àúúìã
êà ,àúúìã àúåøòúàå àìéòìã àúåøòúà
àèåæ äáäàä àåäù ,äá÷ð úðéçá ÷ø àéä äãìåää
äùôð êôúùäì àìå ,ãáì äðåàîö úååøì ,ì"ðä

.ä÷åáàä éðôá øðë äâùää ìåèéáá
כך ואשה, איש צ"ל גשמי ולד שליצירת כמו
צ"ל האדם בלב ה' אהבת הולדת שתהי' שכדי בנמשל,
והן הקב"ה) זה (מה"איש" דלעילא אתערותא הן

האשה). האדם, (התעוררות דלתתא אתערותא

קודמת דלעילא האתערותא כאשר אמנם,
והיא תחילה) מזריע (איש דלתתא לאתערותא
האדם אצל הנולדת לה' האהבה - האדם את המעוררת
שהאור לפי זוטא". "אהבה "נקבה", בחינת היא
- זו דלעילא באתערותא הנפש את המאיר האלקי
בתחילת (כנ"ל לה' אמיתית אהבה המוליד הוא שהוא
ולהיותו האור", "חיצוניות מבחינת רק הוא - הפרק)

שולל אינו השכינה") ("זיו מצומצם ומבטלאור

זה אור של ענינו כל אדרבה, שהרי הנבראים, מציאות
ולהאירם. להחיותם בכדי הנבראים אל להתצמצם הוא
ד"נפשי האהבה היא זה מאור הנולדת האהבה ולפיכך
שהאדם מה נפשו, לחיי המתאוה כאדם הנ"ל, אויתיך"
ולהכלל להתבטל לא אבל - נפשו צמאון לרוות רוצה
האור", "פנימיות (משא"כ דמלכא" ב"גופא לגמרי
מגדר שלמעלה בעצמו ב"ה סוף אין אור שלהיותו
הנבראים זה אור נגלות בהגלות הרי הנבראים,

לגמרי). וישותם ממציאותם מתבטלים

במאמר"[ע הפנימי בפירוש בארוכה לעיל המבואר פ

""חז מזרעתל אשה נקבה, יולדת תחילה מזריע איש

זכר יולדת התחילה דענין - התעוררותהולדה"" הוא "

" בחינות, שתי בזה ויש האדם, בלב לה' "זכרהאהבה

ו רבה) אםנקבה"(אהבה הן ותלויות זוטא), (אהבה "

שנזרעה או עצמו בכח בליבו ההתעוררות את זורע האדם

הברכה בלשון השאלה את לתרץ ישוב - מלמעלה בתוכו

לתוכה" בני' בקיבוץ העקרה מאיןותגל עקרה היא דאם - "

בנים?] לה

òéøæî ùéà"ã åæ äðéçáá àéä ìàøùé úñðëùë äðäå
àéäù äá÷ð úãìåéù â"òàå ,äø÷ò úàø÷ð ,"äìçú
äðéà åìéàë äø÷ò úàø÷ð ,àèåæ äáäà úðéçá
ãöî äá êùîð àì åæ äãìåä íâù éôì ,ììë úãìåé
é"ò êùîðù ÷ø ,äìù àúúìã àúåøòúà é"ò äîöò
,äìçú òéøæî ùéàã àìéòìã àúåøòúàä úîéã÷
.äø÷ò úàø÷ð ïëìå ,äîù ìò äãìåää '÷ð ïéà ë"à

התעורר ידיכאשר על רק היא לה' האהבה ות
נקראת תחילה"), מזריע ("איש דלעילא אתערותא
כאן אין (כאילו "עקרה" בשם ה' בעבודת זו מדריגה
התעוררות שיש הגם כי לה'). אהבה "הולדת" שום
שאין מאחר מקום, מכל נקבה"), ("יולדת האדם בלב

תולדת זו האדםאהבה כנסתעבודת (ה"אשה",
דלעילא מהאתערותא תוצאה רק היא אלא ישראל),
כי "עקרה", נקראת מלמעלה, מתנה בדרך הבאה
בלב אהבה "להוליד" בכוחו אין עצמו מצד האדם

אליו. מתייחסת ההולדה ואין

,ùåøéô ,äéðá õåá÷á äø÷òä ìâúå øîà äæ ìòå
àúåøòúàäù àìà äø÷ò úðéçáá àéäùë íâ óàù
,àúúìã àúåøòúà øøåòì àåáì íéã÷î àìéòìã
.øëæ úãìåé äéäúù åðééäã ,äéðá õåá÷ äéäé ë"ôòà
"שוש - זו בברכה החידוש גודל יובן ומעתה
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,äèîìî àúúìã àúåøòúà ïéàù íâä íéîòôì êà
øøåòì äìçú àìéòìã àúåøòúà êùîð äæ ìë íò
.äìçú òéøæî ùéà '÷ðä åäæå ,àúúìã àúåøòúà

לעבודתו עצמם את מעוררים בנ"י כשאין גם
הוא חסד, חפץ הוא שהקב"ה להיות הנה יתברך,
אהבת דמפני לתשובה, ישראל נשמות לב את מעורר
אורו את להשפיע מקדים ישראל, לכנסת הקב"ה
חצות בכל כמו אליו, באהבה שמתעוררים טרם עליהם
והחזירנו מתפללים וכן כו', ישאג שאוג הקב"ה לילה
ונשובה. אליך ה' השיבנו לפניך, שלימה בתשובה
ואומרת כיונה שמנהמת קול בת רז"ל שאמרו "וזהו
ופ"ב דברכות, רפ"ק בגמ' כנזכר כו' לבנים אוי
וזהו שובבים, בנים שובו ואמרה קול בת יצתה דחגיגה
מי"ג נמשכים והם שמלמעלה הכרוזין ענין בזהר מ"ש

בתשובה". לעורר הרחמים מדות

תחילה". מזריע "איש ענין וזהו

éìá äëùîðù ïåéë ,åæ àìéòìã àúåøòúàå
úåéðåöéç úðéçáî ÷ø äðéà ,àúúìã àúåøòúà

,ä"á óåñ ïéà øéàîù úåéçäå øåàä
בדרך האדם בנפש המאיר האלקי האור אולם,
אינו האדם, התעוררות הקדמת בלי מלמעלה, מתנה
האור", "פנימיות ולא האור" "חיצוניות בחינת אלא
נתפס להיות שיוכל עד המתצמצם האלקי השפע שהוא

בנבראים.

àúåøòúà úååäúä ë"â úøøåòî àéäù é"ôòà ïëìå
ùéù øçàî ,äãìåä úðéçá äùòðå àúúìã
êà ,àúúìã àúåøòúàå àìéòìã àúåøòúà
àèåæ äáäàä àåäù ,äá÷ð úðéçá ÷ø àéä äãìåää
äùôð êôúùäì àìå ,ãáì äðåàîö úååøì ,ì"ðä

.ä÷åáàä éðôá øðë äâùää ìåèéáá
כך ואשה, איש צ"ל גשמי ולד שליצירת כמו
צ"ל האדם בלב ה' אהבת הולדת שתהי' שכדי בנמשל,
והן הקב"ה) זה (מה"איש" דלעילא אתערותא הן

האשה). האדם, (התעוררות דלתתא אתערותא

קודמת דלעילא האתערותא כאשר אמנם,
והיא תחילה) מזריע (איש דלתתא לאתערותא
האדם אצל הנולדת לה' האהבה - האדם את המעוררת
שהאור לפי זוטא". "אהבה "נקבה", בחינת היא
- זו דלעילא באתערותא הנפש את המאיר האלקי
בתחילת (כנ"ל לה' אמיתית אהבה המוליד הוא שהוא
ולהיותו האור", "חיצוניות מבחינת רק הוא - הפרק)

שולל אינו השכינה") ("זיו מצומצם ומבטלאור

זה אור של ענינו כל אדרבה, שהרי הנבראים, מציאות
ולהאירם. להחיותם בכדי הנבראים אל להתצמצם הוא
ד"נפשי האהבה היא זה מאור הנולדת האהבה ולפיכך
שהאדם מה נפשו, לחיי המתאוה כאדם הנ"ל, אויתיך"
ולהכלל להתבטל לא אבל - נפשו צמאון לרוות רוצה
האור", "פנימיות (משא"כ דמלכא" ב"גופא לגמרי
מגדר שלמעלה בעצמו ב"ה סוף אין אור שלהיותו
הנבראים זה אור נגלות בהגלות הרי הנבראים,

לגמרי). וישותם ממציאותם מתבטלים

במאמר"[ע הפנימי בפירוש בארוכה לעיל המבואר פ

""חז מזרעתל אשה נקבה, יולדת תחילה מזריע איש

זכר יולדת התחילה דענין - התעוררותהולדה"" הוא "

" בחינות, שתי בזה ויש האדם, בלב לה' "זכרהאהבה

ו רבה) אםנקבה"(אהבה הן ותלויות זוטא), (אהבה "

שנזרעה או עצמו בכח בליבו ההתעוררות את זורע האדם

הברכה בלשון השאלה את לתרץ ישוב - מלמעלה בתוכו

לתוכה" בני' בקיבוץ העקרה מאיןותגל עקרה היא דאם - "

בנים?] לה

òéøæî ùéà"ã åæ äðéçáá àéä ìàøùé úñðëùë äðäå
àéäù äá÷ð úãìåéù â"òàå ,äø÷ò úàø÷ð ,"äìçú
äðéà åìéàë äø÷ò úàø÷ð ,àèåæ äáäà úðéçá
ãöî äá êùîð àì åæ äãìåä íâù éôì ,ììë úãìåé
é"ò êùîðù ÷ø ,äìù àúúìã àúåøòúà é"ò äîöò
,äìçú òéøæî ùéàã àìéòìã àúåøòúàä úîéã÷
.äø÷ò úàø÷ð ïëìå ,äîù ìò äãìåää '÷ð ïéà ë"à

התעורר ידיכאשר על רק היא לה' האהבה ות
נקראת תחילה"), מזריע ("איש דלעילא אתערותא
כאן אין (כאילו "עקרה" בשם ה' בעבודת זו מדריגה
התעוררות שיש הגם כי לה'). אהבה "הולדת" שום
שאין מאחר מקום, מכל נקבה"), ("יולדת האדם בלב

תולדת זו האדםאהבה כנסתעבודת (ה"אשה",
דלעילא מהאתערותא תוצאה רק היא אלא ישראל),
כי "עקרה", נקראת מלמעלה, מתנה בדרך הבאה
בלב אהבה "להוליד" בכוחו אין עצמו מצד האדם

אליו. מתייחסת ההולדה ואין

,ùåøéô ,äéðá õåá÷á äø÷òä ìâúå øîà äæ ìòå
àúåøòúàäù àìà äø÷ò úðéçáá àéäùë íâ óàù
,àúúìã àúåøòúà øøåòì àåáì íéã÷î àìéòìã
.øëæ úãìåé äéäúù åðééäã ,äéðá õåá÷ äéäé ë"ôòà
"שוש - זו בברכה החידוש גודל יובן ומעתה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



c"agקפד i`iyp epizeax zxezn

דפירוש לתוכה", בני' בקיבוץ העקרה ותגל תשיש
שהאדם דאע"פ אומרת, זאת זכרים, בנים היינו "בני'"
אהבה להוליד בכוחו אין כי "עקרה", בבחינת הוא
מגילוי תוצאה רק היא שלו ההתעוררות וכל בליבו,
מזריע "איש דלעילא, (אתערותא מלמעלה אלקי אור
לה'). רבה (אהבה זכר" "יולדת מקום מכל - תחילה")
הוא הדין ששורת הדין, משורת ולפנים לפני "שזהו

כדלעיל". נקבה יולדת תחלה מזריע דאיש

øîà äæì ¯ ?äæ äéäé êéàå[לתוכה בני' [בקיבוץ
úåéäì ìëåé äåöî ìù äçîùä é"òù ,äçîùá
äæ ìë íò äìçú òéøæî ùéàù â"òàã ,åæ äðéçá

øëæ úãìåé 'éäú[הבא בפרק שיבואר .[וכפי

'á ÷øô øåöé÷הנ"ל המדריגות שתי בין ההבדל סיבת
- (נקבה) זוטא ואהבה (זכר) רבה אהבה - ה' באהבת
האדם. בלב האהבה "זריעת" והתחלת במקור תלוי'
ה' אהבת לנטוע עצמו בכח מתייגע האדם דכאשר
לגילוי זוכה אזי תחילה"), מזרעת ("אשה בלבו
ועי"ז ממש, ב"ה סוף אין אור היינו האור", "פנימיות
"זכר"), (בחינת לה' רבה אהבה בלבבו נקבעת
כל כאשר משא"כ דמלכא"; בגופא "לאשתאבא

ההתעוררות בגלל רק היא האהבה התעוררות
"חיצוניות מבחינת היא זאת שהתעוררות מלמעלה,
"נקבה", בבחינת היא האהבה השכינה"), ("זיו האור"
עבודת תולדת אינה זו שאהבה והיות זוטא. אהבה
לפיכך מלמעלה, מההתעוררות תוצאה רק אלא האדם

י אינה (כאילו "עקרה" שישנקראת הגם כי כלל), ולדה
על נקראת היא אין האדם, בלב לה' אהבה התעוררות
העקרה ותגל תשיש ב"שוש החידוש גודל וזהו שמו.
מצד ישראל שכנסת דאע"פ לתוכה", בני' בקיבוץ
האהבה התעוררות (כי "עקרה" בבחינת היא עצמה
דלעילא), מהאתערותא תוצאה אלא אינה שבה לה'
זכר דבחינת לה' רבה באהבה תתעורר מקום מכל
ממשיך זה על הנה הכיצד? לתוכה"). בני' ("בקיבוץ
לכך, זוכים מצוה של שמחה ידי שעל "בשמחה", -

"יולדת מקום מכל תחילה" מזריע ש"איש שאע"פ
הבא). בפרק שיבואר (כפי זכר"

:äæ ÷øôá åøàáúðù íéâùåîהבאות ויראה אהבה
האור. וחיצוניות האור פנימיות מלמעלה.
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תתאהÈ¯„ÓÂ‚‰(טו) רחימו שנקרא הב' רחימו הוא הג'
אה"ר מהתפעלות הרבה שלמטה
ידוע הענין וביאור עילאה רחימו הנקרא הנ"ל בתענוגים
אור ב"פ ואהבת בפי' כידוע והוא כו' זוטא אהבה שנקרא
עילאה רחימו האמצעיים הנ"ל אהבות ב' שהן וא"ח או"י
מלמעלה ומאלי' ממילא ונמשך הבא או"י בבחי' היא הנ"ל
אלקי העונג שהתפעלות כידוע הוא והענין דוקא למטה
כלל הכנה בלתי מלמעלה ממילא בא' אלקי' בהשגה הבא
אופן לפי המושג בעונג מאליו שנעשה וניגון השיר כמו
(שזהו כו' הלוי ועבד דכתיב הלויים כשיר דוקא ההשגה
בחי' וזהו כידוע) דוק' ובמורגש בבינה התענוג התגלות
המאיר אור ובהיר זך שהוא חיוורא נהורא שנקרא או"י
דהיינו השמן צלילת ערך לפי שתלוי הנר שבאור הנ"ל
עדן הנקרא הנ"ל מ"ה כח שבחכמה הנעלם עונג מבחי'
ההשגה מן שלמעלה האלקי התענוג ועצם פנימית שהוא
יוצא ונהר וכמ"ש כו' דחכמה הביטול בבחי' כנ"ל לגמרי
נהר שנקרא שבבינה המורגש עונג התפעלות שהוא מעדן

כו' סתימאה עדן שנקרא שבחכמה התענוג מהעלם שיוצא
עונג אור לגילוי שבא טרם עצמו בעדן בג"ע בנשמות כמו
בי' שנברא העוה"ב ענין וכן הנשמות בהשגות מורגש
כמ"ש השגה לגילוי דחכמה העונג ההעלם מן ובא דחכמה
הבאה היא הב' אהב' בחי' אבל כו' ממש יש אוהבי להנחיל
והוא כו' אוכמא נהורא ונקרא למעלה מלמטה או"ח בבחי'
בינה דחיצוניות ההשגה מן שנולדה האהבה התפעלות
ונפרדת בינה דפנימית המושג מעומק ולא בהסבר שבאה
התפעלות מהות בהשתנות ללב באה וכאשר השכל מן
זהו כידוע לגמרי וההשגה השכל אור נתקצר בלב האהבה
בצמאון ולב במוח מורגשת ותשוקה אהבה התפעלות
דאו"ח אהבה בחי' והוא שבלב האש שביסוד הנפש
וליכלל לצאת למעלה מלמטה לבבך בכל שבואהבת
הנמשכת כאהבה או התשוקה אש ברשפי באלקות למעלה
ללב מבינה הנמשך דהיינו י"ה שלהבת ענין והוא כו' כמים
אש רשפי התפעלות עושה להיות בכחה שיש לבא דבינה
התשוקה שלהבת בהתלהבות הוא גם להיות הטבעי דלב
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עד כו' ממש בשרי לך כמה נפשי לך צמאה כמו אלקי'
וכנ"ל האלקית לתשוקה התאוה דחום זרה אש שנהפך

גוונ שמשתנה ומכלה השורף השחור אש אופןשזהו לפי ו
דנה"ט הטבעי חום שהיא הפתילה והוא בו הנכלה דבר
שבה גשמי בצמאון י"ה בשלהבת דולקת היא שגם להיות
וע"כ כו' ממש לאחדים והיו דנשמה רוחני בצמאון ונכללת
הוא הד' ומדרגה וד"ל או"ח בחי' זו זוטא אהבה נקרא
הנ"ל דאו"ח לאהבה שקודמת תתאה יראה תתאה דחילו
זוטא דאהבה הוי"ו שאחר הוי"ה דשם אחרונה ה"א והוא
קבלת ענין והיינו כו') מחו"ב שנולד יה בן (שנקרא הנ"ל
ומקבל ומו"ד במעשה רצון בביטול ופחד ביראה עמ"ש
ולא ברצון העמ"ש מקבל להיות שבלב אהבה מרושם
עליך תשים שום כענין כו' קבלו ברצון ומלכותו כמו בע"כ
כל סוף והיא כו' באוי"ר עמ"ש קבלת שנקרא כו' מלך
ירא האלקים כו' דבר סוף כמ"ש למטה מלמעלה המדריגות
יראה אין אם כמ"ש למעלה מלמטה הראשית והיא כו'
והן כו' חכמה ראשית וכתיב חכמה אין תתאה יראה שהיא
בחכמה יו"ד הנר באור שכלולים הוי"ה דשם אותיות ד'
בינה דפנימית עילאה רחימו ראשונה וה"א עילאה דחילו
ודו"ר הנ"ל מטעם בכלל שכליים עילאי' דו"ר נק' והן הנ"ל
תתאה רחימו זוטא ואהבה תתאה יראה הן טבעיים תתאין
ונמצא הוי"ה דשם ו"ה והן אוכמא נהורא שנקרא הנ"ל
ב' הן ונה"א נה"ח שבאור גוונין הב' הנר באור שסדרן
תתאה יראה בחי' הוא והפתילה ואו"ח דאו"י הנ"ל רחימות
אור גילוי ממנו שבא דחכמה עילאה יראה בחי' הוא והשמן
הב' רחימו הוא בפתילה שנאחז התחתון ואור נה"ח העליון
עמ"ש קבלת שהוא כליון בו להיות הפתילה שמדליק
לאור הכוללים דברים ד' והן כו' במעשה הרצון בביטול
בשמן הוא וכללותם כנ"ל אור גווני וב' ופתילה שמן הנר

מה כמו עילאה ביראה שהיא דתורה חכמה שהוא דחכמה
יראה יש עתה כן כמו ממש במציאות ביטול באימה להלן
דברי ואשים וכמ"ש כו' הלכה זו ה' דבר אומר בכל כזו
המדברת המשנה אני להרב"י המגיד שא' (וכמו כו' בפיך
כו' בשמעתא ופתח באימתא דיתיב רבא וכמו כו') בפיך
תתאה יראה שהוא הפתילה כליון ע"י רק זה אין אבל
שהוא כו' שמכלה השחור האור ע"י עמ"ש דקבלת
גם להפוך בתפלה רצוא בבחי' אלקית אהבה התפעלות
ועתה וז"ש דוקא תחב"ס דנעוץ משום כנ"ל דנה"ט להרע
נעוץ הכל סוף שהיא דאע"פ ליראה כ"א כו' מה ישראל
ה' יראת הן אמר שע"ז עילאה דחילו שהיא הכל תחלת בה
נקרא בראש בחכמה שהוא משה דלגבי שהגם חכמה היא

זוטר מלתא מלמטהיראה אבל למטה מלמעלה זהו תא
זה וכמ"ש כו' ושער פתח נק' הנ"ל תתאה היראה למעלה
לגזבר דומה י"ש בו שאין בת"ח ז"ל וכמאמר כו' השער
מפתחות לו מסרו ולא הפנימיות מפתחות לו שמסרו
בתחילה התפילה בסדר הוא וכך כו' עייל בהי החצוניות
בהתפעלות ואח"כ הלב והכנעת ראש בכובד עומ"ש קבלת
כליון שזהו האלקי לאור וחשך הרע להפוך זוטא אהבה
וזהו כידוע כו' אל רוממות כענין י"ה בשלהבת הפתילה
עד כו' ויוצר בפסוד"ז או"ח בבחי' אוכמא נהורא בחי'
דרחימו חוורא דנהורא ג"כ או"י בבחי' אור ב"פ ואהבת
דיראה עצמי ביטול בחי' הוא בש"ע ואח"כ הנ"ל עילאה
צלותא והוא לגמרי עצמו הרגשת שבהעדר הנ"ל עילאה
כו' בלשוני מלה אין כי כו' תפתח שפתי אד' כמ"ש בלחש
במציאות הביטול שהוא דוקא בעמידה התפילה וע"כ
מפני או"י שהן כנפיהם תרפינ' בעמדם כמו וזהו כדומם
במ"א כמ"ש כו' שמתפעל מי ואין לגמרי שמתבטלים

וד"ל:

dkepgd xry

•

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

.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

Â‰ÊÂהם שנש"י תבואתה ראשית לה' ישראל קודש
ע"ד ישראל קודש כתיב ולכן התבואה ראשית
אין כי הוא עם פי' אלקיך, לה' אתה קדוש עם כי מ"ש
שעל כידוע מהמלך נפרד בחי' הוא שהעם עם בלא מלך
ואינו אחד שהוא מאחר מלוכה בחי' שייך אינו בן בחי'
מל' ג"כ הוא עם פי' והנה כו' נפרד עם על כ"א שייך
ליחו נס ולא עינו כהתה לא ע"פ בת"א כמ"ש עוממות
ועממיא יצחק עיני ותכהינה ע"פ וכן עיני עממיא לא
פי' לוחשות גחלי' יש הנה כי כהה), יד ע"ד (והוא עיני
שנפסקה היינו עוממות וגחלי' בהם קשורה שהשלהבת

בס"י כתי' למעלה וכמ"כ בוערי' הם ואעפ"כ השלהבת
בחי' אבל בגחלת, הקשורה כשלהבת מ"ה בלי ע"ס
אעפ"כ נפרדי' שהם אף בנש"י וכמ"כ כן אינו עוממות
למעלה כמו ע"ד קבעמ"ש ביטול בבחי' להיות צריכין
והשרפי' כתי' ואעפ"כ נפרדי' שהם יפרד ומשם כתי'
שהם השרפי' פי' ליכלל שרוצי' קדוש ואומרי' בוערות
ליכלל ורוצי' צועקי' אעפ"כ יפרד ומשם הבריאה בעולם
נפרדי' עם בחי' שהם אף נש"י וכמ"כ רצוא בחי' וזהו
בחי' עול קבלת בחי' והיינו ביטול בבחי' צ"ל אעפ"כ

מצות. בחי' הוא השוב ואח"כ רצוא
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קפה c"ag i`iyp epizeax zxezn

עד כו' ממש בשרי לך כמה נפשי לך צמאה כמו אלקי'
וכנ"ל האלקית לתשוקה התאוה דחום זרה אש שנהפך

גוונ שמשתנה ומכלה השורף השחור אש אופןשזהו לפי ו
דנה"ט הטבעי חום שהיא הפתילה והוא בו הנכלה דבר
שבה גשמי בצמאון י"ה בשלהבת דולקת היא שגם להיות
וע"כ כו' ממש לאחדים והיו דנשמה רוחני בצמאון ונכללת
הוא הד' ומדרגה וד"ל או"ח בחי' זו זוטא אהבה נקרא
הנ"ל דאו"ח לאהבה שקודמת תתאה יראה תתאה דחילו
זוטא דאהבה הוי"ו שאחר הוי"ה דשם אחרונה ה"א והוא
קבלת ענין והיינו כו') מחו"ב שנולד יה בן (שנקרא הנ"ל
ומקבל ומו"ד במעשה רצון בביטול ופחד ביראה עמ"ש
ולא ברצון העמ"ש מקבל להיות שבלב אהבה מרושם
עליך תשים שום כענין כו' קבלו ברצון ומלכותו כמו בע"כ
כל סוף והיא כו' באוי"ר עמ"ש קבלת שנקרא כו' מלך
ירא האלקים כו' דבר סוף כמ"ש למטה מלמעלה המדריגות
יראה אין אם כמ"ש למעלה מלמטה הראשית והיא כו'
והן כו' חכמה ראשית וכתיב חכמה אין תתאה יראה שהיא
בחכמה יו"ד הנר באור שכלולים הוי"ה דשם אותיות ד'
בינה דפנימית עילאה רחימו ראשונה וה"א עילאה דחילו
ודו"ר הנ"ל מטעם בכלל שכליים עילאי' דו"ר נק' והן הנ"ל
תתאה רחימו זוטא ואהבה תתאה יראה הן טבעיים תתאין
ונמצא הוי"ה דשם ו"ה והן אוכמא נהורא שנקרא הנ"ל
ב' הן ונה"א נה"ח שבאור גוונין הב' הנר באור שסדרן
תתאה יראה בחי' הוא והפתילה ואו"ח דאו"י הנ"ל רחימות
אור גילוי ממנו שבא דחכמה עילאה יראה בחי' הוא והשמן
הב' רחימו הוא בפתילה שנאחז התחתון ואור נה"ח העליון
עמ"ש קבלת שהוא כליון בו להיות הפתילה שמדליק
לאור הכוללים דברים ד' והן כו' במעשה הרצון בביטול
בשמן הוא וכללותם כנ"ל אור גווני וב' ופתילה שמן הנר

מה כמו עילאה ביראה שהיא דתורה חכמה שהוא דחכמה
יראה יש עתה כן כמו ממש במציאות ביטול באימה להלן
דברי ואשים וכמ"ש כו' הלכה זו ה' דבר אומר בכל כזו
המדברת המשנה אני להרב"י המגיד שא' (וכמו כו' בפיך
כו' בשמעתא ופתח באימתא דיתיב רבא וכמו כו') בפיך
תתאה יראה שהוא הפתילה כליון ע"י רק זה אין אבל
שהוא כו' שמכלה השחור האור ע"י עמ"ש דקבלת
גם להפוך בתפלה רצוא בבחי' אלקית אהבה התפעלות
ועתה וז"ש דוקא תחב"ס דנעוץ משום כנ"ל דנה"ט להרע
נעוץ הכל סוף שהיא דאע"פ ליראה כ"א כו' מה ישראל
ה' יראת הן אמר שע"ז עילאה דחילו שהיא הכל תחלת בה
נקרא בראש בחכמה שהוא משה דלגבי שהגם חכמה היא

זוטר מלתא מלמטהיראה אבל למטה מלמעלה זהו תא
זה וכמ"ש כו' ושער פתח נק' הנ"ל תתאה היראה למעלה
לגזבר דומה י"ש בו שאין בת"ח ז"ל וכמאמר כו' השער
מפתחות לו מסרו ולא הפנימיות מפתחות לו שמסרו
בתחילה התפילה בסדר הוא וכך כו' עייל בהי החצוניות
בהתפעלות ואח"כ הלב והכנעת ראש בכובד עומ"ש קבלת
כליון שזהו האלקי לאור וחשך הרע להפוך זוטא אהבה
וזהו כידוע כו' אל רוממות כענין י"ה בשלהבת הפתילה
עד כו' ויוצר בפסוד"ז או"ח בבחי' אוכמא נהורא בחי'
דרחימו חוורא דנהורא ג"כ או"י בבחי' אור ב"פ ואהבת
דיראה עצמי ביטול בחי' הוא בש"ע ואח"כ הנ"ל עילאה
צלותא והוא לגמרי עצמו הרגשת שבהעדר הנ"ל עילאה
כו' בלשוני מלה אין כי כו' תפתח שפתי אד' כמ"ש בלחש
במציאות הביטול שהוא דוקא בעמידה התפילה וע"כ
מפני או"י שהן כנפיהם תרפינ' בעמדם כמו וזהו כדומם
במ"א כמ"ש כו' שמתפעל מי ואין לגמרי שמתבטלים
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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

Â‰ÊÂהם שנש"י תבואתה ראשית לה' ישראל קודש
ע"ד ישראל קודש כתיב ולכן התבואה ראשית
אין כי הוא עם פי' אלקיך, לה' אתה קדוש עם כי מ"ש
שעל כידוע מהמלך נפרד בחי' הוא שהעם עם בלא מלך
ואינו אחד שהוא מאחר מלוכה בחי' שייך אינו בן בחי'
מל' ג"כ הוא עם פי' והנה כו' נפרד עם על כ"א שייך
ליחו נס ולא עינו כהתה לא ע"פ בת"א כמ"ש עוממות
ועממיא יצחק עיני ותכהינה ע"פ וכן עיני עממיא לא
פי' לוחשות גחלי' יש הנה כי כהה), יד ע"ד (והוא עיני
שנפסקה היינו עוממות וגחלי' בהם קשורה שהשלהבת

בס"י כתי' למעלה וכמ"כ בוערי' הם ואעפ"כ השלהבת
בחי' אבל בגחלת, הקשורה כשלהבת מ"ה בלי ע"ס
אעפ"כ נפרדי' שהם אף בנש"י וכמ"כ כן אינו עוממות
למעלה כמו ע"ד קבעמ"ש ביטול בבחי' להיות צריכין
והשרפי' כתי' ואעפ"כ נפרדי' שהם יפרד ומשם כתי'
שהם השרפי' פי' ליכלל שרוצי' קדוש ואומרי' בוערות
ליכלל ורוצי' צועקי' אעפ"כ יפרד ומשם הבריאה בעולם
נפרדי' עם בחי' שהם אף נש"י וכמ"כ רצוא בחי' וזהו
בחי' עול קבלת בחי' והיינו ביטול בבחי' צ"ל אעפ"כ

מצות. בחי' הוא השוב ואח"כ רצוא
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c"agקפו i`iyp epizeax zxezn

.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

È‰ÈÂבזהר ופי' חולם, ופרעה ימים שנתיים מקץ
ביה דאית לדרגא דרגא דתב הוא ימים שהשנתיים
ודרגא מל' הוא התחתונה שדרגא בזה"ח ופי' זכירה,
ועל זו"נ, יחוד הוא לדרגא דרגא ותב יסוד הוא העליונה
פי' להאריז"ל ובלק"ת הימים, קץ שהוא פי' מקץ ויהי
הימים קץ כי ביניהם גדול וההפרש הימין, קץ על דקאי
וישכחהו, כו' זכר ולא כמ"ש שכחה נמשך ממנו דקין
גופא הזהר ומפי' גאולה, שיהי' זכירה נמשך הימין ומקץ

כתיב בזמה"ג כי האריז"ל כפי' משמע ימים בשנתיים
וימינו ואז זו"נ יחוד הוא ימים והשנתיים ימינו אחור השיב
כפי' ג"כ משמע ומהמד"ר הימין, גילוי ונעשה תחבקני
כמה לעולם נתן זמן לחושך שם קץ ע"פ שפי' האריז"ל
שכ"ז לחושך שם קץ טעם ומה באפילה יעשה שנים
אופל אבן דכתיב בעולם וצלמות אופל בעולם שיצה"ר
בעולם, וצלמות אופל אין העולם מן יצה"ר נעקר וצלמות,

הגאולה. על פי' הרי

miizpy uwn idie

.a"lxz ,uwn 't ,c"qa
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.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.æ
,úåîöòä ìåî êåøò ïéàá êà íìòää éåìéâ àåä úåìéöà

.äæä íìåòá ãçåéîá 'êåøò ïéà' ìù ïéðòä èåøéô
ìéòì øàáúð äðäåהקודם המאמר מכוחותìùîáבסוף

äæהנפש, êøòá íðéàù íéøáàäá íéùáìúî úåçëäù äîã
íöòá íééîéðô úåçë ïäù éôì àåä äæìשל הגבוליות -

באברים הכוחות בכניסת רק נוצרה לא הנפש כוחות

כשהם גם הנפשיים בכוחות הגבלה יש אלא המוגבלים,

הנפש ùôðäבעצם íöò øåà àì ùôðä úåçë ÷ø ïäù åðééäå
המאור מעין הוא הרי שאור לכוח, אור בין ההבדל -

בלי הוא האור גם גבול בלי הוא שהמאור כמו וממילא

כח אלא הנפש אור לא שזה כשאומרים ואילו גבול,

כשהם גם ו'מציאות' הגדרה בהם שיש הכוונה שבנפש,

הנפש åבתוך ,'åëהםלכןøåà úðéçáá úåéäì íéîöîöúî
.'åë éîéðô

של האורות גילוי - לכך הנמשל את להבין מנת על

הרמ"ק דעת כי לציין יש במאמרי70האצילות, (המובאת
מצד71החסידות ורק מוגבל ולא פשוט הוא שהאור היא (

גוונים, בעל האור נראה שונים בגוונים שצבועים הכלים
שהצבע שונים בגוונים זכוכית בכלי שנמצאים מים וכמו

בכולם. שווים המים אבל הכלי מצד רק הוא שבהם
לפני עוד עצמו באור שכבר בהמשך מוכיח נ"ע הרבי אבל
ואף והגבלה, הגדרה שהיא איזה יש בכלים ההתלבשות

הכלים להגבלת ביחס כמופשטת נראית זו שהגבלה
פשוטים שהם לא אבל הצבעוניים), בכלים המים (וכמשל
הגבלה שהיא איזה עצמם בהם כבר ויש מוחלט, באופן
וכמו העצמות. בתוך כלולים כשהאורות ניכרת שאינה רק

לכוחות הגבלה יש הרי הנפש, כוחות לפנישבמשל עוד
באברים. שהתלבשו

בגדרו כללי ביאור מקדים היטב, זאת להבין שבכדי אלא
שלכאורה ופנים צדדים שני בו שיש האצילות עולם של

זה. את זה סותרים
íìòää éåìéâ ¯ úåìéöà

àåä ïéðòä ,äìòîì äæî àîâåãä ïéáäìåã òåãé äðäãמצד

ìéöàîäאחד óåñ ïéà øåàî íìòää éåìéâ àåä úåìéöà
- מאין יש חדש דבר בריאת שהוא הבריאה מעולם בשונה

של עניינו הרי נפרדת, מודעות בעלי נבראים של עולם

בהעלם, אבל זה לפני כבר שהיה אור של גילוי הוא אצילות

ïéðò åäæùנקרא זה ïåùìîשעולם úåìéöàהקדוש שאומר

רבינו למשה הוא êéìòברוך øùà çåøä ïî éúìöàå72

הזקנים, äøàäלשבעים úùøôä àåäùקיימתåðéàù
,øáã úåùãçúä.קיימת הארה גילוי אלא

íéð÷æä ìò äùî ìù åçåø úåìéöà åîëåשהעם בשעה

אמר ומשה בשר, זה73ביקשו על ומבואר בשר", לי "מאין
לישראל, בשר להשפיע בשביל מידי גבוהה משה שדרגת

הזקנים לשבעים אור האצלת להיות צריך היה ïéàùולכן
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פ"ד.70. ע"ד שער פרד"ס

העת"ר.71. פסח של שביעי מאמר זה, המשך ראה
יז.72. יא, במדבר
יג.73. יא, במדבר
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éøäù øçà úåäî äæגםäòôùääהזקנים ידי äéäשעל
äùî éãé ìò úåéäì êéøöאין כבר הרי חדשה הארה זה ואם

משה של רוחו ìùזה åçåø åäæ íéð÷æä ìò ìöàðù äî éøä ,
ìà íìòääî êùîðå äùîá äìçú ìåìë äéäù ùîî äùî

.'åë éåìéâäשל הבחינה הוא רבינו משה לעניינינו: והנמשל

עליהם שנאצלה הזקנים ושבעים בהעלם, שהוא כפי האור

מתגלה, האור בו האצילות של הבחינה הם משה, של רוחו

לגמרי. חדשה הוייה אינם אך

øáã úåùãçúä åðéàù äìòîì úåìéöà ïéðò àåä ïë åîëå
åîëה ïëעולם ïéàù äî ïéàî ùé úåùãçúä àåäù äàéøá

úåìéöàההעלםשהוא åë'.גילוי

ùîî úå÷ìà àåä úåìéöàù åäæåשלמטה העולמות כמו ולא

נבראים של עולמות שהם úåøåàãממנו úå÷ìàä ïéðòã
åîë 'åë úå÷åìà íöòî úåèùôúä úðéçá àåä úåìéöàã

äæ ïéàù åðééäå ,øçà íå÷îá øàáúðùאמנםúåîöò
ùîî ìéöàîäיכול היה לא עצמו שמשה במשל וכמו

בשר ìáàלהשפיע åðîî úèùôúîä äøàä íà éëביחד

היא זו הארה הרי זה åë'.עם øáã úåùãçúä úðéçáá àì
האצילות, שבעולם הראשון הפן את נ"ע הרבי ביאר כאן עד

קיימת, הארה והפרשת האצלה אלא התחדשות הוא שאין

בעולם מתגלית והיא בהעלם, זה לפני כבר קיימת שהיתה

האצילות.
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ירדה שבהם וארץ, רקיעים ז' כי בח', לחטוף ולא מקום. בכל ה' אחדות דאחד, בד' להאריך
ימיו מאריכין ולכן זה, בעולם האדם של הקצוב בזמנו תומ"צ, שע"י העליה בשביל – הנשמה

ושנותיו.

¯Ó‡Âּדידיעה הינּו הּלב, ּכּונת צריכים ּכאן ּדעד מאיר רּבי ¿»«ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָ
ּכ ּבּמח, רק ּתּׁשאר לא ּבכּונתזֹו אֹותּה יביא אם י ְִִִִֵַַַַַָָָָֹֹ

"ּכל וזהּו מּמׁש. ּבפעל טֹובֹות ּבמּדֹות להביאּה מנת על ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹהּלב
להארי צרי ּכחֹו לפי ואחד אחד ּדכל ּבאחד", ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּמארי
ׁשּידע ּבהּדלי"ת, הּוא והעּקר הוי', ּבאחדּות והינּו ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבאחד,
ועבֹודה, ּבתֹורה לעסק צרי ׁשהּוא, מקֹום ּדבכל ְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָֹהאדם
ּומטרד טרּוד ׁשהּוא מי אפּלּו ּתֹורה, ּבתלמּוד חּיבים ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֻוהּכל
ּפׁשּוטים אנׁשים ואפּלּו לּתֹורה, עּתים לקבע צרי ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָֹּביֹותר
המלּמד מּפי לׁשמע צריכים ּבעצמם ללמד יכֹולים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹׁשאינם
"ּובּדלי"ת", יעקב ּבר אחא רב ׁשאמר וזהּו ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּברּבים.
טֹועים ׁשּיׁש ּדלפי ּבהּדלי"ת, הּוא העּקר ּבאחד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּדהאריכּות
ׁשּלא אׁשי רב ואמר הבל. ׁשל ּבטענֹות לעצמם ּומקּלים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבזה
והינּו וארץ, רקיעים ז' הּוא החי"ת ּדכּונת ּבחי"ת, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹיחטף
ּבׁשביל היא ּבּגּוף הּנׁשמה ּדירידת לּבֹו אל יּתן ְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהאדם
ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָהּכּונה
יֹורדת ּׁשהּנׁשמה ּדמה וארץ, רקיעים הז' ּדזהּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבּתחּתֹונים,
ירידה הּנה ּגׁשמי, ּבגּוף להתלּבׁש הּלזֹו לארץ רקיעים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמהז'
יתעּסק ׁשהאדם ידי על ׁשּתהיה העלּיה ּבׁשביל היא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזֹו
ּוכתיב הּגׁשמית. הּלזֹו ּבארץ הּמצות וקּיּום הּתֹורה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹּבלּמּוד
רׁש"י ּופרׁש ימיו", ׂשכיר וכימי ארץ עלי לאנֹוׁש צבא ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ"הלא

ּכן זמּנֹו, ׁשּיכלה ויֹודע לׁשנה ׁשּנׂשּכר הּזה הּׂשכיר ּכמֹו –ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
יחיה ׁשנים ּכּמה קצּוב זמן לֹו ׁשּנּתן לּבֹו לׂשּום צרי ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָהאדם
ימיו ואחד אחד ּדכל כּו'' יּצרּו" "ימים ּוכתיב זה, ְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָֻּבעֹולם
הּתֹורה ּדלּמּוד לעׂשתם", "הּיֹום ּוכתיב מדּודים, הם ְְְְֲִִִֵַַַָָָֹּוׁשנֹותיו
מעׂשּיֹות הּמצות וקּיּום יעׂשּון, אׁשר הּמעׂשה את לידע ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַֹלמען
הּנׁשמה ירידת היתה זה ּובׁשביל ּדוקא, הּזה ּבעֹולם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהם
ניט זאהל מענטׁש ּדער ּבחי"ת", יחטף "ׁשּלא וזהּו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלמּטה,
ּגעקּומען איז ער וואס ּדעם צּוליעּב אמת אֹויפען ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָפארגעסען

וועלט ּדער אייןזאֹויף מיט ּדעם אין ליגען וועט ער אז אּון , ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַ
ׁשהּואחאמת מקֹום ּדבכל הינּו ּבהּדלי"ת, יארי ּבמילא הּנה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבאחד" הּמארי ו"כל הּמצות, וקּיּום ּבּתֹורה יתעּסק ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹנמצא
אלקּותֹו לפרסם ּבאחד להארי עצמֹו ונֹותן ׁשּמֹוסר ְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹהינּו
ׁשהּקדֹוׁש ּוׁשנֹותיו, ימיו לֹו מאריכין הּנה ּבעֹולם, ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיתּבר
ּומאירֹות טֹובֹות וׁשנים ימים אריכּות להאדם נֹותן הּוא ְְְֲִִִִֵָָָָָָּברּו
להׁשלים ּבכדי ּבעבֹודתֹו, להצליחֹו ועבֹודה, ּתֹורה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָּבאֹור

ּבּתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות האמּתית ְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהּכּונה
ÌM‰Âאריכּות יׂשראל ּכלל ּבתֹו ולכם לנּו יּתן יתּבר ¿«≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ

ולּמּודּה הּתֹורה הרּבצת לפעל וׁשנים, ְְְְִִִִַַַָָָָָֹימים
להׁשלים לזּכֹות ּבׁשביל ּתפּלה זֹו ׁשּבּלב עבֹודה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָוהתעּסקּות

ורּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות טּוב ּברב העליֹונה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹהּכּונה
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לעולם.ז. בא הוא מה מפני האמת על ישכח לא באמת.ח.שהאדם בזה וכשיונח
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éøäù øçà úåäî äæגםäòôùääהזקנים ידי äéäשעל
äùî éãé ìò úåéäì êéøöאין כבר הרי חדשה הארה זה ואם

משה של רוחו ìùזה åçåø åäæ íéð÷æä ìò ìöàðù äî éøä ,
ìà íìòääî êùîðå äùîá äìçú ìåìë äéäù ùîî äùî

.'åë éåìéâäשל הבחינה הוא רבינו משה לעניינינו: והנמשל

עליהם שנאצלה הזקנים ושבעים בהעלם, שהוא כפי האור

מתגלה, האור בו האצילות של הבחינה הם משה, של רוחו

לגמרי. חדשה הוייה אינם אך

øáã úåùãçúä åðéàù äìòîì úåìéöà ïéðò àåä ïë åîëå
åîëה ïëעולם ïéàù äî ïéàî ùé úåùãçúä àåäù äàéøá

úåìéöàההעלםשהוא åë'.גילוי

ùîî úå÷ìà àåä úåìéöàù åäæåשלמטה העולמות כמו ולא

נבראים של עולמות שהם úåøåàãממנו úå÷ìàä ïéðòã
åîë 'åë úå÷åìà íöòî úåèùôúä úðéçá àåä úåìéöàã

äæ ïéàù åðééäå ,øçà íå÷îá øàáúðùאמנםúåîöò
ùîî ìéöàîäיכול היה לא עצמו שמשה במשל וכמו

בשר ìáàלהשפיע åðîî úèùôúîä äøàä íà éëביחד

היא זו הארה הרי זה åë'.עם øáã úåùãçúä úðéçáá àì
האצילות, שבעולם הראשון הפן את נ"ע הרבי ביאר כאן עד

קיימת, הארה והפרשת האצלה אלא התחדשות הוא שאין

בעולם מתגלית והיא בהעלם, זה לפני כבר קיימת שהיתה

האצילות.
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ירדה שבהם וארץ, רקיעים ז' כי בח', לחטוף ולא מקום. בכל ה' אחדות דאחד, בד' להאריך
ימיו מאריכין ולכן זה, בעולם האדם של הקצוב בזמנו תומ"צ, שע"י העליה בשביל – הנשמה

ושנותיו.

¯Ó‡Âּדידיעה הינּו הּלב, ּכּונת צריכים ּכאן ּדעד מאיר רּבי ¿»«ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָ
ּכ ּבּמח, רק ּתּׁשאר לא ּבכּונתזֹו אֹותּה יביא אם י ְִִִִֵַַַַַָָָָֹֹ

"ּכל וזהּו מּמׁש. ּבפעל טֹובֹות ּבמּדֹות להביאּה מנת על ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹהּלב
להארי צרי ּכחֹו לפי ואחד אחד ּדכל ּבאחד", ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּמארי
ׁשּידע ּבהּדלי"ת, הּוא והעּקר הוי', ּבאחדּות והינּו ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבאחד,
ועבֹודה, ּבתֹורה לעסק צרי ׁשהּוא, מקֹום ּדבכל ְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָֹהאדם
ּומטרד טרּוד ׁשהּוא מי אפּלּו ּתֹורה, ּבתלמּוד חּיבים ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֻוהּכל
ּפׁשּוטים אנׁשים ואפּלּו לּתֹורה, עּתים לקבע צרי ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָֹּביֹותר
המלּמד מּפי לׁשמע צריכים ּבעצמם ללמד יכֹולים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹׁשאינם
"ּובּדלי"ת", יעקב ּבר אחא רב ׁשאמר וזהּו ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּברּבים.
טֹועים ׁשּיׁש ּדלפי ּבהּדלי"ת, הּוא העּקר ּבאחד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּדהאריכּות
ׁשּלא אׁשי רב ואמר הבל. ׁשל ּבטענֹות לעצמם ּומקּלים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבזה
והינּו וארץ, רקיעים ז' הּוא החי"ת ּדכּונת ּבחי"ת, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹיחטף
ּבׁשביל היא ּבּגּוף הּנׁשמה ּדירידת לּבֹו אל יּתן ְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהאדם
ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָהּכּונה
יֹורדת ּׁשהּנׁשמה ּדמה וארץ, רקיעים הז' ּדזהּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבּתחּתֹונים,
ירידה הּנה ּגׁשמי, ּבגּוף להתלּבׁש הּלזֹו לארץ רקיעים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמהז'
יתעּסק ׁשהאדם ידי על ׁשּתהיה העלּיה ּבׁשביל היא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזֹו
ּוכתיב הּגׁשמית. הּלזֹו ּבארץ הּמצות וקּיּום הּתֹורה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹּבלּמּוד
רׁש"י ּופרׁש ימיו", ׂשכיר וכימי ארץ עלי לאנֹוׁש צבא ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ"הלא

ּכן זמּנֹו, ׁשּיכלה ויֹודע לׁשנה ׁשּנׂשּכר הּזה הּׂשכיר ּכמֹו –ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
יחיה ׁשנים ּכּמה קצּוב זמן לֹו ׁשּנּתן לּבֹו לׂשּום צרי ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָהאדם
ימיו ואחד אחד ּדכל כּו'' יּצרּו" "ימים ּוכתיב זה, ְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָֻּבעֹולם
הּתֹורה ּדלּמּוד לעׂשתם", "הּיֹום ּוכתיב מדּודים, הם ְְְְֲִִִֵַַַָָָֹּוׁשנֹותיו
מעׂשּיֹות הּמצות וקּיּום יעׂשּון, אׁשר הּמעׂשה את לידע ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַֹלמען
הּנׁשמה ירידת היתה זה ּובׁשביל ּדוקא, הּזה ּבעֹולם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהם
ניט זאהל מענטׁש ּדער ּבחי"ת", יחטף "ׁשּלא וזהּו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלמּטה,
ּגעקּומען איז ער וואס ּדעם צּוליעּב אמת אֹויפען ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָפארגעסען

וועלט ּדער אייןזאֹויף מיט ּדעם אין ליגען וועט ער אז אּון , ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַ
ׁשהּואחאמת מקֹום ּדבכל הינּו ּבהּדלי"ת, יארי ּבמילא הּנה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבאחד" הּמארי ו"כל הּמצות, וקּיּום ּבּתֹורה יתעּסק ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹנמצא
אלקּותֹו לפרסם ּבאחד להארי עצמֹו ונֹותן ׁשּמֹוסר ְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹהינּו
ׁשהּקדֹוׁש ּוׁשנֹותיו, ימיו לֹו מאריכין הּנה ּבעֹולם, ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיתּבר
ּומאירֹות טֹובֹות וׁשנים ימים אריכּות להאדם נֹותן הּוא ְְְֲִִִִֵָָָָָָּברּו
להׁשלים ּבכדי ּבעבֹודתֹו, להצליחֹו ועבֹודה, ּתֹורה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָּבאֹור

ּבּתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות האמּתית ְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהּכּונה
ÌM‰Âאריכּות יׂשראל ּכלל ּבתֹו ולכם לנּו יּתן יתּבר ¿«≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ

ולּמּודּה הּתֹורה הרּבצת לפעל וׁשנים, ְְְְִִִִַַַָָָָָֹימים
להׁשלים לזּכֹות ּבׁשביל ּתפּלה זֹו ׁשּבּלב עבֹודה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָוהתעּסקּות

ורּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות טּוב ּברב העליֹונה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹהּכּונה
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הנה"א יחפוץ שלא זה מס"נ צריכים למה צ"ל אמנם

בגילוים כזה עונג עוד יש למי ממש, מס"נ שהוא בגילוים

והלא מאד, גדול מס"נ והוא האלקית, כהנפש אוא"ס של

הוא למטה הנשמה ירידת ותכלית טוב, הוא אלקות

בטוב לחפוץ הטבעי השכלי ונפש הגוף מחשכי להאיר

אך בגילוים. יחפוץ שלא זו עבודה צריכים ולמה זה,

וממדריגה והדרגה, בסדר באים הגילוים דכל הוא הענין

רק הוא דהגילוים להיות האור, מתמעט למדריגה

אפילו הוא דכן עצמי, ואינו דבר, לאיזה המשכה

וכמאמר נעלים, היותר העולם43בהגילוים נברא שלא עד

הרי שנבה"ע דקודם בזה ומקשים בלבד, ושמו הוא הי'

דזה מובן עצמה זו מקושיא הרי בשמו, שיקרא מי הי' לא

שהוא דא"ס, מלכות בחי' הוא דשמו וידוע לזולת. שייך

הראשון הצמצום לפני והוא נעלים, היותר מהגילוים

האור סילוק הוא הראשון דהצמצום וידוע באוא"ס, שהי'

שבסדר מהצמצומים חלוק הראשון דצמצום והתעלמותו,

הוא השתלשלות שבסדר דהצמצומים בזה, השתלשלות

בבחי' ואינו למדריגה, ממדירגה מתצמצם שהאור מה רק

כ"א מיעוט אינו הוא הראשון וצמצום לגמרי, סילוק

האורות דכל בזה, הטעם בחסידות ומבואר לגמרי, סילוק

זה חלוקות מדריגות בהם שיש היות עם דהשתלשלות

כולם כללות הרי מ"מ בתכלית, מזה זה ורחוקים מזה,

מלשון השתלשלות דפירוש ההשתלשלות, אור הוא

של דסופה באלו, אלו אחוזות טבעות העשוי' שלשלת

התחתונה, הטבעת של בראשה קשורה העליונה טבעת

הטבעת של בסופה אחוזה התחתונה הטבעת של וראשה

וקשורות אחוזות טבעות רבבות ריבוי יהיו ואם העליונה,

בתכלית רחוקה התחתונה שהטבעת היות עם באלו, אלו

אלא לזה, זה שייכות להם יש מ"מ העליונה מהטבעת

רק הוא הצמצום הנה ולכן לזה, זה ערוך באין שהם

ממדריגה מתמעט שהאור מה בלבד, מיעוט בבחינת

לגבי הצמצום שלאחר ב"ה באוא"ס אבל למדריגה,

לבד, ערוך באין שהוא זה אין הצמצום, שלפני האוא"ס

אינו הצמצום הנה ולזאת כלל, שייכות בגדר שאינו כ"א

סילוק בבחי' שהוא כ"א מיעוט, בבחי' שהוא מה רק

היינו העלם, הוא דעולם נבה"ע, שלא עד וזהו לגמרי

הוא העולם, נברא שלא ועד הראשון, דצמצום ההעלם

הוא שמו בחי' דגם בלבד, ושמו הוא הי' הצמצום, לפני

שלצורך גילוי בחינת הוא ב"ה, דא"ס מלכות בחינת

העולמות.
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ּפאניאטאווסקי המלך פקד ההיא הוואיעויאדעס76בעת אשר77לכל בישראל, ואשה איש כל כי , ַָָָָ

הגולגולת ממס יפטרוהו האדמה, בעבודת להסתדר ידו קהלות78יכתוב בכל גדול רושם שעשה דבר .

האדמה. בעבודת הסתדרו קבועים, בלתי מעסקים מהמתפרנסים ורבים ישראל

כללי בענין ורק והמחוז, הפלך בערי מקומית עבודה ברובה היתה ההיא בעת הציבורית עסקנות

הענינים רוב אבל וארנוניות, המסים הטלת או הקהל דיני תוקף כמו במדינה, הגרים ישראל לכלל הנוגע

האצילים בחצרות ולפעמים הממשלה פקידי אצל מקומית עבודה רק היו וכלכלה המסחר עניני בהטבת

הפרטי. רכושם היו העיירות רוב אשר

להסתדר ישראל בקרב גדולה תעמולה עשה בוויטעבסק הזקן אדמו"ר כ"ק הוד של שבתו בשנות

השני' יעקאטערינא הקסרית וכשנתנה האדמה. –79בעבודת בריגא להתיישב היהודים אל גלוי רשיון ַ
היהודים אשר רחבה, תעמולה מנהל הזקן אדמו"ר הי' – תקכ"ט – סביבותי' ובערים – תקכ"ד בשנת

בחטיבת התעסקו הרבה הנה קדשו, ובעצת דרכים, פרשת על מלון ובבתי ביערות בישובים, יסתדרו
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הגדולה הדוכסות ודוכסי פולין ממלכי האחרון – 1732ֿ1798 (76

ליטא. של

השרים. לכל :2 שבהערה "חב"דֿליובאוויטש" בחוברת (77

בהכנסתו, תלוי שאינו באופן אחיד בסכום המוטל מס (78

הוצאותיו. או רכושו,

.1729ֿ1796 (79
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השנים מכבר שעמדה לריגא דווינא בנהר והובילום רפסודות וקשרו עם80היערות מסחר בקשרי

ואשכנז.81ּפרוסיא

בדבר נ"ע הבעש"ט מורנו שיטת את לדעת נוכח במעזריטש, הראשונה בפעם הזקן אדמו"ר כשהי'

פרנסתו דגים82כלי בציד ובהמות, עופות וגידול הגן ביבול הכפר, ובתעשית אדמה בעבודת ישראל של
מקום בכל תעמולה לעשות לוויטעבסק ממעזריטש בדרכו התעכב לביתו, כשחזר הנה צמר, ומטוה

בעבו יסתדרו ישראל שבני והתורני,עברו, המוסרי מצבם את לדעת התענין שעבר ובישובים האדמה. דת

הפשוטים. האנשים לטובת ספר ויודעי תורה בני של שקידתם על עורר ושם פה הבנים. חינוך ומצב

בנ"י פשוטי את עוינים שהיו המתנגדים גאוני מתלמידי היו התורה בני אשר שונים ובישובים

אל יחוסם את שישנו פעל מזעיר מעט ורק עמהם, מתוכח הי' ובורים הארץ עמי בשמות אותם ומכנים

משפלותם לעודדם חיים רוח בהם ומפיח מעודדם שהי' זאת לבד הנה אלו ובמקרים הפשוטים האנשים

החסידים ממפלגת כמובן – תורה בן לשם לשלוח משתדל הי' – אליהם התורה בני יחס רוע לרגל –

הטוב פריו את נתן שנים איזה שבמשך מה טוב ביחס אליהם ומתייחס הפשוטים עם מתעניין שהי' –

ותוספות. פרש"י עם גמרא דף בלימוד תורה יודעי נעשו מהפשוטים שהרבה
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שנים. מכמה הנ"ל: בחוברת (80

פולניא. שם: (81

פרנסתם. יפוי בדבר שם: (82
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תרצ"ו אלול ה' א' ב"ה

שי' יעקב מר אי"א הנכבד ידידי

וברכה. שלום

על שמתנצל העבר, לחדש כ"ח מיום מכתבו על במענה

לרגלי לעירו מחוץ בנסיעות טרוד היותו בסיבת המענה איחור

שיוכל ובמנוחה בריוח פרנסתו לו ויזמין הש"י יעזרהו עסקו,

חסידות. ודברי אגדה בהלכה לימודים השיעורי ללמוד לשמור

אחד כל יחפץ. ודרכו כוננו גבר מצעדי מה' כתיב הנה

בשביל דין בעלמא חיותו בחיים תעודה לו יש מישראל ואחד

ית' לו להיות איוה אשר ויתעלה ית' העליונה הכוונה להשלים

ידי על רק עושים זו ודירה דוקא, הגשמי הזה בעולם דירה

זה אשר התפלה, ועבודת התורה לימוד מעשיות המצות קיום

וזה בכה זה הדירה, לבנות ישראל כל של התעסקותם הוא

ההשגחה פי על זו בעבודה חלקו כפי ואחד אחד כל בכה,

העליונה.

לעשות שצריך כזה באופן הוא פרנסתו כלי אשר מי והנה

לפני הדירה בבנין חלקו ענין כי לדעת עליו הנה נסיעות.

איזה לפעול עליו היותו מקום בכל אשר הוא הקב"ה ממה"מ

בקביעות שבת בשמירת היהדות בחיזוק התורה בהרבצת ענין

לימוד באיזה והן תהלים, באמירת הן לימודים לשיעורי עתים

המקום יושבי תנאי לפי ומקום מקום בכל אגדה או בהלכה

ההוא.

חובת היא האמורה, הדירה בעשיית האמורה, זו עבודה

ואחד אחד כל כי אני, ומה אני מי האומר יאמר ואל גברא

ואין ב"ה, סוף אין מעצמות נמשכה נשמתו שרש הנה מישראל

ונצורות גדולות ולעשות לפעול סוף אין כח לנו נותן ב"ה סוף

בחיים החפץ הנה כן על ואשר הבירורים, בענין הקדש בעבודת

על ולבו מוחו ישים שם הנה העליונה, הכוונה פי על טובים

היותו מקום בכל הנה ממש ויום יום ובכל בזה, האמור כל

התעוררות איזה לעשות טוב פועל איזה אחר ויחפש יחשוב

הנפש. פרנסת זהו אשר למעלה. האמורים מהענינים באיזה

הגוף דבפרנסת הגוף. מפרנסת הנפש פרנסת גריעי ולא

יטרח לא ומדוע רב. ובעמל מרובה בטרחה טורח האדם הנה

גם אחד כל הנה הגוף בפרנסת ואם הנפש. פרנסת בשביל

שאינו מה רב בעושר להתעשר בלבבו מתברך ביותר הפשוט

עני הנה לפעמים אשר במוחש, אנו ורואים כלל ערכו לפי

רב. בעושר מתעשר ומתן, ומשא במסחר העוסק

- עני שהוא מי דגם רוחנית בפרנסה גם כן יהי' לא ומדוע

בלבבו יתברך לא - תורה היודע ערך לפי התורה, בידיעת

עבודה ידי דעל הוא כן הנה באמת אשר רב, בעושר להתעשר

בעמל שעוסקים כמו לעיל האמורים בהענינים הרוחני בעוסק

רב. בעושר מתעשרים הנה גשמי, בעסק רב

יש מישראל ואחד אחד לכל כוננו, גבר מצעדי מה' וזהו

לעשות הבנין בעבודת להתעסק והוא בחיים, רוחנית תעודה

צריך שהוא מקום ובכל הוא באשר אחד וכל ית', לו דירה
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איזה למצוא מחופש בחפש לחפש כוחו מאמצי בכל להתענין

בהרבצת היהדות בחיזוק הענינים באחד רוחנית פרנסה

אחר מחפש שהוא כמו טובות, במדות ובהתעוררות התורה

גשמית. פרנסה

כי באברהם כדכתיב יחפץ, הקב"ה של שדרכו לפי והוא

הטבע דרך דרכים, שני יש כי הוי'. דרך ושמרו וגו' ידעתיו

נראה להיות העולם ברא הקב"ה הטבע. מן שלמעלה ודרך

היא עצמה הטבע הנה באמת כי - הטבע בדרך שהוא כמו

והוא - טבעי לענין נדמה בשר בעיני אבל הטבע, מן למעלה

ההמשכה והוא הוי', דרך הם ומצות והתורה אלקים. דרך

משפיע הקב"ה הנה זאת בגלל אשר בטבע, הטבע מן שלמעלה

בטבע. הטבע מן למעלה לישראל

טוב בסדר ויסתדר בריוח פרנסתו שפע לו ישפיע הש"י

והמצוה. התורה יסודי על בישראל בית לבנות

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם

המזכיר

b jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

i"gyz'd ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei zgiy

ומלואה" הארץ ש"לה' שיודע כו'.221השיב, ברכה לומר מותר אם ספק שיש במקום הוא נמצא אבל, ,

החילוקים על הבט מבלי ומלואו, העולם הם הקב"ה של אמותיו ד' הרי – ומלואה" הארץ ש"לה' וכיון
הכתוב ובלשון ד'222שבו, כולו מהעולם לעשות שיש אלא, הנך", שאול ואציעה אתה, שם שמים אסק "אם

הוי' שם אותיות לד' מכוון אמות ד' שמספר (כידוע הוי' משם אחת לאות מכוונת אחת שכל שיש223אמות, ,(

כאחד ויהיה הוה היה מלשון – והוי' מהוה, לשון – הוי' הפכים: שני מהטבע224בו שלמעלה ענין שזהו ,

לגמרי.

‰Ó:לעניננו ובנוגע .
וההשפעה הכח את ינצלו כאשר הנה לעשות, והרבה לומר הרבה לנשים יש שבו בדור אנו שנמצאים כיון

בפרשתנו המסופר פעור דבעל הענין כללות את השורש מן יעקרו אזי להן, במדרש225שיש שחטא226[כדאיתא
הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "את כאשר צדקנו, משיח בביאת רק לגמרי ויתבטל עדיין, נתכפר לא ],31זה

נאמר עלֿזה אך הנשים, ופיתויי הסתת עלֿידי באה בזה האלקים",227שההתחלה עשה זה לעומת זה "את
שבעה" עמודיה חצבה ביתה בנתה "חכמות אשר, ישראל, נשי עלֿידי הוא לזה את228שהתיקון שמעמידות ,

שבתורה ספרים' ה'שבעה על .229ביתן

הדור שבאותו צדקניות נשים בשכר היתה מצרים שיציאת המשיח230וכשם בימות גם יהיה כן כמו ,231–

שלמעלה, המקדש את יעמידו אזי דמשיחא, דעקבתא בדרא ובמיוחד השפעתן, ינצלו ישראל שנשי שעלֿידיֿזה
ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת דידן, בעגלא למטה, ויורידוהו

הזקן רבינו ניגון נפשי", לך "צמאה ה"בינוני", ניגון מהר"ש, אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע והניגון פעמים), ג' – הד' (בבא בבות הד' ָבן
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א.221) כד, תהלים
ח.222) קלט, תהלים
וראה223) שלח. פ' המצוות שער וראה פ"ד. הזמירות שער פע"ח

בלק אוה"ת 45.גם הערה 197 ע' חט"ז בלקו"ש הובא תתקלה. ע'
ופ"ז.224) פ"ד שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג
ואילך.225) א כה,

ועוד.226) ספמ"ה. פדר"א מפני). ד"ה א (יד, ספ"א סוטה תוס'
יד.227) ז, קהלת
א.228) ט, משלי
רע"א.229) קטז, שבת
ב.230) יא, סוטה
רות).231) זוטא (ממדרש בסופו תרו רמז רות יל"ש ראה
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מעצמו והרי בזה, התנא מחדש מה א. במשנתנו: השאלות
מזו: ויתרה בכבודו. חייב בתורה ענין ממנו שלמד שמאחר מובן
לעיל ששנינו כפי לכבדו, חייב מאומה ממנו למד לא אם 1גם

"הלומד מדייק התנא ב. כשלך". עליך חביב חברך כבוד "יהי
האדם")מחבירו מן "הלומד (ולא שאפילו2" חבירוללמדך

ממנו שגדול במי שכן וכל כבוד, בו לנהוג צריך אליו) .3(השוה

"הלומד נקט לא למה לעיל4"מתלמידווקשה: ששנינו 5(וכפי

יתירה. רבותא שהוא כשלך"), עליך חביב תלמידך כבוד "יהי
"צריך הדיוק וכיו"ב).לנהוגג. לכבדו" "צריך (ולא כבוד" בו

"הלומד ולומר: בלשונו לקצר להתנא לי' הוה לכאורה ד.
כבוד". בו לנהוג צריך אחת אות אפילו מחבירו

והביאור:

ש"צריך מחדש תמידיתלנהוגהתנא בהנהגה – כבוד" ,6בו

חייב כדבעי שלא לכאורה מתנהג שחברו בשעה שגם היינו
חביב חברך כבוד מ"יהי יותר וזהו ולכבדו. זכות לכף לדונו

בנפשוכשלךעליך הנה כדבעי שלא מתנהג שהאדם בשעה כי ,"
הוא תכסהנבזהפנימה פשעים כל על הרי שבגלוי (אף בעיניו

אפילו ממנו כשלמד – לחבירו בנוגע ואילו עצמו): את אהבתו
בתמידות. כבוד" בו לנהוג "צריך – אחת אות

"הלומד מדייק כימחבירוולכן מתלמידיו", "הלומד ולא "
ויראה באימה רבו לפני לישב צריך שהתלמיד לא7מאחר הרי ,

שלא כשמתנהג (גם בתלמידו כבוד לנהוג הרב שעל לומר יתכן
עליך "חביב התלמיד כבוד שיהי' רק ממנו ותובעים כדבעי),

".כשלך

וכו'", אחת הלכה או אחד "פרק ומפרט בלשונו מאריך והתנא
תורה. בלומדי סוגים חמשה על רומזים אלו ענינים חמשה כי

אין אך בכללותו, הענין את ומבין לומד הוא אחד: פרק
אמנם נכנס הוא אחת: הלכה הדברים. פרטי גם להבין בכחו
כבר מחולק שהוא כפי ה"פרק" את לומד והוא הדברים, לפרטי
פסוקה, הלכה של באופן ענין כל "לוקח" אבל פרטיות, להלכות
הוא אחד: פסוק בוריו. על הענין פרטי הבנת לכלל מגיע ואינו
מפרט הוא אחד: דבור שבכתב). (בתורה יותר בפרטיות לומד
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הנ"ל וחומר קל הוא מהם ואיך22(שאחד כולו, העולם כל ניצל (
דברים "שני שהם לומר מהםבלבדאפשר יצאו שלא (היינו "

כו')? ותולדה תוצאה שום

מצד רק "בלבד" בבחינת היו דברים" ה"שני בזה: והביאור
נעשואחיתופל שהם עבודתו ידי על דוד פעל כך אחר אבל ,

לשלו איפוא מתייחסת ההצלה ופעולת לאחיתופלדוד, ולא ,23.

מ"י.1. רפ"ד).2.פ"ב (לעיל אדם" מכל "הלומד מד"ש.3.ע"ד

מכולם".4. יותר "ומתלמידי א) ז, (תענית מי"ב.5.כמארז"ל פ"ד

ובתמידות".6. בהנהגה הזה הכבוד "שינהוג מד"ש: ראה

שפתותיו7. ואין רב לפני שיושב ת"ח "כל ב) ל, (שבת כמארז"ל

כו'". מר רשימת8.נוטפות פי על – תשל"ג במדבר ש"פ משיחת

בלבד. סכ"ב.9.השומעים ב.10.כש"ט יח, חגיגה11.פסחים ראה

זח"ג וראה ורבין". פרין תורה דברי אף ורבה פרה זו נטיעה "מה ב: ג,

כו' דלא כו' באורייתא זעירא אות או באורייתא מלה לך "לית ב: עט,

עילאה". דחכמתא רזין תילין מיני ב:12.תליין עב, מיומא להעיר

ה' למלאך הרב דומה "אם א: יז, מו"ק כו'". חיים סם לו נעשית "זכה

כו'". ב.13.צבאות קו, סנהדרין בפנים.14.ראה לקמן ראה

סע"ב.15. ל, א.16.קידושין מ, שה"ש תשמח17.לקו"ת שמח ד"ה

.7 ע' רע"ג.18.תרנ"ז מז, שלח ספר19.לקו"ת החכמה. מעיין ספר

סמ"ז20.הבהיר. או"ח ב"ח וראה א. כט, ראה לקו"ת א. פא, נדרים

דאמר. ומ"ש ואילך.21.ד"ה סע"א נג, משיחת23.מחז"ו.22.סוכה

בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ט במדבר פ' מוצש"ק
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ומלואה" הארץ ש"לה' שיודע כו'.221השיב, ברכה לומר מותר אם ספק שיש במקום הוא נמצא אבל, ,

החילוקים על הבט מבלי ומלואו, העולם הם הקב"ה של אמותיו ד' הרי – ומלואה" הארץ ש"לה' וכיון
הכתוב ובלשון ד'222שבו, כולו מהעולם לעשות שיש אלא, הנך", שאול ואציעה אתה, שם שמים אסק "אם

הוי' שם אותיות לד' מכוון אמות ד' שמספר (כידוע הוי' משם אחת לאות מכוונת אחת שכל שיש223אמות, ,(

כאחד ויהיה הוה היה מלשון – והוי' מהוה, לשון – הוי' הפכים: שני מהטבע224בו שלמעלה ענין שזהו ,

לגמרי.

‰Ó:לעניננו ובנוגע .
וההשפעה הכח את ינצלו כאשר הנה לעשות, והרבה לומר הרבה לנשים יש שבו בדור אנו שנמצאים כיון

בפרשתנו המסופר פעור דבעל הענין כללות את השורש מן יעקרו אזי להן, במדרש225שיש שחטא226[כדאיתא
הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "את כאשר צדקנו, משיח בביאת רק לגמרי ויתבטל עדיין, נתכפר לא ],31זה

נאמר עלֿזה אך הנשים, ופיתויי הסתת עלֿידי באה בזה האלקים",227שההתחלה עשה זה לעומת זה "את
שבעה" עמודיה חצבה ביתה בנתה "חכמות אשר, ישראל, נשי עלֿידי הוא לזה את228שהתיקון שמעמידות ,

שבתורה ספרים' ה'שבעה על .229ביתן

הדור שבאותו צדקניות נשים בשכר היתה מצרים שיציאת המשיח230וכשם בימות גם יהיה כן כמו ,231–

שלמעלה, המקדש את יעמידו אזי דמשיחא, דעקבתא בדרא ובמיוחד השפעתן, ינצלו ישראל שנשי שעלֿידיֿזה
ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת דידן, בעגלא למטה, ויורידוהו

הזקן רבינו ניגון נפשי", לך "צמאה ה"בינוני", ניגון מהר"ש, אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע והניגון פעמים), ג' – הד' (בבא בבות הד' ָבן
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מעצמו והרי בזה, התנא מחדש מה א. במשנתנו: השאלות
מזו: ויתרה בכבודו. חייב בתורה ענין ממנו שלמד שמאחר מובן
לעיל ששנינו כפי לכבדו, חייב מאומה ממנו למד לא אם 1גם

"הלומד מדייק התנא ב. כשלך". עליך חביב חברך כבוד "יהי
האדם")מחבירו מן "הלומד (ולא שאפילו2" חבירוללמדך

ממנו שגדול במי שכן וכל כבוד, בו לנהוג צריך אליו) .3(השוה

"הלומד נקט לא למה לעיל4"מתלמידווקשה: ששנינו 5(וכפי

יתירה. רבותא שהוא כשלך"), עליך חביב תלמידך כבוד "יהי
"צריך הדיוק וכיו"ב).לנהוגג. לכבדו" "צריך (ולא כבוד" בו

"הלומד ולומר: בלשונו לקצר להתנא לי' הוה לכאורה ד.
כבוד". בו לנהוג צריך אחת אות אפילו מחבירו

והביאור:

ש"צריך מחדש תמידיתלנהוגהתנא בהנהגה – כבוד" ,6בו

חייב כדבעי שלא לכאורה מתנהג שחברו בשעה שגם היינו
חביב חברך כבוד מ"יהי יותר וזהו ולכבדו. זכות לכף לדונו

בנפשוכשלךעליך הנה כדבעי שלא מתנהג שהאדם בשעה כי ,"
הוא תכסהנבזהפנימה פשעים כל על הרי שבגלוי (אף בעיניו

אפילו ממנו כשלמד – לחבירו בנוגע ואילו עצמו): את אהבתו
בתמידות. כבוד" בו לנהוג "צריך – אחת אות

"הלומד מדייק כימחבירוולכן מתלמידיו", "הלומד ולא "
ויראה באימה רבו לפני לישב צריך שהתלמיד לא7מאחר הרי ,

שלא כשמתנהג (גם בתלמידו כבוד לנהוג הרב שעל לומר יתכן
עליך "חביב התלמיד כבוד שיהי' רק ממנו ותובעים כדבעי),

".כשלך

וכו'", אחת הלכה או אחד "פרק ומפרט בלשונו מאריך והתנא
תורה. בלומדי סוגים חמשה על רומזים אלו ענינים חמשה כי

אין אך בכללותו, הענין את ומבין לומד הוא אחד: פרק
אמנם נכנס הוא אחת: הלכה הדברים. פרטי גם להבין בכחו
כבר מחולק שהוא כפי ה"פרק" את לומד והוא הדברים, לפרטי
פסוקה, הלכה של באופן ענין כל "לוקח" אבל פרטיות, להלכות
הוא אחד: פסוק בוריו. על הענין פרטי הבנת לכלל מגיע ואינו
מפרט הוא אחד: דבור שבכתב). (בתורה יותר בפרטיות לומד
אחת: אות דבורים). כמה ישנם פסוק (בכל יותר עוד הענין את
ביכלתו – התורה והבנת בלימוד יותר הנעלית הדרגא היינו

אחתללמוד הלכות.אות של תילים תילי בה ולמצוא

של באופן לומד "חבירו" אם הבדל שאין מלמדינו, והתנא
כבוד בו לנהוג חייב הוא – אחת" "אות של באופן או אחד" .8"פרק

וז"ל בזה, טוב שם הבעל פירוש קאמר9ידוע מאי "וקשה :
הדין מן לבא דיו למימר לי' הוה קשה עוד בלבד, דברים שני

כנדון פרה10להיות היא התורה הגון, מרב לומר דכשאדם ופי' ,
כנודע אצלו מרשע11ורבה אלא12וכשלומד ורבה פרה אינו אזי

שלמד דוד מה אמר ולזה ממנו. שלמד כמו כפשוטו נשאר
רשע דהי' בלבד דברים שני רק13מאחיתופל ורבה פרה הי' ולא

רבי, קראו הכי ואפילו ממנו שלמד כמו בלבד דברים שני נשאר
על ורבה פרה התורה דאז צדיקים שניהם דהיינו מחבירו הלומד

כבוד". בו לנהוג שצריך וכמה כמה אחת

דוד שלמד דברים" שה"שני מאחר בזה: לדקדק ויש
דברי היו עשהתורהמאחיתופל שדוד ועד סמךמעשה, על

ולהורידם14זה לשנותם אחיתופל של בכחו הוא איך ,

"בלבד"? בבחינת שיהיו ממדריגתם,

בזה: והביאור

אמרו אביו15רז"ל הקב"ה, באדם, הן שותפין "שלשה
ובלשון הקב"ה. של מכחו באה כפשוטה שהולדה ז.א. ואמו",
אחד "מאיש (כי סוף אין בבחינת הוא ההולדה כח החסידות:
בכח הוא ההולדה עיקר זה ומשום דורות"), כמה להיות יוכל

דוקא סוף גם16האין מולידים שאינם אדם בני כמה יש "ולכן ,
שם מאיר שאינו מפני רק וזהו בשלימות, ישנו המוליד שכח

כו'" האלקי הוא17האור כן גשמית, בהולדה שהוא וכשם .

שהאדם זה ידי על רק אפשרית זו הולדה בתורה: ב"הולדה"
שמים. ביראת שלומד היינו בלימודו, הקב"ה את "משתף"
יתברך התורה נותן שממשיך זה ידי על יותר: נעלית ובדרגא

בחסידות וכמבואר בלימודו, סוף) אין המאמר18(שהוא 19בפירוש

הוא בזה שהכוונה הקב"ה, עם שלמעלה תורה מחבר הי' "דוד
זו עבודה ומעין בחכמה. סוף אין אור השראת ממשיך שהי'
תחלה" בתורה ד"ברכו העבודה ידי על ואחד, אחד בכל .20שייך

נשאר כזה, באופן הי' לא אחיתופל של שלימודו ומאחר
"בלבד". של באופן לימודו

בגמרא מסופר להבין: יש עדיין דוד21אבל שכרה ש"בשעה
איכא מי דוד אמר עלמא, למשטפא ובעא תהומא קפא שיתין
נשא כו' ומנח בתהומא ונשדי' אחספא שם למכתב שרי אי דידע
אחספא שם כתב שדי, לי' אמר כו' בעצמו וחומר קל אחיתופל
דברים" ה"שני ידי שעל הרי תהומא". ונחית לתהומא ושדי

הנ"ל וחומר קל הוא מהם ואיך22(שאחד כולו, העולם כל ניצל (
דברים "שני שהם לומר מהםבלבדאפשר יצאו שלא (היינו "

כו')? ותולדה תוצאה שום

מצד רק "בלבד" בבחינת היו דברים" ה"שני בזה: והביאור
נעשואחיתופל שהם עבודתו ידי על דוד פעל כך אחר אבל ,

לשלו איפוא מתייחסת ההצלה ופעולת לאחיתופלדוד, ולא ,23.

מ"י.1. רפ"ד).2.פ"ב (לעיל אדם" מכל "הלומד מד"ש.3.ע"ד

מכולם".4. יותר "ומתלמידי א) ז, (תענית מי"ב.5.כמארז"ל פ"ד

ובתמידות".6. בהנהגה הזה הכבוד "שינהוג מד"ש: ראה

שפתותיו7. ואין רב לפני שיושב ת"ח "כל ב) ל, (שבת כמארז"ל

כו'". מר רשימת8.נוטפות פי על – תשל"ג במדבר ש"פ משיחת

בלבד. סכ"ב.9.השומעים ב.10.כש"ט יח, חגיגה11.פסחים ראה

זח"ג וראה ורבין". פרין תורה דברי אף ורבה פרה זו נטיעה "מה ב: ג,

כו' דלא כו' באורייתא זעירא אות או באורייתא מלה לך "לית ב: עט,

עילאה". דחכמתא רזין תילין מיני ב:12.תליין עב, מיומא להעיר

ה' למלאך הרב דומה "אם א: יז, מו"ק כו'". חיים סם לו נעשית "זכה

כו'". ב.13.צבאות קו, סנהדרין בפנים.14.ראה לקמן ראה

סע"ב.15. ל, א.16.קידושין מ, שה"ש תשמח17.לקו"ת שמח ד"ה

.7 ע' רע"ג.18.תרנ"ז מז, שלח ספר19.לקו"ת החכמה. מעיין ספר

סמ"ז20.הבהיר. או"ח ב"ח וראה א. כט, ראה לקו"ת א. פא, נדרים

דאמר. ומ"ש ואילך.21.ד"ה סע"א נג, משיחת23.מחז"ו.22.סוכה

בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ט במדבר פ' מוצש"ק
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ּבני ׁשל ׁשהעֹוצמה וידע ּגדֹול חכם היה ׁשּבלק הּׁשל"ה, ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּכתב

יצא הּמלך (ּדוד מּמּנּו ּתצא ּומׁשיח, ּדוד ּבית מלכּות ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיׂשראל,

נקראת ּבּתֹורה ׁשּפרׁשה מה לבאר יׁש זה לפי הּמֹואבּיה). ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמרּות

על מֹורה "ּבלק" ׁשּכן, ירקב". רׁשעים "וׁשם הפ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ"ּבלק",

מּמּנּו ׁשּתצא ּכ מֹואב מל הפיכת - העּלּוי ּבתכלית ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאתהּפכא

ּומׁשיח. ּדוד ּבית ְִִֵַַָָמלכּות
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Ìz‡ CÏ Ìe˜(כ (כב, ≈ƒ»

מֹוליכין ּבּה, ליל רֹוצה ׁשאדם ׁש"ּבּדר מּכ למדּו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחז"ל

זאת לבאר ויׁש מהני". ׁשמּיא ּכלּפי אפילּו ׁש"חצּפה וכן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻאֹותֹו",

לּמסקנה ּומּגיע נפׁש חׁשּבֹון אדם עֹוׂשה לפעמים ה'. ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבעבֹודת

אפֹוא לחׁשׁש ויׁש הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ּבדרּכּה ללכת רֹוצה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהּוא

ּב'חצּפה' ולטעֹון להתעּקׁש היא, והעצה זֹו. ּבדר אֹותֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּיֹוליכּו

הּבית ּבעל ל ּׁשּיאמר מה "ּכל ּדר ועל ,לכ מסּכים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשאינּנּו

מּצא". חּוץ ֲִֵֵעׂשה,
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מבאר ּדהּנה לֹומר, ויׁש זה. מֹופת היה ּתֹועלת לאיזֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוקׁשה,

רצה ידּה ועל האתֹון, ּבאמצעּות היתה ּבלעם ׁשּידיעת ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּבּזהר

ידי ׁשעל נס, ּבתֹו נס ּכאן והיה יׂשראל; על קללה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלהמׁשי

אלם ּוביֹונת מחׁשבּתֹו. ּבּטּול התחיל ּדוקא האתֹון עם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהּוּכּוח

טעם "והּוא ּדקליּפה, ונּוקבא ז"א הם ואתֹונֹו ׁשּבלעם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּכתב,

ּפּזּור ּבסֹוד זה, על זה ׁשּיקטרגּו ּכדי . . האתֹון ּפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּפתיחת

ְִָָלרׁשעים".
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הּקללה את ל אלקי ה' וּיהפ" אתהּפכא, ּבחינת ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהיינּו

רׁשע אֹותֹו ׁשל "מּברכֹותיו להּלן: רש"י ׁשּכתב ּוכפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָלברכה",

נזּכר זה ׁשּמּטעם לֹומר, ויׁש לקּללם". ּבלּבֹו היה מה למדים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאנּו

ּדוקא ּבפרׁשתנּו הּמׁשיח יט)מל הּמׁשיח(כד, ּביאת עם ׁשּכן , ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּולׂשמחה לׂשׂשֹון יהפכּו הּצֹומֹות ּכל – לגאּלה הּגלּות ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻּתתהּפ

טֹובים. ְֲִִּולמֹועדים
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מבאר ּדהּנה לֹומר, ויׁש זה. מֹופת היה ּתֹועלת לאיזֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוקׁשה,

רצה ידּה ועל האתֹון, ּבאמצעּות היתה ּבלעם ׁשּידיעת ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּבּזהר

ידי ׁשעל נס, ּבתֹו נס ּכאן והיה יׂשראל; על קללה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלהמׁשי

אלם ּוביֹונת מחׁשבּתֹו. ּבּטּול התחיל ּדוקא האתֹון עם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהּוּכּוח

טעם "והּוא ּדקליּפה, ונּוקבא ז"א הם ואתֹונֹו ׁשּבלעם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּכתב,

ּפּזּור ּבסֹוד זה, על זה ׁשּיקטרגּו ּכדי . . האתֹון ּפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּפתיחת

ְִָָלרׁשעים".

éòéáøèì:úBöç úéø÷ eàáiå ÷ìa-ír írìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¨®©¨−Ÿ¦§©¬ª«
îíéøOìå írìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈§©¨¦−

:Bzà øLààîírìa-úà ÷ìa çwiå ø÷aá éäéå £¤¬¦«©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ¤¦§½̈
:írä äö÷ íMî àøiå ìra úBîa eäìriå©©«£¥−¨´¨®©©©¬§¦−̈§¥¬¨¨«

âëàäráL äæá éì-äða ÷ìa-ìà írìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
äráLå íéøô äráL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬

:íéìéàá÷ìa ìriå írìa øac øLàk ÷ìa Nriå ¥¦«©©´©¨½̈©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯
:çaæna ìéàå øt írìáeâ÷ìáì írìa øîàiå ¦§¨²¨¬¨©−¦©¦§¥«©©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈

ýåýé äøwé éìeà äëìàå Eúìr-ìr ávéúä¦§©¥»©«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ
:éôL Cìiå Cì ézãbäå éðàøi-äî øáãe éúàø÷ì¦§¨¦½§©¬©©§¥−¦§¦©´§¦¨®©¥−¤¤«¦

ãúráL-úà åéìà øîàiå írìa-ìà íéäìà øwiå©¦¨¬¡Ÿ¦−¤¦§®̈©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìràå ézëør úçaænääíNiå ©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©©¨¯¤

äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiå írìá éôa øác ýåýé§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬¤¨−̈§¬Ÿ
:øaãúåàeä Búìr-ìr ávð äpäå åéìà áLiå §©¥«©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈©«Ÿ¨®−

:áàBî éøN-ìëåæíøà-ïî øîàiå BìLî àOiå §¨¨¥¬¨«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¦Â£Â̈
áàBî-Cìî ÷ìá éðçðéél-äøà äëì íã÷-éøøäî ©§¥̧¦¨¨³¤«¤¨Æ¥«©§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´

:ìàøNé äîræ äëìe á÷réçìà äa÷ àì áwà äî ©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬¦§¨¥«¨´¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®
:ýåýé íræ àì íòæà äîeèepàøà íéøö Làøî-ék ¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−§Ÿ̈«¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½

àì íéBbáe ïkLé ããáì ír-ïä epøeLà úBòábîe¦§¨−£¤®¤¨Æ§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ
:áMçúééòáø-úà øtñîe á÷ré øôr äðî éî ¦§©¨«¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©

éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz ìàøNé¦§¨¥®¨³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−
:eäîkàéá÷ì éì úéNr äî írìa-ìà ÷ìa øîàiå ¨«Ÿ©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ

ézç÷ì éáéà:Cøá zëøa äpäå Eáéàìä øîàiå ïriå «Ÿ§©Æ§©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«©©−©©Ÿ©®£ÀŸ
:øaãì øîLà Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬¤§−Ÿ§©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(686 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

C¯a zÎ¯a ‰p‰Â ,EÈzÁ˜Ï È·ÈB‡ ·˜Ï(יא (כג, »…¿«¿«¿ƒ¿ƒ≈≈«¿»»≈

הּקללה את ל אלקי ה' וּיהפ" אתהּפכא, ּבחינת ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהיינּו

רׁשע אֹותֹו ׁשל "מּברכֹותיו להּלן: רש"י ׁשּכתב ּוכפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָלברכה",

נזּכר זה ׁשּמּטעם לֹומר, ויׁש לקּללם". ּבלּבֹו היה מה למדים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאנּו

ּדוקא ּבפרׁשתנּו הּמׁשיח יט)מל הּמׁשיח(כד, ּביאת עם ׁשּכן , ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּולׂשמחה לׂשׂשֹון יהפכּו הּצֹומֹות ּכל – לגאּלה הּגלּות ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻּתתהּפ

טֹובים. ְֲִִּולמֹועדים

éùéîçâéøçà íB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³©¥Æ
àì Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−´Ÿ

:íMî éì-Bðá÷å äàøúãé-ìà íéôö äãN eäçwiå ¦§¤®§¨§¦−¦¨«©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½¤
áL ïáiå äbñtä Làøìéàå øt ìriå úçaæî är −Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´¦§§½Ÿ©©²©¨¬¨©−¦

:çaænaåèEúìr-ìr äk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå ©¦§¥«©©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ©«Ÿ¨¤®
:äk äøwà éëðàåæèøác íNiå írìa-ìà ýåýé øwiå §¨«Ÿ¦−¦¨¬¤«Ÿ©¦¨³§Ÿ̈Æ¤¦§½̈©¨¬¤¨−̈

:øaãú äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiå åéôaæéåéìà àáiå §¦®©²Ÿ¤¬¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«©¨´Ÿ¥À̈
÷ìa Bì øîàiå Bzà áàBî éøNå Búìò-ìr ávð Bpäå§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬−̈¦®©³Ÿ¤Æ¨½̈



iriayקצד ,iyy - ck - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé øac-äîçé÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå ©¦¤−§Ÿ̈«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ
:øtö Bða éãr äðéæàä òîLeèéáfëéå ìà Léà àì «£½̈©«£¦¬¨¨©−§¬¦«Ÿ´Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½

àìå øaãå äNré àìå øîà àeää íçðúéå íãà-ïáe¤¨−̈§¦§¤¨®©³¨©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ
:äpîé÷éë:äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä §¦¤«¨¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨

àëìàøNéa ìîr äàø-àìå á÷réa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®
:Ba Cìî úreøúe Bnr åéäìà ýåýéáëíàéöBî ìà §Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«¥−«¦¨´

:Bì íàø úôrBúk íéøönîâëá÷réa Lçð-àì ék ¦¦§®̈¦§«£¬Ÿ§¥−«¦³Ÿ©̧©Æ§©«£½Ÿ
ìàøNéìe á÷réì øîàé úrk ìàøNéa íñ÷-àìå§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À¥«¨¥³§©«£ŸÆ§¦§¨¥½

:ìà ìrt-äîãëå íe÷é àéáìk ír-ïäàOðúé éøàë ©¨©−¥«¤¨Æ§¨¦´¨½§©«£¦−¦§©¨®
:äzLé íéììç-íãå óøè ìëàé-ãr ákLé àì³Ÿ¦§©Æ©´Ÿ©¤½¤§©£¨¦−¦§¤«

äëCøa-íb epáwú àì á÷-íb írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®©¨¥−
:epëøáú àìåëàìä ÷ìa-ìà øîàiå írìa ïriå ¬Ÿ§¨«£¤«©©©́¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ
éìà ézøacBúà ýåýé øaãé-øLà ìk øîàì E ¦©³§¦¥¤̧Æ¥½Ÿ²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬

:äNrà¤«¡¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚ Ô‰(כד (כג, ∆»¿»ƒ»

את לחטף . . מתּגּברים הן ׁשחרית מּׁשינתם עֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ"ּכׁשהן

מאמר(רש"י)הּמצֹות" ּדר על ׁשהּוא הּצחּות, ּבדר לֹומר יׁש . ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַ

הּוא ּבאידיׁש ׁש"חטף" ּולהעיר, ואׁשּתי". חטף ואכל "חטף ְְְְֱֲֲֲִִִִִֶֶַַָֹֹֹֹרז"ל

'אֹויפּגעכאּפט'. מּׁשינתם", ל"עֹומדים ּגם ׁשּׁשּי ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ'כאּפן',

éùùæë-ìà Eçwà àp-äëì írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½¤
éì Búa÷å íéäìàä éðéra øLéé éìeà øçà íB÷î̈−©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½§©¬Ÿ¦−

:íMîçëó÷Lpä øBòtä Làø írìa-úà ÷ìa çwiå ¦¨«©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ©§½©¦§−̈
:ïîéLéä éðt-ìrèëéì-äða ÷ìa-ìà írìa øîàiå ©§¥¬©§¦«Ÿ©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬

íéøô äráL äæa éì ïëäå úçaæî äráL äæá̈¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−
:íìéà äráLåììriå írìa øîà øLàk ÷ìa Nriå §¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©

:çaæna ìéàå øtãëàéðéra áBè ék írìa àøiå ¨¬¨©−¦©¦§¥«©©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³
írôa-írôk Cìä-àìå ìàøNé-úà Cøáì ýåýé§Ÿ̈Æ§¨¥´¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©

:åéðt øaãnä-ìà úLiå íéLçð úàø÷ìáàOiå ¦§©´§¨¦®©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«©¦¨̧
ì ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðér-úà írìáåéèáL ¦§¹̈¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−¦§¨®̈

:íéäìà çeø åéìr éäzåâíàð øîàiå BìLî àOiå ©§¦¬¨−̈¬©¡Ÿ¦«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³
:ïérä íúL øábä íàðe øòá Bða írìaãíàð ¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ª¾

éeìâe ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà rîLŸ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬
:íéðéräéìäà eáh-äîéúðkLî á÷ré E:ìàøNé E ¥¨«¦©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−¦§¨¥«

åýåýé òèð íéìäàk øäð éìr úpâk eéhð íéìçðk¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨®̈©«£¨¦Æ¨©´§Ÿ̈½
:íéî-éìr íéæøàkæíéîa Bòøæå åéìcî íéî-ìfé ©«£¨¦−£¥¨«¦¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈§©§−§©´¦

:Búëìî àOpúå Bkìî ââàî íøéå íéaøçìà ©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ©§½§¦©¥−©§ª«¥µ
åéøö íéBb ìëàé Bì íàø úôrBúk íéøönî BàéöBî«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®Ÿ©º¦´¨À̈

:õçîé åévçå íøâé íäéúîöråèéøàk áëL òøk §©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«¨©¸¨©¯©«£¦²
éëøáî epîé÷é éî àéáìëeéøøàå Ceøá E:øeøà E §¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´¨½§«Ÿ£¤−¨«

éøîàiå åétk-úà ÷tñiå írìa-ìà ÷ìa óà-øçiå©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤
éúàø÷ éáéà á÷ì írìa-ìà ÷ìazëøa äpäå E ¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ«Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨

ìL äæ Cøá:íéîrt LàéEîB÷î-ìà Eì-çøa äzrå ¨¥½¤−¨¬§¨¦«§©−̈§©§´¤§¤®
:ãBákî ýåýé Erðî äpäå Eãaëà ãak ézøîà̈©̧§¦Æ©¥´£©¤§½§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«

áééëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà írìa øîàiåE ©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²
:øîàì ézøac éìà zçìL-øLàâé÷ìá éì-ïzé-íà £¤¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ¦¦¤¦̧¨¹̈

ýåýé ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦´§Ÿ̈½
Bà äáBè úBNrìBúà ýåýé øaãé-øLà éalî ärø ©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬

:øaãà£©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr a zegiy ihewl)

‡È·ÏÎe È¯‡k ·ÎL Ú¯k(ט (כד, »«»««¬ƒ¿»ƒ

לאּמֹות ויׁש ׁשכב"), ("ּכרע ּבּגלּות נמצאים יׂשראל ּכׁשּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּגם

ּבכל אבל הּגּוף, ּבעניני אּלא זאת אין עליהם, ׁשליטה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהעֹולם

יהּודי, על הּבית ּבעל ׁשהּוא אחד אף אין הּמצֹות לקּיּום ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּקׁשּור

בשולחן (כנפסק ׁשליטה אדם לׁשּום אין ולביא ארי ׁשעל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָּכׁשם

משפט). חושן ערוך

éòéáùãéøLà Eöréà äëì énrì CìBä éððä äzrå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧
:íéîiä úéøçàa Enrì äfä írä äNréåèàOiå ©«£¤¹¨¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«©¦¨¬

øábä íàðe øòá Bða írìa íàð øîàiå BìLî§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤
:ïérä íúLæèïBéìr úrc rãéå ìà-éøîà rîL íàð §ª¬¨¨«¦§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©©´©¤§®

:íéðér éeìâe ìôð äæçé écL äæçîæéàìå epàøà ©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦¤§¤̧Æ§´Ÿ
í÷å á÷riî áëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzr©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈¦©«£ÀŸ§¨¬
-éða-ìk ø÷ø÷å áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈§©§©−¨§¥

:úLçéåéáéà øérN äLøé äéäå äLøé íBãà äéäå ¥«§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯§¥¨²¥¦−«Ÿ§®̈
:ìéç äNò ìàøNéåèéãéøN ãéáàäå á÷riî cøéå §¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦§¥−§§¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−

:øérîëøîàiå BìLî àOiå ÷ìîr-úà àøiå ¥¦«©©§Æ¤£¨¥½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®
:ãáà éãr Búéøçàå ÷ìîr íéBb úéLàøàëàøiå ¥¦³¦Æ£¨¥½§©«£¦−£¥¬Ÿ¥«©©§Æ

íéNå EáLBî ïúéà øîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¨Æ«¨¤½§¦¬
p÷ òìqa:Eáëïé÷ øráì äéäé-íà ékøeMà äî-ãr ©¤−©¦¤«¦¬¦¦«§¤−§¨´¥«®̈¦©−̈©¬
:jaLzâëBîOî äéçé éî éBà øîàiå BìLî àOiå ¦§¤«¨©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬
:ìàãëøár-eprå øeMà eprå íézk ãiî íéöå ¥«§¦Æ¦©´¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤

:ãáà éãr àeä-íâåäëáLiå Cìiå írìa í÷iå §©−£¥¬Ÿ¥«©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨

xihtn - dk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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ã ycew zegiyn zecewp ã(319 'nr gi zegiy ihewl)

¯ÊÚÏ‡ Ôa ÒÁ�Èt ‡¯iÂ(ז (כה, ««¿ƒ¿»∆∆¿»»

אּלא להרגֹו) רצּו ׁשמעֹון ׁשבט (ּכי ּגּופֹו את רק לא סּכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּפנחס

את ׁשּתּוסר�BLÙּגם ּובלבד חכמים"), ּברצֹון "ׁשּלא ּפעל (ּכי ֶַ«¿ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ

הּזקן, אדמּו"ר על הּמסּפר מן להעיר ויׁש מּיׂשראל. ה' ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻחמת

אחר אחד. חסידּות 'ּביכל' ונׂשרף ּבביתֹו ׂשרפה ּפרצה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּפעם

ּבנֹו, לֹו הׁשיב זה. ּבביכל עּין מיׁשהּו אם הרּבי ׁשאל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּׂשרפה

הרּבי: ענה ּובּבא'! ּבזה 'חרם עליו ּכתבּת הרי האמצעי: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָאדמּו"ר
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.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn
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:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily
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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
כל ליל רביעי, י"ד תמוז

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ח' תמוז עם הפ"נ.

וכיון שנמצאים אנו ערב ימי הגאולה יב-יג תמוז גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע, אשר היתה בזה גאולת הרבים בעת ההיא ולשנים ולדורות הבאים לאחרי זה, וכמובן מפרטי הענינים 

של פרשת המאסר והגאולה.

הנה יבוא זה בפועל בפעולות באותם השטחים עליהם מסר נפשו, הם עניני הפצת היהדות בכלל 

והפצת המעינות ביחוד, שכל השייכים ויודעים עד"ז מחוייבים בזה.

וכיון שלהצלחת העבודה זקוקים למנוחה שמחה וטוב לבב, הנה השי"ת רועה ישראל יאר פניו 

ויגאל אותו מכל ענינים המבלבלים, וימלא את כל הנ"ל מתוך הרחבה אמתית הן בגשמיות והן ברוחניות.

בברכה לבשו"ט בכלל ובפרט,

מ. שניאורסאהן

ומעין סמי"ט( דלמה לא המשיך  )הובא בתוס' פרטים בקונטרס  במש"כ בדרמ"צ ע"ד הבעש"ט 

בשנה הב' והג' - הנה כמה ענינים שאין מתחדשים בכל שנה ושנה משרשם הראשון, וכמו מספר שני האדם 

)ראה יבמות ספ"ד( וראה עט"ר איך שכל שנה הוא פרט הנמשך מהכלל דאלף שנה.
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6:526:529:139:149:429:4310:4010:4118:2118:2318:4418:4618:0518:50בוליביה לה פאס )ח(

5:285:339:039:069:359:3810:5911:0122:0422:0122:4522:4221:4323:09בלגיה אנטוורפן )ק(

5:295:349:049:079:369:3810:5911:0122:0322:0022:4522:4121:4323:06בלגיה בריסל )ק(

4:184:248:068:098:378:4010:0410:0721:4121:3722:3122:2621:2022:30בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:446:448:548:559:259:2610:2010:2117:3717:3918:0118:0317:2118:10ברזיל ס.פאולו )ח(

6:296:298:408:409:119:1110:0610:0717:2517:2717:4917:5117:0817:58ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

4:434:488:208:238:518:5410:1610:1821:2521:2222:0822:0421:0522:30בריטניה לונדון )ק(

4:404:468:238:268:548:5810:2010:2321:4521:4122:3122:2721:2422:57בריטניה מנצ׳סטר )ק(

4:444:498:238:268:558:5810:2010:2221:3621:3322:2022:1621:1522:20גרמניה ברלין )ק(

5:145:198:498:529:209:2210:4310:4521:4421:4122:2422:2121:2322:25גרמניה פרנקפורט )ק(
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6:036:058:488:499:219:2210:2810:2919:2219:2219:4619:4619:0419:50הודו בומביי )ח(

5:586:008:448:469:169:1810:2410:2519:1919:1919:4319:4319:0119:47הודו פונה )ח(
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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4:394:438:078:108:398:4210:0110:0320:4820:4621:2621:2320:2821:27אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

4:565:018:288:319:019:0410:2310:2621:2221:1922:0221:5821:0122:02אוק. ז׳יטומיר )ק(

4:474:518:208:238:528:5510:1510:1721:1621:1421:5721:5420:5621:58אוקראינה קייב )ק(

5:355:398:579:009:299:3110:4810:5021:1921:1721:5421:5120:5922:10איטליה מילאנו )ק(

6:066:088:408:419:109:1110:1310:1418:2918:3018:5218:5318:1218:57אקוואדור קיטו )ח(

7:597:589:549:5410:2610:2611:1711:1717:5617:5918:2318:2617:4118:38ארגנטינה ב. איירס )ח(

9:059:0310:5410:5411:2511:2512:1312:1318:3318:3719:0319:0618:1819:10ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

5:415:448:518:539:249:2610:3910:4120:3920:3821:1021:0820:2021:12ארה״ב בולטימור )ק(

5:255:288:398:419:109:1210:2710:2920:3520:3421:0621:0520:1621:19ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:255:298:398:419:119:1310:2710:2920:3420:3321:0621:0420:1521:19ארה״ב ג׳רסי )ק(

5:555:599:129:149:449:4611:0111:0321:1721:1521:4921:4720:5822:03ארה״ב דטרויט )ק(

6:216:249:199:219:519:5311:0311:0420:2920:2820:5520:5520:1121:06ארה״ב היוסטן )ק(

5:415:448:458:479:179:1910:3010:3220:1220:1220:4020:3919:5420:51ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:306:339:239:259:569:5711:0511:0720:1920:1920:4420:4420:0120:55ארה״ב מיאמי )ק(

5:205:248:338:369:069:0810:2210:2420:3120:2921:0221:0020:1221:17ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:145:178:318:339:029:0410:1910:2120:3520:3321:0721:0520:1621:19ארה״ב שיקאגו )ק(

6:526:529:139:149:429:4310:4010:4118:2118:2318:4418:4618:0518:50בוליביה לה פאס )ח(

5:285:339:039:069:359:3810:5911:0122:0422:0122:4522:4221:4323:09בלגיה אנטוורפן )ק(

5:295:349:049:079:369:3810:5911:0122:0322:0022:4522:4121:4323:06בלגיה בריסל )ק(

4:184:248:068:098:378:4010:0410:0721:4121:3722:3122:2621:2022:30בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:446:448:548:559:259:2610:2010:2117:3717:3918:0118:0317:2118:10ברזיל ס.פאולו )ח(

6:296:298:408:409:119:1110:0610:0717:2517:2717:4917:5117:0817:58ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

4:434:488:208:238:518:5410:1610:1821:2521:2222:0822:0421:0522:30בריטניה לונדון )ק(

4:404:468:238:268:548:5810:2010:2321:4521:4122:3122:2721:2422:57בריטניה מנצ׳סטר )ק(

4:444:498:238:268:558:5810:2010:2221:3621:3322:2022:1621:1522:20גרמניה ברלין )ק(

5:145:198:498:529:209:2210:4310:4521:4421:4122:2422:2121:2322:25גרמניה פרנקפורט )ק(

6:486:488:588:589:289:2910:0110:0217:3517:3718:0018:0217:1918:06דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:036:058:488:499:219:2210:2810:2919:2219:2219:4619:4619:0419:50הודו בומביי )ח(

5:586:008:448:469:169:1810:2410:2519:1919:1919:4319:4319:0119:47הודו פונה )ח(

4:474:518:138:168:458:4810:0610:0820:4820:4621:2521:2220:2821:26הונגריה בודפשט )ק(

5:335:368:468:489:189:2110:3510:3720:4320:4221:1421:1320:2421:17טורקיה איסטנבול )ק(

6:036:069:129:149:449:4610:5911:0120:5520:5321:2421:2320:3621:27יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בלק בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:115:158:358:389:089:1010:2810:3021:0621:0321:4221:3920:4621:43מולדובה קישינב )ק(

6:546:569:459:4710:1510:1711:2411:2520:2720:2720:5120:5120:0920:55מקסיקו מ. סיטי )ק(

8:018:009:439:4210:1510:1511:0111:0217:0517:0917:3617:3916:5117:43ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:055:088:048:068:348:369:459:4719:1019:1019:3619:3518:5219:39נפאל קטמנדו )ח(

7:007:019:309:3110:0210:0311:0411:0519:1719:1819:3919:4019:0019:44סינגפור סינגפור )ח(

4:144:197:547:578:258:289:509:5221:0521:0221:4921:4520:4521:49פולין ורשא )ק(

6:276:288:458:469:189:1810:1610:1717:5717:5918:2018:2217:4118:26פרו לימה )ח(

5:505:559:149:169:459:4811:0511:0721:3821:3622:1322:1121:1922:29צרפת ליאון )ק(

5:475:519:179:209:489:5111:1011:1322:0221:5922:4122:3721:4222:59צרפת פריז )ק(

5:415:438:198:208:498:509:539:5418:1918:2018:4218:4318:0218:47קולומביה בוגוטה )ח(

5:365:398:558:579:269:2910:4510:4721:0721:0521:4021:3820:4821:54קנדה טורונטו )ק(

5:055:108:288:319:009:0210:1910:2120:5020:4821:2521:2320:3121:41קנדה מונטריאול )ק(

5:345:378:378:389:109:1210:2310:2520:0420:0320:3220:3119:4520:35קפריסין לרנקה )ק(

4:434:498:368:399:069:0910:3510:3822:2322:1923:1723:1122:0223:47רוסיה מוסקבה )ח(

5:265:308:518:549:239:2610:4410:4621:2321:2122:0021:5721:0422:01רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

5:275:328:568:589:269:2910:4710:5021:3221:2922:0822:0621:1222:24שוייץ ציריך )ק(

5:515:538:328:339:059:0610:1010:1218:5218:5319:1519:1618:3419:20תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם '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

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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