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‰ÎÈ‡ּומבאר גֹו' עם רּבתי העיר ּבדד ּכ"ק1יׁשבה ≈»ְְְִִֵַָָָָָָָָ
ׁשמֹו (צמח צדק' ה'צמח ּבדד2אדמֹו"ר ׁשּיׁשבה ( ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּנאמר ּכמֹו יעקב.3הּוא עין ּבדד ּבטח ינחּנּו, ּבדד הוי' ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לקּמן. ׁשּיתּבאר ּכמֹו כּו' עם רּבתי עלֿידי נעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוזה
ּופליאה, ּתמיהה לׁשֹון הּוא איכה והרי להבין ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָוצרי
לבחינת יתעּלּו ׁשּיׂשראל הּוא ּבדד ׁשּיׁשבה הּפרּוׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּולפי
– לּמחנה (מחּוץ ּבדד ּבחינת ינחּנּו, ּבדד ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָהוי'
הּתמיהה מהי מהׁשּתלׁשלּות, למעלה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָלמעלּיּותא)
עם זה ּפרּוׁש קּׁשּור להבין צרי ּגם ּבזה. ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָוהּפליאה
הּוא ּבדד יׁשבה ּבאיכה הּפׁשּוט ּדפרּוׁש הּפׁשּוט, ְְְֵֵֵַַָָָָָָָּפרּוׁש
ׁשאז ּבאב ּבתׁשעה איכה קֹוראין ׁשּלכן כּו', הּירידה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּגדל
ּפרּוׁש עם הּפׁשּוט ּפרּוׁש ׁשל הּקּׁשּור ּומהּו החרּבן, ְִִֵֵֶַַַַָָָָֻהיה
זה ויּובן למעלּיּותא. הּוא ּבדד ׁשּיׁשבה צדק' ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָה'צמח
על צדק' ה'צמח ּפרּוׁש (לפי העּלּוי ּגדל ּתחּלה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבהקּדים
יעקב. עין ּבדד ּבטח ענין ׁשהּוא ּבדד, ּביׁשבה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהּפסּוק)
ּכמאמר הּוא ּדוקא) (יעקב יעקב עין ּבדד ּבטח ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשהּדּיּוק

ז"ל ולא4רּבֹותינּו כּו' הר ּבֹו ׁשּכתּוב ּכאברהם לא ְְְֵֶַַַַָָָֹֹ
ּבית. ׁשּקראֹו ּכיעקב אּלא כּו' ׂשדה ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכיצחק
לעתידֿלבא, ׁשּיהיה יעקב עין ּבדד ּדבטח ׁשהעּלּוי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוהינּו
ׁשּקראֹו ּכיעקב ענין הּוא הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ּבבית ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹּובפרט

מצרים ּבלי נחלה היא יעקב ׁשּנחלת רעוא5ּבית, ּבחינת , ְְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹ
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ה'תשל"א". נחמו, עש"ק אב, מנחם "ט"ו בשעתו, לאור יצא (אוה"ת1)*) יג ה', (ע' לאיכה הצ"צ רשימות ראה – המאמר בתוכן

ואילך). ריג ע' עת"ר סה"מ נב. ע' שם ברשימות (נדפס נ"ע אדמו"ר לכ"ק עת"ר ישבה איכה ד"ה ועוד). א'מב) א'לד. ע' ח"ב נ"ך

(ירושלמי2) כו' להו מסייעא ודא מנחם הוא צמח הוא דהדין כחושבנא דהדין חושבני' (מענדל) מנחם בגימטריא (צדק) צמח

ה"ד). פ"ב כח.3)ברכות לג, שם יב. לב, א.4)דברים פח, טו,5)פסחים בשלח (מכילתא נחלה ג"כ – והב' הא' ביהמ"ק משא"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ואומר: ירושלים חורבן על מקונן ירמיהו הנביא

¯‡·Óe 'B‚ ÌÚ È˙a¯ ¯ÈÚ‰ „„a ‰·LÈ ‰ÎÈ‡1¯"BÓ„‡ ˜"Î ≈»»¿»»»»ƒ«»ƒ»¿»≈«¿
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰חב"ד אדמו"רי בשושלת BÓLהשלישי ÁÓˆ)2מלך של «∆«∆∆∆«¿

בכך הטמון לרמז לב לשים יש והגאולה החורבן על שמדובר וכיוון המשיח

(שנקרא הצמחֿצדק שאדמו"ר

בכינוי נקרא ספרו) שם על כך

לגאולה LiL·‰שרומז (∆»¿»
¯Ó‡pL BÓk ‡e‰ „„a3 »»¿∆∆¡«
ÁËa ,epÁ�È „„a 'ÈÂ‰¬»»»»«¿∆∆«
‰ÊÂ .·˜ÚÈ ÔÈÚ „„a»»≈«¬…¿∆
ÌÚ È˙a¯ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ�«¬∆«¿≈«»ƒ»

'eÎשהפירוש בעוד כלומר,

עלהפשוט קינה הוא בפסוק

לאחר ירושלים של הירוד מצבה

ה'צמח אתהחורבן, מבאר צדק'

החסידות, תורת לאור הדברים,

את ומפרש חיובית בצורה

חורבן על לא כמדבר הפסוק

ה' כיצד ניכר שבו מצב על אלא

לבטח יעקב בני את ְֲֶמנחה

גבוהות ודרגות במעלות ומדובר

.Ôn˜Ï ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿«»
‰ÎÈ‡ È¯‰Â ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«¬≈≈»
‰‰ÈÓz ÔBLÏ ‡e‰¿¿ƒ»
Le¯t‰ ÈÙÏe ,‰‡ÈÏÙe¿ƒ»¿ƒ«≈

‰e‡החסידי „„a ‰·LiL∆»¿»»»
˙�ÈÁ·Ï elÚ˙È Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿ƒ«
˙�ÈÁa ,epÁ�È „„a 'ÈÂ‰¬»»»»«¿∆¿ƒ«
Y ‰�ÁnÏ ıeÁÓ) „„a»»ƒ««¬∆

‡˙eiÏÚÓÏבמובן למעלה, ¿«¬ƒ»
והחיובי המושגהטוב של

מעל היינו למחנה", "מחוץ

ÏÚÓÏ‰למחנה (¿«¿»
,˙eÏLÏzL‰Óהאלוקי האור והתגלות ירידת של הרגיל הסדר היינו ≈ƒ¿«¿¿
למטה (שרשרמלמעלה שלשלת כמו לדרגה אחוזותמדרגה שלה שהטבעות ת)

בזו Êa‰זו ‰‡ÈÏt‰Â ‰‰ÈÓz‰ È‰Ó(וצער) תמיהה מעורר הדבר למה «ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ»»∆
וחיובי?. טוב דבר זה ˜eM¯והרי ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìbשל והשייכות הקשר «»ƒ¿»ƒƒ

‰Ê Le¯tהחסידות תורת לפי בדד' ישבה 'איכה הכתוב Le¯tפירוש ÌÚ ≈∆ƒ≈
Ï„b ‡e‰ „„a ‰·LÈ ‰ÎÈ‡a ËeLt‰ Le¯Ùc ,ËeLt‰«»¿≈«»¿≈»»¿»»»…∆

'eÎ ‰„È¯i‰רבתי" ורב, גדול קהל בה היה שבעבר שהעיר כך על קינה וזו «¿ƒ»

בדד, יושבת היא וכעת מגדולתה ירדה המשמעותÔÎlLעם", בגלל ∆»≈
'איכה' של ‰È‰הפשוטה Ê‡L ·‡a ‰ÚL˙a ‰ÎÈ‡ ÔÈ‡¯B˜¿ƒ≈»¿ƒ¿»¿»∆»»»

ÁÓˆ'‰ Le¯t ÌÚ ËeLt‰ Le¯t ÏL ¯eMw‰ e‰Óe ,Ôa¯Á‰«À¿»««ƒ∆≈«»ƒ≈«∆«
‡˙eiÏÚÓÏ ‡e‰ „„a ‰·LiL לענייןˆ„˜' יש שכאשר הוא כלל והרי ∆∆∆»¿»»»¿«¬ƒ»

אם גם הרי פירושים כמה אחד

ביניהם יש מזה זה שונים הם

ושייכות?. קשר

‰lÁz ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆¿«¿ƒ¿ƒ»
ÈelÚ‰ Ï„bהמעלה …∆»ƒ

הגדולה ÈÙÏ)¿ƒוהחשיבות
ÏÚ '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ Le¯t≈«∆«∆∆«
,„„a ‰·LÈa (˜eÒt‰«»¿»¿»»»
ÔÈÚ „„a ÁËa ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿«∆«»»≈

.·˜ÚÈמהי ומבאר והולך «¬…
שבדבר: הגדולה המעלה

ÔÈÚ „„a ÁËa ˜eic‰L∆«ƒ∆«»»≈
(‡˜Âc ·˜ÚÈ) ·˜ÚÈהפסוק «¬…«¬…«¿»

בני של מעלתם את מדגיש

זה במובן 'בדד' שהם ישראל

שאר מכל ונעלים נבדלים שהם

להזכיר מדייק והכתוב העמים,

אבינו, יעקב את דווקא זה בעניין

הדיוק Ó‡Ók¯ותוכן ‡e‰¿«¬«
Ï"Ê e�È˙Ba¯4כך על בגמרא «≈«

רבים גויים יעלו לבוא שלעתיד

אלוקי בית "אל ה' הר אל

המקדש שבית היינו יעקב",

שם על ולא יעקב שם על נקרא

ויצחק Ì‰¯·‡kאברהם ‡Ï…¿«¿»»
'eÎ ¯‰ Ba ·e˙kLבהר") ∆»«

יראה") ÁˆÈk˜ה' ‡ÏÂ¿…¿ƒ¿»
'eÎ ‰„N Ba ·e˙kL∆»»∆
בשדה") לשוח יצחק ("ויצא

B‡¯wL ·˜ÚÈk ‡l‡המקדש בית("וÈa˙לבית ההוא המקום שם יקרא ∆»¿«¬…∆¿»«ƒ
È‰iL‰אֿל"). ·˜ÚÈ ÔÈÚ „„a ÁË·c ÈelÚ‰L e�È‰Âישראל בבני ¿«¿∆»ƒ¿∆«»»≈«¬…∆ƒ¿∆

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏהמשיח ‰ÈLÈÏM,בימות Lc˜n‰ ˙È·a Ë¯Ù·e ∆»ƒ»…ƒ¿»¿≈«ƒ¿»«¿ƒƒ
ÈÏa ‰ÏÁ� ‡È‰ ·˜ÚÈ ˙ÏÁpL ,˙Èa B‡¯wL ·˜ÚÈk ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿»¿«¬…∆¿»«ƒ∆«¬««¬…ƒ«¬»¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓ5,אבינו ליעקב הקדושֿברוךֿהוא של בהבטחה כנאמר גבולות, ללא ¿»ƒ
הגבולות כל של מוחלטת פריצה תוך ונגבה" צפונה וקדמה ימה "ופרצת

,ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯ ˙�ÈÁaהיא הדברים ומשמעות הרצונות רצון מילולית: ¿ƒ««¬»¿«¬ƒ
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  מפתח  כללי

 ב................................................... תפילין נחת ר הסד  )א

 ד........................................ב" קיא"קילים מזמורי תה  )ב

      איכה ישבה בדדה "מאמר ד  )ג

 ה .........................א"לשת, )נדחה, תשעה באב (דבריםשבת פרשת 

   דבריםפרשת שבת ת ושיחמ  )ד

 יח..................................א"שנת'ה) נדחה (בתשעה בא, שבת חזון

  דבריםפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

 חכ .......................................................................יטרך כ )ק"בלה( 

לוי ' המקובל ר ח"ג הרה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ו

 גל..................................................ל "יצחק שניאורסאהן זצ

ה "זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע  )ז

 דל..........................תרגום מאידיש, אחוברת י ל שניאורסאהן"ז

 ול..........................דבריםפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

 זל.......................דבריםלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

 סא..........................דבריםלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

 בס................................................דבריםלשבוע פרשת  

 דע.........................דבריםלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

 זע......................................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

  

 :חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

 פ .........................דבריםלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יד

 גק .......................דבריםלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )טו

 ביק........................דברים לשבוע פרשת ותצו ספר המ–  )טז

 

  נביאים וכתובים   )יז

  יזק..................................................זנ  פרקיםתהל, ב פרק מלכים א

  כתובות משניות  )יח

 יטק.........................................................  ביאור קהתי

 כהק..........................................................יומאמסכת  עקבעין י  )יט

   עם ביאורים דהנמסכת   )כ

  כוק..........................................................חסף עד ד סבמדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כא

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

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כב

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

  התורלקוטי   )כג

 נזק................................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

 חנק............................................................ר האמצעי"אדמו

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

 נטק......................................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

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

   ב" תער–שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

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

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כח

 סאק.........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

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

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )ל

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

  אגרות קודש   )לא

 דסק.......................................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 

 סהק...........................................................הלכות בית הבחירה   )לב

 סזק...................................... גק פרביאורים לפרקי אבות   )לג

 סחק.............................................בציבורחומש לקריאה   )לד

 עדק..................................דבריםלשבוע פרשת לוח זמנים   )לה

 עהק....................בת קודשלערב שהדלקת נרות מצות סדר   )לו
דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה

,a`a dryz) mixac zyxt zay ,c"qa

.*`"lyz (dgcp

‰ÎÈ‡ּומבאר גֹו' עם רּבתי העיר ּבדד ּכ"ק1יׁשבה ≈»ְְְִִֵַָָָָָָָָ
ׁשמֹו (צמח צדק' ה'צמח ּבדד2אדמֹו"ר ׁשּיׁשבה ( ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּנאמר ּכמֹו יעקב.3הּוא עין ּבדד ּבטח ינחּנּו, ּבדד הוי' ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לקּמן. ׁשּיתּבאר ּכמֹו כּו' עם רּבתי עלֿידי נעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוזה
ּופליאה, ּתמיהה לׁשֹון הּוא איכה והרי להבין ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָוצרי
לבחינת יתעּלּו ׁשּיׂשראל הּוא ּבדד ׁשּיׁשבה הּפרּוׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּולפי
– לּמחנה (מחּוץ ּבדד ּבחינת ינחּנּו, ּבדד ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָהוי'
הּתמיהה מהי מהׁשּתלׁשלּות, למעלה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָלמעלּיּותא)
עם זה ּפרּוׁש קּׁשּור להבין צרי ּגם ּבזה. ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָוהּפליאה
הּוא ּבדד יׁשבה ּבאיכה הּפׁשּוט ּדפרּוׁש הּפׁשּוט, ְְְֵֵֵַַָָָָָָָּפרּוׁש
ׁשאז ּבאב ּבתׁשעה איכה קֹוראין ׁשּלכן כּו', הּירידה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּגדל
ּפרּוׁש עם הּפׁשּוט ּפרּוׁש ׁשל הּקּׁשּור ּומהּו החרּבן, ְִִֵֵֶַַַַָָָָֻהיה
זה ויּובן למעלּיּותא. הּוא ּבדד ׁשּיׁשבה צדק' ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָה'צמח
על צדק' ה'צמח ּפרּוׁש (לפי העּלּוי ּגדל ּתחּלה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבהקּדים
יעקב. עין ּבדד ּבטח ענין ׁשהּוא ּבדד, ּביׁשבה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהּפסּוק)
ּכמאמר הּוא ּדוקא) (יעקב יעקב עין ּבדד ּבטח ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשהּדּיּוק

ז"ל ולא4רּבֹותינּו כּו' הר ּבֹו ׁשּכתּוב ּכאברהם לא ְְְֵֶַַַַָָָֹֹ
ּבית. ׁשּקראֹו ּכיעקב אּלא כּו' ׂשדה ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכיצחק
לעתידֿלבא, ׁשּיהיה יעקב עין ּבדד ּדבטח ׁשהעּלּוי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוהינּו
ׁשּקראֹו ּכיעקב ענין הּוא הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ּבבית ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹּובפרט

מצרים ּבלי נחלה היא יעקב ׁשּנחלת רעוא5ּבית, ּבחינת , ְְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹ
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ה'תשל"א". נחמו, עש"ק אב, מנחם "ט"ו בשעתו, לאור יצא (אוה"ת1)*) יג ה', (ע' לאיכה הצ"צ רשימות ראה – המאמר בתוכן

ואילך). ריג ע' עת"ר סה"מ נב. ע' שם ברשימות (נדפס נ"ע אדמו"ר לכ"ק עת"ר ישבה איכה ד"ה ועוד). א'מב) א'לד. ע' ח"ב נ"ך

(ירושלמי2) כו' להו מסייעא ודא מנחם הוא צמח הוא דהדין כחושבנא דהדין חושבני' (מענדל) מנחם בגימטריא (צדק) צמח

ה"ד). פ"ב כח.3)ברכות לג, שם יב. לב, א.4)דברים פח, טו,5)פסחים בשלח (מכילתא נחלה ג"כ – והב' הא' ביהמ"ק משא"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ואומר: ירושלים חורבן על מקונן ירמיהו הנביא

¯‡·Óe 'B‚ ÌÚ È˙a¯ ¯ÈÚ‰ „„a ‰·LÈ ‰ÎÈ‡1¯"BÓ„‡ ˜"Î ≈»»¿»»»»ƒ«»ƒ»¿»≈«¿
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰חב"ד אדמו"רי בשושלת BÓLהשלישי ÁÓˆ)2מלך של «∆«∆∆∆«¿

בכך הטמון לרמז לב לשים יש והגאולה החורבן על שמדובר וכיוון המשיח

(שנקרא הצמחֿצדק שאדמו"ר

בכינוי נקרא ספרו) שם על כך

לגאולה LiL·‰שרומז (∆»¿»
¯Ó‡pL BÓk ‡e‰ „„a3 »»¿∆∆¡«
ÁËa ,epÁ�È „„a 'ÈÂ‰¬»»»»«¿∆∆«
‰ÊÂ .·˜ÚÈ ÔÈÚ „„a»»≈«¬…¿∆
ÌÚ È˙a¯ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ�«¬∆«¿≈«»ƒ»

'eÎשהפירוש בעוד כלומר,

עלהפשוט קינה הוא בפסוק

לאחר ירושלים של הירוד מצבה

ה'צמח אתהחורבן, מבאר צדק'

החסידות, תורת לאור הדברים,

את ומפרש חיובית בצורה

חורבן על לא כמדבר הפסוק

ה' כיצד ניכר שבו מצב על אלא

לבטח יעקב בני את ְֲֶמנחה

גבוהות ודרגות במעלות ומדובר

.Ôn˜Ï ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿«»
‰ÎÈ‡ È¯‰Â ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«¬≈≈»
‰‰ÈÓz ÔBLÏ ‡e‰¿¿ƒ»
Le¯t‰ ÈÙÏe ,‰‡ÈÏÙe¿ƒ»¿ƒ«≈

‰e‡החסידי „„a ‰·LiL∆»¿»»»
˙�ÈÁ·Ï elÚ˙È Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿ƒ«
˙�ÈÁa ,epÁ�È „„a 'ÈÂ‰¬»»»»«¿∆¿ƒ«
Y ‰�ÁnÏ ıeÁÓ) „„a»»ƒ««¬∆

‡˙eiÏÚÓÏבמובן למעלה, ¿«¬ƒ»
והחיובי המושגהטוב של

מעל היינו למחנה", "מחוץ

ÏÚÓÏ‰למחנה (¿«¿»
,˙eÏLÏzL‰Óהאלוקי האור והתגלות ירידת של הרגיל הסדר היינו ≈ƒ¿«¿¿
למטה (שרשרמלמעלה שלשלת כמו לדרגה אחוזותמדרגה שלה שהטבעות ת)

בזו Êa‰זו ‰‡ÈÏt‰Â ‰‰ÈÓz‰ È‰Ó(וצער) תמיהה מעורר הדבר למה «ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ»»∆
וחיובי?. טוב דבר זה ˜eM¯והרי ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìbשל והשייכות הקשר «»ƒ¿»ƒƒ

‰Ê Le¯tהחסידות תורת לפי בדד' ישבה 'איכה הכתוב Le¯tפירוש ÌÚ ≈∆ƒ≈
Ï„b ‡e‰ „„a ‰·LÈ ‰ÎÈ‡a ËeLt‰ Le¯Ùc ,ËeLt‰«»¿≈«»¿≈»»¿»»»…∆

'eÎ ‰„È¯i‰רבתי" ורב, גדול קהל בה היה שבעבר שהעיר כך על קינה וזו «¿ƒ»

בדד, יושבת היא וכעת מגדולתה ירדה המשמעותÔÎlLעם", בגלל ∆»≈
'איכה' של ‰È‰הפשוטה Ê‡L ·‡a ‰ÚL˙a ‰ÎÈ‡ ÔÈ‡¯B˜¿ƒ≈»¿ƒ¿»¿»∆»»»

ÁÓˆ'‰ Le¯t ÌÚ ËeLt‰ Le¯t ÏL ¯eMw‰ e‰Óe ,Ôa¯Á‰«À¿»««ƒ∆≈«»ƒ≈«∆«
‡˙eiÏÚÓÏ ‡e‰ „„a ‰·LiL לענייןˆ„˜' יש שכאשר הוא כלל והרי ∆∆∆»¿»»»¿«¬ƒ»

אם גם הרי פירושים כמה אחד

ביניהם יש מזה זה שונים הם

ושייכות?. קשר

‰lÁz ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆¿«¿ƒ¿ƒ»
ÈelÚ‰ Ï„bהמעלה …∆»ƒ

הגדולה ÈÙÏ)¿ƒוהחשיבות
ÏÚ '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ Le¯t≈«∆«∆∆«
,„„a ‰·LÈa (˜eÒt‰«»¿»¿»»»
ÔÈÚ „„a ÁËa ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿«∆«»»≈

.·˜ÚÈמהי ומבאר והולך «¬…
שבדבר: הגדולה המעלה

ÔÈÚ „„a ÁËa ˜eic‰L∆«ƒ∆«»»≈
(‡˜Âc ·˜ÚÈ) ·˜ÚÈהפסוק «¬…«¬…«¿»

בני של מעלתם את מדגיש

זה במובן 'בדד' שהם ישראל

שאר מכל ונעלים נבדלים שהם

להזכיר מדייק והכתוב העמים,

אבינו, יעקב את דווקא זה בעניין

הדיוק Ó‡Ók¯ותוכן ‡e‰¿«¬«
Ï"Ê e�È˙Ba¯4כך על בגמרא «≈«

רבים גויים יעלו לבוא שלעתיד

אלוקי בית "אל ה' הר אל

המקדש שבית היינו יעקב",

שם על ולא יעקב שם על נקרא

ויצחק Ì‰¯·‡kאברהם ‡Ï…¿«¿»»
'eÎ ¯‰ Ba ·e˙kLבהר") ∆»«

יראה") ÁˆÈk˜ה' ‡ÏÂ¿…¿ƒ¿»
'eÎ ‰„N Ba ·e˙kL∆»»∆
בשדה") לשוח יצחק ("ויצא

B‡¯wL ·˜ÚÈk ‡l‡המקדש בית("וÈa˙לבית ההוא המקום שם יקרא ∆»¿«¬…∆¿»«ƒ
È‰iL‰אֿל"). ·˜ÚÈ ÔÈÚ „„a ÁË·c ÈelÚ‰L e�È‰Âישראל בבני ¿«¿∆»ƒ¿∆«»»≈«¬…∆ƒ¿∆

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏהמשיח ‰ÈLÈÏM,בימות Lc˜n‰ ˙È·a Ë¯Ù·e ∆»ƒ»…ƒ¿»¿≈«ƒ¿»«¿ƒƒ
ÈÏa ‰ÏÁ� ‡È‰ ·˜ÚÈ ˙ÏÁpL ,˙Èa B‡¯wL ·˜ÚÈk ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿»¿«¬…∆¿»«ƒ∆«¬««¬…ƒ«¬»¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓ5,אבינו ליעקב הקדושֿברוךֿהוא של בהבטחה כנאמר גבולות, ללא ¿»ƒ
הגבולות כל של מוחלטת פריצה תוך ונגבה" צפונה וקדמה ימה "ופרצת

,ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯ ˙�ÈÁaהיא הדברים ומשמעות הרצונות רצון מילולית: ¿ƒ««¬»¿«¬ƒ
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  מפתח  כללי

 ב................................................... תפילין נחת ר הסד  )א

 ד........................................ב" קיא"קילים מזמורי תה  )ב

      איכה ישבה בדדה "מאמר ד  )ג

 ה .........................א"לשת, )נדחה, תשעה באב (דבריםשבת פרשת 

   דבריםפרשת שבת ת ושיחמ  )ד

 יח..................................א"שנת'ה) נדחה (בתשעה בא, שבת חזון

  דבריםפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

 חכ .......................................................................יטרך כ )ק"בלה( 

לוי ' המקובל ר ח"ג הרה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ו

 גל..................................................ל "יצחק שניאורסאהן זצ

ה "זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע  )ז

 דל..........................תרגום מאידיש, אחוברת י ל שניאורסאהן"ז

 ול..........................דבריםפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

 זל.......................דבריםלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

 סא..........................דבריםלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

 בס................................................דבריםלשבוע פרשת  

 דע.........................דבריםלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

 זע......................................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

  

 :חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

 פ .........................דבריםלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יד

 גק .......................דבריםלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )טו

 ביק........................דברים לשבוע פרשת ותצו ספר המ–  )טז

 

  נביאים וכתובים   )יז

  יזק..................................................זנ  פרקיםתהל, ב פרק מלכים א

  כתובות משניות  )יח

 יטק.........................................................  ביאור קהתי

 כהק..........................................................יומאמסכת  עקבעין י  )יט

   עם ביאורים דהנמסכת   )כ

  כוק..........................................................חסף עד ד סבמדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כא

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

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כב

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

  התורלקוטי   )כג

 נזק................................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

 חנק............................................................ר האמצעי"אדמו

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

 נטק......................................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

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

   ב" תער–שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

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

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כח

 סאק.........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

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

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )ל

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

  אגרות קודש   )לא

 דסק.......................................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 

 סהק...........................................................הלכות בית הבחירה   )לב

 סזק...................................... גק פרביאורים לפרקי אבות   )לג

 סחק.............................................בציבורחומש לקריאה   )לד

 עדק..................................דבריםלשבוע פרשת לוח זמנים   )לה

 עהק....................בת קודשלערב שהדלקת נרות מצות סדר   )לו



eb'ו mr izax xird cca dayi dki`

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר הּׁשּבת6ּדרעוין, את המעּנג ּכל ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָ
ועּלּוי כּו'. יעקב נחלת כּו' מצרים ּבלי נחלה לֹו ְְְְֲֲֲִִִִַַַַָָֹנֹותנין
ּבדד יׁשבה קדימת עלֿידי הּוא לעתיד ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָזה

ז"ל רּבֹותינּו ׁשּדּמּו מה ענין וזהּו כּו'. ענין7ּדהּגלּות את ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ׁשאדם [ּדכמֹו ּבגרּוׁשין נּדֹון הראׁשֹון ׁשאדם לזה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּגלּות
יׂשראל ּגם ּכן הּקּב"ה, ׁשל ּכּפיו יציר הּוא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהראׁשֹון
ׁשל ידיו מעׂשה מּטעיו נצר הם ּבגרּוׁשין) ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ(ׁשּנּדֹונּו

מּמׁש8הּקּב"ה מּמעל אלקה חלק ׁשאדם9, זה ּוכמֹו ,[ ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּיהיה העּלּוי ּבׁשביל הּוא ּבגרּוׁשין נּדֹון ְְְִִִִִִִֵֶֶָָהראׁשֹון
יֹותר עֹוד נעלה ׁשּזה ּדמּתןּֿתֹורה העּלּוי עד ,ְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָאחרּֿכ
ּדאדם ּולׁשמרּה לעבדּה ּבגןֿעדן ּדוּיניחהּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמהעּלּוי
ׁשּבמּתןּֿתֹורה ּכמֹו והינּו לקּמן), ׁשּיתּבאר (ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון
ואחרֿ למעלה, מּמּטה הּׁשכינה ׁשּסּלקּו הּדֹורֹות ז' ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָהיּו
עד למּטה מּלמעלה הּׁשכינה ׁשהמׁשיכּו הּדֹורֹות ז' ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָּכ

מּתןּֿתֹורה מּתן10ֿׁשהיה לאחרי ּגם הּוא עלּֿדרֿזה , ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
יׂשראל לארץ לבא צריכים ׁשהיּו את11ּתֹורה ולבנֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ
הוי' יבחר אׁשר הּמקֹום הּמקּדׁש, ּגם12ּבית ׁשּלמעלה , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּבאהל ואתהּל ּביּה ּדכתיב ּכּמה13מהּמׁשּכן אז היּו , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

היה ואחרּֿכ הּמקּדׁש, ּבית ׁשּנבנה עד וכּו' ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָהרּפתקאֹות
ׁשּלמעלה ׁשני, ּדבית להעּלּוי ּובאּו ראׁשֹון ּדבית ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהחרּבן
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א). ט, (יומא שנים ות"ך דת"י אבל א), קפו, ויצא אוה"ת וראה ב. קיב, זבחים ואילך.6)יז. סע"א קיח, דאיכ"ר7)שבת פתיחתא

כאדם). והמה (עה"פ חלק.8)ד ר"פ לקו"א).9)סנה' לס' והערות קיצורים בס' (נדפסו שם הצ"צ הערות וראה רפ"ב. ב"ר10)תניא

מ"ת. על דקאי שם ובמ"כ – השי"ת) לגני באתי בד"ה נת' (רפ"ה. שהש"ר כו'. ז) מחורב11)(פי"ט, ב): (א, בפרשתנו וכמש"נ

לארץ. ביאתכם למהר כו' הלכתם שם). (ובפרש"י (פרש"י).12)גו' בירושלים הבחירה בית יא: יב, ו.13)דברים ז, שמואלֿב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

שהוא העליון העונג בחינת ומבוארהתגלות הרצונות של והפנימיות העומק

בעת (ובמיוחד בשבת מתגלית דרעווין" "רעווא שבחינת וחסידות בקבלה

שלישית) וסעודה Ï"Êמנחה e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók6˙‡ ‚pÚÓ‰ Ïk ¿«¬««≈«»«¿«≈∆
'eÎ ·˜ÚÈ ˙ÏÁ� 'eÎ ÌÈ¯ˆÓ ÈÏa ‰ÏÁ� BÏ ÔÈ�˙B� ˙aM‰כדברי ««»¿ƒ«¬»¿ƒ¿»ƒ«¬««¬…

(ויש שם בגמרא שהובא הכתוב

ליום בקידוש אותו אומרים

רגלך משבת תשיב "אם השבת)

וקראת קדשי ביום חפצך עשות

נחלת והאכלתיך ענג... לשבת

היא שמעלתה אביך" יעקב

בלי "נחלה שהיא העובדה

È‰iL‰מצרים". ‰Ê ÈelÚÂ¿ƒ∆∆ƒ¿∆
„È˙ÚÏובבית ישראל בבני ∆»ƒ
È„ÈŒÏÚהמקדש ‡e‰«¿≈

„„a ‰·LÈ ˙ÓÈ„¿̃ƒ«»¿»»»
'eÎ ˙eÏb‰cהיא הגלות כי ¿«»

של והירידה עליה' צורך 'ירידה

השלילי במובן בדד' 'ישבה

ל'ישבה דבר של בסופו מביאה

והחיובי. הטוב במובן בדד'

encL ‰Ó ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««∆ƒ
Ï"Ê e�È˙Ba¯7ÔÈ�Ú ˙‡ «≈«∆ƒ¿«

Ì„‡L ‰ÊÏ ˙eÏb‰«»¿∆∆»»
ÔÈLe¯‚a ÔBc� ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿≈ƒ

בעץל חטא הראשון שאדם ָָאחר

גירש הקדושֿברוךֿהוא הדעת,

עדן מגן Ì„‡Lאותו BÓÎc]ƒ¿∆»»
‡e‰ ÔBL‡¯‰ונעלה מיוחד »ƒ

שהוא בכך הנבראים ÈˆÈ¿ƒ¯מכל
,‰"aw‰ ÏL ÂÈtkאת יצר בעצמו שהקדושֿברוךֿהוא בתורה כמפורש «»∆«»»

הראשון ÔÈLe¯‚aאדם e�BcpL) Ï‡¯NÈ Ìb Ôkויציאה ישראל מארץ ≈«ƒ¿»≈∆ƒ¿≈ƒ
‰Ìלגלות בהיותם) האומות מכל ונעלים NÚÓ‰מיוחדים ÂÈÚhÓ ¯ˆ� ≈≈∆«»»«¬≈

‰"aw‰ ÏL ÂÈ„È8,שהיא בכך מיוחדת היהודית ‡Ï˜‰והנשמה ˜ÏÁ »»∆«»»≈∆∆…»
LnÓ ÏÚnÓ9ÔÈLe¯‚a ÔBc� ÔBL‡¯‰ Ì„‡L ‰Ê BÓÎe מגן], ƒ«««»¿∆∆»»»ƒƒ¿≈ƒ

גדולה ירידה שזו ‡CkŒ¯Á,עדן ‰È‰iL ÈelÚ‰ ÏÈ·La ‡e‰כתוצאה ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿∆««»
מאשר נעלים יותר להישגים ויגיע ה' את יעבוד האדם עדן לגן שמחוץ מכך

עדן בגן BzŒÔzÓc¯‰בהיותו ÈelÚ‰ „Úלבני נתן ה' אתכאשר ישראל «»ƒ¿««»
והמצוות ÈelÚ‰Óהתורה ¯˙BÈ „BÚ ‰ÏÚ� ‰fLהאדם בעבודת שהיה ∆∆«¬∆≈≈»ƒ

עדן מגן הגירוש Ì„‡cלפני d¯ÓLÏe d„·ÚÏ Ô„ÚŒÔ‚a e‰ÁÈ�iÂc¿««ƒ≈¿«≈∆¿»¿»¿»¿»¿»»
ÔBL‡¯‰המשימה האדם על מוטלת הייתה עדן בגן בהיותו גם כלומר, »ƒ

האדם עבודת שבו מצב הגיע והירידה הגירוש לאחר דווקא אבל ה' את לעבוד

וקיום התורה בלימוד ה' עבודת כי עדן, בגן בהיותו מהעבודה יותר נעלית

גן בתוך ולשמרה" "לעבדה של מהעבודה יותר נעלית עדן לגן מחוץ המצוות

BzŒÔzÓaL¯‰עדן BÓk e�È‰Â ,(Ôn˜Ï ¯‡a˙iL BÓk)להגיע כדי ¿∆ƒ¿»≈¿«»¿«¿¿∆¿««»
תורה ‰B¯Bc˙למתן 'Ê eÈ‰»«

‰hnÓ ‰�ÈÎM‰ e˜lqL∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ«»
,‰ÏÚÓÏעל המדרש כדברי ¿«¿»

כלה" אחותי לגני "באתי הפסוק

עיקרי שהיה "למקום –

שבהקמת היינו בתחילה",

תורה, מתן אחרי המשכן,

כפי לארץ וירדה חזרה השכינה

הדורות ששבעת קודם שהייתה

סילקו והלאה הדעת עץ מחטא

בעולם שהייתה השכינה את

דורבתח כל (כאשר הבריאה ילת

השכינה לסילוק בחטאו גרם

מהארץ תחילה למעלה, יותר

הראשון מהרקיע כך אחר לרקיע

השביעי) הרקיע עד וכך לשני

˙B¯Bc‰ 'Ê CkŒ¯Á‡Âהחל ¿««»«
רבנו משה ועד אבינו מאברהם

השביעי eÎÈLÓ‰L∆ƒ¿ƒשהוא
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰�ÈÎM‰«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
לשישי השביעי מהרקיע

הלאה וכך לחמישי ומהשישי

‰¯BzŒÔzÓ ‰È‰L „Ú10 «∆»»««»
הייתה ואז המשכן, והקמת

בארץ, השכינה »ŒÏÚהשראת
ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰L ‰¯BzŒÔzÓ È¯Á‡Ï Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cישראל בני ∆∆∆«¿«¬≈««»∆»¿ƒƒ

Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‡·Ï11¯L‡ ÌB˜n‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ˙‡ ˙B�·ÏÂ »…¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿∆≈«ƒ¿»«»¬∆
'ÈÂ‰ ¯Á·È12Cl‰˙‡Â dÈa ·È˙Îc ÔkLn‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL , ƒ¿«¬»»∆¿«¿»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»∆¿«≈

Ï‰‡a13,הייתה למטה השכינה שהשראת מורה עראי דירת שהוא ואוהל ¿…∆
קבע, דירת שהוא המקדש בבית השכינה השראת מאשר נמוכה יותר בדרגה

לה שקדם תורה במתן האדם של לעלייה (בדומה ירידות קדמו זו לעלייה וגם

המקדש ובית ישראל בני של העלייה וכן השכינה, וסילוק עדן מגן הגירוש

והחורבן) הגלות לה שקדמו לבוא ‡Êלעתיד eÈ‰בית בנין שלפני בתקופה »»
eÎÂ'המקדש ˙B‡˜˙t¯‰ ‰nkירידה של עניינים pL·�‰שהם „Ú «»«¿«¿»¿«∆ƒ¿»

ÔBL‡¯ ˙È·c Ôa¯Á‰ ‰È‰ CkŒ¯Á‡Â ,Lc˜n‰ ˙Èaגדולה ירידה ≈«ƒ¿»¿««»»»«À¿»¿«ƒƒ
עליה צורך הייתה היא ÈelÚ‰Ïשגם e‡·eוהחשיבות È�L,המעלה ˙È·c »¿»ƒ¿«ƒ≈ƒ
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`"lyz'd ,(dgcp ,a`a dryz) ,mixac zyxt zay

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ראׁשֹון, הּבית14מּבית ּכבֹוד יהיה ּגדֹול ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
ּגדֹול ׁשהיה ׁשני ּבית על ּדקאי הראׁשֹון מן האחרֹון ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּזה

ּובׁשנים ּבבנין ראׁשֹון ּגם15מּבית הּוא ועלּֿדרֿזה , ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
להעּלּוי לאחריֿזה ׁשּיּגיעּו ׁשני, ּדבית החרּבן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבענין
מׁשיח עלֿידי מּמׁש ּבקרֹוב ׁשּיּבנה הּׁשליׁשי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּדבית
ׁשני, מּבית וגם ראׁשֹון מּבית נעלה ׁשהּוא ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַצדקנּו,
ּכאברהם לא לעיל) (ׁשהּובא ז"ל חכמינּו ְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָֹּוכמאמר
ּכיעקב אּלא ׂשדה ּבֹו ׁשּכתּוב ּכיצחק ולא הר, ּבֹו ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּכתּוב
ּכאלמנה היתה ּבּכתּוב ההמׁש ּכן ּגם וזהּו ּבית. ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּקראֹו

חסֿוׁשלֹום אלמנה ּבּירידה16ולא ׁשהּכּונה מּכיון ּכי , ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
זֹו אין הרי לאחריֿזה, ׁשּתהיה העלּיה ּבׁשביל ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָהיא
הּדמיֹון. ּבכ"ף ּכאלמנה היתה ולכן אמּתית, ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָירידה

אדמֹו"רÔÈ�Ú‰Âב) ּכ"ק ׁשּמבאר ּכמֹו הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְֵֶַָ
הּבריאה17(מהֹורׁש"ב) ּכּונת ׁשּתכלית ְְִִֶַַַַַָָָ

ּבתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּוה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָהּוא
יׂשראל, ּדנׁשמֹות העבֹודה עלֿידי נׁשלמה זו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּכּונה
ּבנׁשמֹותיהם ּכּלּה) הּבריאה ּכל (על נמל ּבמי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֻּכמאמר

צּדיקים מּלּואֹו18ׁשל על עֹולם הּבריאה ּבתחּלת והּנה . ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָ
היתה19נברא ּבתחּתֹונים ׁשכינה עּקר עּקר20, ׁשּפרּוׁש , ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

אֹור ּבחינת הּוא ּדׁשכינה הּסֹובב. אֹור ּבחינת הּוא ְְְְִִִִִֵַַַָָׁשכינה
ּומתלּבׁשת ׁשּׁשֹוכנת ׁשם על ׁשכינה אבל21הּממּלא, , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

(ג). טז פ"א, ט.14)שהש"ר ב, ואילך.15)חגי סע"א ג, ע'16)ב"ב שם הצ"צ רשימות וראה ג. פ"א, איכ"ר סע"א. קד, סנהדרין

א'מדֿה). ע' שם (אוה"ת הנ"ל.17)יט עת"ר איכה ע'18)ד"ה ה'ש"ת (סה"מ ש"ת מקו"ח עמך כי סד"ה ג. פ"ב, רבה רות ראה

ואילך). ג.19)17 פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר וש"נ.20)ראה ז. פי"ט, פנ"ב.21)ב"ר שם וראה ב). (נז, פמ"א תניא
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·e˙kL BÓÎe ,ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ ‰ÏÚÓlL14„B·k ‰È‰È ÏB„b ∆¿«¿»ƒ«ƒƒ¿∆»»ƒ¿∆¿
È‡˜c ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰שהכוונהÈ�L ˙Èa ÏÚ ««ƒ«∆»«¬ƒ»ƒ¿»≈««ƒ≈ƒ

ÌÈ�L·e ÔÈ�·a ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ ÏB„b ‰È‰L15,היה השני הבית כי ∆»»»ƒ«ƒƒ¿ƒ¿»¿»ƒ
עוד (וראה שנים יותר עמד וגם הראשון מהבית ומפואר גדול יותר בית

דיבורֿהמתחיל במאמר בהרחבה

שיצא הבית" כבוד יהיה "גדול

בשבוע מלכות' ב'דבר לאור

אפשר) בדרך ביאור עם שעבר

Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«
,È�L ˙È·c Ôa¯Á‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««À¿»¿«ƒ≈ƒ
לצורך גדולה ירידה הוא שגם

כיון גדולה eÚÈbiL∆«ƒעליה
˙È·c ÈelÚ‰Ï ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿»ƒ¿«ƒ
·B¯˜a ‰�aiL ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆ƒ»∆¿»
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ LnÓ«»«¿≈¿ƒ«
‰ÏÚ� ‡e‰L ,e�˜„ƒ̂¿≈∆«¬∆
˙ÈaÓ Ì‚Â ÔBL‡¯ ˙ÈaÓƒ«ƒƒ¿«ƒ«ƒ
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ז `"lyz'd ,(dgcp ,a`a dryz) ,mixac zyxt zay

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ראׁשֹון, הּבית14מּבית ּכבֹוד יהיה ּגדֹול ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
ּגדֹול ׁשהיה ׁשני ּבית על ּדקאי הראׁשֹון מן האחרֹון ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּזה

ּובׁשנים ּבבנין ראׁשֹון ּגם15מּבית הּוא ועלּֿדרֿזה , ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
להעּלּוי לאחריֿזה ׁשּיּגיעּו ׁשני, ּדבית החרּבן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבענין
מׁשיח עלֿידי מּמׁש ּבקרֹוב ׁשּיּבנה הּׁשליׁשי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּדבית
ׁשני, מּבית וגם ראׁשֹון מּבית נעלה ׁשהּוא ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַצדקנּו,
ּכאברהם לא לעיל) (ׁשהּובא ז"ל חכמינּו ְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָֹּוכמאמר
ּכיעקב אּלא ׂשדה ּבֹו ׁשּכתּוב ּכיצחק ולא הר, ּבֹו ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּכתּוב
ּכאלמנה היתה ּבּכתּוב ההמׁש ּכן ּגם וזהּו ּבית. ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּקראֹו

חסֿוׁשלֹום אלמנה ּבּירידה16ולא ׁשהּכּונה מּכיון ּכי , ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
זֹו אין הרי לאחריֿזה, ׁשּתהיה העלּיה ּבׁשביל ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָהיא
הּדמיֹון. ּבכ"ף ּכאלמנה היתה ולכן אמּתית, ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָירידה

אדמֹו"רÔÈ�Ú‰Âב) ּכ"ק ׁשּמבאר ּכמֹו הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְֵֶַָ
הּבריאה17(מהֹורׁש"ב) ּכּונת ׁשּתכלית ְְִִֶַַַַַָָָ

ּבתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּוה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָהּוא
יׂשראל, ּדנׁשמֹות העבֹודה עלֿידי נׁשלמה זו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּכּונה
ּבנׁשמֹותיהם ּכּלּה) הּבריאה ּכל (על נמל ּבמי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֻּכמאמר

צּדיקים מּלּואֹו18ׁשל על עֹולם הּבריאה ּבתחּלת והּנה . ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָ
היתה19נברא ּבתחּתֹונים ׁשכינה עּקר עּקר20, ׁשּפרּוׁש , ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

אֹור ּבחינת הּוא ּדׁשכינה הּסֹובב. אֹור ּבחינת הּוא ְְְְִִִִִֵַַַָָׁשכינה
ּומתלּבׁשת ׁשּׁשֹוכנת ׁשם על ׁשכינה אבל21הּממּלא, , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
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È‡˜c ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰שהכוונהÈ�L ˙Èa ÏÚ ««ƒ«∆»«¬ƒ»ƒ¿»≈««ƒ≈ƒ

ÌÈ�L·e ÔÈ�·a ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ ÏB„b ‰È‰L15,היה השני הבית כי ∆»»»ƒ«ƒƒ¿ƒ¿»¿»ƒ
עוד (וראה שנים יותר עמד וגם הראשון מהבית ומפואר גדול יותר בית

דיבורֿהמתחיל במאמר בהרחבה

שיצא הבית" כבוד יהיה "גדול

בשבוע מלכות' ב'דבר לאור

אפשר) בדרך ביאור עם שעבר

Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«
,È�L ˙È·c Ôa¯Á‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««À¿»¿«ƒ≈ƒ
לצורך גדולה ירידה הוא שגם

כיון גדולה eÚÈbiL∆«ƒעליה
˙È·c ÈelÚ‰Ï ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿»ƒ¿«ƒ
·B¯˜a ‰�aiL ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆ƒ»∆¿»
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ LnÓ«»«¿≈¿ƒ«
‰ÏÚ� ‡e‰L ,e�˜„ƒ̂¿≈∆«¬∆
˙ÈaÓ Ì‚Â ÔBL‡¯ ˙ÈaÓƒ«ƒƒ¿«ƒ«ƒ
e�ÈÓÎÁ ¯Ó‡ÓÎe ,È�L≈ƒ¿«¬«¬»≈

(ÏÈÚÏ ‡·e‰L) Ï"Êלגבי «∆»¿≈
בית של המיוחדת המעלה

השלישי …Ï‡המקדש
,¯‰ Ba ·e˙kL Ì‰¯·‡k¿«¿»»∆»«
Ba ·e˙kL ˜ÁˆÈk ‡ÏÂ¿…¿ƒ¿»∆»
B‡¯wL ·˜ÚÈk ‡l‡ ‰„N»∆∆»¿«¬…∆¿»

.˙Èa«ƒ
CLÓ‰‰ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¿≈

·e˙kaהחלק לפירוש בהתאם «»
"ישבה הפסוק של הראשון

(שהכוונה, החיובי במובן בדד"

לעתיד שתהיה לעליה כאמור,

החיובי במובן לפרש יש לבוא)

הפסוק המשך את ÓÏ‡k�‰גם ‰˙È‰שהכתוב ז"ל חכמינו ודרשו »¿»¿«¿»»
הדמיון בכ"ף "כאלמנה" ואומר ‡ÓÏ�‰מדייק ‡ÏÂממשŒÒÁ ¿…«¿»»«

ÌBÏLÂ16‰„È¯ia ‰�ek‰L ÔÂÈkÓ Èk והחורבן, הגלות ‰È‡של ¿»ƒƒ≈»∆««»»«¿ƒ»ƒ
‰iÏÚ‰ ÏÈ·Laהגדולה,‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ‰È‰zL,לבוא ‰¯Èלעתיד ƒ¿ƒ»¬ƒ»∆ƒ¿∆¿«¬≈∆¬≈

,˙ÈzÓ‡ ‰„È¯È BÊ ÔÈ‡ואילו מוחלטת אמת הוא נצחי דבר רק כי ≈¿ƒ»¬ƒƒ
אחריה שתבוא העלייה היא ומטרתה בלבד זמנית היא ≈«¿ÔÎÏÂהירידה

.ÔBÈÓc‰ Û"Îa ‰�ÓÏ‡k ‰˙È‰»¿»¿«¿»»¿»«ƒ¿
(·"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡ ˜"k ¯‡·nL BÓk ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â (·17 ¿»ƒ¿»¿∆¿»≈¿«¿¿»«

ישבה' 'איכה הפסוק על ek�˙במאמרו ˙ÈÏÎzLשל ‰È¯a‡‰והמטרה ∆«¿ƒ«»««¿ƒ»
‡e‰המדרש Èc¯‰כדברי C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

,ÌÈ�BzÁ˙aשל ה'תאווה' את להשלים כדי נברא התחתון הזה העולם ¿«¿ƒ
גשמי תחתון, בעולם דווקא ויתגלה ישכון האלוקי שהאור הקדושֿברוךֿהוא

�ÓÏL‰וחומרי ÂÊ ‰�ekLהפועל אל ‰B·Ú„‰ויצאה È„ÈŒÏÚ ∆«»»ƒ¿¿»«¿≈»¬»
Ó‡Ók¯הרוחנית ,Ï‡¯NÈ ˙BÓL�cלברכה זיכרונם ÈÓaחכמינו ¿ƒ¿ƒ¿»≈¿«¬«¿ƒ

CÏÓ�הקדושֿבמי התייעץ, ƒ¿«
‰È¯a‡‰ברוךֿהוא Ïk ÏÚ)«»«¿ƒ»
(dlkהעולם את לברוא האם À»

ÏL Ì‰È˙BÓL�a¿ƒ¿≈∆∆
ÌÈ˜Ècˆ18משום וזאת «ƒƒ

הם ישראל בני של שנשמותיהם

מיישמים דבר של שבסופו אלה

רצונו את קיום לידי ומביאים

הוא ברוך הקדוש של ו'תאוותו'

יהיה והחומרי הגשמי שהעולם

לאלוקות. משכן, מקום 'דירה',

פעולתם מהי ומבאר והולך

ישראל בני של המיוחדת

ל'דירה' העולם בעשיית

השראת לעומת לאלוקות

שיש האלוקות וגילוי השכינה

וגם עצמה הבריאה מצד בעולם

אדם ידי על ה' עבודת לעומת

האבות: ידי ועל הראשון

‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿ƒ««¿ƒ»
ה' עבודת שהייתה לפני שלעוד

B‡elÓהנבראים ÏÚ ÌÏBÚ»«ƒ
כדבר,19�·¯‡ נברא העולם ƒ¿»

הדברים ומשמעות ושלם, מלא

בריאת שעם היא רוחנית מבחינה

גילוי הזה בעולם היה העולם

המדרש כדברי »wÚƒ¯אלוקות,
‰˙È‰ ÌÈ�BzÁ˙a ‰�ÈÎL20a ‡e‰ ‰�ÈÎL ¯wÚ Le¯tL ,˙�ÈÁ ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»∆≈ƒ«¿ƒ»¿ƒ«

··Bq‰ ¯B‡בשני לעולם בא האלוקי שהאור וחסידות בקבלה כמבואר «≈
אור עלמין". כל הממלא ו"אור עלמין" כל הסובב "אור הנקראים אופנים

העולמות כל על שמאיר מוגבל הבלתי האינסופי האור התגלות הוא הסובב

העולמות על שמאיר שם על 'סובב' ונקרא 'מקיף', בדרך בשווה, והנבראים

שבא כפי האור התגלות הוא הממלא ואור בתוכם. להתלבש מבלי 'מלמעלה'

אחד בכל ומתלבש עניינו לפי נברא ולכל עולם לכל בהתאמה וצמצום בגבול

ו" בפנימיות הסובב.ÈÚ˜¯מהם אור הוא ÈÁa�˙שכינה" ‡e‰ ‰�ÈÎLcƒ¿ƒ»¿ƒ«
,‡lÓn‰ ¯B‡היא ÎBML�˙נקראתולכן ÌL ÏÚ ‰�ÈÎL «¿«≈¿ƒ»«≈∆∆∆

˙LaÏ˙Óe21,פנימית בהתלבשות עניינו לפי נברא ובכל עולם ‡·Ïבכל ƒ¿«∆∆¬»
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eb'ח mr izax xird cca dayi dki`

הּסֹובב לאֹור ועד הּסֹובב אֹור ּבחינת הּוא ׁשכינה ְְְִִִֵֵַַַַַָָעּקר
מאמרי ּבהמׁש ּבארּכה וכּמבאר מעֹולמֹות, ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשּלמעלה

עלֿיד22ההּלּולא נעׂשה הּסֹובב אֹור ׁשהמׁשכת והגם י. ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
ּכּנ"ל, ּדוקא יׂשראל ונׁשמֹות הראׁשֹון אדם ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָעבֹודת
מּלּואֹו על עֹולם - הּבריאה ּבתחּלת מּיד הּנה ְְִִִִִִִֵַַַַָָָָמּכלֿמקֹום
ּבפעל, ׁשכינה עּקר המׁשכת ׁשהיתה (לא ּפרּוׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹנברא,

ּדוקא עבֹודה עלֿידי נעׂשה זה ׁשּנברא23ׁשהרי אם) ּכי , ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשכינה, ּדעּקר אֹור לגּלּוי וראּוי מכׁשר ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹֻּבאפן
ענין וזהּו ּדוקא. העבֹודה עלֿידי היא ּבפעל ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹוההמׁשכה
עבֹודת ׁשעלֿידי ּולׁשמרּה, לעבדּה ּבגןֿעדן ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוּיּניחהּו
ּדגןֿעדן ּבגןֿעדן. אֹור ּתֹוספֹות נעׂשה הראׁשֹון ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָאדם
על ׁשעֹולם (ּומה הּממּלא אֹור ּבחינת הּוא עצמֹו ְְְִִֵֶַַַַַַַָמּצד
אֹור לגּלּוי מכׁשר מקֹום ׁשהיה רק הּוא נברא ְְְִִִֶַָָָָָֻמּלּואֹו
יׁש ּגּופא, הּממּלא אֹור ׁשּבבחינת אּלא ּכּנ"ל), ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּסֹובב,
הא' ּדברים, ּבב' העֹולם ּכללּות על ּבגןֿעדן ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָמעלה
ּתחּתֹונֹות, ז' מּבחינת הּוא ּבעֹולמֹות הּמתלּבׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשהאֹור
ידיעת רק ּדבעֹולמֹות והּב' ראׁשֹונֹות. ג' מאיר ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּובגןֿעדן
רק הּוא זה ּכל אבל הּמהּות, ּגּלּוי ּובגןֿעדן ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָהּמציאּות,
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השי"ת.22) לגני דאמר23)באתי אדה"ר עבודת לאחרי (ואפילו חסר העולם שהי' אמחז"ל ד(בפרטיות) מצינו מזו דיתירה להעיר

ספ"י). (ב"ר שבת שבא עד – פי"א)) (פרדר"א הבריאה בכל זה ופעל גו' נשתחוה באו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

··Bq‰ ¯B‡Ï „ÚÂ ··Bq‰ ¯B‡ ˙�ÈÁa ‡e‰ ‰�ÈÎL ¯wÚƒ«¿ƒ»¿ƒ««≈¿«»«≈
,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlLבעולמות מתלבש אינו הסובב אור כאמור, ∆¿«¿»≈»

וכל העולמות כל על היא שלו וההארה מלמעלה, עליהם מאיר אלא בפנימיות

המאיר האור כי הבדלים, עצמו הסובב באור גם יש זאת ועם בשווה הנבראים

כל "סובב נקרא העולמות על

היותו שעם להורות עלמין"

שייכות לו יש מעולמות למעלה

אור ואילו לעולמות, מסויימת

למעלה הוא עצמו הסובב

ו" היינוÈÚ˜¯מהעולמות שכינה"

מעולמות שלמעלה האור (גם)

היא הדברים ומשמעות

האור גם הבריאה שבתחילת

בעולם האיר הזה הנעלה

CLÓ‰a ‰k¯‡a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»«¬À»¿∆¿≈
‡Ïel‰‰ È¯Ó‡Ó22קבוצת ««¿≈«ƒ»

אחד בנושא העוסקים מאמרים

(של זה ועניין 'המשך', נקראת

בתחילת בעולם השכינה השראת

ידי על השכינה סילוק הבריאה,

על השכינה וחזרת חטאים שבעה

לחזרת עד צדיקים שבעה ידי

במתן בארץ למטה השכינה

שלימות המשכן, והקמת תורה

מבואר השכינה) השראת

דיבורֿ ב'המשך' בהרחבה

לפרסום הריי"צ הרבי מסר תחילתו שאת כלה' אחותי לגני 'באתי המתחיל

הסתלקו יום תש"י, שבט שבטליו"ד יו"ד ההילולא ביום בשנה שנה ומידי תו

זה. 'המשך' בענייני שעוסק חסידות מאמר לומר הרבי נהג

היה בעולם שכינה' 'עיקר בהתגלות עניין איזה כאמור, ומבאר, הולך וכעת

האדם: עבודת ידי על ונוסף התחדש ומה בריאתו, עם בעולם קיים

Ì„‡ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚ� ··Bq‰ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰L Ì‚‰Â«¬«∆«¿»««≈«¬∆«¿≈¬«»»
,Ï"pk ‡˜Âc Ï‡¯NÈ ˙BÓL�Â ÔBL‡¯‰המשמעות שזו לעיל כמבואר »ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿»««

צדיקים' של בנשמותיהם 'נמלך שהקדושֿברוךֿהוא חכמינו בדברי הפנימית

העולם, בריאת של המטרה את המיישמים הם ישראל נשמות כי הבריאה, לפני

"עיקר שהשראת כאן לאמור סותרים אינם הדברים איך לבאר יש כן ואם

כך על האדם? עבודת לפני עצמה, מצד בבריאה כבר הייתה בעולם שכינה"

כי המענה אתÌB˜ÓŒÏkÓבא המשלימות הן ישראל נשמות שאכן למרות ƒ»»
בעולם אלוקות גילוי של ÌÏBÚהכוונה - ‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a „iÓ ‰p‰ƒ≈ƒ«ƒ¿ƒ««¿ƒ»»

‰�ÈÎL ¯wÚ ˙ÎLÓ‰ ‰˙È‰L ‡Ï) Le¯t ,‡¯·� B‡elÓ ÏÚ«ƒƒ¿»≈…∆»¿»«¿»«ƒ«¿ƒ»
‡˜Âc ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚ� ‰Ê È¯‰L ,ÏÚÙa23,לא אכן והדבר ¿…«∆¬≈∆«¬»«¿≈¬»«¿»
הנבראים מצד ה' עבודת ללא עצמו, מצד בעולם pL·¯‡קיים (Ì‡ Èkƒƒ∆ƒ¿»

ÈÎL�‰,העולם ¯wÚc ¯B‡ Èel‚Ï Èe‡¯Â ¯LÎÓ ‰È‰iL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿∆À¿»¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»
במובן נברא' מילואו 'על ההגדרה את מצדיקה לכך מסוגל שהוא והעובדה

ו'שלם' 'מלא' נברא È„ÈŒÏÚשהעולם ‡È‰ ÏÚÙa ‰ÎLÓ‰‰Â¿««¿»»¿…«ƒ«¿≈
,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ Ô„ÚŒÔ‚a e‰ÁÈpiÂ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ .‡˜Âc ‰„B·Ú‰»¬»«¿»¿∆ƒ¿«««ƒ≈¿«≈∆¿»¿»¿»¿»
הדברים, של הפנימית במשמעות

בכך והמטרה שהכוונה היינו

את הניח שהקדושֿברוךֿהוא

'לעבוד' כדי עדן בגן האדם

משום היא ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLו'לשמור'
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙„B·Ú¬«»»»ƒ

¯B‡ ˙BÙÒBz ‰NÚ�אלוקי «¬»¿
Ô„ÚŒÔ‚cנעלה .Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆¿«≈∆

BÓˆÚ „vÓשנברא כפי ƒ««¿
החל שהאדם וקודם מלכתחילה

עבודתו את בו ‰e‡לעבוד
‡lÓn‰ ¯B‡ ˙�ÈÁaועדיין ¿ƒ««¿«≈

א בו האיר הסובבלא »(Óe‰ור
‡¯·� B‡elÓ ÏÚ ÌÏBÚL∆»«ƒƒ¿»

כדבר נברא עדן גן 'מלא'וגם

È‰L‰ו'שלם' ˜¯ ‡e‰«∆»»
¯B‡ Èel‚Ï ¯LÎÓ ÌB˜Ó»À¿»¿ƒ

(Ï"pk ,··Bq‰עבודת ורק «≈««
להוסיף הכוח את לה יש האדם

בו ולגלות אלוקי אור עדן בגן

(וכאמור הסובב אור את

'דירה של והמטרה שהכוונה

"עיקר התגלות לגבי גם וכך האדם), עבודת ידי על דווקא נשלמת בתחתונים'

כל ה'סובב אור לגילוי הכוונה שאין הבריאה בתחילת בכלל בעולם שכינה"

אור להתגלות ומוכשר ראוי כמקום נברא שהעולם לכך אלא בפועל עלמין'

כל ה'ממלא אור רק האיר שעה ולפי האדם) עבודת ידי על מכן, (לאחר זה

Ùeb‡,עלמין' ‡lÓn‰ ¯B‡ ˙�ÈÁ·aL ‡l‡האור בין הבדל יש ∆»∆ƒ¿ƒ««¿«≈»
בפרט עדן שבגן והגילוי האור ובין בכלל שבעולם ÏÚÓ‰והגילוי LÈ≈«¬»

¯B‡‰L '‡‰ ,ÌÈ¯·c '·a ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏk ÏÚ Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆«¿»»»¿¿»ƒ»∆»
Ô„ÚŒÔ‚·e ,˙B�BzÁz 'Ê ˙�ÈÁaÓ ‡e‰ ˙BÓÏBÚa LaÏ˙n‰«ƒ¿«≈»»ƒ¿ƒ««¿¿«≈∆

˙B�BL‡¯ '‚ ¯È‡Óלשתי כללי, באופן מתחלקות, העליונות הספירות עשר ≈ƒƒ
תחתונות וז' דעת" בינה, "חכמה, המוחין שלושת הם ראשונות ג' – קבוצות

ואחד ומלכות. יסוד הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, המידות שבע הם

שהאיר הממלא מאור נעלה עדן בגן שהאיר הממלא אור שבהם ההיבטים

בגן שהאיר האור ואילו תחתונות' מ'ז' הוא בעולם שהאיר שהאור כולו בעולם

המידות. מאור נעלה המוחין ואור ראשונות' מ'ג' הוא »¿a‰Â'עדן
,˙e‰n‰ Èelb Ô„ÚŒÔ‚·e ,˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈ„È ˜¯ ˙BÓÏBÚ·c¿»»«¿ƒ««¿ƒ¿«≈∆ƒ««
העולמות מבחינת הגילוי, למרות הרי בעולמות, אלוקות גילוי יש כאשר
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`"lyz'd ,(dgcp ,a`a dryz) ,mixac zyxt zay

לעבדּה ּבגןֿעדן וּיּניחהּו עלמין. ּכל ממּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבחינת
הּסֹובב, אֹור ּבחינת ימׁשי ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּולׁשמרּה,
ׁשהיתה לעבדּה ּבחינת ּגם אמנם, ׁשכינה. עּקר ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָּבחינת
מּתןּֿתֹורה, ּדלאחרי להעבֹודה ּבער אינֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבגןֿעדן

ז"ל רּבֹותינּו ׁשריחֹות24ּוכמאמר האבֹות, מצֹות ּבענין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ
ּדעד ּכיון הרי להאבֹות, ּבנֹוגע זה ׁשאמרּו ואף ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיּו.
למּטה ירדּו לא ּדעליֹונים הּגזרה היתה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹמּתןּֿתֹורה

כּו' למעלה יעלּו לא לאדם25ותחּתֹונים ּבנֹוגע ּגם הרי – ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָֹ
הּמעלה ּבֹו היתה (ולכן ׁשּנצטּוה ואף ּכן. היה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהראׁשֹון
הּצּוּוי – מצֹות ּבׁשׁש עלּֿכלּֿפנים – ועֹוׂשה) ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֻּדמצּוה
הּצּוּוי ּכמֹו אינֹו מּתןּֿתֹורה קדם למּטה ׁשהּוא ְְְִֵֶֶַַַַָָֹּכמֹו
למּטה. עדין ירדּו לא ׁשהעליֹונים ּכיון מּתןּֿתֹורה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלאחר
הראׁשֹו אדם ׁשעבֹודת ׁשם ּבּמאמר הּמבאר לפי ןוגם ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָֹ
הראׁשֹון אדם ּכי האבֹות, מעבֹודת יֹותר נעלית ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָהיתה

ּובגןֿעדן ּכּפיו יציר (ּכּמבאר26היה הרי מּכלֿמקֹום כּו', ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
,ׁשמ ּתּורק ׁשמן לבחינת ּבער זה אין ׁשם) ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבּמאמר
העבֹודה ּגם אמנם, ּדמּתןּֿתֹורה. עצמית ְְְְֲִַַַַַָָָָָָָהמׁשכה
ּבבית ׁשהיה להּגּלּוי ּבער אינּה מּתןּֿתֹורה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלאחרי
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(א).24) ג פ"א, טו.25)שהש"ר וארא תנחומא ג. פי"ב, ובג"ע26)שמו"ר האדם) (שלימות הקב"ה של כפיו יציר עשיית דהייתה

וכ"א. פ"כ תרל"ז וככה המשך ראה – המקום) (שלימות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

מגדרי ורחוק מופשט ממציאותם, נבדל דבר עדיין היא האלוקות והנבראים,

כידיעה בהם נתפסת והאלוקות נתונים, הם בה המוחשית הגשמית המציאות

המציאות של מהותה מה ופנימית ברורה השגה ללא אבל שקיימת מציאות של

המקום עדן בגן ואילו גשמית, למציאות ביחס רק לגביהם שקיים דבר הזו,

הוא והגילוי ומזוכך נעלה

של השגה גם שיש כזו בעוצמה

עצמה למרות‡·Ïהמהות ¬»
הגילוי ‰e‡עוצמת ‰Ê Ïk»∆
Áa ˜¯Ïk ‡lÓÓ ˙�È «¿ƒ«¿«≈»

e‰ÁÈpiÂ .ÔÈÓÏÚאת ה' »¿ƒ««ƒ≈
d„·ÚÏהאדם Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆¿»¿»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,d¯ÓLÏe¿»¿»∆«¿≈∆
עבודתו CÈLÓÈ«¿ƒבאמצעות

,··Bq‰ ¯B‡ ˙�ÈÁaשהיא ¿ƒ««≈
ÈÎL�‰.כאמור ¯wÚ ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒ«¿ƒ»

d„·ÚÏ ˙�ÈÁa Ìb ,Ì�Ó‡»¿»«¿ƒ«¿»¿»
Ô„ÚŒÔ‚a ‰˙È‰Lכל עם ∆»¿»¿«≈∆

האדם עבודת בתור מעלתה

להמשיך הכוח את בה יש שלכן

כל 'סובב בחינת את גם ולגלות

C¯Úaעלמין' B�È‡ללא היא ≈¿∆∆
והשוואה דמיון יחס,

‰„B·Ú‰Ïלמטה האדם של ¿»¬»
,‰¯BzŒÔzÓ È¯Á‡Ïcƒ¿«¬≈««»
לאין היא ופעולתה שכוחה

האדם עבודת מאשר יותר שיעור

עדן בגן שהייתה »¬»¿Ó‡ÓÎe¯כפי
Ï"Ê e�È˙Ba¯24"שמך תורק שמן טובים, שמניך "לריח הפסוק ÔÈ�Úaעל «≈«¿ƒ¿«

,˙B·‡‰ ˙BˆÓה'שקיימו את ועבדו ניתנה שלא עד התורה כל את ƒ¿»»
ישראל בני של המצוות קיום של העבודה מעין רוחנית ≈∆BÁÈ¯L˙בעבודה

eÈ‰לשמן שנמשל תורה מתן לאחר ישראל בני של המצוות קיום ולעומת »
נמשלו האבות של המצוות השמן, את נותנים שבו הדבר בתוך ומפעפע שחודר

תורה מתן לאחר המצוות קיום רק (ולכן רושם משאיר ולא שמתנדף לריח

צמר כמו המצוה, את מקיימים שבאמצעותה הגשמית המציאות את מקדש

בתוך הקדושה החדרת את גרמו לא האבות מעשי אבל התפילין, ועור הציצית

הגשמית). B·‡‰Ï˙,המציאות Ú‚B�a ‰Ê e¯Ó‡L Û‡Âחכמינו ומאמר ¿«∆»¿∆¿≈«¿»»
עדן בגן הראשון אדם של ה' לעבודת במפורש מתייחס לא האמור ≈¬‰¯Èז"ל

בגן ולשמרה' ה'לעבדה פעולת בין להבדל ביחס גם נכונים הדברים למעשה

תורה מתן לאחר המצוות קיום לפעולת ‰È˙‰עדן ‰¯BzŒÔzÓ „Úc ÔÂÈk≈»¿«««»»¿»
המדרש Ï‡כדברי ÌÈ�BzÁ˙Â ‰hÓÏ e„¯È ‡Ï ÌÈ�BÈÏÚc ‰¯Êb‰«¿≈»¿∆¿ƒ…≈¿¿«»¿«¿ƒ…

'eÎ ‰ÏÚÓÏ eÏÚÈ25'ה "וירד נאמר שבו תורה במתן רק בטלה והגזירה «¬¿«¿»
יעלו תחתונים עלה", אמר משה "ואל למטה, ירדו עליונים סיני", הר על

– Ôkלמעלה ‰È‰ ÔBL‡¯‰ Ì„‡Ï Ú‚B�a Ìb È¯‰שהמצוות וכשם ¬≈«¿≈«¿»»»ƒ»»≈
הראשון אדם עבודת לגבי גם כך רושם מותיר שאינו לריח נמשלו האבות של

עדן. NBÚÂ‰בגן ‰eˆÓc ‰ÏÚn‰ Ba ‰˙È‰ ÔÎÏÂ) ‰eËˆpL Û‡Â¿«∆ƒ¿«»¿»≈»¿»««¬»ƒ¿À∆¿∆
ועושה מצּווה שאינו ממי ועושה המצּווה "גדול ז"ל חכמינו אמרו Yוהרי ( ְְֶֶַ

˙BˆÓ LLa ÌÈ�tŒÏkŒÏÚ«»»ƒ¿≈ƒ¿
(והם נח בני מצוות שבע מתוך

גילוי זרה, עבודה ה', ברכת –

גזל, דמים, שפיכות עריות,

החי מן אבר איסור ורק דינים,

מכל – המבול) אחרי לנח נאמר

e‰L‡מקום BÓk Èeev‰«ƒ¿∆
‰hÓÏהזה ˜„Ìבעולם ¿«»…∆

BÓk B�È‡ ‰¯BzŒÔzÓ««»≈¿
,‰¯BzŒÔzÓ ¯Á‡Ï Èeev‰«ƒ¿««««»

ביניהם להשוות «≈ÔÂÈkואין
e„¯È ‡Ï ÌÈ�BÈÏÚ‰L∆»∆¿ƒ…»¿

‰hÓÏ ÔÈ„Úהייתה ועדיין ¬«ƒ¿«»
בין מחיצה מעין שיצרה 'גזרה'

עבודת שדווקא כך ומטה, מעלה

תורה מתן אחרי ישראל בני

בגשמיות קדושה ְִַָמחדירה

של רצונו למילוי ומביאה

דירה לו שתהיה הקדושֿברוך

התחתון. הזה בעולם

¯Ó‡na ¯‡·n‰ ÈÙÏ Ì‚Â¿«¿ƒ«¿…»««¬»
הרש"ב הרבי «ÌLשל

ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙„B·ÚL∆¬«»»»ƒ
‰È‰ ÔBL‡¯‰ Ì„‡ Èk ,˙B·‡‰ ˙„B·ÚÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰˙È‰»¿»«¬≈≈≈¬«»»ƒ»»»ƒ»»

ÂÈtk ¯ÈˆÈבאבות הייתה לא זו ומעלה הקדושֿברוךֿהוא, ŒÔ‚·eשל ¿ƒ«»¿«
Ô„Ú26העולם לשאר ביחס ומזוכך נעלה מקום ÌB˜ÓŒÏkÓשהוא ,'eÎ ≈∆ƒ»»

לאבות ביחס האדם של המעלות ÌL)למרות ¯Ó‡na ¯‡·nk) È¯‰¬≈«¿…»««¬»»
C¯Úa ‰Ê ÔÈ‡של המצוות לקיום ביחס אפילו המעלות כל עם עדיין, ≈∆¿∆∆

כלל דומה זה אין EÓL,האבות, ˜¯ez ÔÓL ˙�ÈÁ·Ïרק שאמור דבר ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆
בניגוד אשר לשמן שנמשל תורה מתן לאחר ישראל בני של המצוות קיום לגבי

הריח רק אלא הדבר עצם לא הוא כי רושם ממנו נשאר ולא שמתנדף לריח

להמשכה משל הוא השמן עצמו, הדבר של חיצונית והתפשטות והארה

ישראל בני עבודת של המיוחדת והמעלה עניינה וזה עצמו הדבר של והתגלות

בה שיש תורה מתן לאחר המצוות ÈÓˆÚ˙בקיום ‰ÎLÓ‰האלוקות של «¿»»«¿ƒ
מועטת) חיצונית הארה רק «»»¿BzŒÔzÓc¯‰.(ולא

‰¯BzŒÔzÓ È¯Á‡lL ‰„B·Ú‰ Ìb ,Ì�Ó‡הגדולה מעלתה כל עם »¿»«»¬»∆¿«¬≈««»
כי ביותר המושלמת העבודה איננה עדיין לעיל, C¯Úaכמבואר d�È‡ואין ≈»¿∆∆

והשוואה ודימיון יחס כל ‰Lc˜nאלוקותÈelb‰Ïלה ˙È·a ‰È‰L ¿«ƒ∆»»¿≈«ƒ¿»
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ט `"lyz'd ,(dgcp ,a`a dryz) ,mixac zyxt zay

לעבדּה ּבגןֿעדן וּיּניחהּו עלמין. ּכל ממּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבחינת
הּסֹובב, אֹור ּבחינת ימׁשי ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּולׁשמרּה,
ׁשהיתה לעבדּה ּבחינת ּגם אמנם, ׁשכינה. עּקר ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָּבחינת
מּתןּֿתֹורה, ּדלאחרי להעבֹודה ּבער אינֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבגןֿעדן

ז"ל רּבֹותינּו ׁשריחֹות24ּוכמאמר האבֹות, מצֹות ּבענין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ
ּדעד ּכיון הרי להאבֹות, ּבנֹוגע זה ׁשאמרּו ואף ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיּו.
למּטה ירדּו לא ּדעליֹונים הּגזרה היתה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹמּתןּֿתֹורה

כּו' למעלה יעלּו לא לאדם25ותחּתֹונים ּבנֹוגע ּגם הרי – ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָֹ
הּמעלה ּבֹו היתה (ולכן ׁשּנצטּוה ואף ּכן. היה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהראׁשֹון
הּצּוּוי – מצֹות ּבׁשׁש עלּֿכלּֿפנים – ועֹוׂשה) ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֻּדמצּוה
הּצּוּוי ּכמֹו אינֹו מּתןּֿתֹורה קדם למּטה ׁשהּוא ְְְִֵֶֶַַַַָָֹּכמֹו
למּטה. עדין ירדּו לא ׁשהעליֹונים ּכיון מּתןּֿתֹורה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלאחר
הראׁשֹו אדם ׁשעבֹודת ׁשם ּבּמאמר הּמבאר לפי ןוגם ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָֹ
הראׁשֹון אדם ּכי האבֹות, מעבֹודת יֹותר נעלית ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָהיתה

ּובגןֿעדן ּכּפיו יציר (ּכּמבאר26היה הרי מּכלֿמקֹום כּו', ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
,ׁשמ ּתּורק ׁשמן לבחינת ּבער זה אין ׁשם) ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבּמאמר
העבֹודה ּגם אמנם, ּדמּתןּֿתֹורה. עצמית ְְְְֲִַַַַַָָָָָָָהמׁשכה
ּבבית ׁשהיה להּגּלּוי ּבער אינּה מּתןּֿתֹורה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלאחרי
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(א).24) ג פ"א, טו.25)שהש"ר וארא תנחומא ג. פי"ב, ובג"ע26)שמו"ר האדם) (שלימות הקב"ה של כפיו יציר עשיית דהייתה

וכ"א. פ"כ תרל"ז וככה המשך ראה – המקום) (שלימות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

מגדרי ורחוק מופשט ממציאותם, נבדל דבר עדיין היא האלוקות והנבראים,

כידיעה בהם נתפסת והאלוקות נתונים, הם בה המוחשית הגשמית המציאות

המציאות של מהותה מה ופנימית ברורה השגה ללא אבל שקיימת מציאות של

המקום עדן בגן ואילו גשמית, למציאות ביחס רק לגביהם שקיים דבר הזו,

הוא והגילוי ומזוכך נעלה

של השגה גם שיש כזו בעוצמה

עצמה למרות‡·Ïהמהות ¬»
הגילוי ‰e‡עוצמת ‰Ê Ïk»∆
Áa ˜¯Ïk ‡lÓÓ ˙�È «¿ƒ«¿«≈»

e‰ÁÈpiÂ .ÔÈÓÏÚאת ה' »¿ƒ««ƒ≈
d„·ÚÏהאדם Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆¿»¿»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,d¯ÓLÏe¿»¿»∆«¿≈∆
עבודתו CÈLÓÈ«¿ƒבאמצעות

,··Bq‰ ¯B‡ ˙�ÈÁaשהיא ¿ƒ««≈
ÈÎL�‰.כאמור ¯wÚ ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒ«¿ƒ»

d„·ÚÏ ˙�ÈÁa Ìb ,Ì�Ó‡»¿»«¿ƒ«¿»¿»
Ô„ÚŒÔ‚a ‰˙È‰Lכל עם ∆»¿»¿«≈∆

האדם עבודת בתור מעלתה

להמשיך הכוח את בה יש שלכן

כל 'סובב בחינת את גם ולגלות

C¯Úaעלמין' B�È‡ללא היא ≈¿∆∆
והשוואה דמיון יחס,

‰„B·Ú‰Ïלמטה האדם של ¿»¬»
,‰¯BzŒÔzÓ È¯Á‡Ïcƒ¿«¬≈««»
לאין היא ופעולתה שכוחה

האדם עבודת מאשר יותר שיעור

עדן בגן שהייתה »¬»¿Ó‡ÓÎe¯כפי
Ï"Ê e�È˙Ba¯24"שמך תורק שמן טובים, שמניך "לריח הפסוק ÔÈ�Úaעל «≈«¿ƒ¿«

,˙B·‡‰ ˙BˆÓה'שקיימו את ועבדו ניתנה שלא עד התורה כל את ƒ¿»»
ישראל בני של המצוות קיום של העבודה מעין רוחנית ≈∆BÁÈ¯L˙בעבודה

eÈ‰לשמן שנמשל תורה מתן לאחר ישראל בני של המצוות קיום ולעומת »
נמשלו האבות של המצוות השמן, את נותנים שבו הדבר בתוך ומפעפע שחודר

תורה מתן לאחר המצוות קיום רק (ולכן רושם משאיר ולא שמתנדף לריח

צמר כמו המצוה, את מקיימים שבאמצעותה הגשמית המציאות את מקדש

בתוך הקדושה החדרת את גרמו לא האבות מעשי אבל התפילין, ועור הציצית

הגשמית). B·‡‰Ï˙,המציאות Ú‚B�a ‰Ê e¯Ó‡L Û‡Âחכמינו ומאמר ¿«∆»¿∆¿≈«¿»»
עדן בגן הראשון אדם של ה' לעבודת במפורש מתייחס לא האמור ≈¬‰¯Èז"ל

בגן ולשמרה' ה'לעבדה פעולת בין להבדל ביחס גם נכונים הדברים למעשה

תורה מתן לאחר המצוות קיום לפעולת ‰È˙‰עדן ‰¯BzŒÔzÓ „Úc ÔÂÈk≈»¿«««»»¿»
המדרש Ï‡כדברי ÌÈ�BzÁ˙Â ‰hÓÏ e„¯È ‡Ï ÌÈ�BÈÏÚc ‰¯Êb‰«¿≈»¿∆¿ƒ…≈¿¿«»¿«¿ƒ…

'eÎ ‰ÏÚÓÏ eÏÚÈ25'ה "וירד נאמר שבו תורה במתן רק בטלה והגזירה «¬¿«¿»
יעלו תחתונים עלה", אמר משה "ואל למטה, ירדו עליונים סיני", הר על

– Ôkלמעלה ‰È‰ ÔBL‡¯‰ Ì„‡Ï Ú‚B�a Ìb È¯‰שהמצוות וכשם ¬≈«¿≈«¿»»»ƒ»»≈
הראשון אדם עבודת לגבי גם כך רושם מותיר שאינו לריח נמשלו האבות של

עדן. NBÚÂ‰בגן ‰eˆÓc ‰ÏÚn‰ Ba ‰˙È‰ ÔÎÏÂ) ‰eËˆpL Û‡Â¿«∆ƒ¿«»¿»≈»¿»««¬»ƒ¿À∆¿∆
ועושה מצּווה שאינו ממי ועושה המצּווה "גדול ז"ל חכמינו אמרו Yוהרי ( ְְֶֶַ

˙BˆÓ LLa ÌÈ�tŒÏkŒÏÚ«»»ƒ¿≈ƒ¿
(והם נח בני מצוות שבע מתוך

גילוי זרה, עבודה ה', ברכת –

גזל, דמים, שפיכות עריות,

החי מן אבר איסור ורק דינים,

מכל – המבול) אחרי לנח נאמר

e‰L‡מקום BÓk Èeev‰«ƒ¿∆
‰hÓÏהזה ˜„Ìבעולם ¿«»…∆

BÓk B�È‡ ‰¯BzŒÔzÓ««»≈¿
,‰¯BzŒÔzÓ ¯Á‡Ï Èeev‰«ƒ¿««««»

ביניהם להשוות «≈ÔÂÈkואין
e„¯È ‡Ï ÌÈ�BÈÏÚ‰L∆»∆¿ƒ…»¿

‰hÓÏ ÔÈ„Úהייתה ועדיין ¬«ƒ¿«»
בין מחיצה מעין שיצרה 'גזרה'

עבודת שדווקא כך ומטה, מעלה

תורה מתן אחרי ישראל בני

בגשמיות קדושה ְִַָמחדירה

של רצונו למילוי ומביאה

דירה לו שתהיה הקדושֿברוך

התחתון. הזה בעולם

¯Ó‡na ¯‡·n‰ ÈÙÏ Ì‚Â¿«¿ƒ«¿…»««¬»
הרש"ב הרבי «ÌLשל

ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙„B·ÚL∆¬«»»»ƒ
‰È‰ ÔBL‡¯‰ Ì„‡ Èk ,˙B·‡‰ ˙„B·ÚÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰˙È‰»¿»«¬≈≈≈¬«»»ƒ»»»ƒ»»

ÂÈtk ¯ÈˆÈבאבות הייתה לא זו ומעלה הקדושֿברוךֿהוא, ŒÔ‚·eשל ¿ƒ«»¿«
Ô„Ú26העולם לשאר ביחס ומזוכך נעלה מקום ÌB˜ÓŒÏkÓשהוא ,'eÎ ≈∆ƒ»»

לאבות ביחס האדם של המעלות ÌL)למרות ¯Ó‡na ¯‡·nk) È¯‰¬≈«¿…»««¬»»
C¯Úa ‰Ê ÔÈ‡של המצוות לקיום ביחס אפילו המעלות כל עם עדיין, ≈∆¿∆∆

כלל דומה זה אין EÓL,האבות, ˜¯ez ÔÓL ˙�ÈÁ·Ïרק שאמור דבר ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆
בניגוד אשר לשמן שנמשל תורה מתן לאחר ישראל בני של המצוות קיום לגבי

הריח רק אלא הדבר עצם לא הוא כי רושם ממנו נשאר ולא שמתנדף לריח

להמשכה משל הוא השמן עצמו, הדבר של חיצונית והתפשטות והארה

ישראל בני עבודת של המיוחדת והמעלה עניינה וזה עצמו הדבר של והתגלות

בה שיש תורה מתן לאחר המצוות ÈÓˆÚ˙בקיום ‰ÎLÓ‰האלוקות של «¿»»«¿ƒ
מועטת) חיצונית הארה רק «»»¿BzŒÔzÓc¯‰.(ולא

‰¯BzŒÔzÓ È¯Á‡lL ‰„B·Ú‰ Ìb ,Ì�Ó‡הגדולה מעלתה כל עם »¿»«»¬»∆¿«¬≈««»
כי ביותר המושלמת העבודה איננה עדיין לעיל, C¯Úaכמבואר d�È‡ואין ≈»¿∆∆

והשוואה ודימיון יחס כל ‰Lc˜nאלוקותÈelb‰Ïלה ˙È·a ‰È‰L ¿«ƒ∆»»¿≈«ƒ¿»
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eb'י mr izax xird cca dayi dki`

ׁשּבבית ּולׁשמרּה לעבדּה עלֿידי (ּובפרט ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהּמקּדׁש
נעׂשה ּדוקא ׁשאז הוי', יבחר אׁשר הּמקֹום ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמקּדׁש),
ּגדֹול ּגּופא הּמקּדׁש ּובבית קבע. ּדירת ,יתּבר לֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּדירה
ׁשני ׁשּבבית אף ּכי ׁשני, ּבבית יתּבר לֹו ּדדירה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהענין

ּדברים ה' הראׁשֹון27חסרּו מּבית כּו' ּגדֹול מּכלֿמקֹום , ְְִִִִִַָָָָָָ
– הּתחּתֹונים הגּדרת – (זמן) ּובׁשנים (מקֹום) ְְְְְְִִִַַַַַָָָָּבבנין
לעתידֿלבא יהיה הּדירה עּקר אמנם ּגּופא. העֹולם ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹמּצד
יהיה ׁשאז אז, ׁשּיקּימּו ּומצֹות הּתֹורה עלֿידי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדוקא,

ּכמאמר הּׁשלמּות, ּבתכלית הּמצֹות נעׂשה28קּיּום וׁשם ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָ
ּבארּכה ׁשּמבאר ּוכמֹו ּדוקא, ׁשם ,רצֹונ ּכמצות ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻלפני

מהר"ׁש אדמֹו"ר .29ּכ"ק ְְֲַַָ

מּגדלp‰Â‰ג) יּובן לעתידֿלבא, ׁשּיהיה העּלּוי ּגדל ¿ƒ≈ְִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹ
– ׁשּלפניֿזה הּגלּות ׁשּבזמן העבֹודה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהפלאת

לזה והקּדמה ידּוע30הכנה ּדהּנה אדמֹו"ר31. ּכ"ק מאמר ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָ
הּפסּוק על הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּבׁשם ּבּקדׁש32הּזקן ּכן ְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

וכּידּוע ,חזיתי הּבית ּבזמן הלואי ,ּבפרּוׁש33חזיתי ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָ
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ג.27) נז, ר"ה לקו"ת וראה ב. כא, (דמוסף).28)יומא התפלה ואילך.29)נוסח פי"ז הנ"ל וככה התכלית30)המשך שהרי

רפל"ז). (תניא בגלות ועבודתינו במעשינו תלוי דאז נג,31)והשלימות ח"א קונטרסים – המאמרים (ספר תרפ"ט תשורי ד"ה ראה

פ"ט. (215 ע' תרפ"ט סה"מ ג.32)ב. סג, א).33)תהלים קי, ח"א בלקו"ד נעתק תסד. ע' עטר"ת (סה"מ תרע"ט משה ויאמר ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

בכלל( המקדש בבית השכינה השראת עניין עצם È„ÈŒÏÚבגלל Ë¯Ù·eƒ¿»«¿≈
Lc˜n‰ ˙È·aL d¯ÓLÏe d„·ÚÏבבית שהייתה שהעבודה כיוון ¿»¿»¿»¿»∆¿≈«ƒ¿»

בבית היה מאשר יותר אור, תוספות של והתגלות המשכה פעלה המקדש

עצמו מצד Âc˜‡המקדש Ê‡L ,'ÈÂ‰ ¯Á·È ¯L‡ ÌB˜n‰ מפני), «»¬∆ƒ¿«¬»»∆»«¿»
המקום של המיוחדת מעלתו

נעלה הוא ולכן ה' בחר שבו

העולם חלקי מכל ∆¬»�NÚ‰יותר
המקדש BÏבית ‰¯Ècƒ»

Ú·˜ ˙¯Èc ,C¯a˙Èוזו ƒ¿»≈ƒ«∆«
רק שהיה למשכן ביחס גם מעלה

המקום קדושת (ולכן עראי דירת

לפי רק הייתה המשכן עמד שבו

אבל עמד, המשכן עוד כל שעה,

ממקומו פורק שהמשכן לאחר

ואילו קדושה, במקום נשארה לא

המקדש בית היה שבו המקום

לאחר גם בקדושתו נשאר

‰Lc˜nהחורבן). ˙È··e¿≈«ƒ¿»
‡ÙebעצמוÔÈ�Ú‰ ÏB„b »»»ƒ¿»

C¯a˙È BÏ ‰¯È„cעל) ¿ƒ»ƒ¿»≈
כבוד יהיה "גדול הכתוב משקל

לעיל) שהובא È·a¿«ƒ˙הבית"
,È�L,ראשון בבית מאשר יותר ≈ƒ

e¯ÒÁ È�L ˙È·aL Û‡ Èkƒ«∆¿«ƒ≈ƒ»¿
ÌÈ¯·c בבית‰27' שהיו ¿»ƒ

על (שירדה האש והכרובים, הכפורת עם (הארון שני בבית היו ולא ראשון

ותומים) האורים הקודש, רוח השכינה, השארת מלמעלה), «ŒÏkÓƒהמזבח
ÌB˜Óשל רוחנית ירידה מבטא הללו הדברים חמשת של שהחיסרון למרות »

זאת בכל הראשון, המקדש בית לעומת השני המקדש eÎ'בית ÏB„bהבית »
‰‚c¯˙השני Y (ÔÓÊ) ÌÈ�L·e (ÌB˜Ó) ÔÈ�·a ÔBL‡¯‰ ˙ÈaÓƒ«ƒ»ƒ¿ƒ¿»»¿»ƒ¿««¿»«

ÌÈ�BzÁz‰הזמן גדרי מוגדרים, התחתונים הנבראים שבהם הדברים שני ««¿ƒ
– Ùeb‡והמקום ÌÏBÚ‰ „vÓהשראת עניין של שהמשמעות וכיון עצמו, ƒ«»»»

שהעולם היא התחתון הזה בעולם הוא ברוך לקדוש דירה ועשיית השכינה

השכינה, להשראת ראוי למקום הופך שלו וההגבלות הגדרים כל עם עצמו,

לעומת והמקום הזמן גדרי בעניין ומעלה תוספת הייתה שני שבבית כיוון הרי

נמצא בתחתונים'. ה'דירה שלימות לעניין מעלה תוספת בו יש ראשון, בית

לאלוקות: ל'דירה' העולם ועשיית בעולם, השכינה בהשראת דרגות כמה שיש

ראוי כלי היה והעולם עלמין כל הממלא אור התגלות הייתה הבריאה בתחילת

בהשראת מעלות יש עצמו בעולם עלמין; כל הסובב אור להתגלות ומוכשר

האדם עבודת על נוספת ומעלה העולם, חלקי שאר לעומת עדן בגן השכינה

למעלה האבות; עבודת היא הראשון אדם מעבודת למטה ולשמרה', 'לעבדה

יתירה מעלה יש גופא ובזה תורה מתן לאחר ישראל בני עבודת היא משניהם

ראשון. בית על שני בבית מעלה יש גופא המקדש ובבית המקדש; בבית

Ì�Ó‡בזמן ובמיוחד הזה בזמן גם ישראל בני עבודת של המעלה למרות »¿»
הרי קיים היה המקדש ‰Èc¯‰שבית ¯wÚהתחתון הזה בעולם לאלוקות ƒ««ƒ»

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰Èבימות ƒ¿∆∆»ƒ»…
È„ÈŒÏÚהמשיח ,‡˜Âc«¿»«¿≈

eÓi˜iL ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆¿«¿
,Ê‡כיווןÌei˜ ‰È‰È Ê‡L »∆»ƒ¿∆ƒ

˙a ˙Bˆn‰˙ÈÏÎ «ƒ¿¿«¿ƒ
˙eÓÏM‰יותר הרבה ובמעלה , «¿≈

בזמן המצוות קיום מאשר גדולה

המקדש שבית בזמן ואפילו הזה

קיים כפיÓ‡Ók28¯היה ¿«¬»
כאשר מוסף בתפילת שאומרים

הגאולה על «¿ÌLÂמבקשים
˙ÂˆÓk EÈ�ÙÏ ‰NÚ�«¬∆¿»∆¿ƒ¿«

ÌL ,E�Bˆ¯המקדש בבית ¿∆»
BÓÎeהשלישי ,‡˜Âc«¿»¿

˜"k ‰k¯‡a ¯‡·nL∆¿»≈«¬À»¿
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡29 «¿«¬»

בזמן המצוות קיום גם שאמנם

אלוקות המשכת פועל הזה

לבוא לעתיד רק אבל בעולם

השלימות בתכלית העניין יהיה

יושלם אז כי רצונך', 'כמצוות

לצד שייך שלא פרט שום יישאר ולא הזה, העולם של והעילוי הבירור לגמרי

הקדושה.

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL ÈelÚ‰ Ï„b ‰p‰Â ממנו‚) כתוצאה אשר ¿ƒ≈…∆»ƒ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…
ה'דירה' עניין את פועלת המשיח בימות המצוות בקיום ה' עבודת דווקא

השלימות בתכלית בעולם ‰ÏÙ‡˙לקדושֿברוךֿהוא Ï„bÓ Ô·eÈ»ƒ…∆«¿»«
‰ÊÏ ‰Óc˜‰Â ‰�Î‰ Y ‰ÊŒÈ�ÙlL ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰„B·Ú‰30 »¬»∆ƒ¿««»∆ƒ¿≈∆¬»»¿«¿»»¿∆

בימות לעבודה הראוייה והקדמה ההכנה היא הגלות בזמן שהעבודה ומאחר

מהותה על מלמדת ההכנה עבודת של המיוחדת המעלה שהבנת ברור המשיח,

כדלהלן. עצמה, המשיח בימות העבודה של

Úe„È ‰p‰c31ŒÌLŒÏÚa‰ ÌLa Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ˜"k ¯Ó‡Ó ¿ƒ≈»««¬«¿«¿«»≈¿≈«««≈
˜eÒt‰ ÏÚ ·BË32˙Èa‰ ÔÓÊa È‡ÂÏ‰ ,EÈ˙ÈÊÁ L„wa Ôk ««»≈«…∆¬ƒƒ«¿«ƒ¿«««ƒ

,EÈ˙ÈÊÁזמן של במעלתו מדבר הפסוק הדברים פנימיות שלפי כלומר, ¬ƒƒ
גילוי היה כאשר המקדש, בית קיים שהיה שבזמן הלוואי – ואומר הגלות

להם שיש כמו לאלוקות וצימאון תשוקה ישראל לבני הייתה כל, לעין אלוקות

צימאון המעורר והסתר וההעלם הריחוק בגלל (דווקא הגלות בזמן כעת

iÎÂוגעגועים (Úe„33גםLe¯Ùaפי הכתובעל בדברי LÈ‡‰Âהחסידות ¿«»«¿≈¿»ƒ
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`"lyz'd ,(dgcp ,a`a dryz) ,mixac zyxt zay

ּפני על אׁשר האדם מּכל מאד עניו מׁשה ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹוהאיׁש
הּדֹור34האדמה את מׁשה ּכׁשראה הּוא ׁשּביֹותר , ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

והסּתרים העלמֹות רּבּוי אז ׁשּיהיּו ּדמׁשיחא, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָּדעקבתא
ּדמֹוסיף ּובאפן מצֹות ויקּימּו ּתֹורה ילמדּו זה ּובכל ְְְְְְְְִִִִֶֶַָָֹוכּו'
ּובּטּול ענוה ּפעלה זֹו עבֹודה הּנה ואֹור, מֹוסיף ְֲֲֲִִִֵֵָָָָָָוהֹול

אמת ּומׁשה מׁשה. ז"ל35אצל רּבֹותינּו מּדת36ואמרּו ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ׁשּיׁשנּה ּבאמת, הּוא ׁשּכן מּזה, מּובן הרי ראה, ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָאמת

הּגלּות ּדזמן ּבעבֹודה ּומּזה37מעלה מׁשה. עבֹודת לגּבי ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשהּגּלּוי מּכיון לעתידֿלבא, ׁשּיהיה העּלּוי ּגדל ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמּובן
ּגם יּובן ּובזה ּכזֹו. נעלית עבֹודה ועלֿידי לאחרי ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיהיה
זה ׁשּגלּות מּכיון ּכי הּזה, הּגלּות לאריכּות הּטעם ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכן
יֹותר ׁשּלמעלה ּביֹותר, נעלה לגּלּוי הקּדמה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָהּוא
מּבית מּמּתןּֿתֹורה, הראׁשֹון, ּדאדם ּבגןֿעדן ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמּוּיּניחהּו
ּגדֹולה ּבאריכּות הּוא הּגלּות לכן ׁשני, ּומּבית ְֲִִִִִֵֵַַַָָָראׁשֹון
זמן ּבמׁש יׂשראל ּבני עבֹודת ׁשעלֿידי ּבכדי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּכזֹו,
ּגּלּוי ׁשהּוא הּׁשליׁשי, לּבית מּמׁש ּבקרֹוב יּגיעּו ְְִִִִִֶַַַַַַָָָהּגלּות
מצרים. ּבלי נחלה יעקב, עין ּבדד ּבטח ּביֹותר, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹנעלה

ּובאפןp‰Â‰ד) למּטה ימׁש ּבדד ׁשּבחינת ּבכדי ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
להיֹות צריכה התיּׁשבּות, – ְְְְְְִִִַָָָּדיׁשבה
ּׁשּכתּוב מה וזהּו הׁשּתלׁשלּות. ּדסדר ּבמדרגֹות ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָההמׁשכה
ּובאפן למּטה, ּבדד ּבחינת ׁשהמׁשכת ּבדד, יׁשבה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאיכה
א' ּדהּנה איכה. עלֿידי הּוא (ּבהתיּׁשבּות), ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָּדיׁשבה
א' – ּדאחד א' ּוכמֹו זֹו. עלּֿגּבי זֹו ּדרגֹות לכּמה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָרֹומזת
העֹולם רּוחֹות וד' וארץ רקיעים ז' וד', מח' ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָׁשּלמעלה
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ב). (נב, פה שם מי ד"ה תו"א ועייג"כ שם. ג.34)תשורי יב, ואילך).35)במדבר ד (צב, מסעי לקו"ת יא. קורח סנהדרין36)תנחומא
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כו'. ליגיעה צריך וגם עיקר. הוא המעשה הרי – ועוד) ואתחנן. ר"פ לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰Ó„‡‰ È�t ÏÚ ¯L‡ Ì„‡‰ ÏkÓ „‡Ó ÂÈ�Ú ‰LÓ34¯˙BÈaL , …∆»»¿…ƒ…»»»¬∆«¿≈»¬»»∆¿≈
‡e‰במיוחד הייתה רבינו משה של הגדולה ‡˙הענווה ‰LÓ ‰‡¯Lk¿∆»»…∆∆

,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ¯Bc‰לימות בסמוך שיהיה ישראל בני של הדור «¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
מתקרבים כבר המשיח של העקביים כאשר ‡Êהמשיח, eÈ‰iL,הגלות בסוף ∆ƒ¿»

המשיח לימות Èeaƒ̄קרוב
'eÎÂ ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰«¿»¿∆¿≈ƒ¿

שמירת ועל אלוקות התורהעל

Ê‰והמצוות ÏÎ·eלמרות ¿»∆
¿¿e„ÓÏÈƒוההסתריםההעלמות

˙BˆÓ eÓi˜ÈÂ ‰¯Bzזו ולא »ƒ«¿ƒ¿
התורה שלימוד אלא בלבד

וההעלמות הגלות בזמן והמצוות

יהיה עוד ∆…¿ÔÙ‡·eוההסתרים
ÛÈÒBÓ CÏB‰Â ÛÈÒBÓc¿ƒ¿≈ƒ

,¯B‡Âבדורות מאשר יותר עוד »
העלמות היו לא שבהם קודמים

כך כל וחמורים גדולים והסתרים

BÊ ‰„B·Ú ‰p‰הדור של ƒ≈¬»
דמשיחא' «¬«ÏÚt‰ד'עקבתא

.‰LÓ Ïˆ‡ Ïeh·e ‰Â�Ú¬»»ƒ≈∆…∆
˙Ó‡ ‰LÓe35דבריו וכל …∆¡∆

הם שלו והכוונות התחושות וכל

לאמיתה ¿«¿e¯Ó‡Âאמת
Ï"Ê e�È˙Ba¯36לכך שהסיבה «≈«

את מה' שמע רבנו משה שכאשר

הרחמים מידות עשרה שלוש

כי היא פניו על נפל »cÓƒ˙הוא
,‰‡¯ ˙Ó‡שמידתו וכיוון ¡∆»»

דווקא הרי האמת מידת היא

העליונ האמת זומידת היא ה

והתרגשות התפעלות לו שגורמת

‰fÓ Ô·eÓ È¯‰רבנו שמשה ¬≈»ƒ∆
של הדור לעומת ענווה חש

קרובההעלמות וההסתרים

המשיח, d�LiLלימות ,˙Ó‡a ‡e‰ ÔkLרק ולא דבר של לאמיתו ∆≈∆¡∆∆∆¿»
בלבד בענווה שמקורה ‰eÏb˙במחשבה ÔÓÊc ‰„B·Úa ‰ÏÚÓ37 «¬»»¬»ƒ¿««»

LÓ‰אפילו ˙„B·Ú Èa‚Ïשל עבודתו כלל שבדרך ופשוט שמובן למרות ¿«≈¬«…∆
בקיום זאת בכל פשוט, אדם של מעבודתו שיעור לאין נעלית רבנו משה

משה של בעבודתו אפילו קיימת שלא מעלה יש הגלות זמן בסוף המצוות

וההקדמהfÓe‰רבנו. ההכנה שהיא הגלות בזמן העבודה של המעלה מגודל ƒ∆
המשיח בימות ÏŒ„È˙ÚÏ·‡,לעבודה ‰È‰iL ÈelÚ‰ Ï„b Ô·eÓ»…∆»ƒ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…

BÊk ˙ÈÏÚ� ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚÂ È¯Á‡Ï ‰È‰È Èelb‰L ÔÂÈkÓשהיא ƒ≈»∆«ƒƒ¿∆¿«¬≈¿«¿≈¬»«¬≈»
לבוא. לעתיד שיהיה והמופלא הגדול הגילוי את הגורמת

,‰f‰ ˙eÏb‰ ˙eÎÈ¯‡Ï ÌÚh‰ Ôk Ìb Ô·eÈ ‰Ê·eכך כל הנמשכת »∆»«≈««««¬ƒ«»«∆
הקודמות מהגלויות יותר הרבה שנה, אלפיים כמעט זמן, ÔÂÈkÓהרבה Èkƒƒ≈»

‰Óc˜‰ ‡e‰ ‰Ê ˙eÏbL∆»∆«¿»»
Èel‚Ïאלוקות‰ÏÚ� ¿ƒ«¬∆

¯˙BÈ ‰ÏÚÓlL ,¯˙BÈa¿≈∆¿«¿»≈
Ì„‡c Ô„ÚŒÔ‚a e‰ÁÈpieÓƒ««ƒ≈¿«≈∆¿»»

,ÔBL‡¯‰גם יותר למעלה »ƒ
,‰¯BzŒÔznÓיותר ולמעלה ƒ««»

ÈaÓe˙גם ÔBL‡¯ ˙ÈaÓƒ«ƒƒƒ«ƒ
ÔÎÏ ,È�Lלעילוי להגיע כדי ≈ƒ»≈

נפלא כך ‰e‡כל ˙eÏb‰«»
,BÊk ‰ÏB„b ˙eÎÈ¯‡a«¬ƒ¿»»
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL È„Îaƒ¿≈∆«¿≈¬«
ÔÓÊ CLÓa Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¿∆∆¿«
LnÓ ·B¯˜a eÚÈbÈ ˙eÏb‰«»«ƒ¿»«»
‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ ˙ÈaÏ««ƒ«¿ƒƒ∆
ÁËa ,¯˙BÈa ‰ÏÚ� Èelbƒ«¬∆¿≈∆«
ÈÏa ‰ÏÁ� ,·˜ÚÈ ÔÈÚ „„a»»≈«¬…«¬»¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓבתחילת לעיל כמבואר ¿»ƒ
המאמר.

˙�ÈÁaL È„Îa ‰p‰Â („¿ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ«
„„aאלוקות (גילוי למעליותא »»

השתלשלות', מ'סדר שלמעלה

לעיל) hÓÏ‰כאמור CLÓÈÀ¿«¿«»
הזה בעולם ∆…¿ÔÙ‡·eויתגלה

˙e·MÈ˙‰ Y ‰·LÈc¿»¿»ƒ¿«¿
פנימית המשכה שמשמעה

ולא היטב ונקלטת ש'מתיישבת'

מלמעלה, 'מקיף' נשארת

‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿««¿»»
Òc„¯הנעלית ˙B‚¯„Óa¿«¿≈¿≈∆

,˙eÏLÏzL‰שבתוך היינו ƒ¿«¿¿
מסדר למעלה התגלות תהיה והמצומצם המוגדר השתלשלות סדר של הגדרים

השתלשלות.

„„a ˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰L ,„„a ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»≈»»¿»»»∆«¿»«¿ƒ«»»
מהעולמות ‰e‡שלמעלה ,(˙e·MÈ˙‰a) ‰·LÈc ÔÙ‡·e ,‰hÓÏ¿«»¿…∆¿»¿»¿ƒ¿«¿

.BÊ ÈabŒÏÚ BÊ ˙B‚¯c ‰nÎÏ ˙ÊÓB¯ '‡ ‰p‰c .‰ÎÈ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈≈»¿ƒ≈∆∆¿«»¿»««≈
BÓÎeלמשלY „Á‡c הוא‡' Ê'שעניינה ,'„Â 'ÁÓ ‰ÏÚÓlL '‡ ¿¿∆»∆¿«¿»ƒ¿

ı¯‡Â ÌÈÚÈ˜¯בגימטריא שמונה הם ‰ÌÏBÚשביחד ˙BÁe¯ '„Â 'Á ¿ƒƒ¿∆∆¿»»
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יי `"lyz'd ,(dgcp ,a`a dryz) ,mixac zyxt zay

ּפני על אׁשר האדם מּכל מאד עניו מׁשה ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹוהאיׁש
הּדֹור34האדמה את מׁשה ּכׁשראה הּוא ׁשּביֹותר , ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

והסּתרים העלמֹות רּבּוי אז ׁשּיהיּו ּדמׁשיחא, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָּדעקבתא
ּדמֹוסיף ּובאפן מצֹות ויקּימּו ּתֹורה ילמדּו זה ּובכל ְְְְְְְְִִִִֶֶַָָֹוכּו'
ּובּטּול ענוה ּפעלה זֹו עבֹודה הּנה ואֹור, מֹוסיף ְֲֲֲִִִֵֵָָָָָָוהֹול

אמת ּומׁשה מׁשה. ז"ל35אצל רּבֹותינּו מּדת36ואמרּו ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ׁשּיׁשנּה ּבאמת, הּוא ׁשּכן מּזה, מּובן הרי ראה, ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָאמת

הּגלּות ּדזמן ּבעבֹודה ּומּזה37מעלה מׁשה. עבֹודת לגּבי ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשהּגּלּוי מּכיון לעתידֿלבא, ׁשּיהיה העּלּוי ּגדל ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמּובן
ּגם יּובן ּובזה ּכזֹו. נעלית עבֹודה ועלֿידי לאחרי ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיהיה
זה ׁשּגלּות מּכיון ּכי הּזה, הּגלּות לאריכּות הּטעם ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכן
יֹותר ׁשּלמעלה ּביֹותר, נעלה לגּלּוי הקּדמה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָהּוא
מּבית מּמּתןּֿתֹורה, הראׁשֹון, ּדאדם ּבגןֿעדן ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמּוּיּניחהּו
ּגדֹולה ּבאריכּות הּוא הּגלּות לכן ׁשני, ּומּבית ְֲִִִִִֵֵַַַָָָראׁשֹון
זמן ּבמׁש יׂשראל ּבני עבֹודת ׁשעלֿידי ּבכדי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּכזֹו,
ּגּלּוי ׁשהּוא הּׁשליׁשי, לּבית מּמׁש ּבקרֹוב יּגיעּו ְְִִִִִֶַַַַַַָָָהּגלּות
מצרים. ּבלי נחלה יעקב, עין ּבדד ּבטח ּביֹותר, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹנעלה

ּובאפןp‰Â‰ד) למּטה ימׁש ּבדד ׁשּבחינת ּבכדי ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
להיֹות צריכה התיּׁשבּות, – ְְְְְְִִִַָָָּדיׁשבה
ּׁשּכתּוב מה וזהּו הׁשּתלׁשלּות. ּדסדר ּבמדרגֹות ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָההמׁשכה
ּובאפן למּטה, ּבדד ּבחינת ׁשהמׁשכת ּבדד, יׁשבה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאיכה
א' ּדהּנה איכה. עלֿידי הּוא (ּבהתיּׁשבּות), ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָּדיׁשבה
א' – ּדאחד א' ּוכמֹו זֹו. עלּֿגּבי זֹו ּדרגֹות לכּמה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָרֹומזת
העֹולם רּוחֹות וד' וארץ רקיעים ז' וד', מח' ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָׁשּלמעלה
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ב). (נב, פה שם מי ד"ה תו"א ועייג"כ שם. ג.34)תשורי יב, ואילך).35)במדבר ד (צב, מסעי לקו"ת יא. קורח סנהדרין36)תנחומא

א]. אדר [כ ל ע' יום" "היום וראה סע"א. ורפמ"ב.37)קיא, ספכ"ה תניא (ראה כו' ויראה זו מס"נ המשיך רע"מ שמשה ואף

כו'. ליגיעה צריך וגם עיקר. הוא המעשה הרי – ועוד) ואתחנן. ר"פ לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰Ó„‡‰ È�t ÏÚ ¯L‡ Ì„‡‰ ÏkÓ „‡Ó ÂÈ�Ú ‰LÓ34¯˙BÈaL , …∆»»¿…ƒ…»»»¬∆«¿≈»¬»»∆¿≈
‡e‰במיוחד הייתה רבינו משה של הגדולה ‡˙הענווה ‰LÓ ‰‡¯Lk¿∆»»…∆∆

,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ¯Bc‰לימות בסמוך שיהיה ישראל בני של הדור «¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
מתקרבים כבר המשיח של העקביים כאשר ‡Êהמשיח, eÈ‰iL,הגלות בסוף ∆ƒ¿»

המשיח לימות Èeaƒ̄קרוב
'eÎÂ ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰«¿»¿∆¿≈ƒ¿

שמירת ועל אלוקות התורהעל

Ê‰והמצוות ÏÎ·eלמרות ¿»∆
¿¿e„ÓÏÈƒוההסתריםההעלמות

˙BˆÓ eÓi˜ÈÂ ‰¯Bzזו ולא »ƒ«¿ƒ¿
התורה שלימוד אלא בלבד

וההעלמות הגלות בזמן והמצוות

יהיה עוד ∆…¿ÔÙ‡·eוההסתרים
ÛÈÒBÓ CÏB‰Â ÛÈÒBÓc¿ƒ¿≈ƒ

,¯B‡Âבדורות מאשר יותר עוד »
העלמות היו לא שבהם קודמים

כך כל וחמורים גדולים והסתרים

BÊ ‰„B·Ú ‰p‰הדור של ƒ≈¬»
דמשיחא' «¬«ÏÚt‰ד'עקבתא

.‰LÓ Ïˆ‡ Ïeh·e ‰Â�Ú¬»»ƒ≈∆…∆
˙Ó‡ ‰LÓe35דבריו וכל …∆¡∆

הם שלו והכוונות התחושות וכל

לאמיתה ¿«¿e¯Ó‡Âאמת
Ï"Ê e�È˙Ba¯36לכך שהסיבה «≈«

את מה' שמע רבנו משה שכאשר

הרחמים מידות עשרה שלוש

כי היא פניו על נפל »cÓƒ˙הוא
,‰‡¯ ˙Ó‡שמידתו וכיוון ¡∆»»

דווקא הרי האמת מידת היא

העליונ האמת זומידת היא ה

והתרגשות התפעלות לו שגורמת

‰fÓ Ô·eÓ È¯‰רבנו שמשה ¬≈»ƒ∆
של הדור לעומת ענווה חש

קרובההעלמות וההסתרים

המשיח, d�LiLלימות ,˙Ó‡a ‡e‰ ÔkLרק ולא דבר של לאמיתו ∆≈∆¡∆∆∆¿»
בלבד בענווה שמקורה ‰eÏb˙במחשבה ÔÓÊc ‰„B·Úa ‰ÏÚÓ37 «¬»»¬»ƒ¿««»

LÓ‰אפילו ˙„B·Ú Èa‚Ïשל עבודתו כלל שבדרך ופשוט שמובן למרות ¿«≈¬«…∆
בקיום זאת בכל פשוט, אדם של מעבודתו שיעור לאין נעלית רבנו משה

משה של בעבודתו אפילו קיימת שלא מעלה יש הגלות זמן בסוף המצוות

וההקדמהfÓe‰רבנו. ההכנה שהיא הגלות בזמן העבודה של המעלה מגודל ƒ∆
המשיח בימות ÏŒ„È˙ÚÏ·‡,לעבודה ‰È‰iL ÈelÚ‰ Ï„b Ô·eÓ»…∆»ƒ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…

BÊk ˙ÈÏÚ� ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚÂ È¯Á‡Ï ‰È‰È Èelb‰L ÔÂÈkÓשהיא ƒ≈»∆«ƒƒ¿∆¿«¬≈¿«¿≈¬»«¬≈»
לבוא. לעתיד שיהיה והמופלא הגדול הגילוי את הגורמת

,‰f‰ ˙eÏb‰ ˙eÎÈ¯‡Ï ÌÚh‰ Ôk Ìb Ô·eÈ ‰Ê·eכך כל הנמשכת »∆»«≈««««¬ƒ«»«∆
הקודמות מהגלויות יותר הרבה שנה, אלפיים כמעט זמן, ÔÂÈkÓהרבה Èkƒƒ≈»

‰Óc˜‰ ‡e‰ ‰Ê ˙eÏbL∆»∆«¿»»
Èel‚Ïאלוקות‰ÏÚ� ¿ƒ«¬∆

¯˙BÈ ‰ÏÚÓlL ,¯˙BÈa¿≈∆¿«¿»≈
Ì„‡c Ô„ÚŒÔ‚a e‰ÁÈpieÓƒ««ƒ≈¿«≈∆¿»»

,ÔBL‡¯‰גם יותר למעלה »ƒ
,‰¯BzŒÔznÓיותר ולמעלה ƒ««»

ÈaÓe˙גם ÔBL‡¯ ˙ÈaÓƒ«ƒƒƒ«ƒ
ÔÎÏ ,È�Lלעילוי להגיע כדי ≈ƒ»≈

נפלא כך ‰e‡כל ˙eÏb‰«»
,BÊk ‰ÏB„b ˙eÎÈ¯‡a«¬ƒ¿»»
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL È„Îaƒ¿≈∆«¿≈¬«
ÔÓÊ CLÓa Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¿∆∆¿«
LnÓ ·B¯˜a eÚÈbÈ ˙eÏb‰«»«ƒ¿»«»
‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ ˙ÈaÏ««ƒ«¿ƒƒ∆
ÁËa ,¯˙BÈa ‰ÏÚ� Èelbƒ«¬∆¿≈∆«
ÈÏa ‰ÏÁ� ,·˜ÚÈ ÔÈÚ „„a»»≈«¬…«¬»¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓבתחילת לעיל כמבואר ¿»ƒ
המאמר.

˙�ÈÁaL È„Îa ‰p‰Â („¿ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ«
„„aאלוקות (גילוי למעליותא »»

השתלשלות', מ'סדר שלמעלה

לעיל) hÓÏ‰כאמור CLÓÈÀ¿«¿«»
הזה בעולם ∆…¿ÔÙ‡·eויתגלה

˙e·MÈ˙‰ Y ‰·LÈc¿»¿»ƒ¿«¿
פנימית המשכה שמשמעה

ולא היטב ונקלטת ש'מתיישבת'

מלמעלה, 'מקיף' נשארת

‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿««¿»»
Òc„¯הנעלית ˙B‚¯„Óa¿«¿≈¿≈∆

,˙eÏLÏzL‰שבתוך היינו ƒ¿«¿¿
מסדר למעלה התגלות תהיה והמצומצם המוגדר השתלשלות סדר של הגדרים

השתלשלות.

„„a ˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰L ,„„a ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»≈»»¿»»»∆«¿»«¿ƒ«»»
מהעולמות ‰e‡שלמעלה ,(˙e·MÈ˙‰a) ‰·LÈc ÔÙ‡·e ,‰hÓÏ¿«»¿…∆¿»¿»¿ƒ¿«¿

.BÊ ÈabŒÏÚ BÊ ˙B‚¯c ‰nÎÏ ˙ÊÓB¯ '‡ ‰p‰c .‰ÎÈ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈≈»¿ƒ≈∆∆¿«»¿»««≈
BÓÎeלמשלY „Á‡c הוא‡' Ê'שעניינה ,'„Â 'ÁÓ ‰ÏÚÓlL '‡ ¿¿∆»∆¿«¿»ƒ¿

ı¯‡Â ÌÈÚÈ˜¯בגימטריא שמונה הם ‰ÌÏBÚשביחד ˙BÁe¯ '„Â 'Á ¿ƒƒ¿∆∆¿»»
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eb'יב mr izax xird cca dayi dki`

למעלה א' ּדאיכה, א' אבל עֹולם, ׁשל אּלּופֹו – א' –ְְְֲֵֶַַָָָָ
עׂש מענין למעלה – למעלהמי' לֹומר (ויׁש ספירֹות, ר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

הּגנּוזֹות ספירֹות מעׂשר ּבהּיּו"ד38ּגם נמׁש והאל"ף, ,( ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
– ואחרּֿכ ּדאצילּות, ספירֹות לעׂשר הרֹומז ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ(ׁשּבאיכה)
– ּובפרט הּמלכּות, ּבחינת על ׁשּקאי (ּדאיכה) ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּב"כה"
ׁשּירדה ּכמֹו – ּגם אֹו ּכבר, ׁשּׁשּיכת ּכמֹו ְְְְְֶֶֶֶַַַָָָמלכּות

ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה וכּידּוע39ּומתלּבׁשת ההפרׁש40. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
זה, ואֹומר ּבאצּבעֹו מראה ענין הּוא ׁשּזה לכה, זה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹׁשּבין
עלּֿדר ּכן ּגם (ׁשהיא זאת לׁשֹון ּגם הּוא ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹועלּֿדרֿזה

נּוקבא ּבחינת הּוא ׁשּזאת אּלא זה, ׁשהּוא41ּבחינת ,( ְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ
ּבאצילּות ׁשהיא ּכמֹו הּמלכּות הּוא42ּבחינת ּכה ּובחינת , ְְְְֲִִִִֶַַַַַֹ

מתלּבׁשת ׁשהיא ּכמֹו – ּובפרט הּמלכּות, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָּבחינת
איכה ענין וזהּו ּכדמּותנּו. ּבחינת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,
ּגם ׁשּלמעלה יחיד ּבחינת הּוא ׁשּבדד ּבדד, ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָיׁשבה
אחד – הּוא (ּדאיכה) ּדכאן האל"ף ּכי אחד, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָמּבחינת

לֹו אין ואח ּבן ּגם ׁשני, ּבֹו43ואין ׁשאין עּתיק ּבחינת , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
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א'לד).38) ס"ע שם (אוה"ת ו' ע' ריש לאיכה רשימות ד).39)עיין קיח, בהוספות (תו"א ככה על ראו ומה עה"פ ממשנ"ת להעיר

ואילך.40) סע"א פב, מטות לקו"ת מטות. ר"פ ב.41)ספרי ח, צו לקו"ת עלינו42)ראה וקיים זאת כל ואמונה בפירוש וכידוע

ב). יז, עקב עה"פ.43)(לקו"ת הצ"צ רשימות וראה ח. ד, קהלת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,ÌÏBÚ ÏL BÙel‡ Y '‡ Yשמעל לדרגה רומזת אל"ף שהאות נמצא «∆»
הוא עולם, של לאלופו רומז האל"ף "אחד" שבמילה כשם אחרת, דרגה

וארץ רקיעים משבעה (המורכב העולם מדרגת שלמעלה הקדושֿברוךֿהוא

רוחות) ÎÈ‡c‰,וארבע '‡ Ï·‡ואחריה המילה בראש מופיעה הא' שבה ¬»¿≈»
היינו יו"ד, האות ‡'באה

Y 'ÈÓ ‰ÏÚÓÏרומזת ¿«¿»ƒ
שהיא כפי «¿»¿ÏÚÓÏ‰לאלוקות

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ÔÈ�ÚÓשגם ≈ƒ¿«∆∆¿ƒ
ואורות כוחות כמובן הם

האלוקי שהאור אלא אלוקיים

והגדרה 'ציור' לו יש שבספירות

שונה ענין היא והחכמה מסוימת

הלאה וכן ÓBÏ¯מהחסד LÈÂ)¿≈«
ב'איכה' ליו"ד הקודמת שהא'

שלמעלה לאלוקות רק לא רומזת

ספירות גםמעשר אלא סתם

Ìbלאלוקות ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«
˙BÊe�b‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÓ38 ≈∆∆¿ƒ«¿

עשר וחסידות, בקבלה כמבואר

קיימות העליונות הספירות

בעיקר מוגדרת בצורה ופועלות

ומטה, האצילות מעולם החל

("עשר 'נעלם' באופן אבל

גם‰‚�ÂÊÂ˙ספירות קיימות הן ("

מאלוקות והתגלות המשכה כל בעצם כי מהאצילות שלמעלה סוף אין באור

בין החלוקה ה'גנוזות' שבספירות אלא הללו הספירות עשר באמצעות היא

בספירות מאשר יותר והתאחדות בהתכללות והם כך כל ניכרת לא הספירות

ומטה), האצילות בעולם שהן היינושלמעלהÛ"Ï‡‰Âכפי מהיו"ד, ¿»»∆
מהספירות שלמעלה ‰¯ÊÓBהאלוקות (‰ÎÈ‡aL) „"ei‰a CLÓ�ƒ¿»¿«∆¿≈»»≈

È‡wL (‰ÎÈ‡c) "‰Î"a Y CkŒ¯Á‡Â ,˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÏ¿∆∆¿ƒ«¬ƒ¿««»¿¿≈»∆»≈
‰eÎÏn˙,שמכוון ˙�ÈÁa ÏÚאלוקות והתגלות המשכת יש בה שגם «¿ƒ«««¿

מהעולמות Ìbשלמעלה B‡ ,¯·k ˙ÎiML BÓk ˙eÎÏÓ Y Ë¯Ù·eƒ¿»«¿¿∆«∆∆¿»«
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a ˙LaÏ˙Óe ‰„¯iL BÓk Y39ספירת ¿∆»¿»ƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

מלך "בדבר (ככתוב לדיבור נמשלה הספירות, עשר מבין האחרונה המלכות,

שבתוך הרגש ואת השכל את חוץ כלפי מגלה שהדיבור כשם כי שלטון")

האור את ומגלה ומורידה ממשיכה עולם שבכל המלכות בחינת כך האדם,

שלמטה העולם אל ומידות, ממוחין המורכבות עולם, שבאותו שבספירות

וכיוון המלכות לספירת רמז הן "איכה" שבמלה "כה" האותיות ולענייננו ממנו.

ה"כה" גבי על גם אלא היו"ד גבי על רק לא היא המילה שבראש שהאל"ף

לרדת כדי במלכות נמשך באל"ף הנרמז העליון האלוקי שהאור מלמד הדבר

של המלכות בספירת והמשכה ירידה – עניינים שני בכך ויש הבאים, לעולמות

לעולמות האצילות ענייני להמשכת ושייכות קשר לה שיש כפי האצילות עולם

האלוקי האור והמשכת ירידת גם או ועשייה יצירה בריאה, מאצילות, שלמטה

האצילות מעולם ירדה שכבר כפי למלכות גם הספירות מעשר שלמעלה

ומוסיף עצמם. בהם להאיר כדי ועשיה, יצירה בריאה, בעולמות ומתלבשת

הללו העניינים שני לגבי ומפרט

המלכות: Úe„iÎÂ40בספירת ¿«»«
L¯Ù‰‰ההבדל‰Ê ÔÈaL «∆¿≈∆≈∆
,‰ÎÏהביטויים שני שהם ¿…

הם ולכאורה בפסוקים המופיעים

יש דבר של לאמיתו אבל דומים

משמעותי הבדל ∆∆fL‰ביניהם
BÚaˆ‡a ‰‡¯Ó ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿««¿∆¿∆¿»

,‰Ê ¯ÓB‡Âגלוי שהדבר היינו ¿≈∆
עליו, להצביע וניתן לעין ונראה

Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«
Ôk Ìb ‡È‰L) ˙‡Ê ÔBLÏ¿…∆ƒ«≈
‡l‡ ,‰Ê ˙�ÈÁa C¯cŒÏÚ«∆∆¿ƒ«∆∆»
˙�ÈÁa ‡e‰ ˙‡fL∆…¿ƒ«

‡·˜e�41בקבלה כמבואר ¿»
משל הם ונקבה זכר וחסידות

שקיים ו'מקבל' 'משפיע' לעניין

וההשפעות האורות בהמשכת

ו'מקבל', באלוקות. העליונות

'זאת'. בשם נקרא נוקבא, בחינת

שעיקר כיוון כי המלכות, בחינת כאן, המדובר לנושא במיוחד קשור והעניין

ואין ממנה שלמעלה שבספירות והמידות המוחין עניין את להעביר הוא עניינה

מקבל נוקבא, בחינת היא הרי עצמה מצד ועניין תוכן ÈÁa�˙לה ‡e‰L ,(∆¿ƒ«
˙eÏÈˆ‡a ‡È‰L BÓk ˙eÎÏn‰42‰k ˙�ÈÁ·e התגלות, היא שגם ««¿¿∆ƒ«¬ƒ¿ƒ«…

"זה" בחינת כמו כך כל ונראית גלויה איננה ‰eÎÏn˙אבל ˙�ÈÁa ‡e‰¿ƒ«««¿
כלל, Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·aבדרך ˙LaÏ˙Ó ‡È‰L BÓk Y Ë¯Ù·eƒ¿»¿∆ƒƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»

e�˙eÓ„k ˙�ÈÁa ,‰iNÚשהוא בחסידות נאמר האצילות עולם על כי ¬ƒ»¿ƒ«ƒ¿≈
אין כי "כדמותנו" רק הם בריאהֿיצירהֿעשייה העולמות אבל ממש' "אלוקות

התגלות אלובהם בעולמות שהיא כפי המלכות ולכן באצילות כמו אלוקות

"זה". ולא "כה" ‰e‡נקראת „„aL ,„„a ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«≈»»¿»»»∆»»
,„Á‡ ˙�ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓlL „ÈÁÈ ˙�ÈÁaלגבי בחסידות כמבואר ¿ƒ«»ƒ∆¿«¿»«ƒ¿ƒ«∆»

האחדות תכלית אינו עדיין ש'אחד' אלוקות לגבי העולמות וביטול ה' אחדות

'א המושג מורהכי 'יחיד' ואילו שני, בא ואחריו כראשון גם להתפרש יכול חד'

'בדד' – ולענייננו ממנו. חוץ אחרת מציאות כל שאין מוחלטת אחדות על

מלבדו מציאות שום שאין יחיד כמו (ÎÈ‡c‰)משמעו Ô‡Îc Û"Ï‡‰ Èkƒ»»∆¿»¿≈»
„Á‡ Y ‡e‰אחד כלומר ל'יחיד', דומה È�Lבמשמעות ÔÈ‡Âובלשון לו, ∆»¿≈≈ƒ

BÏהפסוק ÔÈ‡ Á‡Â Ôa Ìb43,שמלבד בעצמוהיינו הקדושֿברוךֿהוא «≈¿»≈
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`"lyz'd ,(dgcp ,a`a dryz) ,mixac zyxt zay

ּבקּבלה וכּידּוע ּכלל, דּוכרין44התחּלקּות (מין ׁשּזּוּוג ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ
לעתידֿ הּנה ּוביּה, מיּניּה הּוא ׁשּבעּתיק נּוקבין) ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָּומין
ּובהתיּׁשבּות למּטה ּבגּלּוי ּבדד ּבחינת ּגם ימׁש .45לבא ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹֻ

הּמּגידp‰Â‰ה) הרב ּתֹורת ּדלּתי"ן.46ידּועה ב' ׁשּבדד ¿ƒ≈ְְִִֶַַַַַָָָָ
ולכאֹורה ּדמקּבל. וד' ּדמׁשּפיע ּדל"תד' הרי , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

ּדמׁשּפיע. ּדל"ת ׁשּי ואי דּלֹותי, ּדּלּות, ענין ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָהּוא
ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשהּוא ׁשם מּׁשהעגל47ּומבאר יֹותר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּותׁשּוקה ּכסף ׁשּיׁש והינּו להניק, רֹוצה הּפרה לינק ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹרֹוצה
ּדהּמׁשּפיע. ּדל"ת וזהּו להּמקּבל, להׁשּפיע ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָּבּמׁשּפיע
ידי למעׂשה ּבענין ּׁשּנתּבאר מה עם זה לקּׁשר יׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָואּולי
הּוא ּדהּמׁשּפיע (הּדל"ת) ׁשרצֹון ּכמֹו והּנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּתכסף.
צרי המקּבל (דל"ת) רצֹון ּכן ּדהמקּבל, חּסרֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשּיתמּלא
וכּידּוע ּדהּמׁשּפיע, ּכביכֹול, החּסרֹון, ׁשּיתמּלא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָלהיֹות
אּלא להתּפּלל עֹומדין אין ּבּמׁשנה הּמּגיד הרב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבפרּוׁש

ראׁש ּכבד ה'ּכבד48מּתֹו על להיֹות צריכה ׁשהּתפּלה , ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹ
אֹומרת ׁשּׁשכינה ׁשּלמעלה, קּלני49ראׁש' מראׁשי קּלני ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּפרּוׁש מׁשמע וכן הּפסּוק50מּזרֹועי. 51על ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָ
הּׁשכינה. – זאת אֹוחיל, ּכן על לּבי אל אׁשיב ְִִִִִֵֶַַָָֹֹזאת
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כו'44) או"א) ולא הדפוסים ברוב (כ"ה א"א לברר ("כדי ד"ד שט"ל ע"ח וראה ותלד. ותהר עה"פ וירא פ' הפסוקים שער ראה

בסופה. פו"ר מצות להצ"צ סהמ"צ ג"כ וראה פ"ד. שט"ז שותפא"). בלא קראתיו רק45)אחד יתגלה עתיק דפני' מהידוע להעיר

שה"ש פרש"י (ראה משיח של תורתו התורה פני' לשם), ובהערות בסופו ש"ת ישאלך כי ד"ה וראה פט"ו הק"ש שער (פע"ח לע"ל

דוקא. בהתיישבות ה"ז ולימוד ב) ג).46)א, (לט, מלכות בשמו"ע נזכר אין למה טעם ד"ה סע"א.47)לקו"א קיב, או"ת48)פסחים

מ). ע' מארז"ל על אדה"ז מאמרי ואילך. א רנג, ח"ב (דרמ"צ עומדין אין ד"ה וראה ג). (קח, רפ"ה לברכות חז"ל אגדות על

א.49) מו, סנהדרין ג.50)משנה צב, יוסף) יעקב תולדות המחבר (לבעל כא.51)צפע"נ ג, איכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

שום שהיאאין כפי לאלוקות והכוונה אחרת, ÈzÚ˜מציאות ˙�ÈÁaשהיא ¿ƒ««ƒ
נעתק שהוא שם על יומין' 'עתיק הנקראת עליון' ב'כתר העליונה הבחינה

הספירות שבעשר המידות הם ב'יומין' מהתגלות ונעלה Baונבדל ÔÈ‡L∆≈
ÏÏk ˙e˜lÁ˙‰בו ניכר אלא עליונות, ספירות לעשר התחלקות לא גם ƒ¿«¿¿»

הוא הקדושֿברוךֿהוא כיצד

ויחיד »«»¿Úe„iÎÂאחד
‰Ïa˜a44) ‚eefLהיינו ¿«»»∆ƒ

בין ויחוד „ÔÈ¯Îeחיבור ÔÈÓ«ƒ¿ƒ
ÔÈ·˜e� ÔÈÓe,כלל בדרך – «ƒ¿ƒ

מכוונים הזכר, מי דוכרין", ִֵַ"מין

הקדושֿברוךֿהוא, של לכוחות

ו"מין למטה, מלמעלה ִַהמשפיע,

מכוונים הנקבה, מי ֵנוקבין",

ישראל, בני של להתעוררות

למעלה. מלמטה המקבלים,

מאחר כי בחסידות ומבואר

של בחסדו וקיים נברא והעולם

לעורר, צריכים ישראל בני ה',

העליון הרצון את כביכול,

נוקבין' מין 'העלאת ִַבאמצעות

'מין ולהמשיך זאת ִַלעשות

אין עתיק בבחינת ואילו דוכרין'.

תפיסת שום ולנבראים לעולמות

שנוצרת ההתעוררות ולכן מקום

ּומין נוקבין מין בין ִִַַמחיבור

‰e‡דוכרין ˜ÈzÚaL∆¿«ƒ
,dÈ·e dÈpÈÓעצמו ובו ממנו ƒ≈≈

ישראל בני של פעולתם בעקבות bולא CLÓÈ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰p‰Ì ƒ≈∆»ƒ»…À¿««
„„a ˙�ÈÁaלגמרי ונבדלת מבודדת והיא בעתיק שהיא כפי האלוקות ¿ƒ«»»

תבוא היא גם e·MÈ˙‰·e˙מהעולמות, ‰hÓÏ Èel‚a45פנימית בקליטה ¿ƒ¿«»¿ƒ¿«¿
עמוקה.

„Èbn‰ ·¯‰ ˙¯Bz ‰Úe„È ‰p‰Â ·'ממעזריטש‰46) „„aL ¿ƒ≈¿»«»«««ƒ∆»»
.Ô"ÈzÏcהאות 'בדד' שבמילה רמזהעובדה היא פעמיים מופיעה „'ד' «¿ƒ

,˙elc ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙"Ïc È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏÂ .Ïa˜Óc '„Â ÚÈtLÓc¿«¿ƒ«¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬≈»∆ƒ¿««
הפסוק בלשון זקוק„È˙Blכמו אני הרי ואביון, דל ואני (ומאחר יהושיע ולי «ƒ

משפיע, ואינו מהעשיר מקבל העני והרי CiLלישועה), CÈ‡Âכן Ïc"˙אם ¿≈«»»∆
ÌL ¯‡·Óe .ÚÈtLÓcהמגיד ¯e�È˙Baבתורת ¯Ó‡Ók ‡e‰L ¿«¿ƒ«¿…»»∆¿«¬««≈

Ï"Ê47e�È‰Â ,˜È�‰Ï ‰ˆB¯ ‰¯t‰ ˜�ÈÏ ‰ˆB¯ Ï‚Ú‰MÓ ¯˙BÈ «≈ƒ∆»≈∆∆ƒ…«»»∆¿»ƒ¿«¿
˙"Ïc e‰ÊÂ ,Ïa˜n‰Ï ÚÈtL‰Ï ÚÈtLna ‰˜eL˙e ÛÒk LiL∆≈…∆¿»««¿ƒ«¿«¿ƒ«¿«¿«≈¿∆»∆

ÚÈtLn‰cלא שהוא עוד וכל חזק רצון הוא לתת המשפיע של הרצון כי ¿««¿ƒ«
התחושה דימיון יש זה ובעניין חסרון חש הוא הזה הרצון את ומגשים ממלא

של לתחושה המשפיע של

השפעה. לו שחסר המקבל

ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈ ÈÏe‡Â¿«≈¿«≈∆ƒ
¯‡a˙pM ‰Óבחסידות «∆ƒ¿»≈

EÈ„È ‰NÚÓÏ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«¿«¬≈»∆
ÛÒÎzברוך הקדוש שאמנם ƒ¿…

ואם הנבראים את ויצר עשה הוא

יכולים לא הם לכאורה כי

שלא דבר לו ולתת לו להוסיף

למעלה יש זאת ובכל בו, קיים

כביכול, ותשוקה, כוסף

של ועבודתם למעשיהם

של לרצונו בדומה הנבראים,

לתת. BÓkהמשפיע ‰p‰Â¿ƒ≈¿
(˙"Ïc‰) ÔBˆ¯L∆»«»∆
‡lÓ˙iL ‡e‰ ÚÈtLn‰c¿««¿ƒ«∆ƒ¿«≈

,Ïa˜Ó‰c ÔB¯qÁואין ƒ»¿«¿«≈
לתת ירצה שהמשפיע הכוונה

ולגרום שלו הרצון את למלא כדי

סיפוק ¯ˆÔBלעצמו Ôk≈¿
a˜Ó‰ (˙"Ï„)CÈ¯ˆ Ï «¿«≈»ƒ

,ÔB¯qÁ‰ ‡lÓ˙iL ˙BÈ‰Ïƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ»
ÚÈtLn‰c ,ÏBÎÈ·kזמן כל ƒ¿»¿««¿ƒ«
למקבל, לו, שחסר מה את להשלים כדי ולא בפועל, נתן »«»¿Úe„iÎÂשלא

CBzÓ ‡l‡ Ïlt˙‰Ï ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡ ‰�Lna „Èbn‰ ·¯‰ Le¯Ùa¿≈»«««ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ
L‡¯ „·k48,ברצינות לתפילה לגשת צריך שהמתפלל הכוונה ובפשטות …∆…

היא הכוונה הדברים בפנימיות ואילו ראש, ˆ¯ÎÈ‰ובכובד ‰lÙz‰L∆«¿ƒ»¿ƒ»
,‰ÏÚÓlL 'L‡¯ „·k'‰ ÏÚ ˙BÈ‰Ïחכמינו כדברי כביכול, ƒ¿««…∆…∆¿«¿»

˙¯ÓB‡ ‰�ÈÎML49הדין בבית חטאיו על ונענש מצטער יהודי כאשר ∆¿ƒ»∆∆
ÈÚB¯fÓ È�l˜ ÈL‡¯Ó È�l˜ראשי" מברטנורה: עובדיה רבי (ומפרש ««ƒ≈»ƒ««ƒƒ¿ƒ

עייף"). שהוא כאדם עלי כבד וזרועי עלי Le¯tכבד ÚÓLÓ ÔÎÂ¿≈«¿«≈
·BËŒÌLŒÏÚa‰50˜eÒt‰ ÏÚ51Ôk ÏÚ ÈaÏ Ï‡ ·ÈL‡ ˙‡Ê «««≈««»…»ƒ∆ƒƒ«≈

‰�ÈÎM‰ Y ˙‡Ê ,ÏÈÁB‡.השכינה צער את ליבו אל לשים צריך והאדם ƒ…«¿ƒ»
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יג `"lyz'd ,(dgcp ,a`a dryz) ,mixac zyxt zay

ּבקּבלה וכּידּוע ּכלל, דּוכרין44התחּלקּות (מין ׁשּזּוּוג ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ
לעתידֿ הּנה ּוביּה, מיּניּה הּוא ׁשּבעּתיק נּוקבין) ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָּומין
ּובהתיּׁשבּות למּטה ּבגּלּוי ּבדד ּבחינת ּגם ימׁש .45לבא ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹֻ

הּמּגידp‰Â‰ה) הרב ּתֹורת ּדלּתי"ן.46ידּועה ב' ׁשּבדד ¿ƒ≈ְְִִֶַַַַַָָָָ
ולכאֹורה ּדמקּבל. וד' ּדמׁשּפיע ּדל"תד' הרי , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

ּדמׁשּפיע. ּדל"ת ׁשּי ואי דּלֹותי, ּדּלּות, ענין ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָהּוא
ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשהּוא ׁשם מּׁשהעגל47ּומבאר יֹותר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּותׁשּוקה ּכסף ׁשּיׁש והינּו להניק, רֹוצה הּפרה לינק ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹרֹוצה
ּדהּמׁשּפיע. ּדל"ת וזהּו להּמקּבל, להׁשּפיע ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָּבּמׁשּפיע
ידי למעׂשה ּבענין ּׁשּנתּבאר מה עם זה לקּׁשר יׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָואּולי
הּוא ּדהּמׁשּפיע (הּדל"ת) ׁשרצֹון ּכמֹו והּנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּתכסף.
צרי המקּבל (דל"ת) רצֹון ּכן ּדהמקּבל, חּסרֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשּיתמּלא
וכּידּוע ּדהּמׁשּפיע, ּכביכֹול, החּסרֹון, ׁשּיתמּלא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָלהיֹות
אּלא להתּפּלל עֹומדין אין ּבּמׁשנה הּמּגיד הרב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבפרּוׁש

ראׁש ּכבד ה'ּכבד48מּתֹו על להיֹות צריכה ׁשהּתפּלה , ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹ
אֹומרת ׁשּׁשכינה ׁשּלמעלה, קּלני49ראׁש' מראׁשי קּלני ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּפרּוׁש מׁשמע וכן הּפסּוק50מּזרֹועי. 51על ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָ
הּׁשכינה. – זאת אֹוחיל, ּכן על לּבי אל אׁשיב ְִִִִִֵֶַַָָֹֹזאת
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כו'44) או"א) ולא הדפוסים ברוב (כ"ה א"א לברר ("כדי ד"ד שט"ל ע"ח וראה ותלד. ותהר עה"פ וירא פ' הפסוקים שער ראה

בסופה. פו"ר מצות להצ"צ סהמ"צ ג"כ וראה פ"ד. שט"ז שותפא"). בלא קראתיו רק45)אחד יתגלה עתיק דפני' מהידוע להעיר

שה"ש פרש"י (ראה משיח של תורתו התורה פני' לשם), ובהערות בסופו ש"ת ישאלך כי ד"ה וראה פט"ו הק"ש שער (פע"ח לע"ל

דוקא. בהתיישבות ה"ז ולימוד ב) ג).46)א, (לט, מלכות בשמו"ע נזכר אין למה טעם ד"ה סע"א.47)לקו"א קיב, או"ת48)פסחים

מ). ע' מארז"ל על אדה"ז מאמרי ואילך. א רנג, ח"ב (דרמ"צ עומדין אין ד"ה וראה ג). (קח, רפ"ה לברכות חז"ל אגדות על

א.49) מו, סנהדרין ג.50)משנה צב, יוסף) יעקב תולדות המחבר (לבעל כא.51)צפע"נ ג, איכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

שום שהיאאין כפי לאלוקות והכוונה אחרת, ÈzÚ˜מציאות ˙�ÈÁaשהיא ¿ƒ««ƒ
נעתק שהוא שם על יומין' 'עתיק הנקראת עליון' ב'כתר העליונה הבחינה

הספירות שבעשר המידות הם ב'יומין' מהתגלות ונעלה Baונבדל ÔÈ‡L∆≈
ÏÏk ˙e˜lÁ˙‰בו ניכר אלא עליונות, ספירות לעשר התחלקות לא גם ƒ¿«¿¿»

הוא הקדושֿברוךֿהוא כיצד

ויחיד »«»¿Úe„iÎÂאחד
‰Ïa˜a44) ‚eefLהיינו ¿«»»∆ƒ

בין ויחוד „ÔÈ¯Îeחיבור ÔÈÓ«ƒ¿ƒ
ÔÈ·˜e� ÔÈÓe,כלל בדרך – «ƒ¿ƒ

מכוונים הזכר, מי דוכרין", ִֵַ"מין

הקדושֿברוךֿהוא, של לכוחות

ו"מין למטה, מלמעלה ִַהמשפיע,

מכוונים הנקבה, מי ֵנוקבין",

ישראל, בני של להתעוררות

למעלה. מלמטה המקבלים,

מאחר כי בחסידות ומבואר

של בחסדו וקיים נברא והעולם

לעורר, צריכים ישראל בני ה',

העליון הרצון את כביכול,

נוקבין' מין 'העלאת ִַבאמצעות

'מין ולהמשיך זאת ִַלעשות

אין עתיק בבחינת ואילו דוכרין'.

תפיסת שום ולנבראים לעולמות

שנוצרת ההתעוררות ולכן מקום

ּומין נוקבין מין בין ִִַַמחיבור

‰e‡דוכרין ˜ÈzÚaL∆¿«ƒ
,dÈ·e dÈpÈÓעצמו ובו ממנו ƒ≈≈

ישראל בני של פעולתם בעקבות bולא CLÓÈ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰p‰Ì ƒ≈∆»ƒ»…À¿««
„„a ˙�ÈÁaלגמרי ונבדלת מבודדת והיא בעתיק שהיא כפי האלוקות ¿ƒ«»»

תבוא היא גם e·MÈ˙‰·e˙מהעולמות, ‰hÓÏ Èel‚a45פנימית בקליטה ¿ƒ¿«»¿ƒ¿«¿
עמוקה.

„Èbn‰ ·¯‰ ˙¯Bz ‰Úe„È ‰p‰Â ·'ממעזריטש‰46) „„aL ¿ƒ≈¿»«»«««ƒ∆»»
.Ô"ÈzÏcהאות 'בדד' שבמילה רמזהעובדה היא פעמיים מופיעה „'ד' «¿ƒ

,˙elc ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙"Ïc È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏÂ .Ïa˜Óc '„Â ÚÈtLÓc¿«¿ƒ«¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬≈»∆ƒ¿««
הפסוק בלשון זקוק„È˙Blכמו אני הרי ואביון, דל ואני (ומאחר יהושיע ולי «ƒ

משפיע, ואינו מהעשיר מקבל העני והרי CiLלישועה), CÈ‡Âכן Ïc"˙אם ¿≈«»»∆
ÌL ¯‡·Óe .ÚÈtLÓcהמגיד ¯e�È˙Baבתורת ¯Ó‡Ók ‡e‰L ¿«¿ƒ«¿…»»∆¿«¬««≈

Ï"Ê47e�È‰Â ,˜È�‰Ï ‰ˆB¯ ‰¯t‰ ˜�ÈÏ ‰ˆB¯ Ï‚Ú‰MÓ ¯˙BÈ «≈ƒ∆»≈∆∆ƒ…«»»∆¿»ƒ¿«¿
˙"Ïc e‰ÊÂ ,Ïa˜n‰Ï ÚÈtL‰Ï ÚÈtLna ‰˜eL˙e ÛÒk LiL∆≈…∆¿»««¿ƒ«¿«¿ƒ«¿«¿«≈¿∆»∆

ÚÈtLn‰cלא שהוא עוד וכל חזק רצון הוא לתת המשפיע של הרצון כי ¿««¿ƒ«
התחושה דימיון יש זה ובעניין חסרון חש הוא הזה הרצון את ומגשים ממלא

של לתחושה המשפיע של

השפעה. לו שחסר המקבל

ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈ ÈÏe‡Â¿«≈¿«≈∆ƒ
¯‡a˙pM ‰Óבחסידות «∆ƒ¿»≈

EÈ„È ‰NÚÓÏ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«¿«¬≈»∆
ÛÒÎzברוך הקדוש שאמנם ƒ¿…

ואם הנבראים את ויצר עשה הוא

יכולים לא הם לכאורה כי

שלא דבר לו ולתת לו להוסיף

למעלה יש זאת ובכל בו, קיים

כביכול, ותשוקה, כוסף

של ועבודתם למעשיהם

של לרצונו בדומה הנבראים,

לתת. BÓkהמשפיע ‰p‰Â¿ƒ≈¿
(˙"Ïc‰) ÔBˆ¯L∆»«»∆
‡lÓ˙iL ‡e‰ ÚÈtLn‰c¿««¿ƒ«∆ƒ¿«≈

,Ïa˜Ó‰c ÔB¯qÁואין ƒ»¿«¿«≈
לתת ירצה שהמשפיע הכוונה

ולגרום שלו הרצון את למלא כדי

סיפוק ¯ˆÔBלעצמו Ôk≈¿
a˜Ó‰ (˙"Ï„)CÈ¯ˆ Ï «¿«≈»ƒ

,ÔB¯qÁ‰ ‡lÓ˙iL ˙BÈ‰Ïƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ»
ÚÈtLn‰c ,ÏBÎÈ·kזמן כל ƒ¿»¿««¿ƒ«
למקבל, לו, שחסר מה את להשלים כדי ולא בפועל, נתן »«»¿Úe„iÎÂשלא

CBzÓ ‡l‡ Ïlt˙‰Ï ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡ ‰�Lna „Èbn‰ ·¯‰ Le¯Ùa¿≈»«««ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ
L‡¯ „·k48,ברצינות לתפילה לגשת צריך שהמתפלל הכוונה ובפשטות …∆…

היא הכוונה הדברים בפנימיות ואילו ראש, ˆ¯ÎÈ‰ובכובד ‰lÙz‰L∆«¿ƒ»¿ƒ»
,‰ÏÚÓlL 'L‡¯ „·k'‰ ÏÚ ˙BÈ‰Ïחכמינו כדברי כביכול, ƒ¿««…∆…∆¿«¿»

˙¯ÓB‡ ‰�ÈÎML49הדין בבית חטאיו על ונענש מצטער יהודי כאשר ∆¿ƒ»∆∆
ÈÚB¯fÓ È�l˜ ÈL‡¯Ó È�l˜ראשי" מברטנורה: עובדיה רבי (ומפרש ««ƒ≈»ƒ««ƒƒ¿ƒ

עייף"). שהוא כאדם עלי כבד וזרועי עלי Le¯tכבד ÚÓLÓ ÔÎÂ¿≈«¿«≈
·BËŒÌLŒÏÚa‰50˜eÒt‰ ÏÚ51Ôk ÏÚ ÈaÏ Ï‡ ·ÈL‡ ˙‡Ê «««≈««»…»ƒ∆ƒƒ«≈

‰�ÈÎM‰ Y ˙‡Ê ,ÏÈÁB‡.השכינה צער את ליבו אל לשים צריך והאדם ƒ…«¿ƒ»
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eb'יד mr izax xird cca dayi dki`

איכהe‰ÊÂו) גֹו', עם רּבתי העיר ּבדד יׁשבה איכה ¿∆ְִִֵֵַָָָָָָָָָ
ּגחלים עם, ּבדרּגת ׁשהיּו ּדיׂשראל – ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבתמיהה

כּו' ההתחּלקּות52עֹוממֹות רּבּוי (ּכפׁשּוטֹו) עם ורּבתי , ְְְְְִִִִַַַָָ
ּבדעֹות ורּבתי ודעת53כּו' עליֹון ּדעת הּדעֹות, רּבּוי ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

ּכתיב54ּתחּתֹון ּדהּנה לׁשֹון55. (ּדעֹות הוי' ּדעֹות א-ל ּכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָ
הּזקן56רּבים אדמֹו"ר ּתֹורת וידּוע להיֹותׁשצרי57), כים ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

ׁשוין, ּומּטה ׁשּמעלה – מּזה ּולמעלה יחד, ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָמתאחדים
רּבתי היא הּנה יחד, הּדעֹות ב' ׁשּכֹולל – הוי' ּדעֹות ֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָא-ל
היתה אֹופּנים. ּובכּמה ּתחּתֹון ודעת עליֹון ּדעת ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָּבדעֹות,

הּים למדינת הל ׁשּבעלּה – –58ּכאלמנה ּבעלּה ענין , ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָ
ע' ּבעניני ההתלּבׁשּות ענין הּוא בּגֹוים רּבתי ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָּבאתּכּסיא,
והּתקף ההתנּׂשאּות ּכח ּגם – ּבּמדינֹות ׂשרתי כּו', ְְְְִִִֶַַַַַַָָֹֹֻאּמֹות

ּבּמדינֹות – הּוא59הּוא זה ּכל אבל למס. היתה ְְְֲִֶַַָָָָ
הּמלכּות ּבנין ׁשאז ּתׁשרי, אֹותּיֹות ׂשרתי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָלעילּויא:

ּבּמדינֹות ׂשרתי הּבּטּול60להיֹות הּוא למס היתה , ְְְִִִִַַַָָָָָ
ּכׁשהיא וההסּתר, ההעלם ּבזמן ׁשּדוקא עֹול', ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּד'קּבלת
הּבּטּול הּוא ּדוקא אז הּנה ּבּמדינֹות, ׂשרתי גֹו' עם ְְִִִִִֵַַַַָָָָָָרּבתי
לעצמֹו מציאּות אינֹו אׁשר למס, ׁשהיתה עֹול', ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּד'קּבלת
ּובפרט הּגלּות ּבזמן ׁשהעבֹודה וכּידּוע למס. רק ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָוהּוא
ולא הּמֹוחין ּבבחינת לא הּוא ּדמׁשיחא ְְְְְְִִִִִִֵַַָֹֹּבעקבתיּה
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רפ"ז.52) שעהיוה"א ד.53)ראה פ"א, איכ"ר ואילך. סע"א קד, א'לד).54)סנה' ע' שם (אוה"ת ה ע' לאיכה שמואלֿא55)רשימות

ג. או56)ב, דהשכלה באופן שכל) דבר בכל (כמו אפ"ל בכאו"א אבל וד"ת. ד"ע תס"ט), ריש תקו"ז (ראה תרין – דעות בכללות

וכו'. התפילה בשעת רק תמיד, ביחו"ע בעבודה: וכן וכו'. בסדר57)הבנה (נדפס הצדקה הוי' לך ד"ה ועייג"כ א. ל, שה"ש לקו"ת

א'מז).58)סליחות). ע' שם (אוה"ת יח ע' לאיכה רשימות וראה ג. פ"א, איכ"ר סע"א. קד, הוי59)סנהדרין מחז"ל מביאור להעיר

א). סא, לברכות להאריז"ל הש"ס לקוטי (ראה בבי"ע מל' דרגין, דכל סופא באצילות מל' – לשועלים ראש תהי ואל לאריות זנב

א'נ).60) ע' ריש שם (אוה"ת עא ע' (מילואים) לאיכה רשימות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰‰ÈÓ˙a ‰ÎÈ‡ ,'B‚ ÌÚ È˙a¯ ¯ÈÚ‰ „„a ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ e‰ÊÂ (Â¿∆≈»»¿»»»»ƒ«»ƒ»≈»ƒ¿ƒ»
– ייתכן איך של ÌÚ,במובן ˙b¯„a eÈ‰L Ï‡¯NÈcחשובה מציאות ¿ƒ¿»≈∆»¿«¿«»
מלשון עם עצמה, BÓÓBÚ˙בפני ÌÈÏÁbמהאש ונפרדות ,eÎ52'כבויות ∆»ƒ¿
BËeLÙk) ÌÚ È˙a¯Âרבים אנשים היו eÎ'שבעיר ˙e˜lÁ˙‰‰ Èea¯ ( ¿«»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿
ושונים רבים È˙a¯Â¿«»ƒלסוגים

˙BÚ„a53גם בה ¯Èeaשהיה ¿≈ƒ
˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Úc ,˙BÚc‰«≈««∆¿¿««

ÔBzÁz54בחסידות כמבואר «¿
וביטול ה' אחדות שעניין

כללי, באופן קיים, העולמות

כפי – עליון בדעת אופנים בשני

ובדעת האלוקות, מצד שהוא

האדם. מצד שהוא כפי – תחתון

דעת הקדושֿברוךֿהוא, בעיני

המציאות היא האלוקות עליון,

כלל. נחשב לא והעולם האמיתית

תחתון, דעת האדם, ובעיני

'יש' מציאות הוא העולם

'אין'. היא ≈p‰c¿ƒ‰והאלוקות
·È˙k55˙BÚc Ï-‡ Èk ¿ƒƒ≈≈

ÔBLÏ ˙BÚc) 'ÈÂ‰¬»»≈¿
ÌÈa¯56,(,כאמור והכוונה, «ƒ

הקדושֿברוךֿהוא בין שהיחס

האופנים בשני בא לעולמות

ו'דעת עליון' 'דעת של האמורים

Bz¯˙תחתון' Úe„ÈÂ¿»««
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡57 «¿«»≈

˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆL∆¿ƒƒƒ¿
,„ÁÈ ÌÈ„Á‡˙Óכך כדי עד ƒ¿«¬ƒ««

עליון' 'דעת של התגלות תהיה תחתון' ב'דעת Yשגם ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆
˙BÚc‰ '· ÏÏBkL Y 'ÈÂ‰ ˙BÚc Ï-‡ ,ÔÈÂL ‰hÓe ‰ÏÚnL∆«¿»«»»ƒ≈≈¬»»∆≈«≈

,„ÁÈמצד הם שהדברים כפי לאלוקות בטלים התחתונים דבר של לאמיתו כי ««
אופן, ובכל עליון' ‰È‡'דעת ‰p‰שבה היאהעיר ישראל בני ¯È˙aנמצאים ƒ≈ƒ«»ƒ

ÌÈpÙB‡ ‰nÎ·e ÔBzÁz ˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Úc ,˙BÚ„aאחד בכל כי ¿≈««∆¿¿«««¿¿«»«ƒ
ושונות. רבות דרגות יש תחתון, ודעת עליון דעת ÓÏ‡k�‰משניהם, ‰˙È‰»¿»¿«¿»»

Yלאשה דומה הגלות בזמן ישראל בני של שהמצב ז"ל חכמינו כדברי

Ìi‰ ˙�È„ÓÏ CÏ‰ dÏÚaL58,לבדה נשארה Yוהיא dÏÚa ÔÈ�Ú ∆«¿»»«ƒ¿ƒ««»ƒ¿««¿»
,‡Èqk˙‡aֿהקדושֿברוך כביכול וכך ונעלם, מכוסה הוא רחוק בהיותו כי ¿ƒ¿«¿»

מכו מבניהוא הגלותסה בזמן ÔÈ�Úישראל ‡e‰ ÌÈBb· È˙a«̄»ƒ«ƒƒ¿«
,'eÎ ˙Bn‡ 'Ú È�È�Úa ˙eLaÏ˙‰‰בעולם שורר כאשר הגלות, בזמן «ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈À

וטרודים קרובה בצורה עסוקים ישראל ובני אלוקות, ענייני על והסתר העלם

העולם אומות בענייני Ák'בהתלבשות' Ìb Y ˙B�È„na È˙¯N»»ƒ«¿ƒ«…«
Û˜z‰Â ˙e‡O�˙‰‰שישנו «ƒ¿«¿¿«…∆

'שרים' להיות ישראל בבני

ובקיום באמונתם וחזקים

B�È„na˙המצוות Y ‡e‰59 «¿ƒ
והעיר הגויים בידי נתון הוא וגם

שלה המעלות שאר וכל עם ָרבתי

ÒÓÏ ‰˙È‰.לגוייםÏk Ï·‡ »¿»¿«¬»»
‡ÈeÏÈÚÏ ‡e‰ ‰Êבאופן ∆¿ƒ»
למעליותא: È˙¯N»»ƒחיובי,

ÔÈ�a Ê‡L ,È¯Lz ˙Bi˙B‡ƒƒ¿≈∆»ƒ¿«
È˙¯N ˙BÈ‰Ï ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿»»ƒ

˙B�È„na60,כמבואר «¿ƒ
שמידי וחסידות בקבלה בהרחבה

השנה ראש לקראת בשנה שנה

של והתעלמות הסתלקות יש

העולם את לברוא העליון הרצון

ובני ולהחיותו, ולקיימו מחדש

ובמיוחד עבודתם, ידי על ישראל

מעוררים שופר, תקיעת ידי על

הרצון את ומגלים וממשיכים

ידי על וזאת מחדש, העליון

את מחדש עליהם שמקבלים

הוא ברוך הקדוש של מלכותו

זה ÒÓÏולפי ‰˙È‰לשבח »¿»»«
‰Ïehaולמעליותא ‡e‰«ƒ

'ÏBÚ ˙Ïa˜'cשמים מלכות עול עצמו על ומקבל רצונו את מבטל ,שהאדם ¿«»«
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ÔÓÊa ‡˜ÂcL,האלוקי האור ¯È˙aעל ‡È‰Lk ∆«¿»ƒ¿««∆¿≈¿«∆¿≈¿∆ƒ«»ƒ

,˙B�È„na È˙¯N 'B‚ ÌÚרוחנית ובירידה בגלות ‡Êונמצאת ‰p‰ »»»ƒ«¿ƒƒ≈»
ÒÓÏ ‰˙È‰L ,'ÏBÚ ˙Ïa˜'c Ïeha‰ ‡e‰ ‡˜Âcֿהקדושֿברוך אל «¿»«ƒ¿«»«∆»¿»»«

ÒÓÏהאדם‡L¯הוא, ˜¯ ‡e‰Â BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ B�È‡.'ה לעבודת ¬∆≈¿ƒ¿«¿¿«»«
˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰„B·Ú‰L Úe„iÎÂ,רוחני חושך בעולם שורר כאשר ¿«»«∆»¬»ƒ¿««»

‡ÁÈLÓc dÈ˙·˜Úa Ë¯Ù·eהולך החושך כאשר הגלות, זמן בסוף ƒ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ»
ה' עבודת עיקר אזי ומכופל, כפול חושך ונעשה יותר עוד Ï‡ומתגבר ‡e‰…

,˙Bcn‰ ˙�ÈÁ·a ‡ÏÂ ÔÈÁBn‰ ˙�ÈÁ·aאלוקות גילוי אין כאשר כי ƒ¿ƒ««ƒ¿…ƒ¿ƒ««ƒ
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`"lyz'd ,(dgcp ,a`a dryz) ,mixac zyxt zay

(וכּנ"ל עֹול' ּד'קּבלת העבֹודה אם ּכי הּמּדֹות, ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָּבבחינת
נעׂשה ּדוקא ועלֿידיֿזה עניו). מׁשה האיׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבפרּוׁש
מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ּבדד ּבחינת ּגּלּוי ּבדד, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָיׁשבה
ּבאפן – הּגנּוזֹות ספירֹות מעׂשר ּגם ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹיחיד,

האמצעי אדמֹו"ר ּכ"ק ּוכבאּור אנּת61ּדיׁשבה. ּבפרּוׁש ְְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ
ספירֹות מעׂשר ּגם למעלה ׁשהּוא ּבחׁשּבן, ולא חד ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֻהּוא
יׁשבה ּבאיכה הּפרּוׁשים ב' ּתּוּו יּובן ּובזה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָהּגנּוזֹות.
על ׁשּקאי צדק' ה'צמח ּופרּוׁש הּפׁשּוט, ּפרּוׁש ֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדד,
ּבדד ּדבחינת הּגּלּוי ּכי ּבדד, ּדבחינת והּגּלּוי ְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָהעּלּוי
ּד'קּבלת העבֹודה עלֿידי הּוא מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה
ּבדד יׁשבה איכה וזהּו ּכּנ"ל. ּדוקא, הּגלּות ׁשּבזמן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָעֹול'

ּת לׁשֹון איכה עם,גֹו' מרּבתי ׁשּיבֹוא ּופליאה, מיהה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ
מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה לבדד וכּו', ּבזה ורּבתי ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָעֹוממֹות
לֹומר יׁש (ועֹוד ּפליאה. ׁשל ענין הּוא ּדיׁשבה, ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹּובאפן
ׁשּלמעלה ּבדד ּדבחינת והתיּׁשבּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָׁשהּגּלּוי
למעלה הׁשּתלׁשלּות, עלּֿפי ׁשּלא זה הרי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹמהׁשּתלׁשלּות,

ודעת ימׁש62מּטעם ׁשעלֿידיֿזה העבֹודה ּגם ולכן . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ
הּתׁשּובה עבֹודת ענין הּוא ּבדד, ּדבחינת ׁשענין63הּגּלּוי , ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָ

ּבנפׁש מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה העבֹודה הּוא ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָהּתׁשּובה
ָָָהאדם).

ליעקבp‰Â‰ז) יחיד, ּבחינת ּבדד, ּדבחינת הּׁשּיכּות ¿ƒ≈ְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹ
הּוא, יעקב) עין ּבדד ּבטח ׁשּכתּוב (ּכמֹו ְְֲֵֶֶַַַָָָָֹּדוקא
ׁשּלמעלה עּתיק, ּבחינת הּוא ׁשּבדד לעיל נתּבאר הּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכי

ּוכמאמר ּוׂשמאל, ימין הּקּוין ּבהאי64מב' ׂשמאלא ולית ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹ
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ואילך).61) סע"ד (סו, נח פ' א).62)תו"ח סד, חוקת (לקו"ת ידענו לא מלמטלמ"ע פי' פ"ז63)ע"ד תשובה הל' הרמב"ם כפס"ד

החסידות. תורת בס' ובכ"מ א.64)ה"ה. קכט, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

רגשי בעצמו ולעורר הראוי בעומק במוחו באלוקות להתבונן לאדם קשה

במידותיו לה' ויראה ‡Ìאהבה Èkהוא ÏBÚ'העיקר ˙Ïa˜'c ‰„B·Ú‰ ƒƒ»¬»¿«»«
ÂÈ�Ú ‰LÓ LÈ‡‰ Le¯Ùa Ï"pÎÂ)לעומת הייתה שלו שהענווה ¿««¿≈»ƒ…∆»»

דמשיחא דעקבתא הדור של Âc˜‡העבודה ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ אףֿעלֿפי). ¿«¿≈∆«¿»
העבודה כתיקונם, שבימים

יותר נמוכה בקבלתֿעול

שהם ומידות במוחין מהעבודה

בנפש שיעור לאין נעלים כוחות

עבודה דווקא זאת בכל האדם,

ביטול מתוך שהיא בגלל זו,

מסירות ומתוך האישית המציאות

- a„„,נפש ‰·LÈ ‰NÚ�«¬∆»¿»»»
„„a ˙�ÈÁa Èelbƒ¿ƒ«»»
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
Ìb ‰ÏÚÓlL ,„ÈÁÈ»ƒ∆¿«¿»«
,˙BÊe�b‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÓ≈∆∆¿ƒ«¿
– באריכות לעיל כמבואר

,‰·LÈc ÔÙ‡aהתיישבות ¿…∆¿»¿»
העולם. גדרי בתוך בפנימיות

¯"BÓ„‡ ˜"k ¯e‡·Îe¿≈¿«¿
ÈÚˆÓ‡‰61Le¯Ùaהכתוב »∆¿»ƒ¿≈

אליהו Á„ב'ּפתח ‡e‰ z�‡ ַָ«¿¿«
‡e‰L ,ÔaLÁa ‡ÏÂ¿…¿À¿»∆

‰ÏÚÓÏספירות מעשר רק לא ¿«¿»
בעולם מאירות שהן כפי

אלא NÚÓ¯האצילות Ìb«≈∆∆
˙BÊe�b‰ ˙B¯ÈÙÒאין שאמנם ¿ƒ«¿

בספירות כמו ו'גדר' 'ציור' בהן

הן שגם כיוון אבל שבעולמות

שיש מחייב הדבר עשר, במספר

ספירה בין כלשהי חלוקה בהם

הקדושֿברוךֿ ואילו לספירה,

אפילו נעלה בעצמו הוא

כאחד אלא שני אחריו שיש אחד של בחשבון לא אחד והוא זו מהתחלקות

מלבדו. מציאות שום שאין ויחיד

z Ô·eÈ ‰Ê·eLe¯t ,„„a ‰·LÈ ‰ÎÈ‡a ÌÈLe¯t‰ '· Cee »∆»ƒ«≈ƒ¿≈»»¿»»»≈
Èelb‰Â ÈelÚ‰ ÏÚ È‡wL '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ Le¯Ùe ,ËeLt‰«»≈«∆«∆∆∆»≈«»ƒ¿«ƒ

,„„a ˙�ÈÁ·cכמה אחד לעניין יש שכאשר המאמר בתחילת שנזכר וכפי ƒ¿ƒ«»»
קינה הוא הפשוט שהפירוש אף – ובענייננו ושייכות, קשר ביניהם יש פירושים

הם זאת בכל באלקות, נעלות דרגות על מדבר חסידות פי על והפירוש וצער,

בזה זה a„„קשורים ˙�ÈÁ·c Èelb‰ Èkהנעלה האלוקי האור ƒ«ƒƒ¿ƒ«»»
'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿«¿≈»¬»¿«»«

,‡˜Âc ˙eÏb‰ ÔÓÊaLהגלות על נאמרו והצער הקינה Ï"pk.והרי ∆ƒ¿««»«¿»««
,‰‡ÈÏÙe ‰‰ÈÓz ÔBLÏ ‰ÎÈ‡ 'B‚ „„a ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ e‰ÊÂ¿∆≈»»¿»»»≈»¿¿ƒ»¿ƒ»

ייתכן איך מתפלא BÓÓBÚ˙והפסוק ,ÌÚ È˙a¯Ó ‡B·iLשל במובן ∆»≈«»ƒ»¿
עצמו בפני נפרד Êa‰דבר È˙a¯Âבאלוקות תחתון' 'דעת שהואeÎÂ',עם ¿«»ƒ»∆¿

וירוד נחות ««¿Ï·„„מצב
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

,‰·LÈc ÔÙ‡·eומעבר ¿…∆¿»¿»
כך כל למצב נחות כך כל ממצב

ÏLנעלה ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿»∆
¯ÓBÏ LÈ „BÚÂ) .‰‡ÈÏt¿ƒ»¿≈«
מתייחסים מדוע הסבר ולהוסיף

ופליאה בתמיהה הזו לעלייה

˙e·MÈ˙‰Â Èelb‰L∆«ƒ¿ƒ¿«¿
‰ÏÚÓlL „„a ˙�ÈÁ·cƒ¿ƒ«»»∆¿«¿»
‰Ê È¯‰ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¬≈∆
,˙eÏLÏzL‰ ÈtŒÏÚ ‡lL∆…«ƒƒ¿«¿¿

˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ62כי ¿«¿»ƒ««»««
סדר של והגדרים הכללים לפי

מקום אין אכן השתלשלות

שלמעלה אורות להמשכת

שיבואו באופן אלה מגדרים

בפנימיות. וייקלטו בהתיישבות

‰„B·Ú‰ Ìb ÔÎÏÂהאדם של ¿»≈«»¬»
CLÓÈלמטה ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆À¿«

‡e‰ ,„„a ˙�ÈÁ·c Èelb‰«ƒƒ¿ƒ«»»
‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÔÈ�Ú63, ƒ¿«¬««¿»

רבים במקורות כמבואר

העבודה היא שהתשובה

הגאולהשמביא את »¿ÔÈ�ÚL∆ƒה
‰„B·Ú‰ ‡e‰ ‰·eLz‰«¿»»¬»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

Ì„‡‰ LÙ�aכמבואר ¿∆∆»»»
מסוגלת שהתשובה בחסידות

נעשה החטא כי מזה, למעלה ואף החטא, קודם שהיה למצב האדם את להחזיר

מתגלים התשובה בעבודת ואילו האדם של והרגילים הגלויים הכוחות ידי על

'סדר לפי הפועלים הרגילים מהכוחות למעלה הנפש, ופנימיות מעומק כוחות

והדרגתי). מסודר השתלשלות'

‡˜Âc ·˜ÚÈÏ ,„ÈÁÈ ˙�ÈÁa ,„„a ˙�ÈÁ·c ˙eÎiM‰ ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈««»ƒ¿ƒ«»»¿ƒ«»ƒ¿«¬…«¿»
ÏÈÚÏ ¯‡a˙� ‰p‰ Èk ,‡e‰ (·˜ÚÈ ÔÈÚ „„a ÁËa ·e˙kL BÓk)¿∆»∆«»»≈«¬…ƒƒ≈ƒ¿»≈¿≈

,˜ÈzÚ ˙�ÈÁa ‡e‰ „„aL'ה'כתר בבחינת והפנימית העליונה הבחינה ∆»»¿ƒ««ƒ
Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ ÔÈew‰ '·Ó ‰ÏÚÓlL,מהם באחד מוגדרת ואינה ∆¿«¿»ƒ««ƒ»ƒ¿…

¯Ó‡ÓÎe64הזוהר‡˜ÈzÚ È‡‰a ‡Ï‡ÓN ˙ÈÏÂ'ב'עתיק שמאל ואין ¿«¬«¿≈¿»»¿««ƒ»
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טו `"lyz'd ,(dgcp ,a`a dryz) ,mixac zyxt zay

(וכּנ"ל עֹול' ּד'קּבלת העבֹודה אם ּכי הּמּדֹות, ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָּבבחינת
נעׂשה ּדוקא ועלֿידיֿזה עניו). מׁשה האיׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבפרּוׁש
מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ּבדד ּבחינת ּגּלּוי ּבדד, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָיׁשבה
ּבאפן – הּגנּוזֹות ספירֹות מעׂשר ּגם ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹיחיד,

האמצעי אדמֹו"ר ּכ"ק ּוכבאּור אנּת61ּדיׁשבה. ּבפרּוׁש ְְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ
ספירֹות מעׂשר ּגם למעלה ׁשהּוא ּבחׁשּבן, ולא חד ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֻהּוא
יׁשבה ּבאיכה הּפרּוׁשים ב' ּתּוּו יּובן ּובזה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָהּגנּוזֹות.
על ׁשּקאי צדק' ה'צמח ּופרּוׁש הּפׁשּוט, ּפרּוׁש ֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדד,
ּבדד ּדבחינת הּגּלּוי ּכי ּבדד, ּדבחינת והּגּלּוי ְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָהעּלּוי
ּד'קּבלת העבֹודה עלֿידי הּוא מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה
ּבדד יׁשבה איכה וזהּו ּכּנ"ל. ּדוקא, הּגלּות ׁשּבזמן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָעֹול'

ּת לׁשֹון איכה עם,גֹו' מרּבתי ׁשּיבֹוא ּופליאה, מיהה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ
מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה לבדד וכּו', ּבזה ורּבתי ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָעֹוממֹות
לֹומר יׁש (ועֹוד ּפליאה. ׁשל ענין הּוא ּדיׁשבה, ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹּובאפן
ׁשּלמעלה ּבדד ּדבחינת והתיּׁשבּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָׁשהּגּלּוי
למעלה הׁשּתלׁשלּות, עלּֿפי ׁשּלא זה הרי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹמהׁשּתלׁשלּות,

ודעת ימׁש62מּטעם ׁשעלֿידיֿזה העבֹודה ּגם ולכן . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ
הּתׁשּובה עבֹודת ענין הּוא ּבדד, ּדבחינת ׁשענין63הּגּלּוי , ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָ

ּבנפׁש מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה העבֹודה הּוא ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָהּתׁשּובה
ָָָהאדם).

ליעקבp‰Â‰ז) יחיד, ּבחינת ּבדד, ּדבחינת הּׁשּיכּות ¿ƒ≈ְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹ
הּוא, יעקב) עין ּבדד ּבטח ׁשּכתּוב (ּכמֹו ְְֲֵֶֶַַַָָָָֹּדוקא
ׁשּלמעלה עּתיק, ּבחינת הּוא ׁשּבדד לעיל נתּבאר הּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכי

ּוכמאמר ּוׂשמאל, ימין הּקּוין ּבהאי64מב' ׂשמאלא ולית ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹ
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ואילך).61) סע"ד (סו, נח פ' א).62)תו"ח סד, חוקת (לקו"ת ידענו לא מלמטלמ"ע פי' פ"ז63)ע"ד תשובה הל' הרמב"ם כפס"ד

החסידות. תורת בס' ובכ"מ א.64)ה"ה. קכט, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

רגשי בעצמו ולעורר הראוי בעומק במוחו באלוקות להתבונן לאדם קשה

במידותיו לה' ויראה ‡Ìאהבה Èkהוא ÏBÚ'העיקר ˙Ïa˜'c ‰„B·Ú‰ ƒƒ»¬»¿«»«
ÂÈ�Ú ‰LÓ LÈ‡‰ Le¯Ùa Ï"pÎÂ)לעומת הייתה שלו שהענווה ¿««¿≈»ƒ…∆»»

דמשיחא דעקבתא הדור של Âc˜‡העבודה ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ אףֿעלֿפי). ¿«¿≈∆«¿»
העבודה כתיקונם, שבימים

יותר נמוכה בקבלתֿעול

שהם ומידות במוחין מהעבודה

בנפש שיעור לאין נעלים כוחות

עבודה דווקא זאת בכל האדם,

ביטול מתוך שהיא בגלל זו,

מסירות ומתוך האישית המציאות

- a„„,נפש ‰·LÈ ‰NÚ�«¬∆»¿»»»
„„a ˙�ÈÁa Èelbƒ¿ƒ«»»
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
Ìb ‰ÏÚÓlL ,„ÈÁÈ»ƒ∆¿«¿»«
,˙BÊe�b‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÓ≈∆∆¿ƒ«¿
– באריכות לעיל כמבואר

,‰·LÈc ÔÙ‡aהתיישבות ¿…∆¿»¿»
העולם. גדרי בתוך בפנימיות

¯"BÓ„‡ ˜"k ¯e‡·Îe¿≈¿«¿
ÈÚˆÓ‡‰61Le¯Ùaהכתוב »∆¿»ƒ¿≈

אליהו Á„ב'ּפתח ‡e‰ z�‡ ַָ«¿¿«
‡e‰L ,ÔaLÁa ‡ÏÂ¿…¿À¿»∆

‰ÏÚÓÏספירות מעשר רק לא ¿«¿»
בעולם מאירות שהן כפי

אלא NÚÓ¯האצילות Ìb«≈∆∆
˙BÊe�b‰ ˙B¯ÈÙÒאין שאמנם ¿ƒ«¿

בספירות כמו ו'גדר' 'ציור' בהן

הן שגם כיוון אבל שבעולמות

שיש מחייב הדבר עשר, במספר

ספירה בין כלשהי חלוקה בהם

הקדושֿברוךֿ ואילו לספירה,

אפילו נעלה בעצמו הוא

כאחד אלא שני אחריו שיש אחד של בחשבון לא אחד והוא זו מהתחלקות

מלבדו. מציאות שום שאין ויחיד

z Ô·eÈ ‰Ê·eLe¯t ,„„a ‰·LÈ ‰ÎÈ‡a ÌÈLe¯t‰ '· Cee »∆»ƒ«≈ƒ¿≈»»¿»»»≈
Èelb‰Â ÈelÚ‰ ÏÚ È‡wL '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ Le¯Ùe ,ËeLt‰«»≈«∆«∆∆∆»≈«»ƒ¿«ƒ

,„„a ˙�ÈÁ·cכמה אחד לעניין יש שכאשר המאמר בתחילת שנזכר וכפי ƒ¿ƒ«»»
קינה הוא הפשוט שהפירוש אף – ובענייננו ושייכות, קשר ביניהם יש פירושים

הם זאת בכל באלקות, נעלות דרגות על מדבר חסידות פי על והפירוש וצער,

בזה זה a„„קשורים ˙�ÈÁ·c Èelb‰ Èkהנעלה האלוקי האור ƒ«ƒƒ¿ƒ«»»
'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿«¿≈»¬»¿«»«

,‡˜Âc ˙eÏb‰ ÔÓÊaLהגלות על נאמרו והצער הקינה Ï"pk.והרי ∆ƒ¿««»«¿»««
,‰‡ÈÏÙe ‰‰ÈÓz ÔBLÏ ‰ÎÈ‡ 'B‚ „„a ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ e‰ÊÂ¿∆≈»»¿»»»≈»¿¿ƒ»¿ƒ»

ייתכן איך מתפלא BÓÓBÚ˙והפסוק ,ÌÚ È˙a¯Ó ‡B·iLשל במובן ∆»≈«»ƒ»¿
עצמו בפני נפרד Êa‰דבר È˙a¯Âבאלוקות תחתון' 'דעת שהואeÎÂ',עם ¿«»ƒ»∆¿

וירוד נחות ««¿Ï·„„מצב
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

,‰·LÈc ÔÙ‡·eומעבר ¿…∆¿»¿»
כך כל למצב נחות כך כל ממצב

ÏLנעלה ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿»∆
¯ÓBÏ LÈ „BÚÂ) .‰‡ÈÏt¿ƒ»¿≈«
מתייחסים מדוע הסבר ולהוסיף

ופליאה בתמיהה הזו לעלייה

˙e·MÈ˙‰Â Èelb‰L∆«ƒ¿ƒ¿«¿
‰ÏÚÓlL „„a ˙�ÈÁ·cƒ¿ƒ«»»∆¿«¿»
‰Ê È¯‰ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¬≈∆
,˙eÏLÏzL‰ ÈtŒÏÚ ‡lL∆…«ƒƒ¿«¿¿

˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ62כי ¿«¿»ƒ««»««
סדר של והגדרים הכללים לפי

מקום אין אכן השתלשלות

שלמעלה אורות להמשכת

שיבואו באופן אלה מגדרים

בפנימיות. וייקלטו בהתיישבות

‰„B·Ú‰ Ìb ÔÎÏÂהאדם של ¿»≈«»¬»
CLÓÈלמטה ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆À¿«

‡e‰ ,„„a ˙�ÈÁ·c Èelb‰«ƒƒ¿ƒ«»»
‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÔÈ�Ú63, ƒ¿«¬««¿»

רבים במקורות כמבואר

העבודה היא שהתשובה

הגאולהשמביא את »¿ÔÈ�ÚL∆ƒה
‰„B·Ú‰ ‡e‰ ‰·eLz‰«¿»»¬»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

Ì„‡‰ LÙ�aכמבואר ¿∆∆»»»
מסוגלת שהתשובה בחסידות

נעשה החטא כי מזה, למעלה ואף החטא, קודם שהיה למצב האדם את להחזיר

מתגלים התשובה בעבודת ואילו האדם של והרגילים הגלויים הכוחות ידי על

'סדר לפי הפועלים הרגילים מהכוחות למעלה הנפש, ופנימיות מעומק כוחות

והדרגתי). מסודר השתלשלות'

‡˜Âc ·˜ÚÈÏ ,„ÈÁÈ ˙�ÈÁa ,„„a ˙�ÈÁ·c ˙eÎiM‰ ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈««»ƒ¿ƒ«»»¿ƒ«»ƒ¿«¬…«¿»
ÏÈÚÏ ¯‡a˙� ‰p‰ Èk ,‡e‰ (·˜ÚÈ ÔÈÚ „„a ÁËa ·e˙kL BÓk)¿∆»∆«»»≈«¬…ƒƒ≈ƒ¿»≈¿≈

,˜ÈzÚ ˙�ÈÁa ‡e‰ „„aL'ה'כתר בבחינת והפנימית העליונה הבחינה ∆»»¿ƒ««ƒ
Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ ÔÈew‰ '·Ó ‰ÏÚÓlL,מהם באחד מוגדרת ואינה ∆¿«¿»ƒ««ƒ»ƒ¿…

¯Ó‡ÓÎe64הזוהר‡˜ÈzÚ È‡‰a ‡Ï‡ÓN ˙ÈÏÂ'ב'עתיק שמאל ואין ¿«¬«¿≈¿»»¿««ƒ»
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eb'טז mr izax xird cca dayi dki`

ּבּקו העבֹודה עלֿידי הּוא זֹו ּבחינה ּגּלּוי ולכן ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָעּתיקא,
ּתּפדה, ּבמׁשּפט צּיֹון ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּדוקא. ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָהּׁשליׁשי

צדק' ה'צמח אדמֹו"ר ּכ"ק הּוא65ּומפרׁש ׁשהּמׁשּפט ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּבׁשלׁשה והינּו66ּדוקא חסדּֿגבּורהּֿתפארת. ּדהינּו כּו' ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּוא ׁשלמּות ׁשל ּובאפן יתּבר לֹו הּדירה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשעׂשּית
מֹו"ח ּכ"ק ּוכבאּור ּדוקא, הּקּוין ג' ּבכל העבֹודה ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָעלֿידי
עֹומד העֹולם ּדברים ׁשלׁשה על ּבּמׁשנה, ,67אדמֹו"ר ְְְְִִֵַַַָָָָָֹ

ּוגמילּותֿ עבֹודה ּתֹורה הּקּוין, ּבג' העבֹודה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָׁשעלֿידי
העֹולם. ּדבריאת הּכּונה ׁשּנׁשלמה עֹומד, העֹולם ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָחסדים,
ּבחינת הּׁשליׁשי, קו הּׁשליׁשי, ּבית ׁשל ענינֹו ּכן ּגם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָוזהּו
ההתּכּללּות (ּגם) ּתהיה ׁשּבֹו ּדיעקב, מצרים ּבלי ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָֹנחלה

ׁשני ּובית ראׁשֹון מּכמֹו68ּדבית ּגם למעלה יהיה וזה . ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָ
ּבגןֿעדן ׁשהיה מּכמֹו ּגם היינּו מּקדם, ּבגןֿעדן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיה

החטא הּוא69קדם ׁשאדם ּומׁשיח, אדם ּבענין וכּידּוע , ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
מׁשיח ּדוד אדם ּבסדר70ראׁשיּֿתבֹות הּוא והּצרּוף , ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ּבמׁשיח מהּֿׁשאיןּֿכן וכּו', סדר על ׁשּמֹורה – ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאד"ם
מאד71ּכתיב מאד, וגבּה ונּׂשא ירּום עבּדי יׂשּכיל הּנה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֹ

הפ ּבליּֿגבּול, על הּמֹורה ּבצרּוף אבל אדם, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָאֹותּיֹות
ּדאדם. הּצּיּור ְְִִַַָָענין

עלֿידיp‰Â‰ח) ממׁשיכים ּדלעתיד הּגּלּוי לעיל ּכאמּור ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּיׁשנּה מּובן ׁשּמּזה ּדוקא. עכׁשו ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָהעבֹודה
ּוכמֹו ּדלעתיד, הּגּלּוי על ּגם ּדעכׁשו ּבעבֹודה ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָמעלה

הּמׁשנה ּבפרּוׁש מהר"ׁש אדמֹו"ר ּכ"ק יפה72ׁשּמבאר ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ
מּכל הּזה ּבעֹולם טֹובים ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ְֲִִִִֶַַַַָָָָָָׁשעה
ּומעׂשים ּבתׁשּובה ׁשהעבֹודה ּדמאחר הּבא, עֹולם ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָחּיי
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לב).65) ע' דברים אוה"ת ח'. (ע' תפדה במשפט ציון לד"ה מציאות66)בהגהות אחד, ב"ד – גמורה בהתאחדות צ"ל הג' אבל

ש"ת.67)אחת. דשנת זה ד"ה מ"ב. פ"א א.68)אבות רכא, זח"ג וש"נ.69)ראה בסופו. לקו"ת וככה70)ראה המשך ד. מו, תו"א

פ"כ. שם.71)הנ"ל וככה המשך וראה יג. נב, מי"ז.72)ישעי' פ"ד אבות פט"ו. פי"ב. שם וככה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

השמאלזה בקו הם וצמצום וגבורה הימין, בקו הם והשפעה חסד (כלומר,

ההשפעה) תגבורת אלא והגבלה צמצום לא היא הגבורה ב'עתיק' ולגביאבל

הגבורה, מידת הוא יצחק ימין. החסד, מידת הוא אברהם האבות, מדריגות

בעתיק קיים לא השמאל שקו ומכיון BÊשמאל. ‰�ÈÁa Èelb ÔÎÏÂבחינת ¿»≈ƒ¿ƒ»
È„ÈŒÏÚעתיק ‡e‰«¿≈

ÈLÈÏM‰ Âwa ‰„B·Ú‰»¬»«««¿ƒƒ
‡˜Âcמידת) התפארת מידת «¿»

יעקב של מידתו שהיא האמת)

דווקא קשור זה גילוי ולכן

ˆÔBiביעקב. ·e˙kL BÓÎe¿∆»ƒ
L¯ÙÓe ,‰„tz ËtLÓa¿ƒ¿»ƒ»∆¿»≈
ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡ ˜"k¿«¿«∆«

'˜„ˆ65‡e‰ ËtLn‰L ∆∆∆«ƒ¿»
‰LÏLa ‡˜Âc66'eÎוכשם «¿»ƒ¿…»

דווקא הוא הדין בבית שמשפט

ברוחניות כך דיינים, בשלושה

'משפט' על והגאולה הפדייה

ד כלהיא פעולת ידי על ווקא

יחד הקוין ¿»¿e�È‰cשלושת
.˙¯‡ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁ∆∆¿»ƒ¿∆∆

BÏ ‰¯Èc‰ ˙iNÚL e�È‰Â¿«¿∆¬ƒ««ƒ»
˙eÓÏL ÏL ÔÙ‡·e C¯a˙Èƒ¿»≈¿…∆∆¿≈
לבוא, לעתיד דווקא שתהיה

המשיח, È„ÈŒÏÚבימות ‡e‰«¿≈
ÔÈew‰ '‚ ÏÎa ‰„B·Ú‰»¬»¿»««ƒ
˜"k ¯e‡·Îe ,‡˜Âc«¿»¿≈¿
,‰�Lna ¯"BÓ„‡ Á"BÓ«¿«ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ ÌÈ¯·c ‰LÏL ÏÚ«¿…»¿»ƒ»»

„ÓBÚ67È„ÈŒÏÚL , ≈∆«¿≈
,ÔÈew‰ '‚a ‰„B·Ú‰»¬»¿««ƒ
Œ˙eÏÈÓ‚e ‰„B·Ú ‰¯Bz»¬»¿ƒ
,„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ ,ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ»»≈
˙‡È¯·c ‰�ek‰ ‰ÓÏLpL∆ƒ¿¿»««»»ƒ¿ƒ«

ÌÏBÚ‰עבודה שדווקא הרי »»
העולם תפארת) גבורה, חסד, – ואמצע שמאל (ימין, יחד גם קווין בשלושה

'דירה' שיהיה היא השלימות תכלית לעיל, שנתבאר וכפי שלימות, לידי בא

המשיח. בימות שיהיה כפי נעלה, הכי באופן B�È�Úלאלוקות Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏa ‰ÏÁ� ˙�ÈÁa ,ÈLÈÏM‰ Â˜ ,ÈLÈÏM‰ ˙Èa ÏL∆«ƒ«¿ƒƒ««¿ƒƒ¿ƒ««¬»¿ƒ¿»ƒ
˙È·e ÔBL‡¯ ˙È·c ˙eÏlk˙‰‰ (Ìb) ‰È‰z BaL ,·˜ÚÈc¿«¬…∆ƒ¿∆««ƒ¿«¿¿«ƒƒ«ƒ

È�L68השלישי המקדש בית של המיוחדת שהמעלה בחסידות כמבואר ≈ƒ
את וגם הראשון הבית של המעלות את גם בתוכו כולל שהוא בעובדה נעוצה

השני. הבית של שתהיהÊÂ‰המעלות למטה האלוקות בגילוי השלימות ¿∆
בעולם המשיח Ô„ÚŒÔ‚aהזהבימות ‰È‰L BÓkÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‰È‰Èƒ¿∆¿«¿»«ƒ¿∆»»¿«≈∆

‡ËÁ‰ Ì„˜ Ô„ÚŒÔ‚a ‰È‰L BÓkÓ Ìb e�ÈÈ‰ ,Ì„wÓ69,כפי ƒ∆∆«¿«ƒ¿∆»»¿«≈∆…∆«≈¿
והגירוש החטא קודם עדן בגן הראשון דאדם העבודה במעלת לעיל שנתבאר

אור המשכת לפעול בכוחו שהיה

בעבודתו והיו עלמין' כל ה'סובב

האבות עבודת לגבי מעלות

Ì„‡ ÔÈ�Úa Úe„iÎÂ¿«»«¿ƒ¿«»»
‡e‰ Ì„‡L ,ÁÈLÓe»ƒ«∆»»
„Âc Ì„‡ ˙B·zŒÈL‡»̄≈≈»»»ƒ

ÁÈLÓ70‡e‰ Ûe¯v‰Â , »ƒ«¿«≈
‰¯BnL Y Ì"„‡ ¯„Òa¿≈∆»»∆∆

,'eÎÂ ¯„Ò ÏÚמדרגה ועלייה «≈∆¿
שנרמז כפי מסודר באופן לדרגה

מרומזים ומשיח דוד שאדם, בכך

התגלותם סדר לפי ב'אדם'

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óבעולם
·È˙k ÁÈLÓa71‰p‰ ¿»ƒ«¿ƒƒ≈

‡O�Â Ìe¯È Èc·Ú ÏÈkNÈ«¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ»
˙Bi˙B‡ „‡Ó ,„‡Ó d·‚Â¿»«¿…¿…ƒ

Ï·‡ ,Ì„‡שהצירוף אף »»¬»
וגם אותןשונה הוא 'מאד'

'אדם', של תיבות וראשי אותיות

מופיעים הם וכאן שונה הסדר

ההתגלות של הסדר לפי לא

במלה שהם כפי אלא שלהם

היינו ‰Bn¯‰'מאד', Ûe¯ˆa¿≈«∆
ÔÈ�Ú CÙ‰ ,Ïe·bŒÈÏa ÏÚ«¿ƒ¿≈∆ƒ¿«

Ì„‡c ¯eiv‰סדר לפי שהוא «ƒ¿»»
משיח של עניינו כי מסודר,

פריצת הוא 'מאד' בו שנאמר

מהסדר. ולמעלה הגדרים

ÏÈÚÏ ¯eÓ‡k ‰p‰Â (Áאת ¿ƒ≈»»¿≈
Èelb‰בעולם שיהיה אלוקות «ƒ

הגילוי שהוא השלימות ‰B·Ú„‰בתכלית È„ÈŒÏÚ ÌÈÎÈLÓÓ „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«¿≈»¬»
‡˜Âc ÂLÎÚהיא העבודה שכעת ומפני הירידה ערך לפי היא העלייה כי «¿»«¿»

עול. וקבלת ÂLÎÚcבביטול ‰„B·Úa ‰ÏÚÓ d�LiL Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆∆¿»«¬»»¬»¿«¿»
,„È˙ÚÏc Èelb‰ ÏÚ Ìbהמושלם הגילוי את הגורמת זו שהיא כיון «««ƒƒ¿»ƒ

לבוא Le¯Ùaשיהיה L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·nL BÓÎe¿∆¿»≈«¿«¬»¿≈
‰�Ln‰72ÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eL˙a ˙Á‡ ‰ÚL ‰ÙÈ «ƒ¿»»»»»««ƒ¿»«¬ƒƒ»»

,‡a‰ ÌÏBÚ ÈiÁ ÏkÓ ‰f‰גילוי אין הזה בעולם הרי תמוה, ולכאורה «∆ƒ»«≈»«»
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(ּכֹולל הּבא עֹולם לחּיי הּגֹורם הּוא הּזה ּבעֹולם ְִֵֵֵֶַַַַָָָָטֹובים
ּבעבֹודה מעלה ׁשּיׁש ּבהכרח הרי ּדלעתיד) הּגּלּויים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּגם
הּוא הּגֹורם ּדבר ּכי ּדלעתיד, הּגּלּויים על הּזה ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּדעֹולם
הּתענּוג, ּבענין וגם עלֿידֹו. ׁשּנעׂשה מהּדבר יֹותר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָחזק
ּדרעוא ּבזמן הּוא ּדיעקב מצרים ּבלי נחלה ְְְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָֹׁשּבחינת
ּדוקא, ּדעכׁשו ּבעבֹודה מעלה יׁש הּתענּוג), (ענין ְְְְְֲֲֲֲִִֵַַַַַַַָָָָָּדרעוין

לפניֿזה ׁשם ׁשּמבאר הּוא73ּוכמֹו ּדלעתיד ׁשהּתענּוג ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּדתׁשּובה והּתענּוג ּדהּנברא, רּוח' 'נחת ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָ(ּבכללּות)
רּוח' 'נחת (ּבכללּות) הּוא הּזה ּבעֹולם טֹובים ְֲִִִֶַַַַַָָָּומעׂשים

לפני רּוח נחת רצֹוני.74ּדהּבֹורא, ונעׂשה ׁשאמרּתי ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָ

e‰ÊÂממׁשיכים ּדעכׁשו, ועבֹודתנּו מעׂשינּו ׁשעלֿידי ¿∆ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ויתּגּלה יּבנה מּמׁש הּׁשליׁשי,75ׁשּבקרֹוב ּבית ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

ההתּכּללּות ּגם ּבֹו ׁשּתהיה יעקב, עין ּבדד ּבטח ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבחינת
אחד (לכל ינחּנּו ּבדד הוי' ואז ׁשני, ּובית ראׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּדבית
ׁשּימצאהּו (ועלֿידי) אףֿעלּֿפי יׂשראל) מּבני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָואחד
ויבא הּגלּות), ּבזמן (עבֹודה גֹו' ּובתהּו מדּבר ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹּבארץ
ּכּנׁשר מיּניּה לעיל ּדכתיב ּבאפן ינחּנּו, לבדד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמהּמדּבר
ּתבֹוא מּמׁש ׁשּבקרֹוב – ּובחמלה ּברחמים קּנֹו, ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָיעיר
הּכּונה ׁשלמּות אז ותהיה ּוברחמים, ּבחסד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּגאּולה
ּבתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּדנתאּוה
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‰ÏÓÁ·e ÌÈÓÁ¯a ,Bpƒ̃¿«¬ƒ¿∆¿»
על שמרחם הנשר של כטבעו

– עליהם ומגן «¿∆B¯˜aL·גוזליו
‰Ïe‡b‰ ‡B·z LnÓ«»»«¿»
‰È‰˙Â ,ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁa¿∆∆¿«¬ƒ¿ƒ¿∆

Ê‡של בפועל BÈ‰Ï˙ההתגשמות ‰"aw‰ ‰e‡˙�c ‰�ek‰ ˙eÓÏL »¿≈««»»¿ƒ¿«»«»»ƒ¿
.ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È BÏƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
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יז `"lyz'd ,(dgcp ,a`a dryz) ,mixac zyxt zay

(ּכֹולל הּבא עֹולם לחּיי הּגֹורם הּוא הּזה ּבעֹולם ְִֵֵֵֶַַַַָָָָטֹובים
ּבעבֹודה מעלה ׁשּיׁש ּבהכרח הרי ּדלעתיד) הּגּלּויים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּגם
הּוא הּגֹורם ּדבר ּכי ּדלעתיד, הּגּלּויים על הּזה ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּדעֹולם
הּתענּוג, ּבענין וגם עלֿידֹו. ׁשּנעׂשה מהּדבר יֹותר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָחזק
ּדרעוא ּבזמן הּוא ּדיעקב מצרים ּבלי נחלה ְְְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָֹׁשּבחינת
ּדוקא, ּדעכׁשו ּבעבֹודה מעלה יׁש הּתענּוג), (ענין ְְְְְֲֲֲֲִִֵַַַַַַַָָָָָּדרעוין

לפניֿזה ׁשם ׁשּמבאר הּוא73ּוכמֹו ּדלעתיד ׁשהּתענּוג ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּדתׁשּובה והּתענּוג ּדהּנברא, רּוח' 'נחת ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָ(ּבכללּות)
רּוח' 'נחת (ּבכללּות) הּוא הּזה ּבעֹולם טֹובים ְֲִִִֶַַַַַָָָּומעׂשים

לפני רּוח נחת רצֹוני.74ּדהּבֹורא, ונעׂשה ׁשאמרּתי ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָ

e‰ÊÂממׁשיכים ּדעכׁשו, ועבֹודתנּו מעׂשינּו ׁשעלֿידי ¿∆ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ויתּגּלה יּבנה מּמׁש הּׁשליׁשי,75ׁשּבקרֹוב ּבית ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

ההתּכּללּות ּגם ּבֹו ׁשּתהיה יעקב, עין ּבדד ּבטח ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבחינת
אחד (לכל ינחּנּו ּבדד הוי' ואז ׁשני, ּובית ראׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּדבית
ׁשּימצאהּו (ועלֿידי) אףֿעלּֿפי יׂשראל) מּבני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָואחד
ויבא הּגלּות), ּבזמן (עבֹודה גֹו' ּובתהּו מדּבר ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹּבארץ
ּכּנׁשר מיּניּה לעיל ּדכתיב ּבאפן ינחּנּו, לבדד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמהּמדּבר
ּתבֹוא מּמׁש ׁשּבקרֹוב – ּובחמלה ּברחמים קּנֹו, ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָיעיר
הּכּונה ׁשלמּות אז ותהיה ּוברחמים, ּבחסד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּגאּולה
ּבתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּדנתאּוה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

פי"ב.73) שם כו'.74)וככה ית' לפניו נח"ר להיות ית' ברצונו עלה שכך פל"ו: תניא סע"א)75)ראה מא, (סוכה ותוס' רש"י ראה

ו. פ"ט, ויק"ר (ע"פ ובסופו רפי"א מלכים הל' וברמב"ם ועוד. א. כח, זח"א יא. נח, תנחומא ע"פ והוא משמים", ויבוא "יגלה

ביהמ"ק. בונה דמשיח ועוד)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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) ‡a‰ ÌÏBÚ ÈiÁÏרק ולא ¿«≈»«»
אלא עדן Ìbלגן ÏÏBk≈«
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¯·c‰Ó ¯˙BÈ ˜ÊÁ ‡e‰»»≈≈«»»

.B„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬»«»
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ÂLÎÚc ‰„B·Úa ‰ÏÚÓ«¬»»¬»¿«¿»

הגלות לעומתÂc˜‡בזמן «¿»
לבוא, לעתיד שיהיה התענוג
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˙Á�' (˙eÏÏÎa) ‡e‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eL˙cƒ¿»«¬ƒƒ»»«∆ƒ¿»««

È�ÙÏ Áe¯ ˙Á� ,‡¯Ba‰c 'Áe¯74È�Bˆ¯ ‰NÚ�Â Èz¯Ó‡Lומובן «¿«≈«««¿»«∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ
יחס. כל וללא שיעור לאין מ'נברא' נעלה ש'בורא'

e�ÈNÚÓ È„ÈŒÏÚL e‰ÊÂ¿∆∆«¿≈«¬≈
,ÂLÎÚc e�˙„B·ÚÂ«¬»≈¿«¿»
LnÓ ·B¯˜aL ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆¿»«»

‰lb˙ÈÂ ‰�aÈ75˙Èa ƒ»∆¿ƒ¿«∆«ƒ
ÁËa ˙�ÈÁa ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿ƒ«∆«
‰È‰zL ,·˜ÚÈ ÔÈÚ „„a»»≈«¬…∆ƒ¿∆
˙È·c ˙eÏlk˙‰‰ Ìb Ba««ƒ¿«¿¿«ƒ

,È�L ˙È·e ÔBL‡¯יהיו וכך ƒ«ƒ≈ƒ
יחד גם המעלות כל «¿Ê‡Âבו

ÏÎÏ) epÁ�È „„a 'ÈÂ‰¬»»»»«¿∆¿»
(Ï‡¯NÈ È�aÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈

אותו ויעלה »»‡ŒÏÚŒÛוירומם
e‰‡ˆÓiL (È„ÈŒÏÚÂ) Ètƒ¿«¿≈∆ƒ¿»≈
'B‚ e‰˙·e ¯a„Ó ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»¿…
,(˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰„B·Ú)כי ¬»ƒ¿««»

לגודל באים הירידה גודל מתוך

האדםÈÂ·‡העלייה ¿»…
¯a„n‰Óגדולה ירידה שהוא ≈«ƒ¿»

epÁ�È „„·Ïעלייה שהוא ¿»»«¿∆
ÏÈÚÏגדולה, ·È˙Îc ÔÙ‡a¿…∆ƒ¿ƒ¿≈
dÈpÈÓזה ÈÚÈ¯לפני ¯Lpk ƒ≈¿∆∆»ƒ

‰ÏÓÁ·e ÌÈÓÁ¯a ,Bpƒ̃¿«¬ƒ¿∆¿»
על שמרחם הנשר של כטבעו

– עליהם ומגן «¿∆B¯˜aL·גוזליו
‰Ïe‡b‰ ‡B·z LnÓ«»»«¿»
‰È‰˙Â ,ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁa¿∆∆¿«¬ƒ¿ƒ¿∆

Ê‡של בפועל BÈ‰Ï˙ההתגשמות ‰"aw‰ ‰e‡˙�c ‰�ek‰ ˙eÓÏL »¿≈««»»¿ƒ¿«»«»»ƒ¿
.ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È BÏƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60



יח

,(dgcp) a`a dryz ,oefg zay ,mixac zyxt zay zegiyn .c"qa

,(*ziaxr zlitz iptl) a`a ixiyr ,'` mei

`"ypz'd (ziaxr zlitz ixg`l) a`a `"i ,'a meie

― מאידית תרגום ―

באב‡. תשעה משבת בבואנו ובפרט ― אלו ימים
צדקנו: משיח לביאת ביותר מסוגלים ― (נדחה)

("אני ישראל באמונת עיקר שזהו כך על נוסף
שיבוא" יום בכל לו ש"אחכה בפירושו1מאמין") ,

בכלל, הזאת בעת ובפרט ― יום" בכל "שיבוא
סימני כל שלפי פעמים, וכמה כמה לאחרונה כמדובר

בא" (משיח) זה "הנה (ומה2הגאולה, ממש ומיד תיכף
מודגש זה הרי ― כלל) מובן אינו בא, לא שעדיין

במדרש כדאיתא אב, דחודש בימים אריה3יותר "עלה :
(בית אריאל את והחריב החמישי) (חודש אריה במזל
במזל הקב"ה) (זה אריה שיבוא מנת על כו' המקדש)

לששון אבלם (והפכתי זאת4אריה אריאל". ויבנה (

השלישי, המקדש בית יּבנה אב שבחודש ִֶָאומרת
ידיך" כוננו אדנֿי הכוונה5"מקדש זוהי מזה: ויתירה ,

ש" zpnוהתנאי, lrהמקדש בית חורבן אירע כן "

זה .6בחודש

עלֿפי שנקרא (כפי החודש של בשמו גם וכמודגש
היא" תורה (אשר) ישראל "7"מנהג ― (mgpn"8אב,

בתורה החודש שם (לפני "אב" מקדימים9שלפני (

שבח המורה הגאולה, נחמת ― תבוא"מנחם" זה ודש
אב, עניני כל על הנחמה ("מנחם"), הגאולה נחמת
בלתיֿרצויים שהם הענינים את שמהפכים עלֿידי
("מנחם" גדולה הכי להעליה אב בחודש )10דהירידה

(אשר אריאל" ויבנה אריה במזל אריה "שיבוא ―

כנ"ל. הירידה), היתה כן מנת" "על

יותר·. מודגש זה הרי עצמו מנחםֿאב בחודש
מצד וגם היום, כללות מצד הן באב, תשעה ביום

השבת: ביום זו בשנה קביעותו
ז"ל חכמינו שחרב11אמרו (יום באב תשעה שביום

ונפעל חוזר זה וענין משיחא". מלכא "יליד הבית)
בכל באב12מחדש של13תשעה הולדתו שביום וכיון .

גובר" "מזלו מתגבר14אדם באב שבתשעה נמצא, ,

לגאולה מסוגל יום והוא צדקנו משיח של מזלו
והשלימה. האמיתית

בכתבי כדאיתא למעשה, להלכה גם נוגע זה וענין
נחמה")15האריז"ל ("פסוקי נחם תפלת שאומרים ,

באב ט' במנחת אז "כי ― במנחה באב תשעה ביום
הנקרא המשיח .17מנחם"16נולד

בשבת חל באב תשעה שכאשר לומר, ויש
נדחית נחם) (ואמירת והתענית זו), שנה (כבקביעות
― בלתיֿרצויים שהם הענינים רק נדחים אזי א', ליום
הענינים אבל כו', ואבילות עינוי ודיני הצום ענין
של מושיען נולד זה שביום ― והרצויים החיוביים
חסֿ נחלשים לא ואפילו נדחים, אינם ― ישראל
ישנם הטובים הענינים ואדרבה: השבת. עלֿידי ושלום

השבת ביום ובתוקף בגלוי .18יותר
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הכנסת לבית שליט"א אדמו"ר כ"ק נכנס בערב 8:35 בשעה (*

(או אותו לתת ע"מ דולר של שטר לכאו"א נתן ואח"כ שיחה. ואמר
ערבית. תפילת התפללו ואח"כ מדילי'. ובהוספה לצדקה חילופו)
הקפות ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל התפילה ולאחרי

ז"ל. .l"endדאביו

שנדפס1) מאמין" "אני בנוסח ― עיקרים מהי"ג הי"ב עיקר
חלק. פרק סנהדרין להרמב"ם פיה"מ וראה סידורים. בכמה

עה"פ.2) ובשהש"ר ח. ב, שה"ש
רנט.3) רמז ירמי' יל"ש
יב.4) לא, ירמי'
יז.5) טו, בשלח
ואילך.6) 10 ע' חכ"ט לקו"ש ראה
חכ"ב7) בלקו"ש נסמן ― ובכ"מ ב. כ, מנחות ― נפסל תוד"ה

.2 הערה 56 ע'
וש"נ.8) .214 ע' חכ"ג לקו"ש ראה
שלח9) תיב"ע ז. ג, למג"א שני תרגום מ"הֿו. פ"ד תענית משנה

ועוד. כה. יג,
בפנים.10) כדלקמן משיח, של שמו גם שזהו

במדב"ר11) וראה נא. פ"א, איכ"ר ה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי
(בסופו). ה פי"ג,

וניעורים12) חוזרים השנה שביום קדושה, עניני לכל בנוגע כידוע
― שנה בכל ואדרבה: זה, ביום הראשונה בפעם שהיו כפי הענינים
נזכרים האלה ב"הימים האריז"ל פירוש וכידוע יותר. נעלה באופן
להחיד"א דוד לב בס' ונת' הובא שובבי"ם, תיקון בס' (רמ"ז ונעשים"

ג משנה וראה או"חפכ"ט. לשו"ע השקל מחצית גם וראה ספ"ג. יטין
ס"י). סתס"ח

(מאמרי13) האמצעי לאדמו"ר מואב את תצר אל סד"ה ראה
שם. לאיכ"ר (השלם) ענף יפה וראה קב). ע' ח"א דברים אדהאמ"צ

שם.14) משה ופני ובקה"ע ה"ח, פ"ג ר"ה ירושלמי ראה
סתקנ"ט15) או"ח בברכ"י הובא בסופו, ט"ב ענין הכוונות שער
ז. אות
ב.16) צח, בסנהדרין וכ"ה שם. ואיכ"ר ברכות ירושלמי
בט'17) "כי ת"ב במוצאי הלבנה ברכת שאומרים הטעם גם וזהו

בסופו. המצרים ובין ט"ב כוונת ― שכ"ג (פע"ח משיח" נולד באב
ואב). תמוז מס' סוף חסידים משנת

ס"א.18) תנש"א) חזון (שבת ,8 ע' ל"ט חלק לקו"ש גם ראה

`"ypz (dgcp) a`a dryz ,oefg zay ,mixac zyxt zay zegiyn

כיון לומר: יש ― לזה העולםlkyוהטעם עניני
השתלשלות בסדר נעלים הכי הענינים גם כולל ―

נבראו ― כו') ספירות עשר ואפילו המלאכים (כמו
התורה") (ו"בשביל ישראל" [ו"מחשבתן19"בשביל ,

לתורה" "קדמה ישראל" בשביל20של ניתנה (התורה
בני אל דבר ישראל, בני את צו שנאמר ישראל, בני

בעולם,21ישראל) מציאות שום איפוא תיתכן לא ― [

והלבנה השמש במהלך (התלוי בזמן קביעות כולל
או22והמזלות תפריע אשר ישראל, בשביל שנברא (

בבני דקדושה וגילוי המשכה שום חסֿושלום תחליש
עיקרי כה ענין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כולל ישראל,
משיח של מזלו והתגברות לידת כמו ישראל בבני

באב). (בתשעה

יום אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
ישראל שבני כיון בשבת): באב תשעה (קביעת השבת

זוגך" "בן ישראל,23הם בני והן שבת [הן שבת של
העולם מעניני ולמעלה נבדלים הם ימי24הרי (שאר

קשור ושבת זוג")], "בן ישנו מהם אחד שלכל השבוע,
"מזמור יום, של בשירו כמודגש דהגאולה הגילוי עם
ליום לבוא, לעתיד שיר מזמור השבת, ליום שיר

העולמים" לחיי ומנוחה שבת הוא25שכולו שבת (וכל
זה לומר,26מעין אפשר אי ― (zayyֿחס תדחה

לידת של ישראל שבבני הנעלה הענין את ושלום
אלא באב. בתשעה צדקנו דוחה`daxcמשיח שבת :

שהם הענינים ועינוי)miievxÎizlaכל (צום ישראל דבני
ומחזק יותר מגלה והוא הגאולה, היפך של וענינים
באב, בתשעה הגאולה עניני את עוז וביתר שאת ביתר

זה. ביום המשיח דלידת הענין

שבת הוא באב) (תשעה זה ששבת ,oefgובפרט

ואחד אחד לכל "מראין זה בשבת מחזה: מלשון חזון
ה'תורה' (כידוע מרחוק" דלעתיד המקדש מישראל

זאת27בזה שמבארים ובפרט ,(lynaובגד מלבוש

וכו'", יקר מלבוש לו ועשה יקר בן לו שיש ("מאב
אודות קאי שהנמשל שמורהziaאףֿעלֿפי המקדש),

לבוש בבחינת בגלוי יותר נמשך המקדש 28שגילוי

הרחוק (ממקיף לאדם יותר שקרוב הקרוב), (מקיף
―29דבית) (במקדש) כהונה דבגדי הענין עלֿדרך ,

של שהגילוי שבת), מכל (במכלֿשכן איפוא מובן
וביתר שאת ביתר הוא זה ביום ישראל של מושיען
"ציון חזון: שבת הפטרת בסיום גם וכמודגש עוז.

בצדקה" ושביה תפדה .30במשפט

יותר‚. מודגש באב תשעה דשבת הנ"ל העילוי
המצוה ישנה כאשר זה, שביום ושתיה האכילה בענין

ושתיה" אכילה בעונג "לענגו שבת, עונג "דגים31של ,
ויין" בשר . . לסעודה32גדולים בנוגע שאפילו עד ,

סעודה בשבת), שחל באב (בתשעה השלישית
הוא הדין ― יין33המפסקת ושותה בשר ש"אוכל

כסעודת אפילו שולחנו על ומעלה המפסקת בסעודה
מלכותו". בעת שלמה

רק לא ישנה בשבת שחל תענית שביום מובן, מזה
גם אלא ושתיה, אכילה שבהעדר העינוי שלילת

― beprzdeובעיקר dgnydשמן בשר באכילת שישנם
בשבת שחל תענית שביום לומר, [ויש ישן יין ושתיית
כדי השנה, שבתות מבשאר יותר בזה להוסיף צריכים

התענית יום של הקסלקאֿדעתא את ].34לשלול

פעמים כמה כמדובר ― הוא בזה ―35והביאור

רצון "יום ― טוב ענין הוא בפנימיותו שתענית
שיתגלה36לה'" ― היא שבתעניות הפנימית והכוונה .

וימי טובים ימים "להיות אלו ימים יהפכו הטוב, ענינם
ושמחה" האמיתית37ששון בגאולה שיתגלה כפי ,

מודגש דהתענית הפנימי והענין כאשרielbaוהשלימה.
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א.19) א, בראשית פרש"י
ד.20) פ"א, ב"ר
פי"ד.21) תדבא"ר ראה
(ירמי'22) כמ"ש לישראל, ולא ואוה"ע, העולם להנהגת השייכים

כי תחתו אל השמים ומאותות תלמדו אל הגוים דרך "אל ב) יו"ד,
נדרים א. קנו, (שבת לישראל" מזל "אין ואמחז"ל מהמה", הגוים יחתו

א). לב,
ח.23) פי"א, ב"ר
מלה24) "קדש א), יז, (ביצה וקיימא" "מיקדשא ששבת כמאחז"ל

ב). צד, (זח"ג בגרמי'"
בסופה.25) תמיד
א'קכז.26) ע' ח"ב תער"ב המשך תקמב. ע' תרס"ו המשך ראה
ועוד.

מבאר27) הרב בשם מּפאריטש הלל ר' נבג"םמהרה"ח דיטשוב ַ
שם הצ"צ רשימת על ― בשוה"ג א'צז ע' נ"ך באוה"ת נעתקה ―

ע' חכ"ט ואילך. 24 ע' ח"ט בלקו"ש נתבאר עינינו". תחזינה "ומחזון
תשמ"ז. דברים ש"פ שיחת שם. ל"ט חלק ואילך. 18

באב,28) בתשעה נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מהנהגת ולהעיר
מו"ח כ"ק (שיחת כו' ופושטו ― בבוקר ― הטלית לובש שהי'
לבוש הוא הטלית והרי ,(47 ע' חב"ד המנהגים ספר ― אדמו"ר
דמשיח הגילוי עם זה לקשר יש ואולי ורובו. ראשו בו שמעוטף
ע"ד הקרוב), (מקיף לבוש בבחי' גם באב בתשעה השלישי) (וביהמ"ק

כבפנים. כהונה, בגדי
שם.29) חכ"ט לקו"ש בארוכה ראה
כז.30) א, ישעי'
ס"א.31) סרמ"ב או"ח אדה"ז שו"ע
ס"ב.32) שם אדה"ז שו"ע
ס"י.33) סתקנ"ב או"ח שו"ע
(34.1091 ע' ח"ד לקו"ש ראה
תמוז35) י"ז בלק, ש"פ שיחת ואילך. 158 ע' לג חלק לקו"ש ראה

זו שנה ואילך), 25 ע' ח"ד תשמ"ח (התוועדויות תשמ"ח (נדחה)
ועוד. ואילך). 31 ע' (לעיל

ספ"ב.36) אגה"ת וראה ה. נח, ישעי'
תעניות.37) הלכות סוף הרמב"ם לשון
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כיון לומר: יש ― לזה העולםlkyוהטעם עניני
השתלשלות בסדר נעלים הכי הענינים גם כולל ―

נבראו ― כו') ספירות עשר ואפילו המלאכים (כמו
התורה") (ו"בשביל ישראל" [ו"מחשבתן19"בשביל ,

לתורה" "קדמה ישראל" בשביל20של ניתנה (התורה
בני אל דבר ישראל, בני את צו שנאמר ישראל, בני

בעולם,21ישראל) מציאות שום איפוא תיתכן לא ― [

והלבנה השמש במהלך (התלוי בזמן קביעות כולל
או22והמזלות תפריע אשר ישראל, בשביל שנברא (

בבני דקדושה וגילוי המשכה שום חסֿושלום תחליש
עיקרי כה ענין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כולל ישראל,
משיח של מזלו והתגברות לידת כמו ישראל בבני

באב). (בתשעה

יום אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
ישראל שבני כיון בשבת): באב תשעה (קביעת השבת

זוגך" "בן ישראל,23הם בני והן שבת [הן שבת של
העולם מעניני ולמעלה נבדלים הם ימי24הרי (שאר

קשור ושבת זוג")], "בן ישנו מהם אחד שלכל השבוע,
"מזמור יום, של בשירו כמודגש דהגאולה הגילוי עם
ליום לבוא, לעתיד שיר מזמור השבת, ליום שיר

העולמים" לחיי ומנוחה שבת הוא25שכולו שבת (וכל
זה לומר,26מעין אפשר אי ― (zayyֿחס תדחה

לידת של ישראל שבבני הנעלה הענין את ושלום
אלא באב. בתשעה צדקנו דוחה`daxcמשיח שבת :

שהם הענינים ועינוי)miievxÎizlaכל (צום ישראל דבני
ומחזק יותר מגלה והוא הגאולה, היפך של וענינים
באב, בתשעה הגאולה עניני את עוז וביתר שאת ביתר

זה. ביום המשיח דלידת הענין

שבת הוא באב) (תשעה זה ששבת ,oefgובפרט

ואחד אחד לכל "מראין זה בשבת מחזה: מלשון חזון
ה'תורה' (כידוע מרחוק" דלעתיד המקדש מישראל

זאת27בזה שמבארים ובפרט ,(lynaובגד מלבוש

וכו'", יקר מלבוש לו ועשה יקר בן לו שיש ("מאב
אודות קאי שהנמשל שמורהziaאףֿעלֿפי המקדש),

לבוש בבחינת בגלוי יותר נמשך המקדש 28שגילוי

הרחוק (ממקיף לאדם יותר שקרוב הקרוב), (מקיף
―29דבית) (במקדש) כהונה דבגדי הענין עלֿדרך ,

של שהגילוי שבת), מכל (במכלֿשכן איפוא מובן
וביתר שאת ביתר הוא זה ביום ישראל של מושיען
"ציון חזון: שבת הפטרת בסיום גם וכמודגש עוז.

בצדקה" ושביה תפדה .30במשפט

יותר‚. מודגש באב תשעה דשבת הנ"ל העילוי
המצוה ישנה כאשר זה, שביום ושתיה האכילה בענין

ושתיה" אכילה בעונג "לענגו שבת, עונג "דגים31של ,
ויין" בשר . . לסעודה32גדולים בנוגע שאפילו עד ,

סעודה בשבת), שחל באב (בתשעה השלישית
הוא הדין ― יין33המפסקת ושותה בשר ש"אוכל

כסעודת אפילו שולחנו על ומעלה המפסקת בסעודה
מלכותו". בעת שלמה

רק לא ישנה בשבת שחל תענית שביום מובן, מזה
גם אלא ושתיה, אכילה שבהעדר העינוי שלילת

― beprzdeובעיקר dgnydשמן בשר באכילת שישנם
בשבת שחל תענית שביום לומר, [ויש ישן יין ושתיית
כדי השנה, שבתות מבשאר יותר בזה להוסיף צריכים

התענית יום של הקסלקאֿדעתא את ].34לשלול

פעמים כמה כמדובר ― הוא בזה ―35והביאור

רצון "יום ― טוב ענין הוא בפנימיותו שתענית
שיתגלה36לה'" ― היא שבתעניות הפנימית והכוונה .

וימי טובים ימים "להיות אלו ימים יהפכו הטוב, ענינם
ושמחה" האמיתית37ששון בגאולה שיתגלה כפי ,

מודגש דהתענית הפנימי והענין כאשרielbaוהשלימה.
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א.19) א, בראשית פרש"י
ד.20) פ"א, ב"ר
פי"ד.21) תדבא"ר ראה
(ירמי'22) כמ"ש לישראל, ולא ואוה"ע, העולם להנהגת השייכים

כי תחתו אל השמים ומאותות תלמדו אל הגוים דרך "אל ב) יו"ד,
נדרים א. קנו, (שבת לישראל" מזל "אין ואמחז"ל מהמה", הגוים יחתו

א). לב,
ח.23) פי"א, ב"ר
מלה24) "קדש א), יז, (ביצה וקיימא" "מיקדשא ששבת כמאחז"ל

ב). צד, (זח"ג בגרמי'"
בסופה.25) תמיד
א'קכז.26) ע' ח"ב תער"ב המשך תקמב. ע' תרס"ו המשך ראה
ועוד.

מבאר27) הרב בשם מּפאריטש הלל ר' נבג"םמהרה"ח דיטשוב ַ
שם הצ"צ רשימת על ― בשוה"ג א'צז ע' נ"ך באוה"ת נעתקה ―

ע' חכ"ט ואילך. 24 ע' ח"ט בלקו"ש נתבאר עינינו". תחזינה "ומחזון
תשמ"ז. דברים ש"פ שיחת שם. ל"ט חלק ואילך. 18

באב,28) בתשעה נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מהנהגת ולהעיר
מו"ח כ"ק (שיחת כו' ופושטו ― בבוקר ― הטלית לובש שהי'
לבוש הוא הטלית והרי ,(47 ע' חב"ד המנהגים ספר ― אדמו"ר
דמשיח הגילוי עם זה לקשר יש ואולי ורובו. ראשו בו שמעוטף
ע"ד הקרוב), (מקיף לבוש בבחי' גם באב בתשעה השלישי) (וביהמ"ק

כבפנים. כהונה, בגדי
שם.29) חכ"ט לקו"ש בארוכה ראה
כז.30) א, ישעי'
ס"א.31) סרמ"ב או"ח אדה"ז שו"ע
ס"ב.32) שם אדה"ז שו"ע
ס"י.33) סתקנ"ב או"ח שו"ע
(34.1091 ע' ח"ד לקו"ש ראה
תמוז35) י"ז בלק, ש"פ שיחת ואילך. 158 ע' לג חלק לקו"ש ראה

זו שנה ואילך), 25 ע' ח"ד תשמ"ח (התוועדויות תשמ"ח (נדחה)
ועוד. ואילך). 31 ע' (לעיל

ספ"ב.36) אגה"ת וראה ה. נח, ישעי'
תעניות.37) הלכות סוף הרמב"ם לשון
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ענין נדחה שאז ― השבת ביום להיות חל התענית
ואדרבה: לה'"), רצון ("יום הטוב ענינו לא אך הצום,

רצון יום הוא שבת שכל אותו38היות ימים "חמדת ,

עם39קראת" הקשור יום וזהו כו', לענגו ומצוה ,

היא דהתענית רצון" ה"עת אז הרי ― (כנ"ל) הגאולה
טוב כ"יום הוא התענית ואזי עוז, וביתר שאת ביתר

ושמחה" ששון בימות37ויום שיהיה כפי ודוגמת מעין ,

הכח נותנת שבת עלֿידי התענית שדחיית ועד המשיח,
במיוחד שמודגש כפי המשיח), (בימות לגמרי לדחותה
לאחר "ודחינהו בשבת להיות שחל באב בתשעה

ידחה" ונדחה הואיל רבי ואמר .40השבת,

בסעודת יתירה בהדגשה ישנו זה שענין לומר, ויש
ישנו באב בתשעה שכן ― בשבת שחל באב תשעה
חצות לאחר ובפרט (כנ"ל), המשיח דלידת הגילוי
ובפרט המשיח"), (כש"נולד מנחה תפילת בזמן היום,
השבת, של השלישית הסעודה ― המפסקת בסעודה
קשורה היא הרי שבת, בכל השלישית הסעודה 41כי

הבר ושור לויתן סעודת לבוא, דלעתיד הסעודה עם
המשומר יין גשמית42ושתיית ועלֿאחת43ֿ(סעודה ,(

של המפסקת) (הסעודה השלישית הסעודה כמהֿוכמה
a`aשבת dryz"המשיח "נולד כאשר ,44.

חל„. באב תשעה כאשר מזו: יתירה לומר ויש
המעלה מעין ישנו אזי לעשירי, נדחית והתענית בשבת
ויום הכיפורים יום (ערב בתשרי ועשירי דתשיעי

ז"ל חכמינו כדברי ― האוכל45הכיפורים) "כל ―

התענה כאילו הכתוב עליו מעלה בתשיעי, ושותה
ועשירי". תשיעי

הכיפורים: יום עם באב דתשעה השייכות ובהקדים

ומדרבנן46ימי קבלה מדברי שכולם ― הצומות
דיום מהצום ונמשכים מעין הם שייכות, להם יש ―
דרבנן מצוות שכל כידוע התורה. מן שהוא הכיפורים

דאורייתא" "כעין ונמשכות47הם "יוצאות שהם עד ,

(דוגמתן) התורה" .48ממצוות

דומה הכי באב תשעה הרי גופא, צומות הד' מבין
ליום באב תשעה בין "אין ― הכיפורים ליום

כו'" כו'49הכפורים דבר לכל כיומו לילו באב "תשעה ,
הכיפורים" כיום אסור שלו השמשות .50ובין

ז"ל חכמינו דברי עלֿפי ה'יום51ובפרט שמשווים ,

שאירעו הדברים על כתיקון שבא ― באב דט"ו טוב'
("יום באב מדבר"52בתשעה מתי בו כאשר53שכלו ,

באב בתשעה שאירעה מדבר מתי של הגזירה )54תמה

עם ―mixetikd meiלישראל טובים ימים היו "לא ―
כו'". הכיפורים וכיום באב עשר כחמשה

הענינים באב,55ובפנימיות דתשעה העילוי גודל :
בהעלם) זה הרי הגלות (שבזמן המשיח דלידת הזמן
"קיימא כאשר באב, עשר בחמשה בגלוי מתבטא

באשלמותא" ושלימות56סיהרא עליה נעשית אזי ,

משיחא מלכא דוד בחינת המלכות), (ספירת בלבנה
הירידה גודל לאחרי לבנה), בקידוש שאומרים (כמו
מנת "על הגלות), (בזמן באב בתשעה שבזה וההעלם
זה גילוי ומעין אריאל". ויבנה אריה במזל אריה שיבוא

בגלzayaקיים ישנו ―כאשר באב הטובתשעה רק וי
"לא (גם) ולכן באב. בתשעה המשיח) (לידת הפנימי
בגלל ― באב" עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו
דלעתיד גילוי מעין מאיר "שאז באב, דט"ו העליה גודל

הפסק" בו המקדש57שאין בית בנין עם הקשור ,58.

עשר דחמשה טוב' ה'יום גודל את משווים ולכן
בשנה" ב"אחת כי ― הכיפורים יום עם דיום59באב
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(תהלים38) רצון" עת ה' לך תפלתי "ואני שבת במנחת וכמ"ש
א). קכט, זח"ג וראה יד. סט,

דש"ק.39) עמידה תפלת נוסח
(40.35 שבהערה שיחות וראה ע"ב. ריש ה, מגילה
ס"ה.41) סרצ"א או"ח ב"ח ראה
פי"ג,42) ויק"ר א. עה, ב"ב ב. קיט, פסחים ב. לד, ברכות ראה
ועוד. ג.
ספר43) ואילך. ד יב, תולדות תו"ח שמיני. ר"פ לקו"ת ראה

ועוד. וש"נ. ואילך. תרמו ע' לע"ל ערך להצ"צ הליקוטיםֿדא"ח
אכילת44) בנוגע בפנים) (דלעיל הלשון בדיוק לומר יש ועפ"ז

" מלכותו", בעת שלמה כסעודת "אפילו המפסקת סעודת"kסעודה
לסעודת בערך שלא היא דלעת"ל סעודה כי דייקא, הדמיון) (בכ"ף

מלכותו. בעת שלמה
וש"נ.45) ב. פא, יומא
ואילך46) ס"ב זו שנה גדלי' צום שיחת בארוכה ראה להלן, בהבא

ואילך). 33 ע' ח"א תנש"א (התוועדויות

וש"נ.47) ב. ל, פסחים
בפני48) מצות נחשבות אינן דרבנן מצוות "ז' סכ"ט: אגה"ק

יוצאות הן אלא א*), יג, (ראה תוסף לא נאמר כבר שהרי עצמן
תרי"ג". במספר בהן וכלולות התורה ממצות ונמשכות

ב.49) נד, פסחים
סתק"נ.50) או"ח טושו"ע וראה ה"ז. פ"ה תעניות הל' רמב"ם
במשנה.51) ב כו, תענית
בגמרא.52) ב ל, שם
המאורעות53) לתיקון שייכים שם בגמרא הטעמים שאר וכן

באב ט"ו שיחת ואילך. 51 ע' חכ"ד לקו"ש ראה ― באב דתשעה
ועוד. ס"ג. תשמ"ז

לג.54) פתיחתא מאיכ"ר ― סע"ב שם, תענית ותוס' פרש"י
וש"נ. .8 הערה 138 ע' חט"ו לקו"ש וראה (*

נחמו55) ד"ה א'צוֿז. ע' נ"ך ואילך. ב'קצז ע' ואתחנן אוה"ת ראה
ואילך). רכא (ע' עת"ר

רע"א.56) קנ, זח"א כו. פט"ו, שמו"ר
שם.57) ונ"ך ואתחנן אוה"ת וראה רל). (ע' עת"ר נחמו ד"ה
שמחתו58) ש"טעמי שם, תענית משנה מהרש"א חדא"ג ראה

תלויים באב).. עשר ycwnd(דחמשה oipaa."

ל.59) טז, אחרי תצוה. ס"פ
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היחידה גילוי עם שקשור ― (משיח,60הכיפורים
הכללית יחידה המלכות61בחינת עליית גם נעשה ― (

דלעתיד" מעין כן גם "שהוא עתיק, 62בפנימיות

המקדש בית עם גם ).63(וקשור

אחרי (שבא דנחמתא" ד"שבעה שהסיום ולהוסיף,
השנה בראש הוא באב) באב64תשעה תשעה ("מאחר

השנה" ראש ראשֿהשנה65עד של שלימותו אשר, ,(

הכיפורים ביום ― בבחינת66הוא (ראשֿהשנה
מתן67פנימיות זה חתונתו "יום הוא הכיפורים ויום .(

האחרונות) (דלוחות הארבעים68תורה" של הסיום ―

בראשֿחודש שהתחילו בהר, משה של האחרונים יום
עד תמוז מי"ז האמצעיים ימים הארבעים לאחר אלול,

באב) וט"ו באב תשעה (כולל אלול .69ראשֿחודש

מתגלה באב תשעה שבשבת לעיל, המדובר ועלֿפי
(מעין באב דתשעה העילוי וגודל הפנימי הטוב
טובים ולמועדים ולשמחה לששון אלו ימים דיהפכו

והשלימה) האמיתית שבתשעהבגאולה נמצא, ―

(רק הכיפורים דיום הגילוי עלֿדרך ישנו עצמו, באב
שתשעה השנים באותם בהעלם הוא הגלות שבזמן

החול). בימי להיות חל באב

יום‰. עם באב תשעה של הנ"ל השייכות עלֿפי
ליום בנוגע שכתוב שזה לומר, יש ― הכיפורים
מעלה בתשיעי, ושותה האוכל "כל אשר הכיפורים
הנה ועשירי", תשיעי התענה כאילו הכתוב עליו
כשתשעה זו שנה בקביעות ישנו זה ומעין עלֿדרך
ושותה "האוכל לקיים שייך שאז בשבת, חל באב
שבת עונג מצות בגלל באב) (בתשיעי בתשיעי"

עלֿדרך שזה לומר ויש (כנ"ל), הוספה עם [ואדרבה,
"כפי להיות שצריכה בתשרי בתשיעי ושתיה האכילה

הכיפורים" ויום הכיפורים יום ערב ימים ב' ],70שיעור

(תורה) הכתוב ― הכתוב" עליו "מעלה שעלֿידיֿזה
הכתוב), עליו (מעלה עליה (ּבאֹוכל) בו פועל ֵָעצמו
המעלה לו יש ועשירי", תשיעי התענה "כאילו ועליה
― "התענה" של בתשיעי) ושתיה האכילה (עלֿידי

ש"אין הבא עולם שתיה"71מעין ולא אכילה לא 72בו

ועשירי", "תשיעי ―ipy.ימים
שיבוא", יום בכל לו ש"אחכה כיון מזו: יתירה
(שבת ממש זה ביום יום", בכל "שיבוא גם כולל
לגמרי, ּתדחה התענית שאזי ה'תנש"א), באב ִֶָתשעה
איפוא מובן ― גדול טוב' 'יום יהיה באב ותשעה
עלֿידי שנעשה (העליה) הכתוב" עליו שה"מעלה
בתשעה ועבודתינו (מעשינו בתשיעי" ושותה "האוכל

" באמצעות אינה זה) ועשירי)",dprzdבאב (תשיעי
באב בעשירי גם ושתיה אכילה אז תהיה ,73שכן

ובפרט ביותר, גדולה מעלה תהיה זו ושתיה ובאכילה
המקדש בית חנוכת עם גם קשור זה יהיה שבפשטות

ממש ומיד תיכף למטה שירד ―jxcÎlr,74השלישי,

ושתיה האכילה של וזכות המעלה ― מזה ויתירה
ראשון בית בחנוכת בתשרי) (עשירי הכיפורים 75ביום

המ בימות שכן וקלֿוחומר, תתבטל[ובמכלֿשכן שיח
דחיית (מהֿשאיןֿכן באב דתשעה התענית לגמרי
רק היתה ראשון בית בחנוכת הכיפורים ביום התענית

שעה)]. הוראת

"האוכל (כשישנו זו שנה שבקביעות ולהוסיף,
ביום חל באב עשירי הרי בתשיעי") `cgושותה

(של הראשון אחד יום בדוגמת שהוא ― בשבוע
יחיד היה "הקב"ה כאשר ― בראשית) מעשה

מחר,76בעולמו" הרי ממש, ומיד תיכף בא משיח ואם ;
בתכלית יתברך אחדותו תאיר באב, עשירי אחד יום
דעשירי בשנה" ד"אחת הגילוי עלֿדרך ― הגילוי

שלמעלה יחיד עם שקשורה (יחידה ―77בתשרי (

ה' יהיה ההוא ביום הארץ כל על למלך ה' `cg"והיה
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שער60) ראש עטרת וראה א. יח, מנחות ― אחת עד תוד"ה ראה
וש"נ. תשמ"ז. יוהכ"פ ערב ברכת ― ובארוכה ואילך. פ"ב יוהכ"פ

תרצ"ט61) סה"מ וראה ועוד. ב. רס, ולזח"ג ב. מ, לזח"ב רמ"ז
ובכ"מ. .207 ע'

תרס"ו62) המשך שם. אוה"ת וראה רלא). (ע' שם נחמו ד"ה
תקמו). (ע' בסופו

הרי"ף)63) על רש"י (רע"ב. שם תענית המשנה מפרשי ראה
נתחנך שבו יוהכ"פ על קאי ביהמ"ק" בנין זה לבו שמחת ש"יום

המקדש.
מברכים64) ואילך באב עשר שמחמשה נוהגין מהיש ולהעיר

ד"חמשה הגימטריא גם (שהיא טובה" וחתימה "כתיבה ומאחלים
חיים דרכי ב. דרוש מגל תבר יום ענין ישכר שער ― באב") עשר

סתרפ"ד. ושלום
בסופו.65) השנה כל תפלות סדר רמב"ם
(המזל66) ש"ארי'" גם `aולהעיר ycegc(ראש "אלול, ר"ת
הובאt"kdeiהשנה, א). (ריג, ר"ה מס' ריש (של"ה רבה" הושענא ,

בסופה. תשמ"ז באב ט"ו שיחת וראה א'נז). ס"ע תסז. ע' נ"ך באוה"ת
א).67) (נח, ר"ה לקו"ת
ובפרש"י.68) ב) (כו, שם תענית משנה
באב69) שבט"ו שי"ל ,83 ובהערה ס"ו שם באב ט"ו שיחת וראה

תורה". מתן זה חתונתו ד"יום ההכנה מתחילה

כפרות.70) סדר לאחרי אדה"ז סידור פ"א. יוהכ"פ שער פע"ח
תרד. ר"ס או"ח מבוטשאטש) כו' (להרה"צ אברהם אשל

א.71) יז, ברכות
שם.72) תרס"ו המשך ראה
(73" הeli`kורק שתהי' לאdlrnהתענה", בו אין ד"עוה"ב

תשובות (ראה לע"ל דסעודה המעלה עם ביחד שתי'", ולא אכילה
בהערה). בסופו סי"א וביאורים

סע"א.74) מא, סוכה ותוס' רש"י ראה
א.75) ט, מו"ק
ה.76) א, בראשית פרש"י
א.77) כה, ראה בלקו"ת הובא פ"א. אבי"ע דרושי שער ע"ח



כי `"ypz (dgcp) a`a dryz ,oefg zay ,mixac zyxt zay zegiyn

היחידה גילוי עם שקשור ― (משיח,60הכיפורים
הכללית יחידה המלכות61בחינת עליית גם נעשה ― (

דלעתיד" מעין כן גם "שהוא עתיק, 62בפנימיות

המקדש בית עם גם ).63(וקשור

אחרי (שבא דנחמתא" ד"שבעה שהסיום ולהוסיף,
השנה בראש הוא באב) באב64תשעה תשעה ("מאחר

השנה" ראש ראשֿהשנה65עד של שלימותו אשר, ,(

הכיפורים ביום ― בבחינת66הוא (ראשֿהשנה
מתן67פנימיות זה חתונתו "יום הוא הכיפורים ויום .(

האחרונות) (דלוחות הארבעים68תורה" של הסיום ―

בראשֿחודש שהתחילו בהר, משה של האחרונים יום
עד תמוז מי"ז האמצעיים ימים הארבעים לאחר אלול,

באב) וט"ו באב תשעה (כולל אלול .69ראשֿחודש

מתגלה באב תשעה שבשבת לעיל, המדובר ועלֿפי
(מעין באב דתשעה העילוי וגודל הפנימי הטוב
טובים ולמועדים ולשמחה לששון אלו ימים דיהפכו

והשלימה) האמיתית שבתשעהבגאולה נמצא, ―

(רק הכיפורים דיום הגילוי עלֿדרך ישנו עצמו, באב
שתשעה השנים באותם בהעלם הוא הגלות שבזמן

החול). בימי להיות חל באב

יום‰. עם באב תשעה של הנ"ל השייכות עלֿפי
ליום בנוגע שכתוב שזה לומר, יש ― הכיפורים
מעלה בתשיעי, ושותה האוכל "כל אשר הכיפורים
הנה ועשירי", תשיעי התענה כאילו הכתוב עליו
כשתשעה זו שנה בקביעות ישנו זה ומעין עלֿדרך
ושותה "האוכל לקיים שייך שאז בשבת, חל באב
שבת עונג מצות בגלל באב) (בתשיעי בתשיעי"

עלֿדרך שזה לומר ויש (כנ"ל), הוספה עם [ואדרבה,
"כפי להיות שצריכה בתשרי בתשיעי ושתיה האכילה

הכיפורים" ויום הכיפורים יום ערב ימים ב' ],70שיעור

(תורה) הכתוב ― הכתוב" עליו "מעלה שעלֿידיֿזה
הכתוב), עליו (מעלה עליה (ּבאֹוכל) בו פועל ֵָעצמו
המעלה לו יש ועשירי", תשיעי התענה "כאילו ועליה
― "התענה" של בתשיעי) ושתיה האכילה (עלֿידי

ש"אין הבא עולם שתיה"71מעין ולא אכילה לא 72בו

ועשירי", "תשיעי ―ipy.ימים
שיבוא", יום בכל לו ש"אחכה כיון מזו: יתירה
(שבת ממש זה ביום יום", בכל "שיבוא גם כולל
לגמרי, ּתדחה התענית שאזי ה'תנש"א), באב ִֶָתשעה
איפוא מובן ― גדול טוב' 'יום יהיה באב ותשעה
עלֿידי שנעשה (העליה) הכתוב" עליו שה"מעלה
בתשעה ועבודתינו (מעשינו בתשיעי" ושותה "האוכל

" באמצעות אינה זה) ועשירי)",dprzdבאב (תשיעי
באב בעשירי גם ושתיה אכילה אז תהיה ,73שכן

ובפרט ביותר, גדולה מעלה תהיה זו ושתיה ובאכילה
המקדש בית חנוכת עם גם קשור זה יהיה שבפשטות

ממש ומיד תיכף למטה שירד ―jxcÎlr,74השלישי,

ושתיה האכילה של וזכות המעלה ― מזה ויתירה
ראשון בית בחנוכת בתשרי) (עשירי הכיפורים 75ביום

המ בימות שכן וקלֿוחומר, תתבטל[ובמכלֿשכן שיח
דחיית (מהֿשאיןֿכן באב דתשעה התענית לגמרי
רק היתה ראשון בית בחנוכת הכיפורים ביום התענית

שעה)]. הוראת

"האוכל (כשישנו זו שנה שבקביעות ולהוסיף,
ביום חל באב עשירי הרי בתשיעי") `cgושותה

(של הראשון אחד יום בדוגמת שהוא ― בשבוע
יחיד היה "הקב"ה כאשר ― בראשית) מעשה

מחר,76בעולמו" הרי ממש, ומיד תיכף בא משיח ואם ;
בתכלית יתברך אחדותו תאיר באב, עשירי אחד יום
דעשירי בשנה" ד"אחת הגילוי עלֿדרך ― הגילוי

שלמעלה יחיד עם שקשורה (יחידה ―77בתשרי (

ה' יהיה ההוא ביום הארץ כל על למלך ה' `cg"והיה
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שער60) ראש עטרת וראה א. יח, מנחות ― אחת עד תוד"ה ראה
וש"נ. תשמ"ז. יוהכ"פ ערב ברכת ― ובארוכה ואילך. פ"ב יוהכ"פ

תרצ"ט61) סה"מ וראה ועוד. ב. רס, ולזח"ג ב. מ, לזח"ב רמ"ז
ובכ"מ. .207 ע'

תרס"ו62) המשך שם. אוה"ת וראה רלא). (ע' שם נחמו ד"ה
תקמו). (ע' בסופו

הרי"ף)63) על רש"י (רע"ב. שם תענית המשנה מפרשי ראה
נתחנך שבו יוהכ"פ על קאי ביהמ"ק" בנין זה לבו שמחת ש"יום

המקדש.
מברכים64) ואילך באב עשר שמחמשה נוהגין מהיש ולהעיר

ד"חמשה הגימטריא גם (שהיא טובה" וחתימה "כתיבה ומאחלים
חיים דרכי ב. דרוש מגל תבר יום ענין ישכר שער ― באב") עשר

סתרפ"ד. ושלום
בסופו.65) השנה כל תפלות סדר רמב"ם
(המזל66) ש"ארי'" גם `aולהעיר ycegc(ראש "אלול, ר"ת
הובאt"kdeiהשנה, א). (ריג, ר"ה מס' ריש (של"ה רבה" הושענא ,

בסופה. תשמ"ז באב ט"ו שיחת וראה א'נז). ס"ע תסז. ע' נ"ך באוה"ת
א).67) (נח, ר"ה לקו"ת
ובפרש"י.68) ב) (כו, שם תענית משנה
באב69) שבט"ו שי"ל ,83 ובהערה ס"ו שם באב ט"ו שיחת וראה

תורה". מתן זה חתונתו ד"יום ההכנה מתחילה

כפרות.70) סדר לאחרי אדה"ז סידור פ"א. יוהכ"פ שער פע"ח
תרד. ר"ס או"ח מבוטשאטש) כו' (להרה"צ אברהם אשל

א.71) יז, ברכות
שם.72) תרס"ו המשך ראה
(73" הeli`kורק שתהי' לאdlrnהתענה", בו אין ד"עוה"ב

תשובות (ראה לע"ל דסעודה המעלה עם ביחד שתי'", ולא אכילה
בהערה). בסופו סי"א וביאורים

סע"א.74) מא, סוכה ותוס' רש"י ראה
א.75) ט, מו"ק
ה.76) א, בראשית פרש"י
א.77) כה, ראה בלקו"ת הובא פ"א. אבי"ע דרושי שער ע"ח



ypz"`כב (dgcp) a`a dryz ,oefg zay ,mixac zyxt zay zegiyn

שיוםcg`"78ושמו לכך מתאים גם שזה לומר ויש .
קודש" יהיה "העשירי עם קשור בחודש קדש79עשירי ,

בגרמיה. מלה

.Âבאב כשתשעה זו, שנה שבקביעות להוסיף, ויש
(שבעה המצרים" "בין של ההתחלה וגם בשבת, חל
נמצא ― נדחית) (והתענית בשבת חל בתמוז) עשר
ענין עם אינה דפורענותא" ד"תלתא והסיום שההתחלה
יום עם ― אדרבה אלא חסֿושלום, פורעניות של
וכיון כו', לענגו ומצוה ימים", "חמדת השבת,
תהיה לא גם מחר הרי שיבוא" יום בכל לו ש"אחכה
זו הרי חסֿושלום, יתעכב משיח אם (ואפילו תענית
נסתיימו שכבר דפורענותא" לה"תלתא מחוץ תענית

בשבת).
הפנימי התוכן את גם בגלוי מבטא שזה לומר, ויש
ג' כנגד שהם כפי ― דפורענותא" ה"תלתא של

המוחין80המוחין ג' נמצאים הגלות שבזמן [אלא
ובהסתלקות בשלימות81בהעלם יתגלה שזה כפי ,[

והש האמיתית שלבגאולה הכיבוש יהיה כאשר לימה,
בירור כנגד ארצות, לשבע נוסף ― הארצות עשר כל
ג' כנגד וקדמוני, קניזי דקיני הארצות ג' גם המדות, ז'

נעשה82המוחין המוחין דג' שהגילוי כיון ואדרבה: .
כיתרון עוז, וביתר שאת ביתר זה הרי ההעלם, לאחרי

החושך מן .83האור

"שלושת של השבוע פרשיות עם גם זה לקשר ויש
דברים מטותֿמסעי, פינחס, ― הצד84השבועות" :

אודות מדובר שבהם הוא, הפרשיות ג' של השוה
הארץ תחלק "לאלה ― פינחס בפרשת הארץ: חלוקת

הארץ" את יחלק בגורל אך גו' בפרשת85בנחלה ;

הזאת הארץ את "יותן וראובן גד בני בקשת ― מטות

מזרחה" הירדן מעבר . . לאחוזה ובפרשת86לעבדיך ,
אשר גו' בנחלה לכם תפול אשר הארץ "זאת ― מסעי

גו'" בגורל אותה ―87תתנחלו דברים ובפרשת ;

האמורי הר ובואו לכם וסעו "פנו הפרשה, בהתחלת
הנהר עד והלבנון הכנעני ארץ וגו' שכניו כל ואל
בואו הארץ את לפניכם נתתי "ראה פרת", נהר הגדול
גו'" לאבותיכם ה' נשבע אשר הארץ את ,88ורשו

לבני ונתינתה ועוג סיחון ארץ כיבוש הפרשה, ובסיום
ראובן ובני .89גד

אודות מדובר אלה פרשיות בג' ― יותר ובפרטיות
הארץ אלאdlekחלוקת מערבה, הירדן בעבר רק לא ,

שזה ראובן), ובני גד בני (נחלת מזרחה הירדן בעבר גם
קיני אומות ג' ארץ וחלוקת כיבוש של ההתחלה היה

ועמון ומואב "אדום וקדמוני, (ש)עתידים90קניזי . .
לעתיד" ירושה ג'91להיות כאן שמרומזים לומר, ויש .

ארצות ז' (כיבוש המדות ז' עם יחד שבאים המוחין
"שלושת של השבתות בג' מערבה) הירדן מעבר
זו) בשנה אלה פרשיות ג' קורין (כאשר השבועות"

זה. שלאחרי דנחמתא" לה"שבע באים שמהם

ד"עשה העבודה על מורה זה הרי האדם ובעבודת
ישראל"כ ארץ בעולם,92אן חלקו וחלוקת כיבוש ―

בתחתונים יתברך לו דירה ישראל", "ארץ ,93ולעשותו

ומעשה, דיבור במחשבה ― השלימות ובתכלית
בכל שתתפשט ישראל ארץ ל'עתידה כהכנה

לעיל94הארצות' כמדובר ,95.

.Êבאב בתשעה המשיח דגילוי שהענין לומר, ויש
ישראל בארץ העבודה עם קשור שהוא וכפי (במנחה),

בתפילת שקורין בפרשה יותר מודגש ―dgpnשל
ואתחנן: פרשת חזון), (שבת באב תשעה שבת

נצחית היא שהתורה הכלל מלשון96עלֿפי ותורה
ועד,97הוראה לעולם נצחיים הם בתורה הענינים כל ,

ובכל זמן בכל ישראל לבני נצחיות הוראות ונותנים
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61 ט.78) יד, זכרי'
לב.79) כז, בחוקותי
(י"ל80) כו' בפסיקתא איתא ד"ה מּפאריטש הלל ר' הרה"ח ַדרוש

הצ"צ. אדמו"ר כ"ק דרוש על מיוסד וכנראה בקופיר).
לוה81) חזקהzlz`טעם על מורה שתלתא אף ― דפורענותא

הפורעניות בענין ולא בקדושה, דוקא ששייך וש"נ) ב. קו, (ב"מ וקיום
הבחירה, ענין שלימות שתהי' כדי בזה: מהביאורים א' לומר יש ―
דבר שבכל יד), ז, (קהלת אלקים" עשה זה לעומת "זה שהרי
היא והכוונה זה; לעומת יש בשלשה) חזקה של ענין (כולל שבקדושה
לו נעשו זדונות ― לקדושה זה) (דלעומת ה"זה" להפוך מנת) (על
תש"נ מטו"מ ש"פ שיחת גם וראה ממש. זכיות ועד כזכיות,

ואילך). 75 ע' ח"ד תש"נ (התוועדויות
דברים82) אדהאמ"צ מאמרי ― מואב את תצר אל רד"ה

בתחלתו.
יג.83) ב, קהלת
תש"נ84) פינחס וש"פ תמוז י"ז שיחת גם ראה ― להלן בהבא

ואילך). 44 ע' שם (התוועדויות ס"ה
נה.85) נג. כו,

יט.86) ה. לב,
טו.87) ב. לד,
זֿח.88) א,
ואילך.89) כד ב,
(90― וש"נ) א. לח, (גיטין בסיחון" טיהרו ומואב ש"עמון עי"ז

402 ע' ח"ג תש"נ (התוועדויות ס"ז תש"נ חוקת ש"פ שיחת ראה
ואילך).
יט.91) טו, לך לך פרש"י
ואילך.92) תפה ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש
תניא93) ו. פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא ראה

ובכ"מ. פל"ו.
ועוד.94) תקג. רמז ישעי' יל"ש ור"ח. שבת פ' רבתי פסיקתא ראה
ואילך).95) 51 ע' (לעיל זו שנה פינחס ש"פ שיחת
ובכ"מ.96) רפי"ז. תניא
ועוד.97) ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

`"ypz (dgcp) a`a dryz ,oefg zay ,mixac zyxt zay zegiyn

הנצחית ההוראה מהי השאלה: מתעוררת ― מקום
להיכנס להקב"ה משה תפילת ה'", אל מ"ואתחנן
הרי ובמילא אז, נתקיימה שלא ובקשה תפילה לארץ,

הוה" דהוה ד"מאי בגדר לכאורה ?98זה

משה של שתפילתו ופשוט מובן בזה: והביאור
במכלֿשכן תקויים, אף ובודאי בתוקף הזמן כל קיימת
גוזר ש"צדיק מזה [ובמכלֿשכן צדיק כל של מתפילתו

מקיים" של99והקב"ה תפילתו עלֿאחתֿכמהֿוכמה ,[

(שאפילו רבינו eiciמשה dyrnנצחיים על100ֿהם ,

התפלל שמשה ובפרט לה'), תפילתו אחתֿכמהֿוכמה
תפילותe"hwzעלֿזה "ואתחנן") .101(כמנין

בשעתו, מתקיימת משה תפילת היתה זכו אילו
י לארץ ישראל בני את מכניס היה ובונהוהוא שראל,

בגאולה נצחי, בית זה היה ואזי המקדש, בית את
בספרים כמבואר השלימה, הגאולה ― .102הנצחית

משה תפילת הרי שונות סיבות לאdzryaמפני
הגזירה (בגלל הגשמי הזה בעולם בפועל נתקיימה
במדבר, דורו בני עם להישאר צריך שמשה אז, שהיתה
תקט"ו (ועוד משה של תפילה להיותה אבל כדלקמן),
בגאולה ― אחרֿכך אלא תתקיים, בודאי תפילות)
ש"גואל צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

אחרון" גואל הוא (משה) את103ראשון מכניס והוא ,
אחריה שאין בגאולה ישראל, לארץ ישראל בני כל

נצחי104גלות בית השלישי, המקדש בית ובבנין ,105.

קיימת משה של שתפילתו יוצא, האמור ומכל
אלא ההוא, בזמן לא רק פעולתה, ופועלת לעולם
― ומשה הנצחית, הגאולה כשתבוא ― זמן לאחרי
בני כל את מכניס ― אחרון גואל הוא ראשון גואל

ישראל. לארץ ישראל

.Áמהנ"ל הנצחית ההוראה מהי גם יובן עלֿפיֿזה
הדורות: בכל

באמרו תפילתו התחיל החילות106משה "אתה
ומתפלל" עומד להיות פתח ― עבדך את ,107להראות

לא [שמשה גזירה שנגזרה ש"אףֿעלֿפי אומרת זאת
לי שאמרת למדתי ממך לו, אמר ישראל], לארץ יכנס
פתח, לפתוח אלא בך הייתי תופס וכי לי הניחה ועתה
סבור הייתי כן כמו עליהם, להתפלל תלוי היה שבי

עכשיו" אם107לעשות בידך, שימחה מי אין "אתה ,

גזירתך" ותבטל לי .107תמחול

ישראל לארץ הכניסה אודות שמדובר היות שכן,
הגם הנה ― ישראל בני לכל השלימה הגאולה והבאת
בו התלוי כל לעשות משה המשיך הגזירה, על שידע
― עד להתפלל, ושוב להתפלל, פעם ועוד להתפלל,

כלe"hwzלהתפלל דרך שחודרת תפילה [או תפילות
בין השתלשלות, דסדר דרגות ת"ק של הפעמים ט"ו

לארץר רקיע ובין רקיעים מהשבעה לרקיע ―108קיע [

להכניס לו ויתן גזירתו יבטל שהקב"ה יפעל זה שמא
ישראל. לארץ ישראל בני את

"אל הקב"ה לו שאמר לאחר אפילו מזה: יתירה
הזה" בדבר עוד אלי דבר גדול109תוסף ספק הרי ―

ש"כל הוא הכלל שכן, כביכול. זאת, קיבל משה אם
מצא" חוץ עשה, הבית בעל לך שיאמר הנה110מה ,

על מצוה (הקב"ה) האמיתי הבית כשהבעל אפילו
― הזה" בדבר עוד אלי דבר תוסף "אל "צא", משה
לבקש והמשיך נפשו את מסר שמשה לומר, מסתבר
כפשוט, זה עם [וביחד ישראל לארץ להיכנס ולהתפלל
נון, בן יהושע אחר, ליהודי חסֿושלום יזיק לא שזה
ישראל בני את להכניס לפניֿכן עוד הקב"ה שהועידו

ישראל]; לארץ

תפילתו עלֿידי לפעול משה בידי היה אילו ואפילו
במכלֿ זאת, לפעול יכל (ובודאי ישראל לארץ להיכנס
רועה להיותו הרי ― כנ"ל) צדיק כל מתפילת שכן
לישראל תורה מלמד אמיתי, ורבי אמיתי, ישראל
את שם בהשאירו מהגלות יוצא אינו ― אמיתי
מגלין כו' שגלה ש"תלמיד הוא, שהדין (כפי תלמידיו

עמו" הגאולה111רבו ששלימות אלא ,(elyמתבטאת
תלמידיו כל נגאלים איתו ביחד (במכלֿשכן112כאשר

עמו" ישיבתו מגלין שגלה ש"הרב ההפכי, ).111מהקצה

ישראל לארץ להיכנס משה שתפילת מובן, ובמילא
דור דיעה), (דור שבדורו ישראל בני שגם בתוכה, כללה
השלימה. בגאולה ישראל לארץ איתו יכנסו המדבר,

בנוגע ― לדורות הלימוד גם ישנו ומכאן
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ובכ"מ.98) א. קח, פסחים ― חז"ל לשון
ב.99) נט, שבת וראה יט. וירא תנחומא
סע"א.100) ט, סוטה
י.101) פי"א, דב"ר
ואתחנן).102) פ' ראובני בילקוט (הובא קפה אופן עמוקות מגלה

ח"ב לאדהאמ"צ תשובה שערי ואתחנן. פ' ריש ועוד אוה"ח אלשיך,
ועוד. ב'רא. צג. סה. ע' ואתחנן אוה"ת בתחלתו. חינוך

ועוד.103) א. רנג, זח"א ד. פ"ב, שמו"ר ראה
פסחים104) ― ונאמר ה"ג תוד"ה א. טו, בשלח מכילתא ראה
ב. קטז,
א.105) רכא, ח"ג א. כח, זח"א
כד.106) ג, ואתחנן
שם.107) פרש"י

א.108) יג, חגיגה ― ורגלי תוד"ה ע"פ קיג, ס"ע ואתחנן אוה"ת
כו.109) ג, ואתחנן
ועוד.110) ב. פו, פסחים
ה"א.111) פ"ז נפש ושמירת רוצח הל' רמב"ם
ט.112) פ"ב, דב"ר וראה
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להיכנס להקב"ה משה תפילת ה'", אל מ"ואתחנן
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י לארץ ישראל בני את מכניס היה ובונהוהוא שראל,
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בגאולה ― אחרֿכך אלא תתקיים, בודאי תפילות)
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אחריה שאין בגאולה ישראל, לארץ ישראל בני כל

נצחי104גלות בית השלישי, המקדש בית ובבנין ,105.

קיימת משה של שתפילתו יוצא, האמור ומכל
אלא ההוא, בזמן לא רק פעולתה, ופועלת לעולם
― ומשה הנצחית, הגאולה כשתבוא ― זמן לאחרי
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ומתפלל" עומד להיות פתח ― עבדך את ,107להראות

לא [שמשה גזירה שנגזרה ש"אףֿעלֿפי אומרת זאת
לי שאמרת למדתי ממך לו, אמר ישראל], לארץ יכנס
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לארץר רקיע ובין רקיעים מהשבעה לרקיע ―108קיע [

להכניס לו ויתן גזירתו יבטל שהקב"ה יפעל זה שמא
ישראל. לארץ ישראל בני את

"אל הקב"ה לו שאמר לאחר אפילו מזה: יתירה
הזה" בדבר עוד אלי דבר גדול109תוסף ספק הרי ―

ש"כל הוא הכלל שכן, כביכול. זאת, קיבל משה אם
מצא" חוץ עשה, הבית בעל לך שיאמר הנה110מה ,

על מצוה (הקב"ה) האמיתי הבית כשהבעל אפילו
― הזה" בדבר עוד אלי דבר תוסף "אל "צא", משה
לבקש והמשיך נפשו את מסר שמשה לומר, מסתבר
כפשוט, זה עם [וביחד ישראל לארץ להיכנס ולהתפלל
נון, בן יהושע אחר, ליהודי חסֿושלום יזיק לא שזה
ישראל בני את להכניס לפניֿכן עוד הקב"ה שהועידו

ישראל]; לארץ

תפילתו עלֿידי לפעול משה בידי היה אילו ואפילו
במכלֿ זאת, לפעול יכל (ובודאי ישראל לארץ להיכנס
רועה להיותו הרי ― כנ"ל) צדיק כל מתפילת שכן
לישראל תורה מלמד אמיתי, ורבי אמיתי, ישראל
את שם בהשאירו מהגלות יוצא אינו ― אמיתי
מגלין כו' שגלה ש"תלמיד הוא, שהדין (כפי תלמידיו

עמו" הגאולה111רבו ששלימות אלא ,(elyמתבטאת
תלמידיו כל נגאלים איתו ביחד (במכלֿשכן112כאשר

עמו" ישיבתו מגלין שגלה ש"הרב ההפכי, ).111מהקצה

ישראל לארץ להיכנס משה שתפילת מובן, ובמילא
דור דיעה), (דור שבדורו ישראל בני שגם בתוכה, כללה
השלימה. בגאולה ישראל לארץ איתו יכנסו המדבר,

בנוגע ― לדורות הלימוד גם ישנו ומכאן
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ובכ"מ.98) א. קח, פסחים ― חז"ל לשון
ב.99) נט, שבת וראה יט. וירא תנחומא
סע"א.100) ט, סוטה
י.101) פי"א, דב"ר
ואתחנן).102) פ' ראובני בילקוט (הובא קפה אופן עמוקות מגלה

ח"ב לאדהאמ"צ תשובה שערי ואתחנן. פ' ריש ועוד אוה"ח אלשיך,
ועוד. ב'רא. צג. סה. ע' ואתחנן אוה"ת בתחלתו. חינוך

ועוד.103) א. רנג, זח"א ד. פ"ב, שמו"ר ראה
פסחים104) ― ונאמר ה"ג תוד"ה א. טו, בשלח מכילתא ראה
ב. קטז,
א.105) רכא, ח"ג א. כח, זח"א
כד.106) ג, ואתחנן
שם.107) פרש"י

א.108) יג, חגיגה ― ורגלי תוד"ה ע"פ קיג, ס"ע ואתחנן אוה"ת
כו.109) ג, ואתחנן
ועוד.110) ב. פו, פסחים
ה"א.111) פ"ז נפש ושמירת רוצח הל' רמב"ם
ט.112) פ"ב, דב"ר וראה



ypz"`כד (dgcp) a`a dryz ,oefg zay ,mixac zyxt zay zegiyn

ודור דור בכל דמשה משה113לאתפשטותא עד ,

ועלֿדרךֿזה דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק שבדורנו,
יהודי בכל שישנו משה לבחינת שמבלי114בנוגע ―

צריכים עתה, עד שהיו והבקשות התפילות על הבט
"עד מהקב"ה ולבקש להתפלל ושוב פעם עוד

...151מתי"

ותיכף מתקיימים, והבקשה שהתפילה בטוח והדבר
"אין ("ואתחנן", חנם" ד"מתנת ובאופן ― ממש ומיד

חנם" מתנת לשון אלא מקום בכל בערך116חנון שלא ,(

עלֿ והשלימה האמיתית הגאולה באה ― להעבודה
וכל אחרון", גואל הוא ראשון "גואל צדקנו, משיח ידי
הנצחית, בגאולה ישראל, לארץ הולכים ישראל בני
ובנוי מוכן שעומד השלישי המקדש בית למטה ויורד

.74למעלה

.Ëבבית עכשיו בעמדנו יותר מתחזק זה ענין
טובים מעשים ובית המדרש בית הכנסת, בית משולש,
אדמו"ר מו"ח מכ"ק ― ובמיוחד חסדים, וגמילות
לבית והכנה מעין שזה ― שבדורנו משה דורנו, נשיא

משולש בית הוא שאף השלישי, בית117המקדש ביתי :
לשכת118תפילה ליד סנהדרין (מקום תורה בית ,

עלֿידי)119הגזית (שנמשך חסדים גמילות ובית ,(

הקרבנות .120הקרבת

בהתוועדות כעת נמצאים גופא המשולש ובבית
הדרת עם "ברוב מישראל, עשיריות כמה עם יחדיו

הבית'121מלך" 'בעל הוא יהודי שכל לזה נוסף אשר ,

מציאותו על ועלֿאחתֿכמהֿוכמה המציאות, כל על
מכם ― יקריב כי ד"אדם הפרטית ועבודתו הפרטית

לה'" דוקא122קרבן "מכם" הוא123, הרי ועלֿידיֿזה ,
(דומםֿצומחֿחיֿ העולם עניני כל את גם מקריב

בו124מדבר) ביתר126(ובקרבן125שכלולים זה הרי ― (

כמה באמצעות הדבר מתבטא כאשר עוז וביתר שאת
אשר באחדות, שנמצאים מישראל, עשיריות וכמה
סיבת מבטלת ישראל בני בין ואחדות האהבה

ותיכף127הגלות (גלות), המסובב מתבטל ― ובמילא ,
הגאולה. באה ממש ומיד

שבת ― זכאי זמן זה הרי לכך שנוסף ובפרט
התגברות כשנעשית מנחה, תפילת בזמן באב תשעה
― לזה ונוסף צדקנו, משיח ו)מזל ד(לידת חדשה

תיבות' 'ראשי ה'תשנ"א, פלאותpנתyהיהzיוdבשנת
והשלימה` האמיתית הגאולה של להנפלאות עד ראנו,

אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי נאמר (שעליהם
).128נפלאות"

זמן הם זה, ומקום זה שזמן ― מובן האמור ומכל
צדקנו. משיח לביאת מסוגלים הכי ומקום

שלימה, באמונה מאמין שיהודי ― ובפשטות
ועוסק בתורה הוגה דוד מבית "מלך צדקנו, שמשיח

כו'" (עלֿידיֿזה129במצוות ודאי" "משיח ובתור ,

נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה והצליח ש"עשה
יבוא130ישראל") הכנסת, לבית ממש כעת נכנס ―

את מוליך הוא לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו
עיר לירושלים הקודש, לארץ ישראל כלל בתוך כולם

השלישי, המקדש לבית הקודש, להר הקודש,

בשבת ממש זה ברגע ממש, ומיד תיכף ― וכאמור
― במנחםֿאב שעשירי כך ה'תנש"א, באב תשעה
טוב ליום נהפך קודש, נעשה ― קודש יהיה עשירי

ולשמחה, ולששון

במנחםֿאב, עשר אחד ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
(שבפרשתנו מחורב" יום עשר "אחד עם ),131שקשור

הגילוי (חורב), סיני בהר תורה דמתן עשר אחד בחינת
הכתר) פנימיות (עד כתר היא132דבחינת שתורה כפי ,

ספירות', מה'עשר למעלה מעלה, למעלה בשורשה
(כך ספירות' ה'עשר בכל מזה נמשך זה עם וביחד
ובעבודת יום"), עשר מ"אחד "מהלך" כבר שישנו
את לנו נתן ("אשר התורה דברכת הענין ― האדם
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א.113) רעג, זח"ג
רפמ"ב.114) תניא
וש"נ.115) ואילך. 182 ע' ח"ל לקו"ש ראה
ואתחנן.116) ר"פ פרש"י
ראשון117) בית גם בתוכו כולל השלישי שביהמ"ק זה על נוסף

בשני שנתמשכנו מקדשות הב' משכן", המשכן פקודי "אלה שני, ובית
המשכון). ענין (כפשטות לע"ל ויוחזרו פקודי) ר"פ (פרש"י חורבנין

ז.118) נו, ישעי'
ר"פ119) פרש"י יתרו. ס"פ מכילתא ה"ו. פ"ב מכות ירושלמי

הל' רמב"ם (במשנה). ב פו, סנהדרין מ"ד. פ"ה מדות משפטים.
הי"ב. פי"ד סנהדרין

תשמ"ז120) בשבט וט"ו בשבט עשירי בין מכתב בארוכה ראה
תשמ"ז. תרומה ש"פ שיחת ואילך). 414 ע' ח"ב תשמ"ז (התוועדויות

וש"נ.
כח.121) יד, משלי
ב.122) א, ויקרא
שני.123) אדר כ יום" "היום ואילך. ב ב, ויקרא לקו"ת ראה

ב).124) (מג, פל"ד תניא ראה
פל"ח.125) תניא ראה
ובכ"מ.126) ויקרא. ר"פ (להאריז"ל) המצוות טעמי ראה
ב.127) ט, יומא
טו.128) ז, מיכה
ה"ד.129) פי"ד מלכים הל' רמב"ם
שם.130) רמב"ם
ב.131) א,
עטר"ת132) סה"מ יט. ע' פרשתנו אוה"ת מח. ע' אור יהל ראה

ועוד. תקפז. ע'

`"ypz (dgcp) a`a dryz ,oefg zay ,mixac zyxt zay zegiyn

ezxezשל תורתו ,"d"awd"גנוזה "חמדה כפי133, עד ,

חד כולא וקודשאֿבריךֿהוא שבא134שאורייתא ,(

(עם לומד שיהודי תורה עניני בפרטי אחרֿכך ונמשך
אחד ביום הגילוי ישנו ועלֿדרךֿזה נפשו). כחות עשר

חודש בכל בחודש135עשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

הגילוי ועם (כנ"ל), הגאולה עם שקשור ― מנחםֿאב
תצא" מאתי חדשה הגילוי136ד"תורה שלימות ―

שבתורה עשר אחד בחינת מחורב", יום עשר ד"אחד
"תצא", של ובאופן יתברך, עצמותו "מאתי", חדשה

מזה. שלמטה הדרגות בכל המשכה

בימים הגאולה שישנה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
בוקר, ויהי ערב דויהי כפליים ― שני יום זה, שלאחרי

טוב כי בו שהוכפל שלישי לתושיה137יום כפליים ,138

תושיה נקראת גאולה139(שתורה עם קשור שכפל ,(140,

זוגו (בן חמישי ויום ראשון), דיום זוגו (בן רביעי ויום
שלישי), דיום זוגו (בן ששי ויום שני), דיום

חמשה ― זה הששי יום ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
חודש דכל באשלמותא סיהרא כשקיימא באב, עשר

ללבנה ומונין דומין וישראל עתידים141אב, והם ,

כמותה .142להתחדש

.È"בא (משיח) זה ש"הנה מאמין" ש"אני הגם
שעליו ליהודי, מורה התורה ― (כנ"ל) ממש זה ביום
מצבו לפי ובשלימות כדבעי עבודתו לעשות תמיד
והכנה מתאימות, הכנות עשיית ― כולל בהווה,

מחר143רבתי לעשות שעליו הקדושה לעניני ,

זמן. ולאחר ומחרתיים
לקבל בזה, וכיוצא אלו בהתוועדויות וכרגיל
ומצו תורה עניני בכל להוסיף טובות ות,החלטות

חוצה, המעיינות והפצת והיהדות התורה ובהפצת
― ההחלטות) קבלת (לפני ולהוסיף להקדים ונהוג
שיבוא לו" "אחכה כי יתעכב", משיח חסֿושלום "אם
בזאת מבהירים במילא (כנ"ל), ממש זה ביום

בזמן העבודה עם (בשייכות הטובות שההחלטות
יתעכב". משיח חסֿושלום "אם הם הגלות)

ויהיה ישאר המשיח, ביאת לאחר גם ובאמת,
בזמן הטובות) (והחלטות והעבודה מהתורה המשך

הביאור כידוע ז"ל144הגלות, חכמינו "אשרי145במאמר
והכלי שההכנה בידו", ותלמודו לכאן שבא מי

בגאולה ועלֿדרךֿזה בגןֿעדן והעבודה ,146להגילויים

קשור שרובו הזה, בזמן בידו" "תלמודו עלֿידי זה הרי
את "לוקחים" ועלֿידיֿזה הגלות, ומקום זמן עם
שגןֿעדן, (אףֿעלֿפי ולעתידֿלבוא בגןֿעדן התורה
היפך הם הרי ― גאולה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
בזמן העבודה לכללות בנוגע ועלֿדרךֿזה הגלות).
המשיח ימות של הזה השלימות "תכלית אשר הזה,
זמן כל ועבודתינו במעשינו תלוי כו' המתים ותחיית

הגלות" עלֿידי147משך דוקא נעשית ש"גאולה" עד ,

ב"גולה" עולם של דאלופו האל"ף את לגלות העבודה
גאולה .148(גלות),

ימים עם בקשר טובות החלטות ― לפועל ובנוגע
אלו:

במשפט "ציון חזון שבת הפטרת לסיום בהתאם
בצדקה" ושביה על30תפדה קאי ש"משפט" ―

אשר149תורה המצוות כל כללות על קאי ו"צדקה"
צדקה במצות אלו150נכללים בימים שיוסיפו ―

מצות - ובמיוחד המצוות, וקיום התורה בלימוד
ועלֿאחתֿ המותר), (באופן זה שבת ביום החל צדקה,

ראשון וביום שבת במוצאי יום151כמהֿוכמה ובמוצאי
זה. שלאחרי ובימים ראשון,

למה בהמשך הרי ― עצמו (תורה) וב"משפט"
זה שלפני בהתוועדויות עודשדובר לעורר המקום כאן ,

להמשיך, יתעכב, משיח חסֿושלום שאם מחדש, פעם
בעיניך יהיו יום (בכל והתחזקות חדשה ובחיּות

הש"ס152חדשים במסכתות "סיומים" לערוך ,(

שבת ביום ― כולל הימים", ב"תשעת ("משפט")
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ב.133) פח, שבת
ח"ב134) א. כד, ח"א זהר וראה רפכ"ג. פ"ד, בתניא הובא זהר

ועוד. א). (סד, תכ"ד ב). (כא, ת"ו תקו"ז א. ס,
ואילך.135) 6 ע' ח"ג תשמ"ט התוועדויות גם ראה
ג.136) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
ז.137) א, בראשית פרש"י
רפמ"ו.138) שמו"ר ו. יא, איוב
סכ"ב.139) אגה"ק וראה ב. כו, סנהדרין
תרכ"ז.140) לך לך ד"ה א. תערד, לך אוה"ת לך. ר"פ יל"ש ראה

ועוד. תר"ל.
ועוד.141) ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה
לבנה.142) קידוש ברכות נוסח
ערך143) תלמודית אנצינקלופדי' וראה ובכ"מ. ב. ד, ביצה ראה

וש"נ. ס"ג. (א) הזמנה

ובכ"מ.144) ד. כב, שה"ש ג. ו, ואתחנן לקו"ת ראה
ח.145) פ"ט, קה"ר א. נ, פסחים
בהערה.146) 570 ע' חכ"ד לקו"ש ראה
רפל"ז.147) תניא
(התוועדויות148) זו שנה אמור וש"פ אחו"ק ש"פ שיחת ראה

ואילך). 217 ע' ואילך; 177 ע' ח"ג תנש"א
דברים.149) ר"פ לקו"ת
ב).150) (מח, פל"ז תניא ב. ט, ב"ב ראה
מנת151) על דולר של שטרות נתן שליט"א אדמו"ר שכ"ק להעיר

אמירת לאחרי באב, עשירי ליל שבת, במוצאי ― לצדקה לחלקן
― שלישית ופעם מנחה, תפילת לאחרי באב בעשירי וכן איכה.

ערבית. תפילת לפני השיחה .l"endלאחרי

טז.152) כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י
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ezxezשל תורתו ,"d"awd"גנוזה "חמדה כפי133, עד ,

חד כולא וקודשאֿבריךֿהוא שבא134שאורייתא ,(

(עם לומד שיהודי תורה עניני בפרטי אחרֿכך ונמשך
אחד ביום הגילוי ישנו ועלֿדרךֿזה נפשו). כחות עשר

חודש בכל בחודש135עשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

הגילוי ועם (כנ"ל), הגאולה עם שקשור ― מנחםֿאב
תצא" מאתי חדשה הגילוי136ד"תורה שלימות ―

שבתורה עשר אחד בחינת מחורב", יום עשר ד"אחד
"תצא", של ובאופן יתברך, עצמותו "מאתי", חדשה

מזה. שלמטה הדרגות בכל המשכה

בימים הגאולה שישנה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
בוקר, ויהי ערב דויהי כפליים ― שני יום זה, שלאחרי

טוב כי בו שהוכפל שלישי לתושיה137יום כפליים ,138

תושיה נקראת גאולה139(שתורה עם קשור שכפל ,(140,

זוגו (בן חמישי ויום ראשון), דיום זוגו (בן רביעי ויום
שלישי), דיום זוגו (בן ששי ויום שני), דיום

חמשה ― זה הששי יום ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
חודש דכל באשלמותא סיהרא כשקיימא באב, עשר

ללבנה ומונין דומין וישראל עתידים141אב, והם ,

כמותה .142להתחדש

.È"בא (משיח) זה ש"הנה מאמין" ש"אני הגם
שעליו ליהודי, מורה התורה ― (כנ"ל) ממש זה ביום
מצבו לפי ובשלימות כדבעי עבודתו לעשות תמיד
והכנה מתאימות, הכנות עשיית ― כולל בהווה,

מחר143רבתי לעשות שעליו הקדושה לעניני ,

זמן. ולאחר ומחרתיים
לקבל בזה, וכיוצא אלו בהתוועדויות וכרגיל
ומצו תורה עניני בכל להוסיף טובות ות,החלטות

חוצה, המעיינות והפצת והיהדות התורה ובהפצת
― ההחלטות) קבלת (לפני ולהוסיף להקדים ונהוג
שיבוא לו" "אחכה כי יתעכב", משיח חסֿושלום "אם
בזאת מבהירים במילא (כנ"ל), ממש זה ביום

בזמן העבודה עם (בשייכות הטובות שההחלטות
יתעכב". משיח חסֿושלום "אם הם הגלות)

ויהיה ישאר המשיח, ביאת לאחר גם ובאמת,
בזמן הטובות) (והחלטות והעבודה מהתורה המשך

הביאור כידוע ז"ל144הגלות, חכמינו "אשרי145במאמר
והכלי שההכנה בידו", ותלמודו לכאן שבא מי

בגאולה ועלֿדרךֿזה בגןֿעדן והעבודה ,146להגילויים

קשור שרובו הזה, בזמן בידו" "תלמודו עלֿידי זה הרי
את "לוקחים" ועלֿידיֿזה הגלות, ומקום זמן עם
שגןֿעדן, (אףֿעלֿפי ולעתידֿלבוא בגןֿעדן התורה
היפך הם הרי ― גאולה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
בזמן העבודה לכללות בנוגע ועלֿדרךֿזה הגלות).
המשיח ימות של הזה השלימות "תכלית אשר הזה,
זמן כל ועבודתינו במעשינו תלוי כו' המתים ותחיית

הגלות" עלֿידי147משך דוקא נעשית ש"גאולה" עד ,

ב"גולה" עולם של דאלופו האל"ף את לגלות העבודה
גאולה .148(גלות),

ימים עם בקשר טובות החלטות ― לפועל ובנוגע
אלו:

במשפט "ציון חזון שבת הפטרת לסיום בהתאם
בצדקה" ושביה על30תפדה קאי ש"משפט" ―

אשר149תורה המצוות כל כללות על קאי ו"צדקה"
צדקה במצות אלו150נכללים בימים שיוסיפו ―

מצות - ובמיוחד המצוות, וקיום התורה בלימוד
ועלֿאחתֿ המותר), (באופן זה שבת ביום החל צדקה,

ראשון וביום שבת במוצאי יום151כמהֿוכמה ובמוצאי
זה. שלאחרי ובימים ראשון,

למה בהמשך הרי ― עצמו (תורה) וב"משפט"
זה שלפני בהתוועדויות עודשדובר לעורר המקום כאן ,

להמשיך, יתעכב, משיח חסֿושלום שאם מחדש, פעם
בעיניך יהיו יום (בכל והתחזקות חדשה ובחיּות

הש"ס152חדשים במסכתות "סיומים" לערוך ,(

שבת ביום ― כולל הימים", ב"תשעת ("משפט")
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ב.133) פח, שבת
ח"ב134) א. כד, ח"א זהר וראה רפכ"ג. פ"ד, בתניא הובא זהר

ועוד. א). (סד, תכ"ד ב). (כא, ת"ו תקו"ז א. ס,
ואילך.135) 6 ע' ח"ג תשמ"ט התוועדויות גם ראה
ג.136) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
ז.137) א, בראשית פרש"י
רפמ"ו.138) שמו"ר ו. יא, איוב
סכ"ב.139) אגה"ק וראה ב. כו, סנהדרין
תרכ"ז.140) לך לך ד"ה א. תערד, לך אוה"ת לך. ר"פ יל"ש ראה

ועוד. תר"ל.
ועוד.141) ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה
לבנה.142) קידוש ברכות נוסח
ערך143) תלמודית אנצינקלופדי' וראה ובכ"מ. ב. ד, ביצה ראה

וש"נ. ס"ג. (א) הזמנה

ובכ"מ.144) ד. כב, שה"ש ג. ו, ואתחנן לקו"ת ראה
ח.145) פ"ט, קה"ר א. נ, פסחים
בהערה.146) 570 ע' חכ"ד לקו"ש ראה
רפל"ז.147) תניא
(התוועדויות148) זו שנה אמור וש"פ אחו"ק ש"פ שיחת ראה

ואילך). 217 ע' ואילך; 177 ע' ח"ג תנש"א
דברים.149) ר"פ לקו"ת
ב).150) (מח, פל"ז תניא ב. ט, ב"ב ראה
מנת151) על דולר של שטרות נתן שליט"א אדמו"ר שכ"ק להעיר

אמירת לאחרי באב, עשירי ליל שבת, במוצאי ― לצדקה לחלקן
― שלישית ופעם מנחה, תפילת לאחרי באב בעשירי וכן איכה.

ערבית. תפילת לפני השיחה .l"endלאחרי

טז.152) כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י
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ולאחריֿזה סעודה), עם בשבת הסיום (ולקשר זה קודש
(באופן באב עשירי ראשון וביום שבת במוצאי גם ―

ראשון, יום במוצאי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה המותר),

עשר חמשה עד ― שלאחריֿזה שהימים והיות
משיח אם הרי ― באב לתשעה המשך הם ― באב
מציעים, ― הבאים בימים חסֿושלום יתעכב
שלאחריֿזה, בימים גם "סיומים" בעריכת שימשיכו
ה"סיום" ולקשר בכלל. ועד באב, עשר חמשה עד
המתאים ובמקום לצדקה. נתינה עם גם (ב"משפט")
לרבנן" טבא "יומא ― ה"סיום" את גם לקשר ―153

והתוועדות. סעודה עם ―

במקומות הן האפשרי, מקום בכל זה לפרסם ויש
בזה, שימשיכו ― שלפניֿזה בימים זאת קיימו שכבר
במקומות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה וחיזוק, חיּות ובתוספת
ויפעלו לשם שיגיעו ― הגיע לא הפרסום שאליהם
ב"משפט" ולהוסיף שם, גם "סיומים" לעשיית

בכלל. וב"צדקה"

.‡Èהבא הששי יום ― באב עשר חמשה עם בקשר
ומקום מקום בכל שיעשו כדאי ― לטובה עלינו
יהודים, לקבץ גדולה, בשמחה גדולה התוועדות
― טוב ומה תורה, דברי ולדבר וטף, נשים אנשים
ולקבל לצדקה, נתינה ולתת מסכת, "סיום" לעשות
ובכל ומצוות תורה עניני בכל להוסיף טובות החלטות

טובים. ענינים
הששי ביום זו בשנה חל באב עשר שחמשה והיות
לעשיית בנוגע שאלה להתעורר יכולה (שאז
לששי, אור בליל ההתוועדות שיעשו התוועדות),
את יוריד זה הרי גדולה, בשמחה גדולה והתוועדות

השאלות. כל

לבב, וטוב שמחה מתוך התוועדות ― ובהדגשה
כחמשה לישראל טובים ימים היו ש"לא לכך בהתאם
שמחת בדוגמת גדולה, הכי לשמחה עד באב", עשר
דט"ו גדול טוב' ו'יום השמחה קשורה שבה נישואין,

("שבהן גורסין154באב (ויש ירושלים בנות155בנות :

ובפרט כו'"). בכרמים וחולות כו' יוצאות ישראל)
באב), תשעה (לאחרי אלו שבימים ישראל מנהג עלֿפי
שזה (ובפרט בישראל וחתונות בשידוכין מרבים

ב"שלו בזה ההפסק השבועות").לאחרי שת

.·Èבשנה באב עשר דחמשה שהקביעות ולהוסיף,
ביום (אתםiyydזו ישראל בני עבודת סיום על מרמז

אדם אלף156קרויין כנגד) הששי ביום שנברא ,

ומנוחה157הששי שבת שכולו לה"יום והכנה ערב ,

(גילוי חנם" "מתנת של באופן עד העולמים", לחיי
"ואתחנן עלֿידי נפעל שזה כפי עלֿדרך בערך), שלא

ה'". אל
"חצות" לאחרי עצמו, הששי באלף בעמדנו ובפרט

ה'ת"ק שנת לאחרי השונים158האלף, הקיצים ולאחרי ,
תר"ח בשנת חלפו, תרס"ו159שכבר ―160ושנת עד ,

לאלתר לתשובה "לאלתר דורנו נשיא של ההכרזה
תש"אֿתש"ג) (בשנות אלו161לגאולה" בשנים אשר ,

ובהמשך התורה. פנימיות בגילוי ויותר יותר ניתוסף
המעיינות הפצת ― עד ועוד, עוד בזה ניתוסף השנים
ולא בעולם, נדחת בפינה אפילו תבל, קצוי בכל חוצה
חוצה, המעיינות דהפצת התוצאות לשם שהגיעו רק

בעצמם. התורה דפנימיות המעיינות גם אלא

.‚Èועוד באב, עשר חמשה קודם שעוד ויהיֿרצון,
כבר ―תבוא ממש ומיד תיכף עד שלפניו, הימים לפני
שמחה גדולה, הכי השמחה את נחגוג ואזי הגאולה,
שבאה זה על ―השמחה והגבלה מדידה מכל שלמעלה

צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה
מ"בית היציאה על תודה קרבן עלֿזה ויביאו
שיחיד מזה (במכלֿשכן דהגלות הכללי האסורים"
יוצא ― יחיד ― שהוא על תודה בקרבן מחוייב
חסדו לה' "יודו שלו), הפרטי האסורים מבית

אדם" לבני מנחה162ונפלאותיו לפני שאומרים (כפי
ארבעת כל על ההודאה שבת), בערב הששי, ביום
בדרושי כמבואר ― גלות עם קשורים שכולם הענינים

אדמו"ר מו"ח דכ"ק שבזה163הגאולה לומר [ויש
לגאולה"]. ה"לאלתר התחיל

עד זה, שלאחרי בימים השמחה את וממשיכים
זה, ולפני ― עשר דחמשה גדול טוב' ה'יום שחוגגים
כו', לשמחה שיהפך באב דעשירי גדול טוב' ה'יום
מכל שלמעלה גדולה בשמחה ― זה שלאחרי וימים
ש"לא ז"ל חכמינו להוראת בהתאם והגבלה, מדידה
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סכ"ו.153) סרמ"ו יו"ד רמ"א ואילך. סע"ב קיח, שבת
ב).154) (כו, שם תענית משנה
ע'155) חי"ט לקו"ש וראה וש"נ. למשניות. נוסחאות שינויי ראה

.2 הערה 80

ובכ"מ.156) רע"א. סא, יבמות
ג.157) ב, בראשית ובחיי רמב"ן ראה
וש"נ.158) .183 ע' ח"ב תש"נ התוועדויות ראה
אדמו"ר159) אגרותֿקודש .237 ע' שלום תורת השיחות ספר ראה

תפה. ע' ח"א מוהריי"צ
בהוספות.160) תרס"ו בהמשך (נדפסה תש"ל אחש"פ שיחת ראה

.(209 ע' ח"ז לקו"ש
תש"אֿתש"ג161) והקדושה" ב"הקריאה קורא" "קול

תח ואילך. שעז ואילך. שסא ע' ח"ה מהוריי"צ אדמו"ר (אגרותֿקודש
ואילך). תל ע' ח"ו ואילך.

ח.162) קז, תהלים
ואילך).163) ריא (ע' הב' הגומל ברוך ד"ה תרפ"ז סה"מ
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נעלה באב", עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו
רגלים בשלש לשמחה" ד"מועדים מהשמחה יותר
התורה), מן שמחה' 'שלמי מקריבים שאז (אףֿעלֿפי
דפורים ידע" דלא "עד משמחת אפילו נעלה 164ויותר

שעברו, בשנים תורה דשמחת והשמחה

ההתוועדויות כל את לחגוג ימשיכו ועלֿדרךֿזה
ממדידה למעלה שמחה עם ― ואדרבה ושמחות,

" שדוקא (כיון פינו"f`―`lniוהגבלה ),165שחוק

שכתוב כמו ― נישואין בשמחת השלימות גם 166כולל

ירושלים, ובחוצות יהודה בערי ישמע אלקינו ה' "מהרה
כו'", כלה וקול חתן קול שמחה, וקול ששון קול

דכנסת הנישואין ― גדולה הכי להשמחה עד
והשלימה האמיתית בגאולה והקב"ה, .167ישראל

שכן, ממש. זה ביום ממש, ומיד תיכף וכאמור,
הענינים, כל כבר שסיימו פעמים, וכמה כמה כמדובר
בנוגע ועלֿדרךֿזה למעלה, ומוכן עומד המקדש ובית
כל ישנם לסעודה", מוכן "הכל כבר ― הענינים לכל
והמפתח התיבה ונתנו סגורה, כבתיבה מוכנים הענינים

יהודי ,168לכל

יצעק שיהודי ― הוא מחכים שעליו היחידי הדבר
" תזכורת: ועוד ותביעה בקשה עוד עם צעקה, crעוד

izn...!?"

עכשיו נכנס צדקנו שמשיח פועל הוא ועלֿידיֿזה
בתוך כאן היהודים כל את ולוקח הזה, הכנסת לבית
הקודש, עיר ירושלים הקדושה, לארצנו ישראל כלל
חזון בשבת ועוד השלישי, המקדש לבית הקודש, להר

ל"ותחזי זוכים ― לציון169נהזה בשובך עינינו
ממש. ומיד תיכף ― העיקר והוא ועוד ברחמים",
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ב.164) ז, מגילה
א.165) לא, ברכות ב. קכו, תהלים
נישואין.166) ברכות דנוסח אחרונה ברכה
אֿב.167) מח, שה"ש בלקו"ת נתבאר ספט"ו. שמו"ר

וש"נ.168) .289 ע' חכ"ח לקו"ש ראה
(169.27 הערה הנ"ל הצ"צ לשון ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc - dcp(ycew zay meil)

àøîâ
iaxe xfril` iax zwelgn mrh x`al ,`ziixa d`ian `xnbd

:ryediéøáãì ,òLBäé éaøì øæòéìà éaø Bì øîà ,àéðzEelry ©§¨¨©©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¦§¨¤
,iriayde oey`xd meid oeaygl mdläðBî äzàmiiwp dray ©¨¤

ïéâeøéña,belice dwqtda -åixdäøîà äøBzä(gk eh `xwie) dafa §¥¦©©¨¨§¨
e mini zraW DN dxtqe','øäèz øçàoeyle'øçà'didiy rnyn §¨§¨¨¦§©¨¦§©©¦§¨©©

`edy cg` onfïleëì øçàonf didiy `le ,minid zray lkl - ©©§¨
ote`a mitevx eidi `l` ,df mei ixg` cxtp onfe df mei ixg` cxtp

äàîeè àäz àlLdaif lyòLBäé éaø Bì øîà .ïäéðéa ú÷ñôî ¤Ÿ§¥§¨©§¤¤¥¥¤¨©©¦§ª©
,xfril` iaxläzàåm`d ,oibexiqa zepnl xyt` i`y zxn`yéà §©¨¦

éø÷ äàøL áæa äãBî äzàezxitq inin cg`a,åokCléäL øéæða ©¨¤§¨¤¨¨¤¦§§¨¦¤¦¥
d zg` zgzúBëëñ[ux`d lr mikkeqd oli` itpr-]åzg` zgz ok §¨§

dúBòøt[ux`d lr zelid`ne xcbd on zehlead zelecb mipa`-] §¨
,[zn my xeaw `ny wtq yiyïéâeøéña äðBnL,xifpd oke ,afdy - ¤¤§¥¦

`l` xzeq epi`e ,mi`ad minid mr mincewd minid z` oipnl sxvn
,meid eze`åixdäøîà äøBzäxacna) i`ce zna `nhpy xifp iabl ©©¨¨§¨

(ai e,'eìté íéðBLàøä íéîiäå'zexifp zepnle xefgl jixvy §©¨¦¨¦¦¦§
jixvy zexifpae daifa dxn` dxezdy it lr s`y ixd .dligzak

.mitevx eidiy ila xetql ote` mda epivn ,mitevx minid eidiy
:`xnbd zxxanøæòéìà éaøåxifpe afn `ed s` cnl `l recn §©¦¡¦¤¤

,xaq xfril` iax :`xnbd daiyn .oibexiqa zepnl xyt`yàîìLa¦§¨¨
íúäzii`x iabl ik mincewd minid z` xzeq epi` ,ixw d`xy afa ¨¨
ixw(áì åè àø÷éå) àðîçø øîà 'dá äàîèì'rnyn 'da' oeyle , §¨§¨¨¨©©£¨¨

dîBé àlà úøúBñ dðéàL.cala dii`xd mei -éôelçéà íeMî éàå ¤¥¨¤¤¤¨¨§¦¦¦©¥

mincewd minid z` xezqzy opaxcn xingdl yiy xn`z m`e -
ixd ,mze` zxzeq dpi` aef zii`x mby exn`i `nyéø÷ ìòáa áf̈§©©§¦

ólçéî àìipy md ixwe daify iptn ,dfa df mtilgdl erhi `l - Ÿ¦©©
iable .mipey mipiiprøôe úBëëñ éab ìò CléäL øéæðénð úBòoi` ¨¦¤¦¥©©¥§¨§¨©¦

mby exn`i `ny mincewd minid z` xezqiy opaxcn xingdl
ixdy ,mzxzeq dpi` zi`ce zn z`neh,àúééøBàcî,xezql ick ¦§©§¨

ïðéòa àélòî ìäà,i`ce znd lde`l qpkiy mikixv -àeä ïðaøå Ÿ¤§©§¨¨¦©§©¨¨
øeæâc,[mei eze` xezqiy zerxte zekkq zgz jldna exfby md - §¨

åc oic `edy wtq lde`a ,ïðaø`edy i`ce lde`àì ,àúééøBàã §©¨¨§§©§¨Ÿ
àëä ìáà .ólçéî,iriaye oey`x dwcay daf iablïðéLééç éà ¦©©£¨¨¨¦¨§¦©
÷ôña éàæç àîìcmini mze`a dz`x `ny miyyeg ep` m` - ¦§¨£©§¨¥

ok it lr s`e ,oeaygl mze` mitxvn `l okle miizpiay miwteqn
,mitxvn oey`xd meid z`a éôelçéàì éúàdaif d`ex,éàcåik ¨¥§¦©¥§©©

,mda dz`xy iptn miizpiay minid z` ef dzpn `ly dny eaygi
.oeaygl oey`xd meid dl dlri `ly xefbl mikixv eid minkge

øæòéìà éaø éøác ïéàøð ,éøîà ïBòîL éaøå éñBé éaø ,éðzxn`y ¨¥©¦¥§©¦¦§¨§¦¦§¦¦§¥©¦¡¦¤¤
,oeaygl dl miler miizpiay minid mbyòLBäé éaø éøácîwxy ¦¦§¥©¦§ª©

,miizpia dz`x `ny yeygp m` ik .dl miler iriaye oey`x mei
.oey`x mei mb xezqz `l recnàáé÷ò éaø éøáãåeidiy jixvy §¦§¥©¦£¦¨

oi`xp ,miweca mlek.øæòéìà éaøk äëìä ìáà .ïlek éøácî¦¦§¥¨£¨£¨¨§©¦¡¦¤¤
e ,ïBLàø íBé ïîöò e÷ãaL äáfäå áfä ,eäì àéòaéàa aey ewcaíBé ¦©§¨§©¨§©¨¨¤¨§©§¨¦

déðéîL,mzxitq ini zray xg`l `edyemdipya,øBäè eàöî §¦¦¨§¨
íéîiä øàLemiizpiay,e÷ãa àì §¨©¨¦Ÿ¨§
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המשך ביאור למס' נדה ליום שבת קודש עמ' ב
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
,Ï‡¯˘ÈÏ ‰˘Ó È¯·„ Ï˘ Ì�ÎÂ˙Ï ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È�˘

Ì‰È�È· Ï„·‰‰Â
הפסוק בני1על אל משה דבר שנה... בארבעים "ויהי

דבריו לגבי פשטנים שני של פירושים שני יש ישראל..."

לישראל: משה של

מספרי מביא רש"י תוכחה2(א) דברי אלו שהיו ,

למיתה"). סמוך אלא הוכיחן ("שלא

עד כולה התורה כל להם "החזיר אומר: ספורנו (ב)

בכלל" .3הנה

והא "הא כי זה, את זה סותרים אינם הפירושים שני

בו") נמצאים זה וגם זה (=גם ביה" דברים4איתנהו בספר :

כולה" התורה "כל על חזרה וגם תוכחה, דברי ,5ישנם

– בשמו המפרשיםdpynכמודגש שני בין ההבדל תורה.

העיקר. מהו הדגש, מה על הוא:

דברים ספר על מוסב משה..." "דבר להבין: יש אך

דברי (א) – הדברים ששני לומר, כך, אם ויש, כולו,

להם שיש או זה, את זה כוללים – תורה משנה (ב) תוכחה

משותף. תוכן

.·
ÌÈ˘ÓÂÁÏ "ÌÈ¯·„" ÔÈ· Ï„·‰‰ ÏÚ ‡¯Ó‚‰ È¯·„

ÌÈ¯Á‡‰
ספר לבין הראשונים הספרים ארבעת שבין ההבדל על

בגמרא נאמר "מפי6דברים הם הראשונים שארבעת ,

עצמו". "מפי משה אמר תורה משנה ואת הגבורה",

אמר שמשה וחלילה, חס הכוונה, אין עצמו" ב"מפי

עצמיים דברים תורה" שרש"יelyn7ב"משנה כפי אלא ,

אחר במקום להם8מסביר שונה היה מאליו לאו "משה :

ומגיד חוזר והיה הוא שקבלה כמו אלא תורה... משנה

כתוב היה האחרונות בדברות שכתוב מה וכל להם,

בתוספות שנאמר וכפי בסיני"; שמע וכן שמה9בלוחות ,

הקודש". "ברוח היה אמרם" מעצמו ש"משה

את משה אמר לא תורה במשנה גם אם להבין: וצריך

"elyדבריו – הקודש ברוח אלא ,dpikyמתוך מדברת

שלכן10גרונו" ,11" הוא12מטר..."izzpeאמר הוי' "רוח כי ,

עצמו"?13שדיבר" "מפי כך על נאמר מדוע כך, אם –

הגמרא דברי על גם קיימת שאלה ש"אפילו14אותה ,

דריש" תורה במשנה בעלמא, סמוכים דריש דלא למאן

הוא תורה במשנה סמוכים, דורש שאינו מי (=אפילו

וראב"ן מפי15דורשם) התורה דכל משום "וטעמא מסביר:

שסידר משה אבל ומאוחר מוקדם ואין נאמרה הגבורה

להדרש". אלא סידר לא פרשה, אחר פרשה תורה משנה

"ברוח תורה' ה'משנה את אמר משה בזה: מובן ואינו

במשה, דברים בחומש הסדר תלוי כן, אם ומדוע, הקודש",

הועברו הם שגם הראשונים, הספרים בארבעת אשר בעוד

כך? הדבר אין משה, באמצעות ישראל לבני

.‚
ÌÏÂÚ‰ ÔÓ ˙ÈÏÚ� ‰¯Â˙‰

לכך: ההסבר

שנה.16חז"ל באלפיים לעולם קדמה שהתורה אומרים
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ג.1) א, פרשתנו

א.2) א, עה"פ וכן עה"פ.

פרש"י3) וראה מואב. בערבות ונשתלשו וש"נ): ע"ב. ריש (ו, חגיגה ראה

ה. א, פרשתנו מפרש"י ולהעיר בהר. ר"פ עה"ת פרש"י ונשתלשו. ד"ה שם

ועוד.4) פרשתנו. ריש המור צרור דברים. לספר הרמב"ן הקדמת ראה

וחוזר5) תורה משנה הוא דברים ספר האזינו: פ' להאריז"ל טעהמ"צ ראה

סע"ב): (קטו, זבחים מפרש"י ולהעיר כו'. ראשונים שבחומשים מה כל וכולל

מואב, בערבות כו'.dpyndxezונשתלשו

(6" איתא בגמרא – ב. לא, (ועיי"שzellwמגילה תורה" שבמשנה

אבל .13 הערה דלקמן בזהר וכ"ה כג), כח, תבא פרש"י משה. ד"ה בפרש"י

ש"ך וראה אמרן. עצמו מפי משה תורה משנה דאקרי האי א: רסא, בזח"ג

פרשתנו. ריש אוה"ת בארוכה וראה ועוד. פרשתנו. ריש אוה"ח עה"ת,

משה7) אמר אם אחת, תיבה אפילו ה'.. מעם התורה שאין "האומר שהרי

envrאמרו itnה"זxtekפיה"מ ה"ח. פ"ג תשובה הל' רמב"ם – בתורה"

תפלה הל' רמב"ם – דכולהי ואבוהן השמיני. יסוד חלק פ' סנהדרין להרמב"ם

ה"ו*. פי"ג

צוך.8) כאשר ד"ה ב נו, סנהדרין

משה.9) ד"ה שם מגילה

(10.69 ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש נסמן

א.11) נ, בחקותי לקו"ת

יד.12) יא, עקב

בי'.13) דאחיד קול ההוא מפי עצמו מפי א): רסה, רע"א. (ז, זח"ג ראה

א.14) ד, יבמות ב. כא, ברכות

תוספות15) על ופליג שם). יבמות רנשבורג מהר"ב בהגהות (נעתק לד סי'

שם. וריטב"א רמב"ן וכי. סד"ה שם יבמות

מט,16) זח"ב ד'. וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ג. צ, תהלים מדרש ראה

ועוד. א.

xtq lk la` dxez dpynay zellwa wx edfc l"vkr ..dxeabd itnl dnec f"i` t"kr n"n ,w"dexae 'qezd 'ky s`e :(686 'r) my m"anxd lr miyecig v"vdl mipic iwqta (*

.exn` dxeabd itn dyn dxez dpyn

dxeabd itn jl 'idi `le ikp`" cre "dxeabd itn"a zebxc dnkc l"vkr k"d`la ixde ,(6 dxrd lirlc b"gf) "zellw" xkfp `ly mewna ok yxtl ezpeek oi` dxe`kl la`

.(`"rx ,ck zekn) "meprny

mixac zyxt - zegiyÎihewl

בחשיבות (בעיקר) אלא בזמן, (רק) לא – תורה17"קדמה" .

כדי לפיכך, העולם. מן לחלוטין נעלית היא עצמה בפני

ה צריך לעולם, תרד עלֿידישהתורה להיעשות דבר

הצדדים שני לו שיש גם18"ממוצע", הוא –dlrpמן

וגם לחברם.jezaהעולם, יכול הוא וכך – העולם

בו שיש רבינו, משה הוא לעולם התורה בין המקשר

הקצוות ההתבטלות19שני בשיא היה הוא אחד מצד :

מ"ה"xcrdהעצמית, "ונחנו התבטלות20מציאות –

היה הוא שני ומצד לעולם, 21המציאותzenilyשמעבר

קומה" "בעל היה הוא (ולכן בעולם שהיא "עשר22כפי –

אמות23אמות" ג' רגיל: אדם של מקומתו יותר הרבה ,24(

לבין לעולם, שמעל התורה, בין לחבר היה יכול הוא וכך –

העולם.

.‰
"˙Â˘·Ï˙‰"Â "¯·ÚÓ" :¯Â˘È˜Ï ÌÈÎ¯„ È˙˘

דרכים שתי באמצעות25ישנן השפעה למעבר

:26"ממוצע"

"מעבר" דרך עם27(א) מתאחדת איננה ההשפעה –

של באופן אתzeyalzdהמקשר משנה הממוצע ואין בו,

אותה, מעביר רק הוא idy`ההשפעה, zenkמדרגה ,

לנמוכה. גבוהה

"התלבשות" דרך ההשפעה27(ב) –zyalzn

ונעש המקשר, עם משתנהומתאחדת היא שינויים. בה ים

המקבלים אחרֿכך יכולים וכך המקשר, לדרגת בהתאם

ההשגה בכלי ההשפעה את .mdlyלקבל

משנה לבין הראשונים הספרים ארבעת בין ההבדל זה

:28תורה

בדרך מקשר משה היה הראשונים הספרים בארבעת

רש"י ובלשון "מעבר", התורה29של ודברי שליח, נעשה :

בהשגתו נתפסו נשארוelyלא אלא התלבשות, של באופן

"מפי של תורה,dxeabdבדרגה במשנה זאת לעומת ,"

נתפסה ה'" "רוח אך הקודש", "ברוח שנאמר למרות

"מפי נקרא ולכן התלבשות, של בדרך משה בהשגת

,30עצמו"

ש" הדעה לפי שאפילו לכך, ההסבר גם דרישl`זהו

דריש": תורה "במשנה הרי סמוכים",

של בשכלו התלבשו לא הראשונים הספרים ארבעת

ביותר מדויק הפסוקים שסדר למרות ולכן בכל31משה, ,

הבנת לפי איננו ה"סמוכים", יותר, "עליון" הסדר זאת

סמוכים". דריש "לא ולפיכך הנבראים,

בהשגת ה' דבר התלבש שם תורה. במשנה כך לא

וגם משהxcqמשה, הבנת לפי בנוי והפסוקים הדברים

סמוכים". "דריש ולכן והנבראים,

.‰
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תורה שמשנה כך, ה' עשה מדוע להבין: יש אך
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(17.(272 ס"ע תש"ח (סה"מ תרנ"ג תילים במדרש איתא ד"ה ראה

ובכ"מ.

ביכלתו18) ולכן המשפיע אל ערך קצת איזה לו שיש מתורגמן בדוגמת

לקבל יכולים שע"י העם אל ערך ג"כ לו ויש המשפיע מן ההשפעה לקבל

המשך ואילך). קצ (ע' תרנ"ט בפנים פנים ד"ה בארוכה (ראה כו' ההשפעה

תשל"ז. מטו"מ ש"פ שיחת בארוכה וראה קבֿג). ע' תרס"ו

צ')19) מזמור (באבער) תהלים מדרש ד. פי"א, (דב"ר ממחז"ל גם להעיר

שם. פב"פ רד"ה ראה – האלקים" ולמעלה מחציו איש ולמטה "מחציו דמשה

נבואתו דרגת שבפנים: קצוות ב' בנבואתו הנביאים,dlrnlוגם מכל

ונבהלים "יראים שהיו הנביאים ככל (לא עומדו" על "עומד הי' ולאידך

פ' סנהדרין פיהמ"ש ה"ו. פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם בכ"ז ראה – ומתמוגגין")

פ"ז. פרקים ח' השביעי. יסוד חלק

זֿח.20) טז, בשלח הכתוב לשון

מכל21) הנבחר השביעי: יסוד חלק פ' סנהדרין להרמב"ם מפיה"מ להעיר

האדם. מין

ממשה.22) וכולן כו' ועשיר* גבור א): (לח, ובנדרים א. צב, שבת ראה

שם.23) שבת וראה וש"נ. ב. נד, ברכות

ביחד24) שזהו סע"ב) (ק, ב"ב ורמב"ן וברשב"ם א. מח, עירובין ראה

הראש. עם

האצבע25) שאין היד, אצבעות ע"י שכל דבר כתיבת פשוטה: הכי דוגמא

התלבשות לבד: מעבר דרך רק האצבעות דרך עובר והשכל השכל, משנה

שהשכל במדות), השכל התלבשות (כגון הנפש כחות בשאר או במוח, השכל

ע' תרס"ו המשך הבאה. שבהערה ושכר יין (ד"ה ערכם לפי בהם מתצמצם

.151 ע' לקמן הנ"ל. מטו"מ ש"פ שיחת בארוכה וראה ועוד). תכה.

פנים26) סד"ה פ"ו. ושכר יין ד"ה ב') (כרך שמיני אוה"ת בכ"ז ראה

ובכ"מ. ה'ש"ת. אור עוטה ד"ה וראה קצדֿה). (ע' שם בפנים

מ"ש27) להבין ד"ה קו"א תניא – והתלבשות דמעבר החילוק ראה

הנ"ל. ושכר יין ד"ה ובארוכה ואילך. ב פט, מסעי לקו"ת א). (קנח, בפע"ח

ועוד.

אמור28) אוה"ת ג. כ, שה"ש לקו"ת ועייג"כ ו'. ע' פרשתנו אוה"ת ראה

ואילך). שטז ע' תרכ"ו (סה"מ תתמֿמא ע'

לבד מעבר בדרך הוא דמשה דממוצע מבואר, שם בפנים פנים בד"ה

שם.zenleray(וממוצע אור עוטה ד"ה ג"כ וראה התלבשות. בדרך הוא

שלכן ו"התלבשות", ב"מעבר" מדריגות שכמה מובן, אבל – ובכ"מ)

שבעולמות דממוצע ההתלבשות בערך מעבר נק' תורה דמשנה ההתלבשות

שזה שם, פב"פ ד"ה ראה – ממש" ה' "דבר היא תורה משנה גם [שלכן

מעבר], בדרך רק הוא דמשה שהממוצע לפי הוא ממש" ה' "דבר היא שתורה

ואכ"מ. התלבשות. נק' הראשונים ספרים ד' שבערך אף

שם).29) בלקו"ת (הובא הגבורה מפי משה ד"ה שם מגילה

פמ"ג.30) – מפראג למהר"ל – ישראל תפארת ג"כ ראה

בתורה,31) ומאוחר מוקדם שאין דאף – ב) (תב, תושבע"פ של"ה ראה

בתכלית המסורת היא ובודאי השלימות בתכלית היא אשר הקדושה "תורתינו

עיי"ש. כו'", הסידור
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בחשיבות (בעיקר) אלא בזמן, (רק) לא – תורה17"קדמה" .

כדי לפיכך, העולם. מן לחלוטין נעלית היא עצמה בפני

ה צריך לעולם, תרד עלֿידישהתורה להיעשות דבר

הצדדים שני לו שיש גם18"ממוצע", הוא –dlrpמן

וגם לחברם.jezaהעולם, יכול הוא וכך – העולם

בו שיש רבינו, משה הוא לעולם התורה בין המקשר

הקצוות ההתבטלות19שני בשיא היה הוא אחד מצד :

מ"ה"xcrdהעצמית, "ונחנו התבטלות20מציאות –

היה הוא שני ומצד לעולם, 21המציאותzenilyשמעבר

קומה" "בעל היה הוא (ולכן בעולם שהיא "עשר22כפי –

אמות23אמות" ג' רגיל: אדם של מקומתו יותר הרבה ,24(

לבין לעולם, שמעל התורה, בין לחבר היה יכול הוא וכך –

העולם.

.‰
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דרכים שתי באמצעות25ישנן השפעה למעבר

:26"ממוצע"

"מעבר" דרך עם27(א) מתאחדת איננה ההשפעה –

של באופן אתzeyalzdהמקשר משנה הממוצע ואין בו,

אותה, מעביר רק הוא idy`ההשפעה, zenkמדרגה ,

לנמוכה. גבוהה

"התלבשות" דרך ההשפעה27(ב) –zyalzn

ונעש המקשר, עם משתנהומתאחדת היא שינויים. בה ים

המקבלים אחרֿכך יכולים וכך המקשר, לדרגת בהתאם

ההשגה בכלי ההשפעה את .mdlyלקבל

משנה לבין הראשונים הספרים ארבעת בין ההבדל זה

:28תורה

בדרך מקשר משה היה הראשונים הספרים בארבעת

רש"י ובלשון "מעבר", התורה29של ודברי שליח, נעשה :

בהשגתו נתפסו נשארוelyלא אלא התלבשות, של באופן

"מפי של תורה,dxeabdבדרגה במשנה זאת לעומת ,"

נתפסה ה'" "רוח אך הקודש", "ברוח שנאמר למרות

"מפי נקרא ולכן התלבשות, של בדרך משה בהשגת

,30עצמו"

ש" הדעה לפי שאפילו לכך, ההסבר גם דרישl`זהו
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של בשכלו התלבשו לא הראשונים הספרים ארבעת
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ואילך). שטז ע' תרכ"ו (סה"מ תתמֿמא ע'

לבד מעבר בדרך הוא דמשה דממוצע מבואר, שם בפנים פנים בד"ה
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עיי"ש. כו'", הסידור
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עצמו"? "מפי שייקרא כך משה, של בהשגתו "יתלבש"

ירידה. של ענין זהו לכאורה הרי

הוא: לכך ההסבר

היא ה"ממוצע", עם מתאחדת איננה ההשפעה כאשר

איננה היא במהותה כי המקבלים, מהשגת נעלית נשארת

שהמקבלים וההשפעה בה, משנה איננו והמקשר בהשגתם

בהשגתם ההשפעה`mdly,dppi"מקבלים" של בערכה

עצמה.

רק משה באמצעות יורדת היתה התורה אם לפיכך,

להשיג יכולים ישראל בני היו לא "מעבר", של באופן

ההבנה ה'",mdlyבכלי "דבר את ולקבל התורה, עצם את

מהשגה מ"דבר32הנעלה הארה רק משיג היה שכלם .

.33ה'"

שמשה כך שעלֿידי היא, תורה משנה של פעולתו

נתפסהmdl"החזיר שהיא כפי כולה" התורה ilkaכל

ely dbyddמפי" –envrתורה הלומד יהודי כל מקבל – "

טהור אינו הוא כאשר (ואפילו שהוא מצב בכל אחרֿכך,

" – בעצמה התורה את ה'34כאש"ixacר"ל) "דבר ,

.35ממש"

– כולה" התורה "כל את להם" "החזיר שמשה וכיוון

הספרים. ארבעת לימוד על גם זה ענין חל

בין המקשר הממוצע הוא לביןlkמשה ישראל

(כפי36הקב"ה ביותר השפל במצב השרויים אלה גם ,

בשר" לי "מאין בענין מסוגל37שידוע היה לא שמשה ,

תאוה – בשר של בהשפעה עצמו את עד38להשפיל –

מזקני איש שבעים לי "אספה הקב"ה לו אמר אשר

אשר הרוח מן ואצלתי השפעהjilr39ישראל... גם – ..."

ההשפעות כל כי משה, באמצעות לעבור היתה צריכה זו

משה באמצעות דוקא באות ).40לישראל

משה של ב"ממוצע" התלבשה שהתורה עלֿידי לפיכך,

הרי ביותר, הנמוכה באמה גם אמותיו", "עשר בכל רבינו,

ביותר. לפשוט אפילו ישראל, לכל התורה מגיעה

.Â
Â¯Â˜Ó˘ ¯·„· ÌÈÈ¯˘Ù‡ „ÁÈ· ˙ÂÂˆ˜‰ È�˘

'˙È Â˙ÂÓˆÚ·
שתורה ביחד, ההפכים שני ייתכנו זאת, בכל כיצד,

zyalzndשמו על ונקראת הנברא יכול41בשכל והוא

התורה שמצד כבודו על זאת42למחול עם ביחד היא, ,

ה'" ?43"דבר

של מעצמיותו נובעת תורה' ש'משנה מפני זאת

אפילו44הקב"ה הרי וגילויים, אורות לגבי מפירוד, הנעלה ,

או ולפיכך, מפירוד, נעלים אינם ביותר העליונים האורות

או "התלבשות", ללא תוקפם, במלוא מתגלים שהם

בנבראים. מתלבשים הם אם וירודות, שינויים בהם שחלים

להפרדה שמעל יתברך, בעצמותו שמקורו בדבר רק

כאחד הענינים שני ייתכנו יורדת45ושינויים, ההשפעה :

כך על שנאמר עד בנברא, –envr"מפי46ומתלבשת "

"דבר במהותה היא בשעה ובה הנברא, ".d47'השגת

משנה לבין הראשונים הספרים ארבעת בין ההבדל זהו
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מפי46) משה כאלו שם): תרכ"ו סה"מ תתמ. (ס"ע שם אמור אוה"ת ראה

כו'. אמרן עצמו
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תרכ"ו49) (סה"מ ואילך תתלט ע' אמור שם וראה פרשתנו. ריש אוה"ת

ואילך). שטו ע'

mixac zyxt - zegiyÎihewl

.Ê
Ì„‡‰ ˙„Â·Ú Ï˘ "‰¯Â˙ ‰�˘Ó" Y ‰·Â˘˙‰ ÔÈ�Ú
בעבודת תורה למשנה דומה ענין קיים האדם בעבודת

התשובה:

עצמו התשובה מבעל נובעת לתשובה ,50ההתעוררות

ויוצא, ר"ל, מאלקות מנותק היה הוא החטא לפני שהרי

נובעת אינה לתשובה מלמעלה,ielibnשהתעוררותו אור

envrאלא epnn.

כלל קיים כח51אך מתן עלֿידי באה התעוררות שכל ,

מ" נובע לתשובה שהכח הוא, הענין mlrdמלמעלה.

invrd"שנראה,52דאיןֿסוף כך נסתר, באופן הבא ,

התשובה מבעל באה עלenvraשהתשובה לאמור בדומה ,

תורה. משנה של עצמו" "מפי

דברים ספר של לתוכנו הפירושים שני בין הקשר זהו

כולה": התורה כל להם "החזיר (ב) תוכחה, דברי (א) –

ובעבודת התשובה, היא תוכחה דברי של תכליתם

תורה כבמשנה ענין אותו יש לעיל.53התשובה כמוסבר ,

.Á
‰ÏÂ‡‚Ï ‰�Î‰ Y "‰¯Â˙ ‰�˘Ó" Y „"·Á ˙Â„ÈÒÁ
תורה משנה של בהתעלות צורך שהיה שכמו מובן,

ישראל לארץ ישראל של הראשונה לכניסתם כך54כהכנה ,

משיח עלֿידי ישראל לארץ לכניסה בהכנות עתה, גם

צדקנו.

חסידות תורת ובמיוחד החסידות, תורת גילוי זהו

חב"ד בחסידות תורה: כמשנה תוכן אותו להן שיש חב"ד,

באופן אלקות עניני בניֿאדםc"agyמוסברים של

לאחדים להיות נפלא... "יחוד שנהיה עד להבין, מסוגלים

ופינה" צד מכל ממש .55ומיוחדים

נשארים הם ח"ו, משתנים הדברים אין זאת עם

.56אלקות

בחינת של גילוי החסידות תורת מהיות נובע לכך הכח

פעם שהוסבר (כפי שבתורה "57"יחידה" mvrבהרחבה),

התורה" היא58פנימיות כאשר גם משתנה היא אין ולכן ,

אנושי. בשכל מושגת

"יפוצו לבין החסידות תורת בין הקשר גם זהו

jizepirn"שה – "חוצה"oirnחוצה, לצאת צריך עצמו "59

קשר שום לכאורה, לו שאין "חוצה", על ההשפעה כי –

ה"מעין" של בכח רק להיעשות יכולה ל"מעיינות",

.60עצמו

מר" ל"קאתי ההכנה זוהי "וידע61לפיכך יתגלה שאז ,

פעלתו" אתה כי פעול שב"חוצה"62כל ה"חוצה" שגם ,63

ה"פעול" –envraנראה שאין בחיצוניות, שהוא כפי ,

מפני הקב"ה, עם מאוחד – הפועל כח אל שלו הקשר

"פעלתו"dz`64"ש – ית' עצמותו – "65.
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לקו"ש50) גם וראה ואילך. א'שכו ע' ח"ג תער"ב המשך בכ"ז ראה

שם. ובהערות ואילך 65 ע' ח"ט [המתורגם]

עליון51) אור ע"י שזהו בהכרח שכח: א' ע' שם תער"ב המשך ראה

ב. פכז, ויק"ר וראה דוקא.

א'שלג.52) ע' שם תער"ב המשך

תורה,53) ומשנה (תשובה) תוכחה דדברי השייכות בפנים המבואר עפ"י

היא לתשובה מלמעלה ההתעוררות כי – עצמו" ד"(מפי) הו"ע דבשניהם

"הזכירםmlrpבאופן פרשתנו) (דריש תוכחה שהדברי זה יומתק –fnxa"

פרשתנו). ריש (פרש"י

ואילך.54) 70 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה

פ"ה.55) תניא

(56.296 ע' תש"ח סה"מ – הרב" "דברי לשמור יתרה זהירות צ"ל שלכן

ועוד.

ואילך.57) ה' סעיף החסידות תורת של ענינה קונטרס

(י"ט58) נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק אביו בשם תרפ"ה, בשלום פדה ד"ה

תרעג). ע' תשמ"ח) (קה"ת, עטר"ת סה"מ – עטר"ת כסלו

(59.304 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש וראה .106 ע' תש"ד השיחות ספר

ועוד.

(60.309ֿ10 ע' שם לקו"ש בארוכה ראה

ובכ"מ.61) יוסף. פורת בן בסו"ס נדפסה – דהבעש"ט אגה"ק

דר"ה.62) התפלה נוסח

על63) קאי ש"פעול" ועוד) שם. (בסידורו האריז"ל בכתבי .iyr'ראה

פ"ב64) תרצ"ד בחוץ חכמות פי"ב. תרנ"ג עלמא דמארי תפלין ד"ה ראה

ועוד. אֿב). רצו, ח"ב קונטרסים (סה"מ

ובכ"מ65) תרס"א. ולקחתם ד"ה ג. מג, בשלח לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה

דוקא. האמיתי ליש שייך הנברא דיש –
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אגרות קודשלב

 ב"ה,  ט"ז תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מי"ג תמוז - יום גאולת כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - עם המצורף 

אליו.

ומועתק בזה ממה שנרשם ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א על המכתב והמצורף אליו:

א( מפרש בתנחומא במדבר, שאף שלדורות אין לוקה המוותר על דברי הנביא - לדור המדבר ניתנה 

כפרה זו )על מיתה בידי שמים(.

הנה באם נרצה לפרש דלתנחומא סברא מדילי' וחידוש - שאין לו כל יסוד באיזה מקום שהוא, 

הרי אז בטלה מלכתחילה קושית השואל. ואין לחפש חידושים, כ"א לפרש התנחומא כפשוטו - דסבירא 

לי' )שבדור המדבר?( חייבי מיתות לוקים ומתכפרים עי"ז.

ולדעתי - תמוה לפרש דהתנחומא יחדש מלקות בהמוותר על דברי נביא, היפך מעיקר הגיוני דלאו 

הבא מכלל עשה עשה.

ב( בענין כניסת כלב לבית הכנסת.

אין להביא ראי' - מקס"ד דספרי, לאסור בפועל. ואין ללמוד איסורים מעניני דרוש, אפילו אם 

ת"ל שמשמע איסור זה בספר כלי יקר ובפרט כנרשם גם על גליון השו"ת ששלח, שאין ראי' מהכלי יקר, כי 

הסגנון אין נכון וכו' - רגיל במפרשים אפילו בפירוש טעמי איסורים.

ג( ועוד להעיר )ולפלא שלא מצאתי לע"ע מי שעמד ע"ז( שטעם הכלי יקר, וגם דספר החינוך, בהנוגע 

לכלב, מופרך ממ"ש )יומא כ"א ע"ב( אשר במקדש שני, אש שעל המזבח רבוצה ככלב. ואת"ל - הרי זוהי 

גם ראי' שאין איסור בהבאת כלב לביהכ"נ.

)או  )בדוחק עכ"פ( שאין הכוונה שהאש הייתה בצורת כלב  ולכאורה הי' מקום לפרש את הנ"ל 

ארי' - במקדש ראשון(, אלא שאמרו זה על אופן רביצת האש, אשר במקדש ראשון הי' כמש"נ רבץ כארי' 

וכלביא מי יקימנו, ז.א. בקביעות ולא קופץ ועולה, מה שאינו כן בכלב.

ואינו, כי גם צורת ארי וכלב היו שם, וכפירוש רש"י על אתר, ובזח"ג )ריא, א(, בתקו"ז תקון כ"א 

)סב, ב( ועוד דחמאן דיוקנא דארי' וכלב.

ד( בסוף השו"ת, דאין חיוב ללכת לביהכ"נ כו' - עיין שו"ע או"ח ס"צ ס"ט ואילך וש"נ - ומפורש 

בכ"מ דישתדל ומצוה לרוץ וכו' וכו'. ומש"כ בשם מהרי"ל - במג"א בסי' תט"ו סק"ב דנסתפק למהרי"ל 

אבל לפי מ"ש כו' ודאי כו'. )בא"ח החדש שם - שבשו"ת חו"י סקי"ב ושו"ת ר"מ זיסקינד סוס"א דחו דברי 

המג"א, ואינם תח"י(.

ובכגון דא עוד נקודה מיוחדת בדבר, ע"פ הפס"ד בשו"ע או"ח סוף סי' פ"ה, כי הוא עצבון גדול 

שהכל מתאספים והם יעמדו חוץ )אף שבשו"ע הוא רק שבועים בחדש וגם זה לא לתמיד, משא"כ בסומא 

וכו'(, מובן שאפשר לסדר הכניסה לביהכ"נ בעזר בן אדם, אבל המדובר כאן - אם יש ענין בכניסתו )שזהו 

או משום צער או - לגודל הענין דתפלה בביהכ"נ דוקא( שאז יש לחפש דרכים לאפשר הכניסה, וק"ל.

בטח יאשר קבלת המכתב, ות"ח.

בכבוד ובברכה.

מזכיר



לג

נוסח התפלה
לחיים טובים ולשלום1

שלשה דברים אלו נמשכים על ידי תקיעת שופר.
והוא  גבורה, כמו שכתוב2 מעוז חיי,  הוא   — חיים 

נמשך על ידי שברים, שכנגד יצחק3, גבורה.
טוב — הוא חסד, כמו שכתוב4 אך טוב וחסד, והוא 

נמשך על ידי תקיעה, שכנגד אברהם, חסד.
חסד  בין  שלום  העושה  תפארת,  הוא   — שלום 
יעקב,  שכנגד  תרועה,  ידי  על  נמשך  והוא  וגבורה, 

תפארת.
של  מדתו  השנה  בראש  כי  לטוב,  חיים  ומקדימים 

יצחק, גבורה, היא העיקר.
)ליקוטים ואגרות עמ' ר-רא(

ה' גבור מלחמה5

יש לבאר השייכות של מלחמה לראש השנה.
מלחמה — היא משם אלקים, גבורה.

מלחמ"ה — גימטריא קכ"ג, היינו ק"כ צירופי שם 
אלקים וג' אותיות דין6.

יד  תחת  נכבש  שהנלחם  מה  דקדושה,  ומלחמה 
הלוחם, היא המתקת הדינים והגבורות, וגם כללות ענין 

ראש השנה הוא המתקת הגבורות.
אלקי"ם  פעמים  עשר  גימטריא   — השנ"ה  רא"ש 

ואחד יותר, רמז להמתקת הגבורות7.
)ליקוטים ואגרות עמ' שיא(

לשנה טובה תכתב ותחתם8 

סתם שנה טובה — היא ברכת המזון, שיהיה המזון 
לטובה ולשובע. ועל דרך ברכת השנים בשמונה עשרה, 

שהיא ברכת המזון.
לשנה  תהיינה  והחתימה  שהכתיבה  מבקשים  ואנו 

טובה, מזון לטוב, על ידי תקיעת שופר שלמחרת.

1( שם.
2( תהלים כז, א
3( זח"ג נד, א.

4( שם כג, ו.
5( תהלים כד, ח. — תפלת ערבית של ראש השנה.

6( מאורי אור מערכת מלחמה.
7( ועיין אגרת הקדש סי"ד.

8( ברכת ליל ראשון של ראש השנה.

זהו שקישרו רז"ל9 תקיעת שופר לרדיית פת )ששתיהן 
חכמה ולא מלאכה(, כי על ידי תקיעת שופר נמשך פת, 
כמאמר10 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה 

)על ידי תקיעת שופר שבו(.
)ליקוטים ואגרות עמ' רלח(

לשנה טובה תכתב ותחתם

והחתימה  השנה  בראש  היא  הכתיבה  פרט,  בדרך 
וביום  יכתבון  השנה  בראש  כמאמר11  הכפורים,  ביום 

צום כפור יחתמון.
נעשות  החתימה  והן  הכתיבה  הן  כלל,  בדרך  אך 
בראש השנה, כמאמר12 צדיקים גמורים נכתבין ונחתמין 

לאלתר לחיים.
וכמו שאומרים בליל ראש השנה, לשנה טובה תכתב 

ותחתם.
ביום,  ולא  השנה,  ראש  בליל  זה  שאומרים  וממה 
לפני  עוד  נעשית  לטוב  והחתימה  שהכתיבה  מוכח 
הוא  הדבר  גמר  אך  השנה,  ראש  בליל  שופר,  תקיעת 
על ידי תקיעת שופר, שעל ידה עולה הקב"ה מכסא דין 

ויושב על כסא רחמים13.
)ליקוטים ואגרות עמ' רי(

9( ראש השנה כט, ב.
10( ביצה טז, א.

11( תפלת מוסף של ימים נוראים.
12( ראש השנה טז, ב.

13( ויקרא רבה פכ"ט, ג. ולהעיר מענין הסליחה, דלכאורה פשוט שיום 
הסליחה הוא יום הכיפורים, ובכל זה אמרו רז"ל )מדרש תהלים קל, ד( 
הסליחה מופקדת אצלך מראש השנה. ובספר המאמרים תר"ל עמ' חצר: 
עיקר הסליחה נאמר ביום הכיפורים, אך הסליחה מתחלת בראש השנה 

)לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 533(.
נוהגין שכל  סו"ס תקפב(:  )או"ח  הזקן  ערוך אדמו"ר  ולהעיר משלחן 
אחד ואחד אומר לחברו לשנה טובה תכתב )ואינו מזכיר החתימה( . . 
אין לומר דבר זה ביום ב' של ראש השנה אחר חצות היום, לפי שכבר 
נגמרה הכתיבה של ראש השנה )כתיבה ולא חתימה(. אבל למנהגנו )על 
פי מה שכתב אדמו"ר הזקן בסידורו( לומר לשנה טובה תכתב ותחתם, 
הרי ביום ב' אחר חצות היום )שאז אין לומר דבר זה( כבר נגמרה גם 

החתימה.
ועל פי מ"ש אאמו"ר אולי יש מקום לאמירת לשנה טובה תכתב ותחתם 
גם בליל ב', קודם תקיעת שופר דיום ב', כיון שגמר ושלימות הכתיבה 
והחתימה לטוב הוא על ידי תקיעת שופר דיום ב', משא"כ ביום ב' אחר 
־צצות )לאחרי תקיעת שופר( אין לומר דבר זה, לפי שכבר נגמרה הכ

תיבה והתחתימה. 
ועל פי זה יומתק שבסידור כותב רק נוהגין בליל ראשון של ראש השנה 
לומר לחבירו לשנה טובה תכתב ותחתם )ואינו מוסיף אודות הזמן שאין 
ב' אחר  ביום  זה  ואין לומר דבר  ובשלחן ערוך מוסיף  זה(,  לומר דבר 

חצות.
ועדיין צ"ע )ספר השיחות תנש"א ח"א עמ' 37(.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



לד

יא חוברת

עצים לחוטב אחוזה מבעל
למד אמיד מחרקוב, יהודי היה ממכרינו המפונים אלבין הרחק נוסע והיה סוסים, עם עגלה רכש הוא י.

"סאקסאול" ממין עצים לכרות כדי פרנסתו.103היער למקור זה עיסוק הפך הוא טובה. אש ומפיק היטב הבוער ,

בעצמנו שבנינו בסוכה אחסנו אותם עצים, מלאה עגלה לנו גם הביא בנושא104האיש במקצת לנו הוקל מאז .

ההסקה.

היינו. לא זה בנושא מומחים העצים. חטיבת ― חדשה פרשה החלה ברשותנו, היו שהעצים לאחר

מרומניה וחטב105בעלֿהאחוזה החטיבה תורת את למד ומיד בעבר, למענו זאת עושים היו פועליו כיצד נזכר

בעצמו. העצים את

נעשה הכל פיזיים כוחות ללא כך. בשל מאוד יגעים היינו אםֿכי שונים, קשיים הזמן עם לעצמנו פתרנו כך

יותר. קשה

הנוראים הימים לתפילות מניין
תשרי חודש חגי של זמנם קרב הקודמת106בינתיים בשנה אם נעולים107. כשאנו הנוראים בימים התפללנו

מרוחק באזור דירה המפונים היהודים כבר שכרו זו בשנה הרי ― אותנו יראה לא שאיש כדי מסתתרים בחדרנו,

במניין קזילֿארדא. המחוז מעיר אלינו נשלח ספרֿתורה לתפילות. מניין שם וקיימו הכפר), במרכז (לא בכפר

הסוגים. מכל אנשים וזקנים, צעירים ונשים, גברים ― למדי רחב ציבור השתתף

להתייעץ כדי העת כל אליו פונים היו והם הפרטים, בכל לנהוג כיצד להם שהורה הוא בעלי הדברים, מטבע

בכלל, העניין לעצם מזיק הדבר היה ― בגלוי המניין את מנהיג בעלי היה אילו הפועל. אל הכל להוציא כיצד

בשלום. עבר והכל בכך, התחשב לא בעלי אולם רעה. לגרום עלול הדבר היה שלבעלי מובן ומאליו

ביוםֿהכיפורים שבורים לבבות
שעברה בשנה הגולה107ביוםֿהכיפורים היהודי היה (השלישי בשלושה בחדרנו ישבנו ― אני זוכרת ―

אין ― התפילה בשעת אז שהרגשנו הטעם את מביתי. הבאתי ― מחזור יוםֿטוב). בכל אצלנו שהתארח

לתאר. באפשרותי

שלא כדי היטב, החלון את כיסה שהווילון (עלֿאף החלון דרך הבחנו ― אני זוכרת ― תפילה כדי תוך

האורח במרגל. מדובר שמא מאוד, שנבהלנו מובן הבית. תוך אל המציץ צעיר באדם דרכו) לראות יהיה ניתן

להיכנס. לו והורה הדלת מנעול את פתח ז"ל בעלי אולם הביתה, האיש את להכניס פחד

כפייה. לעבודת לשם ושלחו גייסו עצמו אותו ידע; לא ― הוריו התגלגלו לאן מליטא. צעיר גולה זה היה

ראה הוא מתגורר. הוא היכן לברר שעליו החליט ומיד בבעלי, הבחין עבודתו, במסגרת בעגלה כשנסע פעם,

היה הדבר ביוםֿהכיפורים. לבו את לשפוך עליו ייקל שבמחיצתו ― סיפר כך ― בעלי של בפניו איכשהו

כתובתנו. את למצוא בידו עלה זה שבוע ובמהלך יוםֿהכיפורים, לפני שבוע

פחד הוא בעגלתו. למקום ממקום נוסע עבד, אחתֿעשרה השעה עד בעלֿפה. רבות תפילות ידע הצעיר

עציון.=103)

(104.000 ע' לקמן ראה

ע'...105) לעיל ראה

תש"ד.106) תשרי לחודש היא והכוונה הגלות, תקופת של האחרון החלק על לספר כאן עוברת הרבנית

תש"ג.107)

יא חוברת

עצים לחוטב אחוזה מבעל
למד אמיד מחרקוב, יהודי היה ממכרינו המפונים אלבין הרחק נוסע והיה סוסים, עם עגלה רכש הוא י.

"סאקסאול" ממין עצים לכרות כדי פרנסתו.103היער למקור זה עיסוק הפך הוא טובה. אש ומפיק היטב הבוער ,

בעצמנו שבנינו בסוכה אחסנו אותם עצים, מלאה עגלה לנו גם הביא בנושא104האיש במקצת לנו הוקל מאז .

ההסקה.

היינו. לא זה בנושא מומחים העצים. חטיבת ― חדשה פרשה החלה ברשותנו, היו שהעצים לאחר

מרומניה וחטב105בעלֿהאחוזה החטיבה תורת את למד ומיד בעבר, למענו זאת עושים היו פועליו כיצד נזכר

בעצמו. העצים את

נעשה הכל פיזיים כוחות ללא כך. בשל מאוד יגעים היינו אםֿכי שונים, קשיים הזמן עם לעצמנו פתרנו כך

יותר. קשה

הנוראים הימים לתפילות מניין
תשרי חודש חגי של זמנם קרב הקודמת106בינתיים בשנה אם נעולים107. כשאנו הנוראים בימים התפללנו

מרוחק באזור דירה המפונים היהודים כבר שכרו זו בשנה הרי ― אותנו יראה לא שאיש כדי מסתתרים בחדרנו,

במניין קזילֿארדא. המחוז מעיר אלינו נשלח ספרֿתורה לתפילות. מניין שם וקיימו הכפר), במרכז (לא בכפר

הסוגים. מכל אנשים וזקנים, צעירים ונשים, גברים ― למדי רחב ציבור השתתף

להתייעץ כדי העת כל אליו פונים היו והם הפרטים, בכל לנהוג כיצד להם שהורה הוא בעלי הדברים, מטבע

בכלל, העניין לעצם מזיק הדבר היה ― בגלוי המניין את מנהיג בעלי היה אילו הפועל. אל הכל להוציא כיצד

בשלום. עבר והכל בכך, התחשב לא בעלי אולם רעה. לגרום עלול הדבר היה שלבעלי מובן ומאליו

ביוםֿהכיפורים שבורים לבבות
שעברה בשנה הגולה107ביוםֿהכיפורים היהודי היה (השלישי בשלושה בחדרנו ישבנו ― אני זוכרת ―

אין ― התפילה בשעת אז שהרגשנו הטעם את מביתי. הבאתי ― מחזור יוםֿטוב). בכל אצלנו שהתארח

לתאר. באפשרותי

שלא כדי היטב, החלון את כיסה שהווילון (עלֿאף החלון דרך הבחנו ― אני זוכרת ― תפילה כדי תוך

האורח במרגל. מדובר שמא מאוד, שנבהלנו מובן הבית. תוך אל המציץ צעיר באדם דרכו) לראות יהיה ניתן

להיכנס. לו והורה הדלת מנעול את פתח ז"ל בעלי אולם הביתה, האיש את להכניס פחד

כפייה. לעבודת לשם ושלחו גייסו עצמו אותו ידע; לא ― הוריו התגלגלו לאן מליטא. צעיר גולה זה היה

ראה הוא מתגורר. הוא היכן לברר שעליו החליט ומיד בבעלי, הבחין עבודתו, במסגרת בעגלה כשנסע פעם,

היה הדבר ביוםֿהכיפורים. לבו את לשפוך עליו ייקל שבמחיצתו ― סיפר כך ― בעלי של בפניו איכשהו

כתובתנו. את למצוא בידו עלה זה שבוע ובמהלך יוםֿהכיפורים, לפני שבוע

פחד הוא בעגלתו. למקום ממקום נוסע עבד, אחתֿעשרה השעה עד בעלֿפה. רבות תפילות ידע הצעיר
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לה

יא חוברת

עצים לחוטב אחוזה מבעל
למד אמיד מחרקוב, יהודי היה ממכרינו המפונים אלבין הרחק נוסע והיה סוסים, עם עגלה רכש הוא י.

"סאקסאול" ממין עצים לכרות כדי פרנסתו.103היער למקור זה עיסוק הפך הוא טובה. אש ומפיק היטב הבוער ,

בעצמנו שבנינו בסוכה אחסנו אותם עצים, מלאה עגלה לנו גם הביא בנושא104האיש במקצת לנו הוקל מאז .

ההסקה.

היינו. לא זה בנושא מומחים העצים. חטיבת ― חדשה פרשה החלה ברשותנו, היו שהעצים לאחר

מרומניה וחטב105בעלֿהאחוזה החטיבה תורת את למד ומיד בעבר, למענו זאת עושים היו פועליו כיצד נזכר

בעצמו. העצים את

נעשה הכל פיזיים כוחות ללא כך. בשל מאוד יגעים היינו אםֿכי שונים, קשיים הזמן עם לעצמנו פתרנו כך

יותר. קשה

הנוראים הימים לתפילות מניין
תשרי חודש חגי של זמנם קרב הקודמת106בינתיים בשנה אם נעולים107. כשאנו הנוראים בימים התפללנו

מרוחק באזור דירה המפונים היהודים כבר שכרו זו בשנה הרי ― אותנו יראה לא שאיש כדי מסתתרים בחדרנו,

במניין קזילֿארדא. המחוז מעיר אלינו נשלח ספרֿתורה לתפילות. מניין שם וקיימו הכפר), במרכז (לא בכפר

הסוגים. מכל אנשים וזקנים, צעירים ונשים, גברים ― למדי רחב ציבור השתתף

להתייעץ כדי העת כל אליו פונים היו והם הפרטים, בכל לנהוג כיצד להם שהורה הוא בעלי הדברים, מטבע

בכלל, העניין לעצם מזיק הדבר היה ― בגלוי המניין את מנהיג בעלי היה אילו הפועל. אל הכל להוציא כיצד

בשלום. עבר והכל בכך, התחשב לא בעלי אולם רעה. לגרום עלול הדבר היה שלבעלי מובן ומאליו

ביוםֿהכיפורים שבורים לבבות
שעברה בשנה הגולה107ביוםֿהכיפורים היהודי היה (השלישי בשלושה בחדרנו ישבנו ― אני זוכרת ―

אין ― התפילה בשעת אז שהרגשנו הטעם את מביתי. הבאתי ― מחזור יוםֿטוב). בכל אצלנו שהתארח

לתאר. באפשרותי

שלא כדי היטב, החלון את כיסה שהווילון (עלֿאף החלון דרך הבחנו ― אני זוכרת ― תפילה כדי תוך

האורח במרגל. מדובר שמא מאוד, שנבהלנו מובן הבית. תוך אל המציץ צעיר באדם דרכו) לראות יהיה ניתן

להיכנס. לו והורה הדלת מנעול את פתח ז"ל בעלי אולם הביתה, האיש את להכניס פחד

כפייה. לעבודת לשם ושלחו גייסו עצמו אותו ידע; לא ― הוריו התגלגלו לאן מליטא. צעיר גולה זה היה

ראה הוא מתגורר. הוא היכן לברר שעליו החליט ומיד בבעלי, הבחין עבודתו, במסגרת בעגלה כשנסע פעם,

היה הדבר ביוםֿהכיפורים. לבו את לשפוך עליו ייקל שבמחיצתו ― סיפר כך ― בעלי של בפניו איכשהו

כתובתנו. את למצוא בידו עלה זה שבוע ובמהלך יוםֿהכיפורים, לפני שבוע

פחד הוא בעגלתו. למקום ממקום נוסע עבד, אחתֿעשרה השעה עד בעלֿפה. רבות תפילות ידע הצעיר

עציון.=103)

(104.000 ע' לקמן ראה

ע'...105) לעיל ראה
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יא חוברת

עצים לחוטב אחוזה מבעל
למד אמיד מחרקוב, יהודי היה ממכרינו המפונים אלבין הרחק נוסע והיה סוסים, עם עגלה רכש הוא י.

"סאקסאול" ממין עצים לכרות כדי פרנסתו.103היער למקור זה עיסוק הפך הוא טובה. אש ומפיק היטב הבוער ,

בעצמנו שבנינו בסוכה אחסנו אותם עצים, מלאה עגלה לנו גם הביא בנושא104האיש במקצת לנו הוקל מאז .

ההסקה.

היינו. לא זה בנושא מומחים העצים. חטיבת ― חדשה פרשה החלה ברשותנו, היו שהעצים לאחר

מרומניה וחטב105בעלֿהאחוזה החטיבה תורת את למד ומיד בעבר, למענו זאת עושים היו פועליו כיצד נזכר

בעצמו. העצים את

נעשה הכל פיזיים כוחות ללא כך. בשל מאוד יגעים היינו אםֿכי שונים, קשיים הזמן עם לעצמנו פתרנו כך

יותר. קשה

הנוראים הימים לתפילות מניין
תשרי חודש חגי של זמנם קרב הקודמת106בינתיים בשנה אם נעולים107. כשאנו הנוראים בימים התפללנו

מרוחק באזור דירה המפונים היהודים כבר שכרו זו בשנה הרי ― אותנו יראה לא שאיש כדי מסתתרים בחדרנו,

במניין קזילֿארדא. המחוז מעיר אלינו נשלח ספרֿתורה לתפילות. מניין שם וקיימו הכפר), במרכז (לא בכפר

הסוגים. מכל אנשים וזקנים, צעירים ונשים, גברים ― למדי רחב ציבור השתתף

להתייעץ כדי העת כל אליו פונים היו והם הפרטים, בכל לנהוג כיצד להם שהורה הוא בעלי הדברים, מטבע

בכלל, העניין לעצם מזיק הדבר היה ― בגלוי המניין את מנהיג בעלי היה אילו הפועל. אל הכל להוציא כיצד

בשלום. עבר והכל בכך, התחשב לא בעלי אולם רעה. לגרום עלול הדבר היה שלבעלי מובן ומאליו

ביוםֿהכיפורים שבורים לבבות
שעברה בשנה הגולה107ביוםֿהכיפורים היהודי היה (השלישי בשלושה בחדרנו ישבנו ― אני זוכרת ―

אין ― התפילה בשעת אז שהרגשנו הטעם את מביתי. הבאתי ― מחזור יוםֿטוב). בכל אצלנו שהתארח

לתאר. באפשרותי

שלא כדי היטב, החלון את כיסה שהווילון (עלֿאף החלון דרך הבחנו ― אני זוכרת ― תפילה כדי תוך

האורח במרגל. מדובר שמא מאוד, שנבהלנו מובן הבית. תוך אל המציץ צעיר באדם דרכו) לראות יהיה ניתן

להיכנס. לו והורה הדלת מנעול את פתח ז"ל בעלי אולם הביתה, האיש את להכניס פחד

כפייה. לעבודת לשם ושלחו גייסו עצמו אותו ידע; לא ― הוריו התגלגלו לאן מליטא. צעיר גולה זה היה

ראה הוא מתגורר. הוא היכן לברר שעליו החליט ומיד בבעלי, הבחין עבודתו, במסגרת בעגלה כשנסע פעם,

היה הדבר ביוםֿהכיפורים. לבו את לשפוך עליו ייקל שבמחיצתו ― סיפר כך ― בעלי של בפניו איכשהו

כתובתנו. את למצוא בידו עלה זה שבוע ובמהלך יוםֿהכיפורים, לפני שבוע

פחד הוא בעגלתו. למקום ממקום נוסע עבד, אחתֿעשרה השעה עד בעלֿפה. רבות תפילות ידע הצעיר

עציון.=103)

(104.000 ע' לקמן ראה

ע'...105) לעיל ראה

תש"ד.106) תשרי לחודש היא והכוונה הגלות, תקופת של האחרון החלק על לספר כאן עוברת הרבנית
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כשבגדי בביתנו, היה כבר שתיםֿעשרה ובשעה היום, כמחצית עבד ולכן זה, ליום מעבודתו שישחררוהו לבקש

עליו. אינם כבר החול

בעלה, עם מניקולייב לכאן הגיעה היא וחרדה. פחד כולה יהודייה, לחדרנו נכנסה השעה מחצית כעבור

שאם טען בעלה מכפרנו. קילומטרים ארבעה במרחק היה מגוריה מקום כאן. מתגוררים שאנו ממישהו ושמעה

שדוקא טענה זאת, לעומת האשה, אליו; להתפלל רוצה הוא אין ― ישראל לעם כך לעולל היה יכול הקב"ה

כמובן, שרויה, כשהיא ― ברגל הרב המרחק את צעדה ולכן השנים, מבכל יותר להתפלל היא רוצה עכשיו

מעשה היתה ― גולה רב אלא עוד ולא ― רב אל הליכה שכן לכתובתנו, לשאול חוששת לכך ובנוסף בצום,

רבה. זהירות שהצריך

עוד מה יודעת אינני ― השבור ולבו הקשים חייו תנאי עם איש איש מתפללים, של זו התכנסות בראותי

גדול. כה שברוןֿלב לגרום יכול
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אגרות קודש

 ב"ה,  י' תמוז, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

 הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

צנמ"ס כו' מו"ה שלמה יוסף שי'

שלום וברכה!

ורצוני  בהמשך לבקורו אצלי של מר חיים משה שי' שפירא, נתגלגלה השיחה גם בנוגע לכת"ר, 

להודיע לכת"ר תוכן הדברים בזה.

מר משה חיים שי' אמר לי כי בקשר עם הבחירות הבע"ל יש סברה אצל המזרחי - הפועל המזרחי 

להעמיד את כת"ר על רשימתם.

על זה עניתי לו - שאפילו אם תהי' חזית דתית מאוחדת )שכשאני לעצמי - עדיין לא נתייאשתי 

מתקוה זו, אע"פ שעל פי השמועה אין התלהבות בין המפלגות לרעיון זה(, גם אז לא הי' נראה לי שהרב זוין 

שי' יופיע על הרשימה, כיון שהודות להשפעתו בהחוגים שונים ונרחבים - כוחו יפה יותר בתור אדם בלתי 

פוליטי, משא"כ אם יופיע על איזו רשימה תוקטן השפעתו. ולדוגמא, אילו הרב הרצוג שליט"א מחליט 

להנפש ולהתפנות ממשרתו, הרי לפי השערתי תהי' להרב זוין שליט"א השפעה בהשאלה מי יהי' המועמד 

לממלא מקום, משא"כ אם יהי' קשור ברשימה מפלגתית, אפילו מאוחדת מכל הרשימות הדתיות. ולדעתי 

ענין זה חשוב יותר...

לפלא וגם מצער, שמתעכבת כל כך הופעת הכרכים הבאים של האנציקלופדי' התלמודית. ודרך 

אגב, גם זה הזכרתי בשיחתי עם הנ"ל, שמסופקני במאד מאד אם השתתפות כת"ר בכנסת - חשובה יותר 

מאשר המפעל הכי חשוב דאנציקלופדי' התלמודית, שזמנו מוקדש למפעל זה ואין למעטו על ידי הופעתו 

והשתתפותו בכנסת, שהרי זה יכול להיעשות על ידי אחרים.

בודאי יודיעני כת"ר באם יהי' המשך בהאמור, וכן בכלל בנקודות האמורות לעיל.

בכבוד ובברכה ובנוסח ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר, א געזונטן זומער ולבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן



לו

א, יב – איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם 
וריבכם

איתא  שפט(  ישעי'  שמעוני  )ילקוט  ילקוט  במדרש  א. 
שהי'  למטרונה  משל  יב(  א,  )דברים  לבדי  אשא  איכה  וז"ל 
לה ג' שושבינין אחד ראה אותה בשלוותה, ואחד ראה אותה 
בפחזותה, אחד ראה אותה בניוולה, כך משה ראה את ישראל 
בשלותן ואמר איכה אשא לבדי, ישעי' ראה אותם בפחזותן 
אותן  ראה  ירמי'  לזונה,  היתה  איכה  כא(  א,  )ישעי'  ואמר 
בניוולן ואמר איכה ישבה בדד ע"כ. ובמדרש רבה )איכה רבה 

פ"א סי' א'( הנוסחה שלשה נתנבאו בלשון איכה עיין שם.
דמאחר  וכו',  איכה  בלשון  נתנבאו  ג'  שאמר  מה  וקשה 
ראה  לא  אותם  זה  שראה  דבבחינה  זה,  כראי  זה  ראי  דלא 
ועוד  אין להבין למה באמת אמרו לשון אחד.  אותם חבירו, 
לפי הנוסחא דג' נתנבאו בלשון איכה מה שייכא נביאות מה 
דורם דעל מה שראה בעיניהם אמר  שבעיניהם ראו הנהגת 

כל אחד דבריו ואין צריך לזה נבואה.
אמנם אפשר לבאר הענין על פי מדרש איכה רבתי )איכה 
ברית  עברו  כאדם  והמה  פתח  אבהו  רבי  ד(  פתיחתא  רבה 
הכנסתיו  אדם  הקב"ה  אמר  הראשון  אדם  זהו  ז(  ו,  )הושע 
לגן עדן וצויתיו ועבר עליהם ודנתי אותו בגירושין ובשילוחין 
וכו'  ישראל  לארץ  הכנסתי  אתכם  אף  איכה  עליו  וקוננתי 

וקוננתי עליכם איכה ישבה וכו' ע"ש.
ולכאורה קשה מה מלמדים בזה מי לא ידע את זאת דאדם 
הראשון הכניס לגן עדן וכו' ואת ישראל הכניס לארץ ישראל 
ואין אנו צריכים ללמוד אחד מחבירו זה מפורש להדיא כמו 
שחטאו  לשניהם  אחת  דסיבה  ללמדינו  נראה דבא  זה, אבל 
על ידי שנתגאו מרוב טובה ובעטו בו דכמו שהכניס את אדם 
וכו' כך הכניס את ישראל לארץ טובה כגן  הראשון לגן עדן 
להם  גרמה  ששלוותן  לומר  איכה  בלשון  קונין  וכאן  כאן  ה', 

שחטאו ואחר כך נתנוולו.
וזה שאמר שלשה התנבאו בלשון איכה:

דמשה רבינו ראה אותם בשלוותן שצפה בנבואה מה יגיע 
לזונה,  יהיו  כך  שמתוך  דהיינו  השלוה,  אותה  ידי  על  עליהם 
כיס של  לו  והלבישו תלה  יחידי רחצו  בן  לו  מי שיש  כמשל 
זהב והשיבו בשוק של זונות מה יעשה אותו הבן שלא יחטא 
)ברכות לב, א(, ולכך על ידי נבואה אמר איכה אשא, דבמלת 
איכה נתנבא משה על של ישעי' דמן שלוותן שראה אותם 
אליהם  ויאמר  ישעי'  שיעמוד  נזק  מזה  יגיע  רבינו  משה  בה 
איכה היתה לזונה, שעל ידי רוב טוב ישכחו את ה' וילכו אחר 
שרירות לבם ויהיו לזונה, לזונה דייקא, לרמוז על משל הנ"ל 

שהושיבו בשוק של זונות.

וישעי' שראה אותם בפחזותן לאחר שכבר בעטו בהקב"ה 
היתה  איכה  הוא  אמר  הנ"ל  רבינו  משה  נבואת  ונתקיימה 
לזונה, נתנבא גם כן במלת איכה לרמוז על איכה ישבה בדד 
שאמר ירמי', לרמוז על שעונתם אלו יגרם להם חורבן ועל ידי 

כן עתיד ירמי' לקונן עליהם איכה.
וירמי' לאחר שנתקיים נבואת ישעי' ונחרב בית המקדש 
איכה  בדד, רמז במלת  ישבה  בעוונותינו הרבים, אמר איכה 
על של משה רבינו לומר שמתוך הצרה גדולה והחורבן יחזרו 
בתשובה ויתחרטו ואז יש להם תקנה שיחזרו לארץ ישראל, 
וישובו  והיינו שאמר לשון איכה להורות שיחזור עוד חלילה 

לאותו מעלה שהיו בימי משה לאחר שיעשו תשובה.
אינם  דישראל  א-ב(  מז,  )יבמות  רז"ל  שאמרו  מה  והוא 
טוב  ברוב  כי  פורענות,  רוב  ולא  טובה  רוב  לא  לקבל  יכולים 
משה  שנתנבא  כמו  טו(  לב,  )דברים  ויבעט  ישורון  וישמן 
עושים  לסבול  יכולים  שאינם  פורענות  רוב  ידי  ועל  רבינו, 
תשובה וחוזרים ומקבלן ומושיבן על אדמתן כמו שהיו בימים 

קדמוניות בימי משה, הרי כל אחד נתנבא על העתיד.
זרע ברך

עוד  אפשר  איכה,  בלשון  נתנבאו  ג'  אגדה  מדרש  ב. 
ו, ז( והמה כאדם  ]לפרש[ דהוצרך למשל דהנה ע"פ )הושע 
עברו ברית, אמרו ז"ל )פתיחתא דאיכה רבה ד( אמר הקב"ה 
לאדם הושבתיו בגן עדן וציויתיו ועבר וגרשתיו וקוננתי איכה1 
כאדם  סופם  יהי'  דישראל  תאמר  שלא  וכדי  כן,  ולישראל 
אפשר  ואי  אשה  שהיא  למטרונה  משל  אמר  לזה  שב  שלא 
דהשושבינין  שושבינין  ג'  לה  והיו  טעמים  מכמה  לגרשה 
בעת חופתה, וג' אלה משה ישעי' ירמי' נחשבין בעת חופתה 
בשלותה  משה  מטרונה,  שהיא  כמו  לחזור  שעתיד  להיות 
ישעי' בפחזותה, והול"ל קרי' נאמנה איכה היתה לזונה הול"ל2 
אבל אמר היתה לשעבר ולא היא ורמז אחר איכה היתה לזונה 
אני בטוח קרי' נאמנה שתחזור המטרונה כקדם, וירמי' בעידן 
לחזור  שעתיד  לפי  אלמנה  ולא  כאלמנה  היתה  אמר  עקתא 
כאדם  ואינו  שלותה  רומזים  שכלם  שושבינין  ג'  והיינו  אלי', 

הראשון שנתגרש עד מותו אבל ישראל מטרונה.

חדרי בטן

בניו  כתיב, אף  איכה, איכה  לו  ויאמר  עליו איכה שנאמר  וקוננתי  ז"ל המדרש שם:   )1

הכנסתי אותם לארץ ישראל שנאמר וכו' וצויתם שנאמר וכו' ועברו על ציוויי שנאמר 

וכו' ודנתי אותם בגירושין וכו' וקוננתי עליהם איכה ישבה בדד.

2( הלשון מגומגם קצת, וז"ל בנחל אשכול ריש איכה, והול"ל איכה קרי' היתה נאמנה 

היא לזונה.
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:áäæ éãå úøöçå ïáìå ìôz-ïéáe¥«²Ÿ¤§¨¨¬©«£¥−Ÿ§¦¬¨¨«
i"yx£ÌÈ¯·c‰ ‰l‡∑(ספרי),ּתֹוכחֹות ּדברי ׁשהן ּכללפי ּכאן ּומנה ≈∆«¿»ƒְְִִֵֵֶָָָָָ

יׂשראל ׁשל ּכבֹודן מּפני ּברמז והזּכירן הּדברים את סתם לפיכ ּבהן, הּמקֹום לפני ׁשהכעיסּו .הּמקֹומֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
Ï‡¯NÈŒÏkŒÏ‡∑הׁשיבֹותם ולא עמרם מּבן ׁשֹומעים הייתם אּתם אֹומרים: ׁשּבּׁשּוק אּלּו היּו מקצתן, הֹוכיח אּלּו ∆»ƒ¿»≈ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

לֹו ׁשּיׁש מי ּכל ּכאן, ּכּלכם הרי להם: ואמר ּכּלם ּכּנסם לכ אֹותֹו; מׁשיבין היינּו ׁשם, היינּו אּלּו !וכ מּכ ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֻֻּדבר
יׁשיב ּׁשהכעיסּוהּו∑a„na¯.ּתׁשּובה, מה ּבׁשביל אּלא "ּבּמדּבר"? ּומהּו מֹואב, ּבערבֹות אּלא היּו ּבּמדּבר לא ְִָָ«ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ׁשאמרּו: ג)ּבּמדּבר, טז וגֹו'"(שמות מּותנּו יּתן הערבה,∑Úa¯·‰."מי ּבערבֹותּבׁשביל ּבּׁשּטים, ּפעֹור ּבבעל ׁשחטאּו ְְְִִִֵֵֶַָָ»¬»»ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ
ÛeÒ.מֹואב ÏBÓ∑ּביםֿסּו ּׁשהמרּו מה ׁשאמרּועל ליםֿסּוף, ּבבֹואם יא)ף יד וכן(שם ּבמצרים"? קברים אין "המּבלי : ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּנאמר הּים, מּתֹו ו)ּבנסעם קו ּבערכין(תהילים ּכדאיתא סּוף", ּבים ים על "וּימרּו Ô·ÏÂ.(טו): ÏÙzŒÔÈ·e Ô¯‡tŒÔÈa∑ ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ≈»»≈…∆¿»»
הּדברים על הֹוכיחן אּלא ולבן, ּתפל ׁשּׁשמֹו מקֹום מצינּו ולא הּמקרא ּכל על חזרנּו יֹוחנן: רּבי עלאמר ׁשּתפלּו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשאמרּו לבן, ׁשהּוא ה)הּמן כא הּמרּגלים(במדבר ידי על ּפארן ּבמדּבר ּׁשעׂשּו מה ועל הּקלקל", ּבּלחם קצה "ונפׁשנּו :. ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
˙¯ˆÁÂ∑קרח ׁשל ּבׁשביל(ספרי)ּבמחלקּתֹו ּבחצרֹות למרים ּׁשעׂשיתי מּמה ללמד לכם היה להם: אמר אחר, ּדבר . «¬≈…ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ואּתם הרע, ּבּמקֹוםלׁשֹון Ê‰·.נדּברּתם È„Â∑ׁשּנאמר להם, ׁשהיה זהב רב ּבׁשביל ׁשעׂשּו העגל על (הושעהֹוכיחן ְְְִֶֶַַַָָָָ¿ƒ»»ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
י) לּבעל"ב עׂשּו וזהב להם הרּביתי "וכסף :. ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
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זהב: ודי וחצרת ולבן ּובין־ּתפל ּבין־ּפארן סּוף מֹול ּבערבה ּבּמדּבר גו' הּדברים ָָֽ�ְִֹ�ֲֵַֽ�ְֶָָֹ�ֵֽ�ֵָָֽ���ֲָָָָֽ�ְִִַ�ְֶַָ�ֵאּלה
יׂשראל ׁשל ּכבֹודן מּפני כּו' הּדברים את סתם כּו' ׁשהכעיסּו המקֹומֹות ּכל ּכאן רש"י)מנה ובפירוש א. .(א, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבּפסּוק נרמז יׂשראל ׁשל ּכבֹודן ׁשּמּפני הרמז, ּדרְך על לֹומר כאן)יׁש רש"י ּבכל(ובפירוש לפניו ּׁשהכעיסּו מה על זכּות לּמּוד ּגם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

לחטא: יׂשראל לבני ׁשּגרם מסּים ּפרט ּבהם ׁשהיה – ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהמקֹומֹות

גֹו'" מּותנּו יּתן "מי ׁשאמרּו ּדזה – ג)ּבּמדּבר טז, מים"(בשלח אין אׁשר וצּמאֹון . . והּנֹורא הּגדֹול "ּבּמדּבר ׁשּׁשהּו מּפני (עקבהיה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

טו) .ח,

ּפרסמּה" צנּועה, היתה ׁשּלא (מֹואב) ׁש"זֹו מֹואב ערבֹות – ּפריצּות ּבמקֹום ׁשּׁשהּו מּפני היה ּבּׁשּטים ּדהחטא – ד"הּבערבה (רש"י ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

לז) יט, וירא .מואב

Ïkא ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ«ƒ…∆ƒ»
ÏÚ ÔB‰˙È ÁÎB‡ ‡�c¯Èc ‡¯·Úa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿¿»«»¿«
‡¯LÈÓ· eÊÈb¯‡c ÏÚÂ ‡¯a„Ó· e·Á„¿»¿«¿¿»¿«¿«¿ƒ¿≈¿»
‡pÓ ÏÚ eÏtz‡c Ô¯‡Ùa ÛeÒ ÌÈ Ï·˜Ï»√≈«¿»»¿ƒ«»««»
e„·Úc ÏÚÂ ‡¯Na ÏÚ eÊÈb¯‡c ˙B¯ˆÁ·e«¬≈¿«¿ƒ«ƒ¿»¿««¬»

:·‰„c Ï‚Ú≈«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

¯Ùq‰,תֹורה מׁשנה ׁשהּוא ידּוע ענינֹו הּזה «≈∆ְְִִֵֶֶַַָָָ

הּנכנס לּדֹור רּבינּו מׁשה ּבֹו ְְִֵֵֶַַַָָיבאר

ליׂשראל. הּצריכֹות הּתֹורה מצֹות רב ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹּבארץ

ּבמעׂשה לא ּכהנים, ּבתֹורת ּדבר ּבֹו יזּכיר ְְְְֲֲִִֵַַַָָֹֹֹולא

ּובמעׂשיהם, הּכהנים ּבטהרת ולא ְְְְֲֲֳִֵֶַַַַָָָֹֹהּקרּבנֹות

הם זריזים והּכהנים להם אֹותם ּבאר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּכבר

אבל אזהרה. אחר לאזהרה יצטרכּו ְְְְְֲִַַַַָָָָָָֹלא

ּפעם ּבהם, הּנֹוהגֹות הּמצֹות יחזיר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָּביׂשראל

אֹותן יחזיר ׁשּלא ּופעם ּבאּור, ּבהן ְֲִִֵֶֶַַַָָֹלהֹוסיף

ּכמֹו אזהרֹות. ּברב יׂשראל את להזהיר ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹרק

אזהרֹות זרה עבֹודה ּבעניני הּזה ּבּספר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיבאּו

ּפחדים וקֹול ּבּתֹוכחֹות, זֹו אחר זֹו ְְְִַַַָָֻמרּבֹות

העברֹות: ענׁשי ּבכל אֹותם יפחיד ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָאׁשר

„BÚÂנזּכרּו ׁשּלא מצֹות קצת הּזה ּבּספר יֹוסיף ¿ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

ודין כה) (להלן הּיּבּום ּכגֹון ְְְִִַָּכלל,

ּבאּׁשה והּגרּוׁשין כב) (להלן רע ׁשם ְְִִִֵֵַַָָהּמֹוציא

וזּולתן: יט), (להלן זֹוממין ועדים כד) ְְְִִֵָָ(להלן

¯·Îeמֹועד ּבאהל אֹו ּבסיני ּכּלן לֹו נאמרּו ¿»ְְְִֵֶֶֶַָֹֻ

ּכי המרּגלים, קדם הראׁשֹונה ְְִִִֶַַַָָָָֹּבּׁשנה

ּדברי אּלא לֹו נתחּדׁשּו לא מֹואב ְְְְְִִֵֶַַָָֹּבערבֹות

ועל סט), כח (להלן ּבֹו נתּפרׁש ּכאׁשר ְְְֲִִֵֶַַַַהּברית

מׁשה אל ה' וידּבר הּזה ּבּספר נאמר לא ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹּכן

ּבני אל ּדּבר אֹו יׂשראל, ּבני את צו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹלאמר

אבל ּפלֹונית. מצוה אליהם ואמרּת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל

ׁשידּבר הראׁשֹונים ּבּספרים הּמצֹות נכּתבּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹלא

ּבאֹותן נהגּו לא אּולי ּכי מצרים, יֹוצאי ְְְֲִִִִֵַַָָֹעם

הּגּוף חֹובת ׁשהן ּפי על אף ּבארץ רק ְִִֵֶֶַַַַַַָָהּמצֹות

אֹו טו), (במדבר הּנסכים ּבענין ּבא ְְְֲִִֶַַַָָּכאׁשר

ּבּבנים רק הזּכיר לא ּתדירֹות ׁשאינן ְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹמפני

הארץ: ֲֵֶָָנֹוחלי

Ì¯ËÂהתחיל הּתֹורה ּבבאּור ׁשּיתחיל ¿∆∆ְְְִִִֵֶַַָ

עֹונֹותיהם, להם ּולהזּכיר ְְְֲִִֵֶֶַָָלהֹוכיחם

עּמהם התנהג וכּמה ּבּמדּבר ימרּוהּו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּכּמה

להֹודיע וזה הרחמים, ּבמּדת הּוא ּברּו ְְְֲִִִֶַַַַָָָהּקדֹוׁש

ׁשּלא ּבדבריו ׁשּיּוכחּו ועֹוד עּמהם. ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָֹחסדיו

ּולחּזק חּטאתם. ּבכל יּספּו ּפן לקלקּולם ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹיחזרּו

יתנהג רחמים ּבמּדת ּכי אֹותם ּבהֹודיעֹו ְְְֲִִִִִִֵַַַָָלּבם,

נּוכל לא אדם, יאמר ׁשּלא לעֹולם. ְִֶֶַַָָָָֹֹֹעּמהם

יחטא לא אׁשר אדם אין ּכי הארץ את ֱֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹלרׁשת

ונאבד, ּכנגדנּו מתּוחה הּדין מּדת ּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹּומּיד

ּברּו הּקדֹוׁש ּכי רּבינּו מׁשה הֹודיעם ְִִֵֵֶַַָָָָולכן

והּמחילה הּסליחה ּכי רחמים, מלא רחמן ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָהּוא

ּבעבֹודתֹו, אדם לבני ועזר סּיּוע יתּבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּמּנּו

עּמ ּכי ד) קל (תהלים הּכתּוב ׁשאמר ְְְִִִֶַַַָָּוכענין

ּתּורא: למען ְְִִֵַַַָָהּסליחה
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à(à)ìàøNé-ìk-ìà äLî øac øLà íéøácä älà¥´¤©§¨¦À£¤̧¦¤³¤Æ¤¨¦§¨¥½
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:áäæ éãå úøöçå ïáìå ìôz-ïéáe¥«²Ÿ¤§¨¨¬©«£¥−Ÿ§¦¬¨¨«
i"yx£ÌÈ¯·c‰ ‰l‡∑(ספרי),ּתֹוכחֹות ּדברי ׁשהן ּכללפי ּכאן ּומנה ≈∆«¿»ƒְְִִֵֵֶָָָָָ

יׂשראל ׁשל ּכבֹודן מּפני ּברמז והזּכירן הּדברים את סתם לפיכ ּבהן, הּמקֹום לפני ׁשהכעיסּו .הּמקֹומֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
Ï‡¯NÈŒÏkŒÏ‡∑הׁשיבֹותם ולא עמרם מּבן ׁשֹומעים הייתם אּתם אֹומרים: ׁשּבּׁשּוק אּלּו היּו מקצתן, הֹוכיח אּלּו ∆»ƒ¿»≈ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

לֹו ׁשּיׁש מי ּכל ּכאן, ּכּלכם הרי להם: ואמר ּכּלם ּכּנסם לכ אֹותֹו; מׁשיבין היינּו ׁשם, היינּו אּלּו !וכ מּכ ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֻֻּדבר
יׁשיב ּׁשהכעיסּוהּו∑a„na¯.ּתׁשּובה, מה ּבׁשביל אּלא "ּבּמדּבר"? ּומהּו מֹואב, ּבערבֹות אּלא היּו ּבּמדּבר לא ְִָָ«ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ׁשאמרּו: ג)ּבּמדּבר, טז וגֹו'"(שמות מּותנּו יּתן הערבה,∑Úa¯·‰."מי ּבערבֹותּבׁשביל ּבּׁשּטים, ּפעֹור ּבבעל ׁשחטאּו ְְְִִִֵֵֶַָָ»¬»»ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ
ÛeÒ.מֹואב ÏBÓ∑ּביםֿסּו ּׁשהמרּו מה ׁשאמרּועל ליםֿסּוף, ּבבֹואם יא)ף יד וכן(שם ּבמצרים"? קברים אין "המּבלי : ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּנאמר הּים, מּתֹו ו)ּבנסעם קו ּבערכין(תהילים ּכדאיתא סּוף", ּבים ים על "וּימרּו Ô·ÏÂ.(טו): ÏÙzŒÔÈ·e Ô¯‡tŒÔÈa∑ ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ≈»»≈…∆¿»»
הּדברים על הֹוכיחן אּלא ולבן, ּתפל ׁשּׁשמֹו מקֹום מצינּו ולא הּמקרא ּכל על חזרנּו יֹוחנן: רּבי עלאמר ׁשּתפלּו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשאמרּו לבן, ׁשהּוא ה)הּמן כא הּמרּגלים(במדבר ידי על ּפארן ּבמדּבר ּׁשעׂשּו מה ועל הּקלקל", ּבּלחם קצה "ונפׁשנּו :. ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
˙¯ˆÁÂ∑קרח ׁשל ּבׁשביל(ספרי)ּבמחלקּתֹו ּבחצרֹות למרים ּׁשעׂשיתי מּמה ללמד לכם היה להם: אמר אחר, ּדבר . «¬≈…ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ואּתם הרע, ּבּמקֹוםלׁשֹון Ê‰·.נדּברּתם È„Â∑ׁשּנאמר להם, ׁשהיה זהב רב ּבׁשביל ׁשעׂשּו העגל על (הושעהֹוכיחן ְְְִֶֶַַַָָָָ¿ƒ»»ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
י) לּבעל"ב עׂשּו וזהב להם הרּביתי "וכסף :. ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dgkFYA l`xUi lW ozEkf cEOl¦§¨¤¦§¨¥©¥¨

זהב: ודי וחצרת ולבן ּובין־ּתפל ּבין־ּפארן סּוף מֹול ּבערבה ּבּמדּבר גו' הּדברים ָָֽ�ְִֹ�ֲֵַֽ�ְֶָָֹ�ֵֽ�ֵָָֽ���ֲָָָָֽ�ְִִַ�ְֶַָ�ֵאּלה
יׂשראל ׁשל ּכבֹודן מּפני כּו' הּדברים את סתם כּו' ׁשהכעיסּו המקֹומֹות ּכל ּכאן רש"י)מנה ובפירוש א. .(א, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבּפסּוק נרמז יׂשראל ׁשל ּכבֹודן ׁשּמּפני הרמז, ּדרְך על לֹומר כאן)יׁש רש"י ּבכל(ובפירוש לפניו ּׁשהכעיסּו מה על זכּות לּמּוד ּגם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

לחטא: יׂשראל לבני ׁשּגרם מסּים ּפרט ּבהם ׁשהיה – ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהמקֹומֹות

גֹו'" מּותנּו יּתן "מי ׁשאמרּו ּדזה – ג)ּבּמדּבר טז, מים"(בשלח אין אׁשר וצּמאֹון . . והּנֹורא הּגדֹול "ּבּמדּבר ׁשּׁשהּו מּפני (עקבהיה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

טו) .ח,

ּפרסמּה" צנּועה, היתה ׁשּלא (מֹואב) ׁש"זֹו מֹואב ערבֹות – ּפריצּות ּבמקֹום ׁשּׁשהּו מּפני היה ּבּׁשּטים ּדהחטא – ד"הּבערבה (רש"י ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

לז) יט, וירא .מואב

Ïkא ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ«ƒ…∆ƒ»
ÏÚ ÔB‰˙È ÁÎB‡ ‡�c¯Èc ‡¯·Úa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿¿»«»¿«
‡¯LÈÓ· eÊÈb¯‡c ÏÚÂ ‡¯a„Ó· e·Á„¿»¿«¿¿»¿«¿«¿ƒ¿≈¿»
‡pÓ ÏÚ eÏtz‡c Ô¯‡Ùa ÛeÒ ÌÈ Ï·˜Ï»√≈«¿»»¿ƒ«»««»
e„·Úc ÏÚÂ ‡¯Na ÏÚ eÊÈb¯‡c ˙B¯ˆÁ·e«¬≈¿«¿ƒ«ƒ¿»¿««¬»

:·‰„c Ï‚Ú≈«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

¯Ùq‰,תֹורה מׁשנה ׁשהּוא ידּוע ענינֹו הּזה «≈∆ְְִִֵֶֶַַָָָ

הּנכנס לּדֹור רּבינּו מׁשה ּבֹו ְְִֵֵֶַַַָָיבאר

ליׂשראל. הּצריכֹות הּתֹורה מצֹות רב ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹּבארץ

ּבמעׂשה לא ּכהנים, ּבתֹורת ּדבר ּבֹו יזּכיר ְְְְֲֲִִֵַַַָָֹֹֹולא

ּובמעׂשיהם, הּכהנים ּבטהרת ולא ְְְְֲֲֳִֵֶַַַַָָָֹֹהּקרּבנֹות

הם זריזים והּכהנים להם אֹותם ּבאר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּכבר

אבל אזהרה. אחר לאזהרה יצטרכּו ְְְְְֲִַַַַָָָָָָֹלא

ּפעם ּבהם, הּנֹוהגֹות הּמצֹות יחזיר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָּביׂשראל

אֹותן יחזיר ׁשּלא ּופעם ּבאּור, ּבהן ְֲִִֵֶֶַַַָָֹלהֹוסיף

ּכמֹו אזהרֹות. ּברב יׂשראל את להזהיר ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹרק

אזהרֹות זרה עבֹודה ּבעניני הּזה ּבּספר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיבאּו

ּפחדים וקֹול ּבּתֹוכחֹות, זֹו אחר זֹו ְְְִַַַָָֻמרּבֹות

העברֹות: ענׁשי ּבכל אֹותם יפחיד ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָאׁשר

„BÚÂנזּכרּו ׁשּלא מצֹות קצת הּזה ּבּספר יֹוסיף ¿ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

ודין כה) (להלן הּיּבּום ּכגֹון ְְְִִַָּכלל,

ּבאּׁשה והּגרּוׁשין כב) (להלן רע ׁשם ְְִִִֵֵַַָָהּמֹוציא

וזּולתן: יט), (להלן זֹוממין ועדים כד) ְְְִִֵָָ(להלן

¯·Îeמֹועד ּבאהל אֹו ּבסיני ּכּלן לֹו נאמרּו ¿»ְְְִֵֶֶֶַָֹֻ

ּכי המרּגלים, קדם הראׁשֹונה ְְִִִֶַַַָָָָֹּבּׁשנה

ּדברי אּלא לֹו נתחּדׁשּו לא מֹואב ְְְְְִִֵֶַַָָֹּבערבֹות

ועל סט), כח (להלן ּבֹו נתּפרׁש ּכאׁשר ְְְֲִִֵֶַַַַהּברית

מׁשה אל ה' וידּבר הּזה ּבּספר נאמר לא ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹּכן

ּבני אל ּדּבר אֹו יׂשראל, ּבני את צו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹלאמר

אבל ּפלֹונית. מצוה אליהם ואמרּת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל

ׁשידּבר הראׁשֹונים ּבּספרים הּמצֹות נכּתבּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹלא

ּבאֹותן נהגּו לא אּולי ּכי מצרים, יֹוצאי ְְְֲִִִִֵַַָָֹעם

הּגּוף חֹובת ׁשהן ּפי על אף ּבארץ רק ְִִֵֶֶַַַַַַָָהּמצֹות

אֹו טו), (במדבר הּנסכים ּבענין ּבא ְְְֲִִֶַַַָָּכאׁשר

ּבּבנים רק הזּכיר לא ּתדירֹות ׁשאינן ְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹמפני

הארץ: ֲֵֶָָנֹוחלי

Ì¯ËÂהתחיל הּתֹורה ּבבאּור ׁשּיתחיל ¿∆∆ְְְִִִֵֶַַָ

עֹונֹותיהם, להם ּולהזּכיר ְְְֲִִֵֶֶַָָלהֹוכיחם

עּמהם התנהג וכּמה ּבּמדּבר ימרּוהּו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּכּמה

להֹודיע וזה הרחמים, ּבמּדת הּוא ּברּו ְְְֲִִִֶַַַַָָָהּקדֹוׁש

ׁשּלא ּבדבריו ׁשּיּוכחּו ועֹוד עּמהם. ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָֹחסדיו

ּולחּזק חּטאתם. ּבכל יּספּו ּפן לקלקּולם ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹיחזרּו

יתנהג רחמים ּבמּדת ּכי אֹותם ּבהֹודיעֹו ְְְֲִִִִִִֵַַַָָלּבם,

נּוכל לא אדם, יאמר ׁשּלא לעֹולם. ְִֶֶַַָָָָֹֹֹעּמהם

יחטא לא אׁשר אדם אין ּכי הארץ את ֱֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹלרׁשת

ונאבד, ּכנגדנּו מתּוחה הּדין מּדת ּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹּומּיד

ּברּו הּקדֹוׁש ּכי רּבינּו מׁשה הֹודיעם ְִִֵֵֶַַָָָָולכן

והּמחילה הּסליחה ּכי רחמים, מלא רחמן ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָהּוא

ּבעבֹודתֹו, אדם לבני ועזר סּיּוע יתּבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּמּנּו

עּמ ּכי ד) קל (תהלים הּכתּוב ׁשאמר ְְְִִִֶַַַָָּוכענין

ּתּורא: למען ְְִִֵַַַָָהּסליחה
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הּמים. ׁשני ּומּצד הּמצרים, היּו אחד ּדמּצד להּנצל. ּדרְך היה לא הּטבע ׁשּבדרְך מּפני הּוא סּוף ים על ׁשהמרּו ׁשּזה – סּוף ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמֹול

המרּגלים" על־ידי ּפארן ּבמדּבר ׁשעׂשּו מה "על – אֹותם,(רש"י)ּפארן הסיתּו ׁשהמרּגלים זה מּפני היה יׂשראל ּבני ׁשחטאּו ּדזה – ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

מּצד־עצמם. ְְִַַָֹולא

היה הּמן, על ׁשהתלֹוננּו ּדזה לבן". ׁשהּוא הּמן על "ּתפלּו – ולבן וכדאיתאּתפל ּבּמן, ׁשּטעמּו הּמאכל ּבצבע היה ׁשּלא מּפני ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ופרש"י)ּביֹומא סע"ב מן".(עד, אּלא ּבֹו רֹואה ואינֹו הּמינים ּכל ּבֹו טֹועם הּמן "אכילת – ואֹוכל" רֹואה ׁש"אינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

קרח" ׁשל "ּבמחלקּתֹו – מּצד־עצמם.(רש"י)חצרֹות ולא קרח, ׁשהסיתם מּפני היה קרח ּבמחלקת ׁשחטאּו ׁשּזה – ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹ

להם" ׁשהיה זהב רב ּבׁשביל ׁשעׂשּו העגל על ׁש"הֹוכיחן – זהב להן".(רש"י)ּדי ׁשהיה זהב רב "ּבׁשביל היה ּבעגל ׁשחטאּו ּדזה רמב"ן, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

(á):òðøa Lã÷ ãò øéòN-øä Cøc áøçî íBé øNò ãçà©©̧¨¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®©−¨¥¬©§¥«©
i"yx£·¯ÁÓ ÌBÈ ¯NÚ „Á‡∑:שּגרמּתם מה ראּו מׁשה: להם אמר ««»»≈…≈ְְְֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבׁשלׁשה אֹותֹו הלכּתם ואּתם יֹום, י"א מהל הּוא ואף ׂשעיר, הר ּכדר ּברנע לקדׁש מחרב קצרה ּדר לכם ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹאין
ׁשּנאמר מחרב, נסעּו ּבאּיר ּבעׂשרים ׁשהרי יא)ימים, י וגֹו'",(במדבר ּבחדׁש ּבעׂשרים הּׁשני ּבחדׁש הּׁשנית ּבּׁשנה "ויהי : ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

כט) יֹום(תענית ׁשלׁשים מהם צא ּברנע. מּקדׁש הּמרּגלים את ׁשלחּו ּבסיון ּבקברֹותּובכ"ט הּבׂשרׁשעׂשּו ׁשאכלּו הּתאוה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
היתה ּכ וכל ,הּדר אֹותֹו ּכל הלכּו ימים ּבג' נמצא, מרים, ׁשם להּסגר ּבחצרֹות ׁשעׂשּו ימים וׁשבעה ימים, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹחדׁש

מתלּבטת ׂשעירׁשכינה הר סביבֹות אתכם הסב ׁשּקלקלּתם ּובׁשביל לארץ, ּביאתכם למהר ארּבעיםּבׁשבילכם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
רמב"ן.ׁשנה ָָ

eË¯‡ב Á¯‡ ·¯ÁÓ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á CÏ‰Ó«¬««¬«ƒ≈…≈…«»
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אל מׁשה ּדּבר אׁשר הּדברים אּלה אמר ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָ(א)

ּבכל יזּכיר אׁשר הּמצוֹות על יׂשראל. ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּכל

ואתחּנן, ּבפרׁשת הּדּברֹות עׂשרת מּתחּלת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּספר

את ּבאר מׁשה הֹואיל ה) (פסוק ׁשאמר ְִֵֵֶֶֶַָּכמֹו

ידּבר. הּתֹורה על ּכי לאמר, הּזאת ְִֵֵַַַַַָָֹֹהּתֹורה

ה' מּפסּוק (פסוקויחסר אלינּו ּדּבר אלהינּו ְְֱִִֵֵֵֵֶַָֹ

את אלהים נּׁשני ּכי וכמֹוהּו אמירה, מּלת ְֱֲִִִִִֶַַַָָֹו)

נא מא (בראשית אלהים הפרני ּכי עמלי, ְֱֲִִִִִַָָֹּכל

אמר: ּכי ִַָנב),

¯eÚLÂאׁשר הּמצֹות אּלה האּלה, הּכתּובים ¿ƒְְֲִִֵֵֶֶֶַַָ

הּירּדן, ּבעבר יׂשראל ּכל אל מׁשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּדּבר

לחדׁש ּבאחד מּמצרים לצאתם ׁשנה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבארּבעים

אלהם, אתֹו ה' צּוה אׁשר ּככל עׂשר, ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹהעׁשּתי

ּבארץ ועֹוג. סיחֹון את הּכתֹו אחרי זה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹוהיה

הּתֹורה להם לבאר מׁשה הֹואיל ׁשם ְִֵֶֶַָָָָָמֹואב

אלינּו ּדּבר אלהינּו ה' וּיאמר, לאמר, ֱִֵֵֵֵֶֶַַֹֹֹֹהּזאת

וגו': ׁשבת לכם רב לאמר ְֵֵֶֶֶַָֹּבחֹורב

,ÌÚh‰Âלהם לבאר מׁשה הֹואיל ּכאׁשר ּכי ¿«««ְֲִִֵֶֶֶַָָ

ּדבריו, ּבתחּלת להם אמר ְְְִִִֶַַַָָָָהּמצֹות,

לנּו ׁשּנתן אחרי ּבחֹורב אלינּו ּדּבר אלהינּו ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹה'

את ונעבר מּיד הארץ ׁשּנכּבׁש הּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹעׂשרת

ונמׁשכּו וזה. זה לכם ּגרמּו וחּטאתיכם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּירּדן,

ּבהם ׁשהׁשלים עד הּזאת, הּפתיחה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹּדברי

אׁשר מצֹותיו ואת חּקיו את וׁשמרּת ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֻּבּפסּוק

אחרי ּולבני ל ייטב אׁשר הּיֹום מצּו ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹאנכי

ה' אׁשר האדמה על ימים ּתארי ְֲֲֲִִֶַַַַָָָָּולמען

מ): ד (להלן הּימים ּכל ל נֹותן ְֱִֵֶַָָֹאלהי

Ê‡לפניו היּו אׁשר יׂשראל ּכל אל מׁשה קרא »ְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָ

החּקים את יׂשראל ׁשמע א) ה (להלן ְְְִִֵֶַַַָָֻואמר

ּבאזניכם דֹובר אנכי אׁשר הּמׁשּפטים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹואת

הּדּברֹות עׂשרת הּתֹורה ּבבאּור והתחיל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָהּיֹום,

אֹותם המקּבל מּפי ּבבאּור אֹותם ְְְְִִִֵֵֶַַָָׁשּיׁשמעּו

הֹודיעם כן ואחרי הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְֲִִִֵֵֶַַָָָמּפיו

אחד ה' אלהינּו ה' יׂשראל ׁשמע הּׁשם ְְֱִִֵֵֵֶַַָָֹיחּוד

ּולכ הּזה. ׁשּבּספר הּמצֹות וכל ד), ו ְְְִֵֶֶֶַַַָָ(להלן

ּבכאן Ï‡¯NÈ"יפרׁש Ïk Ï‡ ‰LÓ ¯ac ¯L‡" ְְֵָָ¬∆ƒ∆∆∆»ƒ¿»≈

ּבאּור ּכי יׂשראל", ּכל אל מׁשה "וּיקרא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָוׁשם

ּבמעמד להיֹות צרי הּמצֹות ותׁשלּום ְְְְְֲִִִַַַַָָָהּתֹורה

ּומּפני הּתֹורה. ּבמּתן היה ּכאׁשר יׂשראל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל

הּכתּוב חזר הּזאת, הּפתיחה ּבדברי ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהארי

ּב ּבתחּלת ׁשּפסק ואמרלּמקֹום הּתֹורה אּור ְְִִֵֶַַַַַָָָָ

מׁשה ׂשם אׁשר הּתֹורה וזאת מה) מד ד ְֲֶֶַָָֹ(להלן

והחּקים העדת אּלה יׂשראל, ּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֻלפני

יׂשראל ּבני אל מׁשה ּדּבר אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָוהּמׁשּפטים

מּמצרים: ְְִִִֵָָּבצאתם

¯ÈkÊ‰Âהּירּדן ּבעבר היה ּכי מו) ד (להלן ¿ƒ¿ƒְְִֵֵֶַַָָ

מֹואב ארץ והיא סיחֹון, ּבארץ ְְְִִֶֶֶֶַַָּבּגיא

מֹואב לארץ נכנסּו לא יׂשראל ּכי ּבכאן, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹהּנזּכר

ּכמֹו ּבסיחֹון אליהם ׁשּטהר החלק ּבאֹותֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָרק

יג): כא (במדבר מעלה ׁשל ּבּספר ְְִֵֵֶֶֶַַָָׁשּנתּבאר

‰p‰Âׁשּדּבר אמר דברים. ׁשני ּבכאן הזּכיר ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

צּוה אׁשר ּככל יׂשראל ּבני אל ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֹמׁשה

ׁשּיאמר הּמצֹות אל רמז וזה אליהם, אֹותֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹה'

ּבּתֹורה. הּנה עד נזּכרּו ׁשּלא הּזה ּבּספר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלהם

לא הּׁשם אֹותֹו צּוה אׁשר ּככל ׁשהם ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹואמר

זה והזּכיר ּׁשּנצטּוה, מה על ּגרע ולא ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹהֹוסיף

אל ה' "וידּבר ּבהם אמר ׁשּלא מׁשה",ּבעבּור ְֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

אׁשר ּככל ּכּלם ׁשהם עּתה אֹותם ּכלל ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹֻולכן

ּכי עֹוד ואמר הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש מּפי ְְִִִִַַַָָָָנצטּוה

ּבּמצֹות רמז וזה הּתֹורה, את ּבאר מׁשה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָהֹואיל

ּולחּדׁש אֹותם לבאר אֹותם ׁשּיחזר ּכבר ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמרּו

ּדברים: ְִֶָָּבהם

ÌÚËÂאת להם לבאר ׁשרצה מׁשה", "הֹואיל ¿««ְִֵֶֶֶֶָָָָ

מעצמֹו ּכי להֹודיע ּכן והזּכיר ְְְְִִִִֵֵַַַָהּתֹורה,

מּלׁשֹוןראה ּבזה, הּׁשם צּוהּו ולא ּכן לעׂשֹות ְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ

הֹואלנּו ולּו ו), יט (שופטים ולין נא ְְְִֶַָהֹואל

רּבים: וכן ז), ז (יהושע ְִֵֵֶַַוּנׁשב

וטעם יֹודיענּו(ב) מחרב. יֹום עׂשר אחד ְִֵֵֵַַַַָָֹ

ׁשּיצאּו מחֹורב ּכי הּמדּבר. ׁשעּור ְְִִִֵֵֶַַָָָהּכתּוב

יֹום עׂשר אחד מהל ּברנע קדׁש עד ְֲִֵֵַַַַַַַָָָָמּׁשם

וקדׁש ׂשעיר הר ּבדר הּוא קרֹוב ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָּבלבד,

האמֹורי הר ּבגבּול הּמדּבר סֹוף הּוא ְְְֱִִִֵַַַַָָּברנע

ועֹוג סיחֹון ארץ וׁשם יׂשראל, נחלת ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָׁשהּוא

ּפעֹור. ּבית מּול ּבּגיא הּתֹורה ּבאר ׁשם ְְֲֵֵֵֶַַַָָאׁשר

האמֹורי הר ּדר הלכּו ׁשהם אמר כן ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואחרי

יסּפר כן ואחרי והּנֹורא. הּגדֹול הּמדּבר ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָּכל

ּבקׁשּו נחלתם ּבּתחּום ׁשהּוא ּברנע ּבקדׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכי

סּוף ים ּדר והלכּו ּדרּכם ונׁשּתּבׁש ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָמרּגלים,

ׁשנה: ארּבעים מלאת עד לפנים ולא ְְְְְִִַַָָָָָֹֹלאחֹור

¯e·Ú·eּכי ּבּמדּבר עּתה יׂשראל היּו ׁשּלא «¬ְְִִִֵֶַַָָָָֹ

הּנזּכרת, מֹואב ּבארץ נכנסּו ְְְְְִִֶֶֶֶַָָּכבר

רמּוזים ּבערבה" "ּבּמדּבר ּכי אּונקלּוס ְְְְֲִִִַַָָָָָּדרׁש

אּלה ּכל יזּכיר מּדּוע ּכי ועֹוד לתֹוכחֹות. ְְְִִֵֵֶַַַָָהם

מן יֹותר ּומצרים סימנים ויּתן ְְִִִִִֵֵֵַָָהּמקֹומֹות,

ׂשדה: ֵֶַָהּמֹוכר

¯eÚLÂאׁשר הּדברים אּלה לדעּתֹו, הּכתּוב ¿ƒְְְֲִֵֶֶַַַָָ

ּבעבר יׂשראל ּכל אל מׁשה ְְִִֵֵֶֶֶֶָָּדּבר

ּדּבר ּביןהּירּדן, סּוף ּובמֹול ּבערבה ּבּמדּבר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

ואחד זהב ודי וחצרֹות ולבן ּתפל ּובין ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹּפארן

ּׁשעׂשּו מה ּכל להם הזּכיר ּכי מחֹורב, יֹום ְִִִֵֵֶֶַָָָָָעׂשר

ׁשם ּכי הּכתּוב אמר ּכן ואחר האּלה. ְְִֵֵֶַַַַַָָָָּבּמקֹומֹות

אחר הּתֹורה לבאר הֹואיל הּנזּכר הּירּדן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבעבר

ּדּבר אלהינּו ה' וּיאמר וּיען אֹותם, ֱִִֵֶֶַַַַָֹֹהֹוכיחֹו

ּבספרי נדרׁש הּוא וכ לאמר. ּבחֹורב ְְְְְִִִֵֵֵֵָָֹאלינּו

יֹוסי רּבי אבל יהּודה, רּבי ּדעת על א) ְֲִִִַַַַַָָ(דברים

כן: ׁשּנקראּו מקֹומֹות אֹותן עׂשה ּדּורמסקית ְְְְְִִֵֶֶַָָָּבן
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:íäìà BúàŸ−£¥¤«
i"yx£L„ÁÏ „Á‡a L„Á ¯NÚŒÈzLÚa ‰�L ÌÈÚa¯‡a È‰ÈÂ∑מּמי לּמיתה. סמּו אּלא הֹוכיחן ׁשּלא מלּמד «¿ƒ¿«¿»ƒ»»¿«¿≈»»…∆¿∆»«…∆ְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הֹוכחּתי ּלא מה מּפני ,ל אֹומר אני ּבני, ראּובן אמר: לּמיתה, סמּו אּלא ּבניו את הֹוכיח ׁשּלא מּיעקב, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹלמד?
אּלא האדם את מֹוכיחין אין ּדברים ארּבעה ּומּפני אחי. ּבעׂשו ותדּבק ותל ּתּניחני ׁשּלא ּכדי הּללּו? הּׁשנים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכל

ּומֹוכיחֹו, וחֹוזר מֹוכיחֹו יהא ׁשּלא ּכדי לּמיתה: ּומתּבּיׁשסמּו רֹואהּו חברֹו יהא ּבּספרי.וׁשּלא ּכדאיתא וכּו' מּמּנּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּנאמר ׁשמּואל, וכן לּמיתה. סמּו אּלא יׂשראל את הֹוכיח לא יהֹוׁשע יב)וכן את(ש"א ּדוד וכן בי!". ענּו "הנני, : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבנֹו ב)ׁשלמה .(מ"א ְְֹֹ
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גו' יׂשראל אל־ּבני מׁשה ּדּבר לחדׁש ּבאחד חדׁש ּבעׁשּתי־עׂשר ׁשנה ּבארּבעים ֵ�ְִָ�ְֵֶ�ֶֹ�ִֶֶֹ�ַ�ְֶֶָֹ��ְְֵַָָָֽ�ָ�ְְִַָ�ְִַֽויהי
לּמיתה סמּוְך אּלא הֹוכיחן ׁשּלא רש"י)מלּמד ובפירוש ג. (א, ְִִֵֶֶַַָָָָֹ

ּדברי להם ׁשּנתן רּבֹות ּפעמים מצינּו מּמצרים, יׂשראל ּבני את עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה ׁשהֹוציא מאז ׁשהרי צריְך־עּיּון, ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹלכאֹורה

לּמיתה"? סמּוְך אּלא הֹוכיחן ׁש"לא רׁש"י ׁשּכתב ּומהּו ִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּתֹוכחה,

כן. לפני מׁשה ׁשהֹוכיחם מּמה ׁשּבפרׁשתנּו הּתֹוכחה ּדברי ּדּנׁשּתּנּו לֹומר, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹויׁש

לאפרּוׁשי על־מנת ּגם ּכי־אם ּגרידא, ּתֹוכחה זֹו היתה לא ולכן מעׂשה, ּבׁשעת זה היה לפני־זה, ׁשהֹוכיחם הּפעמים ּבכל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּדהּנה,

ּבזה. וכּיֹוצא ְִֵֵֶַָָמאּסּורא

ּובפרט עכׁשו, ּבֹו ׁשחטאּו חטא על ולא ּבּמדּבר, ׁשארעּו הרּבים המארעֹות ּכל על הּתֹוכחה ׁשהיתה ּבּנּדֹון־ּדידן, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמה־ּׁשאין־ּכן

עצמם לחֹוטאים לא נאמרּו ּבניהם.ׁשהּדברים ּבפני אם ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

לּמיתה". סמּוְך אּלא הֹוכיחן ׁש"לא רׁש"י ּכתב ועל־זה ּבלבד, ּתֹוכחה ּדברי הּדברים היּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹואם־ּכן
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לאמר: הּזאת את־הּתֹורה ּבאר מׁשה הֹואיל . . ׁשנה ּבארּבעים ֵֹֹֽ�ַ�ֶַָ�ֵֵֶ�ֹ�ִָ�ָ�ְְִַָ�ְִַֽויהי
להם ּפרׁשּה לׁשֹון רש"י)ּבׁשבעים ובפירוש ג־ה. א, (דברים ְְְִִֵֶָָָ

לׁשֹון? ּבׁשבעים ליׂשראל הּתֹורה את לפרׁש מׁשה הצרְך מה לׁשם צריְך־עּיּון, הּדבר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻלכאֹורה

ׁשּבאיזה לׁשֹון, ּבׁשבעים אֹותּה ּבאר לפיכְך אּמֹות, ׁשבעים לבין יגלּו ׁשּיׂשראל עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה ׁשראה ׁש"מּפני ׁשּכתבּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻיׁש

לׁשֹון" ּבאֹותֹו ילמדּו יבֹואּו, ׁשּיׂשראל ח)מקֹום כז, תבא רש"י לפירוש שפר באמרי .(הובא ְְְְִִֵֶָָָָ

ּבהם הּלׁשֹונֹות את הבינּו לא ּככּלם ׁשרּבם ּבעֹוד לׁשֹון, ּבׁשבעים יׂשראל לכל ללּמדּה ּבעצמֹו מׁשה ׁשהצרְך לזה יּׁשּוב ּבזה אין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻאְך

ולא זמן, לאחר לּתרּגמּה יכֹולים היּו ׁשהרי האּמֹות, לבין ּכׁשּיגלּו הּבאים, הּדֹורֹות עבּור הּוא זה ׁשּכל לֹומר ודחק הּתֹורה. ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻּפרׁש

ּדוקא. מׁשה ְְֵֶַַָֹעל־ידי

ׁשּכיון לֹומר, מקֹום יׁש זאת ּדבלעדי לׁשֹון. ּבׁשבעים הּתֹורה ּבלּמּוד ּגם ּדתֹורה הּקדּׁשה ּגדר חלּות ׁשּתהיה נפעל ׁשּבזה לחּדׁש, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻויׁש

אחרים. ּבלׁשֹונֹות הּתֹורה עניני ּכׁשּלֹומד חלים הּתֹורה, לּמּוד וגדר הּתֹורה, קדּׁשת אין הרי הּקדׁש, ּבלׁשֹון ּתֹורה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻׁשּנּתנה

ּתֹורה ּדברי לדּבר האּסּור – ּבזה להלכה (ונפקא־מיּנּה לׁשֹון ּבׁשבעים ּגם הּתֹורה קדּׁשת ּבחּדּוׁש מיחדת ּבפעּלה צֹורְך היה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻֻולכן

ועֹוד). לׁשֹון. ּבׁשאר ּכׁשּמדּבר הּתֹורה ּברּכת חּיּוב ערֹום; ּכׁשהּוא לׁשֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבׁשאר

ה'ּׁשבעים על הּתֹורה קדּׁשת ּדחלּות זה, ענין ּפעּלת ּגם הרי עליו־הּׁשלֹום, רּבנּו מׁשה על־ידי היתה ליׂשראל הּתֹורה ׁשּנתינת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻוכיון

יׂשראל. ּכל ּבפני לׁשֹון לׁשבעים הּתֹורה את ּבעצמֹו רּבנּו מׁשה ׁשּפרׁש על־ידי היתה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלׁשֹון',

(ã)áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñ úà Búkä éøçà©«£¥´©ŸÀ¥µ¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−
úøzLòa áLBé-øLà ïLaä Cìî âBò úàå ïBaLça§¤§®§¥Àµ¤´¤©¨½̈£¤¥¬§©§¨−Ÿ

:éòøãàa§¤§¤«¦
i"yx£B˙k‰ È¯Á‡∑היטיב מה עלינּו? ּלזה מה יאמרּו: הארץ, לקצת ׁשּיּכנסּו קדם מֹוכיחם אני 'אם מׁשה: אמר «¬≈«…ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

עּלה, ולמצא לקנּתר אּלא ּבא אינֹו ועֹוגלנּו? סיחֹון ׁשהּפיל עד המּתין לפיכ לארץ'. להכניסנּו ּכח ּבֹו ׁשאין ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
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(â)ãçàa Lãç øNò-ézLòa äðL íéòaøàa éäéå©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈§©§¥«¨¨¬−Ÿ¤§¤¨´
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:íäìà BúàŸ−£¥¤«
i"yx£L„ÁÏ „Á‡a L„Á ¯NÚŒÈzLÚa ‰�L ÌÈÚa¯‡a È‰ÈÂ∑מּמי לּמיתה. סמּו אּלא הֹוכיחן ׁשּלא מלּמד «¿ƒ¿«¿»ƒ»»¿«¿≈»»…∆¿∆»«…∆ְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הֹוכחּתי ּלא מה מּפני ,ל אֹומר אני ּבני, ראּובן אמר: לּמיתה, סמּו אּלא ּבניו את הֹוכיח ׁשּלא מּיעקב, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹלמד?
אּלא האדם את מֹוכיחין אין ּדברים ארּבעה ּומּפני אחי. ּבעׂשו ותדּבק ותל ּתּניחני ׁשּלא ּכדי הּללּו? הּׁשנים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכל

ּומֹוכיחֹו, וחֹוזר מֹוכיחֹו יהא ׁשּלא ּכדי לּמיתה: ּומתּבּיׁשסמּו רֹואהּו חברֹו יהא ּבּספרי.וׁשּלא ּכדאיתא וכּו' מּמּנּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּנאמר ׁשמּואל, וכן לּמיתה. סמּו אּלא יׂשראל את הֹוכיח לא יהֹוׁשע יב)וכן את(ש"א ּדוד וכן בי!". ענּו "הנני, : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבנֹו ב)ׁשלמה .(מ"א ְְֹֹ
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גו' יׂשראל אל־ּבני מׁשה ּדּבר לחדׁש ּבאחד חדׁש ּבעׁשּתי־עׂשר ׁשנה ּבארּבעים ֵ�ְִָ�ְֵֶ�ֶֹ�ִֶֶֹ�ַ�ְֶֶָֹ��ְְֵַָָָֽ�ָ�ְְִַָ�ְִַֽויהי
לּמיתה סמּוְך אּלא הֹוכיחן ׁשּלא רש"י)מלּמד ובפירוש ג. (א, ְִִֵֶֶַַָָָָֹ

ּדברי להם ׁשּנתן רּבֹות ּפעמים מצינּו מּמצרים, יׂשראל ּבני את עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה ׁשהֹוציא מאז ׁשהרי צריְך־עּיּון, ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹלכאֹורה

לּמיתה"? סמּוְך אּלא הֹוכיחן ׁש"לא רׁש"י ׁשּכתב ּומהּו ִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּתֹוכחה,

כן. לפני מׁשה ׁשהֹוכיחם מּמה ׁשּבפרׁשתנּו הּתֹוכחה ּדברי ּדּנׁשּתּנּו לֹומר, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹויׁש

לאפרּוׁשי על־מנת ּגם ּכי־אם ּגרידא, ּתֹוכחה זֹו היתה לא ולכן מעׂשה, ּבׁשעת זה היה לפני־זה, ׁשהֹוכיחם הּפעמים ּבכל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּדהּנה,

ּבזה. וכּיֹוצא ְִֵֵֶַָָמאּסּורא

ּובפרט עכׁשו, ּבֹו ׁשחטאּו חטא על ולא ּבּמדּבר, ׁשארעּו הרּבים המארעֹות ּכל על הּתֹוכחה ׁשהיתה ּבּנּדֹון־ּדידן, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמה־ּׁשאין־ּכן

עצמם לחֹוטאים לא נאמרּו ּבניהם.ׁשהּדברים ּבפני אם ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

לּמיתה". סמּוְך אּלא הֹוכיחן ׁש"לא רׁש"י ּכתב ועל־זה ּבלבד, ּתֹוכחה ּדברי הּדברים היּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹואם־ּכן

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 cenr e"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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לאמר: הּזאת את־הּתֹורה ּבאר מׁשה הֹואיל . . ׁשנה ּבארּבעים ֵֹֹֽ�ַ�ֶַָ�ֵֵֶ�ֹ�ִָ�ָ�ְְִַָ�ְִַֽויהי
להם ּפרׁשּה לׁשֹון רש"י)ּבׁשבעים ובפירוש ג־ה. א, (דברים ְְְִִֵֶָָָ

לׁשֹון? ּבׁשבעים ליׂשראל הּתֹורה את לפרׁש מׁשה הצרְך מה לׁשם צריְך־עּיּון, הּדבר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻלכאֹורה

ׁשּבאיזה לׁשֹון, ּבׁשבעים אֹותּה ּבאר לפיכְך אּמֹות, ׁשבעים לבין יגלּו ׁשּיׂשראל עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה ׁשראה ׁש"מּפני ׁשּכתבּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻיׁש

לׁשֹון" ּבאֹותֹו ילמדּו יבֹואּו, ׁשּיׂשראל ח)מקֹום כז, תבא רש"י לפירוש שפר באמרי .(הובא ְְְְִִֵֶָָָָ

ּבהם הּלׁשֹונֹות את הבינּו לא ּככּלם ׁשרּבם ּבעֹוד לׁשֹון, ּבׁשבעים יׂשראל לכל ללּמדּה ּבעצמֹו מׁשה ׁשהצרְך לזה יּׁשּוב ּבזה אין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻאְך

ולא זמן, לאחר לּתרּגמּה יכֹולים היּו ׁשהרי האּמֹות, לבין ּכׁשּיגלּו הּבאים, הּדֹורֹות עבּור הּוא זה ׁשּכל לֹומר ודחק הּתֹורה. ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻּפרׁש

ּדוקא. מׁשה ְְֵֶַַָֹעל־ידי

ׁשּכיון לֹומר, מקֹום יׁש זאת ּדבלעדי לׁשֹון. ּבׁשבעים הּתֹורה ּבלּמּוד ּגם ּדתֹורה הּקדּׁשה ּגדר חלּות ׁשּתהיה נפעל ׁשּבזה לחּדׁש, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻויׁש

אחרים. ּבלׁשֹונֹות הּתֹורה עניני ּכׁשּלֹומד חלים הּתֹורה, לּמּוד וגדר הּתֹורה, קדּׁשת אין הרי הּקדׁש, ּבלׁשֹון ּתֹורה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻׁשּנּתנה

ּתֹורה ּדברי לדּבר האּסּור – ּבזה להלכה (ונפקא־מיּנּה לׁשֹון ּבׁשבעים ּגם הּתֹורה קדּׁשת ּבחּדּוׁש מיחדת ּבפעּלה צֹורְך היה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻֻולכן

ועֹוד). לׁשֹון. ּבׁשאר ּכׁשּמדּבר הּתֹורה ּברּכת חּיּוב ערֹום; ּכׁשהּוא לׁשֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבׁשאר

ה'ּׁשבעים על הּתֹורה קדּׁשת ּדחלּות זה, ענין ּפעּלת ּגם הרי עליו־הּׁשלֹום, רּבנּו מׁשה על־ידי היתה ליׂשראל הּתֹורה ׁשּנתינת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻוכיון

יׂשראל. ּכל ּבפני לׁשֹון לׁשבעים הּתֹורה את ּבעצמֹו רּבנּו מׁשה ׁשּפרׁש על־ידי היתה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלׁשֹון',

(ã)áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñ úà Búkä éøçà©«£¥´©ŸÀ¥µ¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−
úøzLòa áLBé-øLà ïLaä Cìî âBò úàå ïBaLça§¤§®§¥Àµ¤´¤©¨½̈£¤¥¬§©§¨−Ÿ
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i"yx£B˙k‰ È¯Á‡∑היטיב מה עלינּו? ּלזה מה יאמרּו: הארץ, לקצת ׁשּיּכנסּו קדם מֹוכיחם אני 'אם מׁשה: אמר «¬≈«…ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

עּלה, ולמצא לקנּתר אּלא ּבא אינֹו ועֹוגלנּו? סיחֹון ׁשהּפיל עד המּתין לפיכ לארץ'. להכניסנּו ּכח ּבֹו ׁשאין ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
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הֹוכיחן ּכ ואחר ארצם, את והֹוריׁשם B‚Â'.לפניהם ·LBÈ ¯L‡ 'B‚Â ÔÁÈÒ∑(ספרי)קׁשה סיחֹון היה לא אּלּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָƒ…¿¬∆≈¿ִִֶָָָֹ
ׁשהּמל קׁשה, היתה ּבתֹוכּה ׁשרּוי וסיחֹון אחרת עיר היתה ואּלּו קׁשה. ׁשהּמדינה קׁשה, היה ּבחׁשּבֹון, ׁשרּוי ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָוהיה

קׁשה והּמדינה קׁשה ׁשהּמל וכּמה ּכּמה אחת על zLÚa¯˙.קׁשה, ·LBÈŒ¯L‡∑קׁשה והּמדינה קׁשה הּמל. ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ¬∆≈¿«¿»…ְְִֶֶֶַַָָָָ
˙¯zLÚ∑רפאים ׁשם ׁשהיּו קרנים, עׁשּתרֹות הּוא זה ועׁשּתרֹות קרנים", "עׁשּתרֹות ּכמֹו: וקׁשי, צּוקין לׁשֹון הּוא «¿»…ְְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר אמרפל, יד)ׁשהּכה ׁשּנאמר(בראשית והּוא מהם, נמלט ועֹוג קרנים", ּבעׁשּתרֹות רפאים את "וּיּכּו יג): :(שם ְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
ואֹומר הּפליט", ג)"וּיבא הרפאים"(לקמן מּיתר נׁשאר הּבׁשן מל עֹוג רק "ּכי :.ÈÚ¯„‡a∑הּמלכּות מקוםׁשם (צ"ל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ¿∆¿∆ƒְֵַַ

הגר"א) רמב"ן.המלחמה.

(ä)øàa äLî ìéàBä áàBî õøàa ïcøiä øáòa§¥¬¤©©§¥−§¤´¤¨®¦´¤½¥¥²
:øîàì úàfä äøBzä-úà¤©¨¬©−Ÿ¥«Ÿ

i"yx£ÏÈ‡B‰∑ּכמֹו יח)התחיל, הֹואלּתי"(בראשית נא "הּנה :.‰¯Bz‰Œ˙‡ ¯‡a∑להם ּפרׁשּה לׁשֹון .ּבׁשבעים ƒְְְִִִִֵַָ≈≈∆«»ְְְִִֵֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(862 'nr b zegiy ihewl)

לאמר הּזאת הּתֹורה את ּבאר מׁשה ה)הֹואיל להם(א, ּפרׁשּה לׁשֹון ּבתרּגּום(רש"י)ּבׁשבעים צרְך היה מּדּוע לׁשאל, ּיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

זה? ּבתרּגּום להתעּסק צריְך עצמֹו רּבנּו מׁשה היה לּמה צרְך, ּבזה היה אם ואפּלּו קדׁש? לׁשֹון אז ּדּברּו יׂשראל ּכל והרי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹהּתֹורה,

איׁש ּכאׁשר לׁשֹון, ׁשבעים ּבעֹולם, ּפרּוד ּגרם והחטא הּקדׁש, לׁשֹון אחת, ׂשפה ּכּלם ּדּברּו הּפּלגה ּדֹור חטא לפני ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻויׁש

ּבמקֹום ּגם אחדּות המׁשכת – מׁשמעּותֹו לׁשֹון לׁשבעים קדׁש מּלׁשֹון הּתֹורה ׁשּתרּגּום ּכן, אם מּובן רעהּו. ׂשפת את מבין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאינֹו

ּביֹותר'. מּטה 'למּטה עד לרדת יכֹול ּביֹותר' ּגבֹוּה ה'ּגבֹוּה רק ּכי ּדוקא, מׁשה ידי על להעׂשֹות מכרח היה וזה ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻהּפרּוד.

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxFYd mEBxzAW iWTd lcBŸ¤©Ÿ¦¤§©§©¨

לאמר: הּזאת את־הּתֹורה ּבאר מׁשה ֵֹֹֽ�ַ�ֶַָ�ֵֵֶ�ֹ�ִהֹואיל
להם ּפרׁשּה לׁשֹון רש"י)ּבׁשבעים ובפירוש ה. (א, ְְְִִֵֶָָָ

סֹופרים ּבמּסכת ז)איתא הלכה א קׁשה(פרק הּיֹום אֹותֹו והיה יונית, הּתֹורה את הּמלְך לתלמי ׁשּכתבּו זקנים ּבחמּׁשה מעׂשה : ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

צרּכּה. ּכל להּתרּגם יכֹולה הּתֹורה היתה ׁשּלא העגל, ּבֹו ׁשּנעׂשה ּכּיֹום ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹליׂשראל,

ל"יֹום הּתֹורה ּתרּגּום ּדּמּו מּדּוע ואם־ּכן רּבנּו, מׁשה על־ידי לׁשֹון ּבׁשבעים ונתּפרׁשה נּתרּגמה ּכבר הּתֹורה הרי ּתמּוּה, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹולכאֹורה

על־ידי ונתּפרׁשה נּתרּגמה ׁשּכבר אחרי צרּכּה" ּכל להּתרּגם יכֹולה הּתֹורה היתה "ׁשּלא הּטעם ּתמּוּה ּוביֹותר העגל"? ּבֹו ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּנעׂשה

לׁשֹון? ּבׁשבעים ְְִִֶָֹמׁשה

ּבזה. וכּיֹוצא העגל" ּכ"חטא ּכתבּו ולא העגל" ּבֹו ׁשּנעׂשה ּכ"יֹום היה הּיֹום ׁשאֹותֹו וכתבּו ז"ל רּבֹותינּו ּדדּיקּו ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹויׁש

מחר" לה' "חג אמר אהרן ׁשהרי מּצד־עצמֹו, קׁשה היה לא העגל, ּבֹו ׁשּנעׂשה יֹום ה)ּכי לב, מׁשה(תשא ׁשּיבֹוא היה "ּבטּוח ּכי , ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

הּמקֹום" את שם)ויעבדּו רש"י הׁשּכימּו(פרוש ׁשּלאחרי־זה ּבּיֹום ׁשלפעל ורק ו), לב, לפ(תשא ׁשּיֹוםוחטאּו ונמצא מׁשה, ׁשּבא ני ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

לאחרי־זה. העגל לחטא ׁשּגרם ורק מּצד־עצמֹו, "קׁשה" היה לא העגל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹעׂשּית

ׁשּיּטעּו ׁשלילי, לענין לגרם ׁשּיכֹול אּלא הּתֹורה, את ּתרּגם ׁשּמׁשה ׁשּמצינּו ּוכמֹו מּצד־עצמֹו, "קׁשה" אינֹו הּתֹורה ּתרּגּום כן ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּוכמֹו

ׁשּמצינּו ּוכמֹו הּתרּגּום, שם)ּבהבנת סופרים ׁשּגם(מסכת ונמצא הּתרּגּום. ּבהבנת ּתלמי יטעה ׁשּלא ּכדי ּבּה", ׁשּנּו ּדברים ׁש"י"ג ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

וקל־להבין. ׁשלילי. ענין מּזה לבֹוא ׁשּיכֹול אּלא מּצד־עצמֹו "קׁשה" אינֹו הּתֹורה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּתרּגּום

LÓ‰ה È¯L ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡�c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿«¿»¿»»ƒ…∆
:¯ÓÈÓÏ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÔÙÏe‡ ˙È L¯t»≈»¿««¿»»»¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּלֹו, היתה ׁשּלא ּבחׁשּבֹון. יֹוׁשב אׁשר ְְְֲֵֶֶֶֶָָֹ(ד)

להיֹות ּובנאה מֹואב מּמל לכדּה ְְְֲִִֶֶָָָָָָאבל

וכן מלכּות. ּבית B¯zLÚa˙לֹו ·LBÈ ¯L‡ ְְֵֵַ¬∆≈¿«¿»

,ÈÚ¯„‡aמל והּוא רפאים ארץ ׁשהיתה ¿∆¿∆ƒְְְִֶֶֶֶֶָָָ

יתּבר הּׁשם ּבעזרת אפרׁש ּכאׁשר ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהאמֹורי,

ׁשאמר ּומּפני יא). ג י, ב LBÈ·(להלן ¯L‡ ְִֵֶַָ¬∆≈

,ÈÚ¯„‡a ˙B¯zLÚaׁשם עׁשּתרֹות ּכי יֹורה ¿«¿»¿∆¿∆ƒְִֵֶַָ

(דברים ספרי ולׁשֹון אדרעי. ּבֹו אׁשר ְְְֲִִִֶֶֶָָמקֹום

ּכעׁשּתרֹות.B¯zLÚa˙,ד), קׁשה ׁשהיה ¿«¿»ְְֶֶַָָָָ

,ÈÚ¯„‡a:מלכּות מקֹום זה ¿∆¿∆ƒְְֶַ

·˙ÎÂ,וקׁשי צּוקין לׁשֹון עׁשּתרֹות רׁש"י, ¿»«ְְִִִַַָָ

קרנים עׁשּתרֹות זהּו ׁשהיּוועׁשּתרֹות ְְְְְִֶֶַַַַָָ

את וּיּכּו ה) יד (בראשית ׁשּנאמר רפאים, ְֱִֶֶֶַַַָָבּה

מלכּות, ׁשם ּבאדרעי, קרנים. ּבעׁשּתרֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָרפאים

יג), ז (להלן צאנ עׁשּתרֹות ּכתּוב ְְְֵֶַָֹוכן

לּמה פד:) (חולין אמרּו ורּבֹותינּו ְְְְֵַַָָָּכתרּגּומֹו.

ּבעליהן את ׁשּמעׁשרֹות עׁשּתרֹות ׁשמן ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָנקרא

סלעים ׁשהם הּללּו ּכעׁשּתרֹות אֹותן ְְְְְִֵֶַַַָָָָּומחּזקֹות

ֲִָחזקים:

·¯‰Âידענּו ולא לׁשֹונֹות, ׁשּתי ּבֹו מרּכיב ¿»«ְְְְְִֵַַָֹ

עׁשּתרֹות ׁשּיהיה הֹוציא מקֹום ְְִִֵֵֶֶֶַָָמאיזה

ׁשהּוא ׁשּנאמר יּתכן אבל ּוסלעים. צּוקין ְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשם

חכמים, ּכדברי עׁשר מּלׁשֹון הּצאן, עדרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשם

ׁשעליהם ּגבֹוהים הרים היּו קרנים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָועׁשּתרֹות

לקרני הּכתּוב אֹותם ידּמה סלעים, ְְְְְִֵֶַַַָָָמצּודֹות

ּכענין לׁשּנים, אֹותם ׁשּידּמה ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָהּבהמֹות,

ּומצּודה, סלע ׁשן על כח) לט (איוב ְֱֶֶֶֶַַַָׁשּנאמר

וכן יב), כט (שמות הּמזּבח קרנֹות על ְְְְִֵֵֵַַַַוכן

הּתרּגּום אמר א) ה (ישעיה ׁשמן ּבן ְְֶֶֶֶַַַָָּבקרן

עׁשּתרֹות יעלּו וׁשם ׁשמינא, ּבארעא רם ְְְְְְְֲֵַַַָָָָּבטּור

ּבהן, וכּיֹוצא והּיעלים והעּזים הּתיׁשים ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּצאן

לּבעל וכן קרנים. עׁשּתרֹות יּקרא ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָּולכ

זרה העבֹודה יג) ב (שופטים ְְֲַָָָָָָולעׁשּתרֹות

ּכפי עליהם להגן הּצאן ּכצּורת ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹהעׂשּויה

אדרעי, ּוׁשמּה עיר ּבנּו ההר ּובׁשפלּות ְְְְְִִִִֶֶָָָָָסכלּותם.

מל עֹוג וּיצא א) ג (להלן ׁשּנאמר ְֱֵֵֶֶֶֶַַוהּוא

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'b oey`x meil inei xeriy
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:äfä øää¨¬©¤«

i"yx£˙·L ÌÎÏ אּגדה:ּכפׁשּוטֹו,∑¯· מדרׁשי מׁשהרּבהויׁש עׂשיתם הּזה: ּבהר יׁשיבתכם על וׂשכר לכם ּכן,ּגדּלה «»∆∆∆ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
מאֹות וׂשרי אלפים ׂשרי סנהדרין, לכם מּניתם ּתֹורה, קּבלּתם וכלים, .מנֹורה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr ck zegiy ihewl)

הּזה ּבהר ׁשבת לכם ו)רב לוי(א, ּבני לכם רב הּפסּוק ג)על טז, ּגדּלה.(קרח לעצמכם לקחּתם מּדאי יֹותר הרּבה רש"י: ּפרׁש ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ

אחד, ּבמקֹום 'יֹוׁשב' הּוא אם לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת ּכללית הֹוראה ּכאן יׁש מּדאי. יֹותר הרּבה הּזה ּבהר ּכבר יׁשבּתם – ּכאן ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָואף

מּדאי'. יֹותר 'הרּבה זה הרי - ונעלית טֹובה ּדרּגה ׁשהיא אף הּנה הלאה, מתקּדם ואינֹו ה' ּבעבֹודת ּדרּגה ּבאֹותּה נׁשאר הּוא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָאם

ּבּקדׁש. מעלין ּבבחינת חיל, אל מחיל וללכת לׁשאף עליו ּתמיד 'מהּלך', להיֹות רמב"ןעליו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(æ)eðt|äáøòa åéðëL-ìk-ìàå éøîàä øä eàáe íëì eòñe §´§´¨¤À¸Ÿ©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨§¥¨¼¨«£¨¨¬
ïBðáläå éðòðkä õøà íiä óBçáe áâpáe äìôMáe øäá̈¨²©§¥¨¬©¤−¤§´©¨®¤³¤©§©«£¦Æ§©§¨½

øäpä-ãò:úøt-øäð ìãbä ©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
i"yx£ÌÎÏ eÚÒe e�t∑וחרמה ערד ּדר ‰‡È¯Ó.זֹו ¯‰ e‡·e∑ּכמׁשמעֹו.ÂÈ�ÎLŒÏkŒÏ‡Â∑והר ּומֹואב עּמֹון ¿¿»∆ְְֲֶֶָָָ…«»¡…ƒְְַָ¿∆»¿≈»ְַַָ

יער∑Úa¯·‰.ׂשעיר ׁשל מיׁשֹור הּמל∑·‰¯.זה הר ּדרֹום∑ÏÙM·e‰.זה ׁשפלת ‰Ìi.זֹו ÛBÁ·e ·‚p·e∑ ִֵ»¬»»ִֶֶַַ»»ֶֶֶַַ«¿≈»ְֵַָ«∆∆¿«»
ּבּספרי ּכדאיתא וכּו', וקסרי ועּזה ‰Ï„b.אׁשקלֹון ¯‰p‰Œ„Ú∑קֹוראֹו יׂשראל, ארץ עם ׁשּנזּכר מׁשלמּפני ּגדֹול, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ««»»«»…ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

'הּדבק ,'מל ,מל 'עבד אֹומר: ל',הדיֹוט ויׁשּתחוּו מז)לׁשחור ואּדהן'(שבועות ּדהינא לגּבי רמב"ן.'קרב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

(ç)õøàä-úà eLøe eàa õøàä-úà íëéðôì ézúð äàø§¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤¨¨®¤µŸ§´¤¨½̈¤
á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì íëéúáàì ýåýé òaLð øLà£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ

:íäéøçà íòøæìe íäì úúì̈¥´¨¤½§©§−̈©£¥¤«
i"yx£Èz˙� ּומּׁשמּועה∑¯‡‰ מאמד לכם אֹומר איני רֹואים, אּתם eL¯e.ּבעיניכם e‡a∑ואינכם ּבּדבר, מערער אין ¿≈»«ƒְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ…¿ְְְְֵֵֵֶַַָָ

זין לכלי צריכין היּו לא מרּגלים, ׁשלחּו לא אּלּו למלחמה. ׁשּוב∑ÌÎÈ˙·‡Ï.צריכים הזּכיר ליצחקלּמה לאברהם, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָֹֹ«¬…≈∆ְְְְְִִִַָָָָָ
לעצמֹו ּכדאי יעקב לעצמֹו, ּכדאי יצחק לעצמֹו, ּכדאי אברהם אּלא .ּוליעקב? ְְְְְְְְְְְְֲֲִֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ÈbÒו ¯ÓÈÓÏ ·¯Áa ‡�nÚ ÏÈlÓ ‡�‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«ƒƒ»»¿…≈¿≈»«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡¯eËa Ôez·˙Èc ÔBÎÏ¿ƒ∆¿¿»»≈

„‡Ó¯‡‰ז ‡¯eËÏ eÏeÚÂ ÔBÎÏ eÏeËÂ e�t˙‡ƒ¿¿¿¿¿¿»∆¡…»»
‡zÏÙL·e ‡¯eË· ‡i¯LÈÓa È‰B¯È‚Ó ÏÎÏe¿»»ƒƒ¿≈¿«»¿»ƒ¿∆¿»
‰‡�Ú�Î„ ‡Ú¯‡ ‡nÈ ¯ÙÒ·e ‡ÓB¯„·eƒ¿»ƒ¿««»«¿»ƒ¿«¬»»

:˙¯Ù ‡¯‰� ‡a¯ ‡¯‰� „Ú Ô�·ÏÂ¿ƒ¿»««¬»«»«¬»¿»

eÏeÚח ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÈÓ„˜ ˙È·‰Èc ÈÊÁ¬≈ƒ»ƒ√»≈»«¿»
ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È e�ÈÒÁ‡Â¿«¬ƒ»«¿»ƒ««¿»«¬»»¿
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«¿

:ÔB‰È¯˙a ÔB‰È�·ÏÂ¿ƒ¿≈«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אסף ּכי אדרעי, לּמלחמה עּמֹו וכל הּוא ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָהּבׁשן

הּמל ארמֹון ׁשם אׁשר העיר אל חילֹו ּכל ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָאת

הּמלכּות: ְְִֵַַוכּסא

ÔÈ�ÚÂ,ז"ל אמרּו מדרׁשם (שם) ‡L¯ספרי ¿ƒ¿«ְְְִִִָָָ¬∆

,ÈÚ¯„‡a ˙B¯zLÚa ·LBÈהיה לא אּלּו ≈¿«¿»¿∆¿∆ƒִָָֹ

היה, קׁשה ּבעׁשּתרֹות וׁשרּוי קׁשה ְְְֶֶַָָָָָָעֹוג

י ּולפיכ וכו'. קׁשה B¯zLÚa˙דרׁשּוׁשהּמדינה ְְְְִִִֶַָָָָ¿«¿»

ּכעׁשּתרֹות, קׁשה מקֹוםׁשהיה ׁשהיה ּכלֹומר ְְְְֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשהיה החזקה העיר קרנים עׁשּתרֹות ּכמֹו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָמֹוׁשבֹו

עּתה ּכי מּׁשם, ּומׁשּפחּתֹו יֹוׁשבהּוא אינּנּו ְְִִִֵֵֶַַָָ

ּומקֹום יֹוׁשב, הּוא אמֹורי ּבארץ ּכי ְְְְֱִִֵֶֶַָּבעׁשּתרֹות

ּבּה יֹוׁשב ׁשהיה המדינה ּכלֹומר ‡„¯ÈÚ,מלכּות ְְְִֵֶַַַָָָָ∆¿∆ƒ

הּבׁשן: מלכּותֹו ארץ ׁשם ְִֶֶַַָָָּכי

על לאמר. ּבחרב אלינּו ּדּבר אלהינּו ה' ְֱִֵֵֵֵֵֶַֹֹֹ(ו)

סיני להר קרֹוב מקֹום ׁשם חֹורב ְְִִֵֵַַַָָּדעּתי

הּמדּבר ּכי ההיא, ּבּׁשנה יׂשראל יׁשבּו ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּׁשם

אלהים חמד אׁשר ההר וׁשם גדֹול ְֱֲִֶַָָָָָָָֹהיה

מדּבר הּמדּבר ּכל נקרא ּכן ועל סיני, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָּוׁשמֹו

הּכתּוב ואמר סיני. הר מדּבר הּוא ּכאּלּו ְְְִִִִַַַַַַָָסיני,

ּבּמדּבר וּיחנּו סיני מדּבר וּיבאּו ב) יט ְְֲִִִַַַַַַָָֹ(שמות

ּבּמדּבר ׁשחנּו ההר, נגד יׂשראל ׁשם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוּיחן

ההר: נגד והּוא חֹורב הּנקרא ְְִֵֶֶַַָָָָּבּמקֹום

¯LÙ‡Âּכי סיני, יקראּו הּמדּבר ּגם ההר ׁשּגם ¿∆¿»ְְְִִִִֶַַַַָָָ

להר סמּו וׁשם רּבים, הּסנה אילני ְְִִֵֶַַָָָָָָׁשם

עמדּו. וׁשם חֹורב ׁשּׁשמֹו מֹוׁשב עיר אֹו ְְְִֵֶָָָָמקֹום

האלהים הר אל וּיבא א) ג (שם ׁשאמר ְֱִֶֶַַַַָָָָֹֹוהּכתּוב

האלהים, הר ׁשם אׁשר חֹורב אל ׁשּבא ֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹחרבה,

הּמקֹום ּבחֹורב היה ּומׁשה ּבהר היה ְְְֵֶֶַַָָָָָָָוהּסנה

מחנה ׁשם עמד אׁשר לֹו, קרֹוב לפניו ְֲֲֲֶֶֶַַָָָָָאׁשר

אסרה ג) פסוק (שם אמר ּולפיכ ׁשנה, ְְִִֵַָָָָָָָֻיׂשראל

ההר: עד מחֹורב ׁשּיסּור ואראה, ְְֵֵֶֶֶַָָָָּנא

ÌÈÓÚÙeׁשאמר ּכמֹו ּכן, ההר הּכתּוב יקרא ¿»ƒְְִֵֶַַָָָָָ

יׂשראל בני וּיתנּצלּו ו) לג ְְְְִִֵֵַַָ(שם

אׁשר ההר מן ּכלֹומר חֹורב, מהר עדים ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאת

ּכל ׁשּׁשם אֹו לפניו, אֹו ּבּתחּומֹו ְְְִֵֵֶָָָּבחֹורב

ּתֹורתהא זכרּו וכן ּבתֹוכּה, וההר חֹורב, רץ ְְְְִֵֵֶַָָָָָ

ּכל על ּבחרב אֹותֹו צּויתי אׁשר עבּדי ְְֲִִִִֵֶֶַַָֹמׁשה

ירמז כב), ג (מלאכי ּומׁשּפטים חּקים ְְְִִִִִֵָָֹֻיׂשראל

אׁשר מֹועד ּובאהל ּבהר נצטּוה אׁשר ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹלכל

ּבחֹורב: ְֵָׁשם

È˙È‡¯Â,ּבסיני ידעּת, לא מדרׁשם, ּבילמדנּו ¿»ƒƒְְְְִִִֵַַַָָָָֹ

לא מאז ּגם ּבחֹורב, ׁשמעּת, לא ְְֵֵַַַָָָֹֹּגם

מֹואב, ּבערבֹות ח), מח (ישעיה אזנ ְְְְִֶַָָָפּתחה

רק מֹועד. אהל ׁשם אׁשר מקֹום חֹורב ּכי ֲִֵֵֶֶַַָָָֹרמז

הר הּוא חֹורב ּכי ב) א ג (שמות אמר ִֵַַָר"א

הּסנה, ׁשם יהיה והּיֹובׁש החֹורב מּפני ּכי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָסיני,

ּבּטעם: ׁשוים ּוׁשניהם ׁשמֹות ּבׁשני ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָויּקרא

והּדר הארץ להם הזּכיר לכם. ּוסעּו ּפנּו ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָ(ז)

אמר כן ואחרי למסעיהם. ּבּה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּילכּו

ח) ‰‡¯ı.(בפסוק ˙‡ ÌÎÈ�ÙÏ Èz˙� ‰‡¿̄≈»«ƒƒ¿≈∆∆»»∆

לאבֹותיכם, נׁשּבעּתי ‰‡¯ı.אׁשר ˙‡ eL¯e e‡a ְְֲֲִִֵֶֶַַ…¿∆»»∆

ּפרׁשּתי ּכאׁשר והבטחה, יעּוד לא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמצוה,

נג): לג (במדבר
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(å)úáL íëì-áø øîàì áøça eðéìà øac eðéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¤¬¥¥−§Ÿ¥´¥®Ÿ©¨¤¬¤−¤
:äfä øää¨¬©¤«

i"yx£˙·L ÌÎÏ אּגדה:ּכפׁשּוטֹו,∑¯· מדרׁשי מׁשהרּבהויׁש עׂשיתם הּזה: ּבהר יׁשיבתכם על וׂשכר לכם ּכן,ּגדּלה «»∆∆∆ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
מאֹות וׂשרי אלפים ׂשרי סנהדרין, לכם מּניתם ּתֹורה, קּבלּתם וכלים, .מנֹורה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr ck zegiy ihewl)

הּזה ּבהר ׁשבת לכם ו)רב לוי(א, ּבני לכם רב הּפסּוק ג)על טז, ּגדּלה.(קרח לעצמכם לקחּתם מּדאי יֹותר הרּבה רש"י: ּפרׁש ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ

אחד, ּבמקֹום 'יֹוׁשב' הּוא אם לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת ּכללית הֹוראה ּכאן יׁש מּדאי. יֹותר הרּבה הּזה ּבהר ּכבר יׁשבּתם – ּכאן ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָואף

מּדאי'. יֹותר 'הרּבה זה הרי - ונעלית טֹובה ּדרּגה ׁשהיא אף הּנה הלאה, מתקּדם ואינֹו ה' ּבעבֹודת ּדרּגה ּבאֹותּה נׁשאר הּוא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָאם

ּבּקדׁש. מעלין ּבבחינת חיל, אל מחיל וללכת לׁשאף עליו ּתמיד 'מהּלך', להיֹות רמב"ןעליו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(æ)eðt|äáøòa åéðëL-ìk-ìàå éøîàä øä eàáe íëì eòñe §´§´¨¤À¸Ÿ©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨§¥¨¼¨«£¨¨¬
ïBðáläå éðòðkä õøà íiä óBçáe áâpáe äìôMáe øäá̈¨²©§¥¨¬©¤−¤§´©¨®¤³¤©§©«£¦Æ§©§¨½

øäpä-ãò:úøt-øäð ìãbä ©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
i"yx£ÌÎÏ eÚÒe e�t∑וחרמה ערד ּדר ‰‡È¯Ó.זֹו ¯‰ e‡·e∑ּכמׁשמעֹו.ÂÈ�ÎLŒÏkŒÏ‡Â∑והר ּומֹואב עּמֹון ¿¿»∆ְְֲֶֶָָָ…«»¡…ƒְְַָ¿∆»¿≈»ְַַָ

יער∑Úa¯·‰.ׂשעיר ׁשל מיׁשֹור הּמל∑·‰¯.זה הר ּדרֹום∑ÏÙM·e‰.זה ׁשפלת ‰Ìi.זֹו ÛBÁ·e ·‚p·e∑ ִֵ»¬»»ִֶֶַַ»»ֶֶֶַַ«¿≈»ְֵַָ«∆∆¿«»
ּבּספרי ּכדאיתא וכּו', וקסרי ועּזה ‰Ï„b.אׁשקלֹון ¯‰p‰Œ„Ú∑קֹוראֹו יׂשראל, ארץ עם ׁשּנזּכר מׁשלמּפני ּגדֹול, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ««»»«»…ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

'הּדבק ,'מל ,מל 'עבד אֹומר: ל',הדיֹוט ויׁשּתחוּו מז)לׁשחור ואּדהן'(שבועות ּדהינא לגּבי רמב"ן.'קרב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

(ç)õøàä-úà eLøe eàa õøàä-úà íëéðôì ézúð äàø§¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤¨¨®¤µŸ§´¤¨½̈¤
á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì íëéúáàì ýåýé òaLð øLà£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ

:íäéøçà íòøæìe íäì úúì̈¥´¨¤½§©§−̈©£¥¤«
i"yx£Èz˙� ּומּׁשמּועה∑¯‡‰ מאמד לכם אֹומר איני רֹואים, אּתם eL¯e.ּבעיניכם e‡a∑ואינכם ּבּדבר, מערער אין ¿≈»«ƒְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ…¿ְְְְֵֵֵֶַַָָ

זין לכלי צריכין היּו לא מרּגלים, ׁשלחּו לא אּלּו למלחמה. ׁשּוב∑ÌÎÈ˙·‡Ï.צריכים הזּכיר ליצחקלּמה לאברהם, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָֹֹ«¬…≈∆ְְְְְִִִַָָָָָ
לעצמֹו ּכדאי יעקב לעצמֹו, ּכדאי יצחק לעצמֹו, ּכדאי אברהם אּלא .ּוליעקב? ְְְְְְְְְְְְֲֲִֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ÈbÒו ¯ÓÈÓÏ ·¯Áa ‡�nÚ ÏÈlÓ ‡�‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«ƒƒ»»¿…≈¿≈»«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡¯eËa Ôez·˙Èc ÔBÎÏ¿ƒ∆¿¿»»≈

„‡Ó¯‡‰ז ‡¯eËÏ eÏeÚÂ ÔBÎÏ eÏeËÂ e�t˙‡ƒ¿¿¿¿¿¿»∆¡…»»
‡zÏÙL·e ‡¯eË· ‡i¯LÈÓa È‰B¯È‚Ó ÏÎÏe¿»»ƒƒ¿≈¿«»¿»ƒ¿∆¿»
‰‡�Ú�Î„ ‡Ú¯‡ ‡nÈ ¯ÙÒ·e ‡ÓB¯„·eƒ¿»ƒ¿««»«¿»ƒ¿«¬»»

:˙¯Ù ‡¯‰� ‡a¯ ‡¯‰� „Ú Ô�·ÏÂ¿ƒ¿»««¬»«»«¬»¿»

eÏeÚח ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÈÓ„˜ ˙È·‰Èc ÈÊÁ¬≈ƒ»ƒ√»≈»«¿»
ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È e�ÈÒÁ‡Â¿«¬ƒ»«¿»ƒ««¿»«¬»»¿
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«¿

:ÔB‰È¯˙a ÔB‰È�·ÏÂ¿ƒ¿≈«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אסף ּכי אדרעי, לּמלחמה עּמֹו וכל הּוא ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָהּבׁשן

הּמל ארמֹון ׁשם אׁשר העיר אל חילֹו ּכל ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָאת

הּמלכּות: ְְִֵַַוכּסא

ÔÈ�ÚÂ,ז"ל אמרּו מדרׁשם (שם) ‡L¯ספרי ¿ƒ¿«ְְְִִִָָָ¬∆

,ÈÚ¯„‡a ˙B¯zLÚa ·LBÈהיה לא אּלּו ≈¿«¿»¿∆¿∆ƒִָָֹ

היה, קׁשה ּבעׁשּתרֹות וׁשרּוי קׁשה ְְְֶֶַָָָָָָעֹוג

י ּולפיכ וכו'. קׁשה B¯zLÚa˙דרׁשּוׁשהּמדינה ְְְְִִִֶַָָָָ¿«¿»

ּכעׁשּתרֹות, קׁשה מקֹוםׁשהיה ׁשהיה ּכלֹומר ְְְְֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשהיה החזקה העיר קרנים עׁשּתרֹות ּכמֹו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָמֹוׁשבֹו

עּתה ּכי מּׁשם, ּומׁשּפחּתֹו יֹוׁשבהּוא אינּנּו ְְִִִֵֵֶַַָָ

ּומקֹום יֹוׁשב, הּוא אמֹורי ּבארץ ּכי ְְְְֱִִֵֶֶַָּבעׁשּתרֹות

ּבּה יֹוׁשב ׁשהיה המדינה ּכלֹומר ‡„¯ÈÚ,מלכּות ְְְִֵֶַַַָָָָ∆¿∆ƒ

הּבׁשן: מלכּותֹו ארץ ׁשם ְִֶֶַַָָָּכי

על לאמר. ּבחרב אלינּו ּדּבר אלהינּו ה' ְֱִֵֵֵֵֵֶַֹֹֹ(ו)

סיני להר קרֹוב מקֹום ׁשם חֹורב ְְִִֵֵַַַָָּדעּתי

הּמדּבר ּכי ההיא, ּבּׁשנה יׂשראל יׁשבּו ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּׁשם

אלהים חמד אׁשר ההר וׁשם גדֹול ְֱֲִֶַָָָָָָָֹהיה

מדּבר הּמדּבר ּכל נקרא ּכן ועל סיני, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָּוׁשמֹו

הּכתּוב ואמר סיני. הר מדּבר הּוא ּכאּלּו ְְְִִִִַַַַַַָָסיני,

ּבּמדּבר וּיחנּו סיני מדּבר וּיבאּו ב) יט ְְֲִִִַַַַַַָָֹ(שמות

ּבּמדּבר ׁשחנּו ההר, נגד יׂשראל ׁשם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוּיחן

ההר: נגד והּוא חֹורב הּנקרא ְְִֵֶֶַַָָָָּבּמקֹום

¯LÙ‡Âּכי סיני, יקראּו הּמדּבר ּגם ההר ׁשּגם ¿∆¿»ְְְִִִִֶַַַַָָָ

להר סמּו וׁשם רּבים, הּסנה אילני ְְִִֵֶַַָָָָָָׁשם

עמדּו. וׁשם חֹורב ׁשּׁשמֹו מֹוׁשב עיר אֹו ְְְִֵֶָָָָמקֹום

האלהים הר אל וּיבא א) ג (שם ׁשאמר ְֱִֶֶַַַַָָָָֹֹוהּכתּוב

האלהים, הר ׁשם אׁשר חֹורב אל ׁשּבא ֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹחרבה,

הּמקֹום ּבחֹורב היה ּומׁשה ּבהר היה ְְְֵֶֶַַָָָָָָָוהּסנה

מחנה ׁשם עמד אׁשר לֹו, קרֹוב לפניו ְֲֲֲֶֶֶַַָָָָָאׁשר

אסרה ג) פסוק (שם אמר ּולפיכ ׁשנה, ְְִִֵַָָָָָָָֻיׂשראל

ההר: עד מחֹורב ׁשּיסּור ואראה, ְְֵֵֶֶֶַָָָָּנא

ÌÈÓÚÙeׁשאמר ּכמֹו ּכן, ההר הּכתּוב יקרא ¿»ƒְְִֵֶַַָָָָָ

יׂשראל בני וּיתנּצלּו ו) לג ְְְְִִֵֵַַָ(שם

אׁשר ההר מן ּכלֹומר חֹורב, מהר עדים ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאת

ּכל ׁשּׁשם אֹו לפניו, אֹו ּבּתחּומֹו ְְְִֵֵֶָָָּבחֹורב

ּתֹורתהא זכרּו וכן ּבתֹוכּה, וההר חֹורב, רץ ְְְְִֵֵֶַָָָָָ

ּכל על ּבחרב אֹותֹו צּויתי אׁשר עבּדי ְְֲִִִִֵֶֶַַָֹמׁשה

ירמז כב), ג (מלאכי ּומׁשּפטים חּקים ְְְִִִִִֵָָֹֻיׂשראל

אׁשר מֹועד ּובאהל ּבהר נצטּוה אׁשר ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹלכל

ּבחֹורב: ְֵָׁשם

È˙È‡¯Â,ּבסיני ידעּת, לא מדרׁשם, ּבילמדנּו ¿»ƒƒְְְְִִִֵַַַָָָָֹ

לא מאז ּגם ּבחֹורב, ׁשמעּת, לא ְְֵֵַַַָָָֹֹּגם

מֹואב, ּבערבֹות ח), מח (ישעיה אזנ ְְְְִֶַָָָפּתחה

רק מֹועד. אהל ׁשם אׁשר מקֹום חֹורב ּכי ֲִֵֵֶֶַַָָָֹרמז

הר הּוא חֹורב ּכי ב) א ג (שמות אמר ִֵַַָר"א

הּסנה, ׁשם יהיה והּיֹובׁש החֹורב מּפני ּכי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָסיני,

ּבּטעם: ׁשוים ּוׁשניהם ׁשמֹות ּבׁשני ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָויּקרא

והּדר הארץ להם הזּכיר לכם. ּוסעּו ּפנּו ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָ(ז)

אמר כן ואחרי למסעיהם. ּבּה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּילכּו

ח) ‰‡¯ı.(בפסוק ˙‡ ÌÎÈ�ÙÏ Èz˙� ‰‡¿̄≈»«ƒƒ¿≈∆∆»»∆

לאבֹותיכם, נׁשּבעּתי ‰‡¯ı.אׁשר ˙‡ eL¯e e‡a ְְֲֲִִֵֶֶַַ…¿∆»»∆

ּפרׁשּתי ּכאׁשר והבטחה, יעּוד לא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמצוה,

נג): לג (במדבר
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ּומּׁשמּועה מאמד לכם אֹומר איני רֹואים, אּתם ּבעיניכם נתּתי. ח)ראה (א, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
את ּורׁשּו ּבֹואֹו אֹומר מה ּולׁשם לגבּולֹותיה, יׂשראל ארץ את יירׁשּו יׂשראל ׁשּבני נאמר ּכבר הּקֹודמים ּבּפסּוקים הקׁשה, ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלרש"י

עד ׁשהיה ּכפי ולא להם, נתּונה ּכבר יׂשראל ׁשארץ ּבמּוחׁש לראֹות יכֹולים יׂשראל ׁשּבני מחּדׁש, ׁשהּכתּוב מפרׁש לכן ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹהארץ?

ּבּפסּוקים מסּפר עליה ּברנע, לקדׁש סיני מהר הּנּסית ּבּנסיעה - זה? ּדבר ראּו והיכן ּוׁשמּועה. אמד ּבגדר היא ׁשההבטחה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻעכׁשו,

ראּו לארץ, להביאם הקב"ה ּבּקׁש ׁשּבּה זֹו, ּבנסיעה ׁשראּו ּבּנפלאֹות יֹום. י"א ׁשל נסיעה ימים ּבׁשלׁשה הלכּו ּכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹהּקֹודמים,

ּבפעל. הארץ ּכבר להם נתּונה הקב"ה ׁשּמּצד רמב"ןּבחּוׁש ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹ

(è)úàN écáì ìëeà-àì øîàì àåää úòa íëìà øîàå̈«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ«Ÿ©¬§©¦−§¥¬
:íëúà¤§¤«

i"yx£¯Ó‡Ï ‡Â‰‰ ˙Úa ÌÎÏ‡ ¯Ó‡Â∑לאמר' מּפימהּו אּלא לכם, אֹומר אני מעצמי 'לא מׁשה: להם אמר ?' »…«¬≈∆»≈«ƒ≈…ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
הּוא' ּברּו B‚Â'.הּקדֹוׁש Èc·Ï ÏÎe‡Œ‡Ï∑,מּמצרים ׁשהֹוציאם אדם יׂשראל? את לדּון יכל מׁשה היה ׁשּלא אפׁשר ַָָ…«¿«ƒ¿ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹ

אלהיכם "ה' להם: אמר ּכ אּלא לדּונם? יכֹול היה לא הּׂשלו, את והגיז הּמן את והֹוריד הּים, את להם ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹוקרע
הגּדיל אתכם", הּדּין.הרּבה על ּונתנֹו מּכם הענׁש את נטל ּדּיניכם, על אתכם ׁשלמהוהרים אמר ג)וכן א "ּכי(מלכים : ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ּבֹו ׁשּכתּוב מי אפׁשר הּזה"? הּכבד עּמ את לׁשּפט יּוכל ד)מי לׁשּפט(שם יּוכל "מי אֹומר: האדם", מּכל "וּיחּכם : ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
וחֹונק ּומּכה והֹורג ּדן ׁשאם ּכֹוכבים, עֹובדי האּמֹות ׁשאר ּכדּיני זֹו אּמה ּדּיני אין ׁשלמה: אמר ּכ אּלא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻוגֹו'"?

ׁשּנאמר נתּבע, אני נפׁשֹות ּכּדין, ׁשּלא ממֹון חּיבּתי אם אני ּכלּום, ּבכ אין וגֹוזל, ּדינֹו את כב)ּומּטה "וקבע(משלי : ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
נפׁש" רמב"ן.אתֿקבעיהם ְֵֶֶֶָֹ

(é)éáëBëk íBiä íëpäå íëúà äaøä íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½§«§¥¬
:áøì íéîMä©¨©−¦¨«Ÿ

i"yx£ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk ÌBi‰ ÌÎp‰Â∑מהּו רּבֹוא, ׁשּׁשים אּלא היּו לא והלא הּיֹום, ּבאֹותֹו היּו הּׁשמים ּככֹוכבי וכי ¿ƒ¿∆«¿¿≈«»«ƒְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ
ּכּיֹום, מׁשּולים הּנכם הּיֹום"? וכּלבנה"והּנכם ּכחּמה לעֹולם .וכּכֹוכביםקּימים ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(àé)íéîòt óìà íëk íëéìò óñé íëúBáà éäìà ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²¨¤−¤´¤§¨¦®
:íëì øac øLàk íëúà Cøáéå¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«

i"yx£ÌÈÓÚt ÛÏ‡ ÌÎk ÌÎÈÏÚ ÛÒÈ∑א אּלא לכם"? ּדּבר ּכאׁשר אתכם ויבר" ׁשּוב: אּתהמהּו 'מׁשה, לֹו: מרּו …≈¬≈∆»∆∆∆¿»ƒְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
אברהם את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הבטיח ּכבר לברכתינּו? קצּבה יג)נֹותן וגֹו'!"'(בראשית למנֹות איׁש יּוכל אם "אׁשר : ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

לכם' ּדּבר ּכאׁשר אתכם יבר הּוא אבל היא! מּׁשּלי 'זֹו, להם: .אמר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ß a`Îmgpn 'c ipy mei ß

(áé):íëáéøå íëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−§¦«§¤«
i"yx£Èc·Ï ‡O‡ ‰ÎÈ‡∑,אּוכל לא ׂשכר לקּבל אמר ׁשאמרּתיאם היא ׁשאמרנּו)זֹו אחרים: אני(ספרים מעצמי לא לכם, ≈»∆»¿«ƒְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מּפי אּלא לכם, ּבעל∑ÌÎÁ¯Ë.אֹומר את רֹואה מהם אחד היה טרחנין: יׂשראל ׁשהיּו מלּמד ִִֵֶֶַָָָָ»¿¬∆ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּדּינין' עליכם אני מֹוסיף להביא! ראיֹות לי יׁש להביא, עדים לי 'יׁש אֹומר: ּבּדין, נֹוצח מלּמד∑ÌÎ‡OÓe.ּדינֹו ְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ««¬∆ְֵַ

ÈÏ˙ט ¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡�cÚa ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿ƒ»»«ƒ¿≈»≈
:ÔBÎ˙È ‡¯·BÒÏ È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡�‡¬»»ƒƒ¿ƒ¿»»»¿

ÓBÈ‡י ÔBÎÈ˙È‡ ‡‰Â ÔBÎ˙È ÈbÒ‡ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬«¿ƒ»¿¿»ƒ≈»
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk ÔÈ„≈¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

ÔBÎ˙Âkיא ÔBÎÈÏÚ ÛÒBÈ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»«¬»»¿≈¬≈¿»¿
ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÔBÎ˙È C¯·ÈÂ ÔÈ�ÓÊ ÛÏ‡¬«ƒ¿ƒƒ»≈»¿¿»ƒ«ƒ

:ÔBÎÏ¿

ÔBÎÈ˜ÒÚÂיב ÔBÎÁ¯Ë È„BÁÏa ¯·BÒ‡ ÔÈcÎ‡∆¿≈≈«ƒ¿ƒ»¿¬¿ƒ¿≈
:ÔBÎ�È„Â¿ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם מׁשה(ח) ואל ּכמֹו ה'. נׁשּבע אׁשר ְְְְֲִֶֶֶַַַ

וׁשם א), כד (שמות ה' אל עלה ְֲֵֶַָָאמר

ְִֵַּפרׁשּתי:

ואמר קדם(ט) לאמר. ההוא ּבעת אלכם ֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ׁשבת לכם רב ּבחֹורב ה' לנּו ְֵֶֶֶֶַַָָָׁשאמר

ּתֹורה מּתן קדם האֹומרים ּדעת על הּזה, ְִֶֶַַַַַַָָָָֹּבהר

וטעם יתרֹו. ‰‰È‡",ּבא ˙Úa"ּבׁשבּתנּו ְְִַַָ»≈«ƒְְִֵ

הּנה לֹומר, ּבכאן זה הזּכיר אבל ְְְֲִִִֵֵֶַָָּבחֹורב,

ׁשֹופטים עליכם והיּו הּתֹורה את ְְְֲִִֵֶֶַַָָקּבלנּו

והּנה אתכם, ּולהנהיג לׁשּפט היינּווׁשֹוטרים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָֹ

מחֹורב וּנּסע ּבארץ, לבא ּומזּמנים ְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻמּוכנים

אלי וּתקרבּון ּוזקננּו, ׁשֹופטינּו עם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָלדּגלינּו

ּובּקׁשּתם וראׁשיכם חכמיכם עם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֻּכלכם

הענין: ונתקלקל ְְְְְְִִִֵַַָָמרּגלים,

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'c ipy meil inei xeriy

צט)ׁשהיּו ּביתֹו'.הקּדיםאּפיקֹורסין:(סנהדרין ּבתֹו ׁשפּוי אינֹו ׁשּמא לצאת, עמרם ּבן ראה 'מה אמרּו: לצאת, מׁשה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ
וחֹוׁשב רעֹות עצֹות עליכם ויֹועץ יֹוׁשב סבּורים, אּתם מה לצאת, ׁשּלא עמרם ּבן ראה 'מה אמרּו: לצאת, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאחר

מחׁשבֹות'! וחׁשּבֹונֹות)עליכם מּצות אחרים: רֹוגנים∑ÌÎ·È¯Â.(ספרים ׁשהיּו רמב"ן.מלּמד ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹ¿ƒ¿∆ְְִֵֶַָ

(âé)ì íéòãéå íéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáäíëéèáL ¨´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯§Ÿ¦²¦«ª¦−§¦§¥¤®
:íëéLàøa íîéNàå©«£¦¥−§¨«¥¤«

i"yx£ÌÎÏ e·‰∑לּדברהזמינּו צּדיקים∑‡�ÌÈL.עצמכם "אנׁשים"? לֹומר ּתלמּוד מה נׁשים, ּדעּת על ּתעלה .וכי »»∆ְְְִֶַַַָָ¬»ƒְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָ
ÌÈÓÎÁ∑ּכסּופים.ÌÈ�·�e∑חכמים ּבין 'מה יֹוסי: רּבי את אריּוס ׁשּׁשאל היא זֹו ּדבר. מּתֹו ּדבר מבינים ¬»ƒְִ¿…ƒְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

נבֹון, ותֹוהה. יֹוׁשב לֹו, מביאין ּוכׁשאין רֹואה, לראֹות, ּדינרין לֹו ּכׁשּמביאין עׁשיר, לׁשלחני ּדֹומה חכם, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻלנבֹונים'?
מחּזר הּוא לֹו, מביאין ּוכׁשאין רֹואה, לראֹות, מעֹות לֹו ּכׁשּמביאין ּתּגר, לׁשלחני מּׁשּלֹוּדֹומה ÌÈÚe„ÈÂ.ּומביא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻƒƒ

ÌÎÈË·LÏ∑מעּטף לפני ּבא ׁשאם לכם, נּכרים הּוא,ׁשהם הגּון ואם הּוא ׁשבט ּומאיזה הּוא מי יֹודע איני ּבטּליתֹו, ¿ƒ¿≈∆ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
לׁשבטיכם" "וידּועים נאמר: לכ אֹותֹו, ּגּדלּתם ׁשאּתם ּבֹו, מּכירין אּתם ּומכּבדים∑ÌÎÈL‡¯a.אבל ראׁשים ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ¿»≈∆ְִִָָֻ

ויראה ּכבֹוד ּבהם נֹוהגין ׁשּתהיּו יּו"ד∑ÌÓN‡Â.עליכם, ּבראׁשילמד(שם))*חסר ּתלּויֹות יׂשראל ׁשל ׁשאׁשמֹותיהם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָ«¬ƒ≈ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
היׁשרה לּדר אֹותם ּולכּון למחֹות להם ׁשהיה רמב"ן.ּדּיניהם, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(ãé):úBNòì zøac-øLà øácä-áBè eøîàzå éúà eðòzå©©«£−Ÿ¦®©´Ÿ§½«©¨¨¬£¤¦©−§¨©«£«
i"yx£'B‚Â È˙‡ e�ÚzÂ∑אֹוחלטּתם מּמ ללמד, נאה מּמי רּבנּו, 'מׁשה להׁשיב: לכם היה להנאתכם, הּדבר את ««¬…ƒ¿ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

,ּדּיניןל(ספרי)מּתלמיד עלינּו יתמּנּו 'עכׁשו אֹומרים: ׁשהייתם מחׁשבֹותיכם ידעּתי אּלא עליה'? ׁשּנצטערּת ,מּמ א ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּפנים' לנּו נֹוׂשא והּוא ּדֹורֹון לֹו מביאין אנּו מּכירנּו, אין אם אֹומרים:∑BNÚÏ˙.הרּבה, אּתם מתעּצל, הייתי אם ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָ«¬ְְִִִִִֵֶַַָ

מהרה' .'עׂשה ְֲֵֵָ

(åè)íéòãéå íéîëç íéLðà íëéèáL éLàø-úà çwàå̈«¤©º¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ¦«ª¦½
úBàî éøNå íéôìà éøN íëéìò íéLàø íúBà ïzàå̈«¤¥¬¨²¨¦−£¥¤®¨¥¸£¨¦¹§¨¥´¥À

éøNå íéMîç éøNåì íéøèLå úøNò:íëéèáL §¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−§¦§¥¤«
i"yx£ÌÎÈË·L ÈL‡¯Œ˙‡ Áw‡Â∑:ּבדברים יצחקמׁשכּתים אברהם, ּבני על להתמּנֹות, ּבאתם מי על אׁשריכם, »∆«∆»≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ÔÚcÓeיג Ôe�˙ÏÎeÒÂ ÔÈÓÈkÁ ÔÈ¯·b ÔBÎÏ e·‰»¿À¿ƒ«ƒƒ¿¿¿»«¿»
:ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔeppÓ‡Â ÔBÎÈË·LÏ¿ƒ¿≈∆¡«ƒ≈ƒ¬≈

Ècיד ‡Ób˙t ÔÈwz Ôez¯Ó‡Â È˙È Ôez·˙‡Â«¬∆¿»ƒ«¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ
:„aÚÓÏ ‡zÏlÓ«∆¿»¿∆¿»

ÔÈÓÈkÁטו ÔÈ¯·b ÔBÎÈË·L ÈLÈ¯ ˙È ˙È¯·„e¿»ƒ»≈≈ƒ¿≈À¿ƒ«ƒƒ
È�a¯ ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È È˙pÓe ÔÚcÓe«¿»«≈ƒ»¿≈ƒ¬≈«»≈
È�a¯Â ÔÈLÓÁ È�a¯Â ‡˙Â‡Ó È�a¯Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«»≈»»»¿«»≈«¿ƒ¿«»≈

:ÔBÎÈË·LÏ ÔÈÎ¯ÒÂ ‡˙È¯BOÚƒ¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ּדר(יב) על וריבכם. ּומּׂשאכם טרחכם ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשלׁשת להם רּבינּו מׁשה רמז ְְֵֶֶֶַַַָָָהּפׁשט

לעם עֹוׂשה הּוא ׁשהיה ליתרֹו ׁשאמר ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָהּדברים

והזּכירן טו). יח (שמות ׁשם ׁשּפרׁשּתי ְְְְִִִֵֶַָָּכמֹו

אמר ּברמז, והֹודעּתי"ÌÎÁ¯Ë"ליׂשראל ּכנגד ְְְִֵֶֶַָָ»¿¬∆ְְְִֶֶַ

טז), שם (שם ּתֹורֹותיו ואת האלהים חּקי ְֱִֵֶֶָָֹֻאת

החּקים מצרים ליֹוצאי ללּמד היה ּגדֹול טרח ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֻּכי

והזּכיר וסֹודם. ּובאּורם ּופרּוׁשם ְְְְִִֵֵַָָָוהּתֹורֹות

"ÌÎ‡OÓ"פסוק (שם אלהים לדרׁש ּכנגד ««¬∆ְְֱִִֶֶֹ

והּוא עליהם, ׁשּמתּפּלל ּתפּלה ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָטו),

ּתּׂשא ואל ד), יט (מ"ב תפּלה ונׂשאת ְְְְִִִַָָָָָמּלׁשֹון

טז). ז (ירמיה ּותפּלה רּנה "ÌÎ·È¯Â",בעדם ְֲִִַָָָ¿ƒ¿∆

הּמׁשּפטים: עניני ְְְְִִִִֵַָּכפׁשּוטֹו

ÌÈ�·�e ÌÈÓÎÁ ÌÈL�‡ ÌÎÏ e·‰" ¯Ó‡Â¿»«»»∆¬»ƒ¬»ƒ¿…ƒ
"ÌÈÚ„ÈÂאמר אבל ּבלבד, הּדּינין על ƒÀƒְֲִִַַַַָָָָ

ÌÎÈL‡¯a"סתם ÌÓÈN‡Â"ולׁשֹון ענוה. ּדר ְָ«¬ƒ≈¿»≈∆ְֲֶֶָָָ

יב), (דברים מּספרי מלּמדÌÎÁ¯Ë,רׁש"י ְִִִִַ»¿¬∆ְֵַ

את רֹואה מהם אחד היה טרחנין, ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהיּו

עדים לי יׁש אֹומר ּבּדין, נֹוצח ּדינֹו ִִִִֵֵֵֵַַַַּבעל

אני מֹוסיף להביא ראיֹות לי יׁש ְְְֲִִִִִֵָָָלהביא

ּדּינין: ֲִֵֶַָעליכם

ÔÈc‰Âא ידעּתי לא הּדיןהּזה ּבעל ׁשיהא ֹותֹו, ¿«ƒְְִִֵֶֶַַַַַָֹ

ׁשלׁשה על יֹותר ּדּינין להֹוסיף ְְִִֵַַָָָיכֹול

ּבפניהם ׁשּטען לאחר ׁשּכן וכל ממֹונֹות, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבדיני

עליו קּבל ׁשאּלּו ּבּדין, נֹוצח ׁשחברֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוראה

ּגמר לאחר עד ּבֹו לחזר יכֹול ּפסּול אֹו ְְֲַַַַַָָָֹקרֹוב

ּבֹו: לחזר יכֹול אינֹו לדּון הּכׁשרין אבל ְֲֲִִֵֵַַָָָֹּדין,

‡nLÂׁשני לֹומר אדם ׁשּיכֹול מּכאן, נלמד ¿∆»ְְִִֵֶַַָָָָ

ׁשנים אּתה ותברר לי ּבֹורר אני ְְְֲִִִִִֵַַַָָֹדּינין

הּדין ויהא אחד, עֹוד יבררּו והם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָאחרים

אינֹו ׁשאמרּו, ּכמֹו ּביֹותר, אֹו ּבחמּׁשה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָנגמר

ואף ּבי', הּנגמר לדין ּבה' הּנגמר ּדין ְְְְְְִִִִֶַַַַַּדֹומה

ּבׁשאינֹו ּבפניהם, לדּון ּכֹופין ׁשג' ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶַָעל

לברר רֹוצה אבל לדּון, עליו לקּבל ְְֲִֵֶֶַָָָָֹרֹוצה

למקֹום נל ּכאֹומר ליּה ּדהוה ּבֹורר, ְְֲֵֵֵֵֵֵַָָיֹותר

טרח. ׁשם ׁשאין ּבמקֹום לֹו ׁשּׁשֹומעין ְְִֵֶֶַַַַָָֹהּועד

צדק כ) טז (להלן ׁשּנאמר נצטּוינּו, ְְֱִִֶֶֶֶֶַַָׁשּבכ

(סנהדרין יפה ּדין ּבית אחר הּל ּתרּדף, ְִִֵֵֶֶֶַַַָֹצדק

והּנה הּוא. יפה ּדין ּבית חכמים ורּבּוי ְְֲִִִִֵֵֶָָלב:),

ויכֹולים עּמהם, מצּוין החכמים היּו ְְֲִִִִִִֶַַָָָָּבּמדּבר

האלפים: ׂשרי לפני נל ְֲִִֵֵֵֵַָָָלֹומר

לכם, נּכרים ׁשהיּו לׁשבטיכם. וידעים ְְִִִִִֵֶֶֶָָָֻ(יג)

איני ּבטּליתֹו מעּטף לפני ּבא ְְְִִִֵֶַַָָָֻׁשאם

אבל הּוא, ׁשבט זה ּומאי הּוא מי ֲִֵֵֵֵֶֶַָיֹודע

לׁשֹון אֹותֹו, ׁשּגּדלּתם אֹותֹו מּכירים ְִִִֶֶֶַַַָאּתם

יהיה ּכן, ואם יג). (דברים מּספרי ְְְִִִִִִֵֶַרׁש"י

"ÌÎÈË·LÏ":"וידּועים" עם קׁשּור ¿ƒ¿≈∆ִִִָ

Ï·‡לכם הבּו טעמֹו, הּפׁשט ּדר על ¬»ְֲֶֶֶַַַָָָ

ּדעּתי, ועל חכמים. אנׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָלׁשבטיכם

לׁשֹופטים,"ÌÈÚ„ÈÂ"טעם ידּועים ׁשהם ַַƒÀƒְְְִִֵֶ

ּבּה למנֹותם ונּכרת ידּועה ׁשּמעלתם ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָּכלֹומר

ּבמּלת הּׁשֹופטים מעלֹות ּוכלל ְְְְֲִִִַַַַׁשֹופטים.

,"ÌÈÚ„ÈÂ"אנׁשי להיֹות צריכין הּׁשֹופטים ּכי ƒÀƒְְְְִִִִִֵַַ

א אנׁשי אלהים יראי בצעחיל ׂשֹונאי מת ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַַַֹ

לׁשֹופטים ידּועים היּו ואּלה יתרֹו, אמר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּכאׁשר

להיֹות זה ראּוי אֹומרים הּכל היּו ּכי ְְְִִִִִֶַָָָֹמּתחּלה

ֵׁשֹופט:
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צט)ׁשהיּו ּביתֹו'.הקּדיםאּפיקֹורסין:(סנהדרין ּבתֹו ׁשפּוי אינֹו ׁשּמא לצאת, עמרם ּבן ראה 'מה אמרּו: לצאת, מׁשה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ
וחֹוׁשב רעֹות עצֹות עליכם ויֹועץ יֹוׁשב סבּורים, אּתם מה לצאת, ׁשּלא עמרם ּבן ראה 'מה אמרּו: לצאת, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאחר

מחׁשבֹות'! וחׁשּבֹונֹות)עליכם מּצות אחרים: רֹוגנים∑ÌÎ·È¯Â.(ספרים ׁשהיּו רמב"ן.מלּמד ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹ¿ƒ¿∆ְְִֵֶַָ

(âé)ì íéòãéå íéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáäíëéèáL ¨´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯§Ÿ¦²¦«ª¦−§¦§¥¤®
:íëéLàøa íîéNàå©«£¦¥−§¨«¥¤«

i"yx£ÌÎÏ e·‰∑לּדברהזמינּו צּדיקים∑‡�ÌÈL.עצמכם "אנׁשים"? לֹומר ּתלמּוד מה נׁשים, ּדעּת על ּתעלה .וכי »»∆ְְְִֶַַַָָ¬»ƒְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָ
ÌÈÓÎÁ∑ּכסּופים.ÌÈ�·�e∑חכמים ּבין 'מה יֹוסי: רּבי את אריּוס ׁשּׁשאל היא זֹו ּדבר. מּתֹו ּדבר מבינים ¬»ƒְִ¿…ƒְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

נבֹון, ותֹוהה. יֹוׁשב לֹו, מביאין ּוכׁשאין רֹואה, לראֹות, ּדינרין לֹו ּכׁשּמביאין עׁשיר, לׁשלחני ּדֹומה חכם, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻלנבֹונים'?
מחּזר הּוא לֹו, מביאין ּוכׁשאין רֹואה, לראֹות, מעֹות לֹו ּכׁשּמביאין ּתּגר, לׁשלחני מּׁשּלֹוּדֹומה ÌÈÚe„ÈÂ.ּומביא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻƒƒ

ÌÎÈË·LÏ∑מעּטף לפני ּבא ׁשאם לכם, נּכרים הּוא,ׁשהם הגּון ואם הּוא ׁשבט ּומאיזה הּוא מי יֹודע איני ּבטּליתֹו, ¿ƒ¿≈∆ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
לׁשבטיכם" "וידּועים נאמר: לכ אֹותֹו, ּגּדלּתם ׁשאּתם ּבֹו, מּכירין אּתם ּומכּבדים∑ÌÎÈL‡¯a.אבל ראׁשים ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ¿»≈∆ְִִָָֻ

ויראה ּכבֹוד ּבהם נֹוהגין ׁשּתהיּו יּו"ד∑ÌÓN‡Â.עליכם, ּבראׁשילמד(שם))*חסר ּתלּויֹות יׂשראל ׁשל ׁשאׁשמֹותיהם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָ«¬ƒ≈ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
היׁשרה לּדר אֹותם ּולכּון למחֹות להם ׁשהיה רמב"ן.ּדּיניהם, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(ãé):úBNòì zøac-øLà øácä-áBè eøîàzå éúà eðòzå©©«£−Ÿ¦®©´Ÿ§½«©¨¨¬£¤¦©−§¨©«£«
i"yx£'B‚Â È˙‡ e�ÚzÂ∑אֹוחלטּתם מּמ ללמד, נאה מּמי רּבנּו, 'מׁשה להׁשיב: לכם היה להנאתכם, הּדבר את ««¬…ƒ¿ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

,ּדּיניןל(ספרי)מּתלמיד עלינּו יתמּנּו 'עכׁשו אֹומרים: ׁשהייתם מחׁשבֹותיכם ידעּתי אּלא עליה'? ׁשּנצטערּת ,מּמ א ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּפנים' לנּו נֹוׂשא והּוא ּדֹורֹון לֹו מביאין אנּו מּכירנּו, אין אם אֹומרים:∑BNÚÏ˙.הרּבה, אּתם מתעּצל, הייתי אם ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָ«¬ְְִִִִִֵֶַַָ

מהרה' .'עׂשה ְֲֵֵָ

(åè)íéòãéå íéîëç íéLðà íëéèáL éLàø-úà çwàå̈«¤©º¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ¦«ª¦½
úBàî éøNå íéôìà éøN íëéìò íéLàø íúBà ïzàå̈«¤¥¬¨²¨¦−£¥¤®¨¥¸£¨¦¹§¨¥´¥À

éøNå íéMîç éøNåì íéøèLå úøNò:íëéèáL §¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−§¦§¥¤«
i"yx£ÌÎÈË·L ÈL‡¯Œ˙‡ Áw‡Â∑:ּבדברים יצחקמׁשכּתים אברהם, ּבני על להתמּנֹות, ּבאתם מי על אׁשריכם, »∆«∆»≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ÔÚcÓeיג Ôe�˙ÏÎeÒÂ ÔÈÓÈkÁ ÔÈ¯·b ÔBÎÏ e·‰»¿À¿ƒ«ƒƒ¿¿¿»«¿»
:ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔeppÓ‡Â ÔBÎÈË·LÏ¿ƒ¿≈∆¡«ƒ≈ƒ¬≈

Ècיד ‡Ób˙t ÔÈwz Ôez¯Ó‡Â È˙È Ôez·˙‡Â«¬∆¿»ƒ«¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ
:„aÚÓÏ ‡zÏlÓ«∆¿»¿∆¿»

ÔÈÓÈkÁטו ÔÈ¯·b ÔBÎÈË·L ÈLÈ¯ ˙È ˙È¯·„e¿»ƒ»≈≈ƒ¿≈À¿ƒ«ƒƒ
È�a¯ ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È È˙pÓe ÔÚcÓe«¿»«≈ƒ»¿≈ƒ¬≈«»≈
È�a¯Â ÔÈLÓÁ È�a¯Â ‡˙Â‡Ó È�a¯Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«»≈»»»¿«»≈«¿ƒ¿«»≈

:ÔBÎÈË·LÏ ÔÈÎ¯ÒÂ ‡˙È¯BOÚƒ¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ּדר(יב) על וריבכם. ּומּׂשאכם טרחכם ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשלׁשת להם רּבינּו מׁשה רמז ְְֵֶֶֶַַַָָָהּפׁשט

לעם עֹוׂשה הּוא ׁשהיה ליתרֹו ׁשאמר ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָהּדברים

והזּכירן טו). יח (שמות ׁשם ׁשּפרׁשּתי ְְְְִִִֵֶַָָּכמֹו

אמר ּברמז, והֹודעּתי"ÌÎÁ¯Ë"ליׂשראל ּכנגד ְְְִֵֶֶַָָ»¿¬∆ְְְִֶֶַ

טז), שם (שם ּתֹורֹותיו ואת האלהים חּקי ְֱִֵֶֶָָֹֻאת

החּקים מצרים ליֹוצאי ללּמד היה ּגדֹול טרח ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֻּכי

והזּכיר וסֹודם. ּובאּורם ּופרּוׁשם ְְְְִִֵֵַָָָוהּתֹורֹות

"ÌÎ‡OÓ"פסוק (שם אלהים לדרׁש ּכנגד ««¬∆ְְֱִִֶֶֹ

והּוא עליהם, ׁשּמתּפּלל ּתפּלה ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָטו),

ּתּׂשא ואל ד), יט (מ"ב תפּלה ונׂשאת ְְְְִִִַָָָָָמּלׁשֹון

טז). ז (ירמיה ּותפּלה רּנה "ÌÎ·È¯Â",בעדם ְֲִִַָָָ¿ƒ¿∆

הּמׁשּפטים: עניני ְְְְִִִִֵַָּכפׁשּוטֹו

ÌÈ�·�e ÌÈÓÎÁ ÌÈL�‡ ÌÎÏ e·‰" ¯Ó‡Â¿»«»»∆¬»ƒ¬»ƒ¿…ƒ
"ÌÈÚ„ÈÂאמר אבל ּבלבד, הּדּינין על ƒÀƒְֲִִַַַַָָָָ

ÌÎÈL‡¯a"סתם ÌÓÈN‡Â"ולׁשֹון ענוה. ּדר ְָ«¬ƒ≈¿»≈∆ְֲֶֶָָָ

יב), (דברים מּספרי מלּמדÌÎÁ¯Ë,רׁש"י ְִִִִַ»¿¬∆ְֵַ

את רֹואה מהם אחד היה טרחנין, ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהיּו

עדים לי יׁש אֹומר ּבּדין, נֹוצח ּדינֹו ִִִִֵֵֵֵַַַַּבעל

אני מֹוסיף להביא ראיֹות לי יׁש ְְְֲִִִִִֵָָָלהביא

ּדּינין: ֲִֵֶַָעליכם

ÔÈc‰Âא ידעּתי לא הּדיןהּזה ּבעל ׁשיהא ֹותֹו, ¿«ƒְְִִֵֶֶַַַַַָֹ

ׁשלׁשה על יֹותר ּדּינין להֹוסיף ְְִִֵַַָָָיכֹול

ּבפניהם ׁשּטען לאחר ׁשּכן וכל ממֹונֹות, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבדיני

עליו קּבל ׁשאּלּו ּבּדין, נֹוצח ׁשחברֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוראה

ּגמר לאחר עד ּבֹו לחזר יכֹול ּפסּול אֹו ְְֲַַַַַָָָֹקרֹוב

ּבֹו: לחזר יכֹול אינֹו לדּון הּכׁשרין אבל ְֲֲִִֵֵַַָָָֹּדין,

‡nLÂׁשני לֹומר אדם ׁשּיכֹול מּכאן, נלמד ¿∆»ְְִִֵֶַַָָָָ

ׁשנים אּתה ותברר לי ּבֹורר אני ְְְֲִִִִִֵַַַָָֹדּינין

הּדין ויהא אחד, עֹוד יבררּו והם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָאחרים

אינֹו ׁשאמרּו, ּכמֹו ּביֹותר, אֹו ּבחמּׁשה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָנגמר

ואף ּבי', הּנגמר לדין ּבה' הּנגמר ּדין ְְְְְְִִִִֶַַַַַּדֹומה

ּבׁשאינֹו ּבפניהם, לדּון ּכֹופין ׁשג' ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶַָעל

לברר רֹוצה אבל לדּון, עליו לקּבל ְְֲִֵֶֶַָָָָֹרֹוצה

למקֹום נל ּכאֹומר ליּה ּדהוה ּבֹורר, ְְֲֵֵֵֵֵֵַָָיֹותר

טרח. ׁשם ׁשאין ּבמקֹום לֹו ׁשּׁשֹומעין ְְִֵֶֶַַַַָָֹהּועד

צדק כ) טז (להלן ׁשּנאמר נצטּוינּו, ְְֱִִֶֶֶֶֶַַָׁשּבכ

(סנהדרין יפה ּדין ּבית אחר הּל ּתרּדף, ְִִֵֵֶֶֶַַַָֹצדק

והּנה הּוא. יפה ּדין ּבית חכמים ורּבּוי ְְֲִִִִֵֵֶָָלב:),

ויכֹולים עּמהם, מצּוין החכמים היּו ְְֲִִִִִִֶַַָָָָּבּמדּבר

האלפים: ׂשרי לפני נל ְֲִִֵֵֵֵַָָָלֹומר

לכם, נּכרים ׁשהיּו לׁשבטיכם. וידעים ְְִִִִִֵֶֶֶָָָֻ(יג)

איני ּבטּליתֹו מעּטף לפני ּבא ְְְִִִֵֶַַָָָֻׁשאם

אבל הּוא, ׁשבט זה ּומאי הּוא מי ֲִֵֵֵֵֶֶַָיֹודע

לׁשֹון אֹותֹו, ׁשּגּדלּתם אֹותֹו מּכירים ְִִִֶֶֶַַַָאּתם

יהיה ּכן, ואם יג). (דברים מּספרי ְְְִִִִִִֵֶַרׁש"י

"ÌÎÈË·LÏ":"וידּועים" עם קׁשּור ¿ƒ¿≈∆ִִִָ

Ï·‡לכם הבּו טעמֹו, הּפׁשט ּדר על ¬»ְֲֶֶֶַַַָָָ

ּדעּתי, ועל חכמים. אנׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָלׁשבטיכם

לׁשֹופטים,"ÌÈÚ„ÈÂ"טעם ידּועים ׁשהם ַַƒÀƒְְְִִֵֶ

ּבּה למנֹותם ונּכרת ידּועה ׁשּמעלתם ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָּכלֹומר

ּבמּלת הּׁשֹופטים מעלֹות ּוכלל ְְְְֲִִִַַַַׁשֹופטים.

,"ÌÈÚ„ÈÂ"אנׁשי להיֹות צריכין הּׁשֹופטים ּכי ƒÀƒְְְְִִִִִֵַַ

א אנׁשי אלהים יראי בצעחיל ׂשֹונאי מת ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַַַֹ

לׁשֹופטים ידּועים היּו ואּלה יתרֹו, אמר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּכאׁשר

להיֹות זה ראּוי אֹומרים הּכל היּו ּכי ְְְִִִִִֶַָָָֹמּתחּלה

ֵׁשֹופט:
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חּבה לׁשֹון וכל ונחלה', 'חלק ורעים', 'אחים ׁשּנקראּו אדם ּבני על ÌÈÚe„ÈÂ.ויעקב, ÌÈÓÎÁ ÌÈL�‡∑נבֹונים אבל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ¬»ƒ¬»ƒƒƒְֲִָ
מצאתי. מּדֹות(ספרי)לא מּׁשבע אחת וידּועיםזֹו חכמים צּדיקים, אנׁשים ג': אּלא מצא ולא למׁשה, יתרֹו (עייןׁשאמר ְְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ÌÎÈÏÚ.בחזקוני) ÌÈL‡¯∑נכנס ּומּתן, ּבמּׂשא ראׁשים ּבממּכר, ראׁשים ּבמּקח, ראׁשים ּכבֹוד, ּבהם לבית(מּביתֹוׁשּתנהגּו »ƒ¬≈∆ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

ראׁשֹוןהּכנסת) ויֹוצא ‡ÌÈÙÏ.אחרֹון È¯N∑(יח אלף(סנהדרין על ממּנה B‡Ó˙.אחד È¯N∑מאה על ממּנה .אחד ְְֲִֵֶֶַַ»≈¬»ƒְֶֶֶֶַָֻ»≈≈ְֵֶֶַָָֻ
ÌÈ¯ËLÂ∑הּדּינין ּפי על ּברצּועה והּמּכין הּכֹופתין אּלּו לׁשבטיכם, עליכם .מּניתי ¿…¿ƒְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

(æè)-ïéa òîL øîàì àåää úòa íëéèôL-úà äeöàå̈«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ¨³Ÿ©¥«
:Bøb ïéáe åéçà-ïéáe Léà-ïéa ÷ãö ízèôLe íëéçà£¥¤Æ§©§¤´¤½¤¥«¦¬¥«¨¦−¥¬¥«

i"yx£ÌÎÈËÙLŒ˙‡ ‰eˆ‡Â∑(ספרי),אחת ּפעם לפני ּדין ּבא אם ּבּדין!, מתּונים 'הוּו להם: אלאמרּתי וׁשלׁש, ׁשּתים »¬«∆∆…¿≈∆ְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ּבֹו' ונֹותנים נֹוׂשאים היּו אּלא הרּבה, ּפעמים לפני זה ּדין ּבא ּכבר ‰‰Â‡.ּתאמר: ˙Úa∑(ספרי)אמרּתי מּׁשּמּניתים, ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ»≈«ƒְִִִִִֶַָ

לּצּבּור מׁשעּבדין אּתם הרי עכׁשו, עצמכם. ּברׁשּות הייתם לׁשעבר, ּכלׁשעבר: עכׁשו אין הוה,∑ÚÓL.להם: לׁשֹון ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ»…«ְֶֹ
ּבלע"ז וׁשמֹור"(הערענד)אודנ"ט "זכֹור B¯b.ּכמֹו: ÔÈ·e∑(ספרי)ׁשאֹוגר ּדינֹו, ּבעל ּדברים.זה ז)עליו אחר:(סנהדרין ּדבר ְְְַַָָ≈≈ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבין אפּלּו אחים, חלּקת ּבין ּדירה עסקי על אף ּגרֹו", לכירים"ּובין .ּתּנּור ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֻ

(æé)àì ïeòîLz ìãbk ïèwk ètLna íéðô eøékú-àì«Ÿ©¦̧¨¦¹©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ¦§¨½³Ÿ
øLà øácäå àeä íéäìàì ètLnä ék Léà-éðtî eøeâú̈¸Æ¦§¥¦½¦¬©¦§¨−¥«Ÿ¦´®§©¨¨Æ£¤´

:åézòîLe éìà ïeáø÷z íkî äL÷é¦§¤´¦¤½©§¦¬¥©−§©§¦«
i"yx£ËtLna ÌÈ�Ù e¯Èk˙Œ‡Ï∑(ספרי),הּדּינים להֹוׁשיב הּממּנה אֹוׁשיבּנּוזה ּגּבֹור, אֹו נאה, ּפלֹוני 'איׁש יאמר: ׁשּלא …«ƒ»ƒ«ƒ¿»ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻ

מעלה החּיב, את ּומזּכה הּזּכאי את מחּיב נמצא ּבדינין, ּבקי אינֹו והּוא ּבעיר', ּדּין אֹוׁשיבּנּו קרֹובי, ּפלֹוני איׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָּדּין.
ּבּדין ּפנים הּכיר ּכאּלּו ׁשּמּנהּו מי על ÔeÚÓLz.אני Ï„bk ÔËwk∑(ח עלי(סנהדרין חביב ּכדיןׁשּיהא ּפרּוטה ׁשל ּדין ְֲִִִִִִִִֶַַָָ«»…«»…ƒ¿»ְְְִִִֵֶֶֶָָָ

לפניׁשל ּובא קדם ׁשאם מנה, ׁשּלאמאה ּכתרּגּומֹו, ּתׁשמעּון", ּכּגדל "ּכּקטן אחר: ּדבר לאחרֹון. ּתסּלקּנּו לא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ׁשּלא אחר: ּדבר ּבנקּיּות'. מתּפרנס ונמצא העני את אזּכה לפרנסֹו, ּומצוה עׁשיר, וחברֹו הּוא עני 'זה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּתאמר:
לֹו, 'ּתן לֹו: אֹומר לחּוץ ּוכׁשּיצא עכׁשו', אזּכּנּו ּדינר, ּבׁשביל זה עׁשיר ׁשל ּבכבֹודֹו ּפֹוגם אני היא' ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּתאמר:

לֹו' חּיב LÈ‡ŒÈ�tÓ.ׁשאּתה e¯e‚˙ ‡Ï∑(ספרי)לאּדברי ּתכניס לא תגּורּו", "לא אחר: ּדבר איׁש,ּתיראּו. מּפני ֶַַָָ…»ƒ¿≈ƒְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ
י)לׁשֹון ּבּקיץ"(משלי ‰e‡."אֹוגר ÌÈ‰Ï‡Ï ËtLn‰ Èk∑להחזיר מזקיקני אּתה ּכּדין, ׁשּלא מּזה נֹוטל ּׁשאּתה מה ְִֵַַƒ«ƒ¿»≈…ƒְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

עלי ׁשהּטית נמצא ‡ÈÏ.הּמׁשּפטלֹו, Ôe·¯˜z∑(ספרי)ׁשמּואל וכן צלפחד. ּבנֹות מׁשּפט מּמּנּו נסּתּלק זה ּדבר על ְְִִִֵֶַַָָָָ«¿ƒ≈«ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
לׁשאּול י)אמר א ואימתי(שמואל רֹואה', אּתה ׁשאין מֹודיע ׁשאני חּיי' הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר הראה". "אנכי : ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּדוד את למׁשח ּכׁשּבא טז)הֹודיעֹו? הּוא:(שם ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר מׁשיחֹו", ה' נגד א וּיאמר אליאב את "וּירא : ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
הראה"? "אנכי אמרּת אלֿמראהּו"(שם)ולא רמב"ן."אלּֿתּבט ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(çé)øLà íéøácä-ìk úà àåää úòa íëúà äeöàå̈«£©¤¬¤§¤−¨¥´©¦®¥¬¨©§¨¦−£¤¬
:ïeNòz©«£«

i"yx£ÔeNÚz ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ŒÏk ממֹונֹות∑‡˙ ּדיני ׁשּבין הּדברים עׂשרת נפׁשֹותאּלּו רמב"ן.לדיני ≈»«¿»ƒ¬∆«¬ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ÓÈÓÏ¯טז ‡È‰‰ ‡�cÚa ÔBÎÈ�Èc ˙È ˙È„˜Ùe«≈ƒ»«»≈¿ƒ»»«ƒ¿≈»
ÔÈa ‡ËLe˜ Ôe�e„˙e ÔBÎÈÁ‡ ÔÈa eÚÓL¿»≈¬≈¿¿»≈

:d¯Bib ÔÈ·e È‰eÁ‡ ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈¬ƒ≈ƒ≈

ÚÊ¯‡יז ÈlÓ ‡�È„a ÔÈt‡ ÔeÚ„BÓzL˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿«ƒ¿ƒ»ƒ≈¿≈»
‡¯·b Ì„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔeÚÓLz ‡a¯Î¿«»ƒ¿¿»ƒ¿¬ƒ√»«¿»
ÔBÎpÓ ÈL˜È Èc ‡Ób˙Ùe ‡e‰ ÈÈc ‡�È„ È¯‡¬≈ƒ»«¿»ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿

:dpÚÓL‡Â È˙ÂÏ Ôe·¯˜z¿»¿¿»ƒ¿∆¿¿ƒ≈

Ïkיח ˙È ‡È‰‰ ‡�cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ»»
:Ôe„aÚ˙ Èc ‡iÓb˙tƒ¿»«»ƒ«¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ּכי(יז) ּכטעם הּוא. לאלהים הּמׁשּפט ּכי ְְְִִִִֵַַַַַָֹ

ּבדבר ועּמכם לה' ּכי ּתׁשּפטּו לאדם ְְְְְִִִִֶַַָָָֹלא

לעׂשֹות לאלהים ּכי לֹומר ו). יט (דהי"ב ְֲִִִֵַַָֹמׁשּפט

להיֹות ּבראם ּכן על ּכי יצּוריו, ּבין ְְְְִִִֵֵַָָָָמׁשּפט

עֹוׁשקֹו מּיד ּגזּול ּולהּציל וצדק, יׁשר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָּביניהם

חמס ותעׂשּו ּתגּורּו ואם ּבמקֹומֹו, אתכם ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָונתן

ּבׁשליחּותֹו: מעלּתם ּכי לה' חטאתם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָהּנה

הּדברים ּכל את ההוא ּבעת אתכם ואצּוה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ(יח)

ּדיני ׁשּבין דברים עׂשרה אּלּו ּתעׂשּון. ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָאׁשר

מּספרי רׁש"י לׁשֹון נפׁשֹות, לדיני ְְְִִִִִֵַָָָממֹונֹות

הּנזּכרים הּׁשֹופטים עם ּכן, ואם יח). ְְְִִִִִֵַַָ(דברים

נדרׁשים ׁשּכּלם הּדברים ּבעׂשרה ויקּצר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻידּבר,

הּכתּובים: ְִִַמן

ÏÚÂהּדר והּתֹורֹות החּקים הם הּפׁשט, ּדר ¿«ְְִֵֶֶֶֶַַַַָֻ

ּכי יעׂשּון, אׁשר והּמעׂשה בּה ילכּו ְְֲֲֲֲִֵֶֶֶַַַָאׁשר

מּפיו: ליׂשראל וילּמד ויזהיר יצּוה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹהּכל

ÌÚh‰Âהענין ׁשּזה ּבידּוע ּכי ּכאן, זה להזּכיר ¿«««ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ

(שמות למׁשה אמר והּוא יתרֹו, ְְְֲִֶַַָעצת

ׁשּיתּפּלל האלהים, מּול לעם אּתה היה יט) ְֱֱִִֵֵֶַַָָָָֹיח

והזהרּתה כ) (שם לֹו ואמר צרתם, ּבעת ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָעליהם

ׁשילּמדם וגו', הּתֹורת ואת החּקים את ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַֹֻאתהם

ׁשימּנה עצה לֹו נתן ּבמׁשּפט א הּתֹורה, ְְְִֵֶֶַַַַָָָָהּוא

(בפסוק ׁשם ּפרׁשּתיו ּוכבר לסיעֹו, ְְְְְִִֵַַָָׁשֹופטים

ׂשרי מּנה ּכאׁשר ּכי ּבכאן, סּפר ולכן ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָכ).

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyily meil inei xeriy

(èé)àøBpäå ìBãbä øaãnä-ìk úà Cìpå áøçî òqpå©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨©¦§¨´©¨Á§©¨¸
ýåýé äeö øLàk éøîàä øä Cøc íúéàø øLà àeää©¹£¤´§¦¤À¤µ¤©´¨«¡Ÿ¦½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬

:òðøa Lã÷ ãò àápå eðúà eðéäìà¡Ÿ¥−Ÿ¨®©¨¾Ÿ©−¨¥¬©§¥«©
i"yx£‡¯Bp‰Â ÏB„b‰ ¯a„n‰∑נחׁשים ּבֹו ּכקׁשתֹותׁשהיּו ועקרּבים .ּכקֹורֹות «ƒ¿»«»¿«»ְְְְְִִִֶַַָָָ

(ë)ýåýé-øLà éøîàä øä-ãò íúàa íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ©©´¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬
eðì ïúð eðéäìà: ¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«

(àë)éäìà ýåýé ïúð äàøéðôì ELø äìò õøàä-úà E Â§¥Â¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨¨®¤£¥´¥À
éúáà éäìà ýåýé øac øLàk-ìàå àøéz-ìà Cì E ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦¨−§©
:úçz¥¨«

ß a`Îmgpn 'd iyily mei ß

(áë)eðéðôì íéLðà äçìLð eøîàzå íëlk éìà ïeáø÷zå©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³£¨¦Æ§¨¥½
Cøcä-úà øác eðúà eáLéå õøàä-úà eðì-eøtçéå§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³Ÿ¨̧Æ¨½̈¤©¤¸¤Æ

:ïäéìà àáð øLà íéøòä úàå da-äìòð øLà£¤´©«£¤½̈§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ£¥¤«
i"yx£ÌÎlk ÈÏ‡ Ôe·¯˜zÂ∑אֹומר הּוא ּולהּלן ה)ּבערּבּוביא, וזקניכם(דברים ׁשבטיכם ראׁשי ּכל אלי "וּתקרבּון : «ƒ¿¿≈«À¿∆ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מכּבדים ּוזקנים לפניהם, ּוׁשלחּום הּזקנים את מכּבדים ילדים הֹוגנת: היתה קריבה אֹותּה וגֹו'", הראנּו הן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוּתאמרּו
ּוזקנים הּזקנים, את ּדֹוחפין ילדים ּבערּבּוביא, ּכּלכם", אלי "וּתקרבּון ּכאן: אבל לפניהם, ללכת הראׁשים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻאת

הראׁשים את c·¯.ּדֹוחפין e�˙‡ e·LÈÂ∑(ספרי)לׁשֹון מדּבריםּבאיזה B‚Â'.הם C¯c‰Œ˙‡∑ּבּה ׁשאין ּדר אין ֲִִֶָָ¿»ƒ…»»»ְְְִֵֵֶַָ∆«∆∆¿ֵֵֶֶֶָ
‡Ô‰ÈÏ.עקמימּות ‡·� ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ ˙‡Â∑לכּבׁש רמב"ן.ּתחּלה ְִַ¿≈∆»ƒ¬∆»…¬≈∆ְְִִָֹ

(âë)íéLðà øNò íéðL íkî çwàå øácä éðéòa áèéiå©¦©¬§¥©−©¨¨®¨«¤©³¦¤Æ§¥´¨¨´£¨¦½
:èáMì ãçà Léà¦¬¤¨−©¨«¤

i"yx£¯·c‰ È�ÈÚa ·ËÈiÂ∑מׁשל ּבּתֹוכחֹות? אמרּה למה טֹוב, היה מׁשה ּבעיני ואם הּמקֹום, ּבעיני ולא ּבעיני «ƒ«¿≈««»»ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ
'ּבהרים 'הן'. לֹו: אמר לנּסיֹון'? לי אּתה 'נֹותנֹו 'הן'. לֹו: אמר זה'. חמֹור לי 'מכר לחברֹו: ׁשאֹומר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלאדם
ּבֹו אמצא ׁשּלא זה הּוא 'ּבטּוח ּבלּבֹו: הּלֹוקח אמר ּכלּום, מעּכבֹו ׁשאין ׁשראה ּכיון 'הן'. לֹו: אמר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּוגבעֹות'?
ּכׁשּתראּו ּבכם ּתחזרּו ׁשּמא לדבריכם, הֹודיתי אני אף מעּתה', מנּסהּו ואיני ,מעֹותי 'טל לֹו: אמר מּיד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמּום',

ּבכם חזרּתם לא ואּתם מעּכב, ÌkÓ.ׁשאיני Áw‡Â∑מן ׁשּבכם, הּברּורים ׁשּבכםמן NÚ¯.המסּלתים ÌÈ�L ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ»∆«ƒ∆ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֻ¿≈»»
Ë·MÏ „Á‡ LÈ‡ ÌÈL�‡∑(שם)עּמהם לוי ׁשבט היה ׁשּלא רמב"ן.מּגיד ¬»ƒƒ∆»«»∆ִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

a„Ó¯‡יט Ïk ˙È ‡�ÎÈl‰Â ·¯ÁÓ ‡�ÏË�e¿«¿»≈…≈¿«ƒ¿»»»«¿¿»
‡¯eË Á¯‡ Ôe˙ÈÊÁ Èc ‡e‰‰ ‡ÏÈÁ„e ‡a«̄»¿ƒ»«ƒ¬≈…«»
‡�˙È ‡�‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰‡¯Ó‡„∆¡…»»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»»»»»

:‰‡Èb Ì˜¯ „Ú ‡�È˙‡Â«¬≈»«¿«≈»

„‡Ó¯‡‰כ ‡¯eË „Ú Ôe˙È˙‡ ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¬≈«»∆¡…»»
:‡�Ï ·‰È ‡�‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»»≈»»

Ò˜כא ‡Ú¯‡ ˙È CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È ÈÊÁ¬≈¿«¿»¡»»√»»»«¿»«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÔÒÁ‡«¬≈¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

:¯·z˙ ‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»ƒ¿»

�ÁÏLכב Ôez¯Ó‡Â ÔBÎlk È˙ÂÏ Ôez·¯˜e¿∆¿¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ¿«
‡Ú¯‡ ˙È ‡�Ï ÔeÏl‡ÈÂ ‡�Ó„˜ ÔÈ¯·bÀ¿ƒ√»»»ƒ«¿»»»«¿»
da ˜q� Èc ‡Á¯‡ ˙È ‡Ób˙t ‡�˙È Ôe·È˙ÈÂƒƒ»»»ƒ¿»»»»¿»ƒƒ««

:Ô‰Ï ÏBÚ� Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒ≈¿≈

ÔÈ¯zכג ÔBÎpÓ ˙È¯·„e ‡Ób˙t È�ÈÚa ¯ÙLe¿«¿≈«ƒ¿»»¿»ƒƒ¿¿≈
:‡Ë·LÏ „Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ¬«À¿ƒ«¿»«¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

והּמ עלהאלפים רק אֹותם מּנה לא אֹות ְֲִִֵַַַָָָָֹ

הּדברים ּכל ילּמדם ּבעצמֹו הּוא אבל ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָהּמׁשּפט,

לעצת ׁשמע ּכי הּתֹורה, ּפי על יעׂשּון ֲֲֲִִֶַַַַַַָָאׁשר

מׁשה הזּכיר ולא אמר. אׁשר ּכל וּיעׂש ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹחֹותנֹו

אׁשר יתרֹו ּבׁשם ּדבר אמר ולא ּבכאן, ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָֹעצתֹו

ָָאמר:

‰‡¯�Âּכל ּבמעמד להזּכירֹו רצה ׁשּלא בעיני ¿ƒ¿∆ְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹ

לכבֹוד יהיה ׁשּלא אֹו לענותֹו. ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹיׂשראל,

לקח כּוׁשית אּׁשה ּכי הּזה לּדֹור ׁשּיזּכיר ְִִִִֶֶַַַָָָלֹו

ׁשּנמל מּפני ׁשהּטעם, ויּתכן א). יב ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ(במדבר

ההּוא: הענין נעׂשה הּגבּורה ּפי ועל ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָּבּׁשכינה

ּדר אין ּבּה. נעלה אׁשר הּדר את ֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ(כב)

עקמימֹות. ּבה ‡L¯ׁשאין ÌÈ¯Ú‰ ˙‡Â ְִֵֶַָ¿≈∆»ƒ¬∆

,Ô‰ÈÏ‡ וכן�·‡ רׁש"י. לׁשֹון לכּבׁש, ּתחּלה »…¬≈∆ְְְִִִֵַָָ

ּבה ׁשאין ּדר ל אין כב), (דברים ְְְִִֵֵֶֶֶָּבספרי

ּכמנֹות, ּבה ׁשאין ּדר ל אין ְְְִֵֵֶֶֶַָָעקמימֹות,

ּפרׁשֹות: ּבה ׁשאין ּדר ל ְֵֵֶֶֶָָָאין

,Ô‰ÈÏ‡ ‡·� ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ ˙‡Âּבאי לידע ¿≈∆»ƒ¬∆»…¬≈∆ְֵֵַ

ּבארץ נּכנס מאין ּכלֹומר ּבאין. אנּו ּדר ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזה

מה והּוא ּתחּלה. הערים אֹותן ְְְִִִֶֶַָָָׁשּנכּבׁש

ׁשּלא ב), יג (במדבר ל ׁשלח ּבסדר ְְְְִֵֵֶֶֶַַֹּׁשּפרׁשּתי

ּבפניהם להֹורֹות אּלא מרּגלים יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּבּקׁשּו

:ֶֶַהּדר

לא אנׁשים. עׂשר ׁשנים מּכם ואּקח ְֲִִֵֶֶַָָָָֹ(כג)

ּבני ראׁשי והיֹותם ּבנׂשיאּותם אֹותם ְְֱִִִֵֵֶַָָָָׁשּבח

ּבׁשבח יסּפר לא ׁשהרׁשיעּו אחרי ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹיׂשראל,

ְִָָהרׁשעים:



מה mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyily meil inei xeriy

(èé)àøBpäå ìBãbä øaãnä-ìk úà Cìpå áøçî òqpå©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨©¦§¨´©¨Á§©¨¸
ýåýé äeö øLàk éøîàä øä Cøc íúéàø øLà àeää©¹£¤´§¦¤À¤µ¤©´¨«¡Ÿ¦½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬

:òðøa Lã÷ ãò àápå eðúà eðéäìà¡Ÿ¥−Ÿ¨®©¨¾Ÿ©−¨¥¬©§¥«©
i"yx£‡¯Bp‰Â ÏB„b‰ ¯a„n‰∑נחׁשים ּבֹו ּכקׁשתֹותׁשהיּו ועקרּבים .ּכקֹורֹות «ƒ¿»«»¿«»ְְְְְִִִֶַַָָָ

(ë)ýåýé-øLà éøîàä øä-ãò íúàa íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ©©´¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬
eðì ïúð eðéäìà: ¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«

(àë)éäìà ýåýé ïúð äàøéðôì ELø äìò õøàä-úà E Â§¥Â¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨¨®¤£¥´¥À
éúáà éäìà ýåýé øac øLàk-ìàå àøéz-ìà Cì E ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦¨−§©
:úçz¥¨«

ß a`Îmgpn 'd iyily mei ß

(áë)eðéðôì íéLðà äçìLð eøîàzå íëlk éìà ïeáø÷zå©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³£¨¦Æ§¨¥½
Cøcä-úà øác eðúà eáLéå õøàä-úà eðì-eøtçéå§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³Ÿ¨̧Æ¨½̈¤©¤¸¤Æ

:ïäéìà àáð øLà íéøòä úàå da-äìòð øLà£¤´©«£¤½̈§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ£¥¤«
i"yx£ÌÎlk ÈÏ‡ Ôe·¯˜zÂ∑אֹומר הּוא ּולהּלן ה)ּבערּבּוביא, וזקניכם(דברים ׁשבטיכם ראׁשי ּכל אלי "וּתקרבּון : «ƒ¿¿≈«À¿∆ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מכּבדים ּוזקנים לפניהם, ּוׁשלחּום הּזקנים את מכּבדים ילדים הֹוגנת: היתה קריבה אֹותּה וגֹו'", הראנּו הן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוּתאמרּו
ּוזקנים הּזקנים, את ּדֹוחפין ילדים ּבערּבּוביא, ּכּלכם", אלי "וּתקרבּון ּכאן: אבל לפניהם, ללכת הראׁשים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻאת

הראׁשים את c·¯.ּדֹוחפין e�˙‡ e·LÈÂ∑(ספרי)לׁשֹון מדּבריםּבאיזה B‚Â'.הם C¯c‰Œ˙‡∑ּבּה ׁשאין ּדר אין ֲִִֶָָ¿»ƒ…»»»ְְְִֵֵֶַָ∆«∆∆¿ֵֵֶֶֶָ
‡Ô‰ÈÏ.עקמימּות ‡·� ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ ˙‡Â∑לכּבׁש רמב"ן.ּתחּלה ְִַ¿≈∆»ƒ¬∆»…¬≈∆ְְִִָֹ

(âë)íéLðà øNò íéðL íkî çwàå øácä éðéòa áèéiå©¦©¬§¥©−©¨¨®¨«¤©³¦¤Æ§¥´¨¨´£¨¦½
:èáMì ãçà Léà¦¬¤¨−©¨«¤

i"yx£¯·c‰ È�ÈÚa ·ËÈiÂ∑מׁשל ּבּתֹוכחֹות? אמרּה למה טֹוב, היה מׁשה ּבעיני ואם הּמקֹום, ּבעיני ולא ּבעיני «ƒ«¿≈««»»ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ
'ּבהרים 'הן'. לֹו: אמר לנּסיֹון'? לי אּתה 'נֹותנֹו 'הן'. לֹו: אמר זה'. חמֹור לי 'מכר לחברֹו: ׁשאֹומר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלאדם
ּבֹו אמצא ׁשּלא זה הּוא 'ּבטּוח ּבלּבֹו: הּלֹוקח אמר ּכלּום, מעּכבֹו ׁשאין ׁשראה ּכיון 'הן'. לֹו: אמר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּוגבעֹות'?
ּכׁשּתראּו ּבכם ּתחזרּו ׁשּמא לדבריכם, הֹודיתי אני אף מעּתה', מנּסהּו ואיני ,מעֹותי 'טל לֹו: אמר מּיד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמּום',

ּבכם חזרּתם לא ואּתם מעּכב, ÌkÓ.ׁשאיני Áw‡Â∑מן ׁשּבכם, הּברּורים ׁשּבכםמן NÚ¯.המסּלתים ÌÈ�L ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ»∆«ƒ∆ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֻ¿≈»»
Ë·MÏ „Á‡ LÈ‡ ÌÈL�‡∑(שם)עּמהם לוי ׁשבט היה ׁשּלא רמב"ן.מּגיד ¬»ƒƒ∆»«»∆ִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

a„Ó¯‡יט Ïk ˙È ‡�ÎÈl‰Â ·¯ÁÓ ‡�ÏË�e¿«¿»≈…≈¿«ƒ¿»»»«¿¿»
‡¯eË Á¯‡ Ôe˙ÈÊÁ Èc ‡e‰‰ ‡ÏÈÁ„e ‡a«̄»¿ƒ»«ƒ¬≈…«»
‡�˙È ‡�‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰‡¯Ó‡„∆¡…»»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»»»»»

:‰‡Èb Ì˜¯ „Ú ‡�È˙‡Â«¬≈»«¿«≈»

„‡Ó¯‡‰כ ‡¯eË „Ú Ôe˙È˙‡ ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¬≈«»∆¡…»»
:‡�Ï ·‰È ‡�‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»»≈»»

Ò˜כא ‡Ú¯‡ ˙È CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È ÈÊÁ¬≈¿«¿»¡»»√»»»«¿»«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÔÒÁ‡«¬≈¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

:¯·z˙ ‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»ƒ¿»

�ÁÏLכב Ôez¯Ó‡Â ÔBÎlk È˙ÂÏ Ôez·¯˜e¿∆¿¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ¿«
‡Ú¯‡ ˙È ‡�Ï ÔeÏl‡ÈÂ ‡�Ó„˜ ÔÈ¯·bÀ¿ƒ√»»»ƒ«¿»»»«¿»
da ˜q� Èc ‡Á¯‡ ˙È ‡Ób˙t ‡�˙È Ôe·È˙ÈÂƒƒ»»»ƒ¿»»»»¿»ƒƒ««

:Ô‰Ï ÏBÚ� Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒ≈¿≈

ÔÈ¯zכג ÔBÎpÓ ˙È¯·„e ‡Ób˙t È�ÈÚa ¯ÙLe¿«¿≈«ƒ¿»»¿»ƒƒ¿¿≈
:‡Ë·LÏ „Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ¬«À¿ƒ«¿»«¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

והּמ עלהאלפים רק אֹותם מּנה לא אֹות ְֲִִֵַַַָָָָֹ

הּדברים ּכל ילּמדם ּבעצמֹו הּוא אבל ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָהּמׁשּפט,

לעצת ׁשמע ּכי הּתֹורה, ּפי על יעׂשּון ֲֲֲִִֶַַַַַַָָאׁשר

מׁשה הזּכיר ולא אמר. אׁשר ּכל וּיעׂש ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹחֹותנֹו

אׁשר יתרֹו ּבׁשם ּדבר אמר ולא ּבכאן, ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָֹעצתֹו

ָָאמר:

‰‡¯�Âּכל ּבמעמד להזּכירֹו רצה ׁשּלא בעיני ¿ƒ¿∆ְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹ

לכבֹוד יהיה ׁשּלא אֹו לענותֹו. ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹיׂשראל,

לקח כּוׁשית אּׁשה ּכי הּזה לּדֹור ׁשּיזּכיר ְִִִִֶֶַַַָָָלֹו

ׁשּנמל מּפני ׁשהּטעם, ויּתכן א). יב ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ(במדבר

ההּוא: הענין נעׂשה הּגבּורה ּפי ועל ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָּבּׁשכינה

ּדר אין ּבּה. נעלה אׁשר הּדר את ֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ(כב)

עקמימֹות. ּבה ‡L¯ׁשאין ÌÈ¯Ú‰ ˙‡Â ְִֵֶַָ¿≈∆»ƒ¬∆

,Ô‰ÈÏ‡ וכן�·‡ רׁש"י. לׁשֹון לכּבׁש, ּתחּלה »…¬≈∆ְְְִִִֵַָָ

ּבה ׁשאין ּדר ל אין כב), (דברים ְְְִִֵֵֶֶֶָּבספרי

ּכמנֹות, ּבה ׁשאין ּדר ל אין ְְְִֵֵֶֶֶַָָעקמימֹות,

ּפרׁשֹות: ּבה ׁשאין ּדר ל ְֵֵֶֶֶָָָאין

,Ô‰ÈÏ‡ ‡·� ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ ˙‡Âּבאי לידע ¿≈∆»ƒ¬∆»…¬≈∆ְֵֵַ

ּבארץ נּכנס מאין ּכלֹומר ּבאין. אנּו ּדר ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזה

מה והּוא ּתחּלה. הערים אֹותן ְְְִִִֶֶַָָָׁשּנכּבׁש

ׁשּלא ב), יג (במדבר ל ׁשלח ּבסדר ְְְְִֵֵֶֶֶַַֹּׁשּפרׁשּתי

ּבפניהם להֹורֹות אּלא מרּגלים יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּבּקׁשּו

:ֶֶַהּדר

לא אנׁשים. עׂשר ׁשנים מּכם ואּקח ְֲִִֵֶֶַָָָָֹ(כג)

ּבני ראׁשי והיֹותם ּבנׂשיאּותם אֹותם ְְֱִִִֵֵֶַָָָָׁשּבח

ּבׁשבח יסּפר לא ׁשהרׁשיעּו אחרי ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹיׂשראל,

ְִָָהרׁשעים:



mixacמו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyily meil inei xeriy

(ãë)eìbøéå ìkLà ìçð-ãò eàáiå äøää eìòiå eðôiå©¦§Æ©©«£´¨½̈¨©¨−Ÿ©©´©¤§®Ÿ©§©§−
:dúàŸ¨«

i"yx£ÏkL‡ ÏÁ�Œ„Ú∑(שם)ׁשם על ׁשּנקרא ‡˙d.סֹופֹומּגיד eÏb¯ÈÂ∑(שם)אומנין ארּבעה ּבּה ׁשהלכּו מלּמד «««∆¿…ְִִֵֶַַָ«¿«¿…»ְְְִֵֶַַָָָָָֹ
וערב .ׁשתי ְִֵֶָ

(äë)eðúà eáLiå eðéìà eãøBiå õøàä éøtî íãéá eç÷iå©¦§³§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤©¦−¥¥®©¨¦̧Ÿ¨³
:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà õøàä äáBè eøîàiå øáã̈¨Æ©Ÿ́§½¨´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«

i"yx£e�ÈÏ‡ e„¯BiÂ∑ׁשארץ הארצֹותמּגיד מּכל ּגבֹוּה ‰‡¯ı.יׂשראל ‰·BË e¯Ó‡iÂ∑(שם)ׁשאמרּו הם מי «ƒ≈≈ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ«…¿»»»∆ְִֵֶָ
וכלב יהֹוׁשע רמב"ן.טֹובתּה? ְְֵַָָָֻ

(åë):íëéäìà ýåýé ét-úà eøîzå úìòì íúéáà àìå§¬Ÿ£¦¤−©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

i"yx£e¯ÓzÂ∑מאמרֹו ּכנגד התרסּתם התרסה, .לׁשֹון ««¿ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ

(æë)eðúà ýåýé úàðNa eøîàzå íëéìäàá eðâøzå©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈ÆŸ½̈
éøîàä ãéa eðúà úúì íéøöî õøàî eðàéöBä«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬¨«¡Ÿ¦−

:eðãéîLäì§©§¦¥«
i"yx£e�‚¯zÂ∑וכן הרע, יח)לׁשֹון ּדּבה(משלי הּמֹוציא אדם נרּגן", "ּדברי :.e�˙‡ '‰ ˙‡�Na∑אֹוהב היה והּוא «≈»¿ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָ¿ƒ¿«…»ְֵָָ

אֹומר: הדיֹוט מׁשל אֹותֹו, ׂשֹונאים אּתם אבל ּדבלּבאתכם, עלמה ּדבלּביּה מה ,רחמ ‡˙�e.על '‰ ˙‡�Na ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ¿ƒ¿«…»
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e�‡ÈˆB‰∑,היתה לׂשנאה ׂשדֹות:הֹוצאתֹו ׁשּתי לֹו ויׁש ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ודם, ּבׂשר למל מׁשל ƒ»≈∆∆ƒ¿»ƒְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָ

ארץ ּבעל. ׁשל לֹו נֹותן ׂשֹונא ׁשהּוא ּולמי ׁשקיא, ׁשל נֹותן אֹוהב ׁשהּוא למי ּבעל, ׁשל ואחת ׁשקיא ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָאחת
ארץ את לנּו לתת מּמצרים והֹוציאנּו ּבעל, ׁשל ּכנען וארץ אֹותּה, ּומׁשקה עֹולה ׁשּנילּוס היא, ׁשקיא ׁשל ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמצרים

.ּכנען ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'nr cl zegiy ihewl)

מצרים מארץ הֹוציאנּו אֹותנּו ה' כז)ּבׂשנאת אתכם(א, אֹוהב היה לתׁשעה(רש"י)והּוא ּגרמה זֹו ׁשאמירה ּבּספרים, מבאר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר ּוכמֹו העירּבאב, ּבדד יׁשבה אהבתםאיכה ּכאׁשר ׁשּגם יׂשראל, ּבני את ּומחּזק מעֹודד ורש"י איבה. ּתבֹות ראׁשי – ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

חליׁשּות ׁשּום אין – לאֹור וחׁשְך לחׁשְך אֹור ׁשּׂשמים ועד חסדיו, את מרּגיׁשים הם ואין מסּתרת, ׁשּבּׁשמים לאביהם ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻהּטבעית

ליׂשראל. הקב"ה ּבאהבת חלילה, ּוכלל, ְְְְְֲִִֵַַָָָָָּכלל

�ÏÁ‡כד „Ú B˙‡Â ‡¯eËÏ e˜ÈÏÒe ei�t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»«¬««¬»
:d˙È eÏÈl‡Â ‡Ïk˙‡c¿∆¿»»¿«ƒ»«

e˙ÈÁ‡Âכה ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó ÔB‰È„È· e·ÈÒ�e¿ƒƒ≈≈ƒ»¿«¿»«¬ƒ
‡·Ë e¯Ó‡Â ‡Ób˙t ‡�˙È e·È˙‡Â ‡�Ï»»«¬ƒ»»»ƒ¿»»«¬»»»

:‡�Ï ·‰È ‡�‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»»≈»»

ÓÈÓ¯‡כו ÏÚ Ôez·¯ÒÂ ˜qÓÏ Ôe˙È·‡ ‡ÏÂ¿»¬ƒ¿ƒ«¿»∆¿«≈¿»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»

È�Ò„aכז Ôez¯Ó‡Â ÔBÎÈ�kLÓa ÔezÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿««¿¿«¿¿≈«¬«¿ƒ¿»≈
¯ÒÓÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡�˜t‡ ‡�˙È ÈÈ¿»»»»«¿»»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«

:‡�˙eÈˆÈLÏ ‰‡¯Ó‡„ ‡„Èa ‡�˙È»»»ƒ»∆¡…»»¿≈»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אלהינּו ה' אׁשר הארץ טֹובה וּיאמרּו ְֱֲֵֶֶַָָָֹֹ(כה)

יהֹוׁשע טֹובתּה ׁשאמרּו הם מי לנּו. ְְִֵֵֶַָָָָֹֻנתן

ואני כה). (דברים מּספרי רׁש"י לׁשֹון ְְֲִִִִִֵַַָָוכלב,

על הזאת הּטענה מה ּכן אם וראּויּתמּה, יהם, ְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

טען אּולי הּׁשנים. מן יֹותר לעׂשרה ְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָׁשּיאמינּו

הֹודיע הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּכיון ֲִֵֵֶֶַַָָָעליהם,

הּׁשלּוחים ּוגדֹולי טֹובה ארץ ׁשהיא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָאתכם

היה ּכן, מעידין הם אף ׁשּבהם ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוהּצּדיקים

לב מר מּפני האחרים ּכי להאמין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹלכם

ּׁשאמרּו: מה ְְֶַָָאמרּו

ÔBÎp‰Â,(לב יג (במדבר ׁשם ּׁשּפרׁשּתי מה ¿«»ְִֵֶַַָ

העדה וכל ואהרן מׁשה לפני הֹודּו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשּכּלם

אׁשר הארץ אל ּבאנּו כז) יג (שם ְְֲֶֶֶָָָָואמרּו

ּפריּה, וזה הוא ּודבׁש חלב זבת וגם ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָׁשלחּתנּו

אבל הארץ, ּבטֹובת אחת ּבהסּכמה ּכּלם ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻוהּנה

ואחרי לבבם. את המּסּו ההם העּמים ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבחזק

לּבם את יחּזקּו וכלב יהֹוׁשע ּכי ּבראֹותם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻכן

יׂשראל ּבני אל המרּגלים ׁשאר ּבאּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָלמלחמה,

הארץ על ּדּבה והֹוציאּו מׁשה ּבפני ְְִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּלא

וּתרגנּו וזהּו יֹוׁשביה, אֹוכלת ארץ ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשהיא

יזּכירּו לא העם וגם כז). (פסוק ְְְֳִֵֶַַָָָֹבאהליכם

ׁשּלא יּכחיׁשם ּכי הּזאת, הּדּבה מׁשה ְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹּבפני

זבת וגם טֹובה ׁשהיא והֹודּו ּבּתחּלה, ּכן ְְְְִִֵֶַַַָָָָאמרּו

כח) (בפסוק למׁשה אמרּו אבל ּודבׁש, ְְְֲֶַָָָָחלב

לבבנּו את המּסּו אחינּו עֹולים אנחנּו ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָאנה

להם יאמר ּכן ועל מּמּנּו. ורם ּגדֹול עם ְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלאמר

ההּוא ׁשהעם ּכדבריכם הּוא אמת עּתה, ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָמׁשה

עׂשה אׁשר ּככל לכם יּלחם ה' אבל ורם, ְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָֹּגדֹול

ּובּדבר טעם וזה הנה. ועד מּמצרים ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָעּמכם

ׁשאין אלהיכם, ּבה' מאמינים אינכם ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹהּזה

הּפרׁשה ּכל הּנה אמנה. מּמעּוט אּלא ֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָהעּכבה

ּומׁשמעּה: ְְִַָָָּכפׁשּוטּה

mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyily meil inei xeriy

(çë)äðà|øîàì eðááì-úà eqîä eðéçà íéìò eðçðà ¨¨´£©´§Ÿ¦À©¥ÁÁ¥©̧¤§¨¥¹¥ÀŸ
íéîMa úøeöáe úìãb íéøò epnî íøå ìBãb íò©´¨³¨¨Æ¦¤½¨¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¦

:íL eðéàø íé÷ðò éða-íâå§©§¥¬£¨¦−¨¦¬¨«
i"yx£ÌÈÓMa ˙¯eˆ·e ˙Ï„b ÌÈ¯Ú∑לׁשֹון הּכתּובים צ)הבאיּדּברּו .(חולין »ƒ¿……¿…«»»ƒְְְֲִִַַ

(èë):íäî ïeàøéú-àìå ïeöøòú-àì íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ¦«§−¥¤«
i"yx£Ôeˆ¯Ú˙Œ‡Ï∑לֹו ודֹומה ּכתרּגּומֹו, ׁשבירה ל)לׁשֹון נחלים(איוב לׁשבר לׁשּכן", נחלים "ּבערּוץ :. …««¿ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

(ì)ìëk íëì íçlé àeä íëéðôì Cìää íëéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½−¦¨¥´¨¤®Â§ÂŸ
:íëéðéòì íéøöîa íëzà äNò øLà£¤̧¨¨¯¦§¤²§¦§©−¦§¥«¥¤«

i"yx£ÌÎÏ ÌÁlÈ∑ּבׁשבילכם. ƒ»≈»∆ְְִִֶ

(àì)éäìà ýåýé EàNð øLà úéàø øLà øaãnáeE ©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³§¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ízëìä øLà Cøcä-ìëa Bða-úà Léà-àOé øLàk©«£¤¬¦¨¦−¤§®§¨©¤¸¤Æ£¤´£©§¤½

:äfä íB÷nä-ãò íëàa-ãò©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«
i"yx£˙È‡¯ ¯L‡ ¯a„n·e∑אף ועּתה, ּבמצרים"; אּתכם עׂשה אׁשר "ּככל הימּנּו: מעלה ׁשל מקרא על מּוסב «ƒ¿»¬∆»ƒ»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

וגֹו'" נׂשא ּכי ראית אׁשר ‡˙B�aŒ."ּבּמדּבר LÈ‡Œ‡OÈ ¯L‡k∑אצל ׁשּפרׁשּתי יד)ּכמֹו האלהים(שמות מלא "וּיּסע ְְְֲֲִִִֶַָָָָ«¬∆ƒ»ƒ∆¿ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
וכּו' לׁשּבֹותֹו לסטים ּובאּו לפניו ּובנֹו ּבּדר למהּל מׁשל וגֹו'", יׂשראל מחנה לפני ההל. ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(áì):íëéäìà ýåýéa íðéîàî íëðéà äfä øácáe©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£‰f‰ ¯·c·e∑ּבֹו מאמינים אינכם הארץ, אל להביאכם מבטיחכם .ׁשהּוא «»»«∆ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

(âì)íëúðçì íB÷î íëì øeúì Cøca íëéðôì Cìää©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬¨¤²¨−©«£«Ÿ§¤®
Làa|ïðòáe dá-eëìz øLà Cøca íëúàøì äìéì ¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ©¤¸¤Æ£¤´¥«§½̈¤«¨−̈

:íîBé¨«
i"yx£ÌÎ˙‡¯Ï∑,להראֹותכם יג):וכןּכמֹו וכן(שמות ,"הּדר כו)"לנחתם וכן(תהילים ּתֹודה", ּבקֹול "לׁשמע ט): ב :(מלכים «¿…¿∆ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּביזרעאל" לּגיד ."ללכת ְְְִִֵֶֶַָ

(ãì)øîàì òáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå: ©¦§©¬§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬¥«Ÿ

(äì)úà äfä òøä øBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬¨¨−©¤®¥µ
íëéúáàì úúì ézòaLð øLà äáBhä õøàä: ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−©«£«Ÿ¥¤«

(åì)õøàä-úà ïzà-Bìå äpàøé àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ«¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨§«¤¥¯¤¨¨²¤
da-Cøc øLà:ýåýé éøçà àlî øLà ïòé åéðáìe £¤¬¨«©−̈§¨¨®©¾©£¤¬¦¥−©«£¥¬§Ÿ̈«

i"yx£daŒC¯c ¯L‡∑,יג)ׁשּנאמרחברֹון חברֹון"(במדבר עד "וּיבא :. ¬∆»«»ְְֱֶֶֶֶַַַָֹ

aÏ�‡כח ˙È e¯·˙ ‡�Á‡ ÔÈ˜ÏÒ ‡�Á�‡ Ô‡Ï¿»¬«¿»»¿ƒ«»»¿»»ƒ»»
Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ ‡�pÓ ÛÈw˙Â È‚Ò ÌÚ ¯ÓÈÓÏ¿≈«««ƒ¿«ƒƒ»»ƒ¿ƒ«¿¿»
È‡¯ab È�a Û‡Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe¿ƒ»«≈¿«»¿«¿≈ƒ»»≈

:Ôn˙ ‡�ÈÊÁ¬≈»«»

˙„ÔeÏÁכט ‡ÏÂ Ôe¯·z˙ ‡Ï ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿»ƒ»¿¿»ƒ¿¬
:ÔB‰pÓƒ¿

ÁÈ‚Èל ‡e‰ ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬ƒ¿««√»≈¿ƒ«
ÌÈ¯ˆÓa ÔBÎnÚ „·Ú Èc ÏÎk ÔBÎÏ¿¿…ƒ¬«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

:ÔBÎÈ�ÈÚÏ¿≈≈

‡C‰Ïלא ÈÈ C¯·BÒ Èc ‡˙ÈÊÁ Èc ‡¯a„Ó·e¿«¿¿»ƒ¬≈»ƒ¿»¿»¡»»
Èc ‡Á¯‡ ÏÎa d¯a ˙È ¯·b ¯·BÒÓ È„ ‡Ók¿»ƒ¿«¿«»¿≈¿»»¿»ƒ
:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÔezÎl‰«∆¿«≈≈««¿»»≈

ÔÈ�ÓÈ‰Óלב ÔBÎÈ˙ÈÏ ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù·e¿ƒ¿»»»≈≈≈¿≈¿ƒ
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa¿≈¿»«¿»¡»¬

Ï‡˙˜�‡‰לג ‡Á¯‡a ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Ó Ècƒ¿««√»≈¿»¿»¿ƒ¿¿»»
ÔBÎ˙eÈ¯L‡Ï È¯LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÔBÎÏ¿¬«≈≈¿ƒ¿«¿»¿
ÔBÎ˙eÈÊÁ‡Ï ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿≈¿»¿«¬»¿
‡��Ú„ ‡„enÚ·e da ÔeÎ‰˙ Èc ‡Á¯‡a¿»¿»ƒ¿»«¿«»«¬»»

:‡ÓÓÈaƒ»»

Ê‚¯eלד ÔBÎÈÓb˙t Ï˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»«ƒ¿»≈¿≈
:¯ÓÈÓÏ Ìi˜Â¿««¿≈»

·LÈ‡לה ‡¯„ ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚a ¯·‚ ÈÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡≈¿«¿À¿«»»ƒ≈»»ƒ»
ÔzÓÏ ˙ÈÓi˜ Èc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ÔÈ„‰»≈»«¿»«¿»ƒ«≈ƒ¿ƒ«

:ÔBÎ˙‰·‡Ï«¬»»¿

‡Ôzלו dÏÂ dpÊÁÈ ‡e‰ ‰pÙÈ ¯a ·Ïk Ô‰l‡∆»≈»≈«¿À∆∆¡ƒ«¿≈∆≈
Èc ÛÏÁ È‰B�·ÏÂ da C¯„ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¬«ƒ

:ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a ÌÈÏL‡«¿ƒ»«««¿»«¿»



מז mixac zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'd iyily meil inei xeriy

(çë)äðà|øîàì eðááì-úà eqîä eðéçà íéìò eðçðà ¨¨´£©´§Ÿ¦À©¥ÁÁ¥©̧¤§¨¥¹¥ÀŸ
íéîMa úøeöáe úìãb íéøò epnî íøå ìBãb íò©´¨³¨¨Æ¦¤½¨¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¦

:íL eðéàø íé÷ðò éða-íâå§©§¥¬£¨¦−¨¦¬¨«
i"yx£ÌÈÓMa ˙¯eˆ·e ˙Ï„b ÌÈ¯Ú∑לׁשֹון הּכתּובים צ)הבאיּדּברּו .(חולין »ƒ¿……¿…«»»ƒְְְֲִִַַ

(èë):íäî ïeàøéú-àìå ïeöøòú-àì íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ¦«§−¥¤«
i"yx£Ôeˆ¯Ú˙Œ‡Ï∑לֹו ודֹומה ּכתרּגּומֹו, ׁשבירה ל)לׁשֹון נחלים(איוב לׁשבר לׁשּכן", נחלים "ּבערּוץ :. …««¿ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

(ì)ìëk íëì íçlé àeä íëéðôì Cìää íëéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½−¦¨¥´¨¤®Â§ÂŸ
:íëéðéòì íéøöîa íëzà äNò øLà£¤̧¨¨¯¦§¤²§¦§©−¦§¥«¥¤«

i"yx£ÌÎÏ ÌÁlÈ∑ּבׁשבילכם. ƒ»≈»∆ְְִִֶ

(àì)éäìà ýåýé EàNð øLà úéàø øLà øaãnáeE ©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³§¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ízëìä øLà Cøcä-ìëa Bða-úà Léà-àOé øLàk©«£¤¬¦¨¦−¤§®§¨©¤¸¤Æ£¤´£©§¤½

:äfä íB÷nä-ãò íëàa-ãò©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«
i"yx£˙È‡¯ ¯L‡ ¯a„n·e∑אף ועּתה, ּבמצרים"; אּתכם עׂשה אׁשר "ּככל הימּנּו: מעלה ׁשל מקרא על מּוסב «ƒ¿»¬∆»ƒ»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

וגֹו'" נׂשא ּכי ראית אׁשר ‡˙B�aŒ."ּבּמדּבר LÈ‡Œ‡OÈ ¯L‡k∑אצל ׁשּפרׁשּתי יד)ּכמֹו האלהים(שמות מלא "וּיּסע ְְְֲֲִִִֶַָָָָ«¬∆ƒ»ƒ∆¿ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
וכּו' לׁשּבֹותֹו לסטים ּובאּו לפניו ּובנֹו ּבּדר למהּל מׁשל וגֹו'", יׂשראל מחנה לפני ההל. ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(áì):íëéäìà ýåýéa íðéîàî íëðéà äfä øácáe©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£‰f‰ ¯·c·e∑ּבֹו מאמינים אינכם הארץ, אל להביאכם מבטיחכם .ׁשהּוא «»»«∆ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

(âì)íëúðçì íB÷î íëì øeúì Cøca íëéðôì Cìää©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬¨¤²¨−©«£«Ÿ§¤®
Làa|ïðòáe dá-eëìz øLà Cøca íëúàøì äìéì ¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ©¤¸¤Æ£¤´¥«§½̈¤«¨−̈

:íîBé¨«
i"yx£ÌÎ˙‡¯Ï∑,להראֹותכם יג):וכןּכמֹו וכן(שמות ,"הּדר כו)"לנחתם וכן(תהילים ּתֹודה", ּבקֹול "לׁשמע ט): ב :(מלכים «¿…¿∆ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּביזרעאל" לּגיד ."ללכת ְְְִִֵֶֶַָ

(ãì)øîàì òáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå: ©¦§©¬§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬¥«Ÿ

(äì)úà äfä òøä øBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬¨¨−©¤®¥µ
íëéúáàì úúì ézòaLð øLà äáBhä õøàä: ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−©«£«Ÿ¥¤«

(åì)õøàä-úà ïzà-Bìå äpàøé àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ«¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨§«¤¥¯¤¨¨²¤
da-Cøc øLà:ýåýé éøçà àlî øLà ïòé åéðáìe £¤¬¨«©−̈§¨¨®©¾©£¤¬¦¥−©«£¥¬§Ÿ̈«

i"yx£daŒC¯c ¯L‡∑,יג)ׁשּנאמרחברֹון חברֹון"(במדבר עד "וּיבא :. ¬∆»«»ְְֱֶֶֶֶַַַָֹ

aÏ�‡כח ˙È e¯·˙ ‡�Á‡ ÔÈ˜ÏÒ ‡�Á�‡ Ô‡Ï¿»¬«¿»»¿ƒ«»»¿»»ƒ»»
Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ ‡�pÓ ÛÈw˙Â È‚Ò ÌÚ ¯ÓÈÓÏ¿≈«««ƒ¿«ƒƒ»»ƒ¿ƒ«¿¿»
È‡¯ab È�a Û‡Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe¿ƒ»«≈¿«»¿«¿≈ƒ»»≈

:Ôn˙ ‡�ÈÊÁ¬≈»«»

˙„ÔeÏÁכט ‡ÏÂ Ôe¯·z˙ ‡Ï ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿»ƒ»¿¿»ƒ¿¬
:ÔB‰pÓƒ¿

ÁÈ‚Èל ‡e‰ ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬ƒ¿««√»≈¿ƒ«
ÌÈ¯ˆÓa ÔBÎnÚ „·Ú Èc ÏÎk ÔBÎÏ¿¿…ƒ¬«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

:ÔBÎÈ�ÈÚÏ¿≈≈

‡C‰Ïלא ÈÈ C¯·BÒ Èc ‡˙ÈÊÁ Èc ‡¯a„Ó·e¿«¿¿»ƒ¬≈»ƒ¿»¿»¡»»
Èc ‡Á¯‡ ÏÎa d¯a ˙È ¯·b ¯·BÒÓ È„ ‡Ók¿»ƒ¿«¿«»¿≈¿»»¿»ƒ
:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÔezÎl‰«∆¿«≈≈««¿»»≈

ÔÈ�ÓÈ‰Óלב ÔBÎÈ˙ÈÏ ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù·e¿ƒ¿»»»≈≈≈¿≈¿ƒ
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa¿≈¿»«¿»¡»¬

Ï‡˙˜�‡‰לג ‡Á¯‡a ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Ó Ècƒ¿««√»≈¿»¿»¿ƒ¿¿»»
ÔBÎ˙eÈ¯L‡Ï È¯LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÔBÎÏ¿¬«≈≈¿ƒ¿«¿»¿
ÔBÎ˙eÈÊÁ‡Ï ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿≈¿»¿«¬»¿
‡��Ú„ ‡„enÚ·e da ÔeÎ‰˙ Èc ‡Á¯‡a¿»¿»ƒ¿»«¿«»«¬»»

:‡ÓÓÈaƒ»»

Ê‚¯eלד ÔBÎÈÓb˙t Ï˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»«ƒ¿»≈¿≈
:¯ÓÈÓÏ Ìi˜Â¿««¿≈»

·LÈ‡לה ‡¯„ ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚a ¯·‚ ÈÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡≈¿«¿À¿«»»ƒ≈»»ƒ»
ÔzÓÏ ˙ÈÓi˜ Èc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ÔÈ„‰»≈»«¿»«¿»ƒ«≈ƒ¿ƒ«

:ÔBÎ˙‰·‡Ï«¬»»¿

‡Ôzלו dÏÂ dpÊÁÈ ‡e‰ ‰pÙÈ ¯a ·Ïk Ô‰l‡∆»≈»≈«¿À∆∆¡ƒ«¿≈∆≈
Èc ÛÏÁ È‰B�·ÏÂ da C¯„ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¬«ƒ

:ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a ÌÈÏL‡«¿ƒ»«««¿»«¿»



mixacמח zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'e iriax meil inei xeriy

(æì)pàúä éa-íb-àì äzà-íb øîàì íëììâa ýåýé ó ©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½¦§©§¤−¥®Ÿ©©−̈«Ÿ
:íL àáú̈¬Ÿ¨«

i"yx£Ûp‡˙‰∑רגז רמב"ן.נתמּלא ƒ¿««ְִֵֶַֹ

(çì)éðôì ãîòä ïeð-ïa òLBäé÷fç Búà änL àáé àeä E §ª³©¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨Ÿ´©¥½
:ìàøNé-úà äpìçðé àeä-ék¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«

ß a`Îmgpn 'e iriax mei ß

(èì)-àì øLà íëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â£¤̧Ÿ
íäå äpðzà íäìå änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé̈«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨§¨¤´¤§¤½¨§¥−

:äeLøéé¦«¨«¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(iz 'nr bk ycew zexb`)

אּתנּנּה ולהם ׁשּמה יבֹואּו הּמה . . . לט)וטּפכם צריְך(א, ילד נצחית: הֹוראה ּכאן לנּו נֹותנת נצחית, ׁשהיא הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

טֹוב עניני ּבכל ׁשּכן, יֹותר! עֹוד ּגדֹולים להּׂשגים להּגיע לׁשאף וצריְך יכֹול הּוא הֹוריו, מעלת וגדל עצם על הּבט ׁשּמּבלי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹלדעת,

האפ ּתמיד קּיימת ּביתרּוקדּׁשה מתאּמץ הּוא – הֹוריו את ּגם מזּכים ׁשהּׂשגיו יֹודע הּילד וכאׁשר ויֹותר. יֹותר להתעּלֹות ׁשרּות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

עז. ּוביתר ְְֵֶֶֹׂשאת

ã ycew zegiyn zecewp ã(581 'nr a zegiy ihewl)

יהיה לבז אמרּתם אׁשר לט)וטּפכם הּגדֹולים?(א, ּגם לבז, יהיּו ׁשּכּלם טענּו המרּגלים והרי ּדוקא, הּטף על ההדּגׁשה מהי לכאֹורה, ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

ּבפנימּיּות, זה רּוחני מזֹון נקלט לא מּכְך ּוכתֹוצאה לׁשמּה, ׁשּלא ּובמצוֹות ּבּתֹורה ׁשעֹוסק מי הּוא ה' ּבעבֹודת 'קטן' ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹויׁש

ּׁשאֹוכל מּמה יֹותר ׁשּמפֹורר ּתינֹוק, ׁשל ּוכדרּכֹו 'מתּפֹורר', הּוא יב)אּלא מז, ויגש טוב לארץ(לקט יּכנסּו אם הּמרּגלים: טענת היתה זֹו . ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשעבֹודת ה', מענה ּבא ּכְך על 'יתּפֹורר'. והּוא לׁשמּה ׁשּלא והּמצוה הּתֹורה עסק יהיה ארצּיים, ּבדברים ׁשם ויתעּסקּו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹיׂשראל

ּובּמצוֹות. ּבּתֹורה ועֹוסק עצמֹו את ּכֹופה האדם – ה'אתּכפיא' מעלת מּצד וזאת הּמדּבר, ּדֹור מעבֹודת יֹותר יקרה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹה'ּטף'

(î):óeñ-íé Cøc äøaãnä eòñe íëì eðt ízàå§©¤−§´¨¤®§¬©¦§−̈¨¤¬¤©«
i"yx£ÌÎÏ e�t∑עּכּוב לכם ּוגרמּתם קלקלּתם לארץ, ליּכנס צפֹון לצד אדֹום ארץ רחב ּדר אתכם להעביר .אמרּתי ¿»∆ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ÌÎÏ e�t∑מפסיק היה ׂשעיר, הר ׁשל לדרֹומּה ּבֹו הֹולכים ׁשהיּו ׁשהּמדּבר סּוף, ים לצד ּבּמדּבר ותלכּו לאחֹוריכם ¿»∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּות הּים לצד הּמׁשכּו עּתה ׂשעיר, להר סּוף ים לּמזרחּבין הּמערב מן ּדרֹומֹו ּכל ׂשעיר, הר את .סֹובבּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(àî)eðòzå|äìòð eðçðà ýåýéì eðàèç éìà eøîàzå ©©«£´©«Ÿ§´¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ
Léà eøbçzå eðéäìà ýåýé eðeö-øLà ìëk eðîçìðå§¦§©½§§¬Ÿ£¤¦¨−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ µ

:äøää úìòì eðéäzå Bzîçìî éìk-úà¤§¥´¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ¨¨«¨

ÔBÎÏÈ„aלז ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ ÈÏÚ Û‡«¬«¬»¿«ƒ√»¿»¿ƒ¿
:Ônz ÏBÚ˙ ‡Ï z‡ Û‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»««¿»≈«»

ÏeÚÈלח ‡e‰ CÓ„˜ Ì‡˜„ Ôe� ¯a ÚLB‰È¿À««¿»≈√»»≈
:Ï‡¯NÈÏ dp�ÒÁÈ ‡e‰ È¯‡ Ûwz d˙È Ônz«»»≈«≈¬≈«¿¿ƒ«¿ƒ¿»≈

ÔBÎÈ�·eלט ÔB‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿¿≈
ÔeÏÚÈ Ôep‡ LÈ·e ·Ë ÔÈ„ ‡ÓBÈ eÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿»»≈«ƒƒ≈¬

:dp˙¯ÈÈ Ôep‡Â dp�z‡ ÔB‰Ïe Ôn˙Ï¿«»¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿À«

‡¯Áמ ‡¯a„ÓÏ eÏeËÂ ÔBÎÏ ei�t˙‡ Ôez‡Â¿«ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¿¿»…«
:ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿

ÈÈמא Ì„˜ ‡�·Á ÈÏ Ôez¯Ó‡Â Ôez·˙‡Â«¬∆¿«¬«¿ƒ«¿»√»¿»
‡�„wÙ Èc ÏÎk ·¯˜ da ÁÈ‚�e ˜q� ‡�Á�‡¬«¿»ƒ«¿ƒ«≈¿»¿…ƒ«¿»»
d·¯˜ È�Ó ˙È ¯·b ÔezÊ¯ÊÂ ‡�‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»¿»∆¿¿«»»≈¿»≈

:‡¯eËÏ ˜qÓÏ Ôe˙È¯LÂ¿»≈¿ƒ«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּנה יאמר ּבגללכם. ה' התאּנף ּבי ּגם ְְְִִִִֵֶַַַַַֹ(לז)

ההיא ּבעת עׂשיתם אׁשר ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָחּטאתכם

ועֹוד הּטֹובה, הארץ מּכם מנעּו ְְְְִִֶֶַַַָָָָּבמרּגלים

ׁשּמנעּתם עד אחרת ּבפעם לחטֹוא ְְְְֶֶֶֶֶַַַַַַַָהֹוספּתם

אֹות ענׁשּגם יחד להזּכיר רצה ּכי מּלעבר. י ְְֲִִִִֶַַַַַָָֹֹ

ּבגרמת הּכל ּכי הארץ, אל מעבר הּנמנעים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכל

ּכי יהֹוׁשע ענין ּכאן ׁשּיזּכיר ּוכדי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֻעֹונֹותיהם.

ויזּכה ּכחברֹו, ה' אחרי ׁשּמּלא מּפני יעבר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹהּוא

ׁשּנענׁש ּבעבּור הּׁשני לּדֹור הארץ ׁשּינחיל ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעֹוד

ּכל הזּכיר והּנה יעבר. ׁשּלא עליו ונגזר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹמׁשה

עצמם. המרּגלים מּגפת זּולתי ההּוא ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָהּמעׂשה

ּבגנאי ידּבר לא ּכי הּדּבה, הזּכיר לא ְְְְִִִִִֵַַַַָֹֹוגם

חטאּו ׁשּכּלם הרּבים את יֹוכיח אבל ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻהיחידים,

נענׁשּו: ְְֶֶָֻוכּלם

.ÌÎÏÏ‚a ÌÚËÂ'ה את יׂשראל בני רבּו ּכי ¿««ƒ¿«¿∆ְְִִֵֵֶָָ

ּבעבּור זה ּכל וארע יג), כ (במדבר ְֲֵֶַַָוגו'

מׁשה על הּכעס ׁשהיה ירמז, אֹו ְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹמריבתכם.

לפני ּפעמים הּסלע הּכּו ּכאׁשר אהרן ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַֹועל

הרהרּו והעם נצטּוּו, ּכאׁשר עׂשּו ולא ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָֹהעם

על נא) לב (להלן ּׁשאמר מה והּוא ְֶַַַַָָָּבּדבר,

יׂשראל, ּבני ּבתֹו אֹותי קּדׁשּתם לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹאׁשר

ּבתֹו הּדבר ׁשהיה מּפני אּלא הענׁש היה ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשּלא

לעיניהם: הּכבֹוד נתקּדׁש ׁשּלא יׂשראל, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹּבני

CÎÂמעלּתם אׁשר על נ), (האזינו ּבספרי אמר ¿»ְְְְֲִִֶֶַַַָ

אׁשר על למעל, ּגרמּתם אּתם (שם), ְְֲִִֶֶֶַַַָֹּבי

לקּדׁש ׁשּלא ּגרמּתם אּתם אֹותי, קּדׁשּתם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹלא

אּתם יד), כז (במדבר ּפי מריתם ּכאׁשר ְֲִִִֶֶֶַַאֹותי,

הּלׁשֹונֹות ּכל עׂשּו ּפי. את למרֹות ְְְִֶֶַַַָָָּגרמּתם

(שם הענין ּפרׁשּתי ּוכבר יׂשראל, אל ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָיֹוצאים

ח): כ
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i"yx£e�È‰zÂ∑יד)לׁשֹון ּכלֹומר(במדבר 'הן', לׁשֹון ׁשאמרּתם, הּלׁשֹון זה הּמקֹום!" אל ועלינּו "הּנּנּו רמב"ן.נזּדּמנּתם: «»ƒְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

(áî)ék eîçlú-àìå eìòú àì íäì øîà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ©«£Æ§«Ÿ¦¨´£½¦¬
:íëéáéà éðôì eôâpz àìå íëaø÷a épðéà¥¤−¦§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«

i"yx£eÏÚ˙ ‡Ï∑ירידה אּלא לכם, ּתהא עלּיה .לא …«¬ְְֲִִֵֶֶָָָָֹ

(âî)ýåýé ét-úà eøîzå ízòîL àìå íëéìà øaãàå̈«£©¥¬£¥¤−§´Ÿ§©§¤®©©§Æ¤¦´§Ÿ̈½
:äøää eìòzå eãæzå©¨¦−©©«£¬¨¨«¨

(ãî)eôcøiå íëúàø÷ì àeää øäa áLiä éøîàä àöiå©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ¦§©§¤½©¦§§´
øéòNa íëúà eúkiå íéøácä äðéNòz øLàk íëúà¤§¤½©«£¤¬©«£¤−¨©§Ÿ¦®©©§¬¤§¤²§¥¦−

:äîøç-ãò©¨§¨«

i"yx£ÌÈ¯·c‰ ‰�ÈNÚz ¯L‡k∑,מתה מּיד האדם, את מּכה ּכׁשהיא הּזאת הּדבֹורה ּבכם,מה נֹוגעים ּכׁשהיּו הם אף «¬∆«¬∆»«¿…ƒְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
מתים .מּיד ִִֵָ

(äî)íëì÷a ýåýé òîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ§´Ÿ§¤½
:íëéìà ïéæàä àìå§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«

i"yx£ÌÎÏB˜a '‰ ÚÓLŒ‡ÏÂ∑רחמיו מּדת עׂשיתם אכזריּכביכֹול, רמב"ן.ּכאּלּו ¿…»«¿¿∆ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ

(åî):ízáLé øLà íéîik íéaø íéîé Lã÷á eáLzå©¥«§¬§¨¥−¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ L„˜· e·LzÂ∑ל"ח היּו והם הּמּסעֹות, ּבׁשאר יׁשבּתם" אׁשר "ּכּימים ׁשּנאמר: ׁשנה, ׁשנה,י"ט «≈¿¿»≈»ƒ«ƒְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר ּכמֹו לקדׁש, וחזרּו ּומטרפים הֹולכים ׁשנה וי"ט ּבקדׁש, עׂשּו מהם לב)י"ט מצאתי(במדבר ּכ ּבּמדּבר", "ויניעם : ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
עֹולם .(פ"ח)ּבסדר ְֵֶָ

á(à)ýåýé øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä òqpå ïôpå©¥¹¤©¦©³©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
ñ :íéaø íéîé øéòN-øä-úà áñpå éìà¥¨®©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬©¦«

i"yx£‰¯a„n‰ ÚqpÂ ÔÙpÂ∑ּובׁשביל לצפֹונֹו, ּדרֹומֹו מן לארץ ליּכנס ׂשעיר הר ּדר עֹוברים היּו חטאּו, לא אּלּו «≈∆«ƒ««ƒ¿»»ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּדר לּמזרח, הּמערב מן ּדרֹומֹו אצל והלכּו ׂשעיר, הר ׁשל לדרֹומֹו סּוף ים ּבין ׁשהּוא הּמדּבר, לצד הפכּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּקלקלּו,

יציאתן ּדר סּוף, הּמזרחים לצד הֹולכים היּו מּׁשם מערבית, ּדרֹומית ּבמקצֹוע ׁשהּוא ‡˙Œ¯‰Œ.מּמצרים, ·ÒpÂ ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ«»»∆«
¯ÈÚN∑עד ּדרֹומֹו מֹואבּכל .ארץ ≈ƒְֶֶַָָ

ß a`Îmgpn 'f iying mei ß

(á):øîàì éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

ÏÂ‡מב Ôe˜q˙ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¡«¿»ƒ¿¿»
ÔBÎÈ�È· ‡È¯L Èz�ÎL ˙ÈÏ È¯‡ ·¯˜ ÔeÁÈ‚¿̇ƒ¿»¬≈≈¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯·zz ‡ÏÂ¿»ƒ»¿√»«¬≈¿»≈

ÏÚמג Ôez·¯ÒÂ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ˙ÈÏlÓe«≈ƒƒ¿¿»«∆¿¿»∆¿«
Ôez˜ÏÒe ÔezÚL¯‡Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿«¿«¿¿∆¿

:‡¯eËÏ¿»

‰‰e‡מד ‡¯eËa ·˙Èc ‰‡¯Ó‡ ˜Ù�e¿«¡…»»¿»≈¿»«
ÔÊz� È„ ‡Ók ÔBÎ˙È eÙ„¯e ÔBÎ˙eÓc˜Ï¿«»¿¿»»¿¿»ƒ«¿»
:‰Ó¯Á „Ú ¯ÈÚNa ÔBÎ˙È e„¯Ëe ‡˙È¯ac««¿»»¿»»¿¿≈ƒ«»¿»

ÈÈמה ÏÈa˜ ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎ·e Ôez·˙Â¿«¿¿ƒ√»¿»¿»«ƒ¿»
:ÔBÎÈlÓÏ ˙Èv‡ ‡ÏÂ ÔBÎ˙BÏ¿̂¿¿»«≈¿ƒ≈

Ècמו ‡iÓBÈk ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ Ì˜¯a Ôez·˙ÈÂƒ∆¿ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿«»ƒ
:Ôez·˙È¿∆¿

nÈ‡א Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ‡�ÏË�e ‡�È�t˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿«¿»¿«¿¿»…««»
˙È ‡�Ùw‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÛeÒ„¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿«≈¿»»

:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ¯ÈÚN„ ‡¯eË»¿≈ƒƒ«ƒƒ

ÓÈÓÏ¯:ב ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ונלחמנּו,(מא) נעלה ּבעצמנּו אנחנּו. ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַ

ּכאׁשר אחרינּו לבנינּו הּדבר נּניח ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹלא

ְַָָאמרּת:

וּתבּכּו וּתׁשבּו ׁשם(מה) הזּכיר לא ה'. לפני ְְְִִִִֵַַָָֹֻ

להזּכירֹו. צר ׁשאין הּזה, הּבכי ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּכתּוב

על נחמּו ּכי לׁשבח, עּתה זה הזּכיר מׁשה ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָאבל

ּגדֹול ההּוא העֹון ׁשהיה להם ּולהּגיד ְִֶֶֶַַַָָָָָָָחּטאתם,

ּוגזר הּגדֹולה, הּׁשבּועה עליו באה ּכי ְְְְִִַַַָָָָָָמנשֹוא,

יח.): (ר"ה נקרע אינֹו ׁשבּועה עּמֹו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֶַָּדין
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i"yx£e�È‰zÂ∑יד)לׁשֹון ּכלֹומר(במדבר 'הן', לׁשֹון ׁשאמרּתם, הּלׁשֹון זה הּמקֹום!" אל ועלינּו "הּנּנּו רמב"ן.נזּדּמנּתם: «»ƒְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

(áî)ék eîçlú-àìå eìòú àì íäì øîà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ©«£Æ§«Ÿ¦¨´£½¦¬
:íëéáéà éðôì eôâpz àìå íëaø÷a épðéà¥¤−¦§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«

i"yx£eÏÚ˙ ‡Ï∑ירידה אּלא לכם, ּתהא עלּיה .לא …«¬ְְֲִִֵֶֶָָָָֹ

(âî)ýåýé ét-úà eøîzå ízòîL àìå íëéìà øaãàå̈«£©¥¬£¥¤−§´Ÿ§©§¤®©©§Æ¤¦´§Ÿ̈½
:äøää eìòzå eãæzå©¨¦−©©«£¬¨¨«¨

(ãî)eôcøiå íëúàø÷ì àeää øäa áLiä éøîàä àöiå©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ¦§©§¤½©¦§§´
øéòNa íëúà eúkiå íéøácä äðéNòz øLàk íëúà¤§¤½©«£¤¬©«£¤−¨©§Ÿ¦®©©§¬¤§¤²§¥¦−

:äîøç-ãò©¨§¨«

i"yx£ÌÈ¯·c‰ ‰�ÈNÚz ¯L‡k∑,מתה מּיד האדם, את מּכה ּכׁשהיא הּזאת הּדבֹורה ּבכם,מה נֹוגעים ּכׁשהיּו הם אף «¬∆«¬∆»«¿…ƒְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
מתים .מּיד ִִֵָ

(äî)íëì÷a ýåýé òîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ§´Ÿ§¤½
:íëéìà ïéæàä àìå§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«

i"yx£ÌÎÏB˜a '‰ ÚÓLŒ‡ÏÂ∑רחמיו מּדת עׂשיתם אכזריּכביכֹול, רמב"ן.ּכאּלּו ¿…»«¿¿∆ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ

(åî):ízáLé øLà íéîik íéaø íéîé Lã÷á eáLzå©¥«§¬§¨¥−¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ L„˜· e·LzÂ∑ל"ח היּו והם הּמּסעֹות, ּבׁשאר יׁשבּתם" אׁשר "ּכּימים ׁשּנאמר: ׁשנה, ׁשנה,י"ט «≈¿¿»≈»ƒ«ƒְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר ּכמֹו לקדׁש, וחזרּו ּומטרפים הֹולכים ׁשנה וי"ט ּבקדׁש, עׂשּו מהם לב)י"ט מצאתי(במדבר ּכ ּבּמדּבר", "ויניעם : ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
עֹולם .(פ"ח)ּבסדר ְֵֶָ

á(à)ýåýé øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä òqpå ïôpå©¥¹¤©¦©³©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
ñ :íéaø íéîé øéòN-øä-úà áñpå éìà¥¨®©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬©¦«

i"yx£‰¯a„n‰ ÚqpÂ ÔÙpÂ∑ּובׁשביל לצפֹונֹו, ּדרֹומֹו מן לארץ ליּכנס ׂשעיר הר ּדר עֹוברים היּו חטאּו, לא אּלּו «≈∆«ƒ««ƒ¿»»ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּדר לּמזרח, הּמערב מן ּדרֹומֹו אצל והלכּו ׂשעיר, הר ׁשל לדרֹומֹו סּוף ים ּבין ׁשהּוא הּמדּבר, לצד הפכּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּקלקלּו,

יציאתן ּדר סּוף, הּמזרחים לצד הֹולכים היּו מּׁשם מערבית, ּדרֹומית ּבמקצֹוע ׁשהּוא ‡˙Œ¯‰Œ.מּמצרים, ·ÒpÂ ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ«»»∆«
¯ÈÚN∑עד ּדרֹומֹו מֹואבּכל .ארץ ≈ƒְֶֶַָָ

ß a`Îmgpn 'f iying mei ß

(á):øîàì éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

ÏÂ‡מב Ôe˜q˙ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¡«¿»ƒ¿¿»
ÔBÎÈ�È· ‡È¯L Èz�ÎL ˙ÈÏ È¯‡ ·¯˜ ÔeÁÈ‚¿̇ƒ¿»¬≈≈¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯·zz ‡ÏÂ¿»ƒ»¿√»«¬≈¿»≈

ÏÚמג Ôez·¯ÒÂ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ˙ÈÏlÓe«≈ƒƒ¿¿»«∆¿¿»∆¿«
Ôez˜ÏÒe ÔezÚL¯‡Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿«¿«¿¿∆¿

:‡¯eËÏ¿»

‰‰e‡מד ‡¯eËa ·˙Èc ‰‡¯Ó‡ ˜Ù�e¿«¡…»»¿»≈¿»«
ÔÊz� È„ ‡Ók ÔBÎ˙È eÙ„¯e ÔBÎ˙eÓc˜Ï¿«»¿¿»»¿¿»ƒ«¿»
:‰Ó¯Á „Ú ¯ÈÚNa ÔBÎ˙È e„¯Ëe ‡˙È¯ac««¿»»¿»»¿¿≈ƒ«»¿»

ÈÈמה ÏÈa˜ ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎ·e Ôez·˙Â¿«¿¿ƒ√»¿»¿»«ƒ¿»
:ÔBÎÈlÓÏ ˙Èv‡ ‡ÏÂ ÔBÎ˙BÏ¿̂¿¿»«≈¿ƒ≈

Ècמו ‡iÓBÈk ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ Ì˜¯a Ôez·˙ÈÂƒ∆¿ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿«»ƒ
:Ôez·˙È¿∆¿

nÈ‡א Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ‡�ÏË�e ‡�È�t˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿«¿»¿«¿¿»…««»
˙È ‡�Ùw‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÛeÒ„¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿«≈¿»»

:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ¯ÈÚN„ ‡¯eË»¿≈ƒƒ«ƒƒ

ÓÈÓÏ¯:ב ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ונלחמנּו,(מא) נעלה ּבעצמנּו אנחנּו. ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַ

ּכאׁשר אחרינּו לבנינּו הּדבר נּניח ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹלא

ְַָָאמרּת:

וּתבּכּו וּתׁשבּו ׁשם(מה) הזּכיר לא ה'. לפני ְְְִִִִֵַַָָֹֻ

להזּכירֹו. צר ׁשאין הּזה, הּבכי ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּכתּוב

על נחמּו ּכי לׁשבח, עּתה זה הזּכיר מׁשה ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָאבל

ּגדֹול ההּוא העֹון ׁשהיה להם ּולהּגיד ְִֶֶֶַַַָָָָָָָחּטאתם,

ּוגזר הּגדֹולה, הּׁשבּועה עליו באה ּכי ְְְְִִַַַָָָָָָמנשֹוא,

יח.): (ר"ה נקרע אינֹו ׁשבּועה עּמֹו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֶַָּדין



mixacנ zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f iying meil inei xeriy

(â):äðôö íëì eðt äfä øää-úà áñ íëì-áø©¨¤¾−Ÿ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨
i"yx£‰�Ùˆ ÌÎÏ e�t∑,ּמזרחית רּוח את הֹולכים נמצאּו לּצפֹון, ּפניכם לּצפֹון, הּדרֹום מן מזרחית לרּוח לכם סֹובּו ¿»∆»…»ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמרוז יא)הּו מֹואב"(שופטים לארץ מּמזרחֿׁשמׁש "וּיבא :. ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

(ã)íëéçà ìeáâa íéøáò ízà øîàì åö íòä-úàå§¤¨¨»©´¥Ÿ¼©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´
:ãàî ízøîLðå íkî eàøééå øéòNa íéáLiä åNò-éða§¥«¥½̈©«Ÿ§¦−§¥¦®§¦«§´¦¤½§¦§©§¤−§«Ÿ

i"yx£„‡Ó Ìz¯ÓL�Â∑"ּבם ּתתּגרּו "אל הּׁשמירה? רמב"ן.ּומהּו ¿ƒ¿«¿∆¿…ְְִִַַַָָָ

(ä)Cøãî ãò íöøàî íëì ïzà-àì ék íá eøbúz-ìà©¦§¨´½̈Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−¦§©´
:øéòN øä-úà ézúð åNòì äMøé-ék ìâø-ók©¨®¤¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬¥¦«

i"yx£Ï‚¯ŒÛk C¯„Ó „Ú∑מדר ׁשּלאאפּלּו ּבארצם לעבֹור לכם מרׁשה איני הרגל ּדריסת אפּלּו ּכלֹומר, רגל, ּכף «ƒ¿««»∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר הּזיתים, הר על רגל ּכף ּדריסת יֹום ׁשּיבא עד אּגדה: ּומדרׁש יד)ּברׁשּות. וגֹו'"(זכריה רגליו "ועמדּו :.‰M¯È ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ¿À»

ÂNÚÏ∑מהם אחד וׂשעיר, ּומֹואב עּמֹון, הן וקדמני, ּוקנּזי וקיני, לכם; ׁשבעה לֹו: נתּתי עממים עׂשרה מאברהם, ¿≈»ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
אּתֹו ׁשהל ּבׂשכר לֹוט, לבני והּׁשּתים עׂשאֹולעׂשו היא', 'אחֹותֹו אׁשּתֹו על אֹומרים ּׁשהיּו מה על וׁשתק למצרים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

.ּכבנֹו ְִ

(å)eøëz íéî-íâå ízìëàå óñka ízàî eøaLz ìëà́Ÿ¤¦§§¯¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®§©©¹¦¦§¯
ízàî:íúéúLe óñka ¥«¦¨²©¤−¤§¦¤«

i"yx£e¯Îz∑וכן מּקח, נ)לׁשֹון לי",(בראשית ּכריתי "אׁשר כו): 'ּכירה'(ר"ה למכירה קֹורין הּים ּבכרּכי רמב"ן.ׁשּכן ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(æ)éäìà ýåýé ékEzëì òãé Eãé äNòî ìëa Eëøa E ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ©«£¥´¨¤½¨©´¤§§½
äæ äfä ìãbä øaãnä-úà|éäìà ýåýé äðL íéòaøàE ¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´©§¨¦´¨À̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:øác zøñç àì Cnò¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«
i"yx£EÎ¯a EÈ‰Ï‡ ÈÈ Èk∑ּתכּפּו לא ּתכּפרּו)לפיכ אחרים: עצמכםאת(ספרים הראּו אּלא ענּיים, אּתם ּכאּלּו לראֹות טֹובתֹו, ƒ¿»¡…∆≈«¿ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

רמב"ן.עׁשירים ֲִִ

(ç)Cøcî øéòNa íéáLiä åNò-éðá eðéçà úàî øáòpå©©«£ºŸ¥¥¯©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½¦¤¸¤Æ
øaãî Cøc øáòpå ïôpå øáb ïéöòîe úìéàî äáøòä̈«£¨½̈¥«¥©−¥«¤§Ÿ́¨®¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ¤−¤¦§©¬

:áàBî¨«
i"yx£¯·ÚpÂ ÔÙpÂ∑מזרחית רּוח להלֹו ּפנים הפכנּו צפֹון, .לצד «≈∆««¬…ְְְֲִִִַַַַָָָָ

‡˙ei�tג ÔÈ„‰ ‡¯eË ˙È ÔezÙw‡c ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¿«∆¿»»»≈ƒ¿¿ƒ
:‡�etˆ ÔBÎÏ¿ƒ»

ÌeÁ˙aד ÔÈ¯·Ú Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ „wt ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«≈¿≈««»¿ƒƒ¿
ÔeÏÁ„ÈÂ ¯ÈÚNa ÔÈ·˙Èc ÂNÚ È�a ÔBÎeÁ‡¬¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¬

:‡„ÁÏ Ôe¯nzÒ˙Â ÔBÎpÓƒ¿¿ƒ¿«¿«¬»

ÔBÎÏה Ôz‡ ‡Ï È¯‡ ÔB‰a Ôe¯b˙˙ ‡Ï»ƒ¿»¿¬≈»∆≈¿
‡z¯È È¯‡ ‡Ï‚¯ ˙Ò¯t C¯„Ó „Ú ÔB‰Ú¯‡Ó≈«¿¬«ƒ¿««¿«ƒ¿»¬≈¿À»

:¯ÈÚN„ ‡¯eË ˙È ˙È·‰È ÂNÚÏ¿≈»¿»ƒ»»¿≈ƒ

Û‡Âו ÔeÏÎÈ˙Â ‡tÒÎa ÔB‰pÓ Ôe�aÊ˙ ‡¯e·Úƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿«¿»¿≈¿¿«
:ÔezL˙Â ‡tÒÎa ÔB‰pÓ Ôe¯Îz ‡iÓ«»ƒ¿ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿

CÏז ˜tÒ C„È „·Ú ÏÎa CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»≈¿»¿»…«¿»«∆»
Ô�c ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡¯a„ÓÏ CÎ‰Óa Ck¯»̂¿»¿≈¡»¿«¿¿»«»»≈¿«
‡Ï CcÚÒa C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿ƒ≈¿»«¿»¡»»¿«¬»»

:ÌÚcÓ ‡zÚ�Ó¿«¿»ƒ»«

ÔÈ·˙Ècח ÂNÚ È�· ‡�eÁ‡ Ì„wÓ ‡�¯·ÚÂ«¬«¿»ƒ√»¬»¿≈≈»¿»¿ƒ
¯·b ÔÈˆÚÓe ˙ÏÈ‡Ó ‡¯LÈÓ Á¯‡Ó ¯ÈÚNa¿≈ƒ≈…«≈¿»≈≈«≈∆¿…»∆
:·‡BÓ„ ‡¯a„Ó Á¯‡ ‡�¯·ÚÂ ‡�È�t˙‡Â¿ƒ¿¿≈»«¬«¿»…««¿¿»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם יׂשראל(ד) ׁשּיחּוס עׂשו. ּבני אחיכם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

הם כּלם ּכי אחים, זרעֹו וכל אברהם, ְְְִִִֵַַַָָָָֻמן

אחי ּכי אדֹומי תתעב לא טעם וזה ְְֲִִִִִֵֶַַַָֹנּמֹולים.

יׁשמעאל הּפלּגׁשים ּבני רק ח). כג (להלן ְְְִִִֵֵַַַָהּוא

הּכתּוב מן ּבאחוה, אינם קטּורה ּבני וכל ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָּומדין

יב): כא (בראשית זרע ל יּקרא ביצחק ְְְִִִֵַָָָּכי

ּתתאּוּו אם ּבּכסף. מאּתם ּתׁשּברּו אכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹ(ו)

רק מהם תּקחּו לא ארצם מּפרֹות ְְֱִִֵֵֶֶַַָֹֹלאכל

מלא טעםּבכסף וזה וגם"Ìz‡Ó".לרצֹונם, ְְְִֵֶֶֶַַָָ≈ƒ»ְַ

לרצֹונם: ּבכסף רק ּכלל מהם תׁשּתּו לא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹמים

את תכּפרּו לא לפיכ .ּברכ אלהי ה' ּכי ְְְְֱִִִֵֶֶַָֹֹ(ז)

אּלא ענּיים, אּתם ּכאּלּו להראֹות ְְְֲִִִֶֶַַָָטֹובתֹו

ולא רׁש"י. לׁשֹון עׁשירים, עצמכם ְְְְֲִִִֶַַַָֹּתראּו

מהּו E„È",הבינֹותי ‰NÚÓ ÏÎa"ּברכֹותם ּכי ֲִִַ¿…«¬≈»∆ְִִָ

ּדבר ּבידיהם יעׂשּו לא והם היּו, ׁשמים ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּברכֹות

ירמז ואּולי .ׁשּיתּבר"E„È ‰NÚÓ"aׁשּנתּבר ְְְִִֵֶַָֹ¿«¬≈»∆ְִֵֶָ

ויׁש מּמצרים, הֹוציאּו אׁשר ּומקנה צאן ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָֹעּמם

ּומׁשלל מצרים מׁשלל וקנין ּומקנה עׁשר ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָלהם

ידיו מעׂשה ּכענין ּבידם, נתּבר והּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֹעמלק,

ּבארץ ּפרץ ּומקנהּו י):ּברכּת א (איוב ְְִֵֵֶַַָָָָ

ה' ידע ‰f‰,ועֹוד ÏB„b‰ ¯a„n‰ ˙‡ EzÎÏ ְַָ∆¿¿∆«ƒ¿»«»«∆

ּומי והּׂשלו ּבּמן צרּכ ּכל ׁשם ְְְְְִֵֵַַָָָָָוסּפק

ׁש c·¯הּבאר, z¯ÒÁ ‡lלהֹולכי הּצרי מן ְֵֶַ…»«¿»»»ְְִִֵַָ

אֹוכל עׂשו מּבני ׁשּקנּו היה כן והּנה ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָארחֹות.

כט) כח פסוקים (להלן ׁשאמר ּכמֹו ְֶַָָּומזֹון,

ּתּתן ּבּכסף ּומים ואכלּתי ּתׁשּברני ּבּכסף ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹאכל

וגו': עׂשו ּבני לי עׂשּו ּכאׁשר וגו' וׁשתיתי ְְֲִִִִֵֵֶַָָָלי

mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f iying meil inei xeriy

(è)ía øbúz-ìàå áàBî-úà øöz-ìà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ¤½̈§©¦§¨¬−̈
ézúð èBì-éðáì ék äMøé Böøàî Eì ïzà-àì ék äîçìî¦§¨¨®Â¦«Ÿ¤¥̧§³¥«©§Æ§ª½̈¦´¦§¥½¨©¬¦

:äMøé øò-úà¤−̈§ª¨«
i"yx£'B‚Â ¯b˙zŒÏ‡Â∑אּלא מֹואב על להם אסר אֹותםמלחמה,לא היּו מיראים מזּינים.אבל ּכׁשהם להם ונראים ¿«ƒ¿»¿ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּכתיב כב)לפיכ ּתתּגר(במדבר "ואל נאמר: עּמֹון ּבבני אבל אֹותם, ּובֹוזזים ׁשֹוללים ׁשהיּו העם", מּפני מֹואב "וּיגר : ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ּגרּוי, ׁשּום ׁשםּבם", ׁשּקראה הּבכירה ׁשעׂשתה ּכמֹו אביה על ּפרסמה ׁשּלא אּמם, צניעּות מֹואבּבׂשכר ∑Ú¯.ּבנּה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ»

הּמדינה .ׁשם ְִֵַָ

(é):íé÷ðòk íøå áøå ìBãb íò dá eáLé íéðôì íéîàä̈«¥¦¬§¨¦−¨´§¨®©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦«
i"yx£'B‚Â ÌÈ�ÙÏ ÌÈÓ‡‰∑ּבּה יׁשבּו רפאים ׁשהם ׁשהאמים לפי לאברהם, לֹו ׁשּנתּתי רפאים ארץ ׁשּזֹו סבּור אּתה »≈ƒ¿»ƒ¿ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ּתחּתם והֹוׁשבּתים לֹוט ּבני מּפני הֹורׁשּתי רפאים אֹותן ּכי היא, זֹו לא אבל רמב"ן.לפנים, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ

(àé)íäì eàø÷é íéáànäå íé÷ðòk íä-óà eáLçé íéàôø§¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®§©´Ÿ¨¦½¦§§¬¨¤−
:íéîà¥¦«

i"yx£'B‚Â e·LÁÈ ÌÈ‡Ù¯∑הרֹואה ׁשּכל ׁשם על רפאים, הּנקראים ּכענקים אמים אֹותם נחׁשבים היּו רפאים ¿»ƒ≈»¿¿ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ÏÂ‡ט È‡·‡BÓ ÏÚ ¯eˆ˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ»¿«»»≈¿»
CÏ Ôz‡ ‡Ï È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ È¯b˙ƒ̇¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈»∆≈»
˙È ˙È·‰È ËBÏ È�·Ï È¯‡ ‡z¯È dÚ¯‡Ó≈«¿≈¿À»¬≈ƒ¿≈¿»ƒ»

:‡z¯È ˙ÈÁÏ¿»»¿À»

ÈbÒÂי ·¯ ÌÚ d· e·È˙È ÔÈÓ„˜lÓ È�˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«««¿«ƒ
:‡i¯a‚k ÛÈw˙Â¿«ƒ¿ƒ»«»

È‡¯a‚kיא Ôep‡ Û‡ ÔÈ·MÁ˙Ó È‡¯abƒ»»≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»≈
:È�˙ÓÈ‡ ÔB‰Ï Ô¯˜È È‡·‡BÓe»»≈ƒ¿«¿≈¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ארץ ׁשּזֹו סבּור אּתה וגו'. לפנים האמים ְִִֵֶֶֶַָָָָ(י)

ׁשהאמים לפי לאברהם, ׁשּנתּתי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָרפאים

ּכי היא, זֹו לא אבל בּה, יׁשבּו רפאים ְְֲִִִֵֶָָָָֹׁשהם

והֹוׁשבּתים לֹוט ּבני מּפני הֹורׁשּתי רפאים ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאֹותם

אמים אֹותן נחׁשבים היּו רפאים, ְְְִִִֵֶַָָָָָּתחּתם.

הרֹואה ׁשּכל ׁשם על רפאים הּנקראים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכענקים

ׁשאימתם ׁשם על אמים, מתרּפֹות. ידיו ְִִֵֵֵֶַַָָָָָאֹותן

ּכתב וכן רׁש"י. לׁשֹון הּברּיֹות, על ְְִִֵֶֶַַַַָָֻמּטלת

לפי היא, אף ּתחׁשב רפאים ארץ כ) ְְִִִֵֵֶֶַָָ(בפסוק

היא זֹו לא אבל לפנים, בּה יׁשבּו ְְְֲִִִֶָָָָָָֹׁשהרפאים

לאברהם: ְְִֶַַָָָׁשּנתּתי

È�‡Âהּכתּוב לנּו יפרׁש לּמה הרב, ּבדברי ּתמּה «¬ƒְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָ

רפאים ארץ ׁשאינּה ּומֹואב עּמֹון ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָּבארץ

ראּויה ׁשאינּה לֹומר אם לאברהם, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשּנּתן

ה' נׁשּבע אׁשר הארץ מן ואינּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָליׂשראל

אינֹו הּכתּוב והלא להם, לתת ֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹלאבֹותיהם

ּכי אּלא (ÂÒÙ˜אֹומר ‰M¯È ‰Èz˙� ËBÏ È�·Ï ִֵֶָƒ¿≈¿«ƒ»¿À»

(ËÈאברהם מּנחלת ׁשהיתה ּפי על ׁשאף לֹומר ,ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָ

ּבעבּור לֹוט לבני נתנּה הּוא ּברּו ְְֲִֵַַָָָָהּקדֹוׁש

ה)אבר (בפסוק עצמֹו רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו הם, ְְְִֶַַַַָָָ

אּתֹו ׁשהל ּבׂשכר לֹוט לבני ׁשּתים ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּנתן

אׁשּתֹו על ּׁשאמר מה על וׁשתק ְְְְִִִֶַַַַַַָָלמצרים

ּבעׂשו, ּכתב ּבעצמֹו ׁשהרב ועֹוד היא. ְְְְֲִִֵֶַַַָָָאחֹותי

לכם, ׁשבעה לאברהם, לֹו נתּתי עממים ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָעׂשר

והר ּומֹואב עּמֹון הן וקדמֹוני ּוקנּזי ְְְְְִִִִֵֵַַַָוקיני

לֹוט: לבני והׁשּתים לעׂשו מהן אחת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָׂשעיר

Ì‡Âׂשעיר והר ּומֹואב עּמֹון ארץ הרי ּכן ¿ƒְֲִֵֵֵֶֶַַָ

ּפנים, ּכל על היא אברהם ׁשל ְֲִִִֶַַַָָָָָמּנחלתֹו

ׁשּלא למׁשה אֹומר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֵֶֶַָָָָֹולּמה

אברהם, ׁשל הרפאים ארץ ׁשהיא סבּור ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָיהא

ועֹוד לרפאים. וקדמֹוני ּוקנּזי קיני ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵַַָמה

לֹומר כ) (פסוק לפנים בּה יׁשבּו רפאים ְְְִִִַָָָָּכי

ּכל לפני ּבּה הּיֹוׁשבים והם ׁשּלהם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהיא

קב (תהלים יסדּת הארץ לפנים ּכמֹו ְְְִֶַָָָָָָָאדם,

כו):

Ï·‡ּכי הרב, מּדברי הפ הּפסּוקים ּפרּוׁש ¬»ְְִִִִֵֵֵֶַַָ

למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר ְֲֶֶַַַָָָּבעבּור

לֹוט לבני נתּתי אני ּכי מֹואב את ּתצר ְֲִִִִֵֶַַַָָָאל

ראּויה הארץ ּכי הּכתּוב יסּפר ירּׁשה, ער ְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻאת

ואמר לֹוט. לבני ׁשּנּתנה לּולי אברהם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלזרע

ּגדֹול עם מעֹולם בּה יׁשבּו ההיא הארץ ְִִֵֶַַָָָָָָּכי

הּמֹואבים אֹותם יקראּו ּולכ ּכענקים, ְְְֲִִִַַָָָָָָורם

רֹואיהם. על יּטילּו אׁשר האימה לגדל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאמים,

אברהם לכבֹוד לֹוט לבני נס עׂשה הּׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָוהּנה

לגזל ראּוי ואין מּפניהם, וּיירׁשּום להם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹויכלּו

נס: ּבמעׂשה להם ה' נתן אׁשר הארץ ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמהם

,e·LÁÈנבזה ּכמֹו ּומעלה, חׁשיבּות לׁשֹון ≈»¿ְְֲֲִִֶַָָ

אׁשר ג), נג (ישעיה חׁשבנהּו ְְֲֲֶַֹֻולא

נחׁשב בּמה ּכי יז), יג (שם יחׁשבּו לא ְְִֶֶֶֶַַָֹֹּכסף

חכמים ּובלׁשֹון רּבים, וכן כב), ב (שם ְְֲִִִֵַָהּוא

חׁשּוב: ָָָאדם

e‰ÊÂלזה הּכתּוב ּובׂשעירׁשּסמ יב) (פסוק ¿∆ְִֵֶֶַַָָָ

ּבעבּור ּכי יאמר לפנים, החרים ְְֲִִִַַַָָֹֹיׁשבּו

ּכן ּגם ימנעם ּבמֹואב ׁשהזּכיר הּזה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּטעם

מן היא אף היתה מּלפנים ּכי ׂשעיר. ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָמארץ

הּוא החֹורי ּכי אברהם, מּמּתנת והיא ְְְִִִִִַַַַַָָהחֹורים,

ּכנען, מּבני והּוא לוהחּוי (בראשית ׁשּנאמר ְְְֱִִִֵֶֶַַַַ

וגו' ּכנען מּבנֹות נׁשיו את לקח עׂשו ְְִֵֶַַָָָָָב)

החּוי, צבעֹון ּבת ענה ּבת אהליבמה ְְֲֳִִִִֶַַַָָָָואת

הארץ יֹוׁשבי החרי ׂשעיר מּבני היה ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹוצבעֹון

ּבנחלת מקֹום ּבכל יזּכיר וכן כ), פסוק ְְְְֲִֵַַַָָ(שם

ּכי הּגֹוים, ּבׁשבעת הּכנעני עם החּוי ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָיׂשראל

י (שם ּכנען ּבבני הּׁשּׁשי הּבן נמנה ְְְִִִִֵֵֶַַַָהּוא

נלחם ׁשהיה אמרפל ּבמלחמת ּתראה וכן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָיז).

וצער ּוצבֹויים ואדמה ועמֹורה סדֹום ְְְְְְֲִֶֶַַַָָֹּבמל

ּבעׁשּתרֹות רפאים את והּכּו ּכנען, מלכי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָׁשהם

ו), ה יד (שם ׂשעיר ּבהררם והחֹורי ְְְְִִִֵַַַַָקרנים

היּו: כנען למלכי והרפאים החֹורי ְְְְְִִִֵַַַַָָָּכי

ÔÎzÈÂעלי נחׁש ׁשהיה ׁשם על "חּוי" ׁשּנקרא ¿ƒ»≈ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּפתן חר ׁשּום על "חֹורי" ונקרא ,ְְִִֶֶֶַָָֻדר

הּטעם יׁשמרּו הּׁשמֹות ּכי ח). יא ְְִִֵַַַַ(ישעיה

מו (בראשית וצחר זרח ּכמֹו הּמּלֹות, ְְְֲִִֶַַַַֹויחליפּו

אתנֹות יח), כז (יחזקאל צחר וצמר מן ְֲִֶֶַָֹי)

יכּנּו לׁשבח, יעׂשּו וכן י). ה (שופטים ְְְְֲֵֶַַַֹצחרֹות

עקלקּלֹות, לׁשֹון אֹו מרמה לׁשֹון ׁשהּוא ְְְְֲֲִֶַַַָֹיעקב

ויׁשר: ּתם מן יׁשרּון, אֹותֹו ְְְְְִִַָָֻויקראּו

‰p‰Âיׁשבּו לאברהם ׁשהם החֹורים ּכי אמר ¿ƒ≈ְְְִִֵֶַַַָָָָ

זרע ׁשהם עׂשו ּובני לפנים, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָּבׂשעיר

ּבמעׂשה תחּתם וּיׁשבּו אֹותם ירׁשּו ְְְְְְֲֵֵַַַַָָָָָלאברהם

לגּור ּבא ועׂשו ּבארצם רב עם הם ׁשהיּו ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָנס,

ליתר יׂשראל עׂשה ּכאׁשר עליהם, ונתחּזק ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשם

ּבכחֹו להם הּׁשם נתן אׁשר אברהם ׁשל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּגֹוים

ַָהּגדֹול:

‰p‰Âלזרעֹו ההם העּמים ּכל הּׁשם הנחיל ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵַַַָָָ

והּׁשאר לעׂשו, מהם אחד אברהם, ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשל

לגזל ראּוי ואין הּבכֹור, הּבן ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹליׂשראל

הּׁשם ּכי האלהים, הֹוריׁשם אׁשר את ֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמעׂשו

הּוא ׁשהנחילם נחלה מהם הּגֹוזל על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹיקצף

הארץ מּיׂשראל הּגֹוזל על יקצף ּכאׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיתּבר

(ירמיה ׁשּיאמר ּוכענין להם, ׁשּינחילּנה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאחרי
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(è)ía øbúz-ìàå áàBî-úà øöz-ìà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ¤½̈§©¦§¨¬−̈
ézúð èBì-éðáì ék äMøé Böøàî Eì ïzà-àì ék äîçìî¦§¨¨®Â¦«Ÿ¤¥̧§³¥«©§Æ§ª½̈¦´¦§¥½¨©¬¦

:äMøé øò-úà¤−̈§ª¨«
i"yx£'B‚Â ¯b˙zŒÏ‡Â∑אּלא מֹואב על להם אסר אֹותםמלחמה,לא היּו מיראים מזּינים.אבל ּכׁשהם להם ונראים ¿«ƒ¿»¿ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּכתיב כב)לפיכ ּתתּגר(במדבר "ואל נאמר: עּמֹון ּבבני אבל אֹותם, ּובֹוזזים ׁשֹוללים ׁשהיּו העם", מּפני מֹואב "וּיגר : ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ּגרּוי, ׁשּום ׁשםּבם", ׁשּקראה הּבכירה ׁשעׂשתה ּכמֹו אביה על ּפרסמה ׁשּלא אּמם, צניעּות מֹואבּבׂשכר ∑Ú¯.ּבנּה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ»

הּמדינה .ׁשם ְִֵַָ

(é):íé÷ðòk íøå áøå ìBãb íò dá eáLé íéðôì íéîàä̈«¥¦¬§¨¦−¨´§¨®©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦«
i"yx£'B‚Â ÌÈ�ÙÏ ÌÈÓ‡‰∑ּבּה יׁשבּו רפאים ׁשהם ׁשהאמים לפי לאברהם, לֹו ׁשּנתּתי רפאים ארץ ׁשּזֹו סבּור אּתה »≈ƒ¿»ƒ¿ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ּתחּתם והֹוׁשבּתים לֹוט ּבני מּפני הֹורׁשּתי רפאים אֹותן ּכי היא, זֹו לא אבל רמב"ן.לפנים, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ

(àé)íäì eàø÷é íéáànäå íé÷ðòk íä-óà eáLçé íéàôø§¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®§©´Ÿ¨¦½¦§§¬¨¤−
:íéîà¥¦«

i"yx£'B‚Â e·LÁÈ ÌÈ‡Ù¯∑הרֹואה ׁשּכל ׁשם על רפאים, הּנקראים ּכענקים אמים אֹותם נחׁשבים היּו רפאים ¿»ƒ≈»¿¿ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ÏÂ‡ט È‡·‡BÓ ÏÚ ¯eˆ˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ»¿«»»≈¿»
CÏ Ôz‡ ‡Ï È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ È¯b˙ƒ̇¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈»∆≈»
˙È ˙È·‰È ËBÏ È�·Ï È¯‡ ‡z¯È dÚ¯‡Ó≈«¿≈¿À»¬≈ƒ¿≈¿»ƒ»

:‡z¯È ˙ÈÁÏ¿»»¿À»

ÈbÒÂי ·¯ ÌÚ d· e·È˙È ÔÈÓ„˜lÓ È�˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«««¿«ƒ
:‡i¯a‚k ÛÈw˙Â¿«ƒ¿ƒ»«»

È‡¯a‚kיא Ôep‡ Û‡ ÔÈ·MÁ˙Ó È‡¯abƒ»»≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»≈
:È�˙ÓÈ‡ ÔB‰Ï Ô¯˜È È‡·‡BÓe»»≈ƒ¿«¿≈¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ארץ ׁשּזֹו סבּור אּתה וגו'. לפנים האמים ְִִֵֶֶֶַָָָָ(י)

ׁשהאמים לפי לאברהם, ׁשּנתּתי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָרפאים

ּכי היא, זֹו לא אבל בּה, יׁשבּו רפאים ְְֲִִִֵֶָָָָֹׁשהם

והֹוׁשבּתים לֹוט ּבני מּפני הֹורׁשּתי רפאים ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאֹותם

אמים אֹותן נחׁשבים היּו רפאים, ְְְִִִֵֶַָָָָָּתחּתם.

הרֹואה ׁשּכל ׁשם על רפאים הּנקראים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכענקים

ׁשאימתם ׁשם על אמים, מתרּפֹות. ידיו ְִִֵֵֵֶַַָָָָָאֹותן

ּכתב וכן רׁש"י. לׁשֹון הּברּיֹות, על ְְִִֵֶֶַַַַָָֻמּטלת

לפי היא, אף ּתחׁשב רפאים ארץ כ) ְְִִִֵֵֶֶַָָ(בפסוק

היא זֹו לא אבל לפנים, בּה יׁשבּו ְְְֲִִִֶָָָָָָֹׁשהרפאים

לאברהם: ְְִֶַַָָָׁשּנתּתי

È�‡Âהּכתּוב לנּו יפרׁש לּמה הרב, ּבדברי ּתמּה «¬ƒְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָ

רפאים ארץ ׁשאינּה ּומֹואב עּמֹון ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָּבארץ

ראּויה ׁשאינּה לֹומר אם לאברהם, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשּנּתן

ה' נׁשּבע אׁשר הארץ מן ואינּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָליׂשראל

אינֹו הּכתּוב והלא להם, לתת ֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹלאבֹותיהם

ּכי אּלא (ÂÒÙ˜אֹומר ‰M¯È ‰Èz˙� ËBÏ È�·Ï ִֵֶָƒ¿≈¿«ƒ»¿À»

(ËÈאברהם מּנחלת ׁשהיתה ּפי על ׁשאף לֹומר ,ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָ

ּבעבּור לֹוט לבני נתנּה הּוא ּברּו ְְֲִֵַַָָָָהּקדֹוׁש

ה)אבר (בפסוק עצמֹו רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו הם, ְְְִֶַַַַָָָ

אּתֹו ׁשהל ּבׂשכר לֹוט לבני ׁשּתים ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּנתן

אׁשּתֹו על ּׁשאמר מה על וׁשתק ְְְְִִִֶַַַַַַָָלמצרים

ּבעׂשו, ּכתב ּבעצמֹו ׁשהרב ועֹוד היא. ְְְְֲִִֵֶַַַָָָאחֹותי

לכם, ׁשבעה לאברהם, לֹו נתּתי עממים ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָעׂשר

והר ּומֹואב עּמֹון הן וקדמֹוני ּוקנּזי ְְְְְִִִִֵֵַַַָוקיני

לֹוט: לבני והׁשּתים לעׂשו מהן אחת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָׂשעיר

Ì‡Âׂשעיר והר ּומֹואב עּמֹון ארץ הרי ּכן ¿ƒְֲִֵֵֵֶֶַַָ

ּפנים, ּכל על היא אברהם ׁשל ְֲִִִֶַַַָָָָָמּנחלתֹו

ׁשּלא למׁשה אֹומר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֵֶֶַָָָָֹולּמה

אברהם, ׁשל הרפאים ארץ ׁשהיא סבּור ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָיהא

ועֹוד לרפאים. וקדמֹוני ּוקנּזי קיני ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵַַָמה

לֹומר כ) (פסוק לפנים בּה יׁשבּו רפאים ְְְִִִַָָָָּכי

ּכל לפני ּבּה הּיֹוׁשבים והם ׁשּלהם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהיא

קב (תהלים יסדּת הארץ לפנים ּכמֹו ְְְִֶַָָָָָָָאדם,

כו):

Ï·‡ּכי הרב, מּדברי הפ הּפסּוקים ּפרּוׁש ¬»ְְִִִִֵֵֵֶַַָ

למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר ְֲֶֶַַַָָָּבעבּור

לֹוט לבני נתּתי אני ּכי מֹואב את ּתצר ְֲִִִִֵֶַַַָָָאל

ראּויה הארץ ּכי הּכתּוב יסּפר ירּׁשה, ער ְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻאת

ואמר לֹוט. לבני ׁשּנּתנה לּולי אברהם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלזרע

ּגדֹול עם מעֹולם בּה יׁשבּו ההיא הארץ ְִִֵֶַַָָָָָָּכי

הּמֹואבים אֹותם יקראּו ּולכ ּכענקים, ְְְֲִִִַַָָָָָָורם

רֹואיהם. על יּטילּו אׁשר האימה לגדל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאמים,

אברהם לכבֹוד לֹוט לבני נס עׂשה הּׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָוהּנה

לגזל ראּוי ואין מּפניהם, וּיירׁשּום להם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹויכלּו

נס: ּבמעׂשה להם ה' נתן אׁשר הארץ ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמהם

,e·LÁÈנבזה ּכמֹו ּומעלה, חׁשיבּות לׁשֹון ≈»¿ְְֲֲִִֶַָָ

אׁשר ג), נג (ישעיה חׁשבנהּו ְְֲֲֶַֹֻולא

נחׁשב בּמה ּכי יז), יג (שם יחׁשבּו לא ְְִֶֶֶֶַַָֹֹּכסף

חכמים ּובלׁשֹון רּבים, וכן כב), ב (שם ְְֲִִִֵַָהּוא

חׁשּוב: ָָָאדם

e‰ÊÂלזה הּכתּוב ּובׂשעירׁשּסמ יב) (פסוק ¿∆ְִֵֶֶַַָָָ

ּבעבּור ּכי יאמר לפנים, החרים ְְֲִִִַַַָָֹֹיׁשבּו

ּכן ּגם ימנעם ּבמֹואב ׁשהזּכיר הּזה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּטעם

מן היא אף היתה מּלפנים ּכי ׂשעיר. ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָמארץ

הּוא החֹורי ּכי אברהם, מּמּתנת והיא ְְְִִִִִַַַַַָָהחֹורים,

ּכנען, מּבני והּוא לוהחּוי (בראשית ׁשּנאמר ְְְֱִִִֵֶֶַַַַ

וגו' ּכנען מּבנֹות נׁשיו את לקח עׂשו ְְִֵֶַַָָָָָב)

החּוי, צבעֹון ּבת ענה ּבת אהליבמה ְְֲֳִִִִֶַַַָָָָואת

הארץ יֹוׁשבי החרי ׂשעיר מּבני היה ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹוצבעֹון

ּבנחלת מקֹום ּבכל יזּכיר וכן כ), פסוק ְְְְֲִֵַַַָָ(שם

ּכי הּגֹוים, ּבׁשבעת הּכנעני עם החּוי ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָיׂשראל

י (שם ּכנען ּבבני הּׁשּׁשי הּבן נמנה ְְְִִִִֵֵֶַַַָהּוא

נלחם ׁשהיה אמרפל ּבמלחמת ּתראה וכן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָיז).

וצער ּוצבֹויים ואדמה ועמֹורה סדֹום ְְְְְְֲִֶֶַַַָָֹּבמל

ּבעׁשּתרֹות רפאים את והּכּו ּכנען, מלכי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָׁשהם

ו), ה יד (שם ׂשעיר ּבהררם והחֹורי ְְְְִִִֵַַַַָקרנים

היּו: כנען למלכי והרפאים החֹורי ְְְְְִִִֵַַַַָָָּכי

ÔÎzÈÂעלי נחׁש ׁשהיה ׁשם על "חּוי" ׁשּנקרא ¿ƒ»≈ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּפתן חר ׁשּום על "חֹורי" ונקרא ,ְְִִֶֶֶַָָֻדר

הּטעם יׁשמרּו הּׁשמֹות ּכי ח). יא ְְִִֵַַַַ(ישעיה

מו (בראשית וצחר זרח ּכמֹו הּמּלֹות, ְְְֲִִֶַַַַֹויחליפּו

אתנֹות יח), כז (יחזקאל צחר וצמר מן ְֲִֶֶַָֹי)

יכּנּו לׁשבח, יעׂשּו וכן י). ה (שופטים ְְְְֲֵֶַַַֹצחרֹות

עקלקּלֹות, לׁשֹון אֹו מרמה לׁשֹון ׁשהּוא ְְְְֲֲִֶַַַָֹיעקב

ויׁשר: ּתם מן יׁשרּון, אֹותֹו ְְְְְִִַָָֻויקראּו

‰p‰Âיׁשבּו לאברהם ׁשהם החֹורים ּכי אמר ¿ƒ≈ְְְִִֵֶַַַָָָָ

זרע ׁשהם עׂשו ּובני לפנים, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָּבׂשעיר

ּבמעׂשה תחּתם וּיׁשבּו אֹותם ירׁשּו ְְְְְְֲֵֵַַַַָָָָָלאברהם

לגּור ּבא ועׂשו ּבארצם רב עם הם ׁשהיּו ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָנס,

ליתר יׂשראל עׂשה ּכאׁשר עליהם, ונתחּזק ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשם

ּבכחֹו להם הּׁשם נתן אׁשר אברהם ׁשל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּגֹוים

ַָהּגדֹול:

‰p‰Âלזרעֹו ההם העּמים ּכל הּׁשם הנחיל ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵַַַָָָ

והּׁשאר לעׂשו, מהם אחד אברהם, ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשל

לגזל ראּוי ואין הּבכֹור, הּבן ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹליׂשראל

הּׁשם ּכי האלהים, הֹוריׁשם אׁשר את ֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמעׂשו

הּוא ׁשהנחילם נחלה מהם הּגֹוזל על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹיקצף

הארץ מּיׂשראל הּגֹוזל על יקצף ּכאׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיתּבר

(ירמיה ׁשּיאמר ּוכענין להם, ׁשּינחילּנה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאחרי
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מתרּפֹות ידיו לבני∑‡ÌÈÓ.אֹותם, ּונתּתים החֹורים" יׁשבּו "ּובׂשעיר וכן הּברּיֹות, על מּטלת ׁשאימתם ׁשם על ְִַָָָ≈ƒְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
.עׂשו ֵָ

(áé)íeLøéé åNò éðáe íéðôì íéøçä eáLé øéòNáe§¥¦º¨«§´©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯¥¨´¦«¨À
ìàøNé äNò øLàk ízçz eáLiå íäéðtî íeãéîLiå©©§¦Æ¦§¥¤½©¥«§−©§¨®©«£¤¯¨¨´¦§¨¥À

:íäì ýåýé ïúð-øLà BúMøé õøàì§¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−¨¤«

i"yx£ÌeL¯ÈÈ∑ּכח ּבהם נתּתי ּכלֹומר הוה, והֹולכיםלׁשֹון אֹותם מֹוריׁשים .ׁשהיּו ƒ»ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(âé)ìçð-úà øáòpå ãøæ ìçð-úà íëì eøáòå eî÷ äzò©À̈ª²§¦§¬¨¤−¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ¤©¬©
:ãøæ̈«¤

(ãé)eðëìä-øLà íéîiäå|eðøáò-øLà ãò òðøa Lãwî §©¨¦º£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©©³£¤¨©̧§Æ
ìL ãøæ ìçð-úàøBcä-ìk íz-ãò äðL äðîLe íéL ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−¨¨®©¸Ÿ¨©¹

íäì ýåýé òaLð øLàk äðçnä áøwî äîçìnä éLðà: ©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤©©«£¤½©«£¤²¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«

(åè)ãò äðçnä áøwî ínäì ía äúéä ýåýé-ãé íâå§©³©§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®©−
:ínzª¨«

i"yx£Ìa ‰˙È‰∑להתעּכב עֹוד לבניהם יגרמּו ׁשּלא ׁשנה, מ' ּבתֹו ּולהּמם .ּבּמדּברלמהר »¿»»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

(æè)áøwî úeîì äîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²¨−¦¤¬¤
ñ :íòä̈¨«

i"yx£'B‚Â enzŒ¯L‡Î È‰ÈÂ. «¿ƒ«¬∆«¿

(æé):øîàì éìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ׁשּכל ללּמד "וּיאמר", אּלא וידּבר, [זֹו] ּבפרׁשה נאמר לא ּכאן עד הּמרּגלים מּׁשּלּוח אבל «¿«≈≈«¿ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
הּׁשכינה ׁשאין ללּמד הּדעת, ויּׁשּוב ּפנים אל ּפנים חּבה ּבלׁשֹון הּדּבּור עּמֹו נתיחד לא נזּופים, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹל"ח

יׂשראל ּבׁשביל אּלא הּנביאים על ‰ÓÁÏn‰.ׁשֹורה ÈL�‡∑הּיֹוצאים ׁשנה עׂשרים .ּבּצבאמּבן ְְְִִִִִֵֶַַָָָ«¿≈«ƒ¿»»ְְִִִֶֶַַָָָָ

(çé):øò-úà áàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈¤¨«

(èé)ék ía øbúz-ìàå íøöz-ìà ïBnò éða ìeî záø÷å§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−§©¦§¨´¨®¦´
äézúð èBì-éðáì ék äMøé Eì ïBnò-éða õøàî ïzà-àì«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³§Æ§ª½̈¦¬¦§¥−§©¦¬¨

:äMøé§ª¨«
[hi-gi] i"yxit£ÔBnÚ È�a ÏeÓ z·¯˜Â 'B‚Â ·‡BÓ Ïe·bŒ˙‡ ÌBi‰ ¯·Ú ‰z‡∑צפֹון לצד עּמֹון ׁשארץ .מּכאן «»…≈«∆¿»¿¿»«¿»¿≈«ְִֶֶֶַַָָ

ÂNÚיב È�·e ÔÈÓ„˜lÓ È‡¯Á e·È˙È ¯ÈÚN·e¿≈ƒ¿ƒ…»≈ƒ¿«¿ƒ¿≈≈»
e·È˙ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓ ÔepÈˆLÂ ÔepÎ¯z»≈À¿≈»Àƒ»»≈ƒƒ
‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰È¯˙‡a¿«¿≈¿»ƒ¬«ƒ¿»≈¿«¿»

:ÔB‰Ï ÈÈ ·‰Èc d˙z¯È¿À»≈ƒ«¿»¿

„Ê¯„יג ‡ÏÁ� ˙È ÔBÎÏ e¯·ÚÂ eÓe˜ ÔÚk¿«¿ƒ¿¿»«¬»¿»∆
:„¯Ê„ ‡ÏÁ� ˙È ‡�¯·ÚÂ«¬«¿»»«¬»¿»∆

Ècיד „Ú ‰‡Èb Ì˜¯Ó ‡�Îl‰ Èc ‡iÓBÈÂ¿«»ƒ«∆¿»≈¿«≈»«ƒ
ÔÈ�L È�Ó˙Â ÔÈ˙Ïz „¯Ê„ ‡ÏÁ� ˙È ‡�¯·Ú¬«¿»»«¬»¿∆∆¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ
BbÓ ‡·¯˜ ÈÁÈ‚Ó È¯·b ‡¯c Ïk ÛÒc „Ú«¿«»»»À¿≈¿ƒ≈¿»»ƒ

:ÔB‰Ï ÈÈ ÌÈi˜ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»¿

ÔB‰aטו ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ Û‡Â¿«»»ƒ√»¿»¬«¿
:eÓÈÏL„ „Ú ‡˙È¯LÓ B‚Ó ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ«¿ƒ»«ƒ¿ƒ

˜¯·‡טז ÈÁÈ‚Ó È¯·b Ïk eÓÈÏL „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»À¿≈¿ƒ≈¿»»
:‡nÚ BbÓ ˙ÓÓÏƒ¿«ƒ«»

ÓÈÓÏ¯:יז ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒƒ¿≈»

È˙יח ·‡BÓ ÌeÁz ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡«¿»≈»≈»¿»»
:˙ÈÁÏ¿»»

ÔB‰ÈÏÚיט ¯eˆ˙ ‡Ï ÔBnÚ È�a Ï·˜Ï ·¯˜˙Â¿ƒ¿«»√≈¿≈«»¿¬≈
‡Ï È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ È¯b˙˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈»
È�·Ï È¯‡ ‡z¯È CÏ ÔBnÚ È�a ‡Ú¯‡Ó Ôz‡∆≈≈«¿»¿≈«»¿À»¬≈ƒ¿≈

:‡z¯È dz·‰È ËBÏ¿»ƒ«¿À»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּנחלה הּנגעים הרעים ׁשכני ּכל על יד) ְְֲִִֵַַַַַָָָָֹיב

ּכאׁשר טעם וזה וגו'. עּמי את הנחלּתי ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַאׁשר

נעׂשה: לא ועדין ּכאן, ׁשהזּכיר יׂשראל ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹעׂשה

ÔÎÂרפאים מארץ ׁשהיא עּמֹון ּבבני עֹוד אמר ¿≈ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

רפאים ׁשל היתה היא ּגם ּכי כ), ְְִִִֶַָָָ(פסוק

מּלׁשֹון זמזּמים להם יקראּו והעּמנים ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֻּבּתחּלה.

ׁשּנכּפל, אּלא ט), קמ (תהלים ּתפק אל ְְִֵֶֶַַָָָזממֹו

יזמּו אׁשר ּכל מהם יּבצר ׁשּלא עם ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹּכלֹומר

ֲַלעׂשֹות:

mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'f iying meil inei xeriy

(ë)íéðôì dá-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø-õøà¤«¤§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§¨Æ§¨¦½
:íénæîæ íäì eàø÷é íéðnòäå§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«

i"yx£·LÁz ÌÈ‡Ù¯Œı¯‡∑ׁשּנתּתי היא זֹו לא אבל לפנים, ּבּה יׁשבּו ׁשהרפאים לפי היא, אף נחׁשבת רפאים ארץ ∆∆¿»ƒ≈»≈ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
רמב"ן.לאברהם ְְַָָ

(àë)íäéðtî ýåýé íãéîLiå íé÷ðòk íøå áøå ìBãb íò©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦®©©§¦¥³§Ÿ̈Æ¦§¥¤½
:ízçú eáLiå íLøéiå©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«

(áë)ãéîLä øLà øéòNa íéáLiä åNò éðáì äNò øLàk©«£¤³¨¨Æ¦§¥´¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧¦§¦³
ä-úà:äfä íBiä ãò ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî éøç ¤©«Ÿ¦Æ¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈©−©¬©¤«

(âë)íéàöiä íéøzôk äfò-ãò íéøöça íéáLiä íéeòäå§¨«©¦²©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®©§Ÿ¦Æ©«Ÿ§¦´
:ízçú eáLiå íãéîLä øzôkî¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÁa ÌÈ·Li‰ ÌÈeÚ‰Â∑(ס יהֹוׁשע(חולין ּבספר נחׁשבים הם ׁשעּמהם הם, מּפלׁשּתים ׁשּנאמר:(יג)עּוים , ¿»«ƒ«…¿ƒ«¬≈ƒ¿ְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ׁשּנׁשּבע הּׁשבּועה ּומּפני והעּוים". והעקרֹוני הּגּתי, והאׁשקלֹוני, והאׁשּדֹודי, העּזתי, ּפלׁשּתים: סרני אברהם"חמׁשת ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

אּתם ועכׁשו, ּתחּתם. ויׁשבּו והׁשמידּום ּכפּתֹורים עליהם והבאתי מּידם, ארצם להֹוציא יׂשראל יכלּו לא ,ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלאבימל
מּידם לקחּתּה .מּתרים ְְִִַָָָָֻ

È‡¯abכ ‡È‰ Û‡ ‡·MÁ˙Ó ‡i¯ab ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»ƒ¿«¿»«ƒƒ»»≈
ÔB‰Ï Ô¯˜ È‡�BnÚÂ ÔÈÓ„˜lÓ d· e·È˙È¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿«»≈¿»¿

:È�aLÁÀ¿»≈

ÈÈכא ÔepˆLÂ ‡i¯a‚k ÛÈw˙Â ÈbÒÂ ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«»¿≈ƒ¿»
:ÔB‰È¯˙‡a e·È˙ÈÂ ÔepÎ¯˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿»≈Àƒƒ¿«¿≈

ÈÚNa¯כב ÔÈ·˙Èc ÂNÚ È�·Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ
ÔepÎ¯˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓ È‡¯BÁ ˙È ÈˆL Ècƒ≈ƒ»»≈ƒ√»≈¿»≈À

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÔB‰È¯˙‡· e·È˙ÈÂƒƒ¿«¿≈«»»≈

˜È‡˜Ëetכג ‰fÚ „Ú ÁÈÙ„a ÔÈ·˙Èc È‡eÚÂ¿«»≈¿»¿ƒƒ¿ƒ«««»«¿»≈
e·È˙ÈÂ ÔepˆL ‡i˜ËetwÓ e˜Ù�cƒ¿»ƒ«¿«»≈Àƒƒ

:ÔB‰È¯˙‡·¿«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכלֹומר רפאים, ארץ ּבחׁשּבֹון ׁשהיא ּתחׁשב. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָ(כ)

על אׁשר הּׁשיחֹור מן וכן מּכללּה, ְְֲִִִִֵֶֶַַָָׁשהיא

לּכנעני צפֹונה עקרֹון ּגבּול ועד מצרים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּפני

הּבארתי רּמֹון ּבני וכן ג), יג (יהושע ְְְִִֵֵֵֵֵַָֹּתחׁשב

ּבנימן על ּתחׁשב ּבארֹות ּגם ּכי בנימן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָמּבני

ב): ד (ש"ב

¯LÙ‡Âהּכתּוב הם" אף "יחׁשבּו ּפרּוׁש ּכן ׁשּגם ¿∆¿»ְֵֵֵֵֶַַַָָ

בּה יׁשבּו אׁשר האמים יאמר ְְְֲִֵֶַַָָָָֹלמעלה,

מּכללם ׁשהיּו רפאים, יחׁשבּו הם ּגם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָלפנים

והּוא אמים, אֹותם יקראּו ולכן ּכענקים, ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָוהם

ַָהּנכֹון:

‰p‰Âולקחּו מאד, גדֹולה היתה רפאים ארץ ¿ƒ≈ְְְְְְִֶֶָָָָָֹ

עּמֹון, ּבני מהם ולקחּו מֹואב ְְְֵֵֵֶֶַָָמהם

הּיֹוׁשב עֹוג ּכי עצמם, לרפאים מּמּנּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָונׁשארה

ה) יד (בראשית ׁשאמר ּכמֹו מהם, ְְְֵֶֶַַָָּבעׁשּתרֹות

ּוביהֹוׁשע קרנים, ּבעׁשּתרֹות רפאים את ְְְְְִִִֶַַַַַַָֻוּיּכּו

והרפאים. הּפרּזי ּבארץ ׁשם ל ּובראת טו) ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ(יז

ּכי ועּמֹון מֹואב ּבגבּול הּכתּוב יאמר ְְְִִֵַַַָָָֹולכן

ׁשּׁשנּו הם והעּמֹונים והּמֹואבים יחׁשב, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלרפאים

וזמזּמים: אמים אחרים, ׁשמֹות ְְֲִִִֵֵֵֶַָֻלהם

יאמר עּזה. עד ּבחצרים הּיׁשבים והעּוים ְְֲִִִֵַַַַַַָָֹ(כג)

אׁשר חצרים ּבערי הּיֹוׁשבים העּוים ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָּכי

ּגבּול ׁשהּוא עּזה עד סביב, חֹומה להם ְִֵֶֶַַָָָָאין

ויהי יט) י (בראשית ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְֱֲִִֶֶַַַַהּכנעני,

עּזה, עד גררה ּבאכה מּצידן הּכנעני ְְְֲֲִִִַַַַָָָָֹֹּגבּול

והם הׁשמידּום מּכפּתֹור ׁשּיצאּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָהּכפּתֹורים

מּבני ׁשהם הּכפּתֹורים והּנה ּתחּתם. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָיֹוׁשבים

מּמּתנת ואינם יד) יג פסוקים (שם ְְְִִִֵַַַָמצרים

מּפני יׂשראל, ׁשל היא ארצם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָאברהם,

ּכנען: מּבני אֹותּה לכדּו ְְְְִִֵֶַַַָָָׁשהּכפּתֹורים

·e˙k‰Â(ג כו (שם ּפלׁשּתים ארץ על ׁשאמר ¿«»ְְִִֶֶֶַַָ

הארצת ּכל את אּתן ּולזרע ל ְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹּכי

ההיא הארץ ּכי היה, הּזה הּטעם מן ִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהאל,

הֹוריׁשּו זה ּומּפני ּכנען. לבני מּתחּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָהיתה

פלׁשּתים סרני חמׁשת יהֹוׁשע ּבימי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָֻיׂשראל

והעקרֹוני הּגּתי האׁשקלֹוני והאׁשּדֹודי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָהעּזתי

ּגבּול יֹוׁשבי כּלם ׁשהיּו ג), יג (יהושע ְְְִֵֶַָָָֻוהעּוים

ועקרֹון, ּובאׁשּדֹוד ּובאׁשקלֹון ּבעּזה ְְְְְְְְְֲִֶַַַַַָהּכנעני

הׁשמידּו ּכי נקראים, הם מקֹומם ׁשם ְְְְִִִִִֵֵַָָועל

ּבגבּול הּיֹוׁשבים ּכנען מּבני ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָהעּוים

וּיׁשבּו עּזה עד גררה ּבֹואכה מּצידֹון ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָהּכנעני

ׁשּכתּוב ּכמֹו לפלׁשּתים, היא ּגם וצידֹון ְְְְְִִִִִֶַַָָתחּתם,

וכל וצידֹון צר לי אּתם מה וגם ד) ד ְְְִִֶַַָֹֹ(יואל

ּפלׁשת: ְְִֶָּגלילֹות

ÏÚÂהם העּוים הּמנהגּדעּתי ּכי החּוים, ¿«ְְִִִִִִֵַַַַַָ

אמרנּו ּכאׁשר הּׁשמֹות ׁשּיחליפּו ְְֲִֵֶֶַַַַַָָּבּכתּוב

אחד, ענין על מֹורים ּבהיֹותם י) פסוק ְְִִִֶַַָָ(לעיל

רּבה ּובבראׁשית .ּבּדר עצמֹו יעּות ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּנחׁש

ׁשהיּו ׁשמעֹון ּברּבי אלעזר רּבי אמר ז) ְְְִִִֶֶַַַָָָָ(כו

לחויא צוחין ּבגלילא ּכּנחׁש, ּבעפרֹות ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָּבקיאין

ולקרֹותֹו עכנא לקרֹותֹו חכמים ּבֹו ונהגּו ְְְְְְֲֲִִִִַָָָָעויא.

לֹו וּיעתר ו) ה רבה (רות ואמרּו ְְֲִֵֶַָָָחכינא.

לוי רּבי אמר יג), לג (דהי"ב ּתחּנתֹו ְְִִִִֵַַַַָָוּיׁשמע

(איכה ואמרּו עתירה. לחתירה צוחין ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָּבערביא

א), ב (איכה ה' ּבאּפֹו יעיב איכה ב) ב ְִֵַָָרבה

ה' חּייב אי חנינא ּברּבי חמא רּבי ְֲִִִֵֵַַַַָָָָאמר

חּקים עּיבא, לחּיבא ּדצוחין אתרא אית ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָֻּברגזֹו,

אֹומר עּויא ּומה ּבּלׁשֹון. הּוא ּומרּגל ְְִִֵַַָָָֻֻעּקים,

חּייא: רּבי על זה, ְִִֶַַָָָּבדבר

ÔÎÂׁשהּוא הּדעת" "הּסח על לֹומר רּבֹותינּו נהגּו ¿≈ֲֵֶֶַַַַַַַָ

לעֹולם ּובירּוׁשלמי הּדעת", "הּסע ְְְִִִֶַַַַַָּבמקֹום

וכן מּלאכל. לּבֹו את והּסיע ּובּמׁשנה, ְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָֹ"הּסיע",

(יואל הּגֹוים כל ובאּו ּבעּוׁשּו הּמפרׁשים ְְְְִִַַָָָָֹאמרּו

רּבי ז) (בא ּובמכילּתא חּוׁשּו. ׁשהּוא יא), ְְִִִֶַָד

ּופסעּתי, אּלא ּופסחּתי ּתקרי אל אֹומר ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָיאׁשיה

יׂשראל, ּבני ּבּתי על מדּלג הּוא ּברּו ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשהּמקֹום

ּבעי"ן. חי"ת ּבחּלּוף ּפסיעֹות, מּלׁשֹון ְְְֲִִִָָעׂשאֹו

ׁשאבדה החּוי ארץ ּכל להֹודיענּו הׁשלים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָועּתה

ּומּמּנה לנּו, אסּורה והיא לעׂשו מּמּנה ּכי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמהם,

מהם: אֹותּה וּנּקח ְְִִֵֶַַַָלכפּתֹורים

˙ÈL‡¯··eהעּוים ּכי מצאתי טז) (כו רּבה ƒ¿≈ƒִִִַַָָָָ

רפאים, הּנפליםהם ּבּפסּוק אמרֹו ְְְִִִֵַַָָָ

העּוים, הם רפאים ד), ו (בראשית בארץ ְִִֵֶַָָָָָהיּו

רפה לּבֹו אֹותם ׁשרֹואה מי ׁשּכל ְִִִֶֶֶֶָָָָרפאים

ּכנחׁש ּבעפרֹות ּבקיאים ׁשהיּו עּוים ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָּכׁשעוה,

ּבמּתנתֹו כג) מד (ב"ר ׁשם אמרּו ועֹוד ְְְַָָָָוכו'.

ׁשמּואל רּבי ּבׁשם דֹוסּתאי רּבי אברהם, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָׁשל

מביא הּוא לפיכ חּוי ּכאן מזּכיר ׁשאינֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַָָלפי

ּתחּתיהם: ְְִֵֶַָרפאים

¯L‡ÎÂאמת הּדבר ּכי מצאתי ּבזה עּינּתי ¿«¬∆ְֱִִִִֶֶַַָָָָָ

גֹוים הּׁשבעה ּכי וקּים. ונכֹון ְְְְִִִִַַַָָָויּציב

להם רּבינּו מׁשה ׁשהזּכירם יׂשראל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּירׁשּו

רּבים ּגֹוים ונׁשל א) ז (להלן ׁשאמר ְְִִֶַַַָָּכמֹו

והּפרּזי והּכנעני והאמרי והּגרּגׁשי החּתי ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֶַַַַַָָָֹמּפני
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(ë)íéðôì dá-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø-õøà¤«¤§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§¨Æ§¨¦½
:íénæîæ íäì eàø÷é íéðnòäå§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«

i"yx£·LÁz ÌÈ‡Ù¯Œı¯‡∑ׁשּנתּתי היא זֹו לא אבל לפנים, ּבּה יׁשבּו ׁשהרפאים לפי היא, אף נחׁשבת רפאים ארץ ∆∆¿»ƒ≈»≈ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
רמב"ן.לאברהם ְְַָָ

(àë)íäéðtî ýåýé íãéîLiå íé÷ðòk íøå áøå ìBãb íò©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦®©©§¦¥³§Ÿ̈Æ¦§¥¤½
:ízçú eáLiå íLøéiå©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«

(áë)ãéîLä øLà øéòNa íéáLiä åNò éðáì äNò øLàk©«£¤³¨¨Æ¦§¥´¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧¦§¦³
ä-úà:äfä íBiä ãò ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî éøç ¤©«Ÿ¦Æ¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈©−©¬©¤«

(âë)íéàöiä íéøzôk äfò-ãò íéøöça íéáLiä íéeòäå§¨«©¦²©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®©§Ÿ¦Æ©«Ÿ§¦´
:ízçú eáLiå íãéîLä øzôkî¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÁa ÌÈ·Li‰ ÌÈeÚ‰Â∑(ס יהֹוׁשע(חולין ּבספר נחׁשבים הם ׁשעּמהם הם, מּפלׁשּתים ׁשּנאמר:(יג)עּוים , ¿»«ƒ«…¿ƒ«¬≈ƒ¿ְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ׁשּנׁשּבע הּׁשבּועה ּומּפני והעּוים". והעקרֹוני הּגּתי, והאׁשקלֹוני, והאׁשּדֹודי, העּזתי, ּפלׁשּתים: סרני אברהם"חמׁשת ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

אּתם ועכׁשו, ּתחּתם. ויׁשבּו והׁשמידּום ּכפּתֹורים עליהם והבאתי מּידם, ארצם להֹוציא יׂשראל יכלּו לא ,ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלאבימל
מּידם לקחּתּה .מּתרים ְְִִַָָָָֻ

È‡¯abכ ‡È‰ Û‡ ‡·MÁ˙Ó ‡i¯ab ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»ƒ¿«¿»«ƒƒ»»≈
ÔB‰Ï Ô¯˜ È‡�BnÚÂ ÔÈÓ„˜lÓ d· e·È˙È¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿«»≈¿»¿

:È�aLÁÀ¿»≈

ÈÈכא ÔepˆLÂ ‡i¯a‚k ÛÈw˙Â ÈbÒÂ ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«»¿≈ƒ¿»
:ÔB‰È¯˙‡a e·È˙ÈÂ ÔepÎ¯˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿»≈Àƒƒ¿«¿≈

ÈÚNa¯כב ÔÈ·˙Èc ÂNÚ È�·Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ
ÔepÎ¯˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓ È‡¯BÁ ˙È ÈˆL Ècƒ≈ƒ»»≈ƒ√»≈¿»≈À

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÔB‰È¯˙‡· e·È˙ÈÂƒƒ¿«¿≈«»»≈

˜È‡˜Ëetכג ‰fÚ „Ú ÁÈÙ„a ÔÈ·˙Èc È‡eÚÂ¿«»≈¿»¿ƒƒ¿ƒ«««»«¿»≈
e·È˙ÈÂ ÔepˆL ‡i˜ËetwÓ e˜Ù�cƒ¿»ƒ«¿«»≈Àƒƒ

:ÔB‰È¯˙‡·¿«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכלֹומר רפאים, ארץ ּבחׁשּבֹון ׁשהיא ּתחׁשב. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָ(כ)

על אׁשר הּׁשיחֹור מן וכן מּכללּה, ְְֲִִִִֵֶֶַַָָׁשהיא

לּכנעני צפֹונה עקרֹון ּגבּול ועד מצרים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּפני

הּבארתי רּמֹון ּבני וכן ג), יג (יהושע ְְְִִֵֵֵֵֵַָֹּתחׁשב

ּבנימן על ּתחׁשב ּבארֹות ּגם ּכי בנימן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָמּבני

ב): ד (ש"ב

¯LÙ‡Âהּכתּוב הם" אף "יחׁשבּו ּפרּוׁש ּכן ׁשּגם ¿∆¿»ְֵֵֵֵֶַַַָָ

בּה יׁשבּו אׁשר האמים יאמר ְְְֲִֵֶַַָָָָֹלמעלה,

מּכללם ׁשהיּו רפאים, יחׁשבּו הם ּגם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָלפנים

והּוא אמים, אֹותם יקראּו ולכן ּכענקים, ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָוהם

ַָהּנכֹון:

‰p‰Âולקחּו מאד, גדֹולה היתה רפאים ארץ ¿ƒ≈ְְְְְְִֶֶָָָָָֹ

עּמֹון, ּבני מהם ולקחּו מֹואב ְְְֵֵֵֶֶַָָמהם

הּיֹוׁשב עֹוג ּכי עצמם, לרפאים מּמּנּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָונׁשארה

ה) יד (בראשית ׁשאמר ּכמֹו מהם, ְְְֵֶֶַַָָּבעׁשּתרֹות

ּוביהֹוׁשע קרנים, ּבעׁשּתרֹות רפאים את ְְְְְִִִֶַַַַַַָֻוּיּכּו

והרפאים. הּפרּזי ּבארץ ׁשם ל ּובראת טו) ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ(יז

ּכי ועּמֹון מֹואב ּבגבּול הּכתּוב יאמר ְְְִִֵַַַָָָֹולכן

ׁשּׁשנּו הם והעּמֹונים והּמֹואבים יחׁשב, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלרפאים

וזמזּמים: אמים אחרים, ׁשמֹות ְְֲִִִֵֵֵֶַָֻלהם

יאמר עּזה. עד ּבחצרים הּיׁשבים והעּוים ְְֲִִִֵַַַַַַָָֹ(כג)

אׁשר חצרים ּבערי הּיֹוׁשבים העּוים ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָּכי

ּגבּול ׁשהּוא עּזה עד סביב, חֹומה להם ְִֵֶֶַַָָָָאין

ויהי יט) י (בראשית ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְֱֲִִֶֶַַַַהּכנעני,

עּזה, עד גררה ּבאכה מּצידן הּכנעני ְְְֲֲִִִַַַַָָָָֹֹּגבּול

והם הׁשמידּום מּכפּתֹור ׁשּיצאּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָהּכפּתֹורים

מּבני ׁשהם הּכפּתֹורים והּנה ּתחּתם. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָיֹוׁשבים

מּמּתנת ואינם יד) יג פסוקים (שם ְְְִִִֵַַַָמצרים

מּפני יׂשראל, ׁשל היא ארצם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָאברהם,

ּכנען: מּבני אֹותּה לכדּו ְְְְִִֵֶַַַָָָׁשהּכפּתֹורים

·e˙k‰Â(ג כו (שם ּפלׁשּתים ארץ על ׁשאמר ¿«»ְְִִֶֶֶַַָ

הארצת ּכל את אּתן ּולזרע ל ְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹּכי

ההיא הארץ ּכי היה, הּזה הּטעם מן ִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהאל,

הֹוריׁשּו זה ּומּפני ּכנען. לבני מּתחּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָהיתה

פלׁשּתים סרני חמׁשת יהֹוׁשע ּבימי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָֻיׂשראל

והעקרֹוני הּגּתי האׁשקלֹוני והאׁשּדֹודי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָהעּזתי

ּגבּול יֹוׁשבי כּלם ׁשהיּו ג), יג (יהושע ְְְִֵֶַָָָֻוהעּוים

ועקרֹון, ּובאׁשּדֹוד ּובאׁשקלֹון ּבעּזה ְְְְְְְְְֲִֶַַַַַָהּכנעני

הׁשמידּו ּכי נקראים, הם מקֹומם ׁשם ְְְְִִִִִֵֵַָָועל

ּבגבּול הּיֹוׁשבים ּכנען מּבני ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָהעּוים

וּיׁשבּו עּזה עד גררה ּבֹואכה מּצידֹון ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָהּכנעני

ׁשּכתּוב ּכמֹו לפלׁשּתים, היא ּגם וצידֹון ְְְְְִִִִִֶַַָָתחּתם,

וכל וצידֹון צר לי אּתם מה וגם ד) ד ְְְִִֶַַָֹֹ(יואל

ּפלׁשת: ְְִֶָּגלילֹות

ÏÚÂהם העּוים הּמנהגּדעּתי ּכי החּוים, ¿«ְְִִִִִִֵַַַַַָ

אמרנּו ּכאׁשר הּׁשמֹות ׁשּיחליפּו ְְֲִֵֶֶַַַַַָָּבּכתּוב

אחד, ענין על מֹורים ּבהיֹותם י) פסוק ְְִִִֶַַָָ(לעיל

רּבה ּובבראׁשית .ּבּדר עצמֹו יעּות ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּנחׁש

ׁשהיּו ׁשמעֹון ּברּבי אלעזר רּבי אמר ז) ְְְִִִֶֶַַַָָָָ(כו

לחויא צוחין ּבגלילא ּכּנחׁש, ּבעפרֹות ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָּבקיאין

ולקרֹותֹו עכנא לקרֹותֹו חכמים ּבֹו ונהגּו ְְְְְְֲֲִִִִַָָָָעויא.

לֹו וּיעתר ו) ה רבה (רות ואמרּו ְְֲִֵֶַָָָחכינא.

לוי רּבי אמר יג), לג (דהי"ב ּתחּנתֹו ְְִִִִֵַַַַָָוּיׁשמע

(איכה ואמרּו עתירה. לחתירה צוחין ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָּבערביא

א), ב (איכה ה' ּבאּפֹו יעיב איכה ב) ב ְִֵַָָרבה

ה' חּייב אי חנינא ּברּבי חמא רּבי ְֲִִִֵֵַַַַָָָָאמר

חּקים עּיבא, לחּיבא ּדצוחין אתרא אית ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָֻּברגזֹו,

אֹומר עּויא ּומה ּבּלׁשֹון. הּוא ּומרּגל ְְִִֵַַָָָֻֻעּקים,

חּייא: רּבי על זה, ְִִֶַַָָָּבדבר

ÔÎÂׁשהּוא הּדעת" "הּסח על לֹומר רּבֹותינּו נהגּו ¿≈ֲֵֶֶַַַַַַַָ

לעֹולם ּובירּוׁשלמי הּדעת", "הּסע ְְְִִִֶַַַַַָּבמקֹום

וכן מּלאכל. לּבֹו את והּסיע ּובּמׁשנה, ְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָֹ"הּסיע",

(יואל הּגֹוים כל ובאּו ּבעּוׁשּו הּמפרׁשים ְְְְִִַַָָָָֹאמרּו

רּבי ז) (בא ּובמכילּתא חּוׁשּו. ׁשהּוא יא), ְְִִִֶַָד

ּופסעּתי, אּלא ּופסחּתי ּתקרי אל אֹומר ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָיאׁשיה

יׂשראל, ּבני ּבּתי על מדּלג הּוא ּברּו ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשהּמקֹום

ּבעי"ן. חי"ת ּבחּלּוף ּפסיעֹות, מּלׁשֹון ְְְֲִִִָָעׂשאֹו

ׁשאבדה החּוי ארץ ּכל להֹודיענּו הׁשלים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָועּתה

ּומּמּנה לנּו, אסּורה והיא לעׂשו מּמּנה ּכי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמהם,

מהם: אֹותּה וּנּקח ְְִִֵֶַַַָלכפּתֹורים

˙ÈL‡¯··eהעּוים ּכי מצאתי טז) (כו רּבה ƒ¿≈ƒִִִַַָָָָ

רפאים, הּנפליםהם ּבּפסּוק אמרֹו ְְְִִִֵַַָָָ

העּוים, הם רפאים ד), ו (בראשית בארץ ְִִֵֶַָָָָָהיּו

רפה לּבֹו אֹותם ׁשרֹואה מי ׁשּכל ְִִִֶֶֶֶָָָָרפאים

ּכנחׁש ּבעפרֹות ּבקיאים ׁשהיּו עּוים ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָּכׁשעוה,

ּבמּתנתֹו כג) מד (ב"ר ׁשם אמרּו ועֹוד ְְְַָָָָוכו'.

ׁשמּואל רּבי ּבׁשם דֹוסּתאי רּבי אברהם, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָׁשל

מביא הּוא לפיכ חּוי ּכאן מזּכיר ׁשאינֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַָָלפי

ּתחּתיהם: ְְִֵֶַָרפאים

¯L‡ÎÂאמת הּדבר ּכי מצאתי ּבזה עּינּתי ¿«¬∆ְֱִִִִֶֶַַָָָָָ

גֹוים הּׁשבעה ּכי וקּים. ונכֹון ְְְְִִִִַַַָָָויּציב

להם רּבינּו מׁשה ׁשהזּכירם יׂשראל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּירׁשּו

רּבים ּגֹוים ונׁשל א) ז (להלן ׁשאמר ְְִִֶַַַָָּכמֹו

והּפרּזי והּכנעני והאמרי והּגרּגׁשי החּתי ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֶַַַַַָָָֹמּפני
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ועצּומים, רּבים גֹוים ׁשבעה והיבּוסי ְְְְֲִִִִִִִַַַַָוהחּוי

אברהם, ׁשל ּבמּתנתֹו נזּכרים מאּלּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָוהּׁשּׁשה

הרפאים הּוא ּפנים ּכל ועל ׁשם, נזּכר לא ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹוהחּוי

שם) (ב"ר ורּבֹותינּו וקדמֹוני, קנּזי קיני מן ְְְְִִִִִֵֵַַאֹו

נחלּו לא וקדמֹוני קנּזי קיני ּכי אֹומרים ְְְְֲִִִִִִֵַָָֹֻּכּלם

נאמר ּובהם להם, להנחילם ועתיד ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל

את ל ונתן ּגבל את אלהי ה' ירחיב ְְְְְְֱִִֶֶֶַַָֹֻואם

יט (להלן לאבתי לתת ּדּבר אׁשר הארץ ֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכל

ּבימי ׁשּנחלּום מקֹום ּבׁשּום הזּכר לא וכן ְְְֲִֵֵֶַָָֹֻח),

הּוא לאברהם ׁשּנּתן הרפאים ּכן אם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻיהֹוׁשע,

י (בראשית לכנען הּׁשּׁשי הּבן ׁשהּוא ְִִִִִֵֶַַַַָהחּוי

ּכּנּו אברהם ּובימי חּוי, לֹו קרא ואביו ְְִִִִִֵַָָָָָיז).

רפאים: ְִָלֹו

ÏÚÂׁשם על החּוי, מן מכּנה ׁשם הּוא ּדעּתי ¿«ְְִִִִֵֵֶַַַֻ

ח), יא (ישעיה צפעֹוני ּומאּורת ּפתן ְְִִֶַָֻחר

ּכמֹו רפאים, הּלׁשֹון יּקרא ּבעפר הּטמּונים ְְְִִִִֵֶַַָָָָָּכי

(איוב וׁשכניהם מים מּתחת יחֹוללּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹהרפאים

יט): כו (ישעיה ּתּפיל רפאים וארץ ה), ְִִֶַָָָכו

‰p‰Âלמע רּבּו הּזה החּוי וכאׁשרּבני לה, ¿ƒ≈ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

הּמׁשּפחה נחלה הּכנעני מׁשּפחֹות ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָנפֹוצּו

ארץ ׁשּתּקרא ּומהם ּגדֹולֹות, ארצֹות ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹהּזאת

ּומהם ּכּלםרפאים ּובכללם עּוים, ּומהם חֹורים ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

רפאים, וכּלם יהּודהחּוי אפרים ּבעּמנּו ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻ

האּלה והּׁשמֹות יׂשראל. ּכּלם ּובכללם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֻויׂשראל

ׁשמֹו היה ּכאׁשר ּכי החּוי, מן מתֹוארים ְְֲִִִִִֶַַָָָָֻּכּלם

ׁשֹוכן ׁשהּנחׁש רפאים, חויא מן לֹו ּכּנּו ְְִִִִִִֵֶַָָָָחּוי

ּכמֹו הּנחׁש ׁשם על והעּוי והחֹורי עפר, ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָּבחֹורי

י): פסוק (לעיל ּפרׁשּתי ּכאׁשר ְֲִֵֵֶַַכן,

LB„w‰Âהרפאים לאברהם נתן הּוא ּברּו ¿«»ְְְִַַָָָָָָ

החּוי ליׂשראל יזּכיר ּומׁשה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָּבכללם,

רפאים ארץ ּכי אביו, לֹו ׁשּקרא הראׁשֹון ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָהּׁשם

אסּורה ּומּמּנה נחלקה ּכבר מׁשה ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָּבימי

ְְִֵָליׂשראל:

‰p‰Âארץ ּכל ענין ּבכאן להזּכיר ּבא הּכתּוב ¿ƒ≈ְְְְִִֶֶַַַָָָָ

מּמּנה. הּנעׂשה וכל הרפאים ׁשהם ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהחּוי

הרפאים מן הם ּגם האמים ּכי ּתחּלה, ְְִִִִִֵֵַַָָָָָאמר

אׁשר החֹורי ּכי ואמר וחזר מֹואב, אֹותם ְְְֲִִֶַַַַָָָָָוירׁש

וחזר עׂשו, אֹותם ירׁש רפאים מן ּכן ּגם ְְִִֵֵֵַַַָָָָָהם

ארץ היא אף עּמֹון ּבני ארץ ּכי ואמר ְְִִֵֶֶֶֶַַַָעֹוד

ּכי סּפר, ועֹוד ליׂשראל. זה ּכל ואסר ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָרפאים

מארצם לקחּו מּכפּתֹור הּיֹוצאים ּכפּתֹורים ְְְְְִִִֵַַַַַָָּגם

ארץ יהֹוׁשע והזּכיר ליׂשראל, מּתרת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֻֻוהיא

טו): יז (יהושע והרפאים ְְְִִִַָָהּפרּזי

Ï·‡ׁשעּמהם הם, מּפלׁשּתים עּוים ּכתב, רׁש"י ¬»ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ

העּזתי ג) (יג יהֹוׁשע ּבספר ְְְִִֵֶֶַַָָָֻנחׁשבים

והעּוים, והעקרֹוני הּגּתי האׁשקלֹוני ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָוהאׁשּדֹודי

לא לאבימל אברהם ׁשּנׁשּבע הּׁשבּועה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּומּפני

מארצם, ּולהֹוציאם ּבארצם, ללכת יׂשראל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָיכלּו

וּיׁשבּו והׁשמידּום ּכפּתֹורים עליהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַהבאתי

מּידם: לקחת מּתרים אּתם ועכׁשיו ְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻתחּתם,

‡ÏÂהּכתּוב ּכי הּללּו, ּדברים אצלי נתּכּונּו ¿…ְְְְִִִִֶַַַָָָ

ימנה אבל מּפלׁשּתים, העּוים ימנה ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָֹלא

יזּכיר כן ואחרי ויזּכירם ּפלׁשּתים סרני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַחמׁשת

אׁשר הּׁשיחֹור מן ּכי יאמר אחר, ּבעם ְֲִִִִֵֶַַַַַָֹהעּוים

הּכל צפֹונה עקרֹון ּגבּול ועד מצרים ּפני ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹעל

ּפלׁשּתים סרני חמׁשת ּכנען, מארץ ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּתחׁשב

ּולדברי אחר. ּגֹוי ׁשהם העּוים וגם ימנה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאׁשר

ּכפּתֹורים, אֹותם ׁשּירׁשּו העּוים הּתרּו הּנה ְְְִִִֵֶַַַָָָָֻהרב

יכּבׁשּו ולּמה הּתירם, מי ּפלׁשּתים סרני ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָּוׁשאר

הּפלׁשּתים את הּמכּבׁש הּוא יהֹוׁשע ּכי ּכּלם, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֻֻאת

ּפלׁשּתים ארץ ּתהיה לּמה ועֹוד ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָוהעּוים.

לבריתֹו אבימל הצר ולּמה ּכלל, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֻלאברהם

הּכפּתֹורים, וכן היּו מצרים מּבני ּופלׁשּתים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָּבזה

עממין: מעׂשר ְֲִֵֵֶֶָָואינם

Ï·‡והּפלׁשּתים הּכפּתֹורים ּכי ,ּבהפ הּדבר ¬»ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

מל אבימל ּכי הּכנענים, מן ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַהׁשמידּו

עיר וצידֹון ּבעּזה, יֹוׁשב והעּזתי היה, ְְְְִִִֵַַָָָָָָּגרר

ׁשּנאמר הם הּכנעני מּגבּול ואּלה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַּפלׁשּתים,

עד גררה ּבאכה מּצידֹון הּכנעני גבּול ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָֹויהי

ַָעּזה:

‰‡¯p‰Âיחׁשבּו וכפּתֹורים ּפלׁשּתים ּכי ּבעיני, ¿«ƒ¿∆ְְְְְְִִִִֵֵַַָ

(ירמיה הּכתּוב אמר וכן אחד, ְֵֶַַַָָָעם

אי ׁשארית ּפלׁשּתים את ה' ׁשדד ּכי ד) ְְְִִִִִֵֵֶֹמז

טעם וזה ‰ÌÈ‡ˆBiכפּתֹור, ÌÈ¯BzÙk" ְְֶַַַ«¿ƒ«¿ƒ

,"¯BzÙkÓלגּור מעט עם מּכפּתֹור יצאּו ּכי ƒ«¿ְְִִַַָָָֻ

הּיֹוׁשבים העּוים את והׁשמידּו ימצאּו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָּבאׁשר

ּבעּזה תחּתם וּיׁשבּו ּכנען, מּזרע ׁשהם עּזה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָעד

מגבּולֹות והּכל ועקרֹון. וגת ואׁשּדֹוד ְְְְְְְְְְִֶֶַַַֹואׁשקלֹון

וׁשם סרניהם, לחמּׁשה אֹותּה וחּלקּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּכנען,

ּפלׁשּתים, הם ּגם ונקראּו ּפלׁשת ההם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָהּגלילֹות

יהֹוׁשע. הזּכיר ּכאׁשר ארצם יתר לעּוים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֻונׁשאר

א ׁשארית ּפלׁשּתים (שם) ׁשאמר כפּתֹור,וזהּו י ְְְְְִִִִֵֶֶַַָ

מּׁשם יצאּו אׁשר טעם וזה הם, ּפלׁשּתים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָּכי

ּכמֹו יד), י (בראשית ּכפּתֹורים ואת ְְְְְִִִֶַּפלׁשּתים

ׁשם: ְִֵֶַָׁשּפרׁשּתי

‰Óeאת הלֹוא ז) ט (עמוס הּכתּוב ּׁשאמר «ֲֶֶַַָָ

ּופלׁשּתּיים מצרים מארץ העליתי ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָיׂשראל

ּכי ה', מלחמֹות יסּפר מּקיר, וארם ְְְֲֲִִִִִֵַַַָמּכפּתֹור

מצרים מארץ יׂשראל את העלה אׁשר ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהּוא

והעלה ּובמלחמה, ּובמֹופתים ְְְְְְֱִִֶָָָּבאֹותֹות

מּׁשם הֹוציאם ּכי ארצם, מּכפּתֹור ְְְְִִִִִִַַָָָּפלׁשּתים

והׁשמידּום העּוים, את ּגדֹול ּבנס להם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלתת

ׁשהיה אֹו לאחיהם. ּכפּתֹור ועזבּו תחּתם, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָוּיׁשבּו

ּכנען ּבני העּוים ּכי הזּכרּתי, ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהענין

ּפלׁשּתים, ׁשמם היה ּבראׁשֹונה הארץ ְְְְִִִֵֶָָָָָָָיֹוׁשבי

הּיֹוצאים והּכפּתֹורים ּפלׁשת, הארץ ׁשם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּכי

לכפּתֹור מהם הגלּו הׁשמידּום ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַמּכפּתֹור

ליד מצרים ארץ מּכלל היא אׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָארצם,

לא למקֹומם וחזרּו מּׁשם ּגאלם וה' ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹאחיהם,

הּדֹורֹות: מן דֹור זה ּבאי ְְִֵֶַַָידענּו

‰p‰Âּולכ הם, ּכנען ארץ יֹוׁשבי ּפלׁשּתים ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶַַָ

עליכם ה' ּדבר ה) ב (צפניה הּכתּוב ְֲֵֶַַַָָאמר

וכן יֹוׁשב. מאין והאבדּתי ּפלׁשּתים ארץ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַּכנען

זמן ׁשעבר עד ּפלׁשּתים הֹוריׁשּו לא ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹיׂשראל

הּפלׁשּתים מן ּדֹורֹות ׁשלׁשה ׁשּמתּו ְְְְִִִֵֶַַָָהּׁשבּועה,

ּבּמדרׁש אמרּו וכן ,אבימל ׁשל הארץ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבאֹותּה

קרֹובה הּוא, קרֹוב ּכי בשלח), ריש ְִָָ(מכילתא

נכּדֹו עדין ,לאבימל אברהם ׁשּנׁשּבע ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשבּועה

הּזה: ּבענין והּנכֹון הראּוי זהּו ְְִֶֶַַַָָָָָָקּים.

Ï·‡(:ס (חולין טרפֹות ואּלּו ּבפרק ּבגמרא ¬»ְְְְִֵֵֶֶָָ

אמר ורב ּבמחלקת. רׁש"י ּכדברי ְְְְְְִִֵֶַַַַָָֹאמרּו

ותימן ּכּותיּה. ותניא ּבאּו, מּתימן עּוים ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָהתם

ּכה לאדֹום ז) מט (ירמיה ּכדכתיב אדֹום, ְְֱֱִִֶֶַֹזרע

וזה ּבתימן, חכמה עֹוד האין צבאֹות ה' ְְְְֵֵֶַַָָָָָאמר

ׁשהם העּוים ּכי הּכתּוב ויאמר הּוא. ְְִִֵֶֶַַַָָָֹאפׁשר

הּכפּתֹורים ּביד טהרה ארצם קצת עׂשו ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָמּבני

ּׁשּכתבּתי ּומה ּבסיחֹון. ׁשּטהרּו ּומֹואב ְְְֲִִֶֶַַַָָָּכעּמֹון

והּיׁשר: הּטֹוב ְַַָָהּוא

הּזה הּדּבּור סיחן. את ביד נתּתי ראה ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ(כד)

ראה לא) (פסוק למּטה האמּור ְְֵַָָָהּוא

מלאכים לֹו ׁשלח לכן וקדם ,לפני ּתת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהחּלֹותי

הּׁשם ׁשיצּוּנּו אחרי ּכי קדמֹות. ‰ÏÁמּמדּבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַ»≈

,‰ÓÁÏÓ Ba ¯b˙‰Â L¯ּדברי לֹו יׁשלח לא »¿ƒ¿»ƒ¿»»ְְִִֵַֹ

אליו יׁשמע אם ּכי ,בארצ אעּברה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשלֹום

ׁשּלא ידע ואם הּׁשם, ּדברי על עֹובר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹיהיה

לריק: ׁשליחּותֹו יהיה ְְְִִִִֶַָיׁשמע

‡ÏÂׁשּנצטּוינּו הּמצוה היא ּכי לֹומר תחׁשב ¿…ְְְִִִִִֶַַַַָֹ

להּלחם עיר אל תקרב ּכי י) כ ְְִִִִֵֶַָ(להלן

ּכתּוב ׁשם ּכי לׁשלֹום, אליה וקראת ְְִֵֶֶָָָָָָָָָעליה

יהיּו בּה הּנמצא העם ּכל והיה יא) ְְְִִַָָָָָָָ(בפסוק

לא להם ׁשמע אם וכאן ,ועבדּו למס ְְֲִֶַַַָָָָָֹל

ּכלל: ּבֹו נֹוגעים ְְִָָהיּו

Ï·‡ׁשלחּתי ּכבר מלאכים", "ואׁשלח ּפרּוׁש ¬»ְְְְִִֵֶַַַָָָָ

לבאר הּׁשם, ּדברי הקּדים אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָמלאכים,

ל), (בפסוק רּוחֹו את אלהי ה' הקׁשה ְֱִִֶֶָֹּכי

אמר כן ּכי הּׁשם מאת סּבה הּכל ּכי ִִִֵֵֵֵַַַַָָֹלֹומר

ִלי:
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i"yx£ÌÈÓM‰ŒÏk ˙Áz∑(כה וע"ז כ ח(תענית ׁשעמדה עֹוגלּמד מלחמת ּביֹום למׁשה סיחֹון)ּמה אחרים: הּדבר(ספרים ונֹודע ««»«»»ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּׁשמיםּת ּכל רמב"ן.חת ִַַַָָָ

(åë)Cìî ïBçéñ-ìà úBîã÷ øaãnî íéëàìî çìLàå̈«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´§¥½¤¦−¤´¤
:øîàì íBìL éøác ïBaLç¤§®¦§¥¬¨−¥«Ÿ

i"yx£˙BÓ„˜ ¯a„nÓ∑הּמקֹום צּוני ׁשּלא ּפי על הּתֹורהאף מן סיני, מּמדּבר למדּתי לׁשלֹום, לסיחֹון לקרא ƒƒ¿«¿≈ְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
יקּבלּוה, ׁשּלא לפניו וגלּוי ויׁשמעאל, עׂשו על אֹותּה חּזר ליׂשראל, לּתנּה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשּבא לעֹולם: ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּקדמה
למדּתי מּמ קדמֹות, מּמדּבר אחר: ּדבר ׁשלֹום. ּבדברי סיחֹון את קּדמּתי אני אף ּבׁשלֹום, להם ּפתח כן ּפי על ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָואף
לאמר: ּפרעה אל הּמדּבר מן ׁשלחּתני אּלא הּמצרּיים, את ולׂשרף אחד ּברק לׁשלח היית יכל לעֹולם. ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹׁשּקדמּת

ּבמתּון עּמי!" את ."ׁשּלח ְִֶַַַָ

(æë)ïéîé øeñà àì Cìà Cøca Cøca Eöøàá äøaòà¤§§¨´§©§¤½©¤¬¤©¤−¤¥¥®¬Ÿ¨−¨¦¬
:ìåàîNe§«Ÿ

(çë)éì-ïzz óñka íéîe ézìëàå éðøaLz óñka ìëà́Ÿ¤©¤³¤©§¦¥¸¦Æ§¨©½§¦©²¦©¤¬¤¦¤¦−
:éìâøá äøaòà ÷ø éúéúLå§¨¦®¦©−¤§§¨¬§©§¨«

(èë)éða éì-eNò øLàkíéáàBnäå øéòNa íéáLiä åNò ©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈©«§¦Æ§¥¦½§©´¨¦½
õøàä-ìà ïcøiä-úà øáòà-øLà ãò øòa íéáLiä©«§¦−§¨®©³£¤¤«¡ŸÆ¤©©§¥½¤¨¾̈¤

:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«
i"yx£ÂNÚ È�a ÈÏŒeNÚ ¯L‡k∑לענין אּלא ּבארצם, לעבר לענין ּומיםלא אכל ‡˙Ú„.מכר ¯·Ú‡Œ¯L‡ «¬∆»ƒ¿≈≈»ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ«¬∆∆¡…∆

Ôc¯i‰∑ב "אעּברה על .ארצ"מּוסב ««¿≈ְְְְֶֶַַָָ

(ì)äL÷ä-ék Ba eðøáòä ïBaLç Cìî ïçéñ äáà àìå§´Ÿ¨À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−®¦«¦§¨Á
éäìà ýåýéEãéá Bzz ïòîì Bááì-úà õnàå Bçeø-úà E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ¤§¨½§©²©¦¬§¨«§−

ñ :äfä íBik©¬©¤«

ß a`Îmgpn 'g iyiy mei ß

(àì)éðôì úz éúlçä äàø éìà ýåýé øîàiåïçéñ-úà E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½¤¦−Ÿ
:Böøà-úà úLøì Lø ìçä Böøà-úàå§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤¤©§«

i"yx£EÈ�ÙÏ ˙z È˙lÁ‰∑צּוארֹו על והדריכֹו מׁשה, ׁשל רגליו ּתחת מעלה ׁשל אמֹורּיים ׁשל ׂשר .ּכפה «ƒ…ƒ≈¿»∆ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

CzÏÁ„Âכה CzÚÊ ÔzÓÏ È¯L‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¡»≈¿ƒ«À¿»¿««¿»
Èc ‡iÓL Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓÓÚ Èt‡ ÏÚ««≈«¿«»ƒ¿»¿«»ƒ
:CÓ„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚeÊÈÂ CÚÓL ÔeÚÓLÈƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¬ƒ√»»

ÂÏ˙כו ˙BÓ„˜„ ‡¯a„nÓ ÔÈcbÊ‡ ˙ÈÁÏLe¿»ƒƒ¿«ƒƒ«¿¿»ƒ¿≈¿»
‡ÓÏL ÈÓb˙t ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒƒ«¿»¿∆¿ƒ¿»≈¿»»

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

Ï‡כז ÏÊ‡ ‡Á¯‡a ‡Á¯‡a CÚ¯‡a ¯·Ú‡≈ƒ«¿«¿»¿»¿»¿»¿»≈≈»
:‡Ï‡ÓNe ‡�ÈnÈ ÈËÒ‡∆¿≈«ƒ»¿»»

iÓe‡כח ÏeÎÈ‡Â ÈÏ ÔaÊz ‡tÒÎ· ‡¯e·Úƒ»¿«¿»¿«∆ƒ¿≈«»
:ÈÏ‚¯a ¯·Ú‡ „BÁÏ ÈzL‡Â ÈÏ Ôzz ‡tÒÎa¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿≈ƒ«¿«¿»

ÈÚNa¯כט ÔÈ·˙Èc ÂNÚ È�a ÈÏ e„·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬»ƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ
˙È ¯·Ú‡c „Ú ˙ÈÁÏa ÔÈ·˙Èc È‡·‡BÓe»»≈¿»¿ƒƒ¿»»«¿≈ƒ«»
:‡�Ï ·‰È ‡�‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ‡�c¯È«¿¿»¿«¿»«¿»¡»»»»≈¿»

aLÓÏ˜�‡ל ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ…«¿»¿∆¿¿ƒ¿¿»»
˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈL˜‡ È¯‡ dÓeÁ˙a ¯aÚÓÏ¿≈¿«ƒ¿≈¬≈«¿≈¿»¡»»»
C„Èa d¯ÒÓÓÏ ÏÈ„a daÏ ˙È ÛÈw˙Â dÁe¯≈¿«ƒ»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk¿»»≈

È˙לא CÓ„˜ ¯ÒÓÓÏ È˙È¯L ÈÊÁ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¬≈»≈ƒ¿ƒ¿«√»»»
˙È ˙¯ÈÓÏ d˙eÎ¯˙Ï È¯L dÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÁÈÒƒ…¿»«¿≈¿≈¿»»≈¿≈«»

:dÚ¯‡«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם יׂשראל(כה) ּכנגד .ּפחּד ּתת אחל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּבלב ּכנען ואנׁשי העּמים, ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָׁשּייראּום

את הּׁשם הּקׁשה אבל לקראתם, יצאּו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָנמס

להם מּלהיֹות ּבחרּבם מּותנּו טֹוב לאמר ְְְִִֵֵֶַָָָֹרּוחם

ּבמׁשה לֹומר ּטעם מה ּכי z˙עבדים. ÏÁ‡ ְֲִִֶַַַַָ»≈≈

È�t ÏÚ E˙‡¯ÈÂ EcÁtÏk ˙Áz ÌÈnÚ‰ «¿¿¿ƒ¿»¿«¿≈»«ƒ««»

,ÌÈÓM‰הּמלכים ּבׁשני רק יּלחם לא והּוא «»»ƒְְְִִִֵֵַַָָֹ

וליהֹוׁשע, ליׂשראל הבטחה היא אבל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻהאּלה,

הרֹואֹות עיני כא) ג (להלן לֹו אמר ֲֵֶֶַַָָּכאׁשר

טעם וזה ¯Lוגו'. ÏÁ‰ארצֹו את לרׁשת ְֶַַ»≈»ְֶֶֶַָ

לא): (פסוק



נה mixac zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g iyiy meil inei xeriy

(äë)íénòä éðt-ìò Eúàøéå Ecçt úz ìçà äfä íBiä©´©¤À¨¥Æ¥³©§§Æ§¦§¨´§½©§¥Æ¨«©¦½
eìçå eæâøå EòîL ïeòîLé øLà íéîMä-ìk úçz©−©¨©¨¨®¦£¤³¦§§Æ¦§£½§¨«§¬§¨−

éðtî:E ¦¨¤«
i"yx£ÌÈÓM‰ŒÏk ˙Áz∑(כה וע"ז כ ח(תענית ׁשעמדה עֹוגלּמד מלחמת ּביֹום למׁשה סיחֹון)ּמה אחרים: הּדבר(ספרים ונֹודע ««»«»»ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּׁשמיםּת ּכל רמב"ן.חת ִַַַָָָ

(åë)Cìî ïBçéñ-ìà úBîã÷ øaãnî íéëàìî çìLàå̈«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´§¥½¤¦−¤´¤
:øîàì íBìL éøác ïBaLç¤§®¦§¥¬¨−¥«Ÿ

i"yx£˙BÓ„˜ ¯a„nÓ∑הּמקֹום צּוני ׁשּלא ּפי על הּתֹורהאף מן סיני, מּמדּבר למדּתי לׁשלֹום, לסיחֹון לקרא ƒƒ¿«¿≈ְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
יקּבלּוה, ׁשּלא לפניו וגלּוי ויׁשמעאל, עׂשו על אֹותּה חּזר ליׂשראל, לּתנּה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשּבא לעֹולם: ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּקדמה
למדּתי מּמ קדמֹות, מּמדּבר אחר: ּדבר ׁשלֹום. ּבדברי סיחֹון את קּדמּתי אני אף ּבׁשלֹום, להם ּפתח כן ּפי על ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָואף
לאמר: ּפרעה אל הּמדּבר מן ׁשלחּתני אּלא הּמצרּיים, את ולׂשרף אחד ּברק לׁשלח היית יכל לעֹולם. ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹׁשּקדמּת

ּבמתּון עּמי!" את ."ׁשּלח ְִֶַַַָ

(æë)ïéîé øeñà àì Cìà Cøca Cøca Eöøàá äøaòà¤§§¨´§©§¤½©¤¬¤©¤−¤¥¥®¬Ÿ¨−¨¦¬
:ìåàîNe§«Ÿ

(çë)éì-ïzz óñka íéîe ézìëàå éðøaLz óñka ìëà́Ÿ¤©¤³¤©§¦¥¸¦Æ§¨©½§¦©²¦©¤¬¤¦¤¦−
:éìâøá äøaòà ÷ø éúéúLå§¨¦®¦©−¤§§¨¬§©§¨«

(èë)éða éì-eNò øLàkíéáàBnäå øéòNa íéáLiä åNò ©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈©«§¦Æ§¥¦½§©´¨¦½
õøàä-ìà ïcøiä-úà øáòà-øLà ãò øòa íéáLiä©«§¦−§¨®©³£¤¤«¡ŸÆ¤©©§¥½¤¨¾̈¤

:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«
i"yx£ÂNÚ È�a ÈÏŒeNÚ ¯L‡k∑לענין אּלא ּבארצם, לעבר לענין ּומיםלא אכל ‡˙Ú„.מכר ¯·Ú‡Œ¯L‡ «¬∆»ƒ¿≈≈»ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ«¬∆∆¡…∆

Ôc¯i‰∑ב "אעּברה על .ארצ"מּוסב ««¿≈ְְְְֶֶַַָָ

(ì)äL÷ä-ék Ba eðøáòä ïBaLç Cìî ïçéñ äáà àìå§´Ÿ¨À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−®¦«¦§¨Á
éäìà ýåýéEãéá Bzz ïòîì Bááì-úà õnàå Bçeø-úà E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ¤§¨½§©²©¦¬§¨«§−

ñ :äfä íBik©¬©¤«

ß a`Îmgpn 'g iyiy mei ß

(àì)éðôì úz éúlçä äàø éìà ýåýé øîàiåïçéñ-úà E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½¤¦−Ÿ
:Böøà-úà úLøì Lø ìçä Böøà-úàå§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤¤©§«

i"yx£EÈ�ÙÏ ˙z È˙lÁ‰∑צּוארֹו על והדריכֹו מׁשה, ׁשל רגליו ּתחת מעלה ׁשל אמֹורּיים ׁשל ׂשר .ּכפה «ƒ…ƒ≈¿»∆ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

CzÏÁ„Âכה CzÚÊ ÔzÓÏ È¯L‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¡»≈¿ƒ«À¿»¿««¿»
Èc ‡iÓL Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓÓÚ Èt‡ ÏÚ««≈«¿«»ƒ¿»¿«»ƒ
:CÓ„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚeÊÈÂ CÚÓL ÔeÚÓLÈƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¬ƒ√»»

ÂÏ˙כו ˙BÓ„˜„ ‡¯a„nÓ ÔÈcbÊ‡ ˙ÈÁÏLe¿»ƒƒ¿«ƒƒ«¿¿»ƒ¿≈¿»
‡ÓÏL ÈÓb˙t ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒƒ«¿»¿∆¿ƒ¿»≈¿»»

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

Ï‡כז ÏÊ‡ ‡Á¯‡a ‡Á¯‡a CÚ¯‡a ¯·Ú‡≈ƒ«¿«¿»¿»¿»¿»¿»≈≈»
:‡Ï‡ÓNe ‡�ÈnÈ ÈËÒ‡∆¿≈«ƒ»¿»»

iÓe‡כח ÏeÎÈ‡Â ÈÏ ÔaÊz ‡tÒÎ· ‡¯e·Úƒ»¿«¿»¿«∆ƒ¿≈«»
:ÈÏ‚¯a ¯·Ú‡ „BÁÏ ÈzL‡Â ÈÏ Ôzz ‡tÒÎa¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿≈ƒ«¿«¿»

ÈÚNa¯כט ÔÈ·˙Èc ÂNÚ È�a ÈÏ e„·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬»ƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ
˙È ¯·Ú‡c „Ú ˙ÈÁÏa ÔÈ·˙Èc È‡·‡BÓe»»≈¿»¿ƒƒ¿»»«¿≈ƒ«»
:‡�Ï ·‰È ‡�‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ‡�c¯È«¿¿»¿«¿»«¿»¡»»»»≈¿»

aLÓÏ˜�‡ל ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ…«¿»¿∆¿¿ƒ¿¿»»
˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈL˜‡ È¯‡ dÓeÁ˙a ¯aÚÓÏ¿≈¿«ƒ¿≈¬≈«¿≈¿»¡»»»
C„Èa d¯ÒÓÓÏ ÏÈ„a daÏ ˙È ÛÈw˙Â dÁe¯≈¿«ƒ»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk¿»»≈

È˙לא CÓ„˜ ¯ÒÓÓÏ È˙È¯L ÈÊÁ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¬≈»≈ƒ¿ƒ¿«√»»»
˙È ˙¯ÈÓÏ d˙eÎ¯˙Ï È¯L dÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÁÈÒƒ…¿»«¿≈¿≈¿»»≈¿≈«»

:dÚ¯‡«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם יׂשראל(כה) ּכנגד .ּפחּד ּתת אחל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּבלב ּכנען ואנׁשי העּמים, ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָׁשּייראּום

את הּׁשם הּקׁשה אבל לקראתם, יצאּו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָנמס

להם מּלהיֹות ּבחרּבם מּותנּו טֹוב לאמר ְְְִִֵֵֶַָָָֹרּוחם

ּבמׁשה לֹומר ּטעם מה ּכי z˙עבדים. ÏÁ‡ ְֲִִֶַַַַָ»≈≈

È�t ÏÚ E˙‡¯ÈÂ EcÁtÏk ˙Áz ÌÈnÚ‰ «¿¿¿ƒ¿»¿«¿≈»«ƒ««»

,ÌÈÓM‰הּמלכים ּבׁשני רק יּלחם לא והּוא «»»ƒְְְִִִֵֵַַָָֹ

וליהֹוׁשע, ליׂשראל הבטחה היא אבל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻהאּלה,

הרֹואֹות עיני כא) ג (להלן לֹו אמר ֲֵֶֶַַָָּכאׁשר

טעם וזה ¯Lוגו'. ÏÁ‰ארצֹו את לרׁשת ְֶַַ»≈»ְֶֶֶַָ

לא): (פסוק



mixacנו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g iyiy meil inei xeriy

(áì):äöäé äîçìnì Bnò-ìëå àeä eðúàø÷ì ïçéñ àöiå©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈¨«§¨

i"yx£ÔÁÈÒ ‡ˆiÂ∑לעזר עֹוג ּבׁשביל ׁשלח לזהלא זה צריכין היּו ׁשּלא ללּמד .לֹו, «≈≈ƒ…ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

(âì)på eðéðôì eðéäìà ýåýé eäðziååéða-úàå Búà C-úàå ©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²§¤¨−̈§¤
:Bnò-ìk̈©«

i"yx£ÂÈ�aŒ˙‡Â∑ּכמֹותֹו ּגּבֹור ּבן לֹו ׁשהיה ּכתיב, .ּבנֹו ¿∆»»ְְְִִֵֶָָ

(ãì)øéò-ìk-úà íøçpå àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ¤¨¦´
:ãéøN eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúî§¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§¨¦«

i"yx£Ì˙Ó∑.ּוכׁשּבאּואנׁשים לֹו, איׁש ּובֹוזזים עליהם, חביבה ׁשהיתה ּבּזה, לׁשֹון לנּו", "ּבזזנּו נאמר: סיחֹון ּבבּזת ¿ƒְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
אם ּכי נטלּו ולא ּובגדים, ּבהמה ּומׁשליכין ּומקרעין ּבעיניהם ּבזּויה והיתה ּומלאים, ׂשבעים היּו ּכבר עֹוג ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹלבּזת

ּבפרׁשת ּבּספרי נדרׁש ּכ ּבּזיֹון, לׁשֹון לנּו", "ּבּזֹונּו נאמר: לכ וזהב, כה)ּכסף ּבּׁשּטים"(במדבר יׂשראל רמב"ן."וּיׁשב ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(äì):eðãëì øLà íéøòä ììLe eðì eðææa äîäaä ÷ø©¬©§¥¨−¨©§́¨®§©¬¤«¨¦−£¤¬¨¨«§

(åì)a øLà øéòäå ïðøà ìçð-úôN-ìò øLà øòøòîìçp ¥«£Ÿ¥¿£¤Á©§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³©©̧©Æ
ìkä-úà epnî äáâN øLà äéø÷ äúéä àì ãòìbä-ãòå§©©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«§¨−¦¤®¤©¾Ÿ

:eðéðôì eðéäìà ýåýé ïúð̈©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«

(æì)éøòå ÷aé ìçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnò-éða õøà-ìà ÷ø©²¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ¨¨®§¨¨©º©³©©ŸÆ§¨¥´
:eðéäìà ýåýé äeö-øLà ìëå øää̈½̈§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£˜aÈ ÏÁ� „ÈŒÏk∑אצל יּבקּכל ‰'.נחל ‰eˆŒ¯L‡ ÏÎÂ∑הּנחנּו לכּבׁש, .ׁשּלא »««««…ֵֶַַַָֹ¿…¬∆ƒ»ְְִִֶַֹֹ

â(à)eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc ìòpå ïôpå©¥´¤©©½©¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¥¹
:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå àeǟ§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

i"yx£ÏÚpÂ ÔÙpÂ∑עלּיה הּוא צפֹון צד .ּכל «≈∆«««ֲִַָָָ

(á)Búà ézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²
ïçéñì úéNò øLàk Bl úéNòå Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ

:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«
i"yx£B˙‡ ‡¯ÈzŒÏ‡∑ׁשּׁשּמׁש זכּות לֹו ּתעמד ׁשּלא מׁשה היה מתירא אּלא אֹותֹו", ּתירא "אל לֹומר הצר לא ּובסיחֹון «ƒ»…ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֻ

ׁשּנאמר יד)לאברהם, עֹוג(בראשית והּוא הּפליט", "וּיבא :. ְְְֱִֶֶַַַַָָָָֹ

dnÚלב ÏÎÂ ‡e‰ ‡�˙eÓc˜Ï ÔÁÈÒ ˜Ù�e¿«ƒ…¿«»»»¿»«≈
:ı‰ÈÏ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»¿»«

ÈÂ˙לג d˙È ‡�ÁÓe ‡�Ó„˜ ‡�‰Ï‡ ÈÈ d¯ÒÓe»¿≈¿»¡»»»√»»»¿≈»»≈¿»
:dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰B�a¿ƒ¿»»«≈

‰‰È‡לד ‡�cÚa È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡�L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»«ƒ
‡ÏÙËÂ ‡iL�e ‡i¯·‚ ÈÂ¯˜ Ïk ˙È ‡�¯n‚Â¿««¿»»»ƒ¿≈À¿«»¿«»¿«¿»

:·ÊLÓ ‡�¯‡L‡ ‡Ï»«¿«¿»¿≈≈

Ècלה ‡iÂ¯˜ È„ÚÂ ‡�Ï ‡�fa ‡¯ÈÚa „BÁÏ¿¿ƒ»«»»»»«¬ƒƒ¿«»ƒ
:‡�L·Î¿«¿»

z¯˜Â‡לו Ô�¯‡„ ‡ÏÁ� ÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ«≈«¬»¿«¿…¿«¿»
Èc ‡z¯˜ ˙Â‰ ‡Ï „ÚÏb „ÚÂ ‡ÏÁ�· È„ƒ¿«¬»¿«ƒ¿»»¬««¿»ƒ
‡�‰Ï‡ ÈÈ ¯ÒÓ ‡Ïk ˙È ‡�pÓ ˙Ù˜¿̇≈«ƒ»»»…»¿«¿»¡»»»

:‡�Ó„√̃»»»

Ïkלז ‡z·¯˜ ‡Ï ÔBnÚ È�· ‡Ú¯‡Ï „BÁÏ¿¿«¿»¿≈«»»∆¿»»
„ÈwÙ Èc ÏÎÂ ‡¯eË ÈÂ¯˜Â ‡˜·eÈ ‡ÏÁ� ÛÈk≈«¬»¿»¿ƒ¿≈»¿…ƒ«ƒ

:‡�‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»

BÚ‚א ˜Ù�e Ô�˙Óc Á¯‡ ‡�˜ÏÒe ‡�È�t˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿∆¿»…«¿«¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ‡�˙eÓc˜Ï Ô�˙Óc ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿«»»»¿»«≈

:ÈÚ¯„‡ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»∆¿∆ƒ

·C„Èב È¯‡ d˙È ÏÁ„˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ»ƒ¿«»≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿∆
‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒÏ ‡z„·Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»

:ÔBaLÁa ·˙È Ècƒ»≈¿∆¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

והּנׁשים מתים עיר ּכל את וּנחרם ְְֲִִִֵֶַַַָָ(לד)

,ּבכ ונצטּוּו האמֹורי, מן ׁשהיּו ְְְְֱִִִֶַַָָָָוהּטף.

העּמים מערי רק טז) כ (להלן ֱִֵֵֶֶַַַָָׁשּנאמר

לא נחלה ל נֹותן אלהי ה' אׁשר ְֱֲֲֵֵֶֶֶַָָֹֹהאּלה

ּפתח כן ּפי על ואף נׁשמה, ּכל ְְְִֵֶַַַַָָָָתחּיה

אפרׁש ּכאׁשר הּמצוה היא ׁשּכ ּבׁשלֹום ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָלהם

לעֹוג אבל י). כ (להלן יתּבר הּׁשם ְְְְֲִֵֶַַַָָּבעזרת

יצא ׁשהּוא לׁשלֹום, קרא לא הּבׁשן ְֶֶֶַָָָָָָָֹמל

ּכלל, ׁשּלֹו לעיר ׁשּבא קדם לּמלחמה ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאליו

(במדבר חּקת זאת ּבסדר הענין ּפרׁשּתי ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֻּוכבר

כא): כא

mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'g iyiy meil inei xeriy

(â)ïLaä-Cìî âBò-úà íb eðãéa eðéäìà ýåýé ïziå©¦¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¹§¨¥À©²¤¬¤«¤©¨−̈
:ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãò eäkpå Bnò-ìk-úàå§¤¨©®©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−¨¦«

(ã)øLà äéø÷ äúéä àì àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬
âBò úëìîî ábøà ìáç-ìk øéò íéML ízàî eðç÷ì-àì«Ÿ¨©−§¥«¦¨®¦¦¬¦Æ¨¤´¤©§½Ÿ©§¤¬¤−

:ïLaa©¨¨«

i"yx£·b¯‡ Ï·Á∑.'טרכֹונין' לפלטין קֹורא אסּתר ּבמגּלת ירּוׁשלמי ּתרּגּום וראיתי טרכֹונא', ּפל 'ּבית מתרּגמינן: ∆∆«¿…ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
הּפרכיא, ארּגב, חבל היכללמדּתי אצל ּדמלכים, הארּגב" "את וכן ׁשמּה, על נקראת ׁשהּמלכּות ּכלֹומר ,מל היכל ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשם נקראת ׁשּכ למדּתי מנחם, ּבן לפקחיה רמליהּו ּבן ּפקח הרגֹו ההּפרכיאמל. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(ä)ãáì çéøáe íéúìc ääáâ äîBç úøöa íéøò älà-ìk̈¥¹¤¨¦¯§ª²Ÿ¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦§¦®©§©²
:ãàî äaøä éæøtä éøòî¥«¨¥¬©§¨¦−©§¥¬§«Ÿ

i"yx£ÈÊ¯t‰ È¯ÚÓ∑וכן חֹומה, ּבלא ּופתּוחֹות ב)ּפרזֹות ירּוׁשלים"(זכריה ּתׁשב ."ּפרזֹות ≈»≈«¿»ƒְְְְְְִֵֵֵַָָָָֹ

(å)íøçä ïBaLç Cìî ïçéñì eðéNò øLàk íúBà íøçpå©©«£¥´½̈©«£¤´¨¦½§¦−Ÿ¤´¤¤§®©«£¥Æ
:óhäå íéLpä íúî øéò-ìk̈¦´§¦½©¨¦−§©¨«

i"yx£Ì¯Á‰∑וכּלֹות הל הוה, .לׁשֹון «¬≈ְְֶַָֹֹ

(æ):eðì eðBfa íéøòä ììLe äîäaä-ìëå§¨©§¥¨²§©¬¤«¨¦−©¬¨«

(ç)éøîàä éëìî éðL ãiî õøàä-úà àåää úòa çwpå©¦©º¨¥³©¦Æ¤¨½̈¤¦©À§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½
:ïBîøç øä-ãò ïðøà ìçpî ïcøiä øáòa øLà£¤−§¥´¤©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ©©¬¤§«

i"yx£„iÓ∑מרׁשּות. ƒ«ְֵ

(è):øéðN Bì-eàø÷é éøîàäå ïéøN ïBîøçì eàø÷é íéðãéö¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½¦§§−§¦«
i"yx£'B‚Â ÔBÓ¯ÁÏ e‡¯˜È ÌÈ�„ˆ∑,ׁשמֹות ארּבעה לֹו הרי חרמֹון", הּוא ׂשיאן "ועדֿהר אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום ƒ…ƒƒ¿¿¿∆¿¿ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

וזֹו יּקרא, ׁשמי על אֹומרת זֹו :ּבכ מתּפארֹות מלכּיֹות ארּבעה ׁשהיּו יׂשראל, ארץ ׁשבח להּגיד לּכתב? הצרכּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻלמה
יּקרא ׁשמי על ּכנען∑È�N¯.אֹומרת ּובלׁשֹון אׁשּכנז ּבלׁשֹון ׁשלג רמב"ן.הּוא ְִִֵֶֶַָ¿ƒְְְְְִִֶֶַַַַ

kÏÓ‡ג ‚BÚ ˙È Û‡ ‡�„Èa ‡�‰Ï‡ ÈÈ ¯ÒÓe¿«¿»¡»»»ƒ»»«»«¿»
‡Ïc „Ú È‰BpÁÓe dnÚ Ïk ˙ÈÂ Ô�˙Ó„¿«¿»¿»»«≈¿ƒƒ«¿»

:·ÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ƒ¿»«≈¿≈≈

Ï‡ד ‡È‰‰ ‡�cÚa È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡�L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»«ƒ»
ÔÈÂ¯˜ ÔÈzL ÔB‰pÓ ‡�·Ò� ‡Ï Èc ‡z¯˜ ˙Â‰¬««¿»ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ‡�BÎ¯Ë CÏt ˙Èa Ïk»≈»»¿»»«¿¿»»¿

:Ô�˙Óa¿«¿»

¯Ìה ¯eL ÔÙwÓ ÔÎÈ¯k ÔÈÂ¯˜ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»»
ÈbÒ ‡iÁˆt ÈÂ¯wÓ ¯a ÔÈ¯aÚÂ ÔÈLc Ô‰ÏÈcƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿≈«¿«»«ƒ

:‡„ÁÏ«¬»

ÔÁÈÒÏו ‡�„·Ú È„ ‡Ók ÔB‰˙È ‡�¯n‚Â¿««¿»»¿¿»ƒ¬«¿»¿ƒ…
‡iL� ‡i¯·‚ ÈÂ¯˜ Ïk ¯Ób ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ«¿»¿∆¿««»ƒ¿≈À¿«»¿«»

:‡ÏÙËÂ¿«¿»

˜¯iÂ‡ז È„ÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ:‡�Ï ‡�fa ¿»¿ƒ»«¬ƒƒ¿«»«»»»»

iÓ„‡ח ‡Ú¯‡ ˙È ‡È‰‰ ‡�cÚa ‡�·Ò�e¿ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ»«¿»ƒ»»
‡�c¯È„ ‡¯·Úa Èc ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈ¯z¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»

:ÔBÓ¯Á„ ‡¯eË „Ú Ô�¯‡„ ‡ÏÁpÓƒ«¬»¿«¿…«»¿∆¿

˜¯‡Ôט È‡¯Ó‡Â ÔÈ¯Ò ÔBÓ¯ÁÏ Ô‡¯˜ È‡�„Èƒ̂…»≈¿»¿∆¿ƒ¿…∆¡…»≈¿»
:‡bÏz ¯eË dÏ≈«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּובמקֹום ׂשרין. לחרמֹון יקראּו צידנים ְְְְְְִִִִֶָֹֹ(ט)

הר עד מח) ד (להלן אֹומר הּוא ֵֵַַַאחר

ׁשמֹות, ארּבע לֹו הרי חרמֹון, הּוא ְְֲִֵֵֶַַׂשיאֹון

מלכּיֹות ארּבע ׁשהיּו יׂשראל ארץ ׁשבח ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻלהּגיד

וזה יּקרא ׁשמי על אֹומר זה ,ּבכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָמתּפארֹות

אּגדה מּדברי רׁש"י לׁשֹון יּקרא, ׁשמי על ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָאֹומר

לז): עקב (ספרי

ÔÎzÈÂעּקר אבל ,ּכ הּזה הּׁשבח ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּבכֹור ּבני צידֹונים ּכי לֹומר ְְִִִֵַַָהּכתּוב

ּבידם ּבהיֹותֹו ׂשריֹון לחרמֹון יקראּו ְְְְְְְְִִִֶַַָָּכנען

אׁשר עכׁשיו ּבּה הּיֹוׁשב והאמֹורי ְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָמּלפנים,

ׂשניר, לֹו יקראּו יׂשראל אֹותֹו ילּכדּו ְְְְְְִִִִֵֵֶָמהם

ׁש ּכמֹו ּכנען ּבלׁשֹון ׁשלג מעידוהּוא רׁש"י ְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

ׁשהּוא ּובעבּור אּונקלּוס, ּתרּגם וכן ְְְְֲִֵֵֶַָָעליו,

יּקרא חרם יהיה הּקרירּות ּומּפני הּׁשלג ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהר

ׂשריֹון ּגם ואּולי ּכּנּוי. ׁשם לֹו והּוא ְְְְִִֵֶַַחרמֹון

וׁשם ,ּכ על ׁשּיֹורה ׁשם הּצידֹונים ְְִִִֵֵֶֶַַָּבלׁשֹון

ׂשיאֹון: ִָָההר

·e˙k‰Â]ׂשניר מראׁש ח) ד (שה"ש ׁשאמר ¿«»ְִֵֶַָֹ

מראׁש ּכּנּויין, ּבׁשני יקראּנּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָֹוחרמֹון,

ּומּכל ׂשניר מראׁש טעמֹו אֹו והחרם, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשּלג

כג) ה (א הּימים ּבדברי ּׁשאמר מה וכן ְְְִִֵֵֶַַַָָָָההר.

עד מּבׁשן ּבארץ יׁשבּו מנּׁשה ׁשבט חצי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּובני

ּגם רבּו, הּמה חרמֹון והר ּוׂשניר חרמֹון ְְְְִֵֶֶַַַַָָּבעל

חרמֹון. הר ׁשהּוא ההר וכל ּוׂשניר ּפרּוׁשֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָּכן

לֹו קראּו מגּדל אֹו עיר חרמֹון", "ּבעל ְְְֲִִֶַַָָָאבל

מהּבעלים: אחד נעבד ׁשם ׁשהיה אֹו ְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבעל,

ÔÎzÈÂהחלפּו ּבארץ יׂשראל היֹות ׁשאחרי ¿ƒ»≈ְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָֻ

ּגדֹול ההּוא ההר והיה קצת, ְְֵַַָָָָָָהּׁשמֹות

ׂשניר, ּבראׁשֹו אׁשר הּגבֹוּה לחלק ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹוקראּו

אחרים הרים הם אֹו חרמֹון. הּׁשני ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָולחלק

וכן ּכן, ורּבים הּתֹורה, אחר ּכן להם ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָקראּו

ז)]: מב (תהלים מצער מהר ְְְִִֵֶַָוחרמֹונים
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(â)ïLaä-Cìî âBò-úà íb eðãéa eðéäìà ýåýé ïziå©¦¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¹§¨¥À©²¤¬¤«¤©¨−̈
:ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãò eäkpå Bnò-ìk-úàå§¤¨©®©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−¨¦«

(ã)øLà äéø÷ äúéä àì àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬
âBò úëìîî ábøà ìáç-ìk øéò íéML ízàî eðç÷ì-àì«Ÿ¨©−§¥«¦¨®¦¦¬¦Æ¨¤´¤©§½Ÿ©§¤¬¤−

:ïLaa©¨¨«

i"yx£·b¯‡ Ï·Á∑.'טרכֹונין' לפלטין קֹורא אסּתר ּבמגּלת ירּוׁשלמי ּתרּגּום וראיתי טרכֹונא', ּפל 'ּבית מתרּגמינן: ∆∆«¿…ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
הּפרכיא, ארּגב, חבל היכללמדּתי אצל ּדמלכים, הארּגב" "את וכן ׁשמּה, על נקראת ׁשהּמלכּות ּכלֹומר ,מל היכל ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשם נקראת ׁשּכ למדּתי מנחם, ּבן לפקחיה רמליהּו ּבן ּפקח הרגֹו ההּפרכיאמל. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(ä)ãáì çéøáe íéúìc ääáâ äîBç úøöa íéøò älà-ìk̈¥¹¤¨¦¯§ª²Ÿ¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦§¦®©§©²
:ãàî äaøä éæøtä éøòî¥«¨¥¬©§¨¦−©§¥¬§«Ÿ

i"yx£ÈÊ¯t‰ È¯ÚÓ∑וכן חֹומה, ּבלא ּופתּוחֹות ב)ּפרזֹות ירּוׁשלים"(זכריה ּתׁשב ."ּפרזֹות ≈»≈«¿»ƒְְְְְְִֵֵֵַָָָָֹ

(å)íøçä ïBaLç Cìî ïçéñì eðéNò øLàk íúBà íøçpå©©«£¥´½̈©«£¤´¨¦½§¦−Ÿ¤´¤¤§®©«£¥Æ
:óhäå íéLpä íúî øéò-ìk̈¦´§¦½©¨¦−§©¨«

i"yx£Ì¯Á‰∑וכּלֹות הל הוה, .לׁשֹון «¬≈ְְֶַָֹֹ

(æ):eðì eðBfa íéøòä ììLe äîäaä-ìëå§¨©§¥¨²§©¬¤«¨¦−©¬¨«

(ç)éøîàä éëìî éðL ãiî õøàä-úà àåää úòa çwpå©¦©º¨¥³©¦Æ¤¨½̈¤¦©À§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½
:ïBîøç øä-ãò ïðøà ìçpî ïcøiä øáòa øLà£¤−§¥´¤©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ©©¬¤§«

i"yx£„iÓ∑מרׁשּות. ƒ«ְֵ

(è):øéðN Bì-eàø÷é éøîàäå ïéøN ïBîøçì eàø÷é íéðãéö¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½¦§§−§¦«
i"yx£'B‚Â ÔBÓ¯ÁÏ e‡¯˜È ÌÈ�„ˆ∑,ׁשמֹות ארּבעה לֹו הרי חרמֹון", הּוא ׂשיאן "ועדֿהר אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום ƒ…ƒƒ¿¿¿∆¿¿ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

וזֹו יּקרא, ׁשמי על אֹומרת זֹו :ּבכ מתּפארֹות מלכּיֹות ארּבעה ׁשהיּו יׂשראל, ארץ ׁשבח להּגיד לּכתב? הצרכּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻלמה
יּקרא ׁשמי על ּכנען∑È�N¯.אֹומרת ּובלׁשֹון אׁשּכנז ּבלׁשֹון ׁשלג רמב"ן.הּוא ְִִֵֶֶַָ¿ƒְְְְְִִֶֶַַַַ

kÏÓ‡ג ‚BÚ ˙È Û‡ ‡�„Èa ‡�‰Ï‡ ÈÈ ¯ÒÓe¿«¿»¡»»»ƒ»»«»«¿»
‡Ïc „Ú È‰BpÁÓe dnÚ Ïk ˙ÈÂ Ô�˙Ó„¿«¿»¿»»«≈¿ƒƒ«¿»

:·ÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ƒ¿»«≈¿≈≈

Ï‡ד ‡È‰‰ ‡�cÚa È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡�L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»«ƒ»
ÔÈÂ¯˜ ÔÈzL ÔB‰pÓ ‡�·Ò� ‡Ï Èc ‡z¯˜ ˙Â‰¬««¿»ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ‡�BÎ¯Ë CÏt ˙Èa Ïk»≈»»¿»»«¿¿»»¿

:Ô�˙Óa¿«¿»

¯Ìה ¯eL ÔÙwÓ ÔÎÈ¯k ÔÈÂ¯˜ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»»
ÈbÒ ‡iÁˆt ÈÂ¯wÓ ¯a ÔÈ¯aÚÂ ÔÈLc Ô‰ÏÈcƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿≈«¿«»«ƒ

:‡„ÁÏ«¬»

ÔÁÈÒÏו ‡�„·Ú È„ ‡Ók ÔB‰˙È ‡�¯n‚Â¿««¿»»¿¿»ƒ¬«¿»¿ƒ…
‡iL� ‡i¯·‚ ÈÂ¯˜ Ïk ¯Ób ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ«¿»¿∆¿««»ƒ¿≈À¿«»¿«»

:‡ÏÙËÂ¿«¿»

˜¯iÂ‡ז È„ÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ:‡�Ï ‡�fa ¿»¿ƒ»«¬ƒƒ¿«»«»»»»

iÓ„‡ח ‡Ú¯‡ ˙È ‡È‰‰ ‡�cÚa ‡�·Ò�e¿ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ»«¿»ƒ»»
‡�c¯È„ ‡¯·Úa Èc ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈ¯z¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»

:ÔBÓ¯Á„ ‡¯eË „Ú Ô�¯‡„ ‡ÏÁpÓƒ«¬»¿«¿…«»¿∆¿

˜¯‡Ôט È‡¯Ó‡Â ÔÈ¯Ò ÔBÓ¯ÁÏ Ô‡¯˜ È‡�„Èƒ̂…»≈¿»¿∆¿ƒ¿…∆¡…»≈¿»
:‡bÏz ¯eË dÏ≈«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּובמקֹום ׂשרין. לחרמֹון יקראּו צידנים ְְְְְְִִִִֶָֹֹ(ט)

הר עד מח) ד (להלן אֹומר הּוא ֵֵַַַאחר

ׁשמֹות, ארּבע לֹו הרי חרמֹון, הּוא ְְֲִֵֵֶַַׂשיאֹון

מלכּיֹות ארּבע ׁשהיּו יׂשראל ארץ ׁשבח ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻלהּגיד

וזה יּקרא ׁשמי על אֹומר זה ,ּבכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָמתּפארֹות

אּגדה מּדברי רׁש"י לׁשֹון יּקרא, ׁשמי על ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָאֹומר

לז): עקב (ספרי

ÔÎzÈÂעּקר אבל ,ּכ הּזה הּׁשבח ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּבכֹור ּבני צידֹונים ּכי לֹומר ְְִִִֵַַָהּכתּוב

ּבידם ּבהיֹותֹו ׂשריֹון לחרמֹון יקראּו ְְְְְְְְִִִֶַַָָּכנען

אׁשר עכׁשיו ּבּה הּיֹוׁשב והאמֹורי ְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָמּלפנים,

ׂשניר, לֹו יקראּו יׂשראל אֹותֹו ילּכדּו ְְְְְְִִִִֵֵֶָמהם

ׁש ּכמֹו ּכנען ּבלׁשֹון ׁשלג מעידוהּוא רׁש"י ְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

ׁשהּוא ּובעבּור אּונקלּוס, ּתרּגם וכן ְְְְֲִֵֵֶַָָעליו,

יּקרא חרם יהיה הּקרירּות ּומּפני הּׁשלג ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהר

ׂשריֹון ּגם ואּולי ּכּנּוי. ׁשם לֹו והּוא ְְְְִִֵֶַַחרמֹון

וׁשם ,ּכ על ׁשּיֹורה ׁשם הּצידֹונים ְְִִִֵֵֶֶַַָּבלׁשֹון

ׂשיאֹון: ִָָההר

·e˙k‰Â]ׂשניר מראׁש ח) ד (שה"ש ׁשאמר ¿«»ְִֵֶַָֹ

מראׁש ּכּנּויין, ּבׁשני יקראּנּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָֹוחרמֹון,

ּומּכל ׂשניר מראׁש טעמֹו אֹו והחרם, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשּלג

כג) ה (א הּימים ּבדברי ּׁשאמר מה וכן ְְְִִֵֵֶַַַָָָָההר.

עד מּבׁשן ּבארץ יׁשבּו מנּׁשה ׁשבט חצי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּובני

ּגם רבּו, הּמה חרמֹון והר ּוׂשניר חרמֹון ְְְְִֵֶֶַַַַָָּבעל

חרמֹון. הר ׁשהּוא ההר וכל ּוׂשניר ּפרּוׁשֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָּכן

לֹו קראּו מגּדל אֹו עיר חרמֹון", "ּבעל ְְְֲִִֶַַָָָאבל

מהּבעלים: אחד נעבד ׁשם ׁשהיה אֹו ְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבעל,

ÔÎzÈÂהחלפּו ּבארץ יׂשראל היֹות ׁשאחרי ¿ƒ»≈ְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָֻ

ּגדֹול ההּוא ההר והיה קצת, ְְֵַַָָָָָָהּׁשמֹות

ׂשניר, ּבראׁשֹו אׁשר הּגבֹוּה לחלק ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹוקראּו

אחרים הרים הם אֹו חרמֹון. הּׁשני ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָולחלק

וכן ּכן, ורּבים הּתֹורה, אחר ּכן להם ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָקראּו

ז)]: מב (תהלים מצער מהר ְְְִִֵֶַָוחרמֹונים
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(é)ìk|äëìñ-ãò ïLaä-ìëå ãòìbä-ìëå øLénä éøò ´Ÿ¨¥´©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ§¨©¨½̈©©§−̈
ïLaa âBò úëìîî éøò éòøãàå: §¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤−©¨¨«

(àé)äpä íéàôøä øúiî øàLð ïLaä Cìî âBò-÷ø ék¦´©º¤´¤©¨À̈¦§©»¦¤¤́¨«§¨¦¼¦¥³
úBnà òLz ïBnò éða úaøa àåä äìä ìæøa Nøò BNøò©§Æ¤´¤©§¤½£´Ÿ¦½§©©−§¥´©®¥¯©©´

:Léà-únàa daçø úBnà òaøàå dkøà̈§À̈§©§©¬©²¨§−̈§©©¦«

i"yx£ÌÈ‡Ù¯‰ ¯˙iÓ∑ׁשּנאמר הּמלחמה, מן ּפלט והּוא קרנים, ּבעׁשּתרֹות וחבריו אמרפל יד)ׁשהרגּו "וּיבא(בראשית : ƒ∆∆»¿»ƒְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
עֹוג זהּו .עֹוגּבאּמת∑LÈ‡Œ˙n‡a.הּפליט", ִֶַָ¿««ƒְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr fi zxaeg zeniyx)

עּמֹון ּבני ּברּבת היא הלא ּברזל, ערׂש ערׂשֹו יא)הּנה קטן(ג, ׁשל עריסה היא,(רשב"ם)ערׂשֹו: הּבׁשן' מלְך 'עֹוג ׁשל ׁשּטתֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

אְך עּמֹון. ּבני רּבת - הּבירה ּבעיר עם, ּברב זֹו ׁשּטה ּופרסם הפיץ והּוא ּברזל'. 'ערׂש הּגּוף, ּבריאּות הּוא העּקר קטּנים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשּבחּנּוְך

מֹותרֹות, אחרי וירּדף הּבן יחטא לא לּמה הכי, ּבלאו ּכי ואמּונה, רּוחנּיּות על מבּססת להיֹות חּייבת הּגּוף ּבריאּות ׁשּגם היא, ְְְְְְֱֱֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻהאמת

ּבחרב והּכהּו קפץ רּבנּו מׁשה ׁשהרי נס, ּבדרְך לא הּטבע, ּבדרְך היתה עֹוג ּומּפלת הּגּוף. ּבבריאּות ּגם ּדבר, ׁשל ּבסֹופֹו ׁשּיפּגע, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּדבר

חקת)ּבקרסּליו פרשת סוף הּבאה(רש"י הּנפׁש, ּבבריאּות ּתלּויה - ּגׁשמי ונּצחֹון - הּגּוף ּבריאּות ּגם לָך: לֹומר טבעית. ּפעּלה ׁשהיא , ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻ

ּבאלקים. ׁשלמה אמּונה ידי רמב"ןעל ְְֱֱִֵֵֶַָָֹ

(áé)-øLà øòøòî àåää úòa eðLøé úàfä õøàä-úàå§¤¨¨¯¤©²Ÿ¨©−§¨¥´©¦®¥«£Ÿ¥º£¤
éðáeàøì ézúð åéøòå ãòìbä-øä éöçå ïðøà ìçð-ìò©©´©©§ÀŸ©«£¦³©©¦§¨Æ§¨½̈¨©¾¦¨«¥¦−

:éãbìå§©¨¦«

i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa e�L¯È ˙‡f‰ ı¯‡‰Œ˙‡Â∑:למעלה חרמֹון"האמּורה הר ועד ארנן Ú¯ÚÓ¯."מּנחל ¿∆»»∆«…»«¿»≈«ƒְְְְְֲִֶַַַַַַָָָֹ≈¬…≈
Ô�¯‡ ÏÁ�ŒÏÚŒ¯L‡∑ירּׁשה לענין אבל ולּגדי", לראּובני "נתּתי על לסֹופֹו, אּלא מקרא ׁשל לראׁשֹו מחּבר אינֹו ¬∆««««¿…ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

היה חרמֹון הר רמב"ן.עד ְֶַַָָ

(âé)éöçì ézúð âBò úëìîî ïLaä-ìëå ãòìbä øúéå§¤̧¤©¦§¨³§¨©¨¨Æ©§¤¤́½¨©¾¦©«£¦−
àøwé àeää ïLaä-ìëì ábøàä ìáç ìk äMðîä èáL¥´¤©«§©¤®´Ÿ¤³¤¨«©§ŸÆ§¨©¨½̈©¬¦¨¥−

:íéàôø õøà¤¬¤§¨¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯ ı¯‡ ‡¯wÈ ‡e‰‰∑אֹותּה לאברהםהיא רמב"ן.ׁשּנתּתי «ƒ»≈∆∆¿»ƒְְִִֶַַָָָָ

Ú„י Ô�˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ÏÎÂ ‡¯LÈÓ ÈÂ¯˜ Ïk…ƒ¿≈≈¿»¿»ƒ¿»¿»¿«¿»«
:Ô�˙Óa ‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ÈÂ¯˜ ÈÚ¯„‡Â ‰ÎÏÒ«¿»¿∆¿∆ƒƒ¿≈«¿¿»»¿¿«¿»

‡zL‡¯יא Ô�˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚ „BÁÏ È¯‡¬≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿»«
‡ÏÊ¯Ù„ ‡Ò¯Ú dÒ¯Ú ‡‰ ‡i¯ab ¯‡MÓƒ¿»ƒ»«»»«¿≈«¿»¿«¿¿»
dk¯‡ ÔÈn‡ ÚLz ÔBnÚ È�a ˙a¯a ‡È‰ ‡Ï‰¬»ƒ¿««¿≈«¿««ƒ»¿«

:CÏÓ ˙n‡a dÈ˙t ÔÈn‡ Úa¯‡Â¿«¿««ƒ¿»«¿««¿«

‰‰È‡יב ‡�cÚa ‡�˙È¯È ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»»¿ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ
‡¯eË ˙ebÏÙe Ô�¯‡„ ‡ÏÁ� ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ««¬»¿«¿…«¿»
Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ˙È·‰È È‰BÂ¯˜Â „ÚÏ‚„¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈

:„‚„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»¿»

„BÚ‚יג ‡˙ÂkÏÓ Ô�˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ¯‡Le¿»ƒ¿»¿»¿«¿»«¿¿»»¿
CÏt ˙Èa Ïk ‰M�Ó„ ‡Ë·L ˙e‚lÙÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿«∆…≈»«
‡Ú¯‡ È¯˜˙Ó ‡e‰‰ Ô�˙Ó ÏÎÏ ‡�BÎ¯Ë¿»»¿»«¿»«ƒ¿¿≈«¿»

:‡i¯a‚ƒ»«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּיתר נׁשאר הּבׁשן מל עֹוג רק ּכי ְִִִֶֶֶֶַַַָָ(יא)

וגו'. ּברזל ערׂש ערׂשֹו הּנה ְְְִִֵֶֶֶַַָָהרפאים

נקרא זה עֹוג ּכי להּגיד ׁשּבא הּכתּוב, ְְְִִִִֶֶַַַָָָענין

אבל עליהם, מל ּכי ּבעבּור האמֹורי ֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָמל

על ּולהּגיד הּוא, הרפאים מן עצמֹו ְְְִִִַַַָָהּוא

ורם ּגדֹול עם הרפאים היּו ּכי וגדלֹו ְְְְְִִַָָָָָָָּגבהֹו

יסּבל לא ּברזל, ערׂש ערׂשֹו ּכי אמר ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֹּכענקים,

והּוא אדם, ּבני ּכׁשאר עצים ערׂש ְְְִִֵֵֶֶָָָאֹותֹו

וכאׁשר מֹוׁשבֹו, עיר ׁשהיתה רּבה ְְְֲִִֶֶַַָָָָּבעיר

נזּכר ּכאׁשר הרפאים את עּמֹון ּבני ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָהׁשמידּו

לבּדֹו הּוא נּצל עירֹו ונלּכדה כא) (ב ְְְְְְִִִַַַָָלמעלה

ׁשּנאמר וזהּו iÓ˙¯מּידם, ¯‡L� ‚BÚ ˜¯ Èk ְֱִֶֶֶַָָƒ«ƒ¿«ƒ∆∆

:ÌÈ‡Ù¯‰»¿»ƒ

‰p‰Âעּתה היא אׁשר ּברּבה ׁשּמה מּטתֹו נׁשארה ¿ƒ≈ְְֲֲִִִֶַַָָָָָָ

ּכי לעדּות אֹותּה קּימּו והעּמֹונים עּמֹון, ְְְְִִִִֵֵַַָָלבני

אׁשר הּגּבֹור והאיׁש ורם, ּגדֹול עם ְְֲִִִִֶַַָָָָהׁשמידּו

לכדּו ּכאּלֹונים הּוא וחסן ּגבהֹו ארזים ְְְְֲִִַַָָָָָֹֹּכגבּה

טעם וזה מלכּותֹו. הּנה"‰p‰",מּמּנּו ּכלֹומר ְְִֶֶַַַƒ≈ְִֵַ

ּורחבה וארּכה ּברזל ערׂש ׁשהיא קּימת ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהעדּות

ערׂשֹו ּכי עּמֹון, ּבני ּברּבת היא וקּימת ְְְְְִִֵֶֶַַַַַֹמאד

ואבדה: לׁשלל היתה ּבעׁשּתרֹות ְְְְְְֲֶַָָָָָָָאׁשר

.LÈ‡ ˙n‡a ÌÚËÂּכמֹו אדם, ּבבני הּגדֹול ¿««¿««ƒְְִֵַָָָ

ועל ב). ב (מא לאיׁש והיית ְְְְְִִַַָָָָוחזקּת

איׁש, ּבאּמת אּונקלּוס, ‰‡LÈ,ּדעת ˙n‡a ְְְִַַַַ¿««»ƒ

¯·„Ó·) „Á‡ N·k‰ ˙‡ ÔÎÂ .CÏÓ Ìeb¯˙Â¿«¿¿«¿≈∆«∆∆∆»

(„ ÁÎוכן לג), יט (בראשית הּוא ּבלילה ,ְְֵַַָ

עצמֹו: עֹוג ּבאּמת ּכלֹומר ְְְִַַַַַרּבים,

את ההוא. ּבעת ירׁשנּו הּזאת הארץ ואת ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ(יב)

ארנֹון מּנחל למעלה, האמּורה הּזאת ְְְֲִֶַַַַַָָָָָֹהארץ

ההוא. ּבעת ירׁשנּו ח) (פסוק חרמֹון הר ְְִֵֶַַַַָָעד

מחּבר אינֹו ארנֹון, נחל על אׁשר ְְֲֲֵֵֵֶַַַַָֹֻמערער

לסֹופֹו אּלא מקרא ׁשל �˙Èzלראׁשֹו ÏÚ ְְְִֶֶָָֹ«»«ƒ

,È„bÏÂ È�·e‡¯Ïחרמֹון עד ירּוׁשה, לענין אבל »≈ƒ¿«»ƒְְְְֲִֶַַָָ

רׁש"י: לׁשֹון ִַָָָהיה,

ÔBÎp‰Âׁשּירׁשנּו הּזאת הארץ ואת יאמר ּכי ּבעיני ¿«»ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

וכן לראּובני, נתּתי מערֹוער, ההיא ְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָּבעת

כ), יח (שמות בּה ילכּו הּדר את להם ְְְֵֶֶֶֶַַָָָוהֹודעּת

רּבים: ְִֵַוכן

יּקרא ההּוא הּבׁשן לכל הארּגב חבל ּכל ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ(יג)

לכל הארּגב חבל וכל ּפרּוׁש רפאים. ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹארץ

ּכלׁשֹון רפאים, ארץ נקרא הּוא אׁשר ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָהּבׁשן

קיׁש ּבן וׁשאּול הראה ׁשמּואל ההקּדיׁש ְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹוכל

mixac zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'h ycew zayl inei xeriy

(ãé)ìeáb-ãò ábøà ìáç-ìk-úà ç÷ì äMðî-ïa øéàé̈¦´¤§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤©§½Ÿ©§¬
úeç ïLaä-úà BîL-ìò íúà àø÷iå éúëònäå éøeLbä©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧©§³¤©¨¨Æ©´Ÿ

:äfä íBiä ãò øéàé̈¦½©−©¬©¤«

ß a`Îmgpn 'h ycew zay ß

(åè):ãòìbä-úà ézúð øéëîìe§¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«

(æè)bä-ïî ézúð éãbìå éðáeàøìåCBz ïðøà ìçð-ãòå ãòì §¨«¥¦̧§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©©§½Ÿ¬
:ïBnò éða ìeáb ìçpä ÷aé ãòå ìáâe ìçpä©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬©«

i"yx£Ï·‚e ÏÁp‰ CBz∑,לׂשפתֹו מעבר ועד הּנחל מּכאןּכל ויֹותר ּבכלל ועד עד .ּכלֹומר «««¿Àְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

(æé)íé äáøòä íé ãòå úøpkî ìáâe ïcøiäå äáøòäå§¨«£¨−̈§©©§¥´§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ¨´
:äçøæî äbñtä úcLà úçz çìnä©¤½©©²©©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨

i"yx£˙¯pkÓ∑,היה הּמערבי הּירּדן ּכנגּדם.מעבר הּירּדן רחב ּבגֹורלם ונפל הּמזרחי, הּירּדן מעבר ּגד ּבני ונחלת ƒƒ∆∆ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
לֹו ּומעבר הּירּדן ּוגבל", "והּירּדן ׁשּנאמר: וזהּו ּכּנרת, עד לׂשפתֹו, מעבר .ועֹוד ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֻ

(çé)ïúð íëéäìà ýåýé øîàì àåää úòa íëúà åöàå̈«£©´¤§¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À¨©̧
éðôì eøáòz íéöeìç dzLøì úàfä õøàä-úà íëì̈¤¹¤¨¨³¤©ŸÆ§¦§½̈£¦´©«©§À¦§¥²

:ìéç-éða-ìk ìàøNé-éða íëéçà£¥¤¬§¥«¦§¨¥−¨§¥¨«¦
i"yx£ÌÎ˙‡ Âˆ‡Â∑וגד ראּובן מדּברלבני ‡ÌÎÈÁ.היה È�ÙÏ∑לפי לּמלחמה, יׂשראל לפני הֹולכים היּו הם »¬«∆¿∆ְְְְִֵֵֵַָָָƒ¿≈¬≈∆ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָ

ׁשּנאמר לפניהם, נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים, לג)ׁשהיּו קדקד":(דברים אף זרֹוע ."וטרף ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(2321 'nr c n"cyz zeiecreezd ± n"cyz mixac t"y zgiy)

אחיכם לפני ּתעברּו יח)חלּוצים קדקד(ג, אף זרֹוע וטרף ׁשּנאמר . . . ּגּבֹורים ּב'כיּבּוׁש(רש"י)ׁשהיּו לעסק חּייב יהּודי ּכל ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

עליהם: להתּגּבר ׁשּיׁש מניעֹות סּוגי ׁשני וקּיימים יׂשראל'. 'ארץ מּמּנּו ולעׂשֹות ּבעֹולם' 'חלקו את לכּבׁש עליו – קדקדהארץ' ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

עניניו על לוּתר לֹו ּׁשּקׁשה ּגׁשמית, מניעה על רֹומז ּוזרֹוע זֹו, מלחמה ללחם ּבכחֹו ׁשאין לאדם לֹו ׁשּנדמה ׂשכלית, מניעה על ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹרֹומז

הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים והיּו זה. ּבכּבּוׁש לעסק ּכדי אחתהּגׁשמּיים כ)ּבמּכה לג, ברכה ה'ּזרֹוע'(רש"י עם לעסק זמן אין ּכלֹומר: , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹ

ואכל 'חטף להיֹות צריְך אּלא הּברּורים, ּבעבֹודת סדר אין הּזה ׁשּבּזמן וכּידּוע, מסּדר. ּבסדר עצמֹו, ּבפני ה'ראש' ועם עצמֹו ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻּבפני

ּוׁשתי'. ְֲֵֹחטף

(èé)íëì áø äð÷î-ék ézòãé íëð÷îe íëtèå íëéLð ÷øÂ©§¥¤´§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦¦«¦§¤¬©−¨¤®
:íëì ézúð øLà íëéøòa eáLé¥«§Æ§¨´¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 14 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

oaE`x ipaE cB ipA zprhl dAQd©¦¨§©£©§¥¨§¥§¥

לכם רב ּכי־מקנה יט)ידעּתי (ג, ָ�ְְִִִֶַֽ��ַָ�ֶ
יהֹונתן א)ּבתפארת לב, הּללּו(מטות ׁשבטים לׁשני ּדוקא לּמה טעם לתת "יׁש הּׁשבטיםמקׁשה: ּד"ׁשני ּומתרץ רב"? מקנה היה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

CÏtיד ˙Èa Ïk ˙È ·ÈÒ� ‰M�Ó ¯a ¯È‡È»ƒ«¿«∆¿ƒ»»≈»«
‡¯˜e ÒB¯È˜Ù‡Â ‰‡¯eLb ÌeÁz „Ú ‡�BÎ¯Ë¿»»«¿¿»»¿«¿≈¿»
„Ú ¯È‡È È�¯Ùk Ô�˙Ó ˙È dÓL ÏÚ ÔB‰˙È»¿«¿≈»«¿»«¿»≈»ƒ«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

ÚÏb„:טו ˙È ˙È·‰È ¯ÈÎÓÏe¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»

È·‰È˙טז „‚„ ‡Ë·LÏe Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿»ƒ
ÌeÁ˙e ‡ÏÁ� Bb Ô�¯‡„ ‡ÏÁ� „ÚÂ „ÚÏb ÔÓƒƒ¿»¿««¬»¿«¿…«¬»¿

:ÔBnÚ È�a ÌeÁz ‡ÏÁ�„ ‡˜·eÈ „ÚÂ¿«¿»¿«¬»¿¿≈«

ÚÂ„יז ¯ÒB�bÓ dÓeÁ˙e ‡�c¯ÈÂ ‡¯LÈÓe≈¿»¿«¿¿»¿≈ƒ≈«¿«
CtLÓ ˙BÁz ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ‡¯LÈÓ„ ‡nÈ«»¿≈¿»«»¿ƒ¿»¿«¿«

:‡Á�È„Ó ‡˙Ó¯Ó¿»»»«ƒ¿»

ÈÈיח ¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡�cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ¿≈»¿»
d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿«¿»«¿»»»¿≈¿«
Ïk Ï‡¯NÈ È�a ÔBÎÈÁ‡ Ì„˜ Ôe¯aÚz ÔÈÊ¯ÊÓ¿»¿ƒ«¿¿√»¬≈¿≈ƒ¿»≈»

:‡ÏÈÁ ÈÊ¯ÊÓ¿»¿≈≈»

Ú„È�‡יט ÔBÎ¯ÈÚ·e ÔBÎÏÙËÂ ÔBÎÈL� „BÁÏ¿¿≈¿«¿¿¿ƒ¿¿«¿»
Èc ÔBÎÈÂ¯˜a Ôe·˙È ÔBÎÏ ÈbÒ ¯ÈÚ· È¯‡¬≈¿ƒ«ƒ¿≈¿¿ƒ¿≈ƒ

:ÔBÎÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(עזרא נכרּיֹות נׁשים ההׁשיבּו כח), כו ְִִִַָָ(דהי"א

רּבים: וכן אׁשר, ּבמקֹום ּבהם ׁשהה"א יז), ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָי

‰È‰Âעֹוג ׁשם על רפאים ארץ מּכלל נקרא ¿»»ְְְִִִֵֶֶַַָָ

מּתחּלה ׁשהיתה מּפני אֹו ּבּה. ְְְִִִֵֵֶַָָָָהּמֹול

הּיֹוׁשב והעם הּוא ּכי לעֹוג, ונׁשארה ְְְְְֲִִִֵַָָָָָלרפאים,

הרפאים: מּיתר ְִִֶֶָָָּבּה
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(ãé)ìeáb-ãò ábøà ìáç-ìk-úà ç÷ì äMðî-ïa øéàé̈¦´¤§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤©§½Ÿ©§¬
úeç ïLaä-úà BîL-ìò íúà àø÷iå éúëònäå éøeLbä©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧©§³¤©¨¨Æ©´Ÿ

:äfä íBiä ãò øéàé̈¦½©−©¬©¤«

ß a`Îmgpn 'h ycew zay ß

(åè):ãòìbä-úà ézúð øéëîìe§¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«

(æè)bä-ïî ézúð éãbìå éðáeàøìåCBz ïðøà ìçð-ãòå ãòì §¨«¥¦̧§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©©§½Ÿ¬
:ïBnò éða ìeáb ìçpä ÷aé ãòå ìáâe ìçpä©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬©«

i"yx£Ï·‚e ÏÁp‰ CBz∑,לׂשפתֹו מעבר ועד הּנחל מּכאןּכל ויֹותר ּבכלל ועד עד .ּכלֹומר «««¿Àְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

(æé)íé äáøòä íé ãòå úøpkî ìáâe ïcøiäå äáøòäå§¨«£¨−̈§©©§¥´§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ¨´
:äçøæî äbñtä úcLà úçz çìnä©¤½©©²©©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨

i"yx£˙¯pkÓ∑,היה הּמערבי הּירּדן ּכנגּדם.מעבר הּירּדן רחב ּבגֹורלם ונפל הּמזרחי, הּירּדן מעבר ּגד ּבני ונחלת ƒƒ∆∆ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
לֹו ּומעבר הּירּדן ּוגבל", "והּירּדן ׁשּנאמר: וזהּו ּכּנרת, עד לׂשפתֹו, מעבר .ועֹוד ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֻ

(çé)ïúð íëéäìà ýåýé øîàì àåää úòa íëúà åöàå̈«£©´¤§¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À¨©̧
éðôì eøáòz íéöeìç dzLøì úàfä õøàä-úà íëì̈¤¹¤¨¨³¤©ŸÆ§¦§½̈£¦´©«©§À¦§¥²

:ìéç-éða-ìk ìàøNé-éða íëéçà£¥¤¬§¥«¦§¨¥−¨§¥¨«¦
i"yx£ÌÎ˙‡ Âˆ‡Â∑וגד ראּובן מדּברלבני ‡ÌÎÈÁ.היה È�ÙÏ∑לפי לּמלחמה, יׂשראל לפני הֹולכים היּו הם »¬«∆¿∆ְְְְִֵֵֵַָָָƒ¿≈¬≈∆ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָ

ׁשּנאמר לפניהם, נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים, לג)ׁשהיּו קדקד":(דברים אף זרֹוע ."וטרף ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(2321 'nr c n"cyz zeiecreezd ± n"cyz mixac t"y zgiy)

אחיכם לפני ּתעברּו יח)חלּוצים קדקד(ג, אף זרֹוע וטרף ׁשּנאמר . . . ּגּבֹורים ּב'כיּבּוׁש(רש"י)ׁשהיּו לעסק חּייב יהּודי ּכל ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

עליהם: להתּגּבר ׁשּיׁש מניעֹות סּוגי ׁשני וקּיימים יׂשראל'. 'ארץ מּמּנּו ולעׂשֹות ּבעֹולם' 'חלקו את לכּבׁש עליו – קדקדהארץ' ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

עניניו על לוּתר לֹו ּׁשּקׁשה ּגׁשמית, מניעה על רֹומז ּוזרֹוע זֹו, מלחמה ללחם ּבכחֹו ׁשאין לאדם לֹו ׁשּנדמה ׂשכלית, מניעה על ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹרֹומז

הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים והיּו זה. ּבכּבּוׁש לעסק ּכדי אחתהּגׁשמּיים כ)ּבמּכה לג, ברכה ה'ּזרֹוע'(רש"י עם לעסק זמן אין ּכלֹומר: , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹ

ואכל 'חטף להיֹות צריְך אּלא הּברּורים, ּבעבֹודת סדר אין הּזה ׁשּבּזמן וכּידּוע, מסּדר. ּבסדר עצמֹו, ּבפני ה'ראש' ועם עצמֹו ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻּבפני

ּוׁשתי'. ְֲֵֹחטף

(èé)íëì áø äð÷î-ék ézòãé íëð÷îe íëtèå íëéLð ÷øÂ©§¥¤´§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦¦«¦§¤¬©−¨¤®
:íëì ézúð øLà íëéøòa eáLé¥«§Æ§¨´¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 14 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

oaE`x ipaE cB ipA zprhl dAQd©¦¨§©£©§¥¨§¥§¥

לכם רב ּכי־מקנה יט)ידעּתי (ג, ָ�ְְִִִֶַֽ��ַָ�ֶ
יהֹונתן א)ּבתפארת לב, הּללּו(מטות ׁשבטים לׁשני ּדוקא לּמה טעם לתת "יׁש הּׁשבטיםמקׁשה: ּד"ׁשני ּומתרץ רב"? מקנה היה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

CÏtיד ˙Èa Ïk ˙È ·ÈÒ� ‰M�Ó ¯a ¯È‡È»ƒ«¿«∆¿ƒ»»≈»«
‡¯˜e ÒB¯È˜Ù‡Â ‰‡¯eLb ÌeÁz „Ú ‡�BÎ¯Ë¿»»«¿¿»»¿«¿≈¿»
„Ú ¯È‡È È�¯Ùk Ô�˙Ó ˙È dÓL ÏÚ ÔB‰˙È»¿«¿≈»«¿»«¿»≈»ƒ«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

ÚÏb„:טו ˙È ˙È·‰È ¯ÈÎÓÏe¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»

È·‰È˙טז „‚„ ‡Ë·LÏe Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿»ƒ
ÌeÁ˙e ‡ÏÁ� Bb Ô�¯‡„ ‡ÏÁ� „ÚÂ „ÚÏb ÔÓƒƒ¿»¿««¬»¿«¿…«¬»¿

:ÔBnÚ È�a ÌeÁz ‡ÏÁ�„ ‡˜·eÈ „ÚÂ¿«¿»¿«¬»¿¿≈«

ÚÂ„יז ¯ÒB�bÓ dÓeÁ˙e ‡�c¯ÈÂ ‡¯LÈÓe≈¿»¿«¿¿»¿≈ƒ≈«¿«
CtLÓ ˙BÁz ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ‡¯LÈÓ„ ‡nÈ«»¿≈¿»«»¿ƒ¿»¿«¿«

:‡Á�È„Ó ‡˙Ó¯Ó¿»»»«ƒ¿»

ÈÈיח ¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡�cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ¿≈»¿»
d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿«¿»«¿»»»¿≈¿«
Ïk Ï‡¯NÈ È�a ÔBÎÈÁ‡ Ì„˜ Ôe¯aÚz ÔÈÊ¯ÊÓ¿»¿ƒ«¿¿√»¬≈¿≈ƒ¿»≈»

:‡ÏÈÁ ÈÊ¯ÊÓ¿»¿≈≈»

Ú„È�‡יט ÔBÎ¯ÈÚ·e ÔBÎÏÙËÂ ÔBÎÈL� „BÁÏ¿¿≈¿«¿¿¿ƒ¿¿«¿»
Èc ÔBÎÈÂ¯˜a Ôe·˙È ÔBÎÏ ÈbÒ ¯ÈÚ· È¯‡¬≈¿ƒ«ƒ¿≈¿¿ƒ¿≈ƒ

:ÔBÎÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(עזרא נכרּיֹות נׁשים ההׁשיבּו כח), כו ְִִִַָָ(דהי"א

רּבים: וכן אׁשר, ּבמקֹום ּבהם ׁשהה"א יז), ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָי

‰È‰Âעֹוג ׁשם על רפאים ארץ מּכלל נקרא ¿»»ְְְִִִֵֶֶַַָָ

מּתחּלה ׁשהיתה מּפני אֹו ּבּה. ְְְִִִֵֵֶַָָָָהּמֹול

הּיֹוׁשב והעם הּוא ּכי לעֹוג, ונׁשארה ְְְְְֲִִִֵַָָָָָלרפאים,

הרפאים: מּיתר ְִִֶֶָָָּבּה
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חּבבּו ולא הּבהמֹות, ּדׁשחטּו הּׁשבטים ׁשאר מה־ּׁשאין־ּכן מּמצרים. הביאּו מאׁשר להם היה רב מקנה ּולכְך הּמן, את חּבבּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּללּו

ּפעם". ּבכל לאכלֹו הּמן ְְְֶַַַָָָאת

רב, מקנה להם היה ׁשעל־ידי־זה זה מּצד רק היתה לא יׂשראל, לארץ לּכנס רצּו ׁשּלא לזה ּגרמה הּמן ּדחּבת ּדהא לבאר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹויׁש

יֹותר. עמק ענין ּגם ּבזה היה ְִֵֶֶַָָָָָָֹאּלא

מצינּו ּבּמן אְך טעמים, ּכּמה הּיֹותר ּולכל אחד טעם רק לֹו יׁש ּגׁשמי, מאכל ּכל א)ּדהּנה עה, טעמים"(יומא ּכּמה ּבֹו מֹוצאין . . "הּמן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

הּׁשמים" מן "לחם היה הּמן ּכי הפּכּיים, טעמים ּבֹו ׁשהיּו טעמים", לכּמה מתהּפְך "הּמן ׁשם איתא מּזֹו טז,ד)ויתירה לחם(בשלח – ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּגׁשמּיֹות. הגּבלֹות ּבֹו היּו לא ולכן ְְְִִֵַַָָָָֹרּוחני,

ּגׁשמּיים ּבענינים לעסק יצטרכּו ׁשם ּכי יׂשראל, לארץ להּכנס ירצּו ׁשּלא להם ּגרם זה רּוחני", ּב"לחם מרּגלים ׁשהיּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻּומּכיון

ויכֹולים ּדֹומה, טרּדה זֹו ּבעבֹודה אין ּכי צאן, רֹועי ולהיֹות הּירּדן ּבעבר להּׁשאר ורצּו ּבזה. וכּיֹוצא ולזרע לחרׁש ּכמֹו ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹו"ארצּיים",

ּבהּקּב"ה. ּדבּוקים ּתמיד ְְְִִִַָָָלהיֹות

(ë)ýåýé çéðé-øLà ãò|íëk íëéçàìíä-íâ eLøéå Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´©¥½
ïcøiä øáòa íäì ïúð íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−§¥´¤©©§¥®

íëì ézúð øLà BúMøéì Léà ízáLå: §©§¤À¦ µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦¨¤«

(àë)éðéò øîàì àåää úòa éúéeö òeLBäé-úàåE §¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ¥¤´
ì íëéäìà ýåýé äNò øLà-ìk úà úàøäéðL ¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ

øLà úBëìînä-ìëì ýåýé äNòé-ïk älàä íéëìnä©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½£¤¬
:änL øáò äzà©−̈Ÿ¥¬¨«¨

(áë):íëì íçìpä àeä íëéäìà ýåýé ék íeàøéz àì−Ÿ¦«¨®¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬¨¤«

סימן. מלכי"ה פסוקים. דבריםק"ה פרשת חסלת

‡Ûכ Ôe˙¯ÈÂ ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈÁ‡Ï ÈÈ ÁÈ�È Èc „Ú«ƒ¿ƒ«¿»«¬≈¿»¿¿≈¿«
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Èc d˙z¯ÈÏ ¯·b Ôe·e˙˙e ‡�c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿¿«ƒÀ¿≈ƒ

:ÔBÎÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿

ÓÈÓÏ¯כא ‡È‰‰ ‡�cÚa ˙È„wt ÚeLB‰È ˙ÈÂ¿»¿««≈ƒ¿ƒ»»«ƒ¿≈»
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ÏÎÏ ÈÈ „aÚÈ Ôk ÔÈl‡‰ ‡iÎÏÓ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈«¿«»»ƒ≈≈«¿≈¿»¿»

:Ôn˙Ï ¯·Ú z‡ Èc ‡˙ÂkÏÓ«¿¿»»ƒ«¿»≈¿«»

‡ÔBÎ‰Ïכב ÈÈ È¯‡ ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿¬ƒ¿¬≈¿»¡»¬
Ò Ò Ò:ÔBÎÏ ÁÈ‚È d¯ÓÈÓ≈¿≈¿ƒ«¿

áò÷ 'îò ïî÷ì äñôãð íéøáã úùøôì äøèôä



סי

לשבוע פרשת דברים תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ג' מנחם אב
מפרק יח

עד סוף פרק כב 

יום רביעי - ו' מנחם אב
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שני - ד' מנחם אב
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום חמישי - ז' מנחם אב
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שלישי - ה' מנחם אב
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שישי - ח' מנחם אב
מפרק מד

עד סוף פרק מח

שבת קודש - ט' מנחם אב
פרק כ 

מפרק מט עד סוף פרק נד

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 



a`Îmgpnסב 'b oey`x mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב ג' ראשון יום
אגרתא ,aw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äëøáá ïéçúåô à,204 'nr cr.ùôðáù

ùãå÷ä úøâà1

.àr"p l"f xagnd oe`bd ipa mipaxd mipiivn ,"`ipz"d xtql mznkqda

qxhpew"d mb llek) "ycewd zxb`" ipniq lky ,("`ipz"l "`ean"a dqtcp)

cewd zxb`" ixg` `ad "oexg`azka eazkp .(eixg`ly ycewd zexb`e "y

ly yecwd epeylae eycw ci

" myd .owfd epaxzxb`"ycewd

mipniqd aexy iptn ,ozip

md ,df wlgayzexb`eglypy

(miciqg l`) owfd epax ici lr

da ekli jxcd 'd mrl zexedl"

df llbae ,"oeyri xy` dyrnde

oe`bd ipa ,mipaxd e`vn

zexb` sxvl oekpl ,xagnd

."`ipz"d xtql el` ycew

,dpey`xd zxb`d zligza

cr bedpy bdpn) miciqg oia minid mze`a owzpy bdpnd zece` xaecn

itke) q"yd z` miwlgn ,miciqg ly "oipn" e` xir lkay ,(ep` epinil

oipra aey owfd epax oc my - "oexg` qxhpew" seqa `aenydfoi` m`ay -

lr ,(xg` "oipn"n miyp` mdil` mitxvn ,jkl miyp` witqn cg` "oipn"a

z`xwl ycgn dwelgde meiqd z`y bedpe .dpyd jyna eze` cenll zpn

.zaha c"ka e` elqka h"ia mikxer - d`ad dpyd

myky ,(q"yd meiq zrya) zeax minrt xak xaic `"hily iaxd]

dk`ln dze` oi` m` ixd ,miyp` ipy ici lr zaya ziyrpd dk`lnay

z` dyr mdn cg` lky xacd `xwp ,mdn cg` ici lr zeyridl dlekilk

dk`lnd2miyrp q"yd meiqe cenily oeeiky ,df oipr iabl mb xacd jk -

lk z` cenli cg` lky rpnpd one) dwelga mitzzynd dl` lk ici lr

.[q"yd lk z` milyde cnl cg` lk eli`k df ixd ,(zg` dpya q"yd

siqen ,dt lray dxezay zekldd cenily ,owfd epax xiaqn ef zxb`a

zeppeazdae dbyda ziniptd ezceara mb icedi ly eytpa (zelrzd) ielir

dnypd z` xfe` dfe ,ely 'd z`xie 'd zad` ly zexxerzdae ,'ied zelcba

.eizecne elky ,icedi ly eale ey`x z` mb aviine dxeaba

g"yz oqipa 'a) eizegiyn zg`a r"p v"iixd iaxd xtiq ,ef zxb` zece`3:(

x"en`` w"k ced xn` ,da`eyd zia zgny zecreezda ,g"nxz zpya

miwlg dylya owfd epax azk "dkxaa oigzet" ycewd zxb` z`y ,w"dxd

zkll hilgd owfd epax w"k cedyk - dpey`xd mrta .zepey mipya

zpiga ode" cr "dkxaa oigzet" zexxerzdÎwzt eikpegnl ozp f` ,yhixfnl

bde zerexfdyhixfnn ay owfd epax w"k cedyk - dipyd mrta ."ytpay se

exen zkxaae aehÎmyÎlrad epxen zcewta ,yhixfnn cibnd w"k ced eaxe

i"g yecwd4eznyp zcixi zxhn - owfd epax w"k ced - `ed in dlib ,

azk - jka zexeywd zeipgex zeytp zepkqe dlecbd zeixg`de dyecwd

"ozepd `ed in j`"n ycewd zxb` ly ipyd dwlg z` owfd epax w"k ced

."ytpd ievin cr" cr

,epal xtqn owfd epax w"k ced

,irvn`d x"enc` w"k ced

x"enf`` w"k ced ,eckple

eizeieeg z` ,"wcv gnv" w"dxd

zepey`xd mipya zeiniptd

axd exen el xqne riced f`n

epax exen ly zegilyd cibnd

dpen`d .aehÎmyÎlrad

epax w"k ced xne` ,dheytd

axd icinlz ,epl dzidy ,owfd

cgi ,cibnd axd w"ka ,cibnd

lk z` rval ,fer swez il dwiprd ,eil` ytp zexiqn ly zexqnzdd mr

xeark .zizenvre zinipt ytp zexiqnae xenb weica cibnd epax ly eiieeiv

ixd ,mipey miaeyiae zexiira eayiizd ,iicinlz ,mikxa`dyk ,mipy dnk

myd zxfra ,rval icke ,cibnd epax w"k ilr lihdy dqnrnd ilbxl

zxb`a iztqed - df mlerl iznyp zcixi ly ziniptd dpeekd z` ,jxazi

oebke 'ek zezaya j` .`pe `p 'ek mrtd dzre" rhwd z` "dkxaa oigzet"

."'eke dxez `l` aeh oi`e 'ek `c

áBè ék 'äì úBãBäìe Cøáì ,äëøáa ïéçúBt5.äáBè äòeîL §¦¦§¨¨§¨¥§©¦§¨¨
¯ ,éLôð éçzå äòîL,iytp z` dziigdy daeh dreny izrny ¨§¨©§¦©§¦

¯ ,äøBz àlà áBè ïéà,dxezl `id dpeekd "aeh" mixne`yk ¥¤¨¨
zea` zkqna dpynd xn`nk6ep` dxez ly aeh dfi` lre ,

- ?o`k mixacn"äîéîz 'ä úøBz"7`idy itk 'd zxez lry ± ©§¦¨
z` zpprxne dign `id ,"ytp zaiyn" `idy aezk ixd "dninz"

ytpd,ñ"Mä ìk úîìLä Bæ8Blk9¯elek q"yd lk meiq10,áøa ©§¨©¨©©ª§Ÿ
¯ ,ù"ðàî íéðéðîe úBøéò,miciqgøáòä ìò äàãBälr dcez ± £¨¦§¨¦¥¨¨©¤¨¨

,xara z`f eyry¯ ,ãéúòä ìò äLwáemb z`f zeyrl dywae ©¨¨©¤¨¦
,cizraïzé äk,'d ±éñBé äëåíéøBaba íaì õnàì 'ä ó11,écî Ÿ¦¥§Ÿ¦§©¥¦¨©¦¦¦¥

.äøBz ìL äøeáâa ,äðLa äðLly eztqeze) 'd siqeie ozi jk ± ¨¨§¨¨¦§¨¤¨
envr xwird xy`n xzei dtqed ixd `id z"iyd12aviile wfgl ,(

dxeaba (wfg df didi miwfgl qgia mby) miwfgd oia mdizeal z`

.dwiprn dxezdy wfegaeäøBz ìL dúøeáb íãà éðáì òéãBäìe§¦©¦§¥¨¨§¨¨¤¨
ät ìòaL13¯ ,æò dçëålray dxezl dpeekd ,dxez ly dxeab ¤§©¤§Ÿ¨Ÿ

dxezy ,(zepeilrd zexitqa) dxezd yxeya xacd jky ,`wec dt
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התשובה'".1. "אגרת דהשם אגב הוא "ואולי – רבים לשון קודש", "אגרות זה חלק שם להיות צריך היה שלכאורה מעיר, שליט"א הרבי

2.267.וצ"ע. ע' ח"י שיחות לקוטי ראה א. צג, 3.170.שבת ע' ה'תש"ח המאמרים השילוני.4.ספר ˘ËÈÏ"‡:5.אחי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

וא"ו)". פנ"ח, מב"ר והוא נב. כד, שרה חיי (פרש"י ע"ז שמודים הבשו"ט ועל מ"ג.6."בקשר ח.7.פ"ו יט, ‡„ÂÓ"¯8.תהלים ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."גמרא בהם שאין המס' גם צ"ל הש"ס דחלוקת ˘ËÈÏ"‡:9."מכאן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ט"ז (עיין ככולו רובו לשלול "הכוונה

בתיו"ט הועתק פיהמ"ש, ראה - סיפור אלא שאינן (ואף ומדות תמיד גם (כנ"ל), וטהרות זרעים גם ס"ז), סתקפ"ב או"ח בשו"ע ואחרונים

Ì˘."(.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"Ê‡˘."זה במובן גם ˘ËÈÏ"‡:11."תמימה" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ה"ז שבנדו"ד – בזה הכוונה "אולי

(בהיותו דכאו"א הלימוד שעי"ז דרבים, ביותר".ÏÁ˜ת"ת הלב) (לאמץ ותוצאותיו ד.12.מהרבים) פס"א, ˘ËÈÏ"‡:13.ב"ר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

הש"ס". – עסקינן "דבה

a`Îmgpn 'b oey`x mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,(cqg) oinid ewa ixd `id dnkgd zxitqe ,"dnkg"a `id azkay

"dpia"a `id dt lray dxez eli`e14il dpia ip`") dpiad zxitqe ,

"dxeab15dxeab) l`nyd ewa `id (16dxeabd oipr ricedl icke .(

- icedi ly eznypl dt lray dxez dwiprnyLøthxit ± ¥©
,xiaqdeåéìò Cìnä äîìL§ŸŸ©¤¤¨¨
íBìMä17:æòá äøâç" ©¨¨§¨§Ÿ

¯ "'eë äéðúî,"lig zy`" ¨§¤¨
zenype l`xyi zqpk

dipzn z` zxbeg ,l`xyi

"fer") ,dxez ly "fer"a

dxez epiid18`l` fer oi`" ,

"dxez19zwfgn dxezdy ,(

myk ,dnyp ly dipzn

lr envr z` wfgn xeaby

.dxebga envr xbegy ici

oipr ,`eti` ,`ed dn

,dnypl qgia "miipzn"d

zwfgne zxbeg dxezdy

- ?mze`íä ,"íéðúî"¨§©¦¥
íò óebä ìk ãéîònä øác̈¨©©£¦¨©¦
ãîBòå ávpä Làøä̈Ÿ©¦¨§¥
íéëéìBnä íäå ,íäéìò£¥¤§¥©¦¦

BúBà íéàéáîe,y`xde sebd z` ±àeäL Bîëe .Böôç æBçîì §¦¦¦§¤§§¤
¯ ,óebä úeiîLâasebd lk z` miaviine micinrn "miipzn"dy §©§¦©

,my zeidl dvex `edy mewnl eze` mi`ianeàeä Ck,mb ± ¨
¯ ,úéäìàä Lôpä úeiðçeø úðéçáa,dnypd ly "miipzn"d lry ¦§¦©£¦©¤¤¨¡Ÿ¦

df xace ,dnypd ly y`xd mr cgi dnypd ly sebd lk cner

"miipzn"d ,`eti` ,md dn .ztqkpd dzilkzl dnypd z` `ian

- df ixd ?dnypd lyãçà 'äa úézîàä äðeîàä,`edy ± ¨¡¨¨£¦¦©¤¨
óBñ-ïéà,uw ila ±ïéîìò ìk àlîî eäéàc ,àeä-Ceøa`edy ± ¥¨§¦§©¥¨¨§¦

`xap lkl zn`zene znvnevnd zinipt zeiga zenlerd lk `lnn

,cgeina¯ ,ïéîìò ìk ááBñådigne zenlerd lk siwne aaeq `ede §¥¨¨§¦
ef zeig oi` okl xy`e ,mdn dlrn dlrnl `idy zeiga mze`

,mdilr dtiwn `id `l` ,zeinipta mda lawzdl dlekiúéìå§¥
¯ ,dépî éeðt øúàdidiy (dbixcne) mewn oi``ly ,epnn iept £©¨¦¥

,my ievn didiõ÷ ïéà ãò äìòîìzpigal uwe seq oi` ± §©§¨©¥¥
,mlerdn "hyten" ezeidne ,mlerdn dlrp ezeide ely zelrzdd

¯ ,úéìëz ïéà ãò ähîìedhn dhn ezcixi gekl uwe seq oi`y §©¨©¥©§¦

,ixd ± zewl`d lr xizqn mlerdy ote`a mlera ezeyalzdle

.dhnl mbe dlrnl mb `id ely "zeiteq oi`"dyïéøèñ 'ãì ïëå± §¥§¦§¦
,oetve mexc ,axrn ,gxfn ,miccvd zrax` itlk xacd jke

¯ ,Lnî óBñ-ïéà úðéçáayya ,"mewn"l qgia `ed xen`d lk ¦§¦©¥©¨
,dlrn :mewn ly zeevwd

.zegex rax`e dhnïëå± §¥
mb xacd jkeäðL úðéçáa¦§¦©¨¨

òãBpk ,Lôðå,oky ± §¤¤©©
,"mler"l zwlgzn d`ixad

aezky itk) "ytp"e "dpy"

dxivi xtqa20± mler :(

'ce dhn ,dlrn) mewn

,xar) onf ± dpy ,(zegex

.zeig ± ytpe (cizre ded

"cg`" `edy myk ,ixd

"mler"a "seq oi`"e

mb xacd jk ,(mewna)

."ytp"ae (onfa) "dpy"a

úàø÷ð Bæ äðeîà äpä¦¥¡¨¦§¥
"íéðúî" úðéça íLa21,¯ §¥§¦©¨§©¦

ytpd ly mipznd22,øác̈¨
úà íi÷îe ãéîònä©©£¦§©¥¤

¯ ,Làøä,ytpd lyúlãâa úòc ÷éîòîe ïðBaúnä ìëOä àeä ¨Ÿ©¥¤©¦§¥©£¦©©¦§ª©
¯ ,Lôð-äðL-íìBò úðéçáa àeä-Ceøa óBñ-ïéà`edy itk ¥¨¦§¦©¨¨¨¤¤

iiwn ef dpen` .mi`xapd lk ly zeige onf ,mewna iteqÎoi`zn

lkyd miiwzne cner eilr ceqid oky ,lkyd ,y`xd z` dwifgne

mb `id zeppeazdde .'ied zecg`a dpen`d `ed 'd zelcba dpadde

åéúBàìôðå Bcñç áøáe¯ ,"BáBø÷ íò" úBéäì ,eðnò`edy mr §Ÿ©§§¦§§¨¦¨¦§©§
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.14:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סוסכ"ט אגה"ק ב.15."עפמש"כ ג, ˘ËÈÏ"‡:16.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ותושבע"פ תושב"כ נ"ל: "יותר

גבורות". או חסדים רובו זו"ן יז.17.– לא, ˘ËÈÏ"‡:18.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יתרו ס"פ (ואוה"ת) תו"א ב.19."ראה לב, האזינו ספרי

ובכ"מ.20.ובכ"מ. מ"ג. כתב21.פ"ג אחת, היא שאמונה למה רבים ל' "מתנים" מתאים כיצד השאלה, ˘ËÈÏ"‡:על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îמים "גם (1

ÂÎÂ'חיים 'ÂÎÂדחלק מתניו איזור צדק והי' עה"פ [באוה"ת] עיי"ש (2 רבים. ל' -ÛÂ‚‰"מתנים" זהו מהלב מפניÈÏÂ‡Âלמטה רבים ל' דנק' י"ל

ÈÏÂ‡Âש"נמשך" ˘ÓÓ ÔÎÂ ,ÌÈÎ¯È È�˘·דיבר אחת בזה גם למה הטעם עפ"ז ויל"פ לך. יהי' ולא אנכי שתים גם אבל אחת דהיא באמונה יותר עוד

וק"ל".˘˙ÌÈאלקי' הנ"ל לביאור - רפ"כ מתניא ג"כ ולהעיר שמעתי. מה22.זו הענין (אמונה) בנמשל מבאר הזקן רבנו אין מדוע השאלה, על

כתב חפצו, למחוז הגוף את מוליכים ˘ËÈÏ"‡:שהמתנים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îלתפלה בנוגע - וכו' הש"ס לימוד שמחזק אף - זו אגה"ק כוונת "עיקר

בעוז חגרה הכתוב פי' וגם Ê‰ועניני'. ¯‡·Ï ‡·- לזרועות בנוגע מבאר ולכן מצ"ע). הכתוב לבאר - כ"כ (ולא התפלה,„Â"¯כו' ענין שזהו -

ע"ד עכ"פ שעת¯‡˘בקיצור - וזמן "עת בנוגע מההמשך ג"כ וכמובן כאן. ביאורו ענין אין בספ"מ) כמובן - (מצות הגוף אבל התבוננות, -

˙ÏÙ˙המוצב בסולם הליכה ענינה התפלה שהרי חפצו למחוז אותו ומביאים דמוליכים דענין הנמשל ג"כ יל"פ עפ"ז "הגוף". שמשמיט - כו'"

מי"ז.23.כו'". פ"ד ב.24.אבות כט, ד.25.מנחות כו, ישעי'



סג a`Îmgpn 'b oey`x mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,(cqg) oinid ewa ixd `id dnkgd zxitqe ,"dnkg"a `id azkay

"dpia"a `id dt lray dxez eli`e14il dpia ip`") dpiad zxitqe ,

"dxeab15dxeab) l`nyd ewa `id (16dxeabd oipr ricedl icke .(

- icedi ly eznypl dt lray dxez dwiprnyLøthxit ± ¥©
,xiaqdeåéìò Cìnä äîìL§ŸŸ©¤¤¨¨
íBìMä17:æòá äøâç" ©¨¨§¨§Ÿ

¯ "'eë äéðúî,"lig zy`" ¨§¤¨
zenype l`xyi zqpk

dipzn z` zxbeg ,l`xyi

"fer") ,dxez ly "fer"a

dxez epiid18`l` fer oi`" ,

"dxez19zwfgn dxezdy ,(

myk ,dnyp ly dipzn

lr envr z` wfgn xeaby

.dxebga envr xbegy ici

oipr ,`eti` ,`ed dn

,dnypl qgia "miipzn"d

zwfgne zxbeg dxezdy

- ?mze`íä ,"íéðúî"¨§©¦¥
íò óebä ìk ãéîònä øác̈¨©©£¦¨©¦
ãîBòå ávpä Làøä̈Ÿ©¦¨§¥
íéëéìBnä íäå ,íäéìò£¥¤§¥©¦¦

BúBà íéàéáîe,y`xde sebd z` ±àeäL Bîëe .Böôç æBçîì §¦¦¦§¤§§¤
¯ ,óebä úeiîLâasebd lk z` miaviine micinrn "miipzn"dy §©§¦©

,my zeidl dvex `edy mewnl eze` mi`ianeàeä Ck,mb ± ¨
¯ ,úéäìàä Lôpä úeiðçeø úðéçáa,dnypd ly "miipzn"d lry ¦§¦©£¦©¤¤¨¡Ÿ¦

df xace ,dnypd ly y`xd mr cgi dnypd ly sebd lk cner

"miipzn"d ,`eti` ,md dn .ztqkpd dzilkzl dnypd z` `ian

- df ixd ?dnypd lyãçà 'äa úézîàä äðeîàä,`edy ± ¨¡¨¨£¦¦©¤¨
óBñ-ïéà,uw ila ±ïéîìò ìk àlîî eäéàc ,àeä-Ceøa`edy ± ¥¨§¦§©¥¨¨§¦

`xap lkl zn`zene znvnevnd zinipt zeiga zenlerd lk `lnn

,cgeina¯ ,ïéîìò ìk ááBñådigne zenlerd lk siwne aaeq `ede §¥¨¨§¦
ef zeig oi` okl xy`e ,mdn dlrn dlrnl `idy zeiga mze`

,mdilr dtiwn `id `l` ,zeinipta mda lawzdl dlekiúéìå§¥
¯ ,dépî éeðt øúàdidiy (dbixcne) mewn oi``ly ,epnn iept £©¨¦¥

,my ievn didiõ÷ ïéà ãò äìòîìzpigal uwe seq oi` ± §©§¨©¥¥
,mlerdn "hyten" ezeidne ,mlerdn dlrp ezeide ely zelrzdd

¯ ,úéìëz ïéà ãò ähîìedhn dhn ezcixi gekl uwe seq oi`y §©¨©¥©§¦

,ixd ± zewl`d lr xizqn mlerdy ote`a mlera ezeyalzdle

.dhnl mbe dlrnl mb `id ely "zeiteq oi`"dyïéøèñ 'ãì ïëå± §¥§¦§¦
,oetve mexc ,axrn ,gxfn ,miccvd zrax` itlk xacd jke

¯ ,Lnî óBñ-ïéà úðéçáayya ,"mewn"l qgia `ed xen`d lk ¦§¦©¥©¨
,dlrn :mewn ly zeevwd

.zegex rax`e dhnïëå± §¥
mb xacd jkeäðL úðéçáa¦§¦©¨¨

òãBpk ,Lôðå,oky ± §¤¤©©
,"mler"l zwlgzn d`ixad

aezky itk) "ytp"e "dpy"

dxivi xtqa20± mler :(

'ce dhn ,dlrn) mewn

,xar) onf ± dpy ,(zegex

.zeig ± ytpe (cizre ded

"cg`" `edy myk ,ixd

"mler"a "seq oi`"e

mb xacd jk ,(mewna)

."ytp"ae (onfa) "dpy"a

úàø÷ð Bæ äðeîà äpä¦¥¡¨¦§¥
"íéðúî" úðéça íLa21,¯ §¥§¦©¨§©¦

ytpd ly mipznd22,øác̈¨
úà íi÷îe ãéîònä©©£¦§©¥¤

¯ ,Làøä,ytpd lyúlãâa úòc ÷éîòîe ïðBaúnä ìëOä àeä ¨Ÿ©¥¤©¦§¥©£¦©©¦§ª©
¯ ,Lôð-äðL-íìBò úðéçáa àeä-Ceøa óBñ-ïéà`edy itk ¥¨¦§¦©¨¨¨¤¤

iiwn ef dpen` .mi`xapd lk ly zeige onf ,mewna iteqÎoi`zn

lkyd miiwzne cner eilr ceqid oky ,lkyd ,y`xd z` dwifgne
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,eil` aexwBa ä÷áãìe,jxazi ±òãBpk ,Lnî,reciy itke ± §¨§¨©¨©©
¯ øîànîl"f epinkg23:íéNòîe äáeLúa úçà äòL äôé" ¦©£©¨¨¨¨©©¦§¨©£¦

¯ ,"àaä íìBò éiç ìkî äfä íìBòa íéáBè,meyn ?recn z`f ¦¨¨©¤¦¨©¥¨©¨
àeäL`ed ,`ad mlerd ±úàø÷pä äðéçaî äøàäå åéæ ÷ø ¤©¦§¤¨¨¦§¦¨©¦§¥

"äðéëL"`edy iptn "dpiky" `xwp `ede ±¯ ,'eë ïëBMämi`xapa §¦¨©¥
zekiiy dl yiy dbxcne dpiga ef ixd ok m`e .mze` digne

zernyna o`k mipeekzn eil`y ,ocr oba ielibd oky ,mi`xapl

,"dpiky" zpigan dx`d ± wx `ed ,"`ad mler"àøáðåmlerde ± §¦§¨
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a`Îmgpnסד 'c ipy mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב ד' שני יום

,204 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïúåðä àåä éî êà,204 'nr cr.'åë ùôðä

,eli`e ±íäéáàì ìàøNé ïéáø÷î íéáBè íéNòîe äáeLz§¨©£¦¦§¨§¦¦§¨¥©£¦¤
¯ ,ìBëéák Búeîöòå Búeäîì ,Lnî íéîMaLzenvrle zednl ¤©¨©¦©¨§©§©§¦§¨

`edy ,envr d"awdáeúkL Bîëe ,Lnî óBñ-ïéà úðéça26: §¦©¥©¨§¤¨
BãBä"`ed ,cala ±éîLå õøà ìò¯ ,íminy lye ux` ly zeigd ©¤¤§¨¨¦

epnn cala eife ced `id

,jxaziBnòì ïø÷ íøiå©¨¤¤¤§©
¯ ,"'eël`xyi enrle

,"oxw"n `id dkyndd

"oxw" ."zenvr"n27ixd `ed

oxw mxi"e ,xacd mvr

l`xyi ipaly ,epiid "enrl

zinvr `id dkyndd (enr)

,"seq oi`"neðLc÷ øLà"£¤¦§¨
."'eë eðeöå åéúBöîa± §¦§¨§¦¨

dlrd zeevnay ,xnelk

,`ed ezelrzdl epze`

,"oinlr lk aaeq" zpiga ,mlerdn lcaene yecw `edy ef dyecwl

wlga ok iptle ,"daeyzd zxb`" ly oexg`d wxta lirl xkfpk

mr zeidl ,epz` d"awd ly lecbd ecqga opeazn mc`yke ,oey`xd

- xxerle zelbl xacd ixd jixv ,ynn jxazi ea miweace eaexw

"'eë íéðtä íénë"å28,Bæ äðeázî ãéìBäìezelcb oian `edy ± §©©¦©¨¦§¦¦§¨
,epz` lecbd ecqge d"awd lyeîéçøe eìéçc,dad`e d`xi ± §¦§¦

íéiìëN,lkyd zervn`a zeclepd ±¯ ,íéiòáè Bàdad`d ¦§¦¦¦§¦¦
zeppeazdde lkyde ,icedi ly dnyp lka raha opyiy d`xide

cala oze` milbn29,úBéäì,elv` ±,"'ä ìà íaì ÷òö" úðéça ¦§§¦©¨©¦¨¤

¯ly ote`a dad` idef .ea dwacl d"awdl rbrbzde wrv mal

.zewiace mirebrb ,"dwrv"Bàea xxerz zeppeazddy ±úðéça± §¦©
ly dad`¯ ,"àBöø" úðéçáa ,äfò úáäìLå Là étLøoe`nv ¦§¥¥§©§¤¤©¨¦§¦©¨

,d"awdl oeilkeCk øçàå"a xxerzdy ixg` ±dvex `edy ,"`evx §©©¨
,d"awda llkidle zelkidl

okn xg`l zeidl eilr

¯ ,"áBL" úðéçáaaeyl ¦§¦©
jez seba dnyp ,enewn l`

,d"awd l` lehiaúBéäì± ¦§
,didiy jkBaìa 'ä ãçt©©§¦

¯ ,'eë Búlãbî LBáìå§¥¦§ª¨
dzpigaa didz d`xidy

ipta yiiazdl ,zilrpd

dyea ,d"awd ly ezelcb

xac zeyrln eze` zrpend

,d"awd ipira rx `edy

àeäå`id ,dyeae cgt ,d`xi ly dpigad ±,"äçBc ìàîN" úðéça §§¦©§Ÿ¨
¯ly aexiwa cenrl `ly dgecd ,dlrnly dxeabe l`ny zpiga

"ipwagz epini"n d`ad) dad`30,dyeae cgta `l` (áeúkL Bîk§¤¨
äøBz ïzîa31:÷çøî eãîòiå eòðiå íòä àøiå"ly zelbzdd ± §©©¨©©§¨¨©¨ª©©©§¥¨Ÿ

dbiqpa mi`haznd lehiae d`xi l`xyi ipaa dlrt dxez ozn

,ycewd l` zybl `xiy ,xeg`lïäå ,"'eëod ,d`xide dad`d ± §¥
:LôpaL óeâäå úBòBøfä úBðéça`rexc" `id ,cqg ± dad` §¦©§§©¤©¤¤

rexf) "`l`ny `rexc" `id ,dxeab ± d`xie ,(oini rexf) "`pini

(l`ny32.

¯ ,"íéðúî" úðéçáì æòå çk ïúBpä àeä éî Càz`xwpd dpen`l ©¦©¥Ÿ©¨Ÿ¦§¦©¨§©¦
,zxb`d zligza lirl xkfpk "miipzn"Làøä íi÷ìe ãéîòäì§©£¦§©¥¨Ÿ

úBòBøfäåz` wifgdle cinrdl ef dpen`l gekd z` ozep in ± §©§
myd zad` z`e ,ytpay "y`x"d ,'d zelcba opeaznd lkyd

"zerexf"d ,myd z`xie

dpen`l yiyk mb ?ytpay

aezky enk ,dly "oefn"d33:

`id `linne ,"dpen` drxe"

fere gek ozep dn ± ieliba

z` 'eke cinrdl ef dpen`l

?dpen`n dlrnly dpigaa "zerexf"de "y`x"dàeä,df ixd ±

¯ ,ät ìòaL äøBza úBëìä ãenìå ÷ñòoefnde mgld `id dxez ¥¤§¦£¨©¨¤§©¤
aezky itk ,dnypd ly dpen`l34dpeekdy ,"ingla engl ekl" :

,dt lray dxez cenill cgeinae ,dxezl `idàéäLlray dxez ± ¤¦
`id ,dt¯ ,ïBéìòä ïBöø éelb úðéçaly ote`a `ed oeilrd oevxd §¦©¦§¨¤§

dxeza `wec edf - eihxt lk lr zexidaa dlbzn `edyk ,"ielib"

edn weicae zexidaa mircei `l azkay dxezd on ,oky ,dt lray

dxezd on :oilitz zevna oebk .zniieqn devna oeilrd oevxd

oia zethehl eide jici lr ze`l mzxywe" wx aezk da ,azkay

"jipir35oiicr mircei `l ,

od cvik ,xywl dn

oia" `ed okide zethehd

dt lray dxeza wx ;"jipir

dn dxexa dxeva xdazn

d"awd ly epevx `ed

dxezdy ,zeevnd x`ya xacd jke .eihxt lk lr oilitz zevna

x`azn xacdy itk) oeilrd oevxd ly ielibd `id dt lray

dxez lry zexnl .(h"k oniq "ycewd zxb`"a oldl hexhexta

mixne` ixd llka36zpiga `id dxezy ,"zwtp dnkgn `ziixe`"

oeilrd oevx `edy ,o`k mixne` `eti` ,cvik ,dlrnly dnkg
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéáø÷î íéáåè íéùòîå
ù"îëå ùîî ñ"à 'éçá ìåëéáë åúåîöòå åúåäîì ùîî
'åë å"á÷à 'åë åîòì ïø÷ íøéå íéîùå õøà ìò åãåä
åà íééìëù ø"åã åæ äðåáúî ãéìåäì 'åë íéðôä íéîëå
éôùø 'éçá åà 'ä ìà íáì ÷òö 'éçá úåéäì íééòáè
áåù 'éçáá ë"çàå àåöø 'éçáá äæò úáäìùå ùà
'éçá àåäå 'åë åúìåãâî ùåáéìå åáìá 'ä ãçô úåéäì
åãîòéå åòåðéå íòä àøéå ú"îá ù"îë äçåã ìàîù

:ùôðáù óåâäå úåòåøæä 'éçá ïäå 'åë ÷åçøî

êàãéîòäì íéðúî 'éçáì æåòå çë ïúåðä àåä éî
úåëìä ãåîéìå ÷ñò àåä úåòåøæäå ùàøä íéé÷ìå
àúééøåàã ïåéìòä ïåöø éåìéâ 'éçá àéäù ô"òáù äøåúá
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יג.26. קמה, ˘ËÈÏ"‡:27.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וחומש קרן הל' ˘ËÈÏ"‡:28."ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ט ח"א "וכמשנ"ת

.29:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ד ח"א ג.30."וכמשנ"ת ח, טו.31.שה"ש כ, אליהו).32.יתרו (פתח בהקדמה תהלים33.תקו"ז

ג. ה.34.לז, ט, ח.35.משלי ו, ועוד.36.ואתחנן א. קכא, זח"ב

a`Îmgpn 'c ipy mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:owfd epax xne` jk lr - ?"dnkg"n dlrnlyäîëçî àúéøBàc§©§¨¥¨§¨
¯ ,ú÷ôðc àéäzpigan `id dxezd ly dzelbzde dz`ivi ¦§¨§©

,dlrnly "dnkg"dLøLå døB÷î ìáà,dxezd ly ±àeä £¨§¨§¨§¨
La àø÷pä àeäå ,äîëç úðéçaî äìòî äìòîìïBöø" í §©§¨©§¨¦§¦©¨§¨§©¦§¨§¥§

¯ ,àeä-Ceøa "ïBéìòäoevx ¨¤§¨
`ede dnkgn dlrnl `ed

gek ozepe (aaeq) siwn

,dnkgaáeúkL Bîëe37:¯ §¤¨
dxezdy dlertd itlk

:dnypa zlretäpvk"©¦¨
"epøèòz ïBöø38,¯ ¨©§§¤

lr dxezd ly dzlert

`id dxez zcneld dnypd

,dqgne dxhräøèòk©£¨¨
,LàøaL ïéçnä ìò àéäL¤¦©©Ÿ¦¤¨Ÿ

¯wiprdl dgeka yi okl

"miipznl" fere wfeg

oigend z` micinrnd

,opeaznd lkyd ± y`xay

dad`d ,"zerexf"d oke

e` cilen lkydy d`xide

ici lr wfgzn df lk .dlbn

dxez ly zekldd cenil

`hazn oda ,oky ,dt lray

zpiga ,oeilrd oevxd ieliba

zpigan dlrnly "xzk"d

,"dnkg"òãBpëå,reciy enke ±÷eñt ìò eLøtM äî39:úLà" §©©©¤¥§©¨¥¤
¯ ;"dìòa úøèò ìéçzxb`"a oldl owfd epax xiaqny itk ©¦£¤¤©§¨

dt zekln" ,dt lray dxez epiid "lig zy`"y ,h"k oniq "ycewd

"dl opixw dt lray dxez40lray dxezay zeaexnd zekldde ,

aezky enk ,xtqn ila ody dt41mdy "xtqn oi` zenlre" :

zekldd42.oigene dnkg zpiga ,"dlra"l xzke "dxhr" od -ìë"å§¨
"'eë íBé ìëa úBëìä äðBMä43.,"`ad mler oa `edy el ghaen ± ©¤£¨§¨

mler ly ziwl`d zelbzdd z` helwl gekd z` ozep dn ,oky

xvep odny ,dt lray dxez ly zekldd `wec df ixd - ?`ad

epaxy itk ,ziwl`d zelbzdd z` helwl lkezy ,dnypl yeal

.h"k oniqa oldl hexhexta xiaqn owfdeäæå:aezky dn ±äøâç" §¤¨§¨
"äøBz àlà æò ïéà" ¯ "äéðúî æòá44,¯,"fer" z`xwp dxezd §Ÿ¨§¤¨¥Ÿ¤¨¨

,wfegàéäL,`idy iptn ±íéðúî úðéçáì æòå çk úðúBðly ± ¤¦¤¤Ÿ©§Ÿ¦§¦©¨§©¦
,dnypd¯ ,da íéLaìîe íéøeâçä,dt lray dxeza÷fçì ©£¦§ª¨¦¨§©¥

¯ ,äéúBòBøæ õnàìeÎy ,dnypd lyeîéçøe eìéçc ïäd`xi ± §©¥§¤¨¥§¦§¦
,dad`eíéiìëN,oze` cilen lkydy ±¯ ,íéiòáè Bàd`xi ¦§¦¦¦§¦¦

,cala oze` dlbn lkyde dnypa raha ody dad`eíeôì ãç ìk̈©§
dìéc àøeòLjiiy `ed m` ,`ed "exeriy"l m`zda cg` lk ± ¦¨¦¥

"miirah" dad`e d`xil jiiy `edy e` ,"miilky" dad`e d`xil

.dt lray dxez ly zekldd cenil ici lr wfgzn df lk ,cala

`edy ici lr xeabdy enk ,"'ipzn fera dxbg" weqtd xne` okl

lr dnypd zwfgzn jk ,df ici lr wfgzn `ed - eipzn z` xbeg

"siwn xe`"de "dxibg"d ici

oevxdn dilr jynpd

ly zeklda ielibay oeilrd

.dt lray dxezìòå)§©
úðéça íei÷å úãîòä©£¨©§¦§¦©
àeä ,LôpaL Làøä̈Ÿ¤©¤¤
¯ ,'eë ïðBaúnä ìëOä©¥¤©¦§¥

,lirl xaqenk¯ øîàlr ¨©
:jlnd dnly jkäîòè"¨£¨

¯ ,"'eë døçñ áBè ék`id ¦©£¨
dly "xgqn"dy "dnrh"

,aeh:(øçà íB÷îa øàáîe§Ÿ¨§¨©¥
¯epax oeekzn o`k ,oky

dpipr xiaqdl xwira owfd

ltzd zcear lyzad` ,d

itk ,myd z`xie myd

onfdy ,oldl oiivn `edy

"miipzn"d aeviie wefigl

(myd z`xie myd zad`)

`ed okl ,dltzd onf `ed

z` cala xeviwa o`k xikfn

lkyd ,"y`x"d oipr

lray dxez ly zekldd cenil ici lr wfgzn `ed mby ,opeaznd

.dt¯ ,Làøäå úBòBøfä õenàå ÷efçä ïîæe úò Càdad`d ©¥§©©¦§¦©§§¨Ÿ
,opeaznd lkyde ,d`xideúòL àéäL ,øçMä úlôz úòL àéä¦§©§¦©©©©¤¦§©

.äìòîì ïBéìòä ïBöø úòå íéîçøoevxd dlbzne xi`n f` ± ©£¦§¥§¨¤§§©§¨
myd zad` ,"zerexf"d z` wfgn ixd `ed oevxdy oeeike ;oeilrd

xi`n da dryd okl ,opeaznd lkyd ,"y`x"d z`e ,myd z`xie

zryay ,"y`x"de "zerexf"d wefigl onfd `ed ,oeilrd oevxd

z`xi ekeza dlbn e` xveie myd zelcba icedi opeazn dltzd

.myd zad`e myd¯ ,úàæìå,owfd epax xne` ,okleLwáà dúBà §¨Ÿ¨£©¥
,'ä éLwánîÎyúBéäìå ,åcçé eìékNéå eðéáé,didiye ±ïBøkæì ¦§©§¥¨¦§©§¦©§¨§¦§§¦¨

ã÷zLà íäéìà ézáúkM äî ìk íäéðéò ïéa45èøôáe ,ììëa ¥¥¥¤¨©¤¨©§¦£¥¤¤§¨©¦§¨¦§¨
,izazky dn ±¯ ,àaìc à÷îòî älôzä úðek ïéðòîwnern ¥¦§©©¨©©§¦¨¥¨§¨§¦¨

,ald'ä ïeLøãé íBé íBé,ea dwacle d"awd l` aexw zeidl ±ìëa ¦§§§¨
¯ ,'ä éðt çëð íénk CtzLz íLôðå ,íLôð ìëáe íaìdltz ¦¨§¨©§¨§©§¨¦§©¥©©¦Ÿ©§¥

ytpd zkity z`xwp ixd46,äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥¦§¨¦§¨¨
éøôñaweqtd lr ±47zeidl dltzd lry "jytp lkae"éevî ãò" §¦§¥©¦

¯ :"'eë Lôpäzad` ly zektzyda z`hazne zvxtzn ytpdy ©¤¤
`idyk ziag lynl enk ,mizrl zyxtzn "ievin" dlnd .myd
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ùã÷ä úøâà
äìòîì àåä äùøùå äøå÷î ìáà ú÷ôðã àéä äîëçî
ïåéìòä ïåöø íùá àø÷ðä àåäå äîëç 'éçáî äìòî
ìò àéäù äøèòë åðøèòú ïåöø äðöë ù"îëå ä"á
úøèò ìéç úùà ô"ò ù"îî òãåðëå ùàøáù ïéçåîä
äøâç åäæå .'åë íåé ìëá úåëìä äðåùä ìëå .äìòá
æåòå çë úðúåð àéäù äøåú àìà æåò ïéà äéðúî æåòá
õîàìå ÷æçì äá íéùáåìîå íéøåâçä íéðúî 'éçáì
íåôì ãç ìë íééòáè åà íééìëù ø"åã ïä äéúåòåøæ
ùàøä úðéçá íåé÷å úãîòä ìòå) .äéìéã àøåòéù
éë äîòè øîà 'åë ïðåáúîä ìëùä àåä ùôðáù
÷åæéçä ïîæå úò êà :(à"îá øàåáîå 'åë äøçñ áåè
øçùä úìôú úòù àéä ùàøäå úåòåøæä õåîéàå
úàæìå .äìòîì ïåéìòä ïåöø úòå íéîçø úòù àéäù
úåéäìå åéãçé åìéëùéå åðéáé 'ä éù÷áîî ù÷áà äúåà
ã÷úùà íäéìà éúáúëù äî ìë íäéðéò ïéá ïåøëæì
àáìã à÷îåòî äìôúä úðååë ïéðòî èøôáå .ììëá
íùôðå íùôð ìëáå íáì ìëá 'ä ïåùøãé íåé íåé
ãò éøôñá ì"æøàîëå 'ä éðô çëåð íéîë êôúùú

:'åë ùôðä éåöéî
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יג.37. ה, ˘ËÈÏ"‡:38.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- תסובבנו (ולא תעטרנו מסיים ובכ"ז צדדים מג' הגוף על המגין מגן - בכ"מ "דצינה

כאן". דעטרה ענין שגם היינו - כאן) פרש"י ד.39.ראה יב, התקו"ז.40.משלי ה.41.הקדמת ו, ˘ËÈÏ"‡:42.שה"ש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

(שם)". בשהש"ר וש"נ.43."כדאיתא נדה, ובכ"מ.44.סוף שם. האזינו הקו"א.45.ספרי שבסוף – תוכיח הוכח ד"ה א'46.באגה"ק שמואל

טו. ה.47.א, ו, ואתחנן



סה a`Îmgpn 'c ipy mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:owfd epax xne` jk lr - ?"dnkg"n dlrnlyäîëçî àúéøBàc§©§¨¥¨§¨
¯ ,ú÷ôðc àéäzpigan `id dxezd ly dzelbzde dz`ivi ¦§¨§©

,dlrnly "dnkg"dLøLå døB÷î ìáà,dxezd ly ±àeä £¨§¨§¨§¨
La àø÷pä àeäå ,äîëç úðéçaî äìòî äìòîìïBöø" í §©§¨©§¨¦§¦©¨§¨§©¦§¨§¥§

¯ ,àeä-Ceøa "ïBéìòäoevx ¨¤§¨
`ede dnkgn dlrnl `ed

gek ozepe (aaeq) siwn

,dnkgaáeúkL Bîëe37:¯ §¤¨
dxezdy dlertd itlk

:dnypa zlretäpvk"©¦¨
"epøèòz ïBöø38,¯ ¨©§§¤

lr dxezd ly dzlert

`id dxez zcneld dnypd

,dqgne dxhräøèòk©£¨¨
,LàøaL ïéçnä ìò àéäL¤¦©©Ÿ¦¤¨Ÿ

¯wiprdl dgeka yi okl

"miipznl" fere wfeg

oigend z` micinrnd

,opeaznd lkyd ± y`xay

dad`d ,"zerexf"d oke

e` cilen lkydy d`xide

ici lr wfgzn df lk .dlbn

dxez ly zekldd cenil

`hazn oda ,oky ,dt lray

zpiga ,oeilrd oevxd ieliba

zpigan dlrnly "xzk"d

,"dnkg"òãBpëå,reciy enke ±÷eñt ìò eLøtM äî39:úLà" §©©©¤¥§©¨¥¤
¯ ;"dìòa úøèò ìéçzxb`"a oldl owfd epax xiaqny itk ©¦£¤¤©§¨

dt zekln" ,dt lray dxez epiid "lig zy`"y ,h"k oniq "ycewd

"dl opixw dt lray dxez40lray dxezay zeaexnd zekldde ,

aezky enk ,xtqn ila ody dt41mdy "xtqn oi` zenlre" :

zekldd42.oigene dnkg zpiga ,"dlra"l xzke "dxhr" od -ìë"å§¨
"'eë íBé ìëa úBëìä äðBMä43.,"`ad mler oa `edy el ghaen ± ©¤£¨§¨

mler ly ziwl`d zelbzdd z` helwl gekd z` ozep dn ,oky

xvep odny ,dt lray dxez ly zekldd `wec df ixd - ?`ad

epaxy itk ,ziwl`d zelbzdd z` helwl lkezy ,dnypl yeal

.h"k oniqa oldl hexhexta xiaqn owfdeäæå:aezky dn ±äøâç" §¤¨§¨
"äøBz àlà æò ïéà" ¯ "äéðúî æòá44,¯,"fer" z`xwp dxezd §Ÿ¨§¤¨¥Ÿ¤¨¨

,wfegàéäL,`idy iptn ±íéðúî úðéçáì æòå çk úðúBðly ± ¤¦¤¤Ÿ©§Ÿ¦§¦©¨§©¦
,dnypd¯ ,da íéLaìîe íéøeâçä,dt lray dxeza÷fçì ©£¦§ª¨¦¨§©¥

¯ ,äéúBòBøæ õnàìeÎy ,dnypd lyeîéçøe eìéçc ïäd`xi ± §©¥§¤¨¥§¦§¦
,dad`eíéiìëN,oze` cilen lkydy ±¯ ,íéiòáè Bàd`xi ¦§¦¦¦§¦¦

,cala oze` dlbn lkyde dnypa raha ody dad`eíeôì ãç ìk̈©§
dìéc àøeòLjiiy `ed m` ,`ed "exeriy"l m`zda cg` lk ± ¦¨¦¥

"miirah" dad`e d`xil jiiy `edy e` ,"miilky" dad`e d`xil

.dt lray dxez ly zekldd cenil ici lr wfgzn df lk ,cala

`edy ici lr xeabdy enk ,"'ipzn fera dxbg" weqtd xne` okl

lr dnypd zwfgzn jk ,df ici lr wfgzn `ed - eipzn z` xbeg

"siwn xe`"de "dxibg"d ici

oevxdn dilr jynpd

ly zeklda ielibay oeilrd

.dt lray dxezìòå)§©
úðéça íei÷å úãîòä©£¨©§¦§¦©
àeä ,LôpaL Làøä̈Ÿ¤©¤¤
¯ ,'eë ïðBaúnä ìëOä©¥¤©¦§¥

,lirl xaqenk¯ øîàlr ¨©
:jlnd dnly jkäîòè"¨£¨

¯ ,"'eë døçñ áBè ék`id ¦©£¨
dly "xgqn"dy "dnrh"

,aeh:(øçà íB÷îa øàáîe§Ÿ¨§¨©¥
¯epax oeekzn o`k ,oky

dpipr xiaqdl xwira owfd

ltzd zcear lyzad` ,d

itk ,myd z`xie myd

onfdy ,oldl oiivn `edy

"miipzn"d aeviie wefigl

(myd z`xie myd zad`)

`ed okl ,dltzd onf `ed

z` cala xeviwa o`k xikfn

lkyd ,"y`x"d oipr

lray dxez ly zekldd cenil ici lr wfgzn `ed mby ,opeaznd

.dt¯ ,Làøäå úBòBøfä õenàå ÷efçä ïîæe úò Càdad`d ©¥§©©¦§¦©§§¨Ÿ
,opeaznd lkyde ,d`xideúòL àéäL ,øçMä úlôz úòL àéä¦§©§¦©©©©¤¦§©

.äìòîì ïBéìòä ïBöø úòå íéîçøoevxd dlbzne xi`n f` ± ©£¦§¥§¨¤§§©§¨
myd zad` ,"zerexf"d z` wfgn ixd `ed oevxdy oeeike ;oeilrd

xi`n da dryd okl ,opeaznd lkyd ,"y`x"d z`e ,myd z`xie

zryay ,"y`x"de "zerexf"d wefigl onfd `ed ,oeilrd oevxd

z`xi ekeza dlbn e` xveie myd zelcba icedi opeazn dltzd

.myd zad`e myd¯ ,úàæìå,owfd epax xne` ,okleLwáà dúBà §¨Ÿ¨£©¥
,'ä éLwánîÎyúBéäìå ,åcçé eìékNéå eðéáé,didiye ±ïBøkæì ¦§©§¥¨¦§©§¦©§¨§¦§§¦¨

ã÷zLà íäéìà ézáúkM äî ìk íäéðéò ïéa45èøôáe ,ììëa ¥¥¥¤¨©¤¨©§¦£¥¤¤§¨©¦§¨¦§¨
,izazky dn ±¯ ,àaìc à÷îòî älôzä úðek ïéðòîwnern ¥¦§©©¨©©§¦¨¥¨§¨§¦¨

,ald'ä ïeLøãé íBé íBé,ea dwacle d"awd l` aexw zeidl ±ìëa ¦§§§¨
¯ ,'ä éðt çëð íénk CtzLz íLôðå ,íLôð ìëáe íaìdltz ¦¨§¨©§¨§©§¨¦§©¥©©¦Ÿ©§¥

ytpd zkity z`xwp ixd46,äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥¦§¨¦§¨¨
éøôñaweqtd lr ±47zeidl dltzd lry "jytp lkae"éevî ãò" §¦§¥©¦

¯ :"'eë Lôpäzad` ly zektzyda z`hazne zvxtzn ytpdy ©¤¤
`idyk ziag lynl enk ,mizrl zyxtzn "ievin" dlnd .myd
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ùã÷ä úøâà
äìòîì àåä äùøùå äøå÷î ìáà ú÷ôðã àéä äîëçî
ïåéìòä ïåöø íùá àø÷ðä àåäå äîëç 'éçáî äìòî
ìò àéäù äøèòë åðøèòú ïåöø äðöë ù"îëå ä"á
úøèò ìéç úùà ô"ò ù"îî òãåðëå ùàøáù ïéçåîä
äøâç åäæå .'åë íåé ìëá úåëìä äðåùä ìëå .äìòá
æåòå çë úðúåð àéäù äøåú àìà æåò ïéà äéðúî æåòá
õîàìå ÷æçì äá íéùáåìîå íéøåâçä íéðúî 'éçáì
íåôì ãç ìë íééòáè åà íééìëù ø"åã ïä äéúåòåøæ
ùàøä úðéçá íåé÷å úãîòä ìòå) .äéìéã àøåòéù
éë äîòè øîà 'åë ïðåáúîä ìëùä àåä ùôðáù
÷åæéçä ïîæå úò êà :(à"îá øàåáîå 'åë äøçñ áåè
øçùä úìôú úòù àéä ùàøäå úåòåøæä õåîéàå
úàæìå .äìòîì ïåéìòä ïåöø úòå íéîçø úòù àéäù
úåéäìå åéãçé åìéëùéå åðéáé 'ä éù÷áîî ù÷áà äúåà
ã÷úùà íäéìà éúáúëù äî ìë íäéðéò ïéá ïåøëæì
àáìã à÷îåòî äìôúä úðååë ïéðòî èøôáå .ììëá
íùôðå íùôð ìëáå íáì ìëá 'ä ïåùøãé íåé íåé
ãò éøôñá ì"æøàîëå 'ä éðô çëåð íéîë êôúùú

:'åë ùôðä éåöéî
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יג.37. ה, ˘ËÈÏ"‡:38.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- תסובבנו (ולא תעטרנו מסיים ובכ"ז צדדים מג' הגוף על המגין מגן - בכ"מ "דצינה

כאן". דעטרה ענין שגם היינו - כאן) פרש"י ד.39.ראה יב, התקו"ז.40.משלי ה.41.הקדמת ו, ˘ËÈÏ"‡:42.שה"ש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

(שם)". בשהש"ר וש"נ.43."כדאיתא נדה, ובכ"מ.44.סוף שם. האזינו הקו"א.45.ספרי שבסוף – תוכיח הוכח ד"ה א'46.באגה"ק שמואל

טו. ה.47.א, ו, ואתחנן



a`Îmgpnסו 'd iyily mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב ה' שלישי יום
אגרתא ,bw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íòôä éððä äúòå,bw 'nr cr.'åëå äøåú

uxtzn ,oiwyn x`y e` oiid z` helwl xzei mewn da oi`e d`ln

edyna xaecny zexnly ,dwyndn zvw dvegd ± miwcqd jxc ±

z`tn dvegd z`f wgec mvrdy dnn xvep df ixd ,dwyndn

ixd ,dad`a jtzyn ytpd mvry dryay oaen mb jk .ezeyicb

`edy cr uxtznd ,cala edyn jkn `vei ,zeipeviga ,zelbzda

.zeipeviga d`xp

éñBé éðpä ,íòtä äzòåäLwáe ,øeàa úôñBúa éãé úéðL ó §©¨©©©¦§¦¦¥¦¨¦§¤¤¥©¨¨
íéáBøwä íéîBìL éLðà ìk éðôì äNeøôe äçeèL äìeôk§¨§¨§¨¦§¥¨©§¥§¦©§¦

,íäéìò íi÷ì ,íé÷Bçøäå,mdipia bidpdle -àì ìçä éîé ìkL §¨§¦§©¥£¥¤¤¨§¥©ŸŸ
÷ø ,Ck ìk éàðt íäì ïéàL íé÷ñò éìòaä äázä éðôì eãøé¥§¦§¥©¥¨©©£¥£¨¦¤¥¨¤§©¨¨©

,éàðt íäì LiL íúBà- ¨¤¥¨¤§©
,daizd iptl ecxiBà

íéëeîqä Bà ,íéãnìnä©§©§¦©§¦
,íäéáà ïçìL ìò©ª§©£¦¤

éøàäì íéìBëiLúlôúa C ¤§¦§©£¦¦§¦©
äöçîe äòL Cøò øçMä©©©¥¤¨¨¤¡¨

úBçôì48ìçä úBîé ìk49, §¨¨§©Ÿ
éðôì ãøBiä äéäé íäî¥¤¦§¤©¥¦§¥
,ìøBbä ét ìò ,äázä- ©¥¨©¦©¨

iptl lltzi in lxeba elriy

,cenrdéevø ét ìò Bà©¦¦
.áøä,milltznd ly ± ¨Ÿ

.dltzÎlrad didi in rawii

àeäå,dltzÎlrad ±óñàé §¤¡Ÿ
ìk Bì áéáña åéìà¥¨§¨¦¨
ïçìL ìò íéëeîqä©§¦©ª§©
íéãnìî Bà ,íäéáà£¦¤§©§¦

éøàäì eìëeiLC,dltza ± ¤§§©£¦
,eäBîk,eaiaq ecnriy - ¨

in eze` lalai `ly ick

,xdnnyäpLé ìáa`ly ± §©§ª¤
,`l` mixacd z` epyijk

,dyrii:àðå àð̈§¨
íéîéå úBúaLa Cà©§©¨§¨¦
éìòa ìk íbL ,íéáBè¦¤©¨©£¥
éàðt íäì Lé íé÷ñò£¨¦¥¨¤§©

øLkä úòLe,f` `id ± §©©Ÿ¤
éøàäìúðeëa íúlôúa C §©£¦¦§¦¨¨§©¨©

äaøcàå ,'äì íLôðå íaì¦¨§©§¨©§©§©¨
íäéìòd ilra lr ±,miwqr £¥¤

,æò øúéå úàN øúéa ìhî,zay zltz zpeeka jix`dl -Bîk ª¨§¤¤§¥§¤¤¨§
íéiç çøà Ceøò ïçìLa áeúkL50,miwqrd ilra lry - ¤¨§ª§¨¨Ÿ©©¦

dxezl xzei ax onf zezaya yicwdl ,reayd lk miweqrd

,dltzleäLî úøBúa áeúkL Bîëe51:'eë ãáòz íéîé úLL" §¤¨§©Ÿ¤¥¤¨¦©£Ÿ

éäìà 'äì úaL éòéáMä íBéåà÷éc "Ezeidl jixv zayd lky ± §©§¦¦©¨©¡Ÿ¤©§¨
ea xn`py aeh meia enk `ly ,jiwl` 'd ly mipiprl ,jiwl` 'dl

zeidl jixv zaya eli`e ,mkl mb zeidl jixvy ,"mkl" mbBlkª
,'äìiptn `ed df lky oeeikn .jiwl` 'd ly mipiprl lkd xeqnl - ©

mini zyy" ixg` `a dfy

ini zyyay ixg` ,"cearz

mipipra micaer legd

miwqr ilraa ixd ,miinyb

reayd ini lkay ,dnecke

,"cearz"a miweqr md

,miinyb mipipra dceara

mlv` zeidl jixvy i`cea

.'dl didz zayd lky

úàæìå,okle ±íä íb± §¨Ÿ©¥
,miwqrd ilraéðôì eãøé¥§¦§¥

,áBè íBéå úaLa äázä©¥¨§©¨§
ìøBbä ét ìòdidi in ± ©¦©¨
,dltzÎlradéevøa Bà§¦

ézáúkL Bîk ,áøä̈Ÿ§¤¨©§¦
:ã÷zLà¤§¨©

éøö àc ïBâëe,éòBãBàì C- §¨¨¦§¥
,ricedl yi df oebkae

,'ä äöøé íà ,ézòãaL¤§©§¦¦¦§¤
ìíéðéðnä ìëì çìL ¦§Ÿ©§¨©¦§¨¦

òãéì ,øúqa íéìbøî§©§¦©¥¤¥©
,òéãBäìe,zece` -éî ìk §¦©¨¦

LiL éî ìëå Bì øLôàL¤¤§¨§¨¦¤¥
éøàäì éàðt Bìïiòìe C §©§©£¦§©¥

älôzalltzdl ± ©§¦¨
,dpeek jezne zekix`a

ïBcð äéäé ¯ ìvòúîe¦§©¥¦§¤¦
úBéäì ,íB÷î ÷eçøa§¦¨¦§
BàBáa íéãé ézLa äçãð¦§¤¦§¥¨©¦§

äôì,owfd epax l` ± §Ÿ
ì,"íéiç íéäìà éøác" òîL,zeciqg ixac -äzà ¯ åàì ììkîe ¦§Ÿ©¦§¥¡Ÿ¦©¦¦§©¨©¨

.ïä òîBLzceara jix`iy iny ,"od" rney dz` "e`l"dn ± ¥©¥
,'eke edeaxwi dltzd,áBè úkøa íäéìò àáúå ,íòðé íéòîBMìå§©§¦ª§©§¨Ÿ£¥¤¦§©

:'eëå äøBz àlà áBè ïéàå§¥¤¨¨§
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ùã÷ä úøâà
äúòåéñåé éððä íòôäøåàéá úôñåúá éãé úéðù ó

ìë éðôì äùåøôå äçåèù äìåôë äù÷áå
ìëù íäéìò íéé÷ì íé÷åçøäå íéáåø÷ä íéîåìù éùðà
ïéàù íé÷ñò éìòáä äáéúä éðôì åãøé àì ìåçä éîé
åà éàðô íäì ùéù íúåà ÷ø .ë"ë éàðô íäì
íéìåëéù íäéáà ïçìåù ìò íéëåîñä åà íéãîìîä
úåçôì äöçîå äòù êøò øçùä úìôúá êéøàäì
ô"ò äáéúä éðôì ãøåéä äéäé íäî ìåçä úåîé ìë
áéáñá åéìà óåñàé àåäå .áåøä éåöéø ô"ò åà ìøåâä
åìëåéù íéãîìî åà íäéáà ïçìåù ìò íéëåîñä ìë åì

:àðå àð äðåùé ìáá åäåîë êéøàäì
êàíé÷ñò éìòá ìë íâù íéáåè íéîéå úåúáùá

íúìôúá êéøàäì øùåëä úòùå éàðô íäì ùé
ìèåî íäéìò äáøãàå .'äì íùôðå íáì úðååëá
çøåà êåøò ïçìåùá áåúëù åîë æò øúéå úàù øúéá
ãåáòú íéîé úùù äùî úøåúá áåúëù åîëå íééç
.'äì åìåë à÷ééã êéäìà 'äì úáù éòéáùä íåéå 'åë
áåè íåéå úáùá äáéúä éðôì åãøé íä íâ úàæìå

:ã÷úùà ù"îë áåøä éåöéøá åà ìøåâä éô ìò
ïåâëåìëì çåìùì ä"éà éúòãáù éòåãåàì êéøö àã

éî ìë òéãåäìå òãéì øúñá íéìâøî íéðéðîä
ïééòìå êéøàäì éàðô åì ùéù éî ìëå åì øùôàù
äçãð úåéäì íå÷î ÷åçéøá ïåãéð 'éäé ìöòúîå äìôúá
åàì ììëîå ç"àã òåîùì äôì åàåáá íéãé éúùá
úëøá íäéìò àáúå íòðåé íéòîåùìå ïä òîåù äúà

:'åëå äøåú àìà áåè ïéàå áåè
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.48:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,ט שערים מאה וראה שם. ובהנסמן ב ב, שערים מאה בס' ואגה"ק שם. ובמפרשיו ב סב, מזח"א "ולהעיר

˘ËÈÏ"‡:49.ב". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הכוונה שם – אחת שעה עצמה בתפלה מאריכים היו הראשונים חסידים דאפילו ב) לב, (ברכות "ומש"כ

העמידה". בהגהה.50.לתפלת ס"ב ˘ËÈÏ"‡:סר"צ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יתנך מי ד"ה תו"א ט.51."וראה כ, יתרו

a`Îmgpn 'e iriax mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב ו' רביעי יום
אגרתב ,206 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëî éúðè÷ á,cw 'nr cr.'åâå íéðôä

âøeaøètî Búàéa øçà©©¦¨¦¤¤§§
.áxq`na `elk did my) ,bxeaxhtn ayy xg`l owfd epax azk ef zxb` -

exexgy .zeciqgd zhiye zxez enqxt oiba ecbp dybedy dpyldn d`vezk

.zeciqgd zxez zehytzdl dlynnd cvn dnkqd (mb) riad xq`ndn

ixd did xq`ndy oeeik

miiaxd xn`nk)1d`vez (

ly ezhiy lr dlrnl bexhwn

zxez z` "cixedl" ,owfd epax

itk ,dpadae lkya zeciqgd

,c"ag zeciqga `hazn xacdy

lk l` ribzy ote`a dvitdle

,oaen ixd ,l`xyin cg`

d`vezk `a dhnl xexgydy

,dlrnl bexhwd lehian

ozipe dnkqd dpzip - daxc`e

epax azk f` ± (owfd epax ly ezhiy itl zeciqgd zxez z` mqxtl gek

ycew zxb` owfdefdtewzd dlgd f`y ,fnxnd xac .a oniqdipyd

ixg` "a wxt" aezk o`ky ,oiivl oiiprn .zeciqgd zhiye zxez zehytzda

."a"tn ez`ia xg`" azkp dfy oiievy

dncwd ,zxb`d ly miptd iptl ,z`aen my ,"ycewd zxb`" ly f"k oniqa

dligza aezk ,(zxb` dze` owfd epax azk ellbay rxe`nd z` dxiaqnd)

z`aen epiptly zxb`a eli`e .zxb`l dncwdd okn xg`le ,"f"k oniq"

dipyd dtewzd - 'a oniqy iptn z`fe ,"'a oniq" dixg`le dncwdd dligza

zeciqgd oeyla e`)2.bxeaxhtn ez`ia ixg` dlgd ("ipy zelcb"

"'eë ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷"3epia` awri xn` el` milin - ¨Ÿ§¦¦Ÿ©£¨¦¦¨
d"awdy zexnl .eyrn eze` livi d"awdy ,ezywal dncwd xeza

el gihad ixd4ixd ,"jlz xy` lka jizxnye jnr ikp` dpde"

oiba - "micqgd lkn izphw"y oeeik `l` ?cgtl dnn el did `ly

cgtn `ede xzei ohw awri dyrp ,d"awd ez` dyry micqgd lk

d"awdy ,"`p iplivd" ycgn ywal wewf `edy avna oezp `edy

" milind wx weqtdn `ian owfd epaxy dn] .eze` livilkn

micqgdwx ,yexita `ian `ed oi` "zn`d lkn" milind z`e ,"

yexit itly ,`"hily iaxd mrt xiaqd - "xnebe"e "lkne" dlnd

`ly micqg ez` dyr d"awdy `id "micqg"a dpeekd ,i"yx

dghadd miiwe zni` d"awdy dn "zn`"a dpeekde ,el gihad

mpn` eid ,owfd epax ly ezle`ba eli`e .yxetna el gihady

ixd - owfd epaxl dielb dghad meiw - "zn`" la` ,ielba "micqg"

epax oi` okl .ezle`bl dielb dghad mey dzid `l ixdy ,did `l

dlnd z` `ian `edy dne ."zn`d (lkne)" yexita `ian owfd

"lknely ezin`ly iptn df ixd ,"'ebe"a "zn`"d lr fnxn mbe "

jxca jledd l`xyin cg` lkl dghaedy dghad zniiw ,xac

zekxad lk eilr elegi "eklz izewega m`"y ,zeevnde dxezd

dyxta okn xg`l zeaezkd5xqend l`xyia `iypl cgeinae ,

dghad ef dzid `ly oeeik ,`l` .zeciqgd zhiy mqxtl eytp

`id dghadd ,hxta eil` qgia ixd ,hxta owfd epaxl zyxetn

owfd epax mb okl ,(eil` `id dpeekdy ,ielba `l) mlrd ly ote`a

mlrd ly ote`a z`f fnxn

.["'ebe" dlna,Leøt- ¥
i"yx ixdy6,yxtn

d`vezk `a "izphw"dy

,zn`d lke micqgd lkn

ehrnzp"y ,xnelkizeiekf

zn`de micqgd ici lr

xne` jk lr ."inr ziyry

oekp epi`e" o"anxdoeyla

aezk weqta ixdy ,"aezkd

,"izphw"ip`ohw iziyrp

zenka herin `le zeki`a herin ,ephwzp zeiekfdy `le xzei7,

xg` ote`a yxtn o"anxde8ip`y ,"izphw"d z`icn ohwhelwl

ixd ,o"anxd ly df eyexitl m`zda .zn`de micqgd lk z`

icn ohw `edy m` ik ,zn`de micqgdn d`vez epi` "izphw"d

yexitk yxtn owfd epax ,mxa .zn`de micqgd lkl i`kf epi`e

weqtd zehytk ,zn`de micqgdn d`vez `ed "izphw"dy ,i"yx

izphw"micqgd lkny ,"n`l` ."izphw" dyrp zn`de micqgd

mc`d lr ok` aqen "izphw"dy ote`a z`f yxti owfd epaxy

`le) zn`de micqgd ieaixn d`vezk ohwzd envr `edy ,envr

dyzeiekf`ed mb ohwzp jk llbae ehrnzpe ephwzp9`l` ,

d`vez `ed "izphw"dydxiyiepaxy dn df .(zn`de micqgdn

" xne` owfdyexitlkae ,mc`d lr ok` aqen "izphw" ,xnelk ,"

,zn`de micqgdn d`vezk `a df z`fãñçå ãñç ìëaL¤§¨¤¤¨¤¤
éøö íãàì äNBò àeä-Ceøa-LBãwäLC,envrl mc`d ±úBéäì ¤©¨¨¤¨¨¨¨¦¦§

.ãàîa çeø ìôLcqgdn d`vezk xzeia jenp envr wifgdl ± §©©¦§Ÿ
,d"awd ez` dyryãñç ék,zepeilrd zexitqa ,dlrnl ±àòBøc ¦¤¤§¨

,àðéîé,aexiwe oini ly oipr ,oinid rexf ly dpigad `ed -Bðéîéå" §¦¨¦¦
"éð÷açz10,,mc`d z` siwn dlrnly oinid -úðéça àéäL §©§¥¦¤¦§¦©

,íéðôlî úàN øúéa Lnî íéäìà úáø÷dyery cqga - ¦§©¡Ÿ¦©¨§¤¤§¥¦§¨¦
did xy`n d"awd l` xzei aexw mc`d dyrp ,mc`d mr d"awd
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äìòîìéøö ¯ äìòîúBéäì C,envr jeza ±çeø ìôL øúBé §©§¨©§¨¨¦¦§¥§©©

,ähî ähîì,ce`n ce`n jenp envr wifgdl eilr -Bîk §©¨©¨§
áeúkL11:."éì äàøð 'ä ÷Bçøî"ici lr mc`l d`xp d"awdyk ± ¤¨¥¨¦§¨¦

ly dybxd mc`d lr lertl xacd jixv ± ez` dyer `edy cqgd

ilkdy ,`id dpeekdy e` ,zekinpae wegixa envr wifgdl ,"wegxn"

"wegxn" envr wifgn mc`dyk `ed ± "il d`xp 'd" z` helwl
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סז a`Îmgpn 'e iriax mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב ו' רביעי יום
אגרתב ,206 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëî éúðè÷ á,cw 'nr cr.'åâå íéðôä

âøeaøètî Búàéa øçà©©¦¨¦¤¤§§
.áxq`na `elk did my) ,bxeaxhtn ayy xg`l owfd epax azk ef zxb` -

exexgy .zeciqgd zhiye zxez enqxt oiba ecbp dybedy dpyldn d`vezk

.zeciqgd zxez zehytzdl dlynnd cvn dnkqd (mb) riad xq`ndn

ixd did xq`ndy oeeik

miiaxd xn`nk)1d`vez (

ly ezhiy lr dlrnl bexhwn

zxez z` "cixedl" ,owfd epax

itk ,dpadae lkya zeciqgd

,c"ag zeciqga `hazn xacdy

lk l` ribzy ote`a dvitdle

,oaen ixd ,l`xyin cg`

d`vezk `a dhnl xexgydy

,dlrnl bexhwd lehian

ozipe dnkqd dpzip - daxc`e

epax azk f` ± (owfd epax ly ezhiy itl zeciqgd zxez z` mqxtl gek

ycew zxb` owfdefdtewzd dlgd f`y ,fnxnd xac .a oniqdipyd

ixg` "a wxt" aezk o`ky ,oiivl oiiprn .zeciqgd zhiye zxez zehytzda

."a"tn ez`ia xg`" azkp dfy oiievy

dncwd ,zxb`d ly miptd iptl ,z`aen my ,"ycewd zxb`" ly f"k oniqa

dligza aezk ,(zxb` dze` owfd epax azk ellbay rxe`nd z` dxiaqnd)

z`aen epiptly zxb`a eli`e .zxb`l dncwdd okn xg`le ,"f"k oniq"

dipyd dtewzd - 'a oniqy iptn z`fe ,"'a oniq" dixg`le dncwdd dligza

zeciqgd oeyla e`)2.bxeaxhtn ez`ia ixg` dlgd ("ipy zelcb"

"'eë ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷"3epia` awri xn` el` milin - ¨Ÿ§¦¦Ÿ©£¨¦¦¨
d"awdy zexnl .eyrn eze` livi d"awdy ,ezywal dncwd xeza

el gihad ixd4ixd ,"jlz xy` lka jizxnye jnr ikp` dpde"

oiba - "micqgd lkn izphw"y oeeik `l` ?cgtl dnn el did `ly

cgtn `ede xzei ohw awri dyrp ,d"awd ez` dyry micqgd lk

d"awdy ,"`p iplivd" ycgn ywal wewf `edy avna oezp `edy

" milind wx weqtdn `ian owfd epaxy dn] .eze` livilkn

micqgdwx ,yexita `ian `ed oi` "zn`d lkn" milind z`e ,"

yexit itly ,`"hily iaxd mrt xiaqd - "xnebe"e "lkne" dlnd

`ly micqg ez` dyr d"awdy `id "micqg"a dpeekd ,i"yx

dghadd miiwe zni` d"awdy dn "zn`"a dpeekde ,el gihad

mpn` eid ,owfd epax ly ezle`ba eli`e .yxetna el gihady

ixd - owfd epaxl dielb dghad meiw - "zn`" la` ,ielba "micqg"

epax oi` okl .ezle`bl dielb dghad mey dzid `l ixdy ,did `l

dlnd z` `ian `edy dne ."zn`d (lkne)" yexita `ian owfd

"lknely ezin`ly iptn df ixd ,"'ebe"a "zn`"d lr fnxn mbe "

jxca jledd l`xyin cg` lkl dghaedy dghad zniiw ,xac

zekxad lk eilr elegi "eklz izewega m`"y ,zeevnde dxezd

dyxta okn xg`l zeaezkd5xqend l`xyia `iypl cgeinae ,

dghad ef dzid `ly oeeik ,`l` .zeciqgd zhiy mqxtl eytp

`id dghadd ,hxta eil` qgia ixd ,hxta owfd epaxl zyxetn

owfd epax mb okl ,(eil` `id dpeekdy ,ielba `l) mlrd ly ote`a

mlrd ly ote`a z`f fnxn

.["'ebe" dlna,Leøt- ¥
i"yx ixdy6,yxtn

d`vezk `a "izphw"dy

,zn`d lke micqgd lkn

ehrnzp"y ,xnelkizeiekf

zn`de micqgd ici lr

xne` jk lr ."inr ziyry

oekp epi`e" o"anxdoeyla

aezk weqta ixdy ,"aezkd

,"izphw"ip`ohw iziyrp

zenka herin `le zeki`a herin ,ephwzp zeiekfdy `le xzei7,

xg` ote`a yxtn o"anxde8ip`y ,"izphw"d z`icn ohwhelwl

ixd ,o"anxd ly df eyexitl m`zda .zn`de micqgd lk z`

icn ohw `edy m` ik ,zn`de micqgdn d`vez epi` "izphw"d

yexitk yxtn owfd epax ,mxa .zn`de micqgd lkl i`kf epi`e

weqtd zehytk ,zn`de micqgdn d`vez `ed "izphw"dy ,i"yx

izphw"micqgd lkny ,"n`l` ."izphw" dyrp zn`de micqgd

mc`d lr ok` aqen "izphw"dy ote`a z`f yxti owfd epaxy

`le) zn`de micqgd ieaixn d`vezk ohwzd envr `edy ,envr

dyzeiekf`ed mb ohwzp jk llbae ehrnzpe ephwzp9`l` ,

d`vez `ed "izphw"dydxiyiepaxy dn df .(zn`de micqgdn

" xne` owfdyexitlkae ,mc`d lr ok` aqen "izphw" ,xnelk ,"

,zn`de micqgdn d`vezk `a df z`fãñçå ãñç ìëaL¤§¨¤¤¨¤¤
éøö íãàì äNBò àeä-Ceøa-LBãwäLC,envrl mc`d ±úBéäì ¤©¨¨¤¨¨¨¨¦¦§

.ãàîa çeø ìôLcqgdn d`vezk xzeia jenp envr wifgdl ± §©©¦§Ÿ
,d"awd ez` dyryãñç ék,zepeilrd zexitqa ,dlrnl ±àòBøc ¦¤¤§¨

,àðéîé,aexiwe oini ly oipr ,oinid rexf ly dpigad `ed -Bðéîéå" §¦¨¦¦
"éð÷açz10,,mc`d z` siwn dlrnly oinid -úðéça àéäL §©§¥¦¤¦§¦©

,íéðôlî úàN øúéa Lnî íéäìà úáø÷dyery cqga - ¦§©¡Ÿ¦©¨§¤¤§¥¦§¨¦
did xy`n d"awd l` xzei aexw mc`d dyrp ,mc`d mr d"awd

,cqgd ez` dyrpy iptldábäå úàN øúéa 'ä ìà áBøwä ìëå§¨©¨¤§¤¤§¥§©¨Ÿ©
äìòîìéøö ¯ äìòîúBéäì C,envr jeza ±çeø ìôL øúBé §©§¨©§¨¨¦¦§¥§©©

,ähî ähîì,ce`n ce`n jenp envr wifgdl eilr -Bîk §©¨©¨§
áeúkL11:."éì äàøð 'ä ÷Bçøî"ici lr mc`l d`xp d"awdyk ± ¤¨¥¨¦§¨¦

ly dybxd mc`d lr lertl xacd jixv ± ez` dyer `edy cqgd

ilkdy ,`id dpeekdy e` ,zekinpae wegixa envr wifgdl ,"wegxn"

"wegxn" envr wifgn mc`dyk `ed ± "il d`xp 'd" z` helwl
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a`Îmgpnסח 'e iriax mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.zekinpae,áéLç àìk ¯ à÷åc "dén÷" àlëc ,òãBpëårecike - §©©§ª¨©¥©§¨§¨¨¦
aygp lkdyeiabl,xzeia zilrpd dbixcnd elit` ,melkk `wec

,"aiyg `lk" `id ,jxazi eil` aexw ,eiptl zeidl ,"'inw" zeidl

`le aygp `l eiabl ,oky) llk zniiw dppi` eli`ke dlha `id

,(xac mey miiwìk ïk íàå§¦¥¨
øúBé "dén÷" àeäLlk ± ¤©¥¥

aexw ,"eiptl" xzei `edy in

,jxazi eil` xzeiàeä
.ñôàå ïéàå àìk øúBé± ¥§Ÿ§©¦§¤¤

± milind ylyn zg` lk

± "qt`"e "oi`" ,"`lk"

zelhazd ote` z`han

,"'inw"d cvn `ad cgein

,jxazi eil` aexiwd cvn

Bæå`id ±ïéîé úðéça §§¦©¨¦
ãñçå äMã÷aLjynpd ± ¤¦§ª¨§¤¤

,íäøáàìoeylk - §©§¨¨
weqtd12awril zn` ozz" :

df ixd ,"mdxa`l cqg

.lehia ly ote`ae dpigaa

øîàL13::epia` mdxa` - ¤¨©
."øôàå øôò éëðàå"± §¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

mdxa` lr "lrt" cqgd

` epia`,lehiad zilkz z

dyecway oinidy oeeik ,oky ;"xt`e xtr"l envr wifgdy cr

mb xacd lret okl ± lehia `ed cqgd oipry ± jk `ed dlrnl

,zelhazdd oipr ± cqgd eil` jynpy inaBúcî ïk íb àéä Bæå§¦©¥¦¨
.á÷òé ìL.zelhazdd zilkz ea lrt cqgdy ±ìvðúä úàæáe ¤©£Ÿ¨Ÿ¦§©¥

,awri ±àìå ,åNò éðtî Búàøé ìò,did ±Búçèáäa Bì éc:4 ©¦§¨¦§¥¥¨§Ÿ©§©§¨¨
:eil` d"awd ly -,"'eë Cnò éëðà äpäå"lka jizxnye" - §¦¥¨Ÿ¦¦¨

,"jlz xy`úîçî ,åéðéòa ãàî ãàîa á÷òé ïè÷ úBéä éðtî¦§¥¡¨¨©£Ÿ¦§Ÿ§Ÿ§¥¨¥£©
íéãñçä éeaøxn`y itk ±14:,"'eë éì÷îa ék"z` izxar" - ¦©£¨¦¦§©§¦

-y xaqe ,"zepgn ipyl iziid dzre dfd ocxidéàãëe éeàø Bðéàå§¥¨§©
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe ,'eë ìöpäì ììk15:awriy - §¨§¦¨¥§©£©©¥¦§¨¦§¨¨

,cgt,"àèçä íøâé ànL",lvpii `ly -.àèçL åéðéòa äîãpL ¤¨¦§Ÿ©¥§¤¦§¤§¥¨¤¨¨
avna envr wifgdl ,zephwzde lehia cqgd ea lrt jk ick cr ±

lrt micqgd ieaixy ,"micqgd lkn izphw" yexit df .`heg ly

,`hg `ny cgt icil cr ,jenpe ohw envr yibxdl ,"izphw" ea

el ghaed xaky zexnl ,"`p iplivd" ycgn ywal okl `ed wewfe

xen`dn d`xedd .'eke "jlz xy` lka jizxnye jnr ikp` dpde"

ixv ,ez` dyer d"awdy cqg lky ,`id l`xyin cg` lklj

owfd epaxy dn .jenpe ohw envr wifgdl ,"izphw" ea lertl xacd

`id dpeekdy ,`"hily iaxd mrt yxit ,"cqge cqg lkay" xne`

ly oipra `ad zelylzydd xcq ly cqg epyi :micqg ibeq ipyl

dlrnly cqg epyie ,rahd it lr mc`d mr dyrpd cqg

ote`a mc`d mr dyrpd cqg ly oipra `ad zelylzydn

`rexc cqg ik" mrhd mb xne` `ed okl .rahd on dlrnly

cqg" oky ,ipy oipr dfy ,"ipwagz epini"e ,cg` oipr dfy ,"`pini

xcq ly cqg ,zepeilrd zexitqd ly cqg `ed "`pini `rexc

xe` dfy ,zelylzyd

`edy rexfd enk ,ilka

epinie"e ,xa`a geke zeig

cqge oini `ed "ipwagz

dlrnly oeilr

wagny ,zelylzydn

mc`d z` cala (aaeq)

epi`e) siwn ly ote`a

zeig enk zeinipta yalzn

dfy iptn ,(xa`a rexfd

zexe` zeyalzdn dlrnl

.milkaäæa ïk ïéàM äî©¤¥¥§¤
,äæ únòìcbepd cvd - §ª©¤

,dyecw ly cqglàeä
,ätì÷c ãñç ìàòîLé- ¦§¨¥¤¤¦§¦¨

ly cqgl cebipd ,oky

`ed ,mdxa`l ,dyecw

;"dtilw" ly cqg ,l`rnyi

ly dxeab ,wgvil cebipde

dxeab ,eyr `ed ,dyecw

- l`rnyi zpigaa `edy in lv` ,eiably ,dtilw lyìk̈
.Baì áçøå çeøä úeqâå dáâa ìãâå CìBä àeä ¯ ìBãb ãñçäL¤©¤¤¨¥§¨¥§Ÿ©§©¨©§Ÿ©¦
cqgy ,l`rnyi ly df cqg ote`n xdfidle xnyidl icedi lre -

lczydl eilr `l` ,gexd zeqbe zelcb eilr e"g lerti `l df

lv` didy enk ,dyecw ly cqg ly ote`a elv` didi cqgdy

.depre lehia lret cqgdy ,awri lv`e mdxa`úàæìå,okle ± §¨Ÿ
,L"ðà úeììëì äaø äòãBî íéòéãBnä ïî éúàalkl - ¨¦¦©¦¦¨¨©¨¦§¨

,miciqgd,eðnò úBNòì 'ä ìécâä øLà íéãñçä éeaø ìò- ©¦©£¨¦£¤¦§¦©£¦¨
ody itk zepeilrd zecnd) "dlecb" mya z`xwp ixd cqg zpigay

weqta zeiepn16dpeekd ixd ,'eke "dxeabde dlecbd 'd jl" :

xzei ddeab dbixcn z`han dlecbe ,(cqgd zcnl `id "dlecbd"a

'd licbd xy`" owfd epiax xne` okl ,mzq cqg xy`n cqga

cqgd ,"epnr zeyrllecbdezle`ba ± miciqg ± epz` 'd dyry

rti ± owfd epiax lydf cqg leøàL" ¯ á÷òé ìL åéúBcîa æçàì¤¡Ÿ§¦¨¤©£Ÿ§¨
,"ìàøNé úéøàL"e "Bnò"enr x`y" ixd mi`xwp l`xyi ipa -17 ©§¥¦¦§¨¥

"l`xyi zix`y'e18,"zix`y" lye "x`y" ly dcnd mda yiy ,

Bîöò íéNnL,envr wifgne ±úBøúBîe íéøéLk19oi`y xac - ¤¥¦©§§¦©¦¨
,xzein `edy xacn miixiy `l` ,llk xwir `edBa ïéàL Lnî©¨¤¥
,'eë íäéçàî íááì íeø ézìáì ,Cøö íeLenxby micbpnd - Ÿ¤§¦§¦§¨¨¥£¥¤

,owfd epiax ly exq`nl,ät íäéìò áéçøäì àìåxacl `ly - §Ÿ§©§¦£¥¤¤
,oegvip ly drepzae zeagxa mdil`ì Bàñç íäéìò ÷øL ¦§Ÿ£¥¤©
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ùã÷ä úøâà
ë"àå .áéùç àìë à÷ååã 'éî÷ àìåëã òãåðëå .éì
åæå ñôàå ïéàå àìë øúåé àåä øúåé 'éî÷ àåäù ìë
éëðà øîàù íäøáàì ãñçå äùåã÷áù ïéîé 'éçá
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מרמזו וכאן הענין כל מביא גו' מענה בהכתוב זה לפני (3 לטוב). אינם (ואדרבא כלל לכאן שייכים אין לכאורה נכאה ברוח המדברים יד) יח,

תיבש נכאה ורוח כב) (יז, למשלי דכוונתו וי"ל עה"פ‚¯Ìב"גו'". – פ"ט באדר"נ גם וכן וי"ג ספי"ז. (ב"ר להתפייס וקשה תוקף ענינו דגרם .

דהסיום דפשוטו וכיון וגו'. הפנים כמים כו' האי וכולי יותר ועוד שיתפייסו גם כ"א חמה משיב רק לא יהי' נכאה רוח וע"י מעצמי) עצם

ב"גו'". רמזו רק לכן בטוב אינו יט.21.הכתוב כז, יז.1.משלי נט, ˘ËÈÏ"‡:2.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– למע' מה דע אדה"ז "וכפי'

באייר)". י"ג יום (היום ב.3.ממך ט, ˘ËÈÏ"‡:4.ב"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סכ"ט לקמן מ"ח.5."כמשנ"ת פרק
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ב"גו'". רמזו רק לכן בטוב אינו יט.21.הכתוב כז, יז.1.משלי נט, ˘ËÈÏ"‡:2.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– למע' מה דע אדה"ז "וכפי'

באייר)". י"ג יום (היום ב.3.ממך ט, ˘ËÈÏ"‡:4.ב"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סכ"ט לקמן מ"ח.5."כמשנ"ת פרק



a`Îmgpnע 'f iying mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ici lr zkynpd oinlr lk aaeqe `ed jexa seq oi` xe`n dkyndd

.zexitqd ly ozelylzydl siwne yeal xwira ziyrp ,zeevnd

± zewl`d ± zewl` ixd od onvr zexitqdy oeeik ,dxe`kl ,mxa

yealk seq oi` xe`n dkynd zyxcp ,`eti` ,recn ,zenlerd ly

?zexitql,Leøtdpeekd - ¥
,`idóBñ-ïéà-øBà ék¦¥

øéàîe Laìúî àeä-Ceøä¦§©¥¥¦
ìzLä ìk CBúaúeìL §¨¦§©§§

úBøéôñ øNòäly ± ¨¤¤§¦
,zenlerd-úeìéöàc©£¦

,äiNò-äøéöé-äàéøa- §¦¨§¦¨£¦¨
mda xi`n `ed ,xnelk

ly ote`a ,zeinipta

,zeyalzdìéöànä àeäå§©©£¦
,úeìéöàc úBøéôñ øNòä̈¤¤§¦©£¦

ìzLnä-äàéøáì úBìL ©¦§©§§¦§¦¨
,äiNò-äøéöérecik - §¦¨£¦¨

ly mitevxtde zexitqdy

mixi`n ,"zeliv`"d mler

,"dxivi" ,"d`ixa" zenlera

mieedn mde ,"diyr"

.dl` zenleray zewl`d

zrvazn cvik ,j`

ly zexitqd ly dlv`dd

xe`y dne "zeliv`"d mler

df ixd ?zenlerd x`y ly zexitqd zelylzyda ,xi`n seq oi`

-a øàáîä íeöò íeöîö éãé ìòxtq ±,íéiç õòdf oi`y - ©§¥¦§¨©§Ÿ¨§¥©¦
mevnv mzqherineedf ,`l` ,xe`d lyweliqote`a xe`d ly

ly ote`a xi`dle lv`p zeidl lkei leab ilae seq oi` `edy xe`y

,leab,"éîéðt øBà" àø÷ðå`ed oky ,zeinipta yalznd xe` - §¦§¨§¦¦
.yalzn `ed eay xacd jxr itl mvnevnúBönä íei÷ éãé ìòå§©§¥¦©¦§

éwî øBà" CLîðúBøéôñ øNòä CBz øéàîe ,ìéòì økæpä "ó ¦§¨©¦©¦§¨§¥¥¦¨¤¤§¦
Nò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàc,"éîéðt øBà"ä íò ãçéúîe ,äi- ©£¦§¦¨§¦¨£¦¨¦§©¥¦¨§¦¦

`edy xe` (zelylzydd xcqa) iniptd xe`d jeza f` xi`n ixd

,seq oi` zpigaaéøa-àLã÷ ãeçé" àø÷ðåàeä-C`edy dn ± §¦§¨¦ª§¨§¦
,"oinlr lk aaeq" zpiga ,mlerdn dlrnl ,lcaene yecw

,"dézðéëLeokeyy my lr ,"dpiky" `xwpd iniptd xe`d mr - §¦§¥
,zelylzyda yalzneøçà íB÷îa øàaúpL Bîk6,ici lry - §¤¦§¨¥§¨©¥

okly ,ely dpikyd mr `ed jixa `ycew ly cegi dyrp zeevn

,"'izpikye `ed jixa `ycew cegi myl" zeevnd meiw iptl mixne`

"zelret" zeevnd okydf cegi"oinlr lk aaeq"d xe` zkynd ,

`xwpd "oinlr lk `lnn"d xe`a ± "`ed jixa `ycew" `xwpd

ici lr seq oi` xe`n zkynpd dkyndd xwir ,ok m` ,df ."dpiky"

ly zexitqd zelylzyda seq oi` xe`n dkyndd ± zeevn

,zenlerdéwî øBà"î äøàäc äøàäîeéãé ìò ,ìéòì økæpä "ó ¥¤¨¨§¤¨¨¥©¦©¦§¨§¥©§¥
íãàä ìL äîLð-çeø-Lôð úBðéçáì Leáì äNòð ,áø íeöîö¦§©©£¤§¦§¦¤¤©§¨¨¤¨¨¨

eìëeiL ,ïBéìòäå ïBzçzä ïãò ïâa,mc`d ly dnypÎgexÎytpd ± §©¥¤©©§§¨¤§¤§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî äøàäå äâOä äæéà âéOäìe úBðäéì¥¨§©¦¥¤©¨¨§¤¨¨¥¥¨
xcrda ik ,ocr oba xi`nd -

,dnypd dzid `l ,df yeal

dleki ,leab zlra `idy

xe`n dx`d biydle lawl

seq oi`,leab ila `edy

íB÷îa øàBáîL Bîk§¤§¨§¨
.øçàzxb`"a oldl ± ©¥

"ycewd7.eøîàL äæå§¤¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø8: ©¥¦§¨¦§¨¨
àîìò éàäa äåöî øëN"§©¦§¨§©©§¨

,"àkéìdevn xky - ¥¨
epinkg .oi` ± dfd mlera

xkyy mixne` `l l"f

epi` devnozipdfd mlera

md `l` ,`ad mlera m` ik

dfd mleray ,mixne`oi`

.devn xky meyíìBòa ék¦¨¨
å ìeáb ìòáe éîLbä äfä± ©¤©©§¦©©§§

Îa `ed eay zeigdíeöîö¦§
éà ,ãàî ãàî íeöòå áø©§¨§Ÿ§Ÿ¦

øLôà,okl ±Laìúäì± ¤§¨§¦§©¥
,dfd mleraíà ék ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî äøàä íeL± ¤¨¨¥¥¨¦¦

wxe j` ,`l`éãé ìòzervn`a ±"àôeb" íéàø÷pä ,úBøéôñ 'é9 ©§¥§¦©¦§¨¦¨
:LBãwä øäfaz`eeydky oldl cin xiaqn owfd epiaxy itk - ©Ÿ©©¨

od zexitqd jk ,dnypd iabl jexr oi`a `ed sebdy ,dnypl sebd

`ed zeevnd dyrnl xkydy xg`ne ,seq oi` iabl jexr oi`a

xky" okle ,df mlera yalzdl leki `ed oi` ± "seq oi`"n dkynd

dkynd beq dfd mlera oi` ,"`kil ± `nlr i`da devn

wx ze`a df mlera zeyalznd zekyndd ,oky ,efk zizeyalzd

,"`teb" yecwd xdefa ze`xwpd zexitq xyrd ici lrãñç"¤¤
."'eë àðéîé àòBøc,l`ny rexf ± dxeabe ,oini rexf `xwp ± cqg ± §¨§¦¨

.d`ld jkeéaâì éîLbä óebäì Bì Cøò ïéàL BîkL ,éôì§¦¤§¤¥¨Ÿ§©©©§¦§©¥
ìéöànä éaâì úeìéöàc úBøéôñ 'éì ììk Cøò ïéà Ck ,äîLpä©§¨¨¨¥¨Ÿ§¨§§¦©£¦§©¥©©£¦

ék ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä,oky ±,äàlò äîëç elôà- ¨¤§¥¨¦£¦¨§¨¦¨¨
,dpeilr,ïúéLàø àéäL,zexitq xyrd ly -äiNò úðéçáa àéä ¤¦¥¦¨¦¦§¦©£¦¨

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà éaâì úéðôeb¯ly zipteb diyry myk ¨¦§©¥¥¨
,ely ytpd mvrn zwgexn mc`d.íéøîà éèewìa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¦¥£¨¦

'a wxtay ddbda ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga ±10.,úàæì éàå§¦¨Ÿ
,okle -ìëBà íãàL ,íéãñç úeìéîâe ä÷ãvä äNòîa§©£¥©§¨¨§¦£¨¦¤¨¨¥

äfä íìBòa ïäéúBøtî11,yi micqg zelinbe dwcva m` ,ixd - ¦¥¥¤¨¨©¤
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ùã÷ä úøâà
'åìùìúùä ìë êåúá øéàîå ùáìúî ä"á ñ"à øåà éë 'éô
'åìùìúùîä úåìéöàã ñ"òä ìéöàîä àåäå ò"éáàã ñ"òä
.éîéðô øåà àø÷ðå ç"òá øàåáîä íåöò íåöîö é"ò ò"éáì

é÷î øåà êùîð úåöîä íåé÷ é"òåñ"òä êåú øéàîå ì"ðä ó
ä"áå÷ ãåçé àø÷ðå éîéðô øåàä íò ãçééúîå ò"éáàã

é÷î øåàî äøàäã äøàäîå .à"îá ù"îë 'éúðéëùåì"ðä ó
ò"âá íãàä ìù ï"øð 'éçáì ùåáì äùòð áø íåöîö é"ò
äâùä äæéà âéùäìå úåðäéì åìëåéù ïåéìòäå ïåúçúä
øëù ì"æø åøîàù äæå .à"îá ù"îë ä"á ñ"à øåàî äøàäå
ìåáâ ìòáå éîùâä æ"äåòá éë .àëéì àîìò éàäá äåöî
äøàä íåù ùáìúäì à"à ãàî ãàî íåöòå áø íåöîöå
ãñç .÷"äåæá àôåâ íéàø÷ðä ñ"é é"ò à"ë ä"á ñ"à øåàî
éîùâä óåâäì åì êåøò ïéàù åîëù éôì .'åë àðéîé àòåøã
éáâì úåìéöàã ñ"éì ììë êåøò ïéà êë äîùðä éáâì
ïúéùàø àéäù ò"ç 'éôà éë .ä"á ñ"à ïåéìòä ìéöàîä
ù"îë ä"á ñ"à éáâì úéðôåâ äéùò 'éçáá àéä
íãàù ç"îâå ä÷ãöä äùòîá úàæì éàå .à"÷ìá
ùåáìá î"ãò íéá÷ð ùé æ"äåòá ïäéúåøéôî ìëåà
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.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כדלעיל – "בלק"א" הול"ל דא"כ – מתכוון שלזה לומר אין אבל פמ"א. מח"א בנוגע·ÂÊ"להעיר האגרת

כ"ט.7.לסוכ"ע". ב.8.סימן לט, ˘ËÈÏ"‡9.קידושין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אוא"ס – דילי' לנשמה בירידה ערוך "שבאין :.10˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡יש ששם – פ"חֿט לח"ב שהכוונה נ"ל �ÛÒÂ"יותר 'È·בההג"ה משא"כ כאן, מש"כ (ועוד)„‡„¯·‡על פ"ד דבאגה"ת ואף .

המקום"Á"·"מוסיף מציין דשם משום הוא – "בלק"א" מש"כ כאן".·„ÂÈ˜על משא"כ פי"א, א.11.וכהסיום מ, קידושין

a`Îmgpn 'g iyiy mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב ח' שישי יום

,208 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íøåâä àåä éî êà,dw 'nr cr.åðùøãú

zeevnay `id dpeekd ,dfd mlera ± zexitd ± xky edyn mc`l

iptn z`fe ,lirl xkfpd xe`dn edyn dfd mlerl cxei ok` el`

yéwnä ïBéìòä Leála ,ìLî Cøc ìò ,íéá÷ð Léìò ózpiga ± ¥§¨¦©¤¤¨¨©§¨¤§©©¦©
,úBøéôñ 'éc íéìkä íä ,"àôeb"xyr ly milkdn edyny - ¨¥©¥¦§§¦

miawpd jxc ecxi zexitqd

,dfd mlerlíäî øéàäì§¨¦¥¤
òôLå øBà òétLäìe§©§¦©§¤©

ãñç"îzpiga `edy ± ¥¤¤
"àðéîé àòBøcrexfd ± §¨§¦¨
jynp ,zipnidíéîé CøàŸ¤¨¦

øLòå ,éîLbä äfä íìBòä¨©¤©©§¦§Ÿ¤
ãBáëåmlera mikynp ± §¨
,dfd,"àìàîN àòBøc"î¦§¨§¨¨

`idy dxeabd zxitqn -

,zil`nyd rexfd zpiga

ïëådrtyd zkynp ± §¥
dhnlúøàôúazxitqn ± §¦§¤¤

,zx`tzdøãäå ãBäå§§¨¨
'eëå äåãçå12:ke ,ceqi ,ced zexitqn dhnl mikynp -lk .'e §¤§¨§

lynl miawpd ici lr dhnl zkynpd drtyd `ed xen`d

.zexitqd jeza jynpd siwnd xe`ae yeala mixvepdéãk Cà©§¥
äìòîì íéðBöéçä e÷ðéé àlL,zetilwd ±òôLå øBàî ¤Ÿ¦§©¦¦§©§¨¥§¤©

ìzLnä,éîLbä äfä íìBò ãò ähî ähîì ãøBéå ìLdrya - ©¦§©§¥§¥§©¨©¨©¨©¤©©§¦
mipevigd elkeiy mewn ozep df ixd ,jk lk znvnhvn drtyddy

wx md ezhilwl ilkd ixd ,`edy enk xe`d xi`nyk .dfn wepil

ixg` dhnl cxei xe`dyk eli`e ;dyecw ly mipipre zexitqd

mipevigdy e"g mewn yi ,inybd dfd mlerl cr miax minevnv

,df xe`n dwipi lawl elkeiähîì ïëåjxev yi dhnl mb jke ± §¥§©¨
ìe íãàä ìò ïâäìúeiîLâa òø øác ìkî Bìéväìe BøîL §¨¥©¨¨¨§¨§§©¦¦¨¨¨©§©§¦

,úeiðçeøáemipevigd zwipi ici lr dhnl zeidl lekiy oipr dfy - §£¦
,z`f repnl jxev yie ±úàæì,okle ±éwnä øBà øéàîe øæBçó ¨Ÿ¥¥¦©©¦

,ìLî Cøc ìò ,á÷pä íúBñådyrn ici lr xvepy awpd - §¥©¤¤©¤¤¨¨
elkei `l mipevigdy ick ,mzqpe xfeg micqg zelinbe dwcvd

drtyddn dwipi mey lawl

awpd ici lr zrtypd

siwnd xe`dn oky ,lynl

,dwipi lawl mileki md oi`

àeä ék`a siwnd xe`d ± ¦
ááBñå óBñ-ïéà úðéçaî¦§¦©¥§¥
.ìéòì økæpk ïéîìò ìk± ¨¨§¦©¦§¨§¥

mileki mipevigd oi` myny

mby ,ixd .dwipi lawl

zelinbe dwcvd dyrna

miawp ly oipr yi micqg

z` minzeqd miywywe

miynyn miawpd .miawpd

siwnd xe`a dgiztk

.dfd mleray mc`l xkyk "odizexit" ecxi dkxc ,yealae

zeidl lkez `ly miawpd z` mzeqd siwnd xe`d md miywywde

miawpn ieyrd oeixyd lynl oeekn df ixd df itle ,mipevigl dwipi

.miawpd lr mipibnd miywyweíðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨
:äëøáì,lecb oeixyl dtilwe dtilw lk ztxhvn oeixyay myk - ¦§¨¨

dwcva jkúôøèöî",dhexte dhext lk ±c "ìBãb ïBaLçì,à÷é ¦§¨¤¤§¤§¨©§¨
,weica `ed "lecb" dlnd -"ãàî ìläîe 'ä ìBãb ék"13óBñ éìa , ¦¨§ª¨§Ÿ§¦

:[íBìLå ñç] ìeáâe úéìëúådwcv ly zehextd ici lry ixd - §©§¦§©§¨
xyr lr fnxnd 'iedy itk ,"'d lecb" ly dpigadn mikiynn

zekln dpexg` 'de ,zecnd zyy 'e ,dpia 'd ,dnkg 'i ,zexitqd14

n lawn ±seq oi`."seq oi`"n "dlecb" zpigaa ode

éîLbä äfä íìBòì òôMäå øBàä úãéøéì íøBbä àeä éî Cà©¦©¥¦¦©¨§©¤©¨¨©¤©©§¦
"àôeb" íéàø÷pä úBøéôñ 'éî15,wxy ,dfk xe`y ,mxebd dn - ¦§¦©¦§¨¦¨

ly zexitqd xyr

± eil` milk od "zeliv`"

dfd mlera dhnl cxi

- ?inybdãeçiä àeä©¦
,ìéòì økæpäly cegid - ©¦§¨§¥

`ed jixa `ycew"

xe`d ly cegid ,"izpikye

mr "seq oi`" zpigaay

ici lr dyrpd ,zelylzyde zexitqa zeinipta xi`ny xe`d

,zeevndóBñ-ïéà-øBà úðéçaî äòtLäå äøàä úôñBz àéäL¤¦¤¤¤¨¨§©§¨¨¦§¦©¥

,àeä-Ceøa ïBéìòä ìéöànämler ly zexitqd xyr liv`ny - ©©£¦¨¤§¨
,"zeliv`"däòtLääå äøàää ìò úàN øúéazekynpd ± §¤¤§¥©©¤¨¨§©©§¨¨

,"zeliv`"aúlçúaL¤¦§¦©
úeìéöàämler ly ± ¨£¦

,"zeliv`"dìzLääåúeìL §©¦§©§§
,zexitqd ly ±.'eëå,ixd ± §

xe` ztqez zkynpy oeeik

dlrn dlrnly

,df xe` iable ,"zeliv`"n

ik) zeey "diyr"e "zeliv`"

xyrn drtyd df xe` cvn jynidl leki okl ± (seq oi` `ed xe`d

.inybd dfd mlerl "zeliv`" ly zexitqúôñBz úéLàøå§¥¦¤¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

é÷îä ïåéìòäøéàäì .ñ"éã íéìëä íä àôåâ ìò ó
êøåà àðéîé àòåøã ãñçî òôùå øåà òéôùäìå íäî
.àìàîù àòåøãî ãåáëå øùåòå éîùâä æ"äåòá íéîé
àìù éãë êà :'åëå äåãçå øãäå ãåäå .úøàôúá ïëå

ùå øåàî äìòîì íéðåöéçä å÷ðéãøåéå ìùìúùîä òô
ìò ïéâäì äèîì ïëå .éîùâä æ"äåò ãò äèî äèîì
úåéîùâá òø øáã ìëî åìéöäìå åøîùìå íãàä

é÷îä øåà øéàîå øæåç úàæì .úåéðçåøáåíúåñå ó
.ì"ðë ò"ë ááåñå ñ"à 'éçáî àåä éë .î"ãò á÷ðä
éë à÷ééã ìåãâ ïåáùçì úôøèöî ì"æø åøîàù åäæå
:[å"ç] ìåáâå úéìëúå óåñ éìá ãàî ììåäîå 'ä ìåãâ

æ"äåòì òôùäå øåàä úãéøéì íøåâä àåä éî êà
àéäù ì"ðä ãåçéä àåä àôåâ íéàø÷ðä ñ"éî éîùâä
ìéöàîä ñ"à øåà 'éçáî äòôùäå äøàä úôñåú
äòôùääå äøàää ìò úàù øúéá ä"á ïåéìòä
úéùàøå .'åëå úåìùìúùääå úåìéöàä úìéçúáù
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.12:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,קד לתהילים בצ"צ הובא – ורע"ב סע"א (צח, זח"ב ע"פ זהו וכנראה "וכו'". ומהו נצח השמיט "לכאורה

שהיא מל' היינו ד"וכו'" ואואפ"ל נה"י]. ולא אלו כינויים כאן שכתב מה ג"כ י"ל שם [ועפמש"כ נה"י. הם וחדוה והדר דהוד דכהנ"ל".ÈÏÂÎא)

ב.13. מח, פ"ד.14.תהלים התשובה אגרת לעיל ˘ËÈÏ"‡:15.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– בעילוי„‡Ò"‡Â"שלמעלה באי"ע ה"ה א"כ –



עי a`Îmgpn 'g iyiy mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב ח' שישי יום

,208 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íøåâä àåä éî êà,dw 'nr cr.åðùøãú

zeevnay `id dpeekd ,dfd mlera ± zexitd ± xky edyn mc`l

iptn z`fe ,lirl xkfpd xe`dn edyn dfd mlerl cxei ok` el`

yéwnä ïBéìòä Leála ,ìLî Cøc ìò ,íéá÷ð Léìò ózpiga ± ¥§¨¦©¤¤¨¨©§¨¤§©©¦©
,úBøéôñ 'éc íéìkä íä ,"àôeb"xyr ly milkdn edyny - ¨¥©¥¦§§¦

miawpd jxc ecxi zexitqd

,dfd mlerlíäî øéàäì§¨¦¥¤
òôLå øBà òétLäìe§©§¦©§¤©

ãñç"îzpiga `edy ± ¥¤¤
"àðéîé àòBøcrexfd ± §¨§¦¨
jynp ,zipnidíéîé CøàŸ¤¨¦

øLòå ,éîLbä äfä íìBòä¨©¤©©§¦§Ÿ¤
ãBáëåmlera mikynp ± §¨
,dfd,"àìàîN àòBøc"î¦§¨§¨¨

`idy dxeabd zxitqn -

,zil`nyd rexfd zpiga

ïëådrtyd zkynp ± §¥
dhnlúøàôúazxitqn ± §¦§¤¤

,zx`tzdøãäå ãBäå§§¨¨
'eëå äåãçå12:ke ,ceqi ,ced zexitqn dhnl mikynp -lk .'e §¤§¨§

lynl miawpd ici lr dhnl zkynpd drtyd `ed xen`d

.zexitqd jeza jynpd siwnd xe`ae yeala mixvepdéãk Cà©§¥
äìòîì íéðBöéçä e÷ðéé àlL,zetilwd ±òôLå øBàî ¤Ÿ¦§©¦¦§©§¨¥§¤©

ìzLnä,éîLbä äfä íìBò ãò ähî ähîì ãøBéå ìLdrya - ©¦§©§¥§¥§©¨©¨©¨©¤©©§¦
mipevigd elkeiy mewn ozep df ixd ,jk lk znvnhvn drtyddy

wx md ezhilwl ilkd ixd ,`edy enk xe`d xi`nyk .dfn wepil

ixg` dhnl cxei xe`dyk eli`e ;dyecw ly mipipre zexitqd

mipevigdy e"g mewn yi ,inybd dfd mlerl cr miax minevnv

,df xe`n dwipi lawl elkeiähîì ïëåjxev yi dhnl mb jke ± §¥§©¨
ìe íãàä ìò ïâäìúeiîLâa òø øác ìkî Bìéväìe BøîL §¨¥©¨¨¨§¨§§©¦¦¨¨¨©§©§¦

,úeiðçeøáemipevigd zwipi ici lr dhnl zeidl lekiy oipr dfy - §£¦
,z`f repnl jxev yie ±úàæì,okle ±éwnä øBà øéàîe øæBçó ¨Ÿ¥¥¦©©¦

,ìLî Cøc ìò ,á÷pä íúBñådyrn ici lr xvepy awpd - §¥©¤¤©¤¤¨¨
elkei `l mipevigdy ick ,mzqpe xfeg micqg zelinbe dwcvd

drtyddn dwipi mey lawl

awpd ici lr zrtypd

siwnd xe`dn oky ,lynl

,dwipi lawl mileki md oi`

àeä ék`a siwnd xe`d ± ¦
ááBñå óBñ-ïéà úðéçaî¦§¦©¥§¥
.ìéòì økæpk ïéîìò ìk± ¨¨§¦©¦§¨§¥

mileki mipevigd oi` myny

mby ,ixd .dwipi lawl

zelinbe dwcvd dyrna

miawp ly oipr yi micqg

z` minzeqd miywywe

miynyn miawpd .miawpd

siwnd xe`a dgiztk

.dfd mleray mc`l xkyk "odizexit" ecxi dkxc ,yealae

zeidl lkez `ly miawpd z` mzeqd siwnd xe`d md miywywde

miawpn ieyrd oeixyd lynl oeekn df ixd df itle ,mipevigl dwipi

.miawpd lr mipibnd miywyweíðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨
:äëøáì,lecb oeixyl dtilwe dtilw lk ztxhvn oeixyay myk - ¦§¨¨

dwcva jkúôøèöî",dhexte dhext lk ±c "ìBãb ïBaLçì,à÷é ¦§¨¤¤§¤§¨©§¨
,weica `ed "lecb" dlnd -"ãàî ìläîe 'ä ìBãb ék"13óBñ éìa , ¦¨§ª¨§Ÿ§¦

:[íBìLå ñç] ìeáâe úéìëúådwcv ly zehextd ici lry ixd - §©§¦§©§¨
xyr lr fnxnd 'iedy itk ,"'d lecb" ly dpigadn mikiynn

zekln dpexg` 'de ,zecnd zyy 'e ,dpia 'd ,dnkg 'i ,zexitqd14

n lawn ±seq oi`."seq oi`"n "dlecb" zpigaa ode

éîLbä äfä íìBòì òôMäå øBàä úãéøéì íøBbä àeä éî Cà©¦©¥¦¦©¨§©¤©¨¨©¤©©§¦
"àôeb" íéàø÷pä úBøéôñ 'éî15,wxy ,dfk xe`y ,mxebd dn - ¦§¦©¦§¨¦¨

ly zexitqd xyr

± eil` milk od "zeliv`"

dfd mlera dhnl cxi

- ?inybdãeçiä àeä©¦
,ìéòì økæpäly cegid - ©¦§¨§¥

`ed jixa `ycew"

xe`d ly cegid ,"izpikye

mr "seq oi`" zpigaay

ici lr dyrpd ,zelylzyde zexitqa zeinipta xi`ny xe`d

,zeevndóBñ-ïéà-øBà úðéçaî äòtLäå äøàä úôñBz àéäL¤¦¤¤¤¨¨§©§¨¨¦§¦©¥

,àeä-Ceøa ïBéìòä ìéöànämler ly zexitqd xyr liv`ny - ©©£¦¨¤§¨
,"zeliv`"däòtLääå äøàää ìò úàN øúéazekynpd ± §¤¤§¥©©¤¨¨§©©§¨¨

,"zeliv`"aúlçúaL¤¦§¦©
úeìéöàämler ly ± ¨£¦

,"zeliv`"dìzLääåúeìL §©¦§©§§
,zexitqd ly ±.'eëå,ixd ± §

xe` ztqez zkynpy oeeik

dlrn dlrnly

,df xe` iable ,"zeliv`"n

ik) zeey "diyr"e "zeliv`"

xyrn drtyd df xe` cvn jynidl leki okl ± (seq oi` `ed xe`d

.inybd dfd mlerl "zeliv`" ly zexitqúôñBz úéLàøå§¥¦¤¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

é÷îä ïåéìòäøéàäì .ñ"éã íéìëä íä àôåâ ìò ó
êøåà àðéîé àòåøã ãñçî òôùå øåà òéôùäìå íäî
.àìàîù àòåøãî ãåáëå øùåòå éîùâä æ"äåòá íéîé
àìù éãë êà :'åëå äåãçå øãäå ãåäå .úøàôúá ïëå

ùå øåàî äìòîì íéðåöéçä å÷ðéãøåéå ìùìúùîä òô
ìò ïéâäì äèîì ïëå .éîùâä æ"äåò ãò äèî äèîì
úåéîùâá òø øáã ìëî åìéöäìå åøîùìå íãàä

é÷îä øåà øéàîå øæåç úàæì .úåéðçåøáåíúåñå ó
.ì"ðë ò"ë ááåñå ñ"à 'éçáî àåä éë .î"ãò á÷ðä
éë à÷ééã ìåãâ ïåáùçì úôøèöî ì"æø åøîàù åäæå
:[å"ç] ìåáâå úéìëúå óåñ éìá ãàî ììåäîå 'ä ìåãâ

æ"äåòì òôùäå øåàä úãéøéì íøåâä àåä éî êà
àéäù ì"ðä ãåçéä àåä àôåâ íéàø÷ðä ñ"éî éîùâä
ìéöàîä ñ"à øåà 'éçáî äòôùäå äøàä úôñåú
äòôùääå äøàää ìò úàù øúéá ä"á ïåéìòä
úéùàøå .'åëå úåìùìúùääå úåìéöàä úìéçúáù
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.12:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,קד לתהילים בצ"צ הובא – ורע"ב סע"א (צח, זח"ב ע"פ זהו וכנראה "וכו'". ומהו נצח השמיט "לכאורה

שהיא מל' היינו ד"וכו'" ואואפ"ל נה"י]. ולא אלו כינויים כאן שכתב מה ג"כ י"ל שם [ועפמש"כ נה"י. הם וחדוה והדר דהוד דכהנ"ל".ÈÏÂÎא)

ב.13. מח, פ"ד.14.תהלים התשובה אגרת לעיל ˘ËÈÏ"‡:15.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– בעילוי„‡Ò"‡Â"שלמעלה באי"ע ה"ה א"כ –



a`Îmgpnעב 'h ycew zay mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב ט' קודש שבת יום
אגרתד ,dw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéìàâð ìàøùé ïéà ã,dw 'nr cr.ìàøùéî ùôð

ääå äøàää,äòtL,"zeliv`"c zexitqa zkynpd -àéä ©¤¨¨§©©§¨¨¦
.úBøéôñ 'éä úéLàøìly oziy`x `idy "dnkg"d zxitql ± §¥¦©§¦

.zexitqd xyràeä äæå"oeixyk dwcv yalie" ixg` aezky dn ± §¤
-lî àeä "äòeLé" ¯ "BLàøa äòeLé òáBëå"'ä òLiå" ïBL §©§¨§Ÿ§¨¦§©¦©

"Búçðî ìàå ìáä ìà16,- ¤¤¤§¤¦§¨
oeyln `id dreyiy ixd

,jynpe dptp d"awdy ,dipt

úãéøé àeäåzkynde ± §§¦©
c òôMäå øBàäly ± ¨§©¤©§

zpigaïéøBäð ò"ù± §¦
,zexe`LBãwä øäfaL17,- ¤©Ÿ©©¨

dlrn dlrnl `edy xe`

ly zexitqd xyrn

lr fnxn 'yd :"zeliv`"

itk ,oigend 'b ,c"ag zpiga

± ze`n ly dbixcna mdy

zllek odn zg` lky itk zecnd 'f lr fnxn 'rde ,ze`n yly

,"ey`xa" jynp ("dreyi raeke") df dlrp xe` ,miray ± xyr

.zexitqd xyr ly oziy`xaáeúkL Bîëe18:åéðt 'ä øàé"± §¤¨¨¥¨¨
,seq oi` xe` ly rtyd zeinipt ,ely zeiniptdéìà,"Eipa l` - ¥¤

,dhnl o`k l`xyiåéðt øàé",ely zeiniptd ±"äìñ eðzà19. ¨¥¨¨¦¨¤¨

-"eðzà"didie jynii jxazi eipt ly xe`dy ick ±epz`o`k ¦¨
,dhnl.ä÷ãvä äNòî éãé ìò àeäàeä äæåaezky dn ±20: ©§¥©£¥©§¨¨§¤

."úBòeLé çéîöî ¯ úB÷ãö òøBæ"oipr d`ian dwcvy ± ¥©§¨©§¦©§
r"y ly xe`dn ,dreyi zpigan ielibe dginv eidiy ,zereyid

.oixedpäëëå21åéðt 'ä øàé §¨¨¨¥¨¨
úãîBò íú÷ãö ,íäéìà£¥¤¦§¨¨¤¤

ãòì22,dkyndd ,oky - ¨©
,dxen`ddzr zcxeiy

`id ixd dhnl ieliba

eli`e ,cala zexitdn

eppi` ,xkyd "mvr"e "oxw"d

,dhnl ieliba dzr cxei

cr ,mlrda x`yp `l`

,digzd mlera `eal cizrl

devnd xky dlbzi f`y

f` ,oky ,dhnl o`k envr

owfd epaxy itk ± .dhnl "oinlr lk aaeq"d xe`d yalzie xi`i

,a"l oniq "ycewd zxb`"a oldl z`f xiaqníeøz íðø÷å§©§¨¨
"ä÷ãö çîö" ,"äòeLé ïø÷ çéîöî" úòeLéadyer d"awdy ± ¦©©§¦©¤¤§¨¤©§¨¨

,l`xyi mr:epLøãz Lôðk ,ìéòì økæpä "äòeLé òáBk"äî- ¥©©§¨©¦§¨§¥§¤¤¦§§¤
.eze` zyxecd ytpd itk

"ä÷ãöa àlà ïéìàâð ìàøNé ïéà" .ã1,,dwcvd zekfa - ¥¦§¨¥¦§¨¦¤¨¦§¨¨
øîàpL2:."ä÷ãöa äéáLå"lr ecti ± oeiv l` ± dil` miayde ± ¤¤¡©§¨¤¨¦§¨¨

.zelbdn mil`bpe oeivl l`xyi ipa miay dwcv ici lry ,dwcv ici

:áéúkaezk -3:."Cìé" :øîéîì déì éåäå ,"Cläé åéðôì ÷ãö"± §¦¤¤§¨¨§©¥©£¥¥§¥©¥¥
zernyn ,oky ,"jldi" `le

± wcvd ± `edy `id "jli"

`edy ± "jldi" eli`e ,jli

.zkll xg` xacl mexbi

"jldi" xn`py dnn

dpeekdy ,`eti` ,xazqn

± wcvdy xg` oipr lr `id

.dkild ea mxeb ± dwcvCà©
,ïéðòä,`ed -äî ét ìò ¨¦§¨©¦©
áeúkM4:éaì øîà Eì" ¤¨§¨©¦¦

,"éðô eLwaeyexit - ©§¨¨
:ial il xne` (d"awd ly) jzegilyae jl - ,`ed weqtd ly heytd

`ede ,(df weqt yxtn i"yxy itk) ily zeiniptde miptd z` ytg

"mipt"d ytgn ip`e jk dyer ok` ip` ,"ywa` 'd jipt z`" :miiqn

zeiniptd ,dlrnly miptd epiid "ipt"y ,df itl ,mxa .'d ,jly

jipt z`" okn xg`l xnel ,dxe`kl ,jixv did `l ,dlrnly'd

z`" `l` ,"ywa`jiptweqtd ly oey`xd ewlga mb ixdy "ywa`

"ipt"y ,owfd epax o`k yxtn ,okl .dlrnly miptd lr xacn `ed

zeiniptl dpeekd "'d jipt"e) icedid ald ly zeiniptd epiid

(dlrnly,Leøteywa" - ¥
,epiid "iptúeéîéðt eLwa©§§¦¦

.áläyie ,ielba dppi`y ± ©¥
.dzelble dytgl,äpä ék¦¦¥

úé÷ìàä Làä ãBñé áäìa§©©§¨¥¨¡Ÿ¦
álaLdad`d `idy ± ¤©¥

deednd zewl`l zhdeld

ytpd ly y`d ceqi

epax xn`y itk ,ziwl`d

wlgay 'b wxta owfd

,"`ipz"d ly oey`xdçqð)ª¨
:úBðéça 'á Lé ([álaL úé÷ìàä Làä ãBñé] áläa ,äpä :øçà©¥¦¥§©¥§¨¥¨¡Ÿ¦¤©¥¥§¦

.úeiîéðt úðéçáe ,úeiðBöéç úðéçadad`e zipevig dad` ± §¦©¦¦§¦©§¦¦
.ziniptúeáäìúä àéä ,álä úeiðBöéç±,dad` lyúáäìúnä ¦¦©¥¦¦§©£©¦§©¤¤

úòcäå äðéaä úðéçaî,zewnrzdd ±'ä úlãâaedy ±,`óBñ-ïéà ¦§¦©©¦¨§©©©¦§ª©¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äæå ñ"éä úéùàøì àéä äòôùääå äøàää úôñåú
òùéå ïåùìî àåä äòåùé åùàøá äòåùé òáåëå àåä
òôùäå øåàä úãéøé àåäå .åúçðî ìàå ìáä ìà 'ä
.êéìà åéðô 'ä øàé ù"îëå .÷"äåæáù ïéøåäð ò"ùã
.ä÷ãöä äùòî é"ò àåä åðúà .äìñ åðúà åéðô øàé
åéðô 'ä øàé äëëå .úåòåùé çéîöî úå÷ãö òøåæ àåä äæå
úòåùéá íåøú íðø÷å ãòì úãîåò íú÷ãö íäéìà
.ì"ðä äòåùé òáåëäî ä÷ãö çîö äòåùé ïø÷ çéîöî

:åðùøãú ùôðë

ïéà ãäéáùå 'àðù ä÷ãöá àìà ïéìàâð ìàøùé
ì"ìåäå êìäé åéðôì ÷ãö áéúë .ä÷ãöá
åù÷á 'éô éðô åù÷á éáì øîà êì ù"î é"ôò ïéðòä êà .êìé
áìáù úé÷ìàä ùàä ãåñé áäìá äðä éë áìä úéîéðô

)à"ð.'éçá 'á ùé ([áìáù úé÷ìàä ùàä ãåñé] áìäá äðä
úåáäìúä àéä áìä 'éðåöéç .úåéîéðô 'éçáå úåéðåöéç 'éçá
ä"á ñ"à 'ä úìåãâá úòãäå äðéáä 'éçáî úáäìúîä
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עוה"ז". ד.16.לגבי ד, ובכ"מ.17.בראשית ב. קלג, ח"ג ב. ד, זח"א כה.18.ראה ו, ב.19.נשא סז, שחרית.20.תהלים של ק"ש ברכות נוסח

.21:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הצדקה נותני – האגרת למקבלי אדה"ז פניית – ג.22."מכאן קיב, אדמו"ר1.תהלים כ"ק הערת ראה

ט. סימן סוף לקמן כז.2.שליט"א א, יד.3.ישעי' פה, ח.4.תהלים כז, שם

a`Îmgpn 'h ycew zay mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Bæ äðeázî ãéìBäìe ,Búlãâa [ïðBaúäì] (ïððBaúäì) ,àeä-Ceøä§¦§¥§¦§¥¦§ª¨§¦¦§¨
.'eëå Là étLøk äfò äáäàytpd ly ald zeipevig dfy ± ©£¨©¨§¦§¥¥§

ef dad` .'d zlecba dpade lky ici lr zxvepy dad` ± ziwl`d

.'dl ezad` z` yibxn mc`dy okid ala zybxene dielbúeiîéðôe§¦¦
äc÷pä àéä ,álä©¥¦©§ª¨
à÷îòå álä úeiîéðôaL¤¦§¦¦©¥§¨§¨

,àaìc,ald wnere -àéäL §¦¨¤¦
úðéçaî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦§¦©
ìëeiL äðeázäå úòcä©©©§©§¨¤©
Baìa ïðBaúäì íãàä̈¨¨§¦§¥§¦

,'ä úlãâaelkya mc`d - ¦§ª©
leki did `l ,ezeppeazdae

dad` eaxwa xevil mrt s`

`l` ,efk dwenre dlecb

dlrnln zpzip `id

,oldl xiaqiy itk ,dnypl

ef dad` zelbl mc`d lre

.ekezaáeúkL Bîëe5: §¤¨
éúàø÷ íéwîònî"¯ "'ä E ¦©£©¦§¨¦
"àaìc à÷îòî"wnern ± ¥¨§¨§¦¨

"miwnrnn" xn`p okl .ald

yi ala oky ,miax oeyl

,wnerl wnere wner,àîìòc élîa Bîk ,ìLî Cøc ìòå)ipipra - §©¤¤¨¨§§¦¥§©§¨
,'d zcear ipipra `l ,mlerdãàî ãàî ìBãb ïéðò Lé íéîòôì¦§¨¦¥¦§¨¨§Ÿ§Ÿ
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.'eëå Là étLøk äfò äáäàytpd ly ald zeipevig dfy ± ©£¨©¨§¦§¥¥§

ef dad` .'d zlecba dpade lky ici lr zxvepy dad` ± ziwl`d

.'dl ezad` z` yibxn mc`dy okid ala zybxene dielbúeiîéðôe§¦¦
äc÷pä àéä ,álä©¥¦©§ª¨
à÷îòå álä úeiîéðôaL¤¦§¦¦©¥§¨§¨

,àaìc,ald wnere -àéäL §¦¨¤¦
úðéçaî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦§¦©
ìëeiL äðeázäå úòcä©©©§©§¨¤©
Baìa ïðBaúäì íãàä̈¨¨§¦§¥§¦

,'ä úlãâaelkya mc`d - ¦§ª©
leki did `l ,ezeppeazdae

dad` eaxwa xevil mrt s`

`l` ,efk dwenre dlecb

dlrnln zpzip `id

,oldl xiaqiy itk ,dnypl

ef dad` zelbl mc`d lre

.ekezaáeúkL Bîëe5: §¤¨
éúàø÷ íéwîònî"¯ "'ä E ¦©£©¦§¨¦
"àaìc à÷îòî"wnern ± ¥¨§¨§¦¨

"miwnrnn" xn`p okl .ald

yi ala oky ,miax oeyl

,wnerl wnere wner,àîìòc élîa Bîk ,ìLî Cøc ìòå)ipipra - §©¤¤¨¨§§¦¥§©§¨
,'d zcear ipipra `l ,mlerdãàî ãàî ìBãb ïéðò Lé íéîòôì¦§¨¦¥¦§¨¨§Ÿ§Ÿ

òâBðå Ba éeìz íãàä úeiç ìkL,oiprd ±álä úeiîéðt úc÷ð ãò ¤¨©¨¨¨¨§¥©©§ª©§¦¦©¥
íéøác øaãìe íéNòî úBNòì íéîòôì Bì íøBâå ,ììëa ãòå§©¦§¨§¥¦§¨¦©£©£¦§©¥§¨¦

.*(ììk úòãa àlLzrcn dlrnly ytpd mvra rbep xacd oky ± ¤Ÿ§©©§¨
.dpadne,äæ únòì äæåmpyiy mipipr mze` mpyi 'd zceara - §¤§ª©¤

rbepd oipr minrtl epyi `nlrc ilinay myk okle ,mlerd ipipra

,zrcn dlrnly zeiniptanî àeä äëk.álaL äãBáòa L± ¨¨©¨©£¨¤©¥
d"awdl icedi ly ezad`a

zrbepd dad` dpyiy ±

`idy ,dnypd mvra

.dpadne zrcn dlrnl

úc÷ð úðéçaL éôì ,eðéäå§©§§¦¤§¦©§ª©
äìòîì àéä álä úéîéðt§¦¦©¥¦§©§¨
èMtúnä úòcä úðéçaî¦§¦©©©©©¦§©¥

Laìúîezrcdy ± ¦§©¥
dnewnn zhytzn

zyalzneeãìBpL úBcna©¦¤§
,òãBpk úòc-äðéa-äîëçî¥¨§¨¦¨©©©©

÷ø,ald zeinipt zcewp ± ©
äîëç úøàä úðéça àéä¦§¦©¤¨©¨§¨
äðéaäî äìòîlL äðBéìò¤§¨¤§©§¨¥©¦¨

dáe ,úòcäådnkga ± §©©©¨
,dpeilrdøBà æeðâå Laìî§ª¨§¨

áeúkL Bîk ,Lnî 'ä6:'ä" ©¨§¤¨
,"'eë äîëçaseq oi` xe` - §¨§¨

,"dnkg"a yaelnLôð ìëaL úe÷ìà õBöéð úðéça àéä àéäå§¦¦§¦©¦¡Ÿ¤§¨¤¤
.ìàøNiî"zrc"n ixnbl dlrnl `edy "iwl`d uevipd"n ± ¦¦§¨¥

zrcn dlrnly ,ald zeiniptay dad`d d`a ± "dbyd"e

dbydne7.
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ùã÷ä úøâà
äáäà åæ äðåáúî ãéìåäìå åúìåãâá [ïðåáúäì] (ïððåáúäì)
úåéîéðôáù äãå÷ðä àéä áìä 'éîéðôå .'åëå ùà éôùøë äæò
úòãä 'éçáî äìòî äìòîì àéäù àáéìã à÷îåòå áìä
ù"îëå .'ä úìåãâá åáìá ïðåáúäì íãàä ìëåéù äðåáúäå
éìéîá åîë î"ãòå) àáéìã à÷îåòî 'ä êéúàø÷ íé÷îòîî
úåéç ìëù ãàî ãàî ìåãâ ïéðò ùé íéîòôì àîìòã
ãòå áìä úåéîéðô úãå÷ð ãò òâåðå åá éåìú íãàä

ùòî úåùòì íéîòôì åì íøåâå ììëáíéøáã øáãìå íé
äãåáòá ùîî àåä äëë æ"òìæå (ììë úòãá àìù
àéä áìä úéîéðô úãå÷ð 'éçáù éôì åðééäå .áìáù
úåãîá ùáìúîå èùôúîä úòãä 'éçáî äìòîì
äîëç úøàä 'éçá àéä ÷ø .òãåðë ã"áçî åãìåðù
æåðâå ùáåìî äáå úòãäå äðéáäî äìòîìù äðåéìò
'éçá àéä àéäå 'åë äîëçá 'ä ù"îë ùîî 'ä øåà

.ìàøùéî ùôð ìëáù úå÷ìà õåöéð
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ב.5. סג, זח"ב א. קל, יט.6.תהלים ג, ˘ËÈÏ"‡:7.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פי"ט ח"א "ועיין

"שבכל המילים אחרי להלן, לבוא צריך אלה עיגול חצאי שסיום מעיר, שליט"א הרבי ברם, המקורי. ה"תניא" בספר הם העיגול חצאי (*

מישראל". נפש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc - dcp(iyiy meil)

,'úaMa éLéîça úìáBèå ,úaMadtitgd wigxdl dleki dpi`y ©©¨§¤¤©£¦¦©©¨
iptn ,mrhde .mini dyly dliahdnìL íéáBè íéîé éðL éàöBîìc¦§¨¥§¥¨¦¦¤

,úaMä øçàlL äðMä Làø`id s`àúéìdwigxn dy`d oi` - Ÿ©¨¨¤§©©©©¨¥¨
oeik ,jk lk dliahdn dtitgd z`úôôBçc øLôàcdlekiy - §¤§¨§¤¤

setgläìéladliahd ly,äìéla úìáBèåxzei daeh jxc efy ©©§¨§¤¤©©§¨
cenll oi` ,ok iptne .jk lk dliahdn dtitgd z` wigxdl xy`n
,zayd xg`ly dpyd y`x ly miaeh mini ipy i`vena dliah oicn
dtitgd oia legd zenia mini dyly wigxdl dy`l xizdl

.dliahl
:el` mipica dkldd z` d`ian `xnbdáøk àúëìä ,øîéøî Løc̈©§¥©¦§§¨§©

àcñçdlg dliahdyk ,dliahdn dtitgd z` llk wigxdl oi`y ¦§¨
.xyt` i`yn xyt` cenll oi`y itl ,leg mei i`venaedliah iabl

oi` dfa ,zayd xg`y dpyd y`x ly miaeh mini ipy i`vena
`l` ,zay axra setgl micwdl xn`y `cqg axk dkldõøúîãk§¦§¨¥

,øîéé áødtitgd z` wigxdl `le ,dpyd y`x i`vena setgl yiy ©¥©
.jk lk dliahdn

.el jenqd dlila leahze ,meia setgz dy`dy ,`id die`xd jxcd
:dliahd lila setgl zxzen m`d zxxan `xnbd,eäì àéòaéà¦©§¨§

äMà,dliahd iptly meia dttg `lyäìéla óBçzL eäîly ¦¨©¤¨©©§¨
,dliahd.äìéla ìBaèúåjezny yygn ,z`f xeq`l yi m`d §¦§©©§¨

.ie`xk setgz `l ,dzliahl zxdnn `idy
:`xnbd daiyn[éøL] (øñåà) àøèeæ øî,xizn -àððéç áøå ©§¨¨¥§©¦§¨

.[øñBà] (éøù) àøeqî¦¨¥
:dliahd lila setgl xzeny di`x d`ian `xnbdáø déì øîà̈©¥©

,[àøeqî àððéç áøì] àcà,dlila setgl zxq` recnéëä åàì ©¨§©¦§¨¦¨¨¨¦
àãáeò äåädyrn did jk `l ike -Léø éøî àaàc eäúéáãa £¨§¨¦§¦§§©¨¨¦¥

àúeìb,dlebd y`x ,ixn `a` ly ezy`a -èewéàcdhhewzdy - ¨¨§¦
.dzliah lila leahl dzvx `le ,enr÷çöé øa ïîçð áø ìæà£©©©§¨©¦§¨

dñeiôì,leahl dvxzzy ick ,dqiitl wgvi xa ongp ax jld - §©¨
déì äøîàå,[el-]àzLä déúéà éàîeiykr `al xdnl jl dn - §¨§¨¥©¦¥©§¨

,leah`y ipqiitl ,dlila
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המשך ביאור למס' נדה ליום שישי עמ' ב



היום יום . . . עד

ה'תש"גג מנחם אביום רביעי

חומש: דברים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק יא. ואמנם . . . ק לאין קץ.

משיחת אאמו"ר: יעמָאלט ווען משיח וועט קומען בב"א וועט מען ערשט ביינקען נָאך 
די גלות טעג. יעמָאלט וועט ערשט פארדריסען פאר ווָאס מ'האט ניט געטָאן אין עבודה. 
מען וועט ערשט דערהערען דעם גרויסען ווייטָאג פון העדר העבודה. איצטער אין די ימי 

הגלות, איז די ימי העבודה צו מכין זיין זיך צו ביאת המשיח בב"א.

עּו  ְעּגְ ָיֵמינּו, ָאֵמן, ִיְתּגַ ְמֵהָרה ּבְ יַח ָיֹבא ּבִ ר ָמׁשִ ֲאׁשֶ "ּב[: ָאז, ּכַ י ]ָהַרׁשַ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ר  ל ֶהְעּדֵ דֹול ׁשֶ ַהּגָ ַער  'ֲעבֹוָדה'. ָאז ָיחּוׁשּו ֶאת ַהּצַ ּבַ ִיְצָטֲערּו, ַמּדּוַע ֹלא ָעְסקּו  לּות; ָאז  ִליֵמי ַהּגָ
ָיֵמינּו, ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ יַח ּבִ ׁשִ לּות, ֵהם ְיֵמי ָהֲעבֹוָדה ְלָהִכין ַעְצמֹו ְלִביַאת ַהּמָ יֵמי ַהּגָ ֵעת ּבִ ָה'ֲעבֹוָדה'. ּכָ

ה'תש"גד מנחם אביום חמישי

חומש: דברים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ומה שמשבחים . . . 200 היא מיד.

מיט דער גרעסטער הָארעוואניע קען מען ניט פארדינען קיין איין סענט מעהר וויפיל 
השי"ת הָאט ָאּפגעשטעלט, אז דער און דער מענש זָאל פארדינען. מען בעדארף טָאן 
וויפיל עס איז נויטיג, ָאבער מען מוז געדיינקען, אז די גַאנצע ארבעט, איז מער ניט 
ווי א טפל, דער עיקר איז די ברכה פון השי"ת, און די ברכה פארדינט מען ווען מען 
איז א ערליכער איד: תפלה בצבור, שמירת שבת בהידור, כשרות בהשגחה גדולה, חינוך 

הבנים בא מלמדים ערליכע אידען.

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ר ַהּקָ ר ְלַהְרִויַח ֲאִפּלּו ֲאגֹוָרה ַאַחת יֹוֵתר, ֵמֲאׁשֶ יֹוֵתר, ִאי ֶאְפׁשָ דֹוָלה ּבְ ְיִגיָעה ַהּגְ ּבַ
ל ָהֲעבֹוָדה ֵאיָנּה  ּכָ ׁשֶ ִלְזּכֹר,  ִבים  ַחּיָ חּוץ, ַאְך  ּנָ ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ַיְרִויַח.  לֹוִני  ּפְ ָאָדם  ׁשֶ ָקַבע, 
ַמִים:  ר ִהְננּו ְיהּוִדים ְיֵרֵאי ׁשָ ֲאׁשֶ ָרָכה ַמְרִויִחים ּכַ ֵרְך, ְוֶאת ַהּבְ ת ה' ִיְתּבָ ְרּכַ ר הּוא ּבִ א ָטֵפל, ָהִעּקָ ֶאּלָ
ִנים ֵאֶצל  דֹוָלה, ִחּנּוְך ַהּבָ ָחה ּגְ ּגָ ַהׁשְ רּות ּבְ ׁשְ ִהּדּור, ּכַ ת ּבְ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ִצּבּור, ׁשְ ה ּבְ ִפּלָ יִדים ַעל[ ּתְ ]ַמְקּפִ

ַמִים. ֵהם[ ְיהּוִדים ִיְרֵאי ׁשָ ִדים ]ׁשֶ ְמַלּמְ

ה'תש"גה מנחם אביום שישי

חומש: דברים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ומ"ש וחטאתי . . . פשעיו.

סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו, הָאט דער בעש"ט געזָאגט: אין יעדער דבר 
גשמי פון דברים המותרים זיינען פאראן טוב ורע: דער גשמי איז רע און דער חיות אלקי 
ווָאס איז מחי' דעם גשמי איז טוב. באדארף דער מענש ווָאס באנוצט דעם גשמי זיין א 
סור מרע, ניט וועלען דעם תענוג ווָאס איז פאראן אין דעם גשמי, און זיין ועשה טוב 
וועלען געשּפייזט און געהָאלפען ווערען פון דעם חיות אלקי ווָאס איז אין דעם דבר 
הגשמי. בקש שלום ורדפהו דער מענש ווָאס איז א סור מרע און א ועשה טוב, באדארף 
זוכען און נָאכלויפען צו מַאכען שלום צווישען דעם גשמי און חיות אלקי ווָאס איז איהם 

מחי'.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



עה היום יום . . . 

ָבִרים  ִמי ֵמַהּדְ ׁשְ ָבר ּגַ ָכל ּדָ ם טֹוב: ּבְ ַעל ׁשֵ ֵרׁש ַהּבַ לֹום ְוָרְדֵפהּו". ּפֵ ׁש ׁשָ ּקֵ ה טֹוב, ּבַ "סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ
ִמי הּוא טֹוב. ָהָאָדם  ׁשְ ה ֶאת ַהּגַ ִמי הּוא ַרע, ְוַהַחּיּות ָהֱאֹלִקי ַהְמַחּיָ ׁשְ ִרים ִנְמָצִאים טֹוב ְוַרע: ַהּגַ ּתָ ַהּמֻ
ְוִלְהיֹות  ִמי,  ׁשְ ּגַ ּבַ ְמָצא  ַהּנִ ֲענּוג  ַהּתַ ֶאת  ִלְרצֹות  ֹלא  ֵמָרע',  'סּור  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ִמי,  ׁשְ ּגַ ּבַ ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ
לֹום ְוָרְדֵפהּו',  ׁש ׁשָ ּקֵ ִמי. 'ּבַ ׁשְ ָבר ַהּגַ ּדָ ּבַ ע ֵמַהַחּיּות ָהֱאֹלִקי ׁשֶ ׁשַ ה טֹוב', ִלְרצֹות ִלְהיֹות ִנּזֹון ּוְלִהּוָ 'ַוֲעׂשֵ
ִמי ְלֵבין ַחּיּות  ׁשְ ין ַהּגַ לֹום ּבֵ ׁש ְוִלְרּדֹף ַלֲעׂשֹות ׁשָ ה טֹוב', ָצִריְך ְלַבּקֵ הּוא 'סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ ָהָאָדם ׁשֶ

הּו. ַחּיֵ ּמְ ָהֱאֹלִקי ׁשֶ

ה'תש"גו מנחם אבשבת

חומש: דברים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: פרק יב. וטעם . . . ימצא טוב.

דער רבי )רבינו הזקן( בעת ער איז געקומען פון ּפעטערבורג, הָאט ער געזָאגט פאר'ן 
מיטעלען רבי'ן א מאמר - אינגַאנצען עטליכע שורות:  שאו ידיכם קדש - זהו העלאת 
המדות במוחין והארת המוחין במדות, וברכו את ה' - שממשיכים על ידי זה שם הוי' 
דלעילא, שעי"ז פועל שיהי' ־ יברכך ה' מציון - המשכת שם הוי' מעצמיות הנשמה, 

עושה שמים וארץ - שעי"ז הוא קיום העולמות.

ה  ּמָ ֶטְרּבּוְרג, ָאַמר ִלְפֵני ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ַמֲאָמר, – ַרק ּכַ א ִמּפֶ ר ּבָ ֲאׁשֶ ֵקן(, ּכַ נּו ַהּזָ י )ַרּבֵ ָהַרּבִ
"ּוָבְרכּו ֶאת  ּדֹות,  ּמִ ּבַ ַהּמִֹחין  ְוֶהָאַרת  ּמִֹחין  ּבַ ּדֹות  ַהּמִ ַהֲעָלַאת  ֶזהּו  ֹקֶדׁש" –  ְיֵדיֶכם  אּו  "ׂשְ ׁשּורֹות: 
ּיֹון –  ְהֶיה "ְיָבֶרְכָך ה' ִמּצִ ּיִ ַעל ְיֵדי ֶזה ּפֹוֵעל ׁשֶ א, ׁשֶ ְלֵעּלָ ם ֲהָוָי' ּדִ יִכים ַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֵ ְמׁשִ ּמַ ה'" – ׁשֶ

ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ִקּיּום ָהעֹוָלמֹות. ַמִים ָוָאֶרץ" – ׁשֶ ה ׁשָ ָמה, "ֹעׂשֵ ׁשָ ם ֲהָוָי' ֵמַעְצִמּיּות ַהּנְ ַכת ׁשֵ ַהְמׁשָ

ה'תש"גז מנחם אביום ראשון

חומש: ואתחנן, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: א. פותחין . . . 204 והגוף שבנפש.

י". ֶרת "ָקֹטְנּתִ ִתיַבת ִאּגֶ ִנים ֹקֶדם ּכְ ָרה ׁשָ ָבה ֲעׂשָ ְבָרָכה", ִנְכּתְ ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ּפֹוְתִחין ּבִ ִאּגֶ

ה'תש"גח מנחם אביום שני

חומש: ואתחנן, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אך מי . . . 204 מצוי הנפש.

ּפּוִרים. ָנה ְויֹום ַהּכִ ת, יֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשָׁ ּבָ ׁשַ ם ּבְ ָכל יֹום, ּגַ ׁש ְזִכירֹות אֹוְמִרים אֹוָתם ּבְ ׁשֵ

מפתגמי אאזמו"ר: ווָאס איז די פעולה פון חסידות און יראת שמים, אז עס פעלט דער 
עיקר - אהבת ישראל, און נָאך גורם זיין ח"ו צער אל הזולת.

ָחֵסר  ַמִים, ִאם  ׁשָ ְוִיְרַאת  ֲחִסידּות  ת  ֻעּלַ ּפְ ַמִהי  ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֵמי  ְתּגָ ִמּפִ
לֹום ַצַער ַלּזּוַלת. ָרֵאל, ְועֹוד ּגֹוֵרם ַחס ְוׁשָ ר – ַאֲהַבת ִיׂשְ ָהִעּקָ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . עו

ה'תש"גט מנחם אביום שלישי
ת  ִפּלַ ְך ֵסֶדר ּתְ ֲחִרית, ְוַאַחר ּכָ ִכים ְלׁשַ ּיָ עּוִרים ַהּשַׁ אֹלֵקינּו, ְוָכל ַהּשִׁ ל יֹום, ֵאין ּכֵ יר ׁשֶ ַמע, ׁשִ ִמְנָחה: ְקִריַאת ׁשְ ּבְ

ִמְנָחה.
י" ַעד ְלָמָחר.  ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ֵאין ְמָבְרִכין "ׁשֶ

חומש: ואתחנן, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: ועתה הפעם . . . תורה וכו'.

ה ְוסּוְגַית  ָאב ֵאיָכה ַרּבָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ָנה ּבְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ "ּב[ ָהָיה לֹוֵמד ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ם – ָהָיה אֹוֵמר ֵאיָכה.  ּלָ ָהָיה אֹוְמָרם ּכֻ ינֹות – ׁשֶ ּבֶֹקר ַאַחר ֲאִמיַרת ַהּקִ ִקין. ּבַ ּזָ ֶפֶרק ַהּנִ י יֹוָחָנן ּדְ ַרּבִ

ִמְנָחה. ֲחִרית ֵהן ּבְ ׁשַ ָהָיה עֹוֶלה ַלּתֹוָרה ְלַמְפִטיר, ְוִלְפָעִמים ֵהן ּבְ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc - dcp(iyily meil)

.mcewd ycegdn belica d`a `l dpey`xd dii`xdy itl zeii`x
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,ìàeîL Cì øîà,o`k - ¨©¨§¥¨¨§©¨§¦©

,xaecnd dna ,`ziixaaíéøNò íBéa éæçîì äìéâøc ïBâkiptly - §¦§¦¨§¤¡¥§¤§¦
,ycega 'k meil reaw zqe dl did zepexg`d dizeii`x zyly

,ãçàå íéøNò íBéì äúpéLåmeil reaw zqe mcew dl didy xg`ne §¦§¨§¤§¦§¤¨
ycegdn 'belic' df ixd cg`e mixyr meia dz`xyk ixd ,mixyr
dixg` e`ay zeii`xd izy mr ztxhvn ef dii`x jkitle ,mcewd

.'belicd zqe' zriawl zekxvpd zeii`xd zylyl belica
:uexizd z` zwfgn `xnbdénð à÷écwiecn `ziixad ixac jezn - ©§¨©¦

jkn ,mixyr meil reaw zqe mcew dl didyïðé÷áLcly `pzdy - §¨§¦©
z` afr `ziixadãçàå íéøNò íBéì è÷ðå ,'íéøNò íBéì'- §¤§¦§¨©§¤§¦§¤¨

mi`pzd jxc ef oi`e ,cg`e mixyr mein dizeii`x oipn z` ligzde
dz`xy ote`a hewpl `pzl dide ,dxvw oeylae llk hewpl mkxcy

,ycega a"ke `"k 'k miniadpéî òîLreaw zqe dl didy xaecny §©¦¨
.cg`e mixyr meia dz`xe dblic myne mixyr meil

:dpyna epipy.'åëå äpòa÷zL ãò ,úñå dì úòáB÷ äMàä ïéàL¤¥¨¦¨©©¨¤¤©¤¦§¨¤¨
dn oiprle ,minrt ylya rawp zqe dn oiprl zx`an `xnbd

:zg` dii`xa miyyegïøîà àì ,àtt áø øîàoi`y epxn` `l - ¨©©¨¨Ÿ£¨¨
,minrt yly eprawzy cr dzqe zraew dy`ddòa÷îì àlà- ¤¨§¦§§¨

,reaw zqe ipic eilr elegiy ,zqed zriaw oiprl wx `l`ìáà£¨
dì Lçéîìzqed meia dlra mr ynyl dxqe`l oiprl la` - §¥©¨

,d`xzy yygnàðîéæ àãçaxak ,dz`xy zg` mrta -àLééç ©£¨¦§¨¨§¨
-.d`xz `ny onfd eze`a d`ad mrta `id zyyeg

:`xnbd dywn .`tt ax ixac z` zxxan `xnbdòîLî à÷ éàî©¨©§©
ïì`ld ,df oica `tt ax epl ycig dn -àðéðz,epzpyna epipy - ¨§¦¨

äãeîì äúéä'reaw zqe dl did -äàBø úBéäìzbltdlíBé ¨§¨§¨¦§¨
äúpéLå ,øNò äMîçze`xl zg` mrtìzbltdäæ ,íéøNò íBé £¦¨¨¨§¦§¨§¤§¦¤

äæå,mi`ad mixyr mei mbe xyr dyng mei mb -'ïéøeñà,s`y ixd ¨¤£¦
ly epic ok m`e ,df meia dxeq` ,mixyr meia zg` mrt wx dz`xy

.epzpyna iepy xak `tt ax
dray dcp `id ixd ,mc d`exd dy` lk :`xnbd uexizl dncwd
,'daif ini' md mini dray mze` xg`ly minid xyr cg`e ,mini
lke .dxdh zwfga `l` mc mda d`xzy zwfga mpi` el` minie
mini xnelk ,'dcp ini' md ixd mei xyr cg` mze` xg`ly minid
mini dray dpnze aey d`xzy cr ,dcp mc mda ze`xl miie`xd

.dlilg xfege
:`xnbd zvxzníúäî éàixacn wx z`f micnl epiid m` - ¦¥¨¨

,dpyndéléî éðä àðéîà äåämixacd oi`y xnel leki iziid - £¨¨¦¨¨¥¦¥
`l` mixen`dúcð éîé CBúa àîéé÷c àëéä`idy meidy - ¥¨§¨§¨§§¥¦¨¨

cg`a lg ,zg` mrt dzii`x zngn mc ea d`xz `ny zyyeg
,'dcp ini'ndúcð éîé CBúa àîéé÷ àìc àëéä ìáàote`a la` - £¨¥¨§Ÿ¨§¨§§¥¦¨¨

,'daif ini'a `l` 'dcp ini'a legi `l df meiyàîéàxyt` did - ¥¨

y xnelàìd`ex dpi` dy` llk jxcay oeik ,ea d`xzy zyyeg Ÿ
yeygl oi`e `ed dxwn zg` mrt dz`xy s`e ,'daif ini'a mc

jk lr ,aey xefgiyïì òîLî à÷zyyegy `tt ax eprinyn - ¨©§©¨
.daif inia legzy it lr s` ef dii`xl d`ad mrta

:dpyna epipy,'åëå úñeä ïî úøähî dðéàådpnn xwrzy cr §¥¨¦©¤¤¦©¤¤
:reaw epi`y zqe zxiwr oic zx`an `xnbd .minrt ylyáø øîà̈©©

ïøîà àì ,àttylya wx xwrp zqedy epzpyna epxn` `l ¨¨Ÿ£¨¨
,minrtàlàote`aéðîéæ àúìz dézòá÷czqed z` drawy - ¤¨¦§©§¥§¨¨¦§¥

,minrt ylydéø÷òîì éðîéæ àúìz éëéøöcyly jixv f`y - ¦§¦¦§¨¨¦§¥§¦§§¥
,exwrl minrtìáàwx eze` drawy ote`aéðîéæ éøzizy - £¨§¥¦§¥

,minrtø÷òéî àðîéæ àãçamei eze`a d`xz `ly zg` mrta - ©£¨¦§¨¦£©
.zqed xwrp ,ycega

:`xnbd dywn .`tt ax ixac z` zxxan `xnbdòîLî à÷ éàî©¨©§©
ïì`ld ,df oica `tt ax epl ycig dn -àðéðzepzpyna epipy - ¨§¦¨

ìL äpòa÷zL ãò úñå dì úòáB÷ äMàä ïéà','íéîòt Ljenqae ¥¨¦¨©©¨¤¤©¤¦§¨¤¨¨Ÿ§¨¦
yly dpnn xwriy cr zqed on zxdhn dpi`y epipy df oicl

,minrtoi`y cenll yi ,el` mipic ipy dpynd dkinqdy jkne
ly epic ok m`e ,minrt yly rawpy zqel `l` zexiwr yly jixv

.epzpyna iepy xak `tt ax
,cala dpynd ixacn :`xnbd zvxznàîéúc eäîziid `ny - ©§¥¨

xne`[zeii`xd-] zeriawd oipnk `ed zekxvpd zexiwrd oipny
,eidyãçì àãçr -e ,zg` driawl zg` dxiwézøúì éøzizye - £¨§©§¥§©§¥

,zeriaw izyl zexiwràúìúì àúìúeylyl zexiwr ylye - §¨¨¦§¨¨
jkl ,zeriawïì òîLî à÷,`tt ax eprinyn -draw m` wxy ¨©§©¨

izy wx dz`x m` la` .exwrl minrt yly jixv minrt yly zqe
.zqed xwrp ,df meia d`xz `ly zg` mrta ixd ,minrt

:`tt ax ixacl di`x d`ian `xnbdàéðz`ziixaaáøc déúåk ©§¨§¨¥§©
àtt,onf eze`a minrt izy dz`x m` elit`y ,`tt ax ixack - ¨¨

,epipy jke .zexiwr izy jixv oi`e df zqe xewrl zg` mrta ic
äãeîì äúéäreaw zqe dl did m` -íéøNò íBé äàBø úBéäì ¨§¨§¨¦§¨¤§¦

,ycegaäúpéLå`l` ycegl mixyra dz`x `le cg` ycegaíBéì §¦§¨§
ìLíéL,ycegaäæå äæmiyely mbe `ad ycega mixyr mb - §Ÿ¦¤¨¤

,`ad ycega.ïéøeñàoiicry reaw zqe oick xeq` ycega mixyr £¦
.reaw epi`y zqe oick xeq` ycega miyelye ,xwrp `l

`ad ycega m`eäúàø àìå íéøNò íBé òébäì úøzeî ,ãò LnL ¦¦©¤§¦§Ÿ¨£¨¤¤§©¥©
ìL íBéíéLoiay minia -,ycega miyelyl ycega mixyr §Ÿ¦

ìL íBéì úLLBçåíéLepi`y zqe oick dxeq` miyely meia la` - §¤¤§§Ÿ¦
.reawìL íBé òébä,äúàøå íéLeixg`ly ycegaeíBé òébä ¦¦©§Ÿ¦§¨£¨¦¦©

äúàø àìå íéøNòìL íBé òébäå ,å íéLea s`äúàø àìå ,aey ¤§¦§Ÿ¨£¨§¦¦©§Ÿ¦§Ÿ¨£¨§
`ad ycegaìL íBé øzeä ,äúàøå íéøNò íBé òébäíéLdpi` - ¦¦©¤§¦§¨£¨©§Ÿ¦

dz`x `ly oeiky ,mi`ad miycga miyely meil cer zyyeg
,zqed xwrp miyely meia mcewd ycega
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המשך ביאור למס' נדה ליום שלישי עמ' א

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב אב מנחם ג' ראשון יום הבן? פדיון דמי את להחזיר הכהן על האם

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰ìò Bì ïúðå ,Løt íà¦¥¥§¨©©

.éeãt Bða éøä ¯ øéæçäì úðî§¨§©§¦£¥§¨

הגמרא ב)למסקנת ו, חמש(קדושין או תרומה לכהן הנותן ,

חובת ידי יצא להחזיר' מנת על ב'מתנה הבן לפדיון סלעים

לכתחילה אבל המקבל, הכהן של כממונו נחשבים כי נתינה

הגרנות" בבית המסייע ככהן "שנראה מפני זאת לעשות אסור

ולא לו התרומה את שיתן כדי בגורן השדה לבעל המסייע וכהן

אלא כמתנה נראית לא הנתינה כי התרומה את מחלל אחר, לכהן

ואסור)כקניה ד"ה שם התרומה,(רש"י את מחזיר הכהן כאשר כי .

לו. דווקא תרומותיו שאר את לתת יעדיף הישראל

הרמב"ם כאן הזכיר לא מדוע משנה': ה'כסף ותמה

המגיה הרב וכתב כן? לעשות אסור אמסטרדםשלכתחילה ,(בדפוס

פרנקל) במהדורת הליקוטים' ב'ספר שרקהובא משמע הגמרא שמדברי ,

ככהןdnexzלענין נראה כי להחזיר' מנת על 'מתנה נאסרה

לתת מותר אבל הגרנות בבית oeictהמסייע incמנת על

חדש' ה'פרי לדעת אך חיים)להחזיר. מים אוסר(בספר הרמב"ם גם ,

את הזכיר ולא להחזיר, מנת על פדיון דמי לתת לכתחילה

תרומות בהלכות שכתב מה על הסתמך כי כאן (פי"בהאיסור

להחזיר'.הי"ט) מנת על 'מתנה לכהן לתת אסור שלכתחילה ,

ערוך' ב'שלחן פסק גמורה ס"ח)ובנתינה ש"ה סי' "אם(יו"ד :

רגיל הכהן יהא "לא אך –יחזיר", להחזיר אח"כ הכהן רצה

יתנו לא כך שמתוך כהנים, לשאר להפסיד שלא לכל, להחזיר

לו". אלא בכוריהם פדיוני הכל

יעב"ץ' קנ"ה)וב'שאילת אינם(סי' שהכהנים הזה שבזמן חידש

הפדיון דמי את לתת צריך לכתחילה חזקה', 'כהני אלא מיוחסים

מחשש הפדיון דמי את יחזיר והכהן להחזיר', מנת על 'מתנה

מתקיימת הבן פדיון שמצות והוסיף כהן. אינו שמא גזל, ספק

אין אבל אחרת, אפשרות שאין משום בזמננו הכהנים ידי על

כך. משום מספק האב ממון להוציא

מהרש"א' ב'גליון שם)אך על(שו"ע "הפריז שהיעב"ץ כתב

נתן בנו את הפודה הישראל שהרי גזל חשש כאן ואין המדה",

ידי לצאת ורוצה כדין, כהן הוא אולי כי שלם בלב הפדיון דמי

הספק.

סופר' ה'חתם ב)גם כה, בימינו(כתובות הכהנים אם שגם כתב

זה כהן כי הבן, פדיון לענין הם גמורים כהנים מיוחסים, אינם

הוא וראוי פריש", כשרים "מרוב – הבן את לפדות ובא שפרש

כהלכה. הבכור את לפדות

ה'תשע"ב מנחםֿאב ד' שני יום עבירה? או מצוה - העריפה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰ìk úBcôì äNò úåöî¦§©£¥¦§¨

äNò úåöî ,BúBcôì äöø àì íàå ;äNa øBîç øèt ,ìàøNiî íãà̈¨¦¦§¨¥¤¤£§¤§¦Ÿ¨¨¦§¦§©£¥

."Bzôøòå äcôú àì íàå ,äNá äcôz øBîç øèôe" :øîàpL ,Bôøòì§¨§¤¤¡©¤¤£¦§¤§¤§¦Ÿ¦§¤©£©§

יח)במכילתא פרשה וערפתו"(בא תפדה לא "ואם הפסוק על

דבר עריפה. למצות קודמת פדייה שמצות אמרו "מכאן אמרו:

כהן נכסי ואיבדת הואיל ערפהו, – פודהו אתה אין אם אחר:

יאבדו". נכסיך אף

לפי אך מצוה היא העריפה גם הראשון, הפירוש לפי כלומר:

ר השני עונשהפירוש היא העריפה ואילו מצוה היא הפדיה ק

פסק כאן הרמב"ם לכהן. ההפסד וגרימת המצוה ביטול על

מצוה זו שאין וכתב עליו חלק הראב"ד אך הראשון, כפירוש

עבירה. אלא

נוספת: השלכה זו למחלוקת ויש

ו)להלן לפדותו?(הלכה חייב "מאימתי הרמב"ם: כתב

לערפו רצה אם יום שלשים ומאחר יום, שלשים ועד משיולד

ערוך' ב'שלחן אך פודה". – לפדותו רצה ואם עורפו, סי'– (יו"ד

א) אלאשכא, חייו, כל ונמשך משנולד הוא פדיתו שזמן כתב

חילק לא אך המצוה, את לעכב ולא מיד לפדות יש שלכתחילה

לאחריהם. יום שלושים קודם בין

הוא מכן לאחר יום שלושים קודם בין שהחילוק משום וזאת

קיום את לעכב אפשר שלושים שעד הרמב"ם לשיטת רק

(הקודמת הפדייה מצוות את לקיים המעוניין ולכן המצווה,

שלושים עד להמתין יכול ביכולתו, אין שעתה אלא לעריפה)

את לעכב אפשר אי יום שלושים ולאחר לפדות, יוכל שמא יום

הראב"ד לדעת אך לערוף, עליו לפדות יכול אינו ואם המצווה

לאחר גם הרי המצווה, ביטול על עונש רק היא שהעריפה

בידו יעלה שהדבר ומחכה לפדות שרוצה זמן כל יום, שלושים

רוצה אינו אם ומאידך, להענישו. סיבה אין כי לערוף צריך אינו

ומאחר יום. שלושים בתוך אף מיד לערוף עליו לפדות

קודם בין חילק לא הראב"ד כשיטת נקט ערוך' שה'שולחן

לאחריו. יום שלושים

(` ,crw 'iq ,a ield hay)

ה'תשע"ב מנחםֿאב ה' שלישי יום שביעית פירות הפסד

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰úBNòì ìéçúiMî¦¤©§¦©£

,"äìëàì íëì" :øîàðå ,ìëàä ãéñôî éøäL ,BúBà õ÷é àì ¯ éøt§¦Ÿ¨Ÿ¤£¥©§¦¨Ÿ¤§¤¡©¨¤§¨§¨

.ãñôäì àìå§Ÿ§¤§¥

להפסיד', ולא מ'לאכלה נלמד שביעית פרות הפסד איסור

שנתמעט מה כי אכילה, כשיעור ב'כזית' שיעורו אין אבל

שהוא כל אפילו ואסור 'אכילה', אינו (הפסד) (ביתמ'לאכלה'

ס''א) פ''ה שביעית הל' .רידב''ז

המהרי''ט כתב 'גרמא' ידי על שביעית פירות הפסד ולענין

פ''ג) סי' כן(ח''א והוכיח מותר, הדבר בידים מפסיד אינו שכאשר

ה''ב)מהירושלמי פ''ז לייבשו(שביעית כדי לגג ירק להעלות המתיר

בידים. זאת עושה שאינו כיון שמפסידו, אף

שם)והרידב''ז רידב''ז אף(בית זה להיתר ראיה והביא הוסיף
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב אב מנחם ג' ראשון יום הבן? פדיון דמי את להחזיר הכהן על האם

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰ìò Bì ïúðå ,Løt íà¦¥¥§¨©©

.éeãt Bða éøä ¯ øéæçäì úðî§¨§©§¦£¥§¨

הגמרא ב)למסקנת ו, חמש(קדושין או תרומה לכהן הנותן ,

חובת ידי יצא להחזיר' מנת על ב'מתנה הבן לפדיון סלעים

לכתחילה אבל המקבל, הכהן של כממונו נחשבים כי נתינה

הגרנות" בבית המסייע ככהן "שנראה מפני זאת לעשות אסור

ולא לו התרומה את שיתן כדי בגורן השדה לבעל המסייע וכהן

אלא כמתנה נראית לא הנתינה כי התרומה את מחלל אחר, לכהן

ואסור)כקניה ד"ה שם התרומה,(רש"י את מחזיר הכהן כאשר כי .

לו. דווקא תרומותיו שאר את לתת יעדיף הישראל

הרמב"ם כאן הזכיר לא מדוע משנה': ה'כסף ותמה

המגיה הרב וכתב כן? לעשות אסור אמסטרדםשלכתחילה ,(בדפוס

פרנקל) במהדורת הליקוטים' ב'ספר שרקהובא משמע הגמרא שמדברי ,

ככהןdnexzלענין נראה כי להחזיר' מנת על 'מתנה נאסרה

לתת מותר אבל הגרנות בבית oeictהמסייע incמנת על

חדש' ה'פרי לדעת אך חיים)להחזיר. מים אוסר(בספר הרמב"ם גם ,

את הזכיר ולא להחזיר, מנת על פדיון דמי לתת לכתחילה

תרומות בהלכות שכתב מה על הסתמך כי כאן (פי"בהאיסור

להחזיר'.הי"ט) מנת על 'מתנה לכהן לתת אסור שלכתחילה ,

ערוך' ב'שלחן פסק גמורה ס"ח)ובנתינה ש"ה סי' "אם(יו"ד :

רגיל הכהן יהא "לא אך –יחזיר", להחזיר אח"כ הכהן רצה

יתנו לא כך שמתוך כהנים, לשאר להפסיד שלא לכל, להחזיר

לו". אלא בכוריהם פדיוני הכל

יעב"ץ' קנ"ה)וב'שאילת אינם(סי' שהכהנים הזה שבזמן חידש

הפדיון דמי את לתת צריך לכתחילה חזקה', 'כהני אלא מיוחסים

מחשש הפדיון דמי את יחזיר והכהן להחזיר', מנת על 'מתנה

מתקיימת הבן פדיון שמצות והוסיף כהן. אינו שמא גזל, ספק

אין אבל אחרת, אפשרות שאין משום בזמננו הכהנים ידי על

כך. משום מספק האב ממון להוציא

מהרש"א' ב'גליון שם)אך על(שו"ע "הפריז שהיעב"ץ כתב

נתן בנו את הפודה הישראל שהרי גזל חשש כאן ואין המדה",

ידי לצאת ורוצה כדין, כהן הוא אולי כי שלם בלב הפדיון דמי

הספק.

סופר' ה'חתם ב)גם כה, בימינו(כתובות הכהנים אם שגם כתב

זה כהן כי הבן, פדיון לענין הם גמורים כהנים מיוחסים, אינם

הוא וראוי פריש", כשרים "מרוב – הבן את לפדות ובא שפרש

כהלכה. הבכור את לפדות

ה'תשע"ב מנחםֿאב ד' שני יום עבירה? או מצוה - העריפה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰ìk úBcôì äNò úåöî¦§©£¥¦§¨

äNò úåöî ,BúBcôì äöø àì íàå ;äNa øBîç øèt ,ìàøNiî íãà̈¨¦¦§¨¥¤¤£§¤§¦Ÿ¨¨¦§¦§©£¥

."Bzôøòå äcôú àì íàå ,äNá äcôz øBîç øèôe" :øîàpL ,Bôøòì§¨§¤¤¡©¤¤£¦§¤§¤§¦Ÿ¦§¤©£©§

יח)במכילתא פרשה וערפתו"(בא תפדה לא "ואם הפסוק על

דבר עריפה. למצות קודמת פדייה שמצות אמרו "מכאן אמרו:

כהן נכסי ואיבדת הואיל ערפהו, – פודהו אתה אין אם אחר:

יאבדו". נכסיך אף

לפי אך מצוה היא העריפה גם הראשון, הפירוש לפי כלומר:

ר השני עונשהפירוש היא העריפה ואילו מצוה היא הפדיה ק

פסק כאן הרמב"ם לכהן. ההפסד וגרימת המצוה ביטול על

מצוה זו שאין וכתב עליו חלק הראב"ד אך הראשון, כפירוש

עבירה. אלא

נוספת: השלכה זו למחלוקת ויש

ו)להלן לפדותו?(הלכה חייב "מאימתי הרמב"ם: כתב

לערפו רצה אם יום שלשים ומאחר יום, שלשים ועד משיולד

ערוך' ב'שלחן אך פודה". – לפדותו רצה ואם עורפו, סי'– (יו"ד

א) אלאשכא, חייו, כל ונמשך משנולד הוא פדיתו שזמן כתב

חילק לא אך המצוה, את לעכב ולא מיד לפדות יש שלכתחילה

לאחריהם. יום שלושים קודם בין

הוא מכן לאחר יום שלושים קודם בין שהחילוק משום וזאת

קיום את לעכב אפשר שלושים שעד הרמב"ם לשיטת רק

(הקודמת הפדייה מצוות את לקיים המעוניין ולכן המצווה,

שלושים עד להמתין יכול ביכולתו, אין שעתה אלא לעריפה)

את לעכב אפשר אי יום שלושים ולאחר לפדות, יוכל שמא יום

הראב"ד לדעת אך לערוף, עליו לפדות יכול אינו ואם המצווה

לאחר גם הרי המצווה, ביטול על עונש רק היא שהעריפה

בידו יעלה שהדבר ומחכה לפדות שרוצה זמן כל יום, שלושים

רוצה אינו אם ומאידך, להענישו. סיבה אין כי לערוף צריך אינו

ומאחר יום. שלושים בתוך אף מיד לערוף עליו לפדות

קודם בין חילק לא הראב"ד כשיטת נקט ערוך' שה'שולחן

לאחריו. יום שלושים

(` ,crw 'iq ,a ield hay)

ה'תשע"ב מנחםֿאב ה' שלישי יום שביעית פירות הפסד

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰úBNòì ìéçúiMî¦¤©§¦©£

,"äìëàì íëì" :øîàðå ,ìëàä ãéñôî éøäL ,BúBà õ÷é àì ¯ éøt§¦Ÿ¨Ÿ¤£¥©§¦¨Ÿ¤§¤¡©¨¤§¨§¨

.ãñôäì àìå§Ÿ§¤§¥

להפסיד', ולא מ'לאכלה נלמד שביעית פרות הפסד איסור

שנתמעט מה כי אכילה, כשיעור ב'כזית' שיעורו אין אבל

שהוא כל אפילו ואסור 'אכילה', אינו (הפסד) (ביתמ'לאכלה'

ס''א) פ''ה שביעית הל' .רידב''ז

המהרי''ט כתב 'גרמא' ידי על שביעית פירות הפסד ולענין

פ''ג) סי' כן(ח''א והוכיח מותר, הדבר בידים מפסיד אינו שכאשר

ה''ב)מהירושלמי פ''ז לייבשו(שביעית כדי לגג ירק להעלות המתיר

בידים. זאת עושה שאינו כיון שמפסידו, אף

שם)והרידב''ז רידב''ז אף(בית זה להיתר ראיה והביא הוסיף
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המשנה ב)מדין לד, תרומה(סוכה של אתרוג ליטול האוסרת

בגמרא אחת ולדעה מינים, ד' למצות ב)טהורה לה, הסיבה(שם

ואסור הידים במשמוש נמאסת החיצונית ''הקליפה כי היא

תרומה'' שם)להפסיד נטילת(רש''י גם אוסרת המשנה אין ומדוע .

אלא היד? משמוש ידי על שנפסד מפני שביעית של אתרוג

ורק מותר, בלבד 'גרמא' אלא בידים ההפסד שאין שכל מוכח

"משמרת מהפסוק כי 'גרמא' ידי על גם להפסיד אסור בתרומה

שימור". לה "עשה לומדים – תרומותי'

שמפורר אף לתינוק, שביעית פירות לתת גם מותר זה ומטעם

ולא הפסד גרימת היא לתינוק הפרי נתינת כי הפרי, את ומפסיד

בידים. הפסד

שנינו ווידנפלד: הגר"נ זה על פ"ח)והקשה "אין(שבועות

לידי יביאנו שלא תרומה של בשמן שביעית של ירק מבשלין

שמן יטמא שמא הוא שהחשש והרע"ב הרמב"ם ופירשו פסול".

שביעית. של הירק את מפסיד ונמצא שריפה טעון ויהא התרומה

לבשל אסרו מדוע שביעית פירות של הפסד לגרום מותר ואם

יטמא? שמא בעלמא וחשש 'גרמא' אלא שאינו ירק

הרידב"ז יח)ומבאר ס"ק להבית משמרת בבישול(שם, לחלק: שיש

לשרוף יצטרך שמא הוא החשש תרומה בשמן שביעית של ירק

ה כאשר מותר הפסד וגרם בידים, השביעית ירק באאת הפסד

מאליו.

ה'תשע"ב מנחםֿאב ו' רביעי יום שביעית פירות מכירת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰úéòéáL úBøt ïéøëBnLk§¤§¦¥§¦¦

àlL éãk ,ïéðîa àìå ì÷Lîa àìå äcîa àì ïúBà ïéøëBî ïéà ¯¥§¦¨Ÿ§¦¨§Ÿ§¦§¨§Ÿ§¦§¨§¥¤Ÿ

äøñëà øëBnL èònä øëBî àlà ;úéòéáL úBøôa øçBñk äéäé¦§¤§¥§¥§¦¦¤¨¥©§©¤¥©§§¨

ìëà ïäa úBð÷ì íéîcä ç÷Bìå ,ø÷ôä àeäL òéãBäì ,[ïãîåàá]§¦©¤¤§¥§¥©©¨¦¦§¨¤Ÿ¤

.øçà©¥

שבהם מסוימים במקרים וגם שביעית בפירות לסחור אסור

במקום כגון סחורה', ב'דרך זאת לעשות אסור מותר, הדבר

במשנה אמרו וכן השנים. בכל למכור ג)שרגיל ח, "אין(שביעית :

ולא במנין, ולא במשקל ולא במידה לא שביעית פירות מוכרין

פירות למכור שאין היינו במשקל....", ירק ולא במנין תאנים

המדויק משקלם או נפחם מספרם, את יודעים אם שביעית

מבואר אלו הגבלות ובטעם אומדן. פי על רק למוכרם ומותר

ג)בירושלמי ח, בזול".(שם שימכרו "כדי שהוא

מבאר כך על בזול? יימכרו שהפירות חכמים רצו ומדוע

באיסור קשור ובמשקל במידה למכור שהאיסור כאן הרמב"ם

פירות "כשמוכרין וכותב שביעית, בפירות לסחור הכללי

- במנין ולא במשקל ולא במדה לא אותן מוכרין אין שביעית,

"ziriaya zexit xgeqk didi `ly ick.

שלמה' רכה)וב'מנחת עמ' מג, בפירות(סי' שמסחר מכאן מוכיח

כי המוכר של בסמכותו לא גם אלא איסור רק אינו שביעית

והבעלות שלו, הפירות על בעלים אינו האדם בשביעית

רשאי ולכן לאכול. הרשות ובהם מסוימים לדברים מצומצמת

ברשותו שהרי אחר אוכל לעצמו לרכוש כדי הפירות את למכור

חריגה הוא יותר רחב מסחר אך שדה, מפירות לאכול ובסמכותו

שלו. שאינם בפירות כסוחר הוא הרי האיסור ומלבד מסמכותו

ה'תשע"ב מנחםֿאב ז' חמישי יום מרקחת ובבית במכולת הקפה שמיטת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰,úeðçä úôwä©¨©©£

.úèîLð dðéà¥¨¦§¤¤

הפוסקים: נחלקו נשמטת אינה החנות שהקפת הדבר בטעם

חוב ולא נשמט הלוואה ידי על הנוצר חוב שרק אומרים יש

ממכירה קיד)כתוצאה חו"מ ח"ב מהרי"ט שהרי(שו"ת קשה זו ולדעה .

בהקפה ומוכרה הפרה את השוחט לגבי נפסק ה) (הלכה לעיל

החוב! נשמט השביעית השנה ועברה

יהודה רבי לדעת רק נאמר זה שדין מבואר בירושלמי ואמנם

לעיל זה דין פסק הרמב"ם אבל נשמטת, החנות שהקפת הסובר

הדין לדעתו כן ואם נשמטת החנות שהקפת פסק שכאן אף

הדעות. לכל מוסכם

יוסף הבית יט)ומבאר סע' סז סי' חוב(חו"מ גם הרמב"ם לדעת :

ב'הקפת בה מדובר שכאן אלא בשביעית נשמט מכירה של

זה והרי הפרעון מועד את הרבה לדחות נהוג שבה חנות'

השביעית אין הפוסקים רוב שלדעת שביעית אחר עד כהלווהו

בשביעית. הגיע לא עדיין הפירעון שזמן כיון זה חוב משמטת

רב לזמן להאריך דרכו אין בחנות שלא לחברו חפץ המוכר אך

כהלוואה בידו נתונים והמעות המכירה בעת מיד חל והחיוב

אותה משמטת השביעית יוסףולכן .שם)(בית

יוסף' ה'בית ה"ה)ומוסיף לעיל משנה קבוע(כסף שלוקח ומבאר

minrtהקונה dnkשיזקוף עד החוב עליו חל לא אכן בהקפה

כחוב מיד נחשבת בהקפה חדֿפעמית קניה אבל במלווה, אותו

נשמט. זה והרי

נשמט, החוב אין (מכולת) להקיף שדרכה בחנות רק זה ולפי

מרקח (בית מיד לשלם שנהוג בחנות ונשמטאך כחוב זה הרי ת)

בעקבות שנוצר חוב הראשון הפירוש שלפי אלא בשביעית,

אופן בכל נשמט אינו גבריאלמכירה עז)(נטעי ע' כספים .שמיטת

ה'תומים' הפוסקים: נחלקו סקט"ו)להלכה סז שהבית(סי' כתב

ב'שלחן אך הרמב"ם דעת את לבאר כדי רק זה חילוק כתב יוסף

יד)ערוך' סי' ולא(שם נשמטת אינה החנות שהלוואת בסתם פסק

מכירה שמחמת חוב אין לעולם שלדעתו משום בדבר, חילק

הזקן אדמו"ר אך להלכה). אינו אכן הנ"ל השוחט (ודין נשמט

סל"ט)(הל' להלכה.הלואה זה חילוק הביא כן
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ה'תשע"ב מנחםֿאב ח' שישי יום המחיצה קדושת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰úøçà ävçî ïéNBòå§¦§¦¨©¤¤

ìëå ;øaãna eéäL øöçä éòì÷ ïéòk epnî ä÷Bçø ,ìëéäì áéáñ̈¦©¥¨§¨¦¤§¥©§¥¤¨¥¤¨©¦§¨§¨

.'äøæò' àø÷pä àeä ,ãòBî ìäà øöç ïéòk àeäL Bæ ävçîa ównä©ª¨¦§¦¨¤§¥£©Ÿ¤¥©¦§¨£¨¨

להיכל'. 'סביב היא שהמחיצה מובן הרמב"ם מדברי

עומד שבה העזרה בשביל היא המחיצה לכאורה לעיין: ויש

להיכל"? "סביב היא שהמחיצה הרמב"ם כותב ומדוע המזבח,

לכאורה! מיותרות אלו שתיבות ועוד

להיכל', 'סביב היא שהמחיצה זו, בהגדרה לבאר: ויש

ובהקדם: דין. הרמב"ם משמיענו

במשנה מ"ג)נאמר פ"ו קדשי(תמורה ואחד מזבח קדשי "אחד

הרמב"ם ונחלקו לקדושה". מקדושה אותן משנין אין הבית בדק

הי"א)והראב"ד פ"ד תמורה זו.(הל' משנה בפירוש

לקדושה מקדושה לשנות הוא האיסור הראב"ד, לדעת

לשנות איסור אין הבית' ל'בדק כשהקדיש אבל מזבח', ב'קדשי

ואין משנים אין לחמורים קלים מקדשים אפילו מזבח "קדשי כי

לזה" זה בין יש מה הבית בדק אבל קדשים, באכילת ממעטים

שם) הראב"ד ב'קדשי(לשון הן לשנות אסור הרמב"ם לדעת ואילו .

ב'קדשי והן לקדושה", מקדושה אותם משנין "שאין – מזבח'

לבדק ישנה לא ההיכל לבדק הקדיש "אם – הבית' בדק

המזבח".

להיכל", "סביב היא זו שמחיצה כאן הרמב"ם מדגיש ולכן

הרי ההיכל לבדק אדם הקדיש אם וממילא היכל קדושת לה ויש

המזבח. לבדק לשנות לו ואסור זה בכלל המחיצה

(33 'rd 287 'nr f"h zegiy ihewl)

ה'תשע"ב מנחםֿאב ט' קודש שבת במקדש השכינה השראת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰ïeëî BîB÷î ,çaænä©¦§¥©§§ª¨

äìòì çaæî äæå" :øîàpL ,íìBòì BîB÷nî BúBà ïépLî ïéàå ;øúBéa§¥§¥§©¦¦§§¨¤¤¡©§¤¦§¥©§Ÿ¨

õøà ìà Eì Cìå" :øîàpL ,eðéáà ÷çöé ã÷òð çaænáe ."ìàøNéì§¦§¨¥©¦§¥©¤¡©¦§¨¨¦¤¤¡©§¤§¤¤¤

."äiøBnä øäa úéaä úà äîìL ïáiå" :øîàðå ,"äiønä©Ÿ¦¨§¤¡©©¦¤§ŸŸ¤©©¦§©©¦¨

עולה כאן הרמב"ם שמדברי הביא למלך' 'מעשי בספר

ולכן מיוחדת, סגולה בו שיש לפי המקדש במקום בחר שהקב"ה

כמקום בחירתו לפני עוד חשוב המקום כמה עד מפרט הרמב"ם

השכינה", למקום סגולי המקום "אין הרמב"ן לפי אבל המזבח,

הקב"ה. של בחירתו מצד רק היא ומעלתו

עיון: וצריך

נבוכים במורה הרמב"ם אינו(פכ"ה)דעת שהקב"ה שכיון היא

במקום השכינה שהשראת לומר אפשר אי כלל, מקום בגדר

מתלבש שהשכל כמו 'התלבשות', של באופן היא המקדש

אלקות לגילוי מוכשר מקום הוא המקדש שמקום אם כי במוח,

חכמה דברי בכתיבת למשל, כמו, לשם. הבאים לישראל

שה היד אבלבאמצעות השכל, נמשך ידה שעל אמצעי רק יא

'מעבר'. בדרך דרכה בא אלא ביד 'מתלבש' השכל אין

הרמב"ן לדעת פקודי)ואילו פרשת יש(בסוף המקדש במקום

ביכולתו אך מקום, בגדר אינו הקב"ה אמנם כי השכינה, השראת

במקום השכינה והשראת מקום בבחינת ושורה נמשך להיות

'התלבשות'. בדרך היא המקדש

קובע זאת ובכל סגולי שהמקום סובר שהרמב"ם ומכך

– 'התלבשות' בדרך ולא 'מעבר' בדרך היא השכינה שהשראת

מכוון ש"מקומו סובר הבחירה בית בהל' הרמב"ם שגם מוכח

אם (כי סגולתו מצד ולא הקב"ה של הבחירה מצד ביותר"

השכינה שהשראת מסתבר סגולי שהמקום מצד מכוון מקומו

השכל כהתלבשות המקום, מעלת מפני התלבשות, בדרך תהיה

מעלתו). מפני במוח

שלמקום הוכחות להביא הרמב"ם מאריך כן, אם מדוע,

המזבח? כמקום בחירתו לפני עוד סגולה יש עצמו

והביאור:

לא המקדש כמקום מסוים במקום הקב"ה של הבחירה

מתן מעמד והראיה, לנצח. היא זו בבחירה שהכוונה מחייבת

נתקדש לא המקום אך ה', בחירת פי על סיני בהר היה תורה

לדברים גם נבחר שהמקום הוכחות הרמב"ם מביא ולכן לנצח

מקום כל שללה זה במקום הקב"ה בחירת כי להוכיח אחרים

אחר.

(e 'iq dxigad zia 'ld lr miyecig)
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ה'תשע"ב מנחםֿאב ח' שישי יום המחיצה קדושת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰úøçà ävçî ïéNBòå§¦§¦¨©¤¤

ìëå ;øaãna eéäL øöçä éòì÷ ïéòk epnî ä÷Bçø ,ìëéäì áéáñ̈¦©¥¨§¨¦¤§¥©§¥¤¨¥¤¨©¦§¨§¨
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להיכל'. 'סביב היא שהמחיצה מובן הרמב"ם מדברי

עומד שבה העזרה בשביל היא המחיצה לכאורה לעיין: ויש

להיכל"? "סביב היא שהמחיצה הרמב"ם כותב ומדוע המזבח,

לכאורה! מיותרות אלו שתיבות ועוד

להיכל', 'סביב היא שהמחיצה זו, בהגדרה לבאר: ויש

ובהקדם: דין. הרמב"ם משמיענו

במשנה מ"ג)נאמר פ"ו קדשי(תמורה ואחד מזבח קדשי "אחד

הרמב"ם ונחלקו לקדושה". מקדושה אותן משנין אין הבית בדק

הי"א)והראב"ד פ"ד תמורה זו.(הל' משנה בפירוש

לקדושה מקדושה לשנות הוא האיסור הראב"ד, לדעת

לשנות איסור אין הבית' ל'בדק כשהקדיש אבל מזבח', ב'קדשי

ואין משנים אין לחמורים קלים מקדשים אפילו מזבח "קדשי כי

לזה" זה בין יש מה הבית בדק אבל קדשים, באכילת ממעטים

שם) הראב"ד ב'קדשי(לשון הן לשנות אסור הרמב"ם לדעת ואילו .

ב'קדשי והן לקדושה", מקדושה אותם משנין "שאין – מזבח'

לבדק ישנה לא ההיכל לבדק הקדיש "אם – הבית' בדק

המזבח".

להיכל", "סביב היא זו שמחיצה כאן הרמב"ם מדגיש ולכן

הרי ההיכל לבדק אדם הקדיש אם וממילא היכל קדושת לה ויש

המזבח. לבדק לשנות לו ואסור זה בכלל המחיצה
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עולה כאן הרמב"ם שמדברי הביא למלך' 'מעשי בספר

ולכן מיוחדת, סגולה בו שיש לפי המקדש במקום בחר שהקב"ה

כמקום בחירתו לפני עוד חשוב המקום כמה עד מפרט הרמב"ם

השכינה", למקום סגולי המקום "אין הרמב"ן לפי אבל המזבח,

הקב"ה. של בחירתו מצד רק היא ומעלתו

עיון: וצריך

נבוכים במורה הרמב"ם אינו(פכ"ה)דעת שהקב"ה שכיון היא

במקום השכינה שהשראת לומר אפשר אי כלל, מקום בגדר

מתלבש שהשכל כמו 'התלבשות', של באופן היא המקדש

אלקות לגילוי מוכשר מקום הוא המקדש שמקום אם כי במוח,

חכמה דברי בכתיבת למשל, כמו, לשם. הבאים לישראל

שה היד אבלבאמצעות השכל, נמשך ידה שעל אמצעי רק יא

'מעבר'. בדרך דרכה בא אלא ביד 'מתלבש' השכל אין

הרמב"ן לדעת פקודי)ואילו פרשת יש(בסוף המקדש במקום

ביכולתו אך מקום, בגדר אינו הקב"ה אמנם כי השכינה, השראת

במקום השכינה והשראת מקום בבחינת ושורה נמשך להיות

'התלבשות'. בדרך היא המקדש

קובע זאת ובכל סגולי שהמקום סובר שהרמב"ם ומכך

– 'התלבשות' בדרך ולא 'מעבר' בדרך היא השכינה שהשראת

מכוון ש"מקומו סובר הבחירה בית בהל' הרמב"ם שגם מוכח

אם (כי סגולתו מצד ולא הקב"ה של הבחירה מצד ביותר"

השכינה שהשראת מסתבר סגולי שהמקום מצד מכוון מקומו

השכל כהתלבשות המקום, מעלת מפני התלבשות, בדרך תהיה

מעלתו). מפני במוח

שלמקום הוכחות להביא הרמב"ם מאריך כן, אם מדוע,

המזבח? כמקום בחירתו לפני עוד סגולה יש עצמו

והביאור:

לא המקדש כמקום מסוים במקום הקב"ה של הבחירה

מתן מעמד והראיה, לנצח. היא זו בבחירה שהכוונה מחייבת

נתקדש לא המקום אך ה', בחירת פי על סיני בהר היה תורה

לדברים גם נבחר שהמקום הוכחות הרמב"ם מביא ולכן לנצח

מקום כל שללה זה במקום הקב"ה בחירת כי להוכיח אחרים

אחר.

(e 'iq dxigad zia 'ld lr miyecig)
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זֹובח‡. ּכל לּתן עׂשה לאכילה]מצות טהֹורה[שוחט ּבהמה ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָ
מׁשּפט יהיה "וזה ׁשּנאמר: והּקבה, והּלחיים הּזרֹוע ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹלּכהן
מקֹום. ּבכל 'מּתנֹות' הּנקראין הן ואּלּו וכּו'"; ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹהּכהנים

הּבית ּבפני ּבין ּתמיד, נֹוהגת זֹו המקדש]ּומצוה ּבין[בזמן ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּובכל הּבית; ּבפני ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּלא

ּבמקּדׁשין. לא אבל ְְְֲִִָָֹֻֻּובחּלין,
חּיבין·. - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

ׁשהקּדיׁשןּבמּתנֹות אֹו להקּדׁשן, עֹובר מּום קדם ואם ; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפטּורין אּלּו הרי - ונפּדּו מּום, ּבהן נֹולד ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּתמימים

הּמּתנֹות. ִַַָמן
ּכּלֹו‚. הּוא, ּבכֹור אם צד: מּכל ּבמּתנֹות חּיב ּבכֹור, ְְְְִִֵַַַָָָֻספק

לּכהן מּתנֹותיו ּבכֹור, אינֹו ואם ּבׁשנים,לּכהן; נסּתּפק ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹֹ
ה הרי - מּספק האחד הּכהן הּמּתנֹות;ולקח מן ּפטּור ּׁשני ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

אבל לבעליו. ּבמּומֹו ּונתנֹו הּכהן, ּבֹו ׁשּזכה ּכמי אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֹעׂשּו
עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא מקֹום, מּכל ּפטּור - הּמעׂשר ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָספק

ְָָָהראיה.
ּבמּתנֹות,„. חּיבת ואינּה ּבמּומּה ׁשּנפסלה קדׁשים ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהמת

ׁשּכל ּבזמן - ּבמאה אחת אפּלּו אחרֹות, ּבבהמֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנתערבה
מהן אחד[אחר]לאחד[שייכת]ּבהמה ׁשּכל ּפטּורין; ּכּלן , ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

הּוא אחד היה הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָואחד
ּבלבד. מהן אחת מּתנֹות ּפֹוטר ּכּלן, את ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהּׁשֹוחט

ּבלבד‰. טהֹורה ּבהמה אּלא ּבמּתנֹות חּיב ׁשּנאמר:אין , ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבמּתנֹות; חּיב ועז, מּכבׂש הּבא ּכלאים ׂשה". אם ׁשֹור ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ"אם

ספק ׁשהּוא ּפי על אף - בהמה]והּכֹוי או מפריׁשין[חיה , ְְִִִֵֶַַַַָ
חּיב הּולד וילדה, העז על הּבא צבי הּמּתנֹות. ּכל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמּמּנּו
אבל ׂשה; מקצת אפּלּו ׂשה", "אם ׁשּנאמר: - מּתנֹות ְֱֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָּבחצי

הּמּתנֹות. מן ּפטּור הּולד הּצבּיה, על הּבא ְִִִַַַַַַַָָָָָָּתיׁש
.Âאֹו ּגֹוים, לאכילת אֹו אדם, לאכילת הּׁשֹוחט ֲֲִִִֵֶַַַַַָָָאחד

ּבמּתנֹות חּיב - לרפּואה אֹו הּכלבים, .לאכילת ְְְֲִִִַַַַַָָָָ
.Êחּיבת הּׁשּתפין הּזבח".ּבהמת "זבחי ׁשּנאמר: , ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻ
.Áּבמּתנֹות.[קונה]הּלֹוקח חּיבת ׁשביעית, מּפרֹות ּבהמה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

העם"; "מאת ׁשּנאמר: הּמּתנֹות, מן ּפטּורין ּולוּיים ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכהנים
אין ,לפיכ אינן; אֹו העם ּבכלל הם אם הלוּים, הם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָוספק

יחזיר. לא הּכהן, נטל ואם - מהן ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹנֹוטלין
.Ëטּבח ּכהן אבל לעצמֹו. ּבׁשֹוחט אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹּבּמה

ׁשּבתֹות; ׁשלׁש ׁשּתים לֹו ממּתינין - ּבּׁשּוק ּומֹוכר ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּׁשֹוחט
לכהנים אֹותן ונֹותנין הּמּתנֹות, מּמּנּו מֹוציאין ,ואיל ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּכאן

לֹו,אחרים ממּתינין אין - למּכר מטּבחים ּבית קבע ואם . ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָֹ

עד אֹותֹו מנּדין מּלּתן, נמנע ואם מּיד; מּמּנּו מֹוציאין ְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
ִֵֶׁשּיּתן.

.Èּולכהן לנכרי שלהם]הּׁשֹוחט בהמות הּמּתנֹות.[- מן ּפטּור , ְְְִִֵֵַַַָָָֹ
ׁשּירׁשם צרי - הּכהן עם ּכדי[יסמן]והּמׁשּתּתף חלקֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

עּין לא ׁשאם הּכהן; ּבחלק הּמּתנֹות -[ציין]ׁשּיּניח חלקֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
לֹו. ׁשּתף ׁשהּכהן יֹודעין הּכל ׁשאין מּפני ּבמּתנֹות, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻחּיב
ונֹותן ונֹוׂשא ּבּמטּבחים, עּמֹו עֹומד הּכהן היה אם ,ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלפיכ

לרׁשם צרי אינֹו - צריעּמֹו אינֹו - הּנכרי עם והּמׁשּתּתף . ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
ׁשּתף, ׁשהּוא לּכל ּומֹודיע ּדברים, מרּבה ּגֹוי ׁשּסתם ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֻלרׁשם;

מכירה. ּבׁשעת עּמֹו ׁשאינֹו ּפי על ְְְִִִִֵֶַַַָואף
.‡Èהרי הּמּתנֹות, מן חּוץ ׁשּתף ׁשהּוא הּכהן עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֻהתנה

הּכהן לֹו ׁשּיר הרי 'חּוץ', לֹו ׁשאמר ּכיון לּכהן; ֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּמּתנֹות
ּבּמּתנֹות 'עלחלק הּכהן: לֹו אמר אם אבל ׁשּלֹו. הן ּולפיכ , ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

הּיׂשראלי, זה ׁשל הּמּתנֹות הרי - ׁשּלי' ׁשהּמּתנֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמנת
ׁשּלֹו, ׁשהן עּמֹו ׁשהתנה ּפי על אף ׁשּירצה; ּכהן לכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹונֹותנן
לֹו ׁשּיר לא מנת', 'על ׁשהאֹומר - הּמּתנֹות מן נפטר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא
ׁשּתפּות, ּבהן לֹו ׁשּיר ולא והֹואיל ּכלּום, מּתנֹות ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻּבעצמן

זה. ּבתנאי אֹותן קנה ְִֶַָָָֹלא
.·È,ּבּיד ׁשּתף הּלחי; מן ּפטּור ּבראׁש, ׁשּתף הּכהן ִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻֻהיה

הּקבה מן ּפטּור מעים, ּבבני ׁשּתף הּזרֹוע; מן אמרּפטּור . ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻ
חּיב - 'ׁשּל והראׁש ׁשּלי ּכּלּה הּבהמה 'הרי הּכהן: ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻלֹו

יׂשראל. ׁשל הּוא הרי החּיב, ׁשּדבר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּלחי;
.‚Èעד נׁשחטה אם - ׁשחּוטה ּבהמה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּגר

ספק ואם חּיב. ׁשּנתּגּיר, אחר נׁשחטה ואם ּפטּור; נתּגּיר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
הראיה עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, -. ְֲִֵֵֶַָָָָָָ

.„È;מּמּנה לאכל מּתר - מּתנֹותיה הּורמּו ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּבהמה
לטבל ּדֹומה מעושרים]ׁשאינּה לא מּתנֹות[פירות ׁשהרי , ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָ

אּלא לאכלן ליׂשראל אסּור עצמן, והּמּתנֹות מבּדלין. ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻֻּכהּנה
חּיב אינֹו - מכרן אֹו הּזיקן, אֹו ואכלן, עבר ּכהן. ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹּברׁשּות
אֹותן והּקֹונה ידּוע. ּתֹובע לֹו ׁשאין ממֹון ׁשהּוא מּפני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלׁשּלם,
מּפני לאכלן, מּתר זה הרי - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

נגזלֹות ּכהּנה כאוכלםׁשּמּתנֹות והקונה המוכר, על שהגזל -] ְְְִֶַָָֻ
.ברשות]

.ÂËּבּה והיּו ּפרה', ׁשל מעים ּבני לי 'מכר לטּבח: ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאמר
מּמּנּו לקחן הּדמים; מן לֹו מנּכה ואינֹו לּכהן, נֹותנן - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמּתנֹות

הּדמים מן לּטּבח ּומנּכה לּכהן, נֹותנן - .ּבמׁשקל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
.ÊËחֹוׁשׁש אינֹו - מּתנֹות ּבֹו והיּו לחברֹו, ּבׂשר ְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָָהמׁשּלח

ּוגזלן זה עבר הּמּתנֹותׁשּמא מעלה - ּכהן ּבֹו ׁשאין מקֹום . ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכהן לכל הּדמים ויּתן ּכהן. הפסד מּפני ואֹוכלן, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹּבדמים,

ְִֶֶׁשּירצה.
.ÊÈנֹותן אחד, לכהן הּמּתנֹות לּתן לחלקהרֹוצה רצה ואם ; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

אּלא לאחד, זרֹוע חצי אֹו לאחד קבה חצי יּתן לא - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹותן
"ּתּתן ׁשּנאמר: לׁשנים, ּולחיים לאחד וקבה לאחד זרֹוע ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנֹותן

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

mixekia zekld - a`Îmgpn 'b oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אֹותן חֹולק ׁשֹור, ׁשל היּו ואם מּתנה. ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָלֹו",
מּתנה. ּכדי חתיכה ּבכל ׁשּיהיה והּוא - חתיכֹות ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָחתיכֹות

.ÁÈׁשל הּפרק מן ימין ׁשל זרֹוע זה הּזרֹוע? הּוא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָאיזה
יד ׁשל ּכף עד הכתף]ארּכּבה עד אברים[מהברך ׁשני ׁשהן , ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ׁשל ּפיקה ועד לחי ׁשל הּפרק מן - והּלחיים ּבזה. מערה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹזה
הּכל ׁשּביניהן; הּלׁשֹון עם ּגדֹולה, טּבעת ׁשהיא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּגרּגרת,

ֵַֹלּכהן.
.ËÈמֹולגין מרתיחים]אין צמרן]אֹותן[- להסיר ואין[כדי , ְְִֵֵָ

והּקבה, ּובצמרן. ּבעֹורן לֹו יּנתנּו אּלא - אֹותן ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמפׁשיטין
הּקבה חלב להּניח הּכהנים נהגּו ּוכבר ׁשעליה; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבחלב

ְִַָלּבעלים.
.Îנׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף הּמּתנֹות, אֹוכלת ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּכהנת

הּבעל אּלא עֹוד, ולא קדּׁשה; ּבהן ׁשאין מּפני - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻליׂשראל
אׁשּתֹו ּבגלל מּתנֹות חללהאֹוכל אבל לה]. לפסול שנבעלה -] ְְֲֲִִֵַַָָָָ

הּכהן רצה ואם ּכהנים. ּבכלל חללים ׁשאין אֹוכלת, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹאינּה
להאכילן אֹו לגֹוי, אפּלּו ּבמּתנה לּתנן אֹו הּמּתנֹות, ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָֹלמּכר

ּכלל. קדּׁשה ּבהן ׁשאין מאכיל, - ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻלּכלבים
.‡Îרצה אם - הּמּתנֹות לֹו ׁשּנֹותנין חברים לֹו ׁשהיּו ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכהן

על ואף ּבהן, לֹו מזּכה זה הרי - חברֹו ליׂשראל ּבהן ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלזּכֹות
ונֹותנין זֹובחים החברים אֹותם ויהיּו לידֹו; ּבאּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹּפי
הּיׂשראלי ׁשּיהיה והּוא, ּבהן; ׁשּזכה הּיׂשראלי לזה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמּתנֹות
חברֹו. לֹו ׁשּזכה הּכהן ויהיה ּבׂשר, לקנֹות לֹו ואין ּבדחק, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹזה
ּולקיטֹו ׂשכירֹו אֹו זה, יׂשראל ׁשל ׁשּמׁשֹו הּכהן היה אם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל
ּכרחֹו ּבעל יזּכה ׁשּמא לידֹו; ׁשּיבֹואּו עד לֹו, מזּכה אינֹו -. ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

.·Îאּלא ּבפיו; יׁשאל ולא מּתנֹותיו, ּבידֹו הּכהן יחטף ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹֹלא
נֹוטל ּבכבֹוד, נתנּו הּמטּבחיםאם ּבבית רּבים ׁשהם ּובזמן . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ּכהן היה ואם נֹוטלין; והּגרּגרנים ידיהם, מֹוׁשכין הּצנּועים -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּכדי נֹוטל, זה הרי - ּכהן ׁשהּוא אֹותֹו מּכירין ואין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹצנּוע,
אּלא הּמּתנֹות אֹוכלין הּכהנים ואין ּכהן. ׁשהּוא לּכל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּיֹודיע
ּכדר למׁשחה", נתּתים ל" ׁשּנאמר: - ּבחרּדל ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָצלי

אֹוכלין. ְְִִֶַָׁשהּמלכים

י ¤¤ּפרק

"וראׁשית‡. ׁשּנאמר: הּגז, ראׁשית לּכהן לּתן עׂשה ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹמצות
ואין זֹו. ּבמצוה יׂשראל ּבכלל והלוּים לֹו"; ּתּתן - צאנ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹּגז
ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי הּתֹורה; מן ׁשעּור זֹו הּגז ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹלראׁשית

מא ּביןיפחֹות יׂשראל, ּבארץ אּלא נֹוהגת ואינּה מּׁשּׁשים. חד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
הּבית המקדש]ּבפני ּכראׁשית[בזמן - הּבית ּבפני ׁשּלא ּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹ
תרומה]הּדגן ּבמקּדׁשין.[- לא אבל ּבחּלין, ונֹוהג . ְְְְֲִִֵַָָָָֹֻֻ

הּבית·. לבדק ּבהמֹות ׁשהקּדיׁש הרי [להוצאותּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַ
אםהמקדש] אֹו לּכהן? ולּתן לפּדֹות חּיב יהיה יכֹול - ּוגזזן ,ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

הּגז? ּבראׁשית חּיב יהיה יכֹול - מּגּזתּה חּוץ ּבהמה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהקּדיׁש
צאנֹו. אּלּו אין ,"צאנ" לֹומר: ְְֵֵַַֹֹּתלמּוד

חּיבין‚. - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
ׁשּקדם אֹו מּומן, את הקּדׁשן קדם אם אבל הּגז; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבראׁשית
ונפּדּו קבּוע, מּום להן נֹולד ּכ ואחר להקּדׁשן, עֹובר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמּום

הּגז מראׁשית ּפטּורין -. ְִִֵֵֵַ

זכרים„. ּבלבד, הּכבׂשים אּלא הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאין
צמרֹוּכנקבֹות היה לבגדים. הראּוי הּוא ׁשּלהן, ׁשהּצמר - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשאין הּגז; מראׁשית ּפטּורין - ללביׁשה ראּוי ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָקׁשה,
מּמּנה. ללּבׁש ּכדי אּלא לּכהן, זֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמּתנה

לחמֹו‰. ׁשהן ּבתרּומֹות, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשּזּכה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכיון
הּבׂשר ׁשהן מקּדׁש, וקדׁשי ּבהמה ּבמּתנֹות לֹו וזּכה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָויינֹו,

ּובגזלּלֹוׁש ללבּוׁשֹו, הּגז ּבראׁשית לֹו זּכה מ:]- הּגר[שנגזל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
יורשים] בלי לכהן]והחרמים[ומת אדם ּוׂשדה[שהחרים ְְֲִֵַָ

ומתחלקתאחּזה להקדש ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה -] ֲָֻ
שבמשמר] צרכיו,לכוהנים ּוׁשאר להֹוצאֹותיו ּבכֹורֹות ְְְְְִָָָָָּופדיֹון

ּובּבּזה. ּבּנחלה חלק לֹו אין ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהרי
.Âחּיבֹות - ׁשחּום אֹו ׁשחר, אֹו אדם, ׁשּלהן הּצמר ֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהיה

נפטר - ׁשּיּתן קדם ּוצבעֹו הּצמר, ּגזז אם אבל הּגז; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבראׁשית
הּגז אחרמראׁשית להפריׁש חּיב ׁשּיּתן, קדם הלּבינֹו . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

ּבראׁשית חּיב - ּגזזן ולא ּבידֹו, רחליו צמר הּתֹולׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלּבנֹו.
ֵַהּגז.

.Êהּגז ּובכֹויוראׁשית ּבכלאים, חיה]נֹוהג או בהמה ספק -], ְְְְִִִֵֵֵַַ
ּפטּור. הּמתה, את הּגֹוזז אבל ְֲִֵֵֵֶַַָָָָּובטרפה;

.Áׁשּיּתן עד ּבאחריּותֹו, חּיב - ואבד הּגז, ראׁשית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמפריׁש
קּימין.לּכהן ּדבריו ראׁשית', ּגּזֹותי 'ּכל האֹומר: . ְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ

.Ëׁשּגזזן,[קונה]הּלֹוקח ּפי על אף - נכרי ׁשל צאנֹו ּגז ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּפי על אף - חּיב לגּזתן, הּצאן לקח הּגז. מראׁשית ְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹּפטּור
לּגֹוי הּצאן ׁשחֹוזרין ּפי על ואף הּגֹוי, ּברׁשּות הּגּזה ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹׁשּגדלה
ׁשאין חּיב, - ׁשּלֹו והּגּזֹות יׂשראל והּגֹוזז הֹואיל הּגּזה; ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאחר

הּגּזה. ּבׁשעת אּלא ְִִִֶַַַָָהחּיּוב
.Èמּצאנֹו מעט הּמֹוכר ׁשּיר אם - חברֹו ׁשל צאנֹו ּגז ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹהּלֹוקח

על ואף הּכל, על המׁשאר מן להפריׁש חּיב הּמֹוכר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹלהּגזז,
מּתנֹות מֹוכר אדם אין חזקה, לגזז; הּמֹוכר התחיל ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּפי

להפריׁש חּיב הּלֹוקח ּכלּום, ׁשּיר לא ואם .ּכהּנה. ְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹֻ
.‡Èאֹו ׁשחּומה, וגּזה לבנה ּגּזה ּכגֹון ּגּזה, מיני ׁשני ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָהיּו

- האחר הּמין והּניח זה מין ּומכר נקבֹות, וגּזת זכרים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּגּזת
מה על לעצמֹו נֹותן וזה ּׁשּלקח, מה על לעצמֹו נֹותן ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָזה

.ּׁשהּניח ִִֶַ
.·Èנתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ּגּזֹות, לֹו והיּו ׁשּנתּגּיר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּגר

עליו מחברֹו הּמֹוציא ּפטּור; זה הרי - מּׁשּנתּגּיר אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנגזזּו
.הראיה ְָָָ

.‚Èאין הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות ויהיּו לֹו, יהיּו צאן ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹּכּמה
מּמׁשקל ּפחֹות אין ׁשּלהן, ּבּגּזה ׁשּיהיה והּוא, מחמׁש; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפחֹות

ותהיה סלע, מּמׁשקלׁשּׁשים ּפחֹות אין מהן, אחת ּכל ּגּזת ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
מּׁשּתים ּפחֹות ּגֹוזזת מהן אחת היתה סלע. עׂשרה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתים
אֹו סלע ׁשּׁשים ּגֹוזזֹות ׁשחמׁשּתן ּפי על אף - סלע ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָעׂשרה

הּגז מראׁשית ּפטּורין אּלּו הרי .יתר, ְֲִִֵֵֵֵֵֵַָ
.„Èּכל ּבחלק ׁשּיהיה והּוא - הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּׁשּתפין,

ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ּבלבד צאן חמׁש אבל ּכּׁשעּור; מהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחד
.ּפטּורין ְִ

.ÂËּבאמצע ּבין הפריׁש ואם ּבּתחּלה; מצותּה הּגז, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָראׁשית
יצא ּבּסֹוף, ּומכרּבין ּבלבד, אחת וגזז צאן, חמׁש לֹו היּו . ְְִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
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אֹותן חֹולק ׁשֹור, ׁשל היּו ואם מּתנה. ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָלֹו",
מּתנה. ּכדי חתיכה ּבכל ׁשּיהיה והּוא - חתיכֹות ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָחתיכֹות

.ÁÈׁשל הּפרק מן ימין ׁשל זרֹוע זה הּזרֹוע? הּוא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָאיזה
יד ׁשל ּכף עד הכתף]ארּכּבה עד אברים[מהברך ׁשני ׁשהן , ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ׁשל ּפיקה ועד לחי ׁשל הּפרק מן - והּלחיים ּבזה. מערה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹזה
הּכל ׁשּביניהן; הּלׁשֹון עם ּגדֹולה, טּבעת ׁשהיא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּגרּגרת,

ֵַֹלּכהן.
.ËÈמֹולגין מרתיחים]אין צמרן]אֹותן[- להסיר ואין[כדי , ְְִֵֵָ

והּקבה, ּובצמרן. ּבעֹורן לֹו יּנתנּו אּלא - אֹותן ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמפׁשיטין
הּקבה חלב להּניח הּכהנים נהגּו ּוכבר ׁשעליה; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבחלב

ְִַָלּבעלים.
.Îנׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף הּמּתנֹות, אֹוכלת ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּכהנת

הּבעל אּלא עֹוד, ולא קדּׁשה; ּבהן ׁשאין מּפני - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻליׂשראל
אׁשּתֹו ּבגלל מּתנֹות חללהאֹוכל אבל לה]. לפסול שנבעלה -] ְְֲֲִִֵַַָָָָ

הּכהן רצה ואם ּכהנים. ּבכלל חללים ׁשאין אֹוכלת, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹאינּה
להאכילן אֹו לגֹוי, אפּלּו ּבמּתנה לּתנן אֹו הּמּתנֹות, ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָֹלמּכר

ּכלל. קדּׁשה ּבהן ׁשאין מאכיל, - ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻלּכלבים
.‡Îרצה אם - הּמּתנֹות לֹו ׁשּנֹותנין חברים לֹו ׁשהיּו ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכהן

על ואף ּבהן, לֹו מזּכה זה הרי - חברֹו ליׂשראל ּבהן ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלזּכֹות
ונֹותנין זֹובחים החברים אֹותם ויהיּו לידֹו; ּבאּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹּפי
הּיׂשראלי ׁשּיהיה והּוא, ּבהן; ׁשּזכה הּיׂשראלי לזה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמּתנֹות
חברֹו. לֹו ׁשּזכה הּכהן ויהיה ּבׂשר, לקנֹות לֹו ואין ּבדחק, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹזה
ּולקיטֹו ׂשכירֹו אֹו זה, יׂשראל ׁשל ׁשּמׁשֹו הּכהן היה אם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל
ּכרחֹו ּבעל יזּכה ׁשּמא לידֹו; ׁשּיבֹואּו עד לֹו, מזּכה אינֹו -. ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

.·Îאּלא ּבפיו; יׁשאל ולא מּתנֹותיו, ּבידֹו הּכהן יחטף ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹֹלא
נֹוטל ּבכבֹוד, נתנּו הּמטּבחיםאם ּבבית רּבים ׁשהם ּובזמן . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ּכהן היה ואם נֹוטלין; והּגרּגרנים ידיהם, מֹוׁשכין הּצנּועים -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּכדי נֹוטל, זה הרי - ּכהן ׁשהּוא אֹותֹו מּכירין ואין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹצנּוע,
אּלא הּמּתנֹות אֹוכלין הּכהנים ואין ּכהן. ׁשהּוא לּכל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּיֹודיע
ּכדר למׁשחה", נתּתים ל" ׁשּנאמר: - ּבחרּדל ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָצלי

אֹוכלין. ְְִִֶַָׁשהּמלכים

י ¤¤ּפרק

"וראׁשית‡. ׁשּנאמר: הּגז, ראׁשית לּכהן לּתן עׂשה ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹמצות
ואין זֹו. ּבמצוה יׂשראל ּבכלל והלוּים לֹו"; ּתּתן - צאנ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹּגז
ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי הּתֹורה; מן ׁשעּור זֹו הּגז ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹלראׁשית

מא ּביןיפחֹות יׂשראל, ּבארץ אּלא נֹוהגת ואינּה מּׁשּׁשים. חד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
הּבית המקדש]ּבפני ּכראׁשית[בזמן - הּבית ּבפני ׁשּלא ּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹ
תרומה]הּדגן ּבמקּדׁשין.[- לא אבל ּבחּלין, ונֹוהג . ְְְְֲִִֵַָָָָֹֻֻ

הּבית·. לבדק ּבהמֹות ׁשהקּדיׁש הרי [להוצאותּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַ
אםהמקדש] אֹו לּכהן? ולּתן לפּדֹות חּיב יהיה יכֹול - ּוגזזן ,ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

הּגז? ּבראׁשית חּיב יהיה יכֹול - מּגּזתּה חּוץ ּבהמה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהקּדיׁש
צאנֹו. אּלּו אין ,"צאנ" לֹומר: ְְֵֵַַֹֹּתלמּוד

חּיבין‚. - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
ׁשּקדם אֹו מּומן, את הקּדׁשן קדם אם אבל הּגז; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבראׁשית
ונפּדּו קבּוע, מּום להן נֹולד ּכ ואחר להקּדׁשן, עֹובר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמּום

הּגז מראׁשית ּפטּורין -. ְִִֵֵֵַ

זכרים„. ּבלבד, הּכבׂשים אּלא הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאין
צמרֹוּכנקבֹות היה לבגדים. הראּוי הּוא ׁשּלהן, ׁשהּצמר - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשאין הּגז; מראׁשית ּפטּורין - ללביׁשה ראּוי ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָקׁשה,
מּמּנה. ללּבׁש ּכדי אּלא לּכהן, זֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמּתנה

לחמֹו‰. ׁשהן ּבתרּומֹות, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשּזּכה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכיון
הּבׂשר ׁשהן מקּדׁש, וקדׁשי ּבהמה ּבמּתנֹות לֹו וזּכה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָויינֹו,

ּובגזלּלֹוׁש ללבּוׁשֹו, הּגז ּבראׁשית לֹו זּכה מ:]- הּגר[שנגזל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
יורשים] בלי לכהן]והחרמים[ומת אדם ּוׂשדה[שהחרים ְְֲִֵַָ

ומתחלקתאחּזה להקדש ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה -] ֲָֻ
שבמשמר] צרכיו,לכוהנים ּוׁשאר להֹוצאֹותיו ּבכֹורֹות ְְְְְִָָָָָּופדיֹון

ּובּבּזה. ּבּנחלה חלק לֹו אין ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהרי
.Âחּיבֹות - ׁשחּום אֹו ׁשחר, אֹו אדם, ׁשּלהן הּצמר ֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהיה

נפטר - ׁשּיּתן קדם ּוצבעֹו הּצמר, ּגזז אם אבל הּגז; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבראׁשית
הּגז אחרמראׁשית להפריׁש חּיב ׁשּיּתן, קדם הלּבינֹו . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

ּבראׁשית חּיב - ּגזזן ולא ּבידֹו, רחליו צמר הּתֹולׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלּבנֹו.
ֵַהּגז.

.Êהּגז ּובכֹויוראׁשית ּבכלאים, חיה]נֹוהג או בהמה ספק -], ְְְְִִִֵֵֵַַ
ּפטּור. הּמתה, את הּגֹוזז אבל ְֲִֵֵֵֶַַָָָָּובטרפה;

.Áׁשּיּתן עד ּבאחריּותֹו, חּיב - ואבד הּגז, ראׁשית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמפריׁש
קּימין.לּכהן ּדבריו ראׁשית', ּגּזֹותי 'ּכל האֹומר: . ְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ

.Ëׁשּגזזן,[קונה]הּלֹוקח ּפי על אף - נכרי ׁשל צאנֹו ּגז ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּפי על אף - חּיב לגּזתן, הּצאן לקח הּגז. מראׁשית ְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹּפטּור
לּגֹוי הּצאן ׁשחֹוזרין ּפי על ואף הּגֹוי, ּברׁשּות הּגּזה ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹׁשּגדלה
ׁשאין חּיב, - ׁשּלֹו והּגּזֹות יׂשראל והּגֹוזז הֹואיל הּגּזה; ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאחר

הּגּזה. ּבׁשעת אּלא ְִִִֶַַַָָהחּיּוב
.Èמּצאנֹו מעט הּמֹוכר ׁשּיר אם - חברֹו ׁשל צאנֹו ּגז ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹהּלֹוקח

על ואף הּכל, על המׁשאר מן להפריׁש חּיב הּמֹוכר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹלהּגזז,
מּתנֹות מֹוכר אדם אין חזקה, לגזז; הּמֹוכר התחיל ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּפי

להפריׁש חּיב הּלֹוקח ּכלּום, ׁשּיר לא ואם .ּכהּנה. ְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹֻ
.‡Èאֹו ׁשחּומה, וגּזה לבנה ּגּזה ּכגֹון ּגּזה, מיני ׁשני ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָהיּו

- האחר הּמין והּניח זה מין ּומכר נקבֹות, וגּזת זכרים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּגּזת
מה על לעצמֹו נֹותן וזה ּׁשּלקח, מה על לעצמֹו נֹותן ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָזה

.ּׁשהּניח ִִֶַ
.·Èנתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ּגּזֹות, לֹו והיּו ׁשּנתּגּיר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּגר

עליו מחברֹו הּמֹוציא ּפטּור; זה הרי - מּׁשּנתּגּיר אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנגזזּו
.הראיה ְָָָ

.‚Èאין הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות ויהיּו לֹו, יהיּו צאן ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹּכּמה
מּמׁשקל ּפחֹות אין ׁשּלהן, ּבּגּזה ׁשּיהיה והּוא, מחמׁש; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפחֹות

ותהיה סלע, מּמׁשקלׁשּׁשים ּפחֹות אין מהן, אחת ּכל ּגּזת ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
מּׁשּתים ּפחֹות ּגֹוזזת מהן אחת היתה סלע. עׂשרה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתים
אֹו סלע ׁשּׁשים ּגֹוזזֹות ׁשחמׁשּתן ּפי על אף - סלע ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָעׂשרה

הּגז מראׁשית ּפטּורין אּלּו הרי .יתר, ְֲִִֵֵֵֵֵֵַָ
.„Èּכל ּבחלק ׁשּיהיה והּוא - הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּׁשּתפין,

ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ּבלבד צאן חמׁש אבל ּכּׁשעּור; מהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחד
.ּפטּורין ְִ

.ÂËּבאמצע ּבין הפריׁש ואם ּבּתחּלה; מצותּה הּגז, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָראׁשית
יצא ּבּסֹוף, ּומכרּבין ּבלבד, אחת וגזז צאן, חמׁש לֹו היּו . ְְִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
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ׁשליׁשית ּגזז ּכ ואחר ּומכרּה, ׁשנּיה ּגזז ּכ ואחר ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָָָּגּזתּה,
לאחר אפּלּו וחּיב הּגז, לראׁשית מצטרפֹות הּכל - ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹּומכרּה
ּגּזה ּומּמין הּיׁשן, על החדׁש מן להפריׁש לֹו ויׁש ׁשנים. ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּכּמה
והּניח ּוגזזּה אחת, רחל היתה אם אבל אחר. ּגּזה מין ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָעל
אינן - ּגּזתּה והּניח ּוגזזּה ׁשנּיה, קנה ּכ ואחר ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָָָָּגּזתּה,

ְְִָמצטרפֹות.
.ÊËרֹוצה והּוא הּגז, ראׁשית ׁשל רּבֹות ּגּזֹות לֹו ׁשהיּו ְִִִֵֵֶֶֶַַָמי

מּמׁשקל ּפחֹות ואחד אחד לכל יּתן לא - לּכהנים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלחלק
ּכדי מלּבן, סלעים ל:]חמׁש מספיק ׁשּילּבנֹו,[- לא קטן. ּבגד ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ

צֹואי ּכׁשהּוא הּגּזה מּצמר לֹו יּתן אּלא - לֹו יּתן ּכ ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחר
מלובן] אֹו[לא סלעים חמׁש הּלּבּון אחר ּבֹו ׁשּיהיה ּכדי ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

הּמֹועלת. מּתנה ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה לֹו", "ּתּתן ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָיתר,
.ÊÈּדבר לכל חּלין הּגז, ׁשּנֹותניןראׁשית אֹומר, אני לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻ

ּכמּתנֹות - ליׂשראל נׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף לכהנת, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹותֹו
הּוא. אחד ׁשניהן ׁשּדין לי, ויראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָּבהמה;

יא ¤¤ּפרק

ּבכֹור‡. ׁשהּוא ּבנֹו מּיׂשראל, איׁש ּכל לפּדֹות עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָמצות
ונאמר: לי", - רחם ּפטר "ּכל ׁשּנאמר: - הּיׂשראלית ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָלאּמֹו

האדם". ּבכֹור את תפּדה ּפדה א"ְְִֵֶַָָָָֹ
את·. לפּדֹות ׁשהחּיב - ּבנּה את לפּדֹות חּיבת האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואין

ּבנֹו את לפּדֹות ׁשחּיב הּוא -עצמֹו, ּפדהּו ולא האב עבר . ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹ
עצמֹו. את יפּדה ְְְְִִֶֶֶַַּכׁשּיגּדיל,

ּתחּלה,‚. עצמֹו את יפּדה - לפּדֹות ּובנֹו לפּדֹות הּוא ְְְְְְִִִִֶֶַָָָהיה
יפּדה אחד, ּפדיֹון ּכדי אּלא לֹו אין ואם ּבנֹו; יפּדה ּכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָואחר

.עצמֹו ְַ
ּכדי„. לֹו ואין לרגל, לעלֹות עת והּגיע לפּדֹות, ּבנֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהיה

לרגל עֹולה ּכ ואחר ּבנֹו, את ּפֹודה - ולזה ׁשּנאמר:לזה , ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ריקם". פני יראּו "ולא ּכ ואחר ּתפּדה", ּבני ּבכֹור ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ"ּכל

וצּונּו‰. ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר מבר - ּבנֹו את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָהּפֹודה
נֹותן ּכ ואחר 'ׁשהחינּו', ּומבר וחֹוזר הּבן', ּפדיֹון ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל

לּכהן הּבכֹור',הּפדיֹון 'לפּדֹות מבר - עצמֹו ּפדה ואם . ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ
'ׁשהחינּו'. ְֱֵֶֶָָּומבר

.Âזמן ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגת זֹו ּפֹודהּו?מצוה ּובכּמה . ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָ
ּבין - ּתפּדה" חדׁש מּבן "ּופדּויו, ׁשּנאמר: סלעים, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבחמׁש
ּכענין ממֹון ׁשּגּופן הּמּטלטלין מן ּכסף ּבׁשוה ּבין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבכסף,
מּפני ּבעבדים, ולא ּבקרקעֹות; ּפֹודין אין ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּׁשקלים.
ואם ממֹון. ּגּופן ׁשאין לפי ּבׁשטרֹות, ולא ּכקרקעֹות; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשהן

ּפדּוי. אינֹו ּבהן, ֵֶָָָָּפדהּו
.Êחּיב - סלעים חמׁש לֹו חּיב ׁשהּוא חֹוב ׁשטר לּכהן ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכתב

ּפדּוי אינֹו ּובנֹו לֹו, חמׁשלּתן ּבּׁשּוק ׁשוה ׁשאינֹו ּכלי לֹו נתן . ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
נתן ּפדּוי. ּבנֹו הרי - סלעים ּבחמׁש הּכהן וקּבלֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹסלעים,
אחר ּבזה ּבין אחת ּבבת ּבין ּכהנים, לעׂשרה סלעים ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹחמׁש

יצא. - ֶָָזה
.Á,לֹו הּוא יּתן ולא מחזיר. הּפדיֹון, לֹו להחזיר הּכהן ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹֹרצה

ׁש ּפדּוי,ודעּתֹו ּבנֹו אין - לֹו והחזיר ּכן, עׂשה ואם ּיחזיר; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
אחר הּכהן רצה ואם ּגמּורה; מּתנה לֹו לּתן ּבלּבֹו ׁשּיגמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹעד

יחזיר להחזיר, להחזירּכ מנת על לֹו ונתן ּפרׁש, אם וכן . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ּפדּוי. ּבנֹו הרי -ְֲֵָ

.Ëאם - וחמר מּקל הּבן, מּפדיֹון ּפטּורין ּולוּיים ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָֹֹּכהנים
ּבּמדּבר יׂשראל ׁשל ישראל]ּפטרּו בכורות במקום שהתמנו -], ְְְִִֵֶַָָָ

עצמן. ׁשּיפטרּו הּוא ְְְִִֶַָּדין
.Èהּדבר ׁשאין - ּפטּור הּלוּיה, ּומן הּכהנת מן הּבא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ּבאם אּלא ּבאב ּביׂשראל".ּתלּוי רחם "ּפטר ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
.‡Èמן המעּברת וכהנת ּפטּור; ּבנּה מּגֹוי, המעּברת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻלוּיה

ּבבעילת הּכהּנה מן אּמֹו נפסלה ׁשהרי חּיב, ּבנּה - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּגֹוי
.הּגֹוי ַ

.·Èחלל ּבן לֹו ׁשּנֹולד לכהונה]ּכהן פסול -]ּבתֹו האב מת , ְֵֵֵֶַָָָָֹ
האב זכה ׁשּלא עצמֹו; את לפּדֹות חּיב הּבן - יֹום ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשלׁשים
לפּדֹות חּיב הּבן אין - יֹום ׁשלׁשים אחר האב מת ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹּבפדיֹונֹו.

ּבפדיֹונֹו. זכה האב ׁשהרי עצמֹו, ְְְֲִֵֶֶַָָָָאת
.‚È,מעּברֹות ּכׁשהן ׁשּנתּגּירה ונכרית ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשפחה

ונֹולד הֹואיל - ּבקדּׁשה ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּפי על אף - ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֻוילדּו
חּיבּבק ּפטרדּׁשה, והרי ּביׂשראל", רחם "ּפטר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

אחר אֹו ילדה, ׁשּנתּגּירה קדם אם ידּוע אין ּביׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹרחם
הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּנתּגּירה

.„È,ונׁשּתחררּו נתּגּירּו ּכ ואחר ׁשּילדּו, והּׁשפחה ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּנכרית
ּפטּור זה הרי - אחר ולד ואיןוילדּו רחם", "ּפטר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

טמאה ׁשאּמֹו נפל ּכל - הּנפלים אחר הּבא וכן רחם. ּפטר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
אּמֹו ׁשאין נפל וכל רחם; ּפטר אינֹו אחריו הּבא ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלדה,
הּמּפלת אֹו וחגבים, ּדגים ּכמין הּמּפלת ּכגֹון - לדה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָטמאה
וחּיב לּכהן, ּבכֹור אחריו הּבא - ּבהן וכּיֹוצא ארּבעים, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹיֹום

ְִלפּדֹות.
.ÂËאחריו הּבא - אבר אבר והֹוציאֹו ּבמעיה, העּבר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחת

חי, והּוא ראׁשֹו ׁשהֹוציא חדׁשים ׁשמֹונה ּבן רחם. ּפטר ְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹאינֹו
ואחר והחזר, ראׁשֹו ויצא ׁשּמת, ּתׁשעה ּבן וכן ומת, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻוהחזירֹו
ׁשהרי רחם, ּפטר אינֹו ׁשּילדה, זה - וילדה אחיו, יצא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָּכ

ראׁשֹון ׁשל ּבראׁשֹו הּבאנפטר ּפֹוטר ּפּדחּתֹו, ּומּׁשּתצא ; ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ֲַָאחריו.

.ÊËּדפן קיסרי]יֹוצא בניתוח ּכדרּכֹו[נולד אחריו והּבא , ְְְֲֵֶַַַָָֹ
רגילה] יצא[בלידה ׁשּלא לפי - הראׁשֹון ּפטּורין; ׁשניהן -ְְְִִִֵֶֶָָָֹ

אחר. ׁשּקדמֹו מּפני - והּׁשני הרחם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמן
.ÊÈיֹום ׁשלׁשים מּׁשּיׁשלים ּבפדיֹון? יתחּיב ,מאימתי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ּבתֹו הּבן מת ּתפּדה". חדׁש מּבן "ּופדּויו, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
טרפה נעׂשה אם וכן ׁשלׁשים, ּביֹום ואפּלּו שסופוׁשלׁשים, -] ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָֹֹ

שנה] תוך ונתןלמות הקּדים ואם סלעים; ּבחמׁש חּיב אינֹו -ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ
ּבפדיֹון; חּיב יֹום, ׁשלׁשים אחר מת הּפדיֹון. לֹו יחזיר ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָֹֹלּכהן,

יּתן. נתן, לא ְִִֵַָֹואם
.ÁÈ'מעכׁשו' לֹו אמר אם - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבנֹו ׁשּפדה ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹמי

הפדיון] יחול כעת לֹו[- אמר ואם ּפדּוי; ּבנֹו אין [שיחול, ְְִֵַָָ
ׁשאיןהפדיון] ּפי על ואף ּפדּוי, ּבנֹו - יֹום' ׁשלׁשים ְְְְִִֵֶַַַַָֹ'לאחר

קּימין הכהן]הּמעֹות יֹום.[ביד ׁשלׁשים לאחר ְְִִַַַַָָֹ
.ËÈהרי - חּיב אינֹו אֹו ּבפדּיה חּיב הּוא אם ספק ׁשהּוא ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָמי

הראיה עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, ּבתֹוזה האב מת . ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
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ראיה ׁשּיביא עד נפּדה, ׁשּלא ּבחזקת הּבן הרי - יֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשלׁשים
- יֹום ׁשלׁשים לאחר האב מת ׁשּימּות; קדם ּפדהּו ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשאביו

ׁשּיֹודיעּוהּו עד ּפדּוי, ּבחזקת הּוא נפּדה.הרי ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
.Îאׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא מעולם]מי ילדה לא זכר[- וילדה , ְְְְִִִֶָָָָָֹ

לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון יצא מהם איזה ידּוע ואין ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּונקבה,
מהם איזה ידּוע ׁשאין ּפי על אף - זכרים ׁשני ילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלּום.
ּבתֹו מהם אחד מת לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּבכֹור,
מת הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - יֹום ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשים
ּבין יֹום, ׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבין - ְְְְִִֵֵֵַַָָֹֹהאב
חמׁש הּנכסים מן יּנתן - ׁשחלקּו ּבין האחים חלקּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא

הּנכסים. נתחּיבּו ׁשּכבר לּכהן; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹסלעים
.‡Îעׂשר נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּתי

ּבתֹו מהם אחד ּומת לּכהן, סלעים עׂשר נתן לּכהן. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹסלעים
סלעים; חמׁש לֹו יחזיר נתן, אחד לכהן אם - יֹום ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשלׁשים

מהם להֹוציא יכֹול אינֹו נתן, ּכהנים לׁשני לאואם ׁשהרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
'החזר לֹומר: יכֹול מהם אחד וכל זה, ּבן על זה ּפדיֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעּין

ֲִֵֵמחברי'.
.·Îזכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ׁשּילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹׁשּתי

יהיה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּונקבה
רחם ּפטר זכר מהם .אחד ֵֶֶֶֶֶֶָָָ

.‚Î,נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ׁשאני ּכלּום; לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון נֹולד איזה ידּוע ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין

זכר ואחריה ּתחּלה נֹולדה נקבה .אֹומר, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
.„Îׁשני וילדּו ּבּכרה, לא ואחת ּבּכרה אחת נׁשיו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּתי

מהם אחד מת לּכהן. סלעים חמׁש נֹותן - ונתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹזכרים
הּנכסים מן יּנתן האב, מת ּפטּור; האב יֹום, ׁשלׁשים ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹּבתֹו

סלעים .חמׁש ְִֵָָ
.‰Îּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר לּכהןילדּו ּכאן אין - ְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָָָֹ

ּתחּלה נקבה ילדה ּבּכרה ׁשּלא זֹו אֹומר, ׁשאני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכלּום;
זכר. ילדה ׁשּבּכרה וזֹו זכר, ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָואחריה

.ÂÎזכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא אנׁשים ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּתי
סלעים. חמׁש נֹותן וזה סלעים חמׁש נֹותן זה - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָונתערבּו
אם - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו הּבנים מן אחד מת ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹנתנּו,

מּידם להֹוציא יכֹולין אין נתנּו, ּכהנים לכהןלׁשני ואם ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵָָָֹֹ
זה ויל הרׁשאה, לחברֹו מהם אחד ּכֹותב - נתנּו ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד

סלעים. חמׁש הּכהן מן ויחזיר ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹּבהרׁשאה
.ÊÎחּיב והּבן ּפטּורין, האבֹות - ונתערבּו ּונקבה, זכר ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָילדּו

עצמֹו את מבּכרתלפּדֹות וכן בכור]. ילדה אחר[- ׁשהת ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין וילדה, חדׁשים, ׁשלׁשה ְְְְְֲֳִִִֵֶַַָָָָָָָֹּבעלּה
חּיב והּבן ּפטּורין, ׁשניהם - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלראׁשֹון

עצמֹו את .לפּדֹות ְְִֶַ
.ÁÎ- נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו

ּכלּום לּכהן ּכאן .אין ְֵֵַָֹ
.ËÎׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת אנׁשים, ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתי

חמׁש נֹותן אׁשּתֹו, ּבּכרה ׁשּלא זה - זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹּבּכרה,
ּכלּום לּכהן ּכאן אין ּונקבה, זכר ילדּו לּכהן; .סלעים ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹ

.Ïנֹותן אׁשּתֹו, ּבּכרה ׁשּלא זה - ּונקבה זכרים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹילדּו

אׁשּתֹו אם - ספקֹות ּבׁשּתי אּלא נפטר ׁשאינֹו סלעים; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָחמׁש
אּלא חּיב והּנקבה זכר ילדה היא ואם חּיב, ּבלבד זכר ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָילדה

ּתחּלה נקבה ילדה ּכן ּפדיֹונֹו.אם יּתן רחֹוק, והּדבר והֹואיל . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָ

ה'תשע"ב מנחםֿאב ד' שני יום
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ּפטר‡. מּיׂשראל, אדם ּכל לפּדֹות עׂשה חמֹור[בכור]מצות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשּנאמר:ּבׂשה; לערפֹו, עׂשה מצות לפּדֹותֹו, רצה לא ואם ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּוׁשּתי וערפּתֹו". תפּדה לא ואם בׂשה, ּתפּדה חמֹור ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹ"ּופטר
זמן ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגֹות - אּלּו ּפדּיהמצוֹות ּומצות ; ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָ

עריפה. למצות ְְֲִִֶֶַָקֹודמת
רחם·. ּפטר "ּכל ׁשּנאמר: לּכהן, נֹותנֹו - ּבֹו ׁשּפֹודין ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּׂשה

ּתפּדה" הּטמאה, הּבהמה ּבכֹור ואת .וגֹו' ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָ
ּבלבד‚. החמֹור היא ּכאן, האמּורה טמאה .ּבהמה ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָ
ׁשּיּפדה„. עד ּבהנאה, אסּור חמֹור קדםּפטר מכרֹו ואם ; ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

הרי - ׁשערפֹו אֹו ּפדיֹון, קדם מת ואם אסּורים. ּדמיו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶָָָֹּפדיֹון,
עריפתֹו, לאחר אף ּבהנאה אסּור ׁשהּוא מּפני יּקבר, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
החמֹור ּפטר ונתן ּפדהּו, לא אם ,לפיכ נפּדה. ולא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהֹואיל
ׁשּיפּדהּו עד ּבֹו, להׁשּתּמׁש לּכהן אסּור - לּכהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹּבעצמֹו
והּכהנים ויּקבר. אֹותֹו יערף אֹו לעצמֹו; הּׂשה ויּקח ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹּבׂשה,
חמֹור ּפטר לּתן ליׂשראל אסּור ,לפיכ זה; ּדבר על ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָחׁשּודים

ּבפניו. הּכהן ּפדהּו ּכן אם אּלא ְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹלּכהן,
לּכהן‰. ׁשּיּתנּנּו קדם הּׂשה ּומת חמֹור, ּפטר ּפדיֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹהפריׁש

ּבאחריּותֹו חּיב אינֹו מת- ּבּה. להנֹות לּכהן הּנבלה ויּתן ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ
ּבהניתֹו, ּומּתר לּכהן; הּטלה יּתן ׁשּפדהּו, אחר החמֹור ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּפטר

נפּדה. ְְִֶָָׁשּכבר
.Â.יֹום ׁשלׁשים ועד מּׁשּיּולד לפּדֹותֹו? יתחּיב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹמאימתי

רצה ואם עֹורפֹו; לערפֹו, רצה אם - יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹּומאחר
ּפֹודה ּבלבד.לפּדֹותֹו, מצוה עּכּוב אּלא ּכאן ואין ; ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

.Êּבקֹופיס עֹורפֹו - לפּדֹותֹו רצה גדול]לא מאחֹוריו,[סכין ְְְֲִִֵָָָֹ
לא אֹותֹו ממיתין ואין וערפּתֹו". תפּדה לא "ואם ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹׁשּנאמר:

ּבמגרה ולא ּבקרּדם, ולא ּבקנה, ולא אּלא[מסור]ּבמּקל, - ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ
ׁשּימּות, עד ּבפניו הּדלת וינעל לחדר, יכניסּנּו ולא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבקֹופיס;

"וערפּתֹו". ְֱֲֶֶַַַׁשּנאמר:
.Áולא ׁשחּוט, ּבׂשה ולא ּבחּיה, ולא ּבעגל, לא ּפֹודין ְְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֹֹאין

ּבכֹוי ולא ּבכלאים, ולא חיה]ּבטרפה, או בהמה ספק -]- ְְְְְְִִִֵַָֹֹ
ועּזים ּכבׂשים אּלא ׂשה, קרּוי ואין בׂשה"; "ּתפּדה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

ּבלבד. ְִִַַחּיים
.Ëּפדּוי ּפדה, ואם אחר; למין הּדֹומה ּבׂשה ּפֹודין .אין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּפקּועה ּבבן שחיטתה]ּופֹודין אחר אימו בבטן שנמצא ;[עובר ְְִֶָ
"ּכּצבי ּבהן: נאמר ׁשהרי הּמקּדׁשין, ּבפסּולי ּפֹודין ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻואין
ּפֹודין אין הן אף ּבֹו, ּפֹודין אין ואּיל ּצבי מה - ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָוכאּיל"

ֶָּבהן.
.Èּבין ּתמימים ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין - ּבׂשה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָּפֹודין

ּגדֹולים ּבין קטּנים ּבין מּומין, .ּבעלי ְְֲִִִֵֵֵַַ
.‡È;הּוּדאי את ּבֹו ּפֹודין אין ׁשביעית, מּדמי ׁשּלקחֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָׂשה

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



פג mixekia zekld - a`Îmgpn 'c ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ראיה ׁשּיביא עד נפּדה, ׁשּלא ּבחזקת הּבן הרי - יֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשלׁשים
- יֹום ׁשלׁשים לאחר האב מת ׁשּימּות; קדם ּפדהּו ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשאביו

ׁשּיֹודיעּוהּו עד ּפדּוי, ּבחזקת הּוא נפּדה.הרי ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
.Îאׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא מעולם]מי ילדה לא זכר[- וילדה , ְְְְִִִֶָָָָָֹ

לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון יצא מהם איזה ידּוע ואין ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּונקבה,
מהם איזה ידּוע ׁשאין ּפי על אף - זכרים ׁשני ילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלּום.
ּבתֹו מהם אחד מת לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּבכֹור,
מת הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - יֹום ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשים
ּבין יֹום, ׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבין - ְְְְִִֵֵֵַַָָֹֹהאב
חמׁש הּנכסים מן יּנתן - ׁשחלקּו ּבין האחים חלקּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא

הּנכסים. נתחּיבּו ׁשּכבר לּכהן; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹסלעים
.‡Îעׂשר נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּתי

ּבתֹו מהם אחד ּומת לּכהן, סלעים עׂשר נתן לּכהן. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹסלעים
סלעים; חמׁש לֹו יחזיר נתן, אחד לכהן אם - יֹום ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשלׁשים

מהם להֹוציא יכֹול אינֹו נתן, ּכהנים לׁשני לאואם ׁשהרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
'החזר לֹומר: יכֹול מהם אחד וכל זה, ּבן על זה ּפדיֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעּין

ֲִֵֵמחברי'.
.·Îזכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ׁשּילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹׁשּתי

יהיה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּונקבה
רחם ּפטר זכר מהם .אחד ֵֶֶֶֶֶֶָָָ

.‚Î,נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ׁשאני ּכלּום; לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון נֹולד איזה ידּוע ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין

זכר ואחריה ּתחּלה נֹולדה נקבה .אֹומר, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
.„Îׁשני וילדּו ּבּכרה, לא ואחת ּבּכרה אחת נׁשיו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּתי

מהם אחד מת לּכהן. סלעים חמׁש נֹותן - ונתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹזכרים
הּנכסים מן יּנתן האב, מת ּפטּור; האב יֹום, ׁשלׁשים ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹּבתֹו

סלעים .חמׁש ְִֵָָ
.‰Îּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר לּכהןילדּו ּכאן אין - ְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָָָֹ

ּתחּלה נקבה ילדה ּבּכרה ׁשּלא זֹו אֹומר, ׁשאני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכלּום;
זכר. ילדה ׁשּבּכרה וזֹו זכר, ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָואחריה

.ÂÎזכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא אנׁשים ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּתי
סלעים. חמׁש נֹותן וזה סלעים חמׁש נֹותן זה - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָונתערבּו
אם - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו הּבנים מן אחד מת ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹנתנּו,

מּידם להֹוציא יכֹולין אין נתנּו, ּכהנים לכהןלׁשני ואם ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵָָָֹֹ
זה ויל הרׁשאה, לחברֹו מהם אחד ּכֹותב - נתנּו ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד

סלעים. חמׁש הּכהן מן ויחזיר ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹּבהרׁשאה
.ÊÎחּיב והּבן ּפטּורין, האבֹות - ונתערבּו ּונקבה, זכר ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָילדּו

עצמֹו את מבּכרתלפּדֹות וכן בכור]. ילדה אחר[- ׁשהת ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין וילדה, חדׁשים, ׁשלׁשה ְְְְְֲֳִִִֵֶַַָָָָָָָֹּבעלּה
חּיב והּבן ּפטּורין, ׁשניהם - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלראׁשֹון

עצמֹו את .לפּדֹות ְְִֶַ
.ÁÎ- נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו

ּכלּום לּכהן ּכאן .אין ְֵֵַָֹ
.ËÎׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת אנׁשים, ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתי

חמׁש נֹותן אׁשּתֹו, ּבּכרה ׁשּלא זה - זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹּבּכרה,
ּכלּום לּכהן ּכאן אין ּונקבה, זכר ילדּו לּכהן; .סלעים ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹ

.Ïנֹותן אׁשּתֹו, ּבּכרה ׁשּלא זה - ּונקבה זכרים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹילדּו

אׁשּתֹו אם - ספקֹות ּבׁשּתי אּלא נפטר ׁשאינֹו סלעים; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָחמׁש
אּלא חּיב והּנקבה זכר ילדה היא ואם חּיב, ּבלבד זכר ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָילדה

ּתחּלה נקבה ילדה ּכן ּפדיֹונֹו.אם יּתן רחֹוק, והּדבר והֹואיל . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָ

ה'תשע"ב מנחםֿאב ד' שני יום

יב ¤¤ּפרק

ּפטר‡. מּיׂשראל, אדם ּכל לפּדֹות עׂשה חמֹור[בכור]מצות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשּנאמר:ּבׂשה; לערפֹו, עׂשה מצות לפּדֹותֹו, רצה לא ואם ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּוׁשּתי וערפּתֹו". תפּדה לא ואם בׂשה, ּתפּדה חמֹור ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹ"ּופטר
זמן ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגֹות - אּלּו ּפדּיהמצוֹות ּומצות ; ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָ

עריפה. למצות ְְֲִִֶֶַָקֹודמת
רחם·. ּפטר "ּכל ׁשּנאמר: לּכהן, נֹותנֹו - ּבֹו ׁשּפֹודין ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּׂשה

ּתפּדה" הּטמאה, הּבהמה ּבכֹור ואת .וגֹו' ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָ
ּבלבד‚. החמֹור היא ּכאן, האמּורה טמאה .ּבהמה ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָ
ׁשּיּפדה„. עד ּבהנאה, אסּור חמֹור קדםּפטר מכרֹו ואם ; ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

הרי - ׁשערפֹו אֹו ּפדיֹון, קדם מת ואם אסּורים. ּדמיו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶָָָֹּפדיֹון,
עריפתֹו, לאחר אף ּבהנאה אסּור ׁשהּוא מּפני יּקבר, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
החמֹור ּפטר ונתן ּפדהּו, לא אם ,לפיכ נפּדה. ולא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהֹואיל
ׁשּיפּדהּו עד ּבֹו, להׁשּתּמׁש לּכהן אסּור - לּכהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹּבעצמֹו
והּכהנים ויּקבר. אֹותֹו יערף אֹו לעצמֹו; הּׂשה ויּקח ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹּבׂשה,
חמֹור ּפטר לּתן ליׂשראל אסּור ,לפיכ זה; ּדבר על ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָחׁשּודים

ּבפניו. הּכהן ּפדהּו ּכן אם אּלא ְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹלּכהן,
לּכהן‰. ׁשּיּתנּנּו קדם הּׂשה ּומת חמֹור, ּפטר ּפדיֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹהפריׁש

ּבאחריּותֹו חּיב אינֹו מת- ּבּה. להנֹות לּכהן הּנבלה ויּתן ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ
ּבהניתֹו, ּומּתר לּכהן; הּטלה יּתן ׁשּפדהּו, אחר החמֹור ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּפטר

נפּדה. ְְִֶָָׁשּכבר
.Â.יֹום ׁשלׁשים ועד מּׁשּיּולד לפּדֹותֹו? יתחּיב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹמאימתי

רצה ואם עֹורפֹו; לערפֹו, רצה אם - יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹּומאחר
ּפֹודה ּבלבד.לפּדֹותֹו, מצוה עּכּוב אּלא ּכאן ואין ; ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

.Êּבקֹופיס עֹורפֹו - לפּדֹותֹו רצה גדול]לא מאחֹוריו,[סכין ְְְֲִִֵָָָֹ
לא אֹותֹו ממיתין ואין וערפּתֹו". תפּדה לא "ואם ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹׁשּנאמר:

ּבמגרה ולא ּבקרּדם, ולא ּבקנה, ולא אּלא[מסור]ּבמּקל, - ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ
ׁשּימּות, עד ּבפניו הּדלת וינעל לחדר, יכניסּנּו ולא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבקֹופיס;

"וערפּתֹו". ְֱֲֶֶַַַׁשּנאמר:
.Áולא ׁשחּוט, ּבׂשה ולא ּבחּיה, ולא ּבעגל, לא ּפֹודין ְְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֹֹאין

ּבכֹוי ולא ּבכלאים, ולא חיה]ּבטרפה, או בהמה ספק -]- ְְְְְְִִִֵַָֹֹ
ועּזים ּכבׂשים אּלא ׂשה, קרּוי ואין בׂשה"; "ּתפּדה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

ּבלבד. ְִִַַחּיים
.Ëּפדּוי ּפדה, ואם אחר; למין הּדֹומה ּבׂשה ּפֹודין .אין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּפקּועה ּבבן שחיטתה]ּופֹודין אחר אימו בבטן שנמצא ;[עובר ְְִֶָ
"ּכּצבי ּבהן: נאמר ׁשהרי הּמקּדׁשין, ּבפסּולי ּפֹודין ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻואין
ּפֹודין אין הן אף ּבֹו, ּפֹודין אין ואּיל ּצבי מה - ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָוכאּיל"

ֶָּבהן.
.Èּבין ּתמימים ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין - ּבׂשה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָּפֹודין

ּגדֹולים ּבין קטּנים ּבין מּומין, .ּבעלי ְְֲִִִֵֵֵַַ
.‡È;הּוּדאי את ּבֹו ּפֹודין אין ׁשביעית, מּדמי ׁשּלקחֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָׂשה
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הּספק את ּפֹודין ּפֹודהּואבל - לפּדֹותֹו ׂשה לֹו אין אם . ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָ
חמור]ּבׁשויֹו פטר ּתֹורה[של אמרה לא לּכהן; ּדמיו ונֹותן , ְְְְֵֵַָָָָָָֹֹ

ּפטר לֹו היה ׁשאם - עליו להקל אּלא עליו, להחמיר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ'ׂשה'
ּדינר; ׁשוה ּבׂשה לפּדֹותֹו לֹו יׁש סלעים, עׂשר ׁשּׁשוה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָחמֹור

ּבכסף. ׁשּנפּדה ההקּדׁש, מן חמּור זה יהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹולא
.·Èמּׁשלׁשה חמֹור ּפטר ּדמי ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּבּמה

ומעלה; איןזּוזים זּוזים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּדמיו היּו אם אבל ְְֲִִִִֵַָָָָָָָָֹ
זּוזים ּבׁשלׁשה אֹו ּבׂשה אּלא אֹותֹו לאּפֹודין יפה, ועין . ְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹ

ּבׁשלׁשה ּובינֹונית, סלע; ּבחצי רעה, ועין מּסלע; ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹיפחֹות
ִזּוזים.

.‚Èוהחמֹור ּפדּוי, זה הרי - חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָוהּפֹודה
.לבעליו ְִָָ

.„Èחמֹור מּפטר ּפטּורים ּולוּיים "ּבכֹורּכהנים ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַֹ
ׁשּיׁשנֹו ּכל ּתפּדה", הּטמאה, הּבהמה ּבכֹור ואת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהאדם,

מּבכֹורּבבכֹו והּפטּור טמאה; ּבהמה ּבבכֹור יׁשנֹו אדם, ר ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
טמאה. ּבהמה מּבכֹור ּפטּור ְְְִֵֵָָָָָאדם,

.ÂËעּבר[קונה]הּלֹוקח הּמֹוכר אֹו נכרי, ׁשל חמֹורֹו עּבר ְֲִֵֵֶַַַַַָֻֻ
מן ּפטּור זה הרי רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - לנכרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָחמֹורֹו
ׁשּתף הּנכרי היה זה. ּדבר על אֹותֹו קֹונסין ואין ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻהּבכֹורה;
- ּבֹו מאלף אחד אּלא לֹו היה לא אפּלּו ּבּבכֹור, אֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבאם
אֹו ידֹו ּכגֹון אחד, אבר ּבאּמֹו אֹו ּבֹו לֹו היה ּפטּור. זה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָהרי
זה הרי מּום, ּבעל יהיה יחת ׁשאּלּו ּכל - אזנֹו אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹרגלֹו
ּבעל יהיה לא הּנכרי חלק ּכׁשּיחת ואם הּבכֹורה; מן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפטּור
להיֹות הּגֹוי מן חמֹור המקּבל וכן חּיב. זה הרי לּמזּבח, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָמּום

ּביניהם והּולד ּבּה, לשניהם]מּטּפל ׁשּקּבל[- נכרי אֹו , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
רחם ּכל "ּפטר ׁשּנאמר: הּבכֹורה, מן ּפטּור הּכל - ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּיׂשראל
ּביׂשראל. הּכל ׁשּיהיה עד ּובּבהמה", ּבאדם - יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבבני

.ÊËחמֹורֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּגר
ּפדה ואם לפּדֹותֹו; אֹו לערף חּיב זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאֹו

הראיה עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּגר, ׁשל הּׂשה - .ּבׂשה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
.ÊÈ;חּיב ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין חמֹור, ּפטר ׁשהפריׁש ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָּגֹוי

ועבֹודה ּבגּזה מּתר הּוא .והרי ְֲֲִֵַַָָָֻ
.ÁÈסּוס ּכמין ׁשּילדה חמֹור אֹו חמֹור, ּכמין ׁשּילדה ְְְְֲֲִִֶֶָָָָָָּפרה

ּפטּור חמֹור",- ּו"פטר בׂשה" ּתפּדה חמֹור "ּופטר ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
ואם חמֹור. והּנֹולד חמֹור הּיֹולד ׁשּיהיה עד - ּפעמים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּתי

ּבּבכֹורה. חּיב חמֹור, סימני מקצת ּבֹו ְְֲִִֵֵַַָָָָיׁש
.ËÈטלה נֹותן - זכרים ׁשני וילדה ּבּכרה, ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹחמֹורֹו
להפקיעלּכהן ּכדי אחד טלה מפריׁש - ּונקבה זכר ילדה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

נֹולד הּזכר ׁשּמא ּבהניה, מּתר ׁשּיהיה עד מּמּנּו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻקדּׁשה
לּכהן; ואינֹו לּבעלים, - ׁשהפריׁש זה וטלה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּתחּלה,

הראיה. עליו מחברֹו ְֲִֵֵֶַָָָָָׁשהּמֹוציא
.Îׁשני נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא חמֹוריו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹׁשּתי

טלה נֹותן - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר לּכהן; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹטלאים
לּכהן .אחד ֵֶַָֹ

.‡Î- נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
לפי לעצמֹו, טלה להפריׁש צרי ואינֹו ּכלּום. לּכהן ּכאן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאין
והּׁשנּיה זכר ילדה האחת ׁשּמא - הרּבה ספקֹות ּכאן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּיׁש

ואחריו זכר והאחרת נקבה ילדה ׁשּמא אֹו נקבֹות, ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּתי
ספקֹות וכן זכר; ואחריה נקבה אֹו ּבׁשנינקבה, יׁש הרּבה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

וילדּו ּבּכרה, ׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת נקבֹות. ּוׁשּתי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹזכרים
ּונקבה, זכר לּכהן; אחד טלה נֹותן - ונתערבּו זכרים ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשני
ספק, ׁשהּוא מּפני - לּכהן ואינֹו לעצמֹו אחד טלה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמפריׁש

הראיה עליו מחברֹו .והּמֹוציא ְְֲִֵֵַָָָָָ
.·Îאֹו ּבּכרה אם ידּוע ואין הּנכרי, מן חמֹור הּלֹוקח ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָוכן

לּבעלים, והּוא ּבׂשה, אֹותֹו ּפֹודה - זכר וילדה ּבּכרה, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָֹלא
ספק ׁשהּוא .מּפני ְִֵֵֶָ

.‚Îעל הפריׁשֹו מהן אחד ּכל טלאים, עׂשר לֹו ׁשהיּו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָמי
ּומתעּׂשרין ּדבר, לכל חּלין ּכּלן הרי - חמֹור ּפטר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻֻספק

בהמה] מעׂשר,[במעשר מהן אחד ּומפריׁש הּבהמה; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשאר
ּכׁשהיּו. ׁשּלֹו ְְְֶֶַָָוהּׁשאר

.„Îּבתֹו וּדאין חמֹורים ּפטרי עׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל
הּכהן אּמֹו אבי ואֹותֹו ּכהן, אּמֹו אבי מּבית לֹו ׁשּנפלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּביתֹו,
עליהם מפריׁש זה הרי - יׂשראל אּמֹו אבי מּבית לֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָנפלּו

ּבמעׂשר וחּיבין ׁשּלֹו; והם ׂשיין, .עׂשרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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עׂשה, מצוֹות ּתׁשע - מצוֹות ועׂשרים ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָיׁש
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש
יעבד ׁשּלא (ב) ּבּׁשביעית; מּמלאכּתּה הארץ ׁשּתׁשּבת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ(א)

(ג) זֹו; ּבׁשנה הארץ ּבׁשנהעבֹודת האילן עבֹודת יעבד ׁשּלא ְְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
יבצר ׁשּלא (ה) הּקֹוצרים; ּכנגד הּספיח יקצר ׁשּלא (ד) ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹזֹו;
הארץ; ּׁשּתֹוציא מה ׁשּיׁשמיט (ו) הּבֹוצרים; ּכנגד ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָהּנזירים
הּלוה; יתּבע ולא יּגׂש ׁשּלא (ח) הלואתֹו; ּכל ׁשּיׁשמיט ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ(ז)
יאּבד ׁשּלא ּכדי הּׁשמּטה קדם מּלהלוֹות יּמנע ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ(ט)
ׁשנת לקּדׁש (יא) ׁשבע; ׁשבע הּׁשנים לסּפר (י) ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹממֹונֹו;
לצאת ּכדי לתׁשרי ּבעׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע (יב) ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹחמּׁשים;
ׁשּלא (יד) זֹו; ּבׁשנה אדמה ּתעבד ׁשּלא (יג) חפׁשי; ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֹעבדים
ּכנגד נזיריה יבצר ׁשּלא (טו) הּקֹוצרים; ּכנגד ספיחיה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹיקצר
ׂשדה ּדין וזהּו זֹו, ּבׁשנה לארץ ּגאּלה לּתן (טז) ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהּבֹוצרים;
לצמיתּות; הארץ ּתּמכר ׁשּלא (יז) מקנה; ּוׂשדה ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֻאחּזה
לוי ׁשבט ּכל ינחל ׁשּלא (יט) חֹומה; ערי ּבּתי ּדין ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ(יח)
ּבהן; לׁשבת מּתנה ערים להם נֹותנין אּלא יׂשראל, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּבארץ
ערים ללוּים לּתן (כא) ּבּבּזה; חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא ְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ(כ)
אּלא עריהם, מגרׁש יּמכר ׁשּלא (כב) ּומגרׁשיהן; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹלׁשבת
ּובאּור הּיֹובל. לאחר ּבין הּיֹובל לפני ּבין לעֹולם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַָּגֹואלין

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א ¤¤ּפרק

הארץ‡. מעבֹודת ׁשביעית ּבׁשנה לׁשּבֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָמצות
לה'", ׁשּבת הארץ "וׁשבתה ׁשּנאמר: - האילנֹות ְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָועבֹודת
מלאכה העֹוׂשה וכל ּתׁשּבת". ּובּקציר "ּבחריׁש ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹונאמר:
עׂשה, מצות ּבּטל זֹו, ּבׁשנה האילנֹות אֹו הארץ ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמעבֹודת
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לא וכרמ תזרע, לא ׂשד" ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹועבר
ְִֹתזמר".

הּזמירה,·. על אֹו הּזריעה על אּלא הּתֹורה, מן לֹוקה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאינֹו
הּבציר על אֹו הּקצירה ׁשארועל ואחד ּכרם, ואחד ; ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ִָָהאילנֹות.
קצירה‚. ּבכלל ּובצירה זריעה, ּבכלל ּפרטןּוזמירה ולּמה . ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָ

ׁשחּיב. הּוא ּבלבד אּלּו ּתֹולדֹות ׁשּתי על - ל לֹומר ְְְִֵֵֶַַַַַָָָהּכתּוב?
ׁשּלא האבֹות ׁשאר עם הארץ, ׁשּבעבֹודת הּתֹולדֹות ׁשאר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹועל
מּכת אֹותֹו מּכין אבל עליהן, לֹוקה אינֹו - זה ּבענין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנתּפרׁשּו

מדרבנן]מרּדּות .[מלקות ְַ
אֹו„. המסּקל, אֹו הּקרקע, לצר החֹופר אֹו החֹורׁש ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַֹּכיצד?

הּמברי וכן הארץ, עבֹודת מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהמזּבל,
מחובר] ענף בקרקע הּמרּכיב[משחיל אֹו באילן, אילן [מחבר ְִַַ

אֹותֹואחר] מּכין - האילנֹות מעבֹודת ּבהן וכּיֹוצא הּנֹוטע, אֹו ,ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
מּדבריהם. מרּדּות ְְִִֵֶַַַמּכת

סרק‰. אילן אפּלּו ּבּׁשביעית נֹוטעין הּיּבלתאין יחּת ולא , ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֹֹ
והּבּדין העלין יפרק ולא האילנֹות, ולא[ענפים]מן היבׁשים, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

ׁשּתמּות ּכדי ּתחּתיו יעּׁשן ולא ּבאבק, צּמרּתֹו את ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיאּבק
ּכדי זהמה לֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּנטיעֹות את יסּו ולא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּתֹולעת,

ּכ העֹוף אֹותֹו יאכל הּפּגיןׁשּלא את יסּו ולא ,ר ׁשהּוא ְְִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
בשלו] שלא הּנטיעֹות,[תאנים את יכר ולא אֹותן, ינקב ולא ,ְְְְְִִִֶַָֹֹֹֹ

יפּסג ולא אֹותן, יקטם ׁשאר[יתמוך]ולא וכן האילנֹות, את ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹֹ
מּכין ּבּׁשביעית, מאּלּו אחת עׂשה ואם האילן. עבֹודת ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָּכל

מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו
.Âּבאיׁשת האּור את מּציתין ׁשהיא[בסבך]אין מּפני הּקנים, ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

קרקע לזריעה]עבֹודת מכינה הּפרה[שעי"ז את מלּמדין ואין . ְְְְֲִֵֶַַַַַָָ
מלא ּבעציץ הּזרעים את ּבֹודקין ואין ּבחֹול. אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלחרׁש

ּגללים. מלא ּבעציץ אֹותֹו ּבֹודקין אבל אתעפר; וׁשֹורין ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָ
ּומקּימין ׁשביעית. ּבמֹוצאי לזרעם ּכדי ּבּׁשביעית, [-הּזרעים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

יוזק] שלא האלֹויישומרים בשמים]את אבל[מין הּגג, ּבראׁש ְֲֲֵֶַַָָֹ
אֹותֹו. מׁשקין ְִֵַאין

.Êהאילן[צובעים]סֹוקרין פירותיו]את ּבסקרא[שנושרים ְְְִִִֶָָָ
הּגפנים.[אדום] ּתחת ועֹודרין ּבאבנים, אֹותֹו וטֹוענין ,ְְְְֲֲִִִִַַַַָָ

ּבזיתים פסולת]-[להסירוהמקׁשקׁש להברֹותאםמהן ְְְְְְִִֵֵַַַ
הּפּצימים[לשבח] את לסּתם ואם אסּור; האילן, ְְִִִִִֶֶַַָָָֹאת

מּתר.[סדקים] ,ָֻ
.Áהּזרעים ׂשדה והיא ּבּׁשביעית, הּׁשלהין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָמׁשקין

ּביֹותר צמאה מרחקיןׁשהיא היּו אם - האילנֹות ׂשדה וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻ
מאילן הּמים את מֹוׁשכין - סאה לבית מעׂשר יתר מּזה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה
זה מקרבין היּו ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקּו לא אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹלאילן,
עפר וכן ּבׁשבילן. הּׂשדה ּכל מׁשקין סאה, לבית עׂשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלזה
האילנֹות ּבׁשביל ּבּׁשביעית, ּבמים אֹותֹו מרּבצין - ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָהּלבן

יּפסדּו. ִֵֶָֹׁשּלא
Ëלּגפנים עּוגּיֹות מים]ועֹוׂשין שם שיאספו מסביבם ;[גומות ְְִִִַָ

אּמת[חופרים]ועֹוׂשין ּוממּלאין[תעלת]את ּכּתחּלה, הּמים ְְְְִִִִֶַַַַַַָ
מים. הּנקעים ְִִֶַַָאת

.Èהארץ ּתעׂשה יׁשקה, לא ׁשאם אּלּו? ּכל הּתירּו מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּומּפני

האּלּו הּדברים ואּסּור והֹואיל ׁשּבּה; עץ ּכל וימּות ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָמלחה,
מן אּסּור ׁשאין אּלּו; על ּגזרּו לא - מּדבריהם ּבהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹוכּיֹוצא

ׁשּלהן ּתֹולדֹות ּוׁשּתי אבֹות ׁשני אֹותן אּלא ּכמֹוהּתֹורה, , ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.‡Èלעׂשֹות יׂשראל על ּגֹוים מלכי והּטילּו האּנסין, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָמּׁשרּבּו
לחילֹותיהם ּדבריםמזֹונֹות ּבּׁשביעית להן לזרע הּתירּו - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

אּנס אֹותֹו ׁשּכפה מי וכן ּבלבד; הּמל עבדי להן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּצריכין
- ּבּה וכּיֹוצא הּמל עבֹודת ּכמֹו ּבחּנם, ּבּׁשביעית ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָלעׂשֹות

עֹוׂשה. זה ֲֵֶֶהרי
.·Èיעקר - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּבּׁשביעית, מּפניהּנֹוטע ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַֹ

'יקּים', ּבׁשֹוגג: ּתאמר אם - הּׁשביעית על חׁשּודין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשּיׂשראל
הייתי'. 'ׁשֹוגג הּמזיד: ִִִֵֵַַָֹיאמר

.‚Èּכדי ּבּׁשביעית, זּבלּה, אֹו נרּה, אֹו ׂשדהּו, את ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהחֹורׁש
ולא אֹותֹו, קֹונסין - ׁשביעית ּבמֹוצאי לזריעה יפה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתהיה

ׁשביעית ּבמֹוצאי ּכדייזרעּנה מּמּנּו אֹותּה חֹוכרין ואין ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּבנֹו. יזרעּנה מת, ואם לפניו. ּבּורה ּתהי אּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָלזרעּה,

.„Èלמֹוצאי לתּקנּה ּכדי ּבּׁשביעית, מארצֹו קֹוצים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּמעביר
רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף - אבנים מּמּנה ׁשּסּקל אֹו ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשביעית,

ׁשביעית. למֹוצאי לזרעּה לֹו ּומּתר אֹותֹו, קנסּו לא -ְְְְְִִֵָָָָָֹֻ
.ÂËּוצנֹונֹות לפת היּוהּטֹומן אם - ּבּׁשביעית ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אסּור לאו, ואם חֹוׁשׁש; אינֹו מגּלין, העלין הּטֹומןמקצת . ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻ
הּלּוף בצל]את קּבין[מין מארּבעת יפחֹות לא - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶַַַַַַֹ

ּדריסת ּבמקֹום וטֹומנֹו ּגּביו; על עפר וטפח טפח, ּגבּה ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֹעל
ּבארז למרס ּומּתר יצמח. ׁשּלא ּכדי עפרוהאדם, [להשקות ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ

במים] יכסח.ולערבבו לא אבל ְְֲִִִַַָֹּבּׁשביעית,
.ÊËואבנים עצים אדם 'מלּקט אֹומרין: היּו ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּבראׁשֹונה

ׁשּלא ּכדי הּגס, הּגס ׁשּיּטל והּוא - ׂשדהּו מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועׂשבים
ּבין ּדק ּבין נֹוטל חברֹו, מּׂשדה אבל הארץ; לנּקֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָיתּכּון

'הּגסּגס' ואֹומרין: לנּקֹות, ׁשּמתּכּונין עברה עֹוברי מּׁשרּבּו . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
אּלא מּׂשדהּו, ּכלּום אדם ׁשּיּטל אסרּו - לֹוקטין' אנּו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּגס
יאמר ׁשּלא ּבטֹובה, ילּקט ׁשּלא והּוא - חברֹו ׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹמּתֹו
.'ׂשד נּקיתי ׁשהרי ,ל עׂשיתי טֹובה ּכּמה 'ראה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָלֹו:

.ÊÈּומביא מלּקט - ׂשדהּו ּבתֹו עֹומדת ּבהמּתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָהיתה
- ּכירתֹו ׁשם היתה אם וכן עליו. מֹוכחת ׁשּבהמּתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלפניה;

עליו מֹוכחת ׁשּכירתֹו ּומדליק; הּכל .מלּקט ְְִִֵֶַַַַַָָָֹ
.ÁÈלׁשרׁש מּתר זה הרי לעצים, ׁשּתים אֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהּקֹוצץ

השרשים] עם -[להוציאן זה ּבצד זה יתר אֹו ׁשלׁשה קּצץ .ְְִֵֵֶֶַָָֹ
הארץ, מעם קֹוצץ אּלא הארץ; את מתּקן ׁשהרי יׁשרׁש, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
מּתֹו ּבקֹוצץ אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבארץ. ׁשרׁשיו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּניח

לׁשרׁש. מּתר חברֹו, מּׂשדה אבל ְְֲֲִֵֵֵֶָָָֻׁשּלֹו;
.ËÈהּבּקּוע מקֹום יחּפה לא - עצים לּטל ּבּזית ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹֹהמבּקע

ּבקׁש.ּבעפר אֹו ּבאבנים מכּסה אבל עבֹודה; ׁשהיא מּפני , ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
.Îּבּגפנים ענפים]המזּנב קצת הרי[כורת - קנים והּקֹוצץ , ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָ

ּובּמגרה ּובּמּגל ּבּקרּדם ּכדרּכֹו, קֹוצץ מה[מסור]זה ּובכל ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
ְִֶֶּׁשּירצה.

.‡Îׁשקמה ּבתּולת קֹוצצין תאנים]אין ּבּׁשביעית,[מין ְְְְִִִִֵַַָ
עבֹודת ׁשּקציצתּה מּפני - הּׁשנים ּבׁשאר ׁשּקֹוצצין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכדר
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פה laeie dhny zekld - a`Îmgpn 'c ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לא וכרמ תזרע, לא ׂשד" ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹועבר
ְִֹתזמר".

הּזמירה,·. על אֹו הּזריעה על אּלא הּתֹורה, מן לֹוקה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאינֹו
הּבציר על אֹו הּקצירה ׁשארועל ואחד ּכרם, ואחד ; ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ִָָהאילנֹות.
קצירה‚. ּבכלל ּובצירה זריעה, ּבכלל ּפרטןּוזמירה ולּמה . ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָ

ׁשחּיב. הּוא ּבלבד אּלּו ּתֹולדֹות ׁשּתי על - ל לֹומר ְְְִֵֵֶַַַַַָָָהּכתּוב?
ׁשּלא האבֹות ׁשאר עם הארץ, ׁשּבעבֹודת הּתֹולדֹות ׁשאר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹועל
מּכת אֹותֹו מּכין אבל עליהן, לֹוקה אינֹו - זה ּבענין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנתּפרׁשּו

מדרבנן]מרּדּות .[מלקות ְַ
אֹו„. המסּקל, אֹו הּקרקע, לצר החֹופר אֹו החֹורׁש ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַֹּכיצד?

הּמברי וכן הארץ, עבֹודת מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהמזּבל,
מחובר] ענף בקרקע הּמרּכיב[משחיל אֹו באילן, אילן [מחבר ְִַַ

אֹותֹואחר] מּכין - האילנֹות מעבֹודת ּבהן וכּיֹוצא הּנֹוטע, אֹו ,ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
מּדבריהם. מרּדּות ְְִִֵֶַַַמּכת

סרק‰. אילן אפּלּו ּבּׁשביעית נֹוטעין הּיּבלתאין יחּת ולא , ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֹֹ
והּבּדין העלין יפרק ולא האילנֹות, ולא[ענפים]מן היבׁשים, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

ׁשּתמּות ּכדי ּתחּתיו יעּׁשן ולא ּבאבק, צּמרּתֹו את ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיאּבק
ּכדי זהמה לֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּנטיעֹות את יסּו ולא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּתֹולעת,

ּכ העֹוף אֹותֹו יאכל הּפּגיןׁשּלא את יסּו ולא ,ר ׁשהּוא ְְִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
בשלו] שלא הּנטיעֹות,[תאנים את יכר ולא אֹותן, ינקב ולא ,ְְְְְִִִֶַָֹֹֹֹ

יפּסג ולא אֹותן, יקטם ׁשאר[יתמוך]ולא וכן האילנֹות, את ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹֹ
מּכין ּבּׁשביעית, מאּלּו אחת עׂשה ואם האילן. עבֹודת ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָּכל

מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו
.Âּבאיׁשת האּור את מּציתין ׁשהיא[בסבך]אין מּפני הּקנים, ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

קרקע לזריעה]עבֹודת מכינה הּפרה[שעי"ז את מלּמדין ואין . ְְְְֲִֵֶַַַַַָָ
מלא ּבעציץ הּזרעים את ּבֹודקין ואין ּבחֹול. אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלחרׁש

ּגללים. מלא ּבעציץ אֹותֹו ּבֹודקין אבל אתעפר; וׁשֹורין ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָ
ּומקּימין ׁשביעית. ּבמֹוצאי לזרעם ּכדי ּבּׁשביעית, [-הּזרעים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

יוזק] שלא האלֹויישומרים בשמים]את אבל[מין הּגג, ּבראׁש ְֲֲֵֶַַָָֹ
אֹותֹו. מׁשקין ְִֵַאין

.Êהאילן[צובעים]סֹוקרין פירותיו]את ּבסקרא[שנושרים ְְְִִִֶָָָ
הּגפנים.[אדום] ּתחת ועֹודרין ּבאבנים, אֹותֹו וטֹוענין ,ְְְְֲֲִִִִַַַַָָ

ּבזיתים פסולת]-[להסירוהמקׁשקׁש להברֹותאםמהן ְְְְְְִִֵֵַַַ
הּפּצימים[לשבח] את לסּתם ואם אסּור; האילן, ְְִִִִִֶֶַַָָָֹאת

מּתר.[סדקים] ,ָֻ
.Áהּזרעים ׂשדה והיא ּבּׁשביעית, הּׁשלהין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָמׁשקין

ּביֹותר צמאה מרחקיןׁשהיא היּו אם - האילנֹות ׂשדה וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻ
מאילן הּמים את מֹוׁשכין - סאה לבית מעׂשר יתר מּזה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה
זה מקרבין היּו ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקּו לא אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹלאילן,
עפר וכן ּבׁשבילן. הּׂשדה ּכל מׁשקין סאה, לבית עׂשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלזה
האילנֹות ּבׁשביל ּבּׁשביעית, ּבמים אֹותֹו מרּבצין - ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָהּלבן

יּפסדּו. ִֵֶָֹׁשּלא
Ëלּגפנים עּוגּיֹות מים]ועֹוׂשין שם שיאספו מסביבם ;[גומות ְְִִִַָ

אּמת[חופרים]ועֹוׂשין ּוממּלאין[תעלת]את ּכּתחּלה, הּמים ְְְְִִִִֶַַַַַַָ
מים. הּנקעים ְִִֶַַָאת

.Èהארץ ּתעׂשה יׁשקה, לא ׁשאם אּלּו? ּכל הּתירּו מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּומּפני

האּלּו הּדברים ואּסּור והֹואיל ׁשּבּה; עץ ּכל וימּות ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָמלחה,
מן אּסּור ׁשאין אּלּו; על ּגזרּו לא - מּדבריהם ּבהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹוכּיֹוצא

ׁשּלהן ּתֹולדֹות ּוׁשּתי אבֹות ׁשני אֹותן אּלא ּכמֹוהּתֹורה, , ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.‡Èלעׂשֹות יׂשראל על ּגֹוים מלכי והּטילּו האּנסין, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָמּׁשרּבּו
לחילֹותיהם ּדבריםמזֹונֹות ּבּׁשביעית להן לזרע הּתירּו - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

אּנס אֹותֹו ׁשּכפה מי וכן ּבלבד; הּמל עבדי להן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּצריכין
- ּבּה וכּיֹוצא הּמל עבֹודת ּכמֹו ּבחּנם, ּבּׁשביעית ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָלעׂשֹות

עֹוׂשה. זה ֲֵֶֶהרי
.·Èיעקר - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּבּׁשביעית, מּפניהּנֹוטע ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַֹ

'יקּים', ּבׁשֹוגג: ּתאמר אם - הּׁשביעית על חׁשּודין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשּיׂשראל
הייתי'. 'ׁשֹוגג הּמזיד: ִִִֵֵַַָֹיאמר

.‚Èּכדי ּבּׁשביעית, זּבלּה, אֹו נרּה, אֹו ׂשדהּו, את ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהחֹורׁש
ולא אֹותֹו, קֹונסין - ׁשביעית ּבמֹוצאי לזריעה יפה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתהיה

ׁשביעית ּבמֹוצאי ּכדייזרעּנה מּמּנּו אֹותּה חֹוכרין ואין ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּבנֹו. יזרעּנה מת, ואם לפניו. ּבּורה ּתהי אּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָלזרעּה,

.„Èלמֹוצאי לתּקנּה ּכדי ּבּׁשביעית, מארצֹו קֹוצים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּמעביר
רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף - אבנים מּמּנה ׁשּסּקל אֹו ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשביעית,

ׁשביעית. למֹוצאי לזרעּה לֹו ּומּתר אֹותֹו, קנסּו לא -ְְְְְִִֵָָָָָֹֻ
.ÂËּוצנֹונֹות לפת היּוהּטֹומן אם - ּבּׁשביעית ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אסּור לאו, ואם חֹוׁשׁש; אינֹו מגּלין, העלין הּטֹומןמקצת . ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻ
הּלּוף בצל]את קּבין[מין מארּבעת יפחֹות לא - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶַַַַַַֹ

ּדריסת ּבמקֹום וטֹומנֹו ּגּביו; על עפר וטפח טפח, ּגבּה ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֹעל
ּבארז למרס ּומּתר יצמח. ׁשּלא ּכדי עפרוהאדם, [להשקות ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ

במים] יכסח.ולערבבו לא אבל ְְֲִִִַַָֹּבּׁשביעית,
.ÊËואבנים עצים אדם 'מלּקט אֹומרין: היּו ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּבראׁשֹונה

ׁשּלא ּכדי הּגס, הּגס ׁשּיּטל והּוא - ׂשדהּו מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועׂשבים
ּבין ּדק ּבין נֹוטל חברֹו, מּׂשדה אבל הארץ; לנּקֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָיתּכּון

'הּגסּגס' ואֹומרין: לנּקֹות, ׁשּמתּכּונין עברה עֹוברי מּׁשרּבּו . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
אּלא מּׂשדהּו, ּכלּום אדם ׁשּיּטל אסרּו - לֹוקטין' אנּו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּגס
יאמר ׁשּלא ּבטֹובה, ילּקט ׁשּלא והּוא - חברֹו ׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹמּתֹו
.'ׂשד נּקיתי ׁשהרי ,ל עׂשיתי טֹובה ּכּמה 'ראה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָלֹו:

.ÊÈּומביא מלּקט - ׂשדהּו ּבתֹו עֹומדת ּבהמּתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָהיתה
- ּכירתֹו ׁשם היתה אם וכן עליו. מֹוכחת ׁשּבהמּתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלפניה;

עליו מֹוכחת ׁשּכירתֹו ּומדליק; הּכל .מלּקט ְְִִֵֶַַַַַָָָֹ
.ÁÈלׁשרׁש מּתר זה הרי לעצים, ׁשּתים אֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהּקֹוצץ

השרשים] עם -[להוציאן זה ּבצד זה יתר אֹו ׁשלׁשה קּצץ .ְְִֵֵֶֶַָָֹ
הארץ, מעם קֹוצץ אּלא הארץ; את מתּקן ׁשהרי יׁשרׁש, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
מּתֹו ּבקֹוצץ אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבארץ. ׁשרׁשיו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּניח

לׁשרׁש. מּתר חברֹו, מּׂשדה אבל ְְֲֲִֵֵֵֶָָָֻׁשּלֹו;
.ËÈהּבּקּוע מקֹום יחּפה לא - עצים לּטל ּבּזית ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹֹהמבּקע

ּבקׁש.ּבעפר אֹו ּבאבנים מכּסה אבל עבֹודה; ׁשהיא מּפני , ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
.Îּבּגפנים ענפים]המזּנב קצת הרי[כורת - קנים והּקֹוצץ , ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָ

ּובּמגרה ּובּמּגל ּבּקרּדם ּכדרּכֹו, קֹוצץ מה[מסור]זה ּובכל ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
ְִֶֶּׁשּירצה.

.‡Îׁשקמה ּבתּולת קֹוצצין תאנים]אין ּבּׁשביעית,[מין ְְְְִִִִֵַַָ
עבֹודת ׁשּקציצתּה מּפני - הּׁשנים ּבׁשאר ׁשּקֹוצצין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכדר
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קֹוצץ לעציה, צר ואם ותֹוסיף; ּתגּדל זֹו ׁשּבקציצה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאילן,
עבֹודתּה. ּכדר ׁשּלא ְֲֶֶֶָָָֹאֹותּה

.·Îהארץ מעם קֹוצצּה? לקרקע]ּכיצד למעלה[סמוך אֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּנפׁשח אילן טפחים. אֹותֹו[נבקע]מעׂשרה קֹוׁשרין - ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ

יֹוסיף ׁשּלא אּלא ׁשּיעלה, ולא .[להיבקע]ּבּׁשביעית; ְְֲִִִֶֶֶֶַַָֹֹ

ב ¤¤ּפרק

ׂשדהּו‡. ּבתֹו ויּתן מחצרֹו, זבלים אדם יֹוציא ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹלא
יפה ׁשּתהיה ּכדי ׂשדהּו ּכמזּבל ׁשּנראה מּפני - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבּׁשביעית

מּתר אׁשּפה, מּמּנּו והעמיד הֹוציא ואם יעׂשהלזריעה; ולא . ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֻ
לעבֹודת ּבֹו ׁשּמזּבלין הּזמן ׁשּיעבר עד ׂשדהּו, ּבתֹו ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָֹאׁשּפה

מּׁשּיקׁשר והּוא - קשרים]הארץ -הּמתיק[שיעשה מר [פרי ְְִִִֶֶַָָָֹ
נהור] סגי בלשון מתוק ּפחּותהונקרא אׁשּפה יעׂשה ולא .ְְְֲֶַַָָֹ

ׁשהיא נּכרת ׁשּתהיה ּכדי זבל, ׁשל סאה וחמּׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָמּמאה
מּועט, ּדבר לֹו היה מֹוסיף. להֹוסיף, ירצה ואם ְְְְִִִִֶַָָָָָָאׁשּפה;
מּׁשלׁש יתר סאה, ּבית ּבכל יעׂשה ולא .והֹול עליו ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹמֹוסיף

ְַָאׁשּפתֹות.
.·לתֹו אׁשּפתֹות ׁשלׁש ׁשלׁש ׂשדהּו ּכל לעׂשֹות ְְְֲֵֶַַָָָָָָֹֹוהרֹוצה

אֹוצר זבלֹו לעׂשֹות והרֹוצה עֹוׂשה; סאה, אחתּבית [אשפה ְְְֲִֵֶֶַָָָ
סאה] ק"נ של אשפות מג' יותר עֹוׂשה.ובה ,ֶ

הּסלע‚. על הּזבל מעמיד ׁשלׁשההיה ּבארץ ׁשהעמיק אֹו , ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשלׁשה ּגבּה הארץ על ׁשּבנה אֹו הּזבל, והערים ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹטפחים

ׁשעּור צרי אינֹו - הּזבל עליו ּכּמהוהעמיד ּכן עׂשה אפּלּו . ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מּתר; - קטּנֹות ּבין ּגדֹולֹות ּבין סאה, ּבית לתֹו ְְְְְֵֵֵַַָָָֻאׁשּפתֹות
הּזבל. לכניסת אּלא הארץ, לעבֹודת ׁשאינן נּכר, הּדבר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהרי

הּסהר„. מן זבל להֹוציא לאדם ונֹותן[דיר]מּתר צאן, ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ׂשדהּו ּבתֹו ּדיר והעֹוׂשה זבל. מכניסי ּכל ּכדר ׂשדהּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלתֹו
הּצאן ויכניס סאתים; ּבית על יתר יעׂשהּו לא ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹּבּׁשביעית,
מּדפני אחד ּדפן מּניח - הּדיר ּכל את ּוכׁשּיזּבלּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלתֹוכֹו.
ּבית ׂשדהּו ּבתֹו מזּבל נמצא ּבצּדֹו; אחר ּדיר ועֹוׂשה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּדיר,

סאין. ְְִַַַארּבעת
מקצת,‰. מּמּנה מׁשּיר - סאין ארּבעת ּבית ׂשדהּו ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהיתה

ּבּה הטילּו ׁשהּצאן הּכל, ׁשּידעּו ּכדי העין; מראית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמּפני
ּבּׁשביעית' ׂשדהּו ּכל זה 'זּבל יאמרּו: ולא .ונּדּירה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ

.Â- ּבּׁשביעית ׂשדהּו לתֹו ּכּתחּלה מחצב אדם יפּתח ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹלא
הּסלע' מּמּנה ׁשּיסיר נתּכּון, ׂשדהּו 'לתּקן יאמרּו: ואםׁשּמא ; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

אבנים ועׂשרים ׁשבע מּמּנּו ּופּצל ׁשביעית, מּקדם ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָֹהתחיל
על אּמה מהן אבן ּכל ׁשלׁש, רּום על ׁשלׁש על ׁשלׁש ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹּברּבּוע
מּמּנּו לנּקר מּתר זה הרי - מּזֹו ּגדֹולֹות אֹו אּמה ּברּום ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻאּמה

ׁשּירצה. ּכל ְְִִִֶֶַָּבּׁשביעית
.Êורצה יתר, אֹו טפחים עׂשרה ּבגבהֹו ׁשּיׁש אבנים ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָּגדר

אחת ּכל יתר, אֹו אבנים עׂשר ּבֹו היּו אם - אבניו ּכל ֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלּטל
ׁשהרֹואה נֹוטל; זה הרי - מּזֹו ּגדֹולֹות אֹו ׁשנים מּׂשֹוי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמהן

מע ּפחֹות היה נֹוטל. הּוא האבנים ׁשּלצר אֹויֹודע, ׂשרה, ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
מּמּׂשֹוי קטּנֹות אבניו ׁשהיּו אֹו אבנים, מעׂשר ּפחֹות ּבֹו ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו

לארץ סמּו טפח ׁשּיּניח עד נֹוטל - ׁשנים .ׁשנים ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

.Áוהתחיל ׂשדהּו, לתּקן ּבׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה
אֹו ׂשדהּו, לתּקן נתּכּון לא אם אבל ּבּׁשביעית; ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹלּטל
ּׁשּירצה מה ּכל ּבּׁשביעית נֹוטל - ׁשביעית מּקדם ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹׁשהתחיל

מקֹום טפחים]מּכל מי' שפחות גדר וגֹודר[אפילו עד[נוטל], ְִֵַָָ
ׁשהּוא ּפי על אף - חברֹו מּׂשדה נֹוטל היה אם וכן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלארץ.

לארץ. עד ּגֹודר ְֵֶַַָָָקּבלן,
.Ëׁשהיּו אֹו הּמחרׁשה, אֹותן ׁשּתזעזע ׁשראּויין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבנים

ׁשנים, ׁשנים מּׂשֹוי ׁשל ׁשּתים ּבהן יׁש אם - ונתּגּלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֻמכּסֹות
יּנטלּו לא מּזה, קטּנֹות היּו אֹותן; לּטל מּתר זה .הרי ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ

.È- לאבנים צרי ׁשהּוא מּפני ּבּׁשביעית, ׂשדהּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהמסּקל
העליֹונֹות את היהנֹוטל אם וכן ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּגרּגׁש ּבׂשדהּו -[ערימה]לֹו אבנים ׁשל ּגל אֹו צרֹורֹות, ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ

יׁש ואם ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח העליֹונֹות, את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָנֹוטל
ּכּלן. את יּטל - קׁש אֹו סלע, ְִֵֶֶֶַַַָֹֻּתחּתיהן

.‡Èׁשהּוא מּפני - ּבעפר יתּקנֹו אֹו עפר, ּגיא אדם ימּלא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹלא
חיץ הּוא עֹוׂשה אבל הארץ. את ּפי[מחיצה]מתּקן על ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
ידֹו את לפׁשט ׁשּיכֹול אבן וכל אחרהּגיא; [כשעומד ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹ

ּתּנטל.המחיצה] זֹו הרי - הּגיא ׂשפת על עֹומד והּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָולּטלּה,
.·Èמּתר - הּכתף על ׁשלׁש ׁשּתים הּנּטלֹות והם ּכתף, ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻאבני

מקֹום מּכל וכןלהביאן מּׂשדהּו; ּבין חברֹו מּׂשדה ּבין , ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ
מּׂשדה ּבין קטּנֹות, אבנים ואפּלּו מקֹום, מּכל מביא ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּקּבלן

קּבלּה. ׁשּלא מּׂשדה ּבין ְְִִִֵֶֶֶָָָֹׁשּקּבלּה,
.‚Èסּוגה ׁשהיא מכׁשלת[סתומה]ּפרצה אינּה אם - ּבעפר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הרּבים, את מכׁשלת היתה ואם לבנֹותּה; אסּור הרּבים, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאת
- הרּבים לרׁשּות ּפתּוחה אּלא ּבעפר סּוגה היתה ׁשּלא ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹאֹו

לבנֹותּה. מּתר זה ְֲִֵֶָָֻהרי
.„Èחברֹו לׂשדה ׂשדהּו ּבין ּבּׁשביעית ּגדר לבנֹות לֹו ,אסּור ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָ

עד להעמיק ּומּתר הרּבים; רׁשּות ּובין ּבינֹו ּגדר ּבֹונה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאבל
ּכל ּכדר ׂשדהּו ּבתֹו וצֹוברֹו העפר, את ּומֹוציא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּסלע.
ּבּׁשביעית, ּומערה וׁשיח ּבֹור חפר אם וכן זבל. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמעמידי

החֹופרים. ּכל ּכדר ׂשדהּו ּבתֹו העפר ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָצֹובר

ה'תשע"ב מנחםֿאב ה' שלישי יום

ג ¤¤ּפרק

לּׁשביעית‡. סמּו יֹום ׁשלׁשים ׁשּׁשית, ּבׁשנה הארץ ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֹעבֹודת
מּסיני למׁשה הלכה אסּורה מתּקנּה- ׁשהּוא מּפני , ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשּנאסר הּוא קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן זה ודבר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלּׁשביעית;
הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה יהיּו[מסורת ׁשּלא חכמים, וגזרּו . ְְְְֲִִִִֶַָָָֹ

עד אּלא הּמקּדׁש, ּבזמן ׁשביעית ערב האילן ׂשדה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָחֹורׁשין
הּלבן ּוׂשדה חיטה]העצרת; ׁשאין[- ּובזמן הּפסח. עד , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּכדין הּׁשנה, ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת מּתרין - קּים ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹֻהּמקּדׁש
ָּתֹורה.

סאה·. לבית אילנֹות ׁשלׁשה ּכל האילן? ׂשדה היא .איזֹו ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָֹ
ׁשלׁשה ׁשל הן ואפּלּו מאכל, אילן ואחד סרק, אילן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד
לעׂשֹות ראּויין אם ּתאנים: הן ּכאּלּו אֹותן רֹואין - ְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָאנׁשים
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ּבׁשבילן; סאה ּבית ּכל חֹורׁשין מנה, ׁשּׁשים ׁשל ּדבלה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכּכר
הּבקר ׁשּיהיה ּכדי ואחד, אחד ּכל ּבין רחּוק ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָוהּוא,

ּבכליו. לעבר ְֲֵַָָֹיכֹול
ואחד‚. ׁשלׁשה, ׁשהיּו אֹו סאה, לבית מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְִֵֶֶָָָָָָָֹֹהיּו

ראּויין אינם והּׁשנים יתר, אֹו מנה ׁשּׁשים לעׂשֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָראּוי
אי ואחד מנה, מאה אפּלּו לעׂשֹות ראּויין ׁשנים אֹו נֹולעׂשֹות, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

האֹורהעֹוׂשה מלא והּוא צרּכן, אּלא להן חֹורׁשין אין --] ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹ
לקוטף] המעבר לֹו.שיספיק חּוצה ְַָוסּלֹו

.„- מנה ׁשּׁשים לעׂשֹות ּוראּויין ּתׁשעה, ועד מּׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹהיּו
מה ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף ּבׁשבילן, סאה ּבית ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָחֹורׁשין

לעׂשֹות ראּוי .ּׁשאינֹו ֲֵֶַָ
עֹוׂשין‰. ּבין יתר, אֹו סאה ּבית לתֹו אילנֹות עׂשרה ְְֲִִֵֵֵָָָָָָהיּו

ּבׁשבילן סאה ּבית ּכל חֹורׁשין - עֹוׂשין ׁשאינן עׂשרּבין . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
סאה ּבית ּכל חֹורׁשין סאה, ּבית לתֹו מפּזרֹות ְְְְְְִִֵֵָָָָֻנטיעֹות
מּסיני. למׁשה הלכה זה, ודבר הּׁשנה; ראׁש עד ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבׁשבילן

.Â,אחת ׁשּורה עׂשּויֹות עטרה}אֹו{היּו -[כקשת]מּקפֹות ֲֲַַָָָָָֻ
עם והּדלּועין ואחת. אחת לכל צרּכן אּלא להן חֹורׁשין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאין

לעׂשרה. מצטרפֹות ְְְֲִִַַָָָהּנטיעֹות,
.Êלֹו ׁשּקֹוראין זמן ּכל הּקטן, האילן זה נטיעה? היא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָאיזֹו

.'נטיעה' ְִָ
.Á,ּולמעלה מּטפח נקצץ אם - חליפין והֹוציא ׁשּנקצץ ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָאילן

ּכנטיעה הּוא הרי ּולמּטה, מּטפח ּכאילן; הּוא .הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ
.Ëאבל ׁשאמרנּו; ּכמֹו הּמקּדׁש, ּבזמן - האּלּו הּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוכל

ּבזמן אף הּׁשנה. ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת מּתרין הּזה, ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻּבּזמן
הּמקׁשאֹות ולעדר הּׂשדה ּולזּבל לסּקל מּתר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻהּמקּדׁש,

הּׁשלהין ּובית להשקאה]והּמדלעֹות הזקוקים שדות עד[- - ְְְִִֵַַַַָ
ּומקרסמין ּומעּׁשנין ּומאּבקין ּומפרקין ּומזּבלין הּׁשנה. ְְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָֹראׁש

ענפים]ּומזרדין יבשים]ּומפּסלין[כריתת ענפים [כריתת ְְְְִִַָ
ועֹוׂשין אֹותן, וקֹוטמין וכֹורכין הּנטיעֹות, את להןּומזהמין ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָ

הּפּגין[סככות]ּבּתים את וסכין אֹותן, ּומׁשקין שלא, [פירות ְְִִִִֶַַַָָָ
אֹותןבשלו] ּומנּקבין בישולן], אּלּו[למהר עבֹודֹות ּכל ; ְְֲִֵַָָ

ואפּלּו ׁשביעית, ׁשל הּׁשנה ראׁש עד ׁשביעית ּבערב ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻמּתרֹות
הּמקּדׁש. ְְִִַַָּבזמן

.Èׁשּיצאּו ׁשביעית וׁשל לּׁשביעית, ׁשּנכנסּו ׁשביעית ערב ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּפּגי
מנּקבין ולא סכין לא - ׁשביעית הּמקּדׁש,למֹוצאי ּובזמן . ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹֹ

מּׁשּיּפסקּו ׁשביעית, ערב הּגיאיֹות ּפי על מדרגֹות ּבֹונין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאין
לּׁשביעית. מתּקנן ׁשהּוא מּפני - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָהּגׁשמים

.‡Èמרּכיבין ואין אילנֹות, נֹוטעין אין הּזה, ּבּזמן [ענףאף ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
אחר] אילן על אחד מבריכיןמאילן ואין ענף[, בקרקע משחיל ְְִִֵַ

מחובר] הּנטיעה,בעודו ׁשּתקלט ּכדי אּלא - ׁשביעית ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹערב
ׁשל הּׁשנה ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים הּקליטה אחר ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹותׁשהה
אסּור זה ודבר ׁשּבתֹות. ׁשּתי - קליטה ּוסתם ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָׁשביעית;
'ּבּׁשביעית הרֹואה: יאמר ׁשּמא - העין מראית מּפני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלעֹולם,
ערב הּמרּכיב אֹו הּמברי אֹו ׁשהּנֹוטע אֹומר, נמצאת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָנטעּו'.
יקּים; יֹום, וארּבעים ּבארּבעה הּׁשנה ראׁש קדם ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשביעית
מת ואם מּתרין. הּפרֹות עקר, לא ואם יעקר. מּכן, ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹֻּפחֹות

לעקר. הּיֹורׁש את מחּיבין ׁשּיעקר, ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַֹֹֹקדם
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ׁשּנפל‡. הּזרע מן ּבין - ׁשביעית ּבׁשנה הארץ ׁשּתֹוציא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
וחזרּו מּקדם ׁשּנקצרּו העּקרים מן ּבין ׁשביעית, מּקדם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹּבּה
ׁשעלּו והּירקֹות העׂשבים מן ּבין 'ספיח', נקראּו ׁשניהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָועׂשּו,
הּתֹורה, מן לאכלֹו מּתר הּכל - זרע להן ואין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻמאליהן
ׂשדה אפּלּו לאכלה". לכם הארץ ׁשּבת "והיתה ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:

מּתרין[שנחרשה]ׁשּנּטּיבה ּפרֹותיה - וצּמחה ּבּׁשביעית, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּלא תקצר", לא קציר ספיח "את ׁשּנאמר: וזה ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹּבאכילה;
הּקֹוצרין, ּכדר קצר ואם ׁשנה. ּבכל ׁשּקֹוצר ּכדר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיקצר

ּכרילֹוקה. והעמיד הּׂשדה ּכל ׁשעקר ּכגֹון [ערמתּכיצד? ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּבארנּו.תבואה] ּכמֹו הארץ, לעבֹודת ׁשּקצר אֹו ּבּבקר, ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָודׁש

אֹוכל. וחֹובט מעט, מעט קֹוצר ְְְֵֵֵֶַַָאּלא
סֹופרים·. אסּורין[חכמים]ּומּדברי הּספיחים ּכל ׁשּיהיּו , ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָ

יל ׁשּלא - עברה עֹוברי מּפני עליהן? ּגזרּו ולּמה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבאכילה.
ּבּסתר, ׂשדהּו ּתֹו ּגּנה וזרעֹוני וקטנּיֹות ּתבּואה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויזרע
ּכל אסרּו לפיכ הן'; 'ספיחין ויאמר מהן יאכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּוכׁשּיצמחּו

ּבּׁשביעית. הּצֹומחין ְְְִִִִִַַַהּספיחין
ּפרֹות‚. אּלא ׁשביעית מּפרֹות אֹוכלין ׁשאין למדּת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהא

ּכגֹון האדם, רב אֹותן זֹורעין ׁשאין והעׂשבים ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹהאילנֹות,
הּירקֹות אבל ּבהן; ּכּיֹוצא וכל הּׁשֹוטים והּירּבּוזין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּפיגם
וקטנּיֹות ּתבּואה ּומיני ּבּגּנֹות, אֹותן לזרע האדם רב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּדר
מּכין אֹותן, והמלּקט מּדבריהם; אסּור מהן, הּצֹומח ּכל -ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ
ּבּורספיחים„. ּבׂשדה לזריעה]העֹולין מיועדת ,[שלא ְְִִִִֵָ

ניר לחרישה]ּובׂשדה -[העומדת זרע ּובׂשדה ּכרם, ּובׂשדה , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַ
אדם ׁשאין לפי עליהן? ּגזרּו לא מה ּומּפני ּבאכילה. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻמּתרין

לׁשם נפנה אדם אין ּבּור, ׂשדה אּלּו: מקֹומֹות איןזֹורע -] ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ
בה] ּכרם,מתעניין ּוׂשדה ּבתּקּונּה; הּוא רֹוצה ניר, ּוׂשדה ;ְְְִִֵֵֶֶֶָ

ּכרמֹו אֹוסר כלאים]אינֹו מדין יאסרו יזרע זרע,[שאם ּוׂשדה ; ְְֵֵֵֶַַ
ּבכל מּתר ׁשביעית ׁשל הּתבן וכן אֹותּה. מפסידין ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהּספיחין

עליו. ּגזרּו ולא ְְָָָָֹמקֹום,
אסּורין‰. ׁשביעית, למֹוצאי ׁשּיצאּו ׁשביעית ׁשל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָספיחין

ּכדרּכֹו, חֹורׁש אּלא - ּבּיד אֹותן ּתֹולׁשין ואין ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּבאכילה;
ּכדרּכּה רֹועה .ּובהמה ְְְֵַָָָ

.Â?ׁשביעית ּבמֹוצאי ׁשביעית, ספיחי אסּורין מתי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָועד
מּתרין ספיחין ,ואיל ּומחנּכה חנּכה; ועד הּׁשנה .מראׁש ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹֻֻֻ
מּתרין. הּגּדּולין ׁשביעית, אחר ׁשביעית ספיחי ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָֻוהּזֹורע

.Êעׂשּו אם - ׁשביעית למֹוצאי מּׁשביעית ׁשּיצאּו ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָּבצלים
ּבהן באותוּכּיֹוצא שביעית מוצאי של בצלים גדלו אם -] ֵֶַָ

מּתריןגודל] העין], מראית שאין וכן[- אסּורין. לאו, ואם ; ְְֲִִִֵָָֻ
אּלא ׁשביעית, ּבמֹוצאי אֹותן לֹוקחין אין - הּפרֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָׁשאר
הּבּכיר עׂשה ׁשביעית. מֹוצאי מּפרֹות ּבהן ּכּיֹוצא ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּׁשּיעׂשּו

הרא שביעית][גדל ממוצאי האפילשון הּתר שגדל, [האחרון ִַָָֻ
לּקחבשביעית] ּומּתר מּיד.[לקנות]. ׁשביעית, ּבמֹוצאי ירק ְְִִִִֵַָָָָָֻ

.Áלּוף לּקח אדם מּתר בצל]ּומאימתי ּבמֹוצאי[מין ְִֵֵֵַַָָָָָֻ
החדׁש. מּׁשּירּבה ְְִִִִֶֶֶָָׁשביעית?
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ּבׁשבילן; סאה ּבית ּכל חֹורׁשין מנה, ׁשּׁשים ׁשל ּדבלה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכּכר
הּבקר ׁשּיהיה ּכדי ואחד, אחד ּכל ּבין רחּוק ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָוהּוא,

ּבכליו. לעבר ְֲֵַָָֹיכֹול
ואחד‚. ׁשלׁשה, ׁשהיּו אֹו סאה, לבית מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְִֵֶֶָָָָָָָֹֹהיּו

ראּויין אינם והּׁשנים יתר, אֹו מנה ׁשּׁשים לעׂשֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָראּוי
אי ואחד מנה, מאה אפּלּו לעׂשֹות ראּויין ׁשנים אֹו נֹולעׂשֹות, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

האֹורהעֹוׂשה מלא והּוא צרּכן, אּלא להן חֹורׁשין אין --] ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹ
לקוטף] המעבר לֹו.שיספיק חּוצה ְַָוסּלֹו

.„- מנה ׁשּׁשים לעׂשֹות ּוראּויין ּתׁשעה, ועד מּׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹהיּו
מה ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף ּבׁשבילן, סאה ּבית ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָחֹורׁשין

לעׂשֹות ראּוי .ּׁשאינֹו ֲֵֶַָ
עֹוׂשין‰. ּבין יתר, אֹו סאה ּבית לתֹו אילנֹות עׂשרה ְְֲִִֵֵֵָָָָָָהיּו

ּבׁשבילן סאה ּבית ּכל חֹורׁשין - עֹוׂשין ׁשאינן עׂשרּבין . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
סאה ּבית ּכל חֹורׁשין סאה, ּבית לתֹו מפּזרֹות ְְְְְְִִֵֵָָָָֻנטיעֹות
מּסיני. למׁשה הלכה זה, ודבר הּׁשנה; ראׁש עד ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבׁשבילן

.Â,אחת ׁשּורה עׂשּויֹות עטרה}אֹו{היּו -[כקשת]מּקפֹות ֲֲַַָָָָָֻ
עם והּדלּועין ואחת. אחת לכל צרּכן אּלא להן חֹורׁשין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאין

לעׂשרה. מצטרפֹות ְְְֲִִַַָָָהּנטיעֹות,
.Êלֹו ׁשּקֹוראין זמן ּכל הּקטן, האילן זה נטיעה? היא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָאיזֹו

.'נטיעה' ְִָ
.Á,ּולמעלה מּטפח נקצץ אם - חליפין והֹוציא ׁשּנקצץ ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָאילן

ּכנטיעה הּוא הרי ּולמּטה, מּטפח ּכאילן; הּוא .הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ
.Ëאבל ׁשאמרנּו; ּכמֹו הּמקּדׁש, ּבזמן - האּלּו הּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוכל

ּבזמן אף הּׁשנה. ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת מּתרין הּזה, ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻּבּזמן
הּמקׁשאֹות ולעדר הּׂשדה ּולזּבל לסּקל מּתר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻהּמקּדׁש,

הּׁשלהין ּובית להשקאה]והּמדלעֹות הזקוקים שדות עד[- - ְְְִִֵַַַַָ
ּומקרסמין ּומעּׁשנין ּומאּבקין ּומפרקין ּומזּבלין הּׁשנה. ְְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָֹראׁש

ענפים]ּומזרדין יבשים]ּומפּסלין[כריתת ענפים [כריתת ְְְְִִַָ
ועֹוׂשין אֹותן, וקֹוטמין וכֹורכין הּנטיעֹות, את להןּומזהמין ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָ

הּפּגין[סככות]ּבּתים את וסכין אֹותן, ּומׁשקין שלא, [פירות ְְִִִִֶַַַָָָ
אֹותןבשלו] ּומנּקבין בישולן], אּלּו[למהר עבֹודֹות ּכל ; ְְֲִֵַָָ

ואפּלּו ׁשביעית, ׁשל הּׁשנה ראׁש עד ׁשביעית ּבערב ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻמּתרֹות
הּמקּדׁש. ְְִִַַָּבזמן

.Èׁשּיצאּו ׁשביעית וׁשל לּׁשביעית, ׁשּנכנסּו ׁשביעית ערב ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּפּגי
מנּקבין ולא סכין לא - ׁשביעית הּמקּדׁש,למֹוצאי ּובזמן . ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹֹ

מּׁשּיּפסקּו ׁשביעית, ערב הּגיאיֹות ּפי על מדרגֹות ּבֹונין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאין
לּׁשביעית. מתּקנן ׁשהּוא מּפני - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָהּגׁשמים

.‡Èמרּכיבין ואין אילנֹות, נֹוטעין אין הּזה, ּבּזמן [ענףאף ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
אחר] אילן על אחד מבריכיןמאילן ואין ענף[, בקרקע משחיל ְְִִֵַ

מחובר] הּנטיעה,בעודו ׁשּתקלט ּכדי אּלא - ׁשביעית ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹערב
ׁשל הּׁשנה ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים הּקליטה אחר ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹותׁשהה
אסּור זה ודבר ׁשּבתֹות. ׁשּתי - קליטה ּוסתם ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָׁשביעית;
'ּבּׁשביעית הרֹואה: יאמר ׁשּמא - העין מראית מּפני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלעֹולם,
ערב הּמרּכיב אֹו הּמברי אֹו ׁשהּנֹוטע אֹומר, נמצאת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָנטעּו'.
יקּים; יֹום, וארּבעים ּבארּבעה הּׁשנה ראׁש קדם ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשביעית
מת ואם מּתרין. הּפרֹות עקר, לא ואם יעקר. מּכן, ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹֻּפחֹות

לעקר. הּיֹורׁש את מחּיבין ׁשּיעקר, ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַֹֹֹקדם

ד ¤¤ּפרק

ׁשּנפל‡. הּזרע מן ּבין - ׁשביעית ּבׁשנה הארץ ׁשּתֹוציא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
וחזרּו מּקדם ׁשּנקצרּו העּקרים מן ּבין ׁשביעית, מּקדם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹּבּה
ׁשעלּו והּירקֹות העׂשבים מן ּבין 'ספיח', נקראּו ׁשניהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָועׂשּו,
הּתֹורה, מן לאכלֹו מּתר הּכל - זרע להן ואין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻמאליהן
ׂשדה אפּלּו לאכלה". לכם הארץ ׁשּבת "והיתה ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:

מּתרין[שנחרשה]ׁשּנּטּיבה ּפרֹותיה - וצּמחה ּבּׁשביעית, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּלא תקצר", לא קציר ספיח "את ׁשּנאמר: וזה ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹּבאכילה;
הּקֹוצרין, ּכדר קצר ואם ׁשנה. ּבכל ׁשּקֹוצר ּכדר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיקצר

ּכרילֹוקה. והעמיד הּׂשדה ּכל ׁשעקר ּכגֹון [ערמתּכיצד? ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּבארנּו.תבואה] ּכמֹו הארץ, לעבֹודת ׁשּקצר אֹו ּבּבקר, ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָודׁש

אֹוכל. וחֹובט מעט, מעט קֹוצר ְְְֵֵֵֶַַָאּלא
סֹופרים·. אסּורין[חכמים]ּומּדברי הּספיחים ּכל ׁשּיהיּו , ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָ

יל ׁשּלא - עברה עֹוברי מּפני עליהן? ּגזרּו ולּמה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבאכילה.
ּבּסתר, ׂשדהּו ּתֹו ּגּנה וזרעֹוני וקטנּיֹות ּתבּואה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויזרע
ּכל אסרּו לפיכ הן'; 'ספיחין ויאמר מהן יאכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּוכׁשּיצמחּו

ּבּׁשביעית. הּצֹומחין ְְְִִִִִַַַהּספיחין
ּפרֹות‚. אּלא ׁשביעית מּפרֹות אֹוכלין ׁשאין למדּת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהא

ּכגֹון האדם, רב אֹותן זֹורעין ׁשאין והעׂשבים ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹהאילנֹות,
הּירקֹות אבל ּבהן; ּכּיֹוצא וכל הּׁשֹוטים והּירּבּוזין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּפיגם
וקטנּיֹות ּתבּואה ּומיני ּבּגּנֹות, אֹותן לזרע האדם רב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּדר
מּכין אֹותן, והמלּקט מּדבריהם; אסּור מהן, הּצֹומח ּכל -ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ
ּבּורספיחים„. ּבׂשדה לזריעה]העֹולין מיועדת ,[שלא ְְִִִִֵָ

ניר לחרישה]ּובׂשדה -[העומדת זרע ּובׂשדה ּכרם, ּובׂשדה , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַ
אדם ׁשאין לפי עליהן? ּגזרּו לא מה ּומּפני ּבאכילה. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻמּתרין

לׁשם נפנה אדם אין ּבּור, ׂשדה אּלּו: מקֹומֹות איןזֹורע -] ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ
בה] ּכרם,מתעניין ּוׂשדה ּבתּקּונּה; הּוא רֹוצה ניר, ּוׂשדה ;ְְְִִֵֵֶֶֶָ

ּכרמֹו אֹוסר כלאים]אינֹו מדין יאסרו יזרע זרע,[שאם ּוׂשדה ; ְְֵֵֵֶַַ
ּבכל מּתר ׁשביעית ׁשל הּתבן וכן אֹותּה. מפסידין ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהּספיחין

עליו. ּגזרּו ולא ְְָָָָֹמקֹום,
אסּורין‰. ׁשביעית, למֹוצאי ׁשּיצאּו ׁשביעית ׁשל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָספיחין

ּכדרּכֹו, חֹורׁש אּלא - ּבּיד אֹותן ּתֹולׁשין ואין ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּבאכילה;
ּכדרּכּה רֹועה .ּובהמה ְְְֵַָָָ

.Â?ׁשביעית ּבמֹוצאי ׁשביעית, ספיחי אסּורין מתי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָועד
מּתרין ספיחין ,ואיל ּומחנּכה חנּכה; ועד הּׁשנה .מראׁש ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹֻֻֻ
מּתרין. הּגּדּולין ׁשביעית, אחר ׁשביעית ספיחי ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָֻוהּזֹורע

.Êעׂשּו אם - ׁשביעית למֹוצאי מּׁשביעית ׁשּיצאּו ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָּבצלים
ּבהן באותוּכּיֹוצא שביעית מוצאי של בצלים גדלו אם -] ֵֶַָ

מּתריןגודל] העין], מראית שאין וכן[- אסּורין. לאו, ואם ; ְְֲִִִֵָָֻ
אּלא ׁשביעית, ּבמֹוצאי אֹותן לֹוקחין אין - הּפרֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָׁשאר
הּבּכיר עׂשה ׁשביעית. מֹוצאי מּפרֹות ּבהן ּכּיֹוצא ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּׁשּיעׂשּו

הרא שביעית][גדל ממוצאי האפילשון הּתר שגדל, [האחרון ִַָָֻ
לּקחבשביעית] ּומּתר מּיד.[לקנות]. ׁשביעית, ּבמֹוצאי ירק ְְִִִִֵַָָָָָֻ

.Áלּוף לּקח אדם מּתר בצל]ּומאימתי ּבמֹוצאי[מין ְִֵֵֵַַָָָָָֻ
החדׁש. מּׁשּירּבה ְְִִִִֶֶֶָָׁשביעית?
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.Ëּוליֹובלֹות לׁשמּטים הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי, ּפרֹותּבאחד . ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ
אֹו קטנּיֹות אֹו ּתבּואה היּו אם - לׁשביעית ׁשּנכנסּו ְְְְְִִִִִִִִִֶָָׁשּׁשית
- הּׁשנה ראׁש קדם הּמעׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו האילן, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּפרֹות
הרי ּבּׁשביעית, אֹותן ׁשאֹוסף ּפי על ואף מּתרין; אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהרי
הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם ּדבר. לכל ׁשּׁשית ּכפרֹות ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹהן

ׁשביעית. ּכפרֹות הן הרי הּׁשנה, ראׁש אחר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹאּלא
.È;ספיחין מּׁשּום ּבאכילה, אסּורין והּקטנּיֹות ְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָהּתבּואה

ׁשביעית. ּבקדּׁשת אֹותן אֹוכלין האילן, ְְְִִִִִֵַָָָֻּופרֹות
.‡Èהּמצרי ּופֹול והּׁשמׁשמין, והּפרגין, והּדחן, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹֹֻהארז,

ּפרין נגמר אם ּפרי: ּגמר אחר ּבהן הֹולכין - לזרע ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּזרעֹו
ׁשּׁשית; ּכפרֹות ּבּׁשביעית מּתרין אּלּו הרי הּׁשנה, ראׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻקדם
קדם ׁשהׁשריׁשּו ּפי על אף - הּׁשנה ראׁש אחר נגמרּו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹואם

ספיחים מּׁשּום אסּורים אּלּו הרי - הּׁשנה .ראׁש ְֲֲִִִִֵֵַָָֹ
.·Èלקיטתֹו ּבׁשעת ּכּפֹולהּירק, היה אפּלּו - והאתרֹוג .-] ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ

במעשר] מתחייב ּככדשאז ונעׂשה הּׁשנה, ראׁש ְְֲֶַַַָָָֹֹקדם
ּככד היה ואפּלּו ׁשּׁשית; ּכפרֹות ּבמעׂשרֹות חּיב - ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָּבּׁשביעית
ּכפרֹות הּוא הרי - ּבּׁשביעית ונלקט הֹואיל - ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַּבּׁשּׁשית

להחמיר. ׁשּׁשית ּכפרֹות ּומתעּׂשר ְְְְְִִִִִִֵֵַַׁשביעית,
.‚Èּבתבּואה - ׁשביעית למֹוצאי ׁשּיצאּו ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָוכן

והּפרגין הּמעׂשרֹות; עֹונת אחר הֹולכין ואילנֹות, ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָוקטנּיֹות
אחר לזרע, ׁשּזרעֹו הּמצרי ּופֹול והּדחן והארז ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֻוהּׁשמׁשמין

לקיטתֹו אחר והּירק, הּפרי; .ּגמר ְְְְִִַַַַַָָָ
.„Èראׁש קדם ּפריֹו ונגמר ּבּׁשּׁשית, לזרע ׁשּזרעֹו הּמצרי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹּפֹול

מּתר ׁשּלֹו, זרע ּבין ׁשּלֹו ירק ּבין - ׁשביעית ׁשל ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהּׁשנה
לירק, זרעֹו ואם ירקֹוּבּׁשביעית. ּבין - ׁשביעית עליו ונכנסה ְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָ

ּולירק, לזרע זרעֹו אם וכן ׁשביעית; ּכספיחי אסּור זרעֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבין
אסּור הּוא .הרי ֲֵָ

.ÂËלזרע זרעֹו אם - לּׁשמינית ויצא ּבּׁשביעית, ּוזרעֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָעבר
ּכׁשאר ׁשביעית ּבמֹוצאי אסּור ירקֹו, ּבין זרעֹו ּבין -ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָ

ּביןהּספיחים; - ּבּׁשמינית ונלקט הֹואיל - לירק זרעֹו ואם ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ
מּׁשּום אסּור זרעֹו - ּולירק לזרע זרעֹו מּתר. זרעֹו, ּבין ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֻירקֹו

מּתר וירקֹו .ספיחים, ְִִִָָֻ
.ÊËׁשּוח לבנות]ּבנֹות לאחר[תאנים נגמרין והן הֹואיל - ְְְְִִִֵַַַָ

הּׁשנה ראׁש קדם הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו אם - ׁשנים ְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹׁשלׁש
ּבתֹורת הּׁשבּוע מן ׁשנּיה ּבׁשנה נאכלין הן הרי ׁשמינית, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשל

ְִִׁשביעית.
.ÊÈהּסריסים עלים]הּבצלים מוציאים הּמצרי,[שאינם ּופֹול ְְִִִִִַַַָָ

ּבעל וׁשל הּׁשנה, ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים מים מהן [-ׁשּמנע ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
גשמים] במקום שנזרעו עֹונֹותהסריסים, ׁשלׁש מהן ׁשּמנע ,ֵֶֶַָָֹ

השקאה] ׁשּׁשית;[של מּפרֹות אּלּו הרי - הּׁשנה ראׁש ְֲִִִִֵֵֵֵַָָֹלפני
ׁשביעית. ּכספיחי הן הרי מּכאן, ְְֲִִִִִֵֵֵָָּפחֹות

.ÁÈהּׁשנה ראׁש לפני הקׁשּו אם - לזרע ׁשּקּימן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּדלּועין
מּפרֹות ׁשהן ּבּׁשביעית; לקּימן מּתר - אדם מּלאכל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻונפסלּו

ׁשביעית ּכספיחי אסּורין הקׁשּו, לא ואם הּירקֹותׁשּׁשית. וכן . ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָֹ
ואם ּבּׁשביעית; לקּימן מּתר הּׁשנה, ראׁש לפני ׁשהקׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻּכּלן
אֹותֹו מחּיבין ואין ספיחים. מּׁשּום לקּימן אסּור רּכים, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָהיּו
צמח אם ׁשהּוא; ּכמֹות ּבארץ מּניחֹו אּלא הּלּוף, את ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלׁשרׁש

הּקנּדס את לׁשרׁש אֹותֹו מחּיבין ואין מּתר. ׁשביעית, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻלמֹוצאי
קוץ] ׁשביעית,[מין למֹוצאי צמח ואם ּבעלין; ּגֹוזז אּלא ,ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ָֻמּתר.
.ËÈּופּואה הּקיצֹונים ּבצלים וכן ׁשביעית, ערב ׁשל [עץלּוף ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ

אדום] אֹותןלצבע לעקר מּתר - ׁשביעית לפני ְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֻׁשּנגמרּו
עבֹודת מּׁשּום ּבזה ואין מּתכת, ׁשל ּבקרּדּמֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻּבּׁשביעית

ֶָָהארץ.
.Îּכל - וצמחּו ּבּׁשביעית, ּגׁשמים עליהן ׁשּירדּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהּבצלים

הׁשחירּו, ואם מּתרין. אּלּו הרי ירּקין, ׁשּלהן ׁשהעלין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻזמן
מּׁשּום אסּורין העלין, ואֹותן ּבארץ; ּכנטּועין אּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָהרי

עֹומדין.ספיחין ּבהּתרן עצמן הּבצלים ,ּכ ּובין ּכ ּובין . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
.‡Îּגּדּוליו ורּבּו ּבּׁשמינית, ּונטעֹו ּבּׁשביעית, ׁשעקרֹו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבצל

הֹואיל הּכל; והּתר עּקרֹו, את ּגּדּוליו העלּו - עּקרֹו ְֱִִִִֶֶַַַָָָֹֻעל
קרקע ידי על ּבּטלתּה ּכ קרקע, ידי על אּסּורּה .ּוׁשביעית ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָ

.·Îּכדר אֹותן יאסף לא - ּבּׁשביעית האילן ׁשּיֹוציא ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהּפרֹות
תבצר"; לא נזיר עּנבי "את ׁשּנאמר: ׁשנה, ּבכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשאֹוסף
לֹוקה. - הּבֹוצרים ּכדר ׁשּבצר אֹו האילן, לעבֹודת ּבצר ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָואם

.‚Îקֹוצין אין - ׁשביעית ׁשל ּתאנים עֹוׂשה? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַוכיצד
ולא[מייבשין] ּבחרּבה; אֹותן מיּבׁש אבל ּבּמקצה, ְְְְְֲֵֶַַָָָָָֹֻאֹותן

ּבערבה הּוא ּדֹור אבל ּבּגת, ענבים ולא[קערה]ידר ; ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹ
ּו הּוא ּכֹותׁש אבל הּבד, ּבתֹו זיתים קטןיעׂשה לבד מכניס ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבׁשאר וכן קטּנה. לבד ּומכניס הּבד, ּבבית וטֹוחן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָּביֹותר;
מׁשּנה. לׁשּנֹות, ׁשּיכֹול ּכל - ְְְִֶֶַַַָָָהּדברים

.„Î,ּבּׁשביעית הארץ ּׁשּתֹוציא מה ּכל להׁשמיט עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָמצות
ּכרמֹו הּנֹועל וכל ּונטׁשּתּה". ּתׁשמטּנה "והּׁשביעית, ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

סג אם[גודר]אֹו וכן עׂשה; מצות ּבּטל - ּבּׁשביעית ׂשדהּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָ
ׁשוין הּכל ויד הּכל, יפקיר אּלא ּביתֹו; לתֹו ּפרֹותיו ּכל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹאסף
להביא לֹו ויׁש ."עּמ אביני "ואכלּו ׁשּנאמר: - מקֹום ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבכל
ּכּדי חמׁש - ההפקר מן ׁשּמביאין ּכדר ּביתֹו, לתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמעט
מּתר. מּזה, יתר הביא ואם יין; ּכּדי עׂשרה חמׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשמן,

.‰Îּבלבד יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ׁשביעית ׁשּנאמר:אין , ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּבית ּבפני ּבין - וגֹו'" הארץ אל תבאּו המקדש]"ּכי ,[בזמן ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

הּבית. ּבפני ׁשּלא ְִִֵֵֶַַֹּבין
.ÂÎ,ּכזיב עד ּבבל עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ּבעבֹודה;ּכל אסּור ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּבאכילה אסּורין ּבֹו, ׁשּצֹומחין הּספיחין ׁשּלאוכל וכל . ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹ
הּנהר ועד מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, מצרים עֹולי אּלא ּבֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהחזיקּו
ּבּׁשביעית, ּבעבֹודה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - אמנה ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָועד
ּומאמנה ּומהּנהר ּבאכילה. מּתרין ּבֹו ׁשּצֹומחין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהּספיחין

ּבּׁשביעית. ּבעבֹודה מּתר ְְֲִִַַָָָָָֻוהלאה,
.ÊÎדוד]סּוריה שכבש ׁשביעית[מקומות ׁשאין ּפי על אף - ְְִִִֵֶַַָ

ּבעבֹודה אסּורה ׁשּתהיה עליה ּגזרּו הּתֹורה, מן ּבּה ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנֹוהגת
וילכּו יׂשראל, ארץ יּניחּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל; ּכארץ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבּׁשביעית
ּפי על אף - וׁשנער ּומצרים ּומֹואב עּמֹון אבל ׁשם. ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָויׁשּתּקעּו
ּבהן. נֹוהגת ׁשביעית אין מּדבריהם, ּבמעׂשרֹות חּיבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהן

.ÁÎמּדבריהם ּבּה נֹוהגת ׁשביעית הּירּדן, עברעבר ּוספיחי . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
אּלּו ארצֹות יהיּו לא ּבאכילה; מּתרין - סּוריה ּוספיחי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻהּירּדן

מצרים. עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו יׂשראל מארץ ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָחמּורין
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.ËÎ- ּבּׁשביעית ּוזרעּה יׂשראל, ּבארץ קרקע ׁשּקנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי
עֹוברי מּפני אּלא הּספיחין, על ּגזרּו ׁשּלא מּתרין; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּפרֹותיה
עליהן. ׁשּנגזר ּכדי הּׁשביעית על מצּוין אינן והּגֹוים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻעברה,

.Ïעליהן מֹוׁשיבין - לּספר הּסמּוכֹות יׂשראל ארץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָעירֹות
ׁשביעית ּפרֹות ויבּוזּו ּגֹוים יפּוצּו ׁשּלא ּכדי .ׁשֹומר, ְְְִִִֵֵֵֶָָֹ

ה ¤¤ּפרק

ּולסיכה,‡. ולׁשתּיה, לאכילה, נּתנּו ׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָּפרֹות
הּׁשמּועה מּפי ולצביעה; הּנר, ממשהּולהדלקת [מסורת ְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

צבע.רבינו] ּבּה ולצּבע הּנר להדלקת אף "ּתהיה", ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלמדּו:
לאכל·. ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל ּכיצד? ולׁשתּיה ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכילה

ׁשני. ּומעׂשר ּתרּומה ּכדין לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָולׁשּתֹות
ּבתרּומה‚. מׁשּנה ׁשאינֹו ּכדר מּברּיתן, ּפרֹות יׁשּנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹולא

מבּׁשל;ּומעׂשר אֹותֹו יאכל לא חי, להאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר : ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻ
,לפיכ חי. אֹותֹו אֹוכלין אין מבּׁשל, להאכל ׁשּדרּכֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻודבר
ׁשּנפסד ּתבׁשיל לאכל מּטּפל אינֹו ּבהמה. אכלי ׁשֹולקין ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאין

ּומעׂשר. ּבתרּומה אֹוכל ׁשאינֹו ּכדר ׁשעּפׁשה, ואין„.והּפת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
יביאּנּו ׁשּלא ּתרּומה, ׁשל ּבׁשמן ׁשביעית ׁשל ירק ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמבּׁשלין

ּפסּול לאלידי ׁשהרי מּתר, - מּיד ואכלֹו מעט ּבּׁשל ואם ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ
ּפסּול. לידי לבֹוא ּכדי ְְִִִֵֵָהּניחֹו

לבהמה‰. אֹותן מאכילין אין אדם, למאכל המיחדים ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּפרֹות
הּתאנה, לתחת מאליה הּבהמה הלכה ּולעֹופֹות; ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלחּיה

להחזירּה אֹותֹו מחּיבין אין - "ולבהמּתואכלה ׁשּנאמר: , ְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָ
לאכל". ּתבּואתּה כל ּתהיה ּבארצ אׁשר ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹולחּיה

.Âיין יסּו לא ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר לסּו ּכיצד? ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹלסיכה
אתוׁשמן יפּטם ולא הּׁשמן. את הּוא ס אבל [וחמץ], ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
מּבחּוץ,[בבשמים]הּׁשמן הּוא ס אבל ּבּמרחץ; יסּו ולא , ְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹ

ְְִָונכנס.
.Êחֹוסמין אין - ׁשביעית ׁשל סותמים]וׁשמן [חוריםּבֹו[- ְְְִִִֵֶֶֶ

סכיןשל] ואין וסנּדל. מנעל ּבֹו סכין ואין וכירים, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּתּנּור
ּבידים מׁשפׁשפֹו ּבׂשרֹו, על נפל טמאֹות; ּבידים ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָאֹותֹו
רגלֹו הּוא ס אבל הּמנעל, ּבתֹו רגלֹו יסּו ולא ְְְְְְֲִֵַַַָָָָֹטמאֹות.

וסך הּמנעל. קטבּוליאולֹובׁש ּגּבי על ּומתעּגל [טבלהּגּופֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ
.לסיכה]

.Áׁשביעית ּבׁשמן הּנר את ׁשּמדליק ּכיצד? הּנר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלהדלקת
ּבׁשמן ׁשמן ׁשהחליף אֹו אחר, ׁשמן ּבֹו ולקח מכרֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעצמֹו;
ׁשביעית ּבדמי מדליקין ׁשאין ּבהדלקה; אסּורין ׁשניהן -. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבנר. מדליקֹו אּלא הּמדּורה, לתֹו הּׁשמן יּתן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹולא
.Ëּפי על אף - ּבהן לצּבע ׁשּדרּכן ּדברים ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלצביעה

צֹובעין לא אבל לאדם; ּבהן צֹובעין אדם, מאכלי ְְְֲֳִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹׁשהן
קדּׁשת ׁשאין - ּבהמה מאכלי אפּלּו ׁשביעית, מּפרֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻלבהמה

ּבהמה צבעי על חלה .ׁשביעית ְְְִִִֵֵַָָָ
.Èואהל ּברית ּכגֹון ּכבסים, צמחים]מיני קדּׁשת[מיני - ְְְְִִִֵַָָָֹֻ

ׁשּבת "והיתה ׁשּנאמר: ּבהן, ּומכּבסין עליהן, חלה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשביעית
ּבפרֹות מכּבסין אין אבל צרכיכם. לכל - לכם" ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהארץ

מלּוגמה עֹוׂשין ואין "והיתה[תרופה]ׁשביעית, ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָ
ולא לזּלּוף, ולא למלּוגמה, לא לאכלה", לכם הארץ ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשּבת

מקיא]להקיא שע"י משקה למׁשרה[מין ולא פשתן, לשרות -] ְְְְִִָָֹ
לכביסהביין] ולא ,. ְְִִָֹ

.‡Èׁשביעית ּבפרֹות אמרּו ּגדֹול מיחדּכלל ׁשהּוא ּכל : ְְְְְִִֵֶָָָָֹֻ
אין - ּבהן וכּיֹוצא וענבים ּותאנים חּטים ּכגֹון אדם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלמאכל
לאדם, ואפּלּו ּבהן וכּיֹוצא רטּיה אֹו מלּוגמה מּמּנּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָעֹוׂשין
לאכלה יהיה לכם, מיחד ׁשהּוא ּכל לאכלה", "לכם ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּנאמר:
קֹוצים ּכגֹון אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו וכל לרפּואה; ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹֻולא
לא אבל לאדם, מלּוגמה מהן עֹוׂשין - הרּכים ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹודרּדרים
ּכגֹון לבהמה, ולא לאדם לא מיחד ׁשאינֹו וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹֹֹֻלבהמה.
חׁשב ּבמחׁשבּתֹו: ּתלּוי הּוא הרי - והּקרנית והאזֹוב ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָהּסיאה
הּוא הרי לאכילה, עליו חׁשב ּכעצים; הּוא הרי לעצים, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעליו
נֹותנין - ּבהמה ּולמאכל אדם למאכל עליו חׁשב ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָָּכפרֹות;
וחמרי מלּוגמה, מהן עֹוׂשין ׁשאין אדם, מאכל חמרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻעליו

אֹותן. ׁשֹולקין ׁשאין ּבהמה, ְְֲִֵֵֶַַָָמאכל
.·Èאכלי ּבהם ולּקח ּבהמה, ואכלי אדם אכלי למּכר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֻמּתר
ּבהמהאדם אכלי ּבהם לּקח ּבהמה, אכלי מֹוכרין אין אבל . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָ

ּבהם לּקח אדם, אכלי מֹוכרין ׁשאין לֹומר צרי ואין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת,
ּבאכלי אדם אכלי החליף אֹו ּבהן, לקח ואם ּבהמה; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאכלי
מלּוגמה מהם עֹוׂשין ׁשאין אדם, ּכאכלי הם הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּבהמה

ְָָלאדם.
.‚È- ׁשביעית לחּוצהּפרֹות מהארץ אֹותן מֹוציאין אין ְְִִִִֵֵֵֶָָָָ

לסּוריה ואפּלּו דוד]לארץ, שכבש מאכילין[מקומות ואין . ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָ
ׂשכיר אֹו ׁשּבת, ׂשכיר היה ואם לׂשכיר; ולא לגֹוי, ְְְְְְִִִִַָָָָָֹאֹותן
הּוא הרי - עליו מזֹונֹותיו ׁשּקּצץ אֹו חדׁש, ׂשכיר אֹו ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשנה,

האכסניא את ּומאכילין אֹותֹו. ּומאכילין ּביתֹו, חילּכאנׁשי -] ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ׁשביעית.המלך] ְִִֵּפרֹות

.„Èׁשּזה מּפני ׁשביעית, ּפרֹות לאּׁשה ּפֹוסקין ּדין ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָאין
ּבעלּה מּׁשל היא נּזֹונת אבל ׁשביעית; מּפרֹות חֹוב .ּכמׁשּלם ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָ

.ÂË:ׁשּנאמר - ּבסר ּכׁשהן ׁשביעית ּפרֹות אֹוספין ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹאין
ּתבּואתּה" את ּתבּואה;"ּתאכלּו ׁשּתעׂשה עד נאכלת אינּה , ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשאֹוכל ּכדר ּפּגין, ּכׁשהן ּבּׂשדה מעט מהן אֹוכל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאבל
ׁשּיּגיעּו עד ּביתֹו, ּבתֹו לאכל יכנס ולא ׁשבּוע. ׁשני ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבׁשאר

הּמעׂשרֹות. ְְַַַַלעֹונת
.ÊËּבּׂשדה האילן ּפרֹות לאכל מּתר יהיה ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומאימתי

מּׁשּיזריחּו - ּתאנים ׁשל הּפּגין אֹוכל[יבהיקו]ּבּׁשביעית? , ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַ
מּׁשּיֹוציא - והּבסר ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשדה; ּפּתֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבהן

מ - הּזיתים ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשדה; אכלֹו ּׁשּיכניסּומים, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
הכניסּו ּבּׂשדה; ואֹוכל ּפֹוצע ׁשמן, רביעית זיתים ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָסאה
להכניס מּתר - ׁשליׁש הכניסּו ּבּׂשדה; וס ּכֹותׁש לג, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹֻחצי

הּמעׂשרֹות. לעֹונת הּגיעּו ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַלביתֹו,
.ÊÈ.ּפרי ׁשּיהיה קדם ּבּׁשביעית, לעצים אילנֹות לקץ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻמּתר

מפסיד ׁשהרי אֹותֹו, יקץ לא - ּפרי לעׂשֹות מּׁשּיתחיל ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹאבל
לאכלה" "לכם ונאמר: הֹוציאהאכל, ואם להפסד. ולא , ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשהרי אֹותֹו; לקץ מּתר - הּמעׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֻּפרֹות
מּמּנּו. ׁשביעית ּדין ּובטל ּפרֹותיו, ְִִִִִֵֶַָָהֹוציא

.ÁÈ- החרּובין ּבּׁשביעית? האילן קֹוצצין אין ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומאימתי
הענפים]מּׁשּיׁשלׁשלּו מּׁשּיּגרעּו[שיגדלו - והּגפנים [שיהיו, ְְְְְְִִִִֶֶַַָָ
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.ËÎ- ּבּׁשביעית ּוזרעּה יׂשראל, ּבארץ קרקע ׁשּקנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי
עֹוברי מּפני אּלא הּספיחין, על ּגזרּו ׁשּלא מּתרין; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּפרֹותיה
עליהן. ׁשּנגזר ּכדי הּׁשביעית על מצּוין אינן והּגֹוים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻעברה,

.Ïעליהן מֹוׁשיבין - לּספר הּסמּוכֹות יׂשראל ארץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָעירֹות
ׁשביעית ּפרֹות ויבּוזּו ּגֹוים יפּוצּו ׁשּלא ּכדי .ׁשֹומר, ְְְִִִֵֵֵֶָָֹ

ה ¤¤ּפרק

ּולסיכה,‡. ולׁשתּיה, לאכילה, נּתנּו ׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָּפרֹות
הּׁשמּועה מּפי ולצביעה; הּנר, ממשהּולהדלקת [מסורת ְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

צבע.רבינו] ּבּה ולצּבע הּנר להדלקת אף "ּתהיה", ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלמדּו:
לאכל·. ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל ּכיצד? ולׁשתּיה ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכילה

ׁשני. ּומעׂשר ּתרּומה ּכדין לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָולׁשּתֹות
ּבתרּומה‚. מׁשּנה ׁשאינֹו ּכדר מּברּיתן, ּפרֹות יׁשּנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹולא

מבּׁשל;ּומעׂשר אֹותֹו יאכל לא חי, להאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר : ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻ
,לפיכ חי. אֹותֹו אֹוכלין אין מבּׁשל, להאכל ׁשּדרּכֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻודבר
ׁשּנפסד ּתבׁשיל לאכל מּטּפל אינֹו ּבהמה. אכלי ׁשֹולקין ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאין

ּומעׂשר. ּבתרּומה אֹוכל ׁשאינֹו ּכדר ׁשעּפׁשה, ואין„.והּפת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
יביאּנּו ׁשּלא ּתרּומה, ׁשל ּבׁשמן ׁשביעית ׁשל ירק ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמבּׁשלין

ּפסּול לאלידי ׁשהרי מּתר, - מּיד ואכלֹו מעט ּבּׁשל ואם ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ
ּפסּול. לידי לבֹוא ּכדי ְְִִִֵֵָהּניחֹו

לבהמה‰. אֹותן מאכילין אין אדם, למאכל המיחדים ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּפרֹות
הּתאנה, לתחת מאליה הּבהמה הלכה ּולעֹופֹות; ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלחּיה

להחזירּה אֹותֹו מחּיבין אין - "ולבהמּתואכלה ׁשּנאמר: , ְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָ
לאכל". ּתבּואתּה כל ּתהיה ּבארצ אׁשר ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹולחּיה

.Âיין יסּו לא ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר לסּו ּכיצד? ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹלסיכה
אתוׁשמן יפּטם ולא הּׁשמן. את הּוא ס אבל [וחמץ], ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
מּבחּוץ,[בבשמים]הּׁשמן הּוא ס אבל ּבּמרחץ; יסּו ולא , ְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹ

ְְִָונכנס.
.Êחֹוסמין אין - ׁשביעית ׁשל סותמים]וׁשמן [חוריםּבֹו[- ְְְִִִֵֶֶֶ

סכיןשל] ואין וסנּדל. מנעל ּבֹו סכין ואין וכירים, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּתּנּור
ּבידים מׁשפׁשפֹו ּבׂשרֹו, על נפל טמאֹות; ּבידים ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָאֹותֹו
רגלֹו הּוא ס אבל הּמנעל, ּבתֹו רגלֹו יסּו ולא ְְְְְְֲִֵַַַָָָָֹטמאֹות.

וסך הּמנעל. קטבּוליאולֹובׁש ּגּבי על ּומתעּגל [טבלהּגּופֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ
.לסיכה]

.Áׁשביעית ּבׁשמן הּנר את ׁשּמדליק ּכיצד? הּנר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלהדלקת
ּבׁשמן ׁשמן ׁשהחליף אֹו אחר, ׁשמן ּבֹו ולקח מכרֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעצמֹו;
ׁשביעית ּבדמי מדליקין ׁשאין ּבהדלקה; אסּורין ׁשניהן -. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבנר. מדליקֹו אּלא הּמדּורה, לתֹו הּׁשמן יּתן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹולא
.Ëּפי על אף - ּבהן לצּבע ׁשּדרּכן ּדברים ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלצביעה

צֹובעין לא אבל לאדם; ּבהן צֹובעין אדם, מאכלי ְְְֲֳִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹׁשהן
קדּׁשת ׁשאין - ּבהמה מאכלי אפּלּו ׁשביעית, מּפרֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻלבהמה

ּבהמה צבעי על חלה .ׁשביעית ְְְִִִֵֵַָָָ
.Èואהל ּברית ּכגֹון ּכבסים, צמחים]מיני קדּׁשת[מיני - ְְְְִִִֵַָָָֹֻ

ׁשּבת "והיתה ׁשּנאמר: ּבהן, ּומכּבסין עליהן, חלה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשביעית
ּבפרֹות מכּבסין אין אבל צרכיכם. לכל - לכם" ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהארץ

מלּוגמה עֹוׂשין ואין "והיתה[תרופה]ׁשביעית, ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָ
ולא לזּלּוף, ולא למלּוגמה, לא לאכלה", לכם הארץ ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשּבת

מקיא]להקיא שע"י משקה למׁשרה[מין ולא פשתן, לשרות -] ְְְְִִָָֹ
לכביסהביין] ולא ,. ְְִִָֹ

.‡Èׁשביעית ּבפרֹות אמרּו ּגדֹול מיחדּכלל ׁשהּוא ּכל : ְְְְְִִֵֶָָָָֹֻ
אין - ּבהן וכּיֹוצא וענבים ּותאנים חּטים ּכגֹון אדם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלמאכל
לאדם, ואפּלּו ּבהן וכּיֹוצא רטּיה אֹו מלּוגמה מּמּנּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָעֹוׂשין
לאכלה יהיה לכם, מיחד ׁשהּוא ּכל לאכלה", "לכם ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּנאמר:
קֹוצים ּכגֹון אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו וכל לרפּואה; ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹֻולא
לא אבל לאדם, מלּוגמה מהן עֹוׂשין - הרּכים ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹודרּדרים
ּכגֹון לבהמה, ולא לאדם לא מיחד ׁשאינֹו וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹֹֹֻלבהמה.
חׁשב ּבמחׁשבּתֹו: ּתלּוי הּוא הרי - והּקרנית והאזֹוב ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָהּסיאה
הּוא הרי לאכילה, עליו חׁשב ּכעצים; הּוא הרי לעצים, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעליו
נֹותנין - ּבהמה ּולמאכל אדם למאכל עליו חׁשב ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָָּכפרֹות;
וחמרי מלּוגמה, מהן עֹוׂשין ׁשאין אדם, מאכל חמרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻעליו

אֹותן. ׁשֹולקין ׁשאין ּבהמה, ְְֲִֵֵֶַַָָמאכל
.·Èאכלי ּבהם ולּקח ּבהמה, ואכלי אדם אכלי למּכר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֻמּתר
ּבהמהאדם אכלי ּבהם לּקח ּבהמה, אכלי מֹוכרין אין אבל . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָ

ּבהם לּקח אדם, אכלי מֹוכרין ׁשאין לֹומר צרי ואין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת,
ּבאכלי אדם אכלי החליף אֹו ּבהן, לקח ואם ּבהמה; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאכלי
מלּוגמה מהם עֹוׂשין ׁשאין אדם, ּכאכלי הם הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּבהמה

ְָָלאדם.
.‚È- ׁשביעית לחּוצהּפרֹות מהארץ אֹותן מֹוציאין אין ְְִִִִֵֵֵֶָָָָ

לסּוריה ואפּלּו דוד]לארץ, שכבש מאכילין[מקומות ואין . ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָ
ׂשכיר אֹו ׁשּבת, ׂשכיר היה ואם לׂשכיר; ולא לגֹוי, ְְְְְְִִִִַָָָָָֹאֹותן
הּוא הרי - עליו מזֹונֹותיו ׁשּקּצץ אֹו חדׁש, ׂשכיר אֹו ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשנה,

האכסניא את ּומאכילין אֹותֹו. ּומאכילין ּביתֹו, חילּכאנׁשי -] ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ׁשביעית.המלך] ְִִֵּפרֹות

.„Èׁשּזה מּפני ׁשביעית, ּפרֹות לאּׁשה ּפֹוסקין ּדין ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָאין
ּבעלּה מּׁשל היא נּזֹונת אבל ׁשביעית; מּפרֹות חֹוב .ּכמׁשּלם ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָ

.ÂË:ׁשּנאמר - ּבסר ּכׁשהן ׁשביעית ּפרֹות אֹוספין ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹאין
ּתבּואתּה" את ּתבּואה;"ּתאכלּו ׁשּתעׂשה עד נאכלת אינּה , ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשאֹוכל ּכדר ּפּגין, ּכׁשהן ּבּׂשדה מעט מהן אֹוכל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאבל
ׁשּיּגיעּו עד ּביתֹו, ּבתֹו לאכל יכנס ולא ׁשבּוע. ׁשני ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבׁשאר

הּמעׂשרֹות. ְְַַַַלעֹונת
.ÊËּבּׂשדה האילן ּפרֹות לאכל מּתר יהיה ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומאימתי

מּׁשּיזריחּו - ּתאנים ׁשל הּפּגין אֹוכל[יבהיקו]ּבּׁשביעית? , ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַ
מּׁשּיֹוציא - והּבסר ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשדה; ּפּתֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבהן

מ - הּזיתים ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשדה; אכלֹו ּׁשּיכניסּומים, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
הכניסּו ּבּׂשדה; ואֹוכל ּפֹוצע ׁשמן, רביעית זיתים ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָסאה
להכניס מּתר - ׁשליׁש הכניסּו ּבּׂשדה; וס ּכֹותׁש לג, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹֻחצי

הּמעׂשרֹות. לעֹונת הּגיעּו ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַלביתֹו,
.ÊÈ.ּפרי ׁשּיהיה קדם ּבּׁשביעית, לעצים אילנֹות לקץ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻמּתר

מפסיד ׁשהרי אֹותֹו, יקץ לא - ּפרי לעׂשֹות מּׁשּיתחיל ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹאבל
לאכלה" "לכם ונאמר: הֹוציאהאכל, ואם להפסד. ולא , ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשהרי אֹותֹו; לקץ מּתר - הּמעׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֻּפרֹות
מּמּנּו. ׁשביעית ּדין ּובטל ּפרֹותיו, ְִִִִִֵֶַָָהֹוציא

.ÁÈ- החרּובין ּבּׁשביעית? האילן קֹוצצין אין ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומאימתי
הענפים]מּׁשּיׁשלׁשלּו מּׁשּיּגרעּו[שיגדלו - והּגפנים [שיהיו, ְְְְְְִִִִֶֶַַָָ
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גרעינים] מּׁשּינצּובהם - והּזיתים הניצנים], ּוׁשאר[שיראו , ְְִִֵֵֶַָָ
הּכפנּיֹות את קֹוצצין ואין ּבסר. מּׁשּיֹוציאּו - האילנֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכל

בשלו] שלא ואם[תמרים ּפרי; הפסד ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַּבּׁשביעית,
אֹותן לקץ מּתר ׁשיצין, אּלא ּתמרים להעׂשֹות ּדרּכן ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻאין

ְִַּכפנּיֹות.
.ËÈראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשביעית, ׁשל וקׁש ּתבן ׂשֹורפין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאין

ּבהמה ּובזּוגיןלמאכל ּבגפת מּסיקין אבל ענבים]; פסולת -] ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָ
ׁשביעית. ְִִֶׁשל

.Îּבּה לרחץ מּתר ׁשביעית, ׁשל וקׁש ּבתבן ׁשהּסקה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻמרחץ
ּבּה לרחץ אסּור הּוא, חׁשּוב אדם ואם יּסיקּוּבׂשכר; ׁשּמא - ְְְִִִֶַָָָָָָָָֹ

ונמצאּו ּבׁשבילֹו, נֹודף ריחּה להיֹות ּכדי אחרים ּדברים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵָָָּבּה
ׁשביעית ּפרֹות .מפסידין ְְִִִִֵַ

.‡Îקדּׁשת אין לזרים, ּבתרּומה ׁשּמּתרין והּגרעינין ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֻֻהּקלּפין
ראּויין ּכן אם אּלא ּכעצים, הן והרי עליהם; חלה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָׁשביעית

והּקֹורלצביעה לאכילה]. ראוי רך ובעודו הדקל קדּׁשת[ראש , ְְְִִַַָֻ
עליו. חלה ְִִָָָָׁשביעית

.·Îאם - הּתבׁשיל לתֹו ּונתנן ׁשביעית, ׁשל ּתבלין ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָהּצֹורר
ּבהן נׁשאר ואם ּדבר; לכל מּתרין אּלּו הרי טעמן, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבטל

ׁשביעית ּבקדּׁשת הן עדין .טעם, ְְֲִִִִֵַַַַֻ
.‚Îולא הּכר, לתֹו לא ׁשביעית ׁשל וקׁש ּתבן נֹותנין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹאין

הּטיט; ּכמבערלתֹו זה הרי נתן, ׁשהּסיקּוהּוואם ּתּנּור . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
רביעה ּומּׁשּתרד יּוצן; ׁשביעית, ׁשל ּובקׁש גשמים]ּבתבן -] ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

ׁשל ּובקׁש ּבתבן וׂשֹורפין נהנין ׁשביעית, ּבמֹוצאי ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשנּיה
ְִִׁשביעית.

ה'תשע"ב מנחםֿאב ו' רביעי יום

ו ¤¤ּפרק

ׁשביעית‡. ּבפרֹות סחֹורה עֹוׂשין מעטאין למּכר רצה ואם ; ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹ
ּכפרֹות הן הרי הּדמים, ואֹותן מֹוכר. ׁשביעית, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָמּפרֹות
ואֹותֹו ׁשביעית. ּבקדּׁשת ויאכל מאכל, ּבהן יּלקח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשביעית:

ּכׁשהיה. ּבקדּׁשתֹו הּוא הרי הּנמּכר, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻהּפרי
מּקלּפי·. יצּבע ולא ּומֹוכר, ׂשדה ירקֹות לֹוקח יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹלא

ׁשביעית ּבפרֹות סחֹורה עֹוׂשה ׁשּזה מּפני - ּבׂשכר .ׁשביעית ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָ
והּדמים הּמֹותר, למּכר מּתר - והֹותיר לאכל, ירקֹות ְְְְֱִִִֶַַַָָָָָֹֹֻלקח
ּבן אֹו ּבנֹו מהם ולקח לעצמֹו, ירקֹות לּקט אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשביעית;

ׁשביעית. ּדמי והּדמים מּתר, זה הרי - ּומכר ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻּבּתֹו
ּבמּדה‚. לא אֹותן מֹוכרין אין - ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶָָֹּכׁשּמֹוכרין

ּבפרֹות ּכסֹוחר יהיה ׁשּלא ּכדי ּבמנין, ולא ּבמׁשקל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹולא
אכסרה ׁשּמֹוכר הּמעט מֹוכר אּלא השערה]ׁשביעית; פי ,[על ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

אחר. אכל ּבהן לקנֹות הּדמים ולֹוקח הפקר, ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלהֹודיע
אכסרה,„. ּבּׁשּוק למּכר לּבית, להאגד ׁשּדרּכן ּדברים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹואֹוגד

- לּׁשּוק ׁשאֹוגדין ּכדר לא לּבית, להביא ׁשאֹוגדין ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹּכדר
להאגד ּדרּכן ׁשאין ּודברים ּבצמצּום; ּכמֹוכר יהיה ׁשּלא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכדי

אֹותן יאגד לא לּׁשּוק, .אּלא ֱֶֶַָָֹֹ
נמּכרים‰. יהיּו לא - לארץ ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּפרֹות

אכסרה; הארץ ּכפרֹות אּלא ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל, אֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָּבמּדה,
לארץ, מחּוצה ׁשהן נּכרים היּו .מּתרואם ְִִִִֵֶֶָָָָָָֻ

.Âיצא - הּקדׁש את ׁשהּפֹודה מּבהקּדׁש: ּבּׁשביעית ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹחמר
ּכן; אינּה והּׁשביעית ּתחּתיו. הּדמים ויּתפׂשּו לחּלין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻהּקדׁש
ּכפרֹות ויעׂשּו הּדמים יּתפׂשּו - ׁשביעית ּפרֹות הּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּלא
ׁשאר ּכפרֹות ונעׂשּו נתחּללּו לא עצמן והּפרֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹׁשביעית,

ּולפיהּׁשנים לעֹולם. ּתהי ּבהויתּה "ּתהיה", ּבּה: ׁשּנאמר , ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
האחרֹון אֹומר: נמצאת ּדמיה. את ּתֹופׂשת 'קדׁש', ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנקראת

ׁשהיה. ּכמֹו הּוא הרי עצמֹו והּפרי ּבּׁשביעית, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָנתּפׂש
.Êנעׂשה - ּבׂשר ּבדמיהן אֹו ׁשביעית ּבפרֹות לקח ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?

לבער וצרי ׁשביעית; ּכפרֹות ואֹוכלֹו הּפרֹות, ּכאֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּבׂשר
ּבדמיו אֹו ּבׂשר ּבאֹותֹו לקח ׁשביעית. ּבעּור ּבׁשעת ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשניהן
ּבדמיהן אֹו ּבּדגים לקח הּדגים. ונתּפׂשּו הּבׂשר, יצא - ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּדגים
ּדבׁש ּבדמיו אֹו ּבּׁשמן לקח ׁשמן. ונתּפׂש ּדגים, יצאּו - ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשמן
הראׁשֹונֹות הּפרֹות לבער וצרי ּדבׁש. ונתּפׂש ׁשמן, יצא -ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ואין ׁשביעית; ּפרֹות ׁשּמבערין ּכדר האחרֹון, הּדבׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָעם

מלּוגמה מּׁשניהן ּכׁשאר[תרופה]עֹוׂשין אֹותן, מפסידין ולא ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹ
ׁשביעית. ְִִֵּפרֹות

.Áמתחּללת ׁשביעית -]אין הכסף על קדושה להתפיס -] ְְִִִֵֶֶַ
מּקח ּדר מכירה]אּלא באמצעות אמּורים?[- ּדברים ּבּמה . ְֲִִִֶֶֶֶַָָָ

ׁשני ּבפרי אבל ראׁשֹון; שביעיתּבפרי פירות תמורת [שנקנה ְְֲִִִִִִֵָ
דמיו] חּלּול.או ּדר ּבין מּקח ּדר ּבין מתחּלל -ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ

.Ëׁשנית הּנלקח ּפרי שני']ּוכׁשּמחּללין 'פרי מחּללין[- אין , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָ
מהם ויגּדל יּניחם, ׁשּמא - חּיים ועֹוף חּיה ּבהמה על ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹותֹו
אֹותן מחּללין אבל עצמּה. ׁשביעית לֹומר צרי ואין ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָעדרים;

הּׁשחּוטין. על ְִֵַַַהּפרֹות
.Èעֹוׂשין ואין החֹוב, את מהם ּפֹורעין אין - ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַּדמי

ׁשֹוׁשבינּות בניו]ּבהן למשיא מידידים תמיכה ואין[דמי , ְְִֵֶָ
לענּיים צדקה מהן ּפֹוסקין ואין ּתגמּולין, מהן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמׁשּלמין
ּגמילּות ׁשל ּדברים מהן מׁשּלחין אבל הּכנסת; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבבית

להֹודיע וצרי קדושתן]חסדים, על לֹוקחין[שישמרו אין וכן . ְְְְֲִִִִֵֵַָָ
לקח, ואם טמאה; ּובהמה וקרקעֹות עבדים ש:]מהן [קנסהו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּכנגּדן אחרים]יאכל ואין[פירות ׁשני. ּבמעׂשר ׁשעֹוׂשה ּכדר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ואם ואׁשמֹות; חּטאֹות ויֹולדֹות, וזבֹות זבים קּני מהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָמביאין
ׁשל ּבׁשמן ועֹורֹות ּכלים סכין ואין ּכנגּדן. יאכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹהביא,

ּכנגּדן. יאכל ,ס ואם ְְְְִִִֶַָָֹׁשביעית;
.‡Èו לּסּפן, ולא לּסּפר, ולא לּבּלן, לא מהן נֹותנין לאאין ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹֹ

הּבֹור מן מים ׁשּדֹולה למי הּוא נֹותן אבל האּמנין; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלׁשאר
מים אֹותֹו מּדמיהןלהׁשקֹות אֹו ׁשביעית מּפרֹות לּתן ּומּתר . ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֻ

חּנם. מּתנֹות ְְִִַָָֻלאּמנין,
.·È- הּיֹום' ירק לי ולּקט זה, אּסר ל 'הא לּפֹועל: ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר

מּתר מהׂשכרֹו ּבכל מֹוציאֹו אּלא - ׁשביעית ּכדמי ואינֹו ; ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻ
ׁשביעית. ּכדמי ׂשכרֹו להיֹות הּפֹועל את קנסּו ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּׁשּירצה,
ּכדמי זה הרי - ירק' הּיֹום ּבֹו לי 'לּקט לֹו: אמר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָואם
ּכפרֹות ּוׁשתּיה, ּבאכילה אּלא מֹוציאֹו ואינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָׁשביעית;

ְִִׁשביעית.
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.‚Èׁשביעית מלאכת ׁשביעית ּבפרֹות העֹוׂשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָהחּמרים
ּכדמי ׂשכרן הרי - מּדי יֹותר ׁשהביאּו ּכגֹון ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהאסּורה,

ּבׂשכרׁשביעית קנסּו מה ּומּפני להם. קנס זה ודבר ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
מעט הּפֹועל ׁשּׂשכר מּפני הּפֹועל? ּבׂשכר קנסּו ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹהחּמרין,

חּייו ּכדי מּׁשּום ּבֹו, קנסּו לא .[פרנסתו]- ְְִֵַָָֹ
.„Èּבׁשעת לֹו ואמר ּבפּונדיֹון, ּכּכר הּנחּתֹום מן ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָהּלֹוקח

מּתר; זה הרי - 'ל אביא ׂשדה, ירקֹות 'ּכׁשאלּקט ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻלקיחה:
סתם מּמּנּו לקח ואם ׁשביעית. ּכפרֹות הּוא הרי הּכּכר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָואֹותֹו
מּדמי חֹוב ּפֹורעין ׁשאין ׁשביעית; מּדמי יׁשּלם לא -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַֹ

.ׁשביעית ְִִ
.ÂËּבטֹובה ׁשביעית ּפרֹות לבאֹוכלין טובה עלים,[להוקיר ְְְִִִֵָ

סחורה] משום בזה ּבטֹובהואין וׁשּלא כהפקר], ברצונם .[שלא ְְֶָֹ
עּמֹו ׁשעׂשה ּכמי ׁשביעית, ּפרֹות לֹו ׁשּיּתן ּבטֹובה? ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכיצד
עּמֹו ׁשעׂשה ּכמי לאכל, לגּנתֹו ׁשּיכניסֹו אֹו לֹו, ׁשּנתן ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹטֹובה
לֹו ׁשּנפלּו אֹו ּבמּתנה, ׁשביעית ּפרֹות לֹו ׁשּנתנּו ּומי ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָטֹובה.
אֹותן ׁשאֹוסף ּפרֹות ׁשאֹוכל ּכדר אֹוכלם, זה הרי - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻּבירּׁשה

הּׂשדה. מן ּבעצמֹו ְְִֶַַָהּוא
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ׁשאֹותֹו‡. זמן ּכל אּלא מהן אֹוכלין אין - ׁשביעית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפרֹות
ּבּׂשדה מצּוי ּבארצהּמין אׁשר ולחּיה ולבהמּת" ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אּתה הּׂשדה, מן זה מּמין אֹוכלת ׁשחּיה זמן ּכל ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּתהיה",
אֹותֹו לבער חּיב - הּׂשדה מן לחּיה ּכלה ּׁשּבּבית; מּמה ְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאֹוכל

ׁשביעית. ּפרֹות ׁשל ּבעּור הּוא וזה הּבית, מן ְְִִִִִִֵֶֶַַַהּמין
ּגרֹוגרֹות·. לֹו ׁשהיּו הרי מיובשות]ּכיצד? ׁשל[תאנים ְֲֵֵֶֶַָָ

ּבאילנֹות ׁשהּתאנים זמן ּכל מהן אֹוכל - ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשביעית
הּגרֹוגרֹות מן לאכל אסּור - הּׂשדה מן הּתאנים ּכלּו ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּׂשדה.

אֹותן. מבער אּלא ְִֵֶֶַַַָָׁשּבּבית,
לכל‚. סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון מחּלקן מרּבין, ּפרֹות לֹו ְְְְְְִֵַָָָָֹֻהיּו

ואחד ּביןאחד לענּיים ּבין הּבעּור, אחר לאכל ואסּור . ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׂשֹורף - הּבעּור ּבׁשעת אֹוכלין מצא לא ואם ְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹלעׁשירים;

ׁשּמאּבד.ּב ּדבר ּבכל מאּבד אֹו לּים, מׁשלי אֹו אׁש, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הּגּנֹות„. מן הענבים וכלּו ׁשביעית, ׁשל צּמּוקין לֹו ְְֲִִִִִִִֶַָָָָהיּו

ּבּגפנים ענבים יׁש ׁשעדין ּפי על אף - הפקר ׁשהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוהּפרּדסים
אּלּו ענבים מּפני הּצּמּוקין מן אֹוכל אינֹו - החצרֹות ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָׁשּבתֹו
ענבים יׁש אם אבל לחּיה. מצּויין ׁשאינם לפי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבחצר,
אֹוכל זה הרי הּׁשנה, ּבסֹוף אּלא נגמרין ׁשאינם ּביֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָקׁשים

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילם. הּצּמּוקין .מן ְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ
לֹו‰. והיה ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשּתי ּפרֹות עֹוׂשה ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאילן

ׁשּפרֹות זמן ּכל מהן אֹוכל זה הרי - הראׁשֹונֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמּפרֹותיו
אבל ּבּׂשדה; הּמין מאֹותֹו ׁשהרי ּבּׂשדה, מצּויֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנּיֹות
לפרֹות ּדֹומין ׁשהן מּפני ּבׁשבילן, אֹוכלין אין - הּסתו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָּפרֹות

אחרת ׁשנה .ׁשל ֶֶֶַָָ
.Âׁשלׁשה אחת[מיני]הּכֹובׁש ּבחבית זמןּכבׁשים אחד [שכל ְְְִִֵַַַָָָֹ

שונה] מןביעורו מינֹו יבער הּׂשדה, מן מינֹו ׁשּכלה ּכל -ְִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּבּה התחיל ואם מהחבית]החבית; לאכול הּכל[- הרי , ְְֲִִִִֵֶַָָֹ

ּבהמה אכלי מבער ּכ אדם, אכלי ׁשּמבער ּוכׁשם ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכמבער.

מן הּמין אֹותֹו ּכלה אם לבהמה, מאכיל ואינֹו הּבית; ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָמן
ֶַָהּׂשדה.

.Êהּדמים את מבערין ּכ הּפרֹות, את ׁשּמבערין .ּוכׁשם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
אֹוכל הּוא והרי ׁשביעית, ׁשל רּמֹונים ׁשּמכר הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?
מן אצלֹו ונׁשאר ׁשּבּׂשדה, האילן מן הרּמֹונים וכלּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן,

לבער. חּיב - ּבהן ׁשּמכר ְִֵֶֶַַַַָָָָהּדמים
.Áׁשלׁש מזֹון ּומחּלקן מאכלֹות, ּבהן קֹונה עֹוׂשה? ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹּכיצד

אם הּמלח, לים הּמעֹות יׁשלי אֹו ואחד; אחד לכל ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָסעּודֹות
אֹוכלין. מצא ְִָָֹלא

.Ëוהּׁשפלה ההר - ּכּלּה יהּודה ארץ לּבעּור: ארצֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשלׁש
ׁשפלת והר לד ׁשפלת - ּכּלֹו הּירּדן עבר אחת; ארץ ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻוהעמק,
ּגליל - ּכּלֹו והּגליל אחת; ארץ הּים, עם חֹורֹון ּומּבית ְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻלד

אחת ארץ טבריה, ּותחּום הּתחּתֹון וגליל ואֹוכליןהעליֹון . ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּבּה. האחרֹון ׁשּיכלה עד מּׁשלׁשּתן, ואחת אחת ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּבכל

.Èזמן ּכל מהן אֹוכל - יהּודה ּבארץ ּפרֹות לֹו היּו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד?
לֹו היּו אם וכן ּכּלּה; יהּודה ארץ ּבכל הּמין מאֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּיׁש
ארץ ּבכל הּמין מאֹותֹו ׁשּיׁש זמן ּכל מהן אֹוכל - ּגליל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּפרֹות

הּירּדן. ּבעבר וכן ּכּלּה; ְְְִֵֵֵֶַַַָָֻהּגליל
.‡Èלחרּובין אחת ּכארץ חׁשּובֹות ּכּלן אּלּו, ארצֹות ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֻוׁשלׁש

ולּתמרים האחרֹוןולּזיתים ׁשּיכלה עד ּבּתמרים, ואֹוכלין . ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּבּזיתים אֹוכלין וכן הּפּורים. עד ּכֹולה? הּוא ואימתי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּבֹו;
ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל הּפסח עד ּובענבים העצרת, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעד

החנּכה. עד ְֲַַַָָֻּובּגרֹוגרֹות
.·È,ּכלּו ׁשּלא למקֹום ׁשּכלּו מּמקֹום ׁשביעית ּפרֹות ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹהּמֹולי

לבער חּיב - ׁשּכלּו למקֹום ּכלּו ׁשּלא מּמקֹום לפיאֹו ; ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשהל מקֹום וחמרי מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻׁשּנֹותנין
מתּבערין - לארץ לחּוצה ׁשּיצאּו הארץ ּופרֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָלׁשם.

למקֹום. מּמקֹום יעבירם ולא ְְְֲִִִֵַָָָֹּבמקֹומן,
.‚Èאֹו אדם, מאכל ׁשהּוא ּכל ּבּׁשביעית: אמרּו ּגדֹול ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹּכלל

ּבארץ מתקּים אינֹו אם - הּצֹובעין מּמין אֹו ּבהמה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמאכל
לדמיו ויׁש ּבּבעּור וחּיב ׁשביעית, ּולדמיו ׁשביעית לֹו יׁש -ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ

הּדנּדּנה ועלי הּׁשֹוטה הּלּוף עלי ּכגֹון מנטה]ּבעּור. [נענע, ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָ
מאכל והּדרּדרין, החֹוחים ּוכגֹון אדם; מאכל ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהעלׁשין,

הּצֹובעין מּמין וקֹוצה, אּסטס ּוכגֹון היההּבהמה; ואם . ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ
אף - הּצֹובעין מּמין והרכּפה הּפּואה ּכגֹון ּבארץ, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמתקּים
ולא ּבעּור לֹו אין - ׁשביעית ּולדמיו ׁשביעית לֹו ׁשּיׁש ּפי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹעל
ּבֹו וצֹובעין נהנין אּלא ּבארץ, מתקּים ׁשהרי ּבעּור, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלדמיו

הּׁשנה. ראׁש ַַָָֹעד
.„È,ּבהמה למאכל ולא אדם למאכל לא מיחד ׁשאינֹו ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֻוכל

יׁש לעצים, ואינֹו הֹואיל - הּצֹובעין מּמין ׁשביעיתואינֹו לֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַ
אף ּבעּור, לדמיו ולא ּבעּור לֹו אין אבל ׁשביעית. ְְְְֲִִִִֵַָָָָָֹּולדמיו
עד ּבדמיו אֹו ּבֹו נהנין אּלא ּבארץ; מתקּים ׁשאינֹו ּפי ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל

הּׁשנה הּדנּדּנהראׁש ועּקר הּׁשֹוטה, הּלּוף עּקר ּכגֹון ,[נענע]; ְְְִִֶַַַַַַַַָָָֹ
עשב]והעקרבנין .[מין ְְְִַָָ

.ÂËוהּנץ רּמֹון והּגרעינין[הפרח]קלּפי אגֹוזים, קלּפי ׁשּלֹו, ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַ
ּבעּור להם אין אבל ׁשביעית; ולדמיהם ׁשביעית להם יׁש -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

זרדים לּולבי לדמיהם. מהכרם]ולא שחתכו ענפים ,[ראשי ְְְְִִֵֵֶָֹ
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.‚Èׁשביעית מלאכת ׁשביעית ּבפרֹות העֹוׂשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָהחּמרים
ּכדמי ׂשכרן הרי - מּדי יֹותר ׁשהביאּו ּכגֹון ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהאסּורה,

ּבׂשכרׁשביעית קנסּו מה ּומּפני להם. קנס זה ודבר ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
מעט הּפֹועל ׁשּׂשכר מּפני הּפֹועל? ּבׂשכר קנסּו ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹהחּמרין,

חּייו ּכדי מּׁשּום ּבֹו, קנסּו לא .[פרנסתו]- ְְִֵַָָֹ
.„Èּבׁשעת לֹו ואמר ּבפּונדיֹון, ּכּכר הּנחּתֹום מן ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָהּלֹוקח

מּתר; זה הרי - 'ל אביא ׂשדה, ירקֹות 'ּכׁשאלּקט ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻלקיחה:
סתם מּמּנּו לקח ואם ׁשביעית. ּכפרֹות הּוא הרי הּכּכר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָואֹותֹו
מּדמי חֹוב ּפֹורעין ׁשאין ׁשביעית; מּדמי יׁשּלם לא -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַֹ

.ׁשביעית ְִִ
.ÂËּבטֹובה ׁשביעית ּפרֹות לבאֹוכלין טובה עלים,[להוקיר ְְְִִִֵָ

סחורה] משום בזה ּבטֹובהואין וׁשּלא כהפקר], ברצונם .[שלא ְְֶָֹ
עּמֹו ׁשעׂשה ּכמי ׁשביעית, ּפרֹות לֹו ׁשּיּתן ּבטֹובה? ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכיצד
עּמֹו ׁשעׂשה ּכמי לאכל, לגּנתֹו ׁשּיכניסֹו אֹו לֹו, ׁשּנתן ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹטֹובה
לֹו ׁשּנפלּו אֹו ּבמּתנה, ׁשביעית ּפרֹות לֹו ׁשּנתנּו ּומי ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָטֹובה.
אֹותן ׁשאֹוסף ּפרֹות ׁשאֹוכל ּכדר אֹוכלם, זה הרי - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻּבירּׁשה

הּׂשדה. מן ּבעצמֹו ְְִֶַַָהּוא

ז ¤¤ּפרק

ׁשאֹותֹו‡. זמן ּכל אּלא מהן אֹוכלין אין - ׁשביעית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפרֹות
ּבּׂשדה מצּוי ּבארצהּמין אׁשר ולחּיה ולבהמּת" ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אּתה הּׂשדה, מן זה מּמין אֹוכלת ׁשחּיה זמן ּכל ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּתהיה",
אֹותֹו לבער חּיב - הּׂשדה מן לחּיה ּכלה ּׁשּבּבית; מּמה ְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאֹוכל

ׁשביעית. ּפרֹות ׁשל ּבעּור הּוא וזה הּבית, מן ְְִִִִִִֵֶֶַַַהּמין
ּגרֹוגרֹות·. לֹו ׁשהיּו הרי מיובשות]ּכיצד? ׁשל[תאנים ְֲֵֵֶֶַָָ

ּבאילנֹות ׁשהּתאנים זמן ּכל מהן אֹוכל - ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשביעית
הּגרֹוגרֹות מן לאכל אסּור - הּׂשדה מן הּתאנים ּכלּו ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּׂשדה.

אֹותן. מבער אּלא ְִֵֶֶַַַָָׁשּבּבית,
לכל‚. סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון מחּלקן מרּבין, ּפרֹות לֹו ְְְְְְִֵַָָָָֹֻהיּו

ואחד ּביןאחד לענּיים ּבין הּבעּור, אחר לאכל ואסּור . ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׂשֹורף - הּבעּור ּבׁשעת אֹוכלין מצא לא ואם ְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹלעׁשירים;

ׁשּמאּבד.ּב ּדבר ּבכל מאּבד אֹו לּים, מׁשלי אֹו אׁש, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הּגּנֹות„. מן הענבים וכלּו ׁשביעית, ׁשל צּמּוקין לֹו ְְֲִִִִִִִֶַָָָָהיּו

ּבּגפנים ענבים יׁש ׁשעדין ּפי על אף - הפקר ׁשהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוהּפרּדסים
אּלּו ענבים מּפני הּצּמּוקין מן אֹוכל אינֹו - החצרֹות ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָׁשּבתֹו
ענבים יׁש אם אבל לחּיה. מצּויין ׁשאינם לפי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבחצר,
אֹוכל זה הרי הּׁשנה, ּבסֹוף אּלא נגמרין ׁשאינם ּביֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָקׁשים

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילם. הּצּמּוקין .מן ְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ
לֹו‰. והיה ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשּתי ּפרֹות עֹוׂשה ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאילן

ׁשּפרֹות זמן ּכל מהן אֹוכל זה הרי - הראׁשֹונֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמּפרֹותיו
אבל ּבּׂשדה; הּמין מאֹותֹו ׁשהרי ּבּׂשדה, מצּויֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנּיֹות
לפרֹות ּדֹומין ׁשהן מּפני ּבׁשבילן, אֹוכלין אין - הּסתו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָּפרֹות

אחרת ׁשנה .ׁשל ֶֶֶַָָ
.Âׁשלׁשה אחת[מיני]הּכֹובׁש ּבחבית זמןּכבׁשים אחד [שכל ְְְִִֵַַַָָָֹ

שונה] מןביעורו מינֹו יבער הּׂשדה, מן מינֹו ׁשּכלה ּכל -ְִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּבּה התחיל ואם מהחבית]החבית; לאכול הּכל[- הרי , ְְֲִִִִֵֶַָָֹ

ּבהמה אכלי מבער ּכ אדם, אכלי ׁשּמבער ּוכׁשם ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכמבער.

מן הּמין אֹותֹו ּכלה אם לבהמה, מאכיל ואינֹו הּבית; ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָמן
ֶַָהּׂשדה.

.Êהּדמים את מבערין ּכ הּפרֹות, את ׁשּמבערין .ּוכׁשם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
אֹוכל הּוא והרי ׁשביעית, ׁשל רּמֹונים ׁשּמכר הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?
מן אצלֹו ונׁשאר ׁשּבּׂשדה, האילן מן הרּמֹונים וכלּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן,

לבער. חּיב - ּבהן ׁשּמכר ְִֵֶֶַַַַָָָָהּדמים
.Áׁשלׁש מזֹון ּומחּלקן מאכלֹות, ּבהן קֹונה עֹוׂשה? ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹּכיצד

אם הּמלח, לים הּמעֹות יׁשלי אֹו ואחד; אחד לכל ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָסעּודֹות
אֹוכלין. מצא ְִָָֹלא

.Ëוהּׁשפלה ההר - ּכּלּה יהּודה ארץ לּבעּור: ארצֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשלׁש
ׁשפלת והר לד ׁשפלת - ּכּלֹו הּירּדן עבר אחת; ארץ ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻוהעמק,
ּגליל - ּכּלֹו והּגליל אחת; ארץ הּים, עם חֹורֹון ּומּבית ְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻלד

אחת ארץ טבריה, ּותחּום הּתחּתֹון וגליל ואֹוכליןהעליֹון . ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּבּה. האחרֹון ׁשּיכלה עד מּׁשלׁשּתן, ואחת אחת ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּבכל

.Èזמן ּכל מהן אֹוכל - יהּודה ּבארץ ּפרֹות לֹו היּו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד?
לֹו היּו אם וכן ּכּלּה; יהּודה ארץ ּבכל הּמין מאֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּיׁש
ארץ ּבכל הּמין מאֹותֹו ׁשּיׁש זמן ּכל מהן אֹוכל - ּגליל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּפרֹות

הּירּדן. ּבעבר וכן ּכּלּה; ְְְִֵֵֵֶַַַָָֻהּגליל
.‡Èלחרּובין אחת ּכארץ חׁשּובֹות ּכּלן אּלּו, ארצֹות ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֻוׁשלׁש

ולּתמרים האחרֹוןולּזיתים ׁשּיכלה עד ּבּתמרים, ואֹוכלין . ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּבּזיתים אֹוכלין וכן הּפּורים. עד ּכֹולה? הּוא ואימתי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּבֹו;
ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל הּפסח עד ּובענבים העצרת, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעד

החנּכה. עד ְֲַַַָָֻּובּגרֹוגרֹות
.·È,ּכלּו ׁשּלא למקֹום ׁשּכלּו מּמקֹום ׁשביעית ּפרֹות ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹהּמֹולי

לבער חּיב - ׁשּכלּו למקֹום ּכלּו ׁשּלא מּמקֹום לפיאֹו ; ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשהל מקֹום וחמרי מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻׁשּנֹותנין
מתּבערין - לארץ לחּוצה ׁשּיצאּו הארץ ּופרֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָלׁשם.

למקֹום. מּמקֹום יעבירם ולא ְְְֲִִִֵַָָָֹּבמקֹומן,
.‚Èאֹו אדם, מאכל ׁשהּוא ּכל ּבּׁשביעית: אמרּו ּגדֹול ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹּכלל

ּבארץ מתקּים אינֹו אם - הּצֹובעין מּמין אֹו ּבהמה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמאכל
לדמיו ויׁש ּבּבעּור וחּיב ׁשביעית, ּולדמיו ׁשביעית לֹו יׁש -ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ

הּדנּדּנה ועלי הּׁשֹוטה הּלּוף עלי ּכגֹון מנטה]ּבעּור. [נענע, ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָ
מאכל והּדרּדרין, החֹוחים ּוכגֹון אדם; מאכל ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהעלׁשין,

הּצֹובעין מּמין וקֹוצה, אּסטס ּוכגֹון היההּבהמה; ואם . ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ
אף - הּצֹובעין מּמין והרכּפה הּפּואה ּכגֹון ּבארץ, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמתקּים
ולא ּבעּור לֹו אין - ׁשביעית ּולדמיו ׁשביעית לֹו ׁשּיׁש ּפי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹעל
ּבֹו וצֹובעין נהנין אּלא ּבארץ, מתקּים ׁשהרי ּבעּור, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלדמיו

הּׁשנה. ראׁש ַַָָֹעד
.„È,ּבהמה למאכל ולא אדם למאכל לא מיחד ׁשאינֹו ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֻוכל

יׁש לעצים, ואינֹו הֹואיל - הּצֹובעין מּמין ׁשביעיתואינֹו לֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַ
אף ּבעּור, לדמיו ולא ּבעּור לֹו אין אבל ׁשביעית. ְְְְֲִִִִֵַָָָָָֹּולדמיו
עד ּבדמיו אֹו ּבֹו נהנין אּלא ּבארץ; מתקּים ׁשאינֹו ּפי ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל

הּׁשנה הּדנּדּנהראׁש ועּקר הּׁשֹוטה, הּלּוף עּקר ּכגֹון ,[נענע]; ְְְִִֶַַַַַַַַָָָֹ
עשב]והעקרבנין .[מין ְְְִַָָ

.ÂËוהּנץ רּמֹון והּגרעינין[הפרח]קלּפי אגֹוזים, קלּפי ׁשּלֹו, ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַ
ּבעּור להם אין אבל ׁשביעית; ולדמיהם ׁשביעית להם יׁש -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

זרדים לּולבי לדמיהם. מהכרם]ולא שחתכו ענפים ,[ראשי ְְְְִִֵֵֶָֹ
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להן ויׁש ׁשביעית, ולדמיהם ׁשביעית להם יׁש - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָוהחרּובים
והאטדין והּבטנה, האלה, לּולבי ּבעּור. קוץ]ולדמיהן [סוג ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

ּבעּור; לדמיהן ולא להן ואין ׁשביעית, ולדמיהם להן יׁש -ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ
ּבעּור. יׁש ׁשּלהן לעלים ֲִִֵֶֶֶָָָאבל

.ÊËהאילנֹות מן ׁשּיּבֹולּו ּבעת העלין? ּבעּור ׁשעת היא ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָאיזֹו
להםׁשּלהן אין - חרּובין ועלי קנים, ועלי זיתים, עלי ; ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

וכלֹות. נֹובלֹות ׁשאינן לפי ְְְִִֵֶָָּבעּור,
.ÊÈעד ּבּׁשביעית? לחין עׂשבים מלּקט אדם יהיה מתי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָועד

הּמתיק נהור]ׁשּייבׁש סגי בלשון כך ונקרא מר, ויגּבב[פרי ; ִִִֵֶַַַָ
רביעה ׁשּתרד עד יבׁשים, גשמים]עׂשבים ּבמֹוצאי[- ׁשנּיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ְִִׁשביעית.

.ÁÈּבמֹוצאי לּפרּדסֹות להּכנס מּתרין הענּיים יהיּו מתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻועד
ׁשנּיה רביעה ׁשּתרד עד ׁשביעית? ּפרֹות לאסף .ׁשביעית, ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

È.Ëולדמיהן ׁשביעית להן יׁש והּלטם, והּכפר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּורד
העּקריןׁשביעית ּומן האילנֹות מן הּיֹוצא ׂשרף והּוא הּקטף, . ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָ
הּפּגין[גזעים] מן והּיֹוצא ׁשביעית; לֹו אין שלא, [פירות ְְִִִִֵֵַַַ

ׁשביעית.הבשילו] ּולדמיו ׁשביעית לֹו יׁש ,ְְְִִִִֵָָ
.Î- סרק ּבאילן אבל מאכל; ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָּבּמה

לֹו ויׁש ׁשּלהן, ּכפרי - העּקרין ּומן העלין מן הּיֹוצא ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאף
ׁשביעית ּולדמיו .ׁשביעית ְְְִִִִָָ

.‡Îאת ילּקט - ׁשּׁשית ׁשל ּבׁשמן ׁשביעית ורד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַהּכֹובׁש
חּיב - ׁשביעית מֹוצאי ׁשל ּבׁשמן ּכבׁשֹו מּתר. והּׁשמן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּורד,
ּבּבעּור נתחּיב ּוכבר הּוא, יבׁש הּורד ׁשהרי הּׁשמן; .לבער ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

.·Îּביין אֹו ׁשּׁשית, ּביין ׁשּכבׁשן ׁשביעית ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָחרּובין
ׁשביעית ּפרֹות טעם ׁשהרי הּיין, לבער חּיב - ׁשביעית ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמֹוצאי

מיןּבֹו - אחרֹות ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשביעית ּפרֹות הּכלל: זה .ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָ
טעם. ּבנֹותן ּבמינֹו, וׁשּלא ׁשהּוא; ּבכל ְְְְְִִֵֶֶַַָֹּבמינֹו,
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לחּזק‡. אסּור ּכ - ּבּׁשביעית הארץ לעבד ׁשאסּור ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכדר
לפי עבֹודה; ּכלי להן למּכר אֹו אֹותּה, ׁשעֹובדין יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹידי

עברה עֹוברי ידי לחּזק .ׁשאסּור ְְְֲֵֵֵֵֶַָָ
למי·. ּבּׁשביעית, למכרן רּׁשאי האּמן ׁשאין ּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻואּלּו

העל ּכליה, וכל מחרׁשה הּׁשביעית: על חׁשּוד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא
התבואה]והּמזרה ּכל[מעדר]והּדקר[לזרות הּכלל: זה . ְְְְִֶֶֶֶַַַָָ

אסּור ּבּׁשביעית, ׁשאסּורה למלאכה מיחדת ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמלאכּתֹו
ותהיה אסּורה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר ולמלאכה לחׁשּוד; ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָלמכרֹו

לחׁשּוד. למכרֹו מּתר ְְְֶֶָָָֻֻמּתרת,
ׁשאם‚. - ּכליה וכל והעגלה הּמּגל, לֹו הּוא מֹוכר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?

ואם מּתר; זה הרי מעט, העגלה על ויביא מעט ּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֻיקצר
אסּור ׂשדהּו, ּפרֹות ּכל יביא אֹו הּקֹוצרין ּכדר .יקצר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ּדבר„. אפּלּו חׁשּוד, ׁשאינֹו למי סתם למּכר ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֻּומּתר
ׁשהרי - ּבּׁשביעית האסּורה למלאכה מיחדת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמלאכּתֹו
ׁשביעית לאחר מלאכה לֹו לעׂשֹות ּבּׁשביעית, ׁשּקנה .אפׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָ

יין.‰. ּכּדי עׂשרה וחמׁש ׁשמן, ּכּדי חמּׁשה מֹוכר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּיֹוצר
ימּכר ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּזה, יתר לגֹוי למּכר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֻּומּתר

ואינֹו לארץ, ּבחּוצה ליׂשראל רּבים ּכּדים ּומֹוכר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָליׂשראל;
לארץ יביא ׁשּמא .חֹוׁשׁש ִֵֶֶָָָָ

.Âלׁשחטּה אפׁשר ׁשהרי חֹורׁשת, ּפרה לחׁשּוד ּומֹוכרּומֹוכר . ְְְֲֳֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ׁשּיֹובירּה אפׁשר ׁשהרי ׂשדהּו, בה]לֹו יעבוד לא[שלא אבל . ְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָֹ

ׁשאין מנת על עּמֹו ּפֹוסק ּכן אם אּלא האילן, ׂשדה לֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹימּכר
סאה ּומׁשאילֹו ּבאילן. מדידה]לֹו על[כלי אף ּבּה, למּדד ְְְִִִַַַָָָָֹ

ּבתֹו ּבּה ׁשּימּדד אפׁשר ׁשהרי - ּגרן לֹו ׁשּיׁש יֹודע ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹּפי
לֹו ׁשּיׁש יֹודע ׁשהּוא ּפי על אף מעֹות, לֹו ּופֹורט ִֵֵֵֵֶֶַַַָּביתֹו.

אסּורין. ּבפרּוׁש, וכּלן ְְֲֲִִֵָֻּפֹועלין.
.Êנפה הּׁשביעית, על החׁשּודה לחברּתּה אּׁשה מׁשאלת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכן

עּמּה ּתטחן ולא ּתבֹור לא אבל ותּנּור; רחים .ּוכברה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹ
.Áּכגֹון - ּבלבד ּבדברים ּבּׁשביעית, ּגֹוים ידי ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָמחּזקין

'ּתצליח', אֹו 'ּתתחּזק', לֹו: אֹומר זֹורע, אֹו חֹורׁש ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשראהּו
הארץ. ׁשביתת על מצּוין ׁשאינם מּפני אּלּו; ּבדברים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוכּיֹוצא

ּבּיד יסעדּנּו לא וחֹוכריןאבל הּפרֹות, עּמהן לרּדֹות ּומּתר . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻ
נירין בשביעית]מהם שנחרשה קרקע ּבני[- ׁשאינן לפי - ְְִִִֵֵֵֶֶָ

אֹותם. לקנס ּכדי ְְִִֵָֹחּיּוב
.Ëּבסּוריה ּבתלּוׁש לעׂשֹות דוד]מּתר שכבש אבל[מקומות , ְְְֲֲַָָָָֻ

א ּומעּמרין, ודֹורכין וזֹורין ּדׁשין ּכיצד? ּבמחּבר. לאלא בל ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹֻ
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מֹוסקין; ולא ּבֹוצרין ולא ְְְְְְִִִֵֵֵַָֹֹֹקֹוצרין

.Èלׁשמר אֹו ׁשביעית, ּבפרֹות סחֹורה לעׂשֹות ׁשאסּור ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹּכׁשם
מֹוסרין ׁשאין לפי הארץ; מעם אֹותן לּקח אסּור ּכ - ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאֹותן
יאכל לא ׁשּמא - ׁשהּוא ּכל ואפּלּו הארץ, לעם ׁשביעית ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּדמי

ׁשביעית ּבקדּׁשת .אֹותן ְְִִִַָֻ
.‡Èאתרֹוג לֹו נֹותן ּבּׁשביעית, הארץ מעם לּולב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח

הּלּולב ּבדמי אתרֹוג ּדמי לֹו מבליע נתן, לא ואם .מּתנה; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
.·Èׁשּכמֹותן ּפרֹות מֹוכר ׁשהיה ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

ּבהן וכּיֹוצא ורּמֹונים ּתאנים ּכגֹון היהּבׁשמּור, אם אבל ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
והּירּבּוזין הּפיגם, ּכגֹון ההפקר, מן ׁשחזקתן ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמֹוכר
- ּבהן וכּיֹוצא הרים, ׁשל והּכסּבר והחלגלֹוגֹות, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻהּׁשֹוטים,
ּבלבד, סעּודֹות ׁשלׁש ּבדמי מעט מּמּנּו לּקח מּתר זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻהרי

חּייו ּכדי מֹוכר.[פרנסתו]מּׁשּום ׁשל ְִֵֵֶַָ
.‚È,ּבכי ּבעל ׁשּום ּכגֹון ּבמעׂשרֹות, חּיב ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָוכן

וכן הּמצרּיֹות, ועדׁשים הּקלקּיֹות, ּוגריסין רכּפה, ׁשל ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָּובצל
ּבהן וכּיֹוצא ּוצנֹון, לפת זרע ּכגֹון נאכלין ׁשאינן ּגּנה ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזרעֹוני

ּבּׁשביעית אדם מּכל נלקחין אּלּו הרי -. ְְֲִִִִִֵֵַָָָָ
.„Èׁשהּוא מי אבל סתם; הארץ ּבעם אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָּבּמה

לׁשמ אֹו ׁשביעית, ּבפרֹות סחֹורה לעׂשֹות ּפרֹותיוחׁשּוד ר ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹ
זּקת עליו ׁשּיׁש ּדבר מּמּנּו לֹוקחין אין - מהן ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹולאצר

ּכלל אבלׁשביעית, סרּוק; אפּלּו ּפׁשּתן, מּמּנּו לֹוקחין ואין . ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָ
וׁשזּור. טוּוי מּמּנּו ְְִִֶָָלֹוקחין

.ÂË;הּמעׂשרֹות על חׁשּוד אינֹו הּׁשביעית, על ְְִִֵֶַַַַַַָָהחׁשּוד
על ׁשאף הּׁשביעית. על חׁשּוד אינֹו הּמעׂשרֹות, על ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָוהחׁשּוד
מה מקֹום, הבאת טעּון מעׂשר - הּתֹורה מן וזה ׁשּזה ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּפי
ּכן ּׁשאין מה ּפדיֹון, לּה אין ּוׁשביעית ּבּׁשביעית; ּכן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּׁשאין
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.ÊËולא הּמעׂשר על לא חׁשּוד אינֹו הּטהרֹות, על ְְֲֵֵֶַַַַַָָָֹֹהחׁשּוד
טהֹור, ּבחזקת ׁשּמכרֹו הּזה הּטמא ׁשהאכל הּׁשביעית; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעל

סֹופרים מּדברי אּלא אחרים מטּמא והחׁשּוד[חכמים]אינֹו , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּתֹורה. לדברי חׁשּוד אינֹו סֹופרים, ְְְְְִִִֵֵֵָָלדברי

.ÊÈׁשל על נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף - ּדבר על החׁשּוד ֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
אחרים ׁשל על נאמן חֹוטאעצמֹו, אדם אין חזקה, ; ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּומעידֹו. ּדנֹו ּדבר, על החׁשּוד ,לפיכ ְְֲִִִֵֶַַָָָָָלאחרים.
.ÁÈ:אֹומרין ׁשהן לפי - הּׁשביעית על חׁשּודין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַֹהּכהנים

על אסּורין ׁשהן ּפי על אף לנּו, מּתרֹות והּתרּומֹות ְְֲִִִֵֶַַַַָָֻ'הֹואיל
ׁשביעית' ּפרֹות וחמר קל - ּבמיתה לפיכהּזרים סאה. , ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּתעלה; ׁשביעית, ּפרֹות ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתרּומה
ּככל לּכהנים יּמכרּו ולא הּכל, ירקבּו - מּמאה לפחֹות ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹֹֹנפלה

וחולין]מדּמע תרומה תערובת על[- חׁשּודין ׁשהן לפי , ְְֲִִֵֶַָֻ
ְִִַהּׁשביעית.

.ËÈוהּפּטמין בהמות]הּצּבעין מּכל[מפטמי מרסן לֹוקחין ְְְִִִִַַַַָָָָֻ
הּוא. ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְְִִִִִֵֵֶָָמקֹום,

.Îׁשל ּבחצרֹות מדקּדקין יהיּו לא ּבּׁשביעית, קּפה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻּגּבאי
חֹוׁשׁשין ואין מּתרת, - ּפת להם נתנּו ואם ׁשביעית; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻאכלי
יׂשראל נחׁשדּו ׁשּלא הּוא; ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹלּה,
אֹו ׁשביעית, מעֹות אֹו אּלא ׁשביעית, מּפרֹות נֹותנין ְְְְְִִִִִִִֵֶָלהיֹות

ׁשביעית ּבדמי הּנלקחֹות הענּייםּביצים מן ללוֹות ּומּתר . ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָָֻ
ׁשמינית. ּבׁשנה ּפרֹות להן ּומחזירין ׁשביעית, ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָּפרֹות

ה'תשע"ב מנחםֿאב ז' חמישי יום

ט ¤¤ּפרק

ׁשּנאמר:‡. ּבּׁשביעית, הּמלוה להׁשמיט עׂשה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָמצות
עליו ׁשעברה חֹוב והּתֹובע ידֹו"; מּׁשה ּבעל ּכל ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָ"ׁשמֹוט
ו רעהּו את יּגׂש "לא ׁשּנאמר: לאו, על עבר - אתׁשביעית ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ִָאחיו".
אּלא·. ּבּׁשביעית, הּתֹורה מן נֹוהגת ּכספים ׁשמּטת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאין

ׁשם ׁשּיׁש נֹוהג, ׁשהּיֹובל ביובל]ּבזמן קרקע[- -ׁשמּטת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
הּוא קּבלה זה, ודבר ּכסף; ּבלא לבעליו הּקרקע יׁשּוב ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהרי

רבינו] -[ממשה קרקע מׁשמיט ׁשאּתה ּבזמן חכמים, אמרּו :ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָ
ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל ּכספים מׁשמיט ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָאּתה
מׁשמיט אּתה אין - קרקע ׁשמּטת ׁשם ׁשאין ּובזמן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלארץ;

ּבארץ. אפּלּו ּבּׁשביעית, ְְֲִִִִֶַָָָּכספים
סֹופרים‚. נֹוהגת[חכמים]ּומּדברי ּכספים ׁשמּטת ׁשּתהא , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָ

ּכדי - נֹוהג הּיֹובל ׁשאין ּפי על ואף מקֹום, ּבכל הּזה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבּזמן
מיׂשראל. ּכספים הׁשמטת ּתֹורת ּתׁשּתּכח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא

ּבסֹופּה„. אּלא ּכספים מׁשּמטת ׁשביעית ׁשּנאמר:אין - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשמֹוט הּׁשמּטה: ּדבר וזה ׁשמּטה. ּתעׂשה ׁשנים, ׁשבע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ"מּקץ
ׁשנת ּבמֹועד ׁשנים, ׁשבע "מּקץ אֹומר: הּוא וׁשם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָוכּו'",
הׁשמטת אף ׁשבע, אחר ּׁשם מה הּסּכֹות"; ּבחג - ְְְִֶַַַַַַַַַַָָָֻהּׁשמּטה
ּבּׁשביעית חברֹו את הּמלוה ,לפיכ ׁשבע. אחר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּכספים
ּבליל חּמה ּוכׁשּתׁשקע ּכּלּה; הּׁשנה ּכל חֹובֹו ּגֹובה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻעצמּה,

ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל הּׁשנה החֹוב.ראׁש אבד ְִִֵֶַַַָָָָֹ

הּׁשנה‰. ראׁש ׁשהּיֹום ּדעת על וחּלקּה הּפרה, את ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשחט
אלּול, ונתעּבר ׁשביעית, מֹוצאי סֹוףׁשל הּיֹום אֹותֹו ונמצא ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָ

החֹוב על ׁשביעית עברה ׁשהרי הּדמים, אבדּו - .ׁשביעית ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
.Âהּמלוה את מׁשּמטת ׁשּיׁשׁשביעית ׁשּבׁשטר מלוה ואפּלּו ; ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׂשדה לֹו סּים ואם מׁשמיט. זה הרי נכסים, אחריּות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבֹו
הּׁשבּועה, את מׁשּמטת והּׁשביעית מׁשמיט. אינֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבהלואתֹו,
להּׁשבע. ולא לׁשּלם לא מקֹום, מּכל - יּגׂש" "לא ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשּנאמר:

.Êּבּה ּכּיֹוצא וכל הּדּינין, ּבׁשבּועת אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּמה
אֹותן מׁשּמטת ׁשביעית ּבהן, יֹודה ׁשאם אבלמּדברים ; ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ

והּׁשּתפין הּׁשֹומרין מהם]ׁשבּועת שנגנב שטענו וכּיֹוצא[- , ְְְְִִֵַַַַָֻ
אחר יּׁשבע זה הרי - יׁשּלם יֹודה ׁשאם מּׁשבּועֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבהן

ְִַָהּׁשמּטה.
.Á,ּבכפירתֹו והּוא ׁשמּטה והּגיעה ּבֹו, וכפר ּותבעֹו ְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָהלוהּו

אחר עדים עליו ׁשּבאּו אֹו ׁשביעית, ׁשעברה אחר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהֹודה
מׁשּמטת הּׁשביעית אין - .הּׁשביעית ְְְִִִִֵֶֶַַַ

.Ëאינֹו - ׁשנים לעׂשר זמן לֹו וקבע חברֹו, את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמלוה
הּוא הרי יּגׂש", "לא לידי ּבא ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֶַַַָֹֹמׁשמיט;
ׁשביעית יתּבעּנּו, ׁשּלא עּמֹו התנה לנּגׂש. יכֹול אינֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹעּתה

ְֶֶַמׁשּמטת.
.È- ׁשביעית ּתׁשּמטּנּו ׁשּלא עּמֹו והתנה חברֹו, את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּמלוה

הּׁשביעית ּדין לבּטל יכֹול ׁשאינֹו נׁשמט, זה עּמֹוהרי התנה . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
קּים; ּתנאֹו - ּבּׁשביעית ואפּלּו זה, חֹוב הּוא יׁשמיט ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹׁשּלא
ׁשּלא ּבממֹון עצמֹו חּיב זה ונמצא קּים, ׁשּבּממֹון ּתנאי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּכל

חּיב. ׁשהּוא ּתֹורה, אֹותֹו ְִֶַָָָחּיבה
.‡È;נׁשמטת אינּה החנּות, מלוה,הּקפת אֹותּה עׂשה ואם ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבמלוה, עליו זקפֹו ואם נׁשמט; אינֹו ׂשכיר, ׂשכר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָנׁשמטת.
נׁשמט. זה ְֲִֵֶָהרי

.·Èאינן - רע ׁשם והּמֹוציא והמפּתה אֹונס ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָקנס
נזקפיןנׁשמטין ּומאימתי נׁשמטין. ּבמלוה, זקפן ואם ; ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָ

ּבּדין. העמדה מּׁשעת ְְְֲִִִַַַָָָּבמלוה?
.‚È;נׁשמטת ּכתּבתּה אין הּׁשמּטה, קדם אׁשּתֹו את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻהמגרׁש

נׁשמטת. - ּבמלוה עליו זקפּתּה אֹו אֹותּה, ּפגמה ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָואם
.„Èהחֹוב ׁשּיהיה והּוא, - מׁשמיט אינֹו הּמׁשּכֹון, על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַהּמלוה

הּמׁשּכֹון. על הּיתר מׁשמיט יתר, היה ואם הּמׁשּכֹון; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכנגד
.ÂËלי ּגבּו 'אּתם להם: ואמר ּדין, לבית ׁשטרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמֹוסר

נׁשמט אינֹו - זה' אתחֹובי ל יהיה "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ
ׁשחתכּו ּדין ּבית וכן אֹותֹו. ּתֹובעין ּדין ּבית - וזה ;"ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאחי
'וכ ּכ לזה לּתן חּיב אּתה ּפלֹוני 'איׁש וכתבּו: הּדין, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאת
ואינֹו לידֹו, ּבא ּוכאּלּו הּוא, ּכגבּוי ׁשּזה נׁשמט; אינֹו -ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָ

ְְִָּכמלוה.
.ÊËועֹוברין זה, את זה מּלהלֹות ׁשּנמנעּו הּזקן הּלל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשראה

ּבּתֹורה הּכתּוב התקיןעל - וגֹו'" דבר יהיה ּפן ל "הּׁשמר : ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
את[שטר] זה ׁשּילוּו עד החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא ּכדי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּפרֹוזּבּול,

הּזה, ּבּזמן ּכספים ּבׁשמּטת אּלא מֹועיל הּפרֹוזּבּול ואין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָזה.
אין ּתֹורה, ׁשל ׁשמּטה אבל סֹופרים; מּדברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָׁשהיא

ּבּה.הּפרֹוזּב מֹועיל ּול ְְִַָ
.ÊÈּגדֹולים חכמים ּדין ּבית אּלא ּפרֹוזּבּול, ּכֹותבין ְְְְֲִִִִֵֵֶָָאין
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.ÊËולא הּמעׂשר על לא חׁשּוד אינֹו הּטהרֹות, על ְְֲֵֵֶַַַַַָָָֹֹהחׁשּוד
טהֹור, ּבחזקת ׁשּמכרֹו הּזה הּטמא ׁשהאכל הּׁשביעית; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעל

סֹופרים מּדברי אּלא אחרים מטּמא והחׁשּוד[חכמים]אינֹו , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּתֹורה. לדברי חׁשּוד אינֹו סֹופרים, ְְְְְִִִֵֵֵָָלדברי

.ÊÈׁשל על נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף - ּדבר על החׁשּוד ֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
אחרים ׁשל על נאמן חֹוטאעצמֹו, אדם אין חזקה, ; ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּומעידֹו. ּדנֹו ּדבר, על החׁשּוד ,לפיכ ְְֲִִִֵֶַַָָָָָלאחרים.
.ÁÈ:אֹומרין ׁשהן לפי - הּׁשביעית על חׁשּודין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַֹהּכהנים

על אסּורין ׁשהן ּפי על אף לנּו, מּתרֹות והּתרּומֹות ְְֲִִִֵֶַַַַָָֻ'הֹואיל
ׁשביעית' ּפרֹות וחמר קל - ּבמיתה לפיכהּזרים סאה. , ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּתעלה; ׁשביעית, ּפרֹות ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתרּומה
ּככל לּכהנים יּמכרּו ולא הּכל, ירקבּו - מּמאה לפחֹות ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹֹֹנפלה

וחולין]מדּמע תרומה תערובת על[- חׁשּודין ׁשהן לפי , ְְֲִִֵֶַָֻ
ְִִַהּׁשביעית.

.ËÈוהּפּטמין בהמות]הּצּבעין מּכל[מפטמי מרסן לֹוקחין ְְְִִִִַַַַָָָָֻ
הּוא. ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְְִִִִִֵֵֶָָמקֹום,

.Îׁשל ּבחצרֹות מדקּדקין יהיּו לא ּבּׁשביעית, קּפה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻּגּבאי
חֹוׁשׁשין ואין מּתרת, - ּפת להם נתנּו ואם ׁשביעית; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻאכלי
יׂשראל נחׁשדּו ׁשּלא הּוא; ׁשביעית מּספיחי ׁשּמא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹלּה,
אֹו ׁשביעית, מעֹות אֹו אּלא ׁשביעית, מּפרֹות נֹותנין ְְְְְִִִִִִִֵֶָלהיֹות

ׁשביעית ּבדמי הּנלקחֹות הענּייםּביצים מן ללוֹות ּומּתר . ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָָֻ
ׁשמינית. ּבׁשנה ּפרֹות להן ּומחזירין ׁשביעית, ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָּפרֹות

ה'תשע"ב מנחםֿאב ז' חמישי יום

ט ¤¤ּפרק

ׁשּנאמר:‡. ּבּׁשביעית, הּמלוה להׁשמיט עׂשה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָמצות
עליו ׁשעברה חֹוב והּתֹובע ידֹו"; מּׁשה ּבעל ּכל ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָ"ׁשמֹוט
ו רעהּו את יּגׂש "לא ׁשּנאמר: לאו, על עבר - אתׁשביעית ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ִָאחיו".
אּלא·. ּבּׁשביעית, הּתֹורה מן נֹוהגת ּכספים ׁשמּטת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאין

ׁשם ׁשּיׁש נֹוהג, ׁשהּיֹובל ביובל]ּבזמן קרקע[- -ׁשמּטת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
הּוא קּבלה זה, ודבר ּכסף; ּבלא לבעליו הּקרקע יׁשּוב ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהרי

רבינו] -[ממשה קרקע מׁשמיט ׁשאּתה ּבזמן חכמים, אמרּו :ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָ
ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל ּכספים מׁשמיט ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָאּתה
מׁשמיט אּתה אין - קרקע ׁשמּטת ׁשם ׁשאין ּובזמן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלארץ;

ּבארץ. אפּלּו ּבּׁשביעית, ְְֲִִִִֶַָָָּכספים
סֹופרים‚. נֹוהגת[חכמים]ּומּדברי ּכספים ׁשמּטת ׁשּתהא , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָ

ּכדי - נֹוהג הּיֹובל ׁשאין ּפי על ואף מקֹום, ּבכל הּזה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבּזמן
מיׂשראל. ּכספים הׁשמטת ּתֹורת ּתׁשּתּכח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא

ּבסֹופּה„. אּלא ּכספים מׁשּמטת ׁשביעית ׁשּנאמר:אין - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשמֹוט הּׁשמּטה: ּדבר וזה ׁשמּטה. ּתעׂשה ׁשנים, ׁשבע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ"מּקץ
ׁשנת ּבמֹועד ׁשנים, ׁשבע "מּקץ אֹומר: הּוא וׁשם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָוכּו'",
הׁשמטת אף ׁשבע, אחר ּׁשם מה הּסּכֹות"; ּבחג - ְְְִֶַַַַַַַַַַָָָֻהּׁשמּטה
ּבּׁשביעית חברֹו את הּמלוה ,לפיכ ׁשבע. אחר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּכספים
ּבליל חּמה ּוכׁשּתׁשקע ּכּלּה; הּׁשנה ּכל חֹובֹו ּגֹובה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻעצמּה,

ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל הּׁשנה החֹוב.ראׁש אבד ְִִֵֶַַַָָָָֹ

הּׁשנה‰. ראׁש ׁשהּיֹום ּדעת על וחּלקּה הּפרה, את ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשחט
אלּול, ונתעּבר ׁשביעית, מֹוצאי סֹוףׁשל הּיֹום אֹותֹו ונמצא ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָ

החֹוב על ׁשביעית עברה ׁשהרי הּדמים, אבדּו - .ׁשביעית ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
.Âהּמלוה את מׁשּמטת ׁשּיׁשׁשביעית ׁשּבׁשטר מלוה ואפּלּו ; ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׂשדה לֹו סּים ואם מׁשמיט. זה הרי נכסים, אחריּות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבֹו
הּׁשבּועה, את מׁשּמטת והּׁשביעית מׁשמיט. אינֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבהלואתֹו,
להּׁשבע. ולא לׁשּלם לא מקֹום, מּכל - יּגׂש" "לא ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשּנאמר:

.Êּבּה ּכּיֹוצא וכל הּדּינין, ּבׁשבּועת אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּמה
אֹותן מׁשּמטת ׁשביעית ּבהן, יֹודה ׁשאם אבלמּדברים ; ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ

והּׁשּתפין הּׁשֹומרין מהם]ׁשבּועת שנגנב שטענו וכּיֹוצא[- , ְְְְִִֵַַַַָֻ
אחר יּׁשבע זה הרי - יׁשּלם יֹודה ׁשאם מּׁשבּועֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבהן

ְִַָהּׁשמּטה.
.Á,ּבכפירתֹו והּוא ׁשמּטה והּגיעה ּבֹו, וכפר ּותבעֹו ְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָהלוהּו

אחר עדים עליו ׁשּבאּו אֹו ׁשביעית, ׁשעברה אחר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהֹודה
מׁשּמטת הּׁשביעית אין - .הּׁשביעית ְְְִִִִֵֶֶַַַ

.Ëאינֹו - ׁשנים לעׂשר זמן לֹו וקבע חברֹו, את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמלוה
הּוא הרי יּגׂש", "לא לידי ּבא ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֶַַַָֹֹמׁשמיט;
ׁשביעית יתּבעּנּו, ׁשּלא עּמֹו התנה לנּגׂש. יכֹול אינֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹעּתה

ְֶֶַמׁשּמטת.
.È- ׁשביעית ּתׁשּמטּנּו ׁשּלא עּמֹו והתנה חברֹו, את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּמלוה

הּׁשביעית ּדין לבּטל יכֹול ׁשאינֹו נׁשמט, זה עּמֹוהרי התנה . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
קּים; ּתנאֹו - ּבּׁשביעית ואפּלּו זה, חֹוב הּוא יׁשמיט ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹׁשּלא
ׁשּלא ּבממֹון עצמֹו חּיב זה ונמצא קּים, ׁשּבּממֹון ּתנאי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּכל

חּיב. ׁשהּוא ּתֹורה, אֹותֹו ְִֶַָָָחּיבה
.‡È;נׁשמטת אינּה החנּות, מלוה,הּקפת אֹותּה עׂשה ואם ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבמלוה, עליו זקפֹו ואם נׁשמט; אינֹו ׂשכיר, ׂשכר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָנׁשמטת.
נׁשמט. זה ְֲִֵֶָהרי

.·Èאינן - רע ׁשם והּמֹוציא והמפּתה אֹונס ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָקנס
נזקפיןנׁשמטין ּומאימתי נׁשמטין. ּבמלוה, זקפן ואם ; ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָ

ּבּדין. העמדה מּׁשעת ְְְֲִִִַַַָָָּבמלוה?
.‚È;נׁשמטת ּכתּבתּה אין הּׁשמּטה, קדם אׁשּתֹו את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻהמגרׁש

נׁשמטת. - ּבמלוה עליו זקפּתּה אֹו אֹותּה, ּפגמה ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָואם
.„Èהחֹוב ׁשּיהיה והּוא, - מׁשמיט אינֹו הּמׁשּכֹון, על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַהּמלוה

הּמׁשּכֹון. על הּיתר מׁשמיט יתר, היה ואם הּמׁשּכֹון; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכנגד
.ÂËלי ּגבּו 'אּתם להם: ואמר ּדין, לבית ׁשטרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמֹוסר

נׁשמט אינֹו - זה' אתחֹובי ל יהיה "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ
ׁשחתכּו ּדין ּבית וכן אֹותֹו. ּתֹובעין ּדין ּבית - וזה ;"ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאחי
'וכ ּכ לזה לּתן חּיב אּתה ּפלֹוני 'איׁש וכתבּו: הּדין, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאת
ואינֹו לידֹו, ּבא ּוכאּלּו הּוא, ּכגבּוי ׁשּזה נׁשמט; אינֹו -ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָ

ְְִָּכמלוה.
.ÊËועֹוברין זה, את זה מּלהלֹות ׁשּנמנעּו הּזקן הּלל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשראה

ּבּתֹורה הּכתּוב התקיןעל - וגֹו'" דבר יהיה ּפן ל "הּׁשמר : ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
את[שטר] זה ׁשּילוּו עד החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא ּכדי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּפרֹוזּבּול,

הּזה, ּבּזמן ּכספים ּבׁשמּטת אּלא מֹועיל הּפרֹוזּבּול ואין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָזה.
אין ּתֹורה, ׁשל ׁשמּטה אבל סֹופרים; מּדברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָׁשהיא

ּבּה.הּפרֹוזּב מֹועיל ּול ְְִַָ
.ÊÈּגדֹולים חכמים ּדין ּבית אּלא ּפרֹוזּבּול, ּכֹותבין ְְְְֲִִִִֵֵֶָָאין
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ראּויין ׁשהן - אּסי ורּבי אּמי רּבי ׁשל ּדינֹו ּכבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַּביֹותר,
ּכֹותבין אין ּדינין, ּבּתי ׁשאר אבל אדם; ּבני ממֹון .להפקיע ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָ

.ÁÈּפלֹוני לכם, אני 'מֹוסר ּפרֹוזּבּול: ׁשל ּגּופֹו הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶָזה
ׁשאגּבּנּו לי, ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום הּדּינין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּופלֹוני
העדים אֹו מּלמּטן, חֹותמין והּדּינין ׁשארצה'; זמן .ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

.ËÈהּקרקע על אּלא ּפרֹוזּבּול, ּכֹותבין קרקעאין אין אם ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ
קלח אפּלּו ׂשדהּו, ּבתֹו ׁשהּוא ּכל הּמלוה לֹו מזּכה - ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלּלוה
עליו ּכֹותבין לכירה, אֹו לתּנּור מקֹום הׁשאילֹו ּכרּוב. ְְְְְִִִִֶַָָָָׁשל
ּפרֹוזּבּול. עליה ּכֹותבין ממׁשּכנת, ׂשדה לֹו היתה ְְְְְְְְִֶֶֶֶָָָָָֻּפרֹוזּבּול;

.Îנכסי על וליתֹומים אׁשּתֹו, נכסי על לאיׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָוכֹותבין
לֹו ּכֹותבין - קרקע לֹו יׁש ולערב קרקע, לֹו אין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָאּפיטרֹוּפין.

ּפרֹוזּבּול -עליה קרקע לחברֹו ויׁש חברֹו, על חֹוב לֹו היה . ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּפרֹוזּבּול. עליו ּכֹותב ׁשעּבּודֹו, ּתחת והּוא ְְְְִִֵַַָָהֹואיל

.‡Î;ואחד אחד לכל ּפרֹוזּבּול צריכין מחמּׁשה, ׁשּלוה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָאחד
לכּלן אחד ּפרֹוזּבּול ּדּין מאחד, ׁשּלוּו .וחמּׁשה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

.·Î,מֹועיל אינֹו - הלוה ּכ ואחר ּתחּלה, הּפרֹוזּבּול ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּכתב
נמצאת ׁשהלוה. לאחר הּפרֹוזּבּול ׁשּיכּתב עד מׁשמיט; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
נׁשמטת אינּה לּפרֹוזּבּול, הּקֹודמת מלוה ׁשּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹומר,
זֹו הרי הּמלוה, את קדם הּפרֹוזּבּול ואם זה; ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּבפרֹוזּבּול

ְִֶֶנׁשמטת.
.‚Îּפסּול והמאחר ּכׁשר, הּמקּדם ּפרֹוזּבּול ,ּכיצד?לפיכ . ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֻֻ

ׁשהרי ּכׁשר; - מאדר זמּנֹו והקּדים ּבניסן, הּפרֹוזּבּול ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכתב
אחר אם אבל אדר. עד אּלא מׁשמיט ׁשאינֹו ּכחֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּורע
אינֹו ׁשהּוא ּכחֹו, מיּפה ׁשהרי ּפסּול; - מאּיר ּוכתבֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזמּנֹו,
אּלא יׁשמיט ׁשּלא ּדינֹו ׁשאין - ּכּדין ׁשּלא אּיר עד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשמיט

ּדין. לבית הּדברים מסירת ּבׁשעת ניסן, ְְְְִִִִִֵַַַַָָעד
.„Î- ּפרֹוזּבּול עּמֹו ואין ׁשביעית, אחר חֹוב ׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַַהּמֹוציא

נאמן - ואבד' ּפרֹוזּבּול, לי 'היה אמר: ואם חֹובֹו. ;אבד ְְְְֱִִֶַַַָָָָָָ
ולא ּבפרֹוזּבּול. ׁשּלא ּגֹובה חֹוב ּבעל ,ואיל הּסּכנה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּמּזמן
לתּבע ּכׁשּיבֹוא אֹו ׁשטרֹו, את חֹוב ּבעל ּכׁשּיביא אּלא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹעֹוד,
טען ואם לֹו'; 'ׁשּלם לּנתּבע: אֹומרים - ּפה על ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבמלוה
'היה לּתֹובע: אֹומרים ׁשּלֹו'? ּפרֹוזּבּול 'אּיה ואמר: ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּנתּבע
הֹודה ואם נאמן; היה', 'ּכן אמר: אם ואבד'? ּפרֹוזּבּול, ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָל

חֹובֹו. אבד ּפרֹוזּבּול, ּכתב צריכיןׁשּלא אינן והיתֹומין, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

ְְּפרֹוזּבּול.
.‰Îׁשהּוא זֹו 'מלוה ואמר: הּנתּבע וטען ּפרֹוזּבּול, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָהֹוציא

'קדם אֹומר: והּתֹובע היתה', זה ּפרֹוזּבּול אחר - ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּתֹובע
לי 'היה אמר: ׁשאּלּו נאמן; הּתֹובע - היתה' זה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּפרֹוזּבּול
הּפרֹוזּבּול זמן יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף נאמן, - ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָואבד'

ֶַָׁשאבד.
.ÂÎ:אֹומר והּתֹובע אצלי', לֹו יׁש 'מלוה ואמר: הּנתּבע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָטען

לא ׁשהרי נׁשמטת, ׁשאינּה היא החנּות הּקפת אּלא ּכי, ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ'לא
'מלוה יאמר: ירצה ׁשאם נאמן; זה הרי - מלוה' ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹזקפּתּה
חכמים ׁשּתּקנּו ׁשּכיון - ואבד' לי היה ּופרֹוזּבּול ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָהיתה,
ּדבר ואֹוכל מּתר ּדבר מּניח אדם ׁשאין היא חזקה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻּפרֹוזּבּול,

.אסּור ָ
.ÊÎּדבריו ּומסר זה, את זה ׁשהלוּו חכמים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּתלמידי

לי ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל לכם, אני 'מֹוסר ואמר: ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלּתלמידים,
ּפרֹוזּבּול לכּתב צרי אינֹו - ׁשארצה' זמן ּכל מּפניׁשאגּבּנּו ; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
מּדבריהם הּזה ּבּזמן ּכספים ׁשהׁשמטת יֹודעין [שלׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

נדחית.חכמים] היא ּבלבד ּובדברים ,ְְְִִִִִֵַָ
.ÁÎחכמים רּוח ׁשביעית, עליו ׁשעברה חֹוב הּמחזיר ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּכל

הימּנּו אני,נֹוחה 'מׁשמיט לּמחזיר: לֹומר הּמלוה וצרי . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
רצֹוניּוכ כן, ּפי על 'אף לֹו: אֹומר מּמּני'. נפטרּת בר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

נגׂש. לא והרי יּגׂש", "לא ׁשּנאמר: מּמּנּו, יקּבל - ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּתקּבל'
'ׁשּלי לֹו: יאמר אּלא ;'ל נֹותן אני 'ּבחֹובי לֹו: יאמר ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹֹולא

.'ל נֹותן אני ּובמּתנה ְְֲִֵֵַָָהם,
.ËÎ,ּבדברים עּמֹו מסּבב - ּכן לֹו אמר ולא חֹובֹו, לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹהחזיר

אמר, לא אם ;'ל נתּתים ּובמּתנה הם, 'ׁשּלי לֹו: ׁשּיאמר ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹעד
לֹו. ויל מעֹותיו, יּטל אּלא - מּמּנּו יקּבל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלא

.Ïׁשּמא הּׁשמּטה, קדם חברֹו את מּלהלוֹות ׁשּנמנע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמי
ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - ויּׁשמט אצלֹו החֹוב ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיתאחר
ּתֹורה הזהירה ׁשהרי - הּוא ּגדֹול וחטא וגֹו'". ל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָ"הּׁשמר
מקֹום וכל וגֹו'", ּפן ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: לאוין, ּבׁשני ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָעליו
לא מצות זֹו הרי - 'אל' אֹו 'ּפן', אֹו 'הּׁשמר', ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
אֹותֹו וקראה זֹו, רעה מחׁשבה על הקּפידה והּתֹורה ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָתעׂשה.
יּמנע ׁשּלא ּולצּוֹות להזהיר הּכתּוב הֹוסיף והרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ"ּבלּיעל";
ּבתּת לבב ירע ולא לֹו, ּתּתן "נתֹון ׁשּנאמר: יּתן, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלא
ּבעֹולם זֹו מצוה ּבׂשכר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש והבטיח ְְְְִִִִַַַָָָָָלֹו";

וגֹו'". יברכ הּזה, הּדבר ּבגלל "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּזה,

י ¤¤ּפרק

ׁשנת‡. ּולקּדׁש ׁשבע, ׁשבע ׁשנים לסּפר עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמצות
וגֹו' ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל "וספרּת ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהחמּׁשים
מסּורין אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי החמּׁשים"; ׁשנת את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַוקּדׁשּתם

ּבלבד. הּגדֹול ּדין ְְִִֵַַָלבית
ׁשנה·. עׂשרה ארּבע מאחר למנֹות? התחילּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּומאימתי

וׁשׁש ,ׂשד ּתזרע ׁשנים "ׁשׁש ׁשּנאמר: - לארץ ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּנכנסּו
וׁשבע ארצֹו; מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה עד ,"ּכרמ ּתזמר ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשנים
נמצאת ּבחּלּוק. ׁשנים וׁשבע הארץ, ּבכּבּוׁש עׂשּו ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשנים
הּׁשנה מראׁש ואלּפים מאֹות וחמׁש ׁשלׁש ּבׁשנת ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹאֹומר,
- ליצירה ׁשנּיה ׁשנה ׁשהיא הראׁשֹון, אדם מֹולד ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשאחר
ואלּפים מאֹות וחמׁש עׂשר ׁשנת ועׂשּו למנֹות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהתחילּו
- לארץ מּׁשּנכנסּו ועׂשרים אחת ׁשנת ׁשהיא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָליצירה,
ׁשנת ׁשהיא חמּׁשים, ׁשנת וקּדׁשּו ׁשמּטֹות ׁשבע ּומנּו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָׁשמּטה;

לארץ. מּׁשּנכנסּו וׁשּׁשים ְְְְִִִִֶֶַַָָארּבע
ועד‚. לארץ מּׁשּנכנסּו יׂשראל, מנּו יֹובלים עׂשר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשבעה

ּבראׁשֹונהׁשּיצאּו הּבית ׁשחרב ּבּה, ׁשּיצאּו וׁשנה של"ט; [ג' ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשביעיתליצירה] מֹוצאי ּבּיֹובל, ּוׁשלׁשים ׁשׁש ּוׁשנת היתה, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹ

ראׁשֹון. ּבית עמד ׁשנים ועׂשר ׁשנה מאֹות ׁשארּבע - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה
ונׁשארה הארץ. מּׁשּבטלה זה מנין ּבטל הּבית, ׁשחרב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּכיון

ׁשנה ׁשבעים חרבה ת"ט]הארץ ׁשני[ש"מ ּבית ונבנה , ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֽ
ת"י] הּׁשביעית[בשנת ּובּׁשנה עמד. ועׂשרים מאֹות וארּבע ,ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

זֹו ּומּׁשנה הּׁשנּיה; הּביאה והיא עזרא, עלה [תט"ז]מּבנינֹו ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָָ
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לבנין עׂשרה ׁשלׁש ׁשנת ועׂשּו אחר. מנין למנֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹהתחילּו
חמּׁשים; ׁשנת וקּדׁשּו ׁשמּטֹות ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה, ׁשני ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָּבית
אֹותֹו היּו מֹונין ׁשני, ּבבית יֹובל ׁשם היה ׁשּלא ּפי על ְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאף

ׁשמּטֹות. לקּדׁש ְְְִֵֵַּכדי
ּבאחרֹונה,„. הּבית ּבּה ׁשחרב ׁשהּׁשנה למד, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָנמצאת

ׁשהרי חדׁשים, ּבׁשני החרּבן ׁשאחר מּתׁשרי ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתחּלתּה
ּוליֹובלֹות לׁשמּטים הּמנין הּוא מֹוצאימּתׁשרי הּׁשנה אֹותּה - ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָ

הּתׁשיעי הּיֹובל מן עׂשרה חמׁש ּוׁשנת היתה, [שנתׁשביעית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
אלףתת"ל] ׁשנת ׁשהיא זֹו, ׁשנה - זה חׁשּבֹון ּולפי ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָהיתה.

ואלף ּוׁשמֹונים ׁשבע ׁשנת ׁשהיא לחרּבן, וׁשבע ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּומאה
ּוׁשלׁשים ׁשׁש ׁשנת ׁשהיא ׁשטרֹות, למנין מאֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹוארּבע
ׁשמּטה, ׁשנת היא - ליצירה אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָּותׁשע

הּיֹובל. מן ועׂשרים אחת ׁשנת ְְְְִִִֵֶַַַַוהיא
מּפי‰. איׁש ּבידיהם היא ׁשּמסרת אמרּו, הּגאֹונים ּכל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאבל

ּבית חרּבן ׁשּבין ׁשנה הּׁשבעים ּבאֹותן מנּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאיׁש,
ׁשמּטֹו אּלא ׁשני ּבית ּובנין יֹובלֹות;ראׁשֹון ּבלא ּבלבד, ת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹ

ׁשבע אּלא חמּׁשים ׁשנת מנּו לא ּבאחרֹונה, מּׁשחרב ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכן
עבֹודה מּתלמּוד עֹולה וכן החרּבן. ׁשנת מּתחּלת ּבלבד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻׁשבע

קּבלה. ׁשהּוא זה, חׁשּבֹון ּכפי ְְִֶֶֶַָָָָזרה,
.Âהּגאֹונים אצל ּומפרסמת היא ידּועה הּׁשמּטה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻּוׁשנת

חרּבן, לׁשני אּלא מנּו לא וכּלן יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻואנׁשי
זֹו, ׁשנה ּתהי - זה חׁשּבֹון ּולפי ׁשבע. ׁשבע אֹותן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָמׁשליכין
ועל ׁשביעית. מֹוצאי לחרּבן, ואלף ּומאה ׁשבע ׁשנת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהיא
מעׂשרֹות לענין מֹורין אנּו זה חׁשּבֹון ּוכפי סֹומכין, אנּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָזה

ׁשהּקּבלה - ּכספים והׁשמטת הגאונים]ּוׁשביעית [מסורת ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
להּתלֹות. ראּוי ּובהם ּבהֹוראה, ּגדֹולים עּמּודים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוהּמעׂשה

.Êהּׁשבּוע ׁשני מּמנין עֹולה אינּה יֹובל -[השמיטה]ׁשנת ְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
ּוׁשנת יֹובל; חמּׁשים ּוׁשנת ׁשמּטה, וארּבעים ּתׁשע ׁשנת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָאּלא
יֹובל ּבכל וכן ׁשבּוע. ׁשל ׁשנים ׁשׁש ּתחּלת וחמּׁשים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאחת

ְֵויֹובל.
.Áּבטלּו מנּׁשה, ׁשבט וחצי ּגד וׁשבט ראּובן ׁשבט ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּגלה

יׁשביה",הּיֹובלֹות לכל ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשבט מערבין יהיּו ׁשּלא והּוא, עליה; יֹוׁשביה ׁשּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבזמן

נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן ּכתקנן. יֹוׁשבים ּכּלן אּלא ּבארץ,ּבׁשבט, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּבין מקֹום, ּבכל - הּוא" "יֹובל ׁשּנאמר: לארץ, ּבחּוצה ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָנֹוהג

הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ְְִִִִֵֵֵֶַַַַֹּבפני
.Ëערי ּבּתי ודין עברי, עבד ּדין נֹוהג נֹוהג, ׁשהּיֹובל ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּובזמן

ביובל"]חֹומה יצא "לא בו חרמים[שנאמר ׂשדה ודין , ְְֲִִֵָָ
לכהן] או הבית לבדק אחּזה[המוחרמת ׂשדה ודין שירש, -] ְְֲִֵָֻ

ביובל] אליו חוזרת ומכרה, ּתֹוׁשב;מאבותיו ּגר ּומקּבלין ,ְְִֵַָ
מן - מקֹום ּבכל ּכספים והׁשמטת ּבארץ, ׁשביעית ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָונֹוהגת
ולא עברי, עבד נֹוהג אין נֹוהג, הּיֹובל ׁשאין ּובזמן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּתֹורה.
ואין חרמים, ׂשדה ולא אחּזה, ׂשדה ולא חֹומה, ערי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵָָָָָֹֹֻּבּתי
וכן מּדבריהם, ּבארץ ׁשביעית ונֹוהגת ּתֹוׁשב; ּגר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקּבלין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, מקֹום ּבכל ּכספים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהׁשמטת

.È.הּיֹובל ּבׁשנת ּבתׁשרי ּבעׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹמצות
חּיב ויחיד יחיד וכל ּתחּלה; ּדין, לבית מסּורה זֹו ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָּומצוה

ּתׁשע, ּבּׁשֹופר ותֹוקעין ׁשֹופר". "ּתעבירּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹלתקע,
ּגבּול ּבכל ׁשֹופר ּומעבירין הּׁשנה; ּבראׁש ׁשּתֹוקעין ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹּכדר

ְִֵָיׂשראל.
.‡Èהּׁשנ ראׁש וׁשל יֹובל ׁשל ּדברׁשֹופר לכל הּוא אחד ;ה, ְְֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשּבּיֹובל אּלא לּתקיעֹות, הּׁשנה ראׁש ואחד הּיֹובל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואחד
ּדין ּבבית ּובין החדׁש, את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹּתֹוקעין
ּכל לתקע חּיב ויחיד יחיד וכל החדׁש; את ּבֹו קּדׁשּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא

ּדין. ּבית ּבפני וׁשּלא יֹוׁשבין, ּדין ׁשּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַֹזמן
.·Èאּלא ּתֹוקעין היּו לא ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹּובראׁש

ּתֹוקע, ויחיד יחיד ּכל ואין החדׁש; את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבבית
ּדין ּבית ּבפני .אּלא ְִִֵֵֶָ

.‚È,עבדים וׁשּלּוח ּתקיעה, ּבּיֹובל: מעּכבין ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹׁשלׁשה
קרקע הׁשמטת היא וזֹו - לבעליהן ׂשדֹות .והחזרת ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָ

.„Èנפטרים עבדים היּו לא הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹֹמראׁש
חֹוזרֹות הּׂשדֹות ולא לאדֹוניהם, מׁשּתעּבדין ולא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלבּתיהם,
ּוׂשמחים, וׁשֹותים אֹוכלין עבדים אּלא - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָלבעליהן

ּבראׁשיהם ּתקעּוועטרֹותיהם - הּכּפּורים יֹום ׁשהּגיע ּכיון . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׂשדֹות וחזרּו לבּתיהן, עבדים נפטרּו ּבּׁשֹופר, ּדין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּבית

ְֲֵֶַלבעליהן.
.ÂËהּׁשמ ודין הארץ ּבׁשביתת הּיֹובל הּואּדין אחד ּטה, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אסּור הארץ, מעבֹודת ּבּׁשביעית ׁשאסּור ּכל ּדבר: ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלכל
ּומלאכֹות ּבּיֹובל; מּתר ּבּׁשביעית, ׁשּמּתר וכל יֹובל; ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻֻּבׁשנת
ּפרֹות ודין ּבּיֹובל; עליהן לֹוקין ּבּׁשביעית, עליהן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַׁשּלֹוקין
ׁשביעית ּפרֹות ּכדין ּובבעּור, ּומכירה ּבאכילה יֹובל ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָׁשנת

ּדבר. ְָָָלכל
.ÊËמׁשּמטת ׁשהּׁשביעית - הּיֹובל על ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָיתרה

על יֹובל ויֹותר ּכספים. מׁשמיט הּיֹובל ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָּכספים,
וזה קרקע; ּומׁשמיט עבדים, מֹוציא ׁשהּיֹובל - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָהּׁשביעית
עׂשה, מצות והיא ּבּתֹורה, האמּור ׂשדֹות מכירת ּדין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָהּוא
ּבתחּלתֹו, קרקע מׁשמיט יֹובל לארץ". ּתּתנּו "ּגאּלה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר:
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבסֹופּה, אּלא ּכספים מׁשּמטת אין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּוׁשביעית

יא ¤¤ּפרק

נמּכרת‡. אינּה - לּׁשבטים הּמתחּלקת יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָארץ
מכר ואם לצמתת". תּמכר לא "והארץ ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻלצמיתּות,
מעׂשיהן ואין תעׂשה; ּבלא עֹוברין ׁשניהם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹלצמיתּות,

ּבּיֹובל לבעליה הּׂשדה ּתחזר אּלא .מֹועילין, ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשאין·. - ּבּיֹובל יֹוצאה אינּה ׁשנה, לׁשּׁשים ׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּמֹוכר

לצמיתּות הּנמּכר אֹו סתם, הּנמּכר ּדבר אּלא ּבּיֹובל, .חֹוזר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשהן‚. ּפי על אף אחּזתֹו, ׂשדה אֹו ּביתֹו אדם ימּכר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻלא

העני ּכן אם אּלא - זמן אחר ימּוחֹוזרין "וכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּבכיסֹו, הּדמים ּולהּניח למּכר אבל מאחּזתֹו". ּומכר ,ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹֻאחי
ּובהמה ועבדים ּכלים ּבהן לּקח אֹו סחֹורה, ּבהן לעׂשֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
מּכל ּומכר עבר ואם ּבלבד. למזֹונֹות אּלא רּׁשאי; אינֹו -ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מכּורין. אּלּו הרי ְֲִֵֵָמקֹום,
אחּזה.„. ׂשדה ּדין ּובׂשדה חֹומה, ערי ּבּתי ּדין ּבבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻודנין

הּׁשנים לפי הּדמים את להׁשיב - אחּזתֹו ׂשדה מֹוכר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּדין
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לבנין עׂשרה ׁשלׁש ׁשנת ועׂשּו אחר. מנין למנֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹהתחילּו
חמּׁשים; ׁשנת וקּדׁשּו ׁשמּטֹות ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה, ׁשני ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָּבית
אֹותֹו היּו מֹונין ׁשני, ּבבית יֹובל ׁשם היה ׁשּלא ּפי על ְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאף

ׁשמּטֹות. לקּדׁש ְְְִֵֵַּכדי
ּבאחרֹונה,„. הּבית ּבּה ׁשחרב ׁשהּׁשנה למד, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָנמצאת

ׁשהרי חדׁשים, ּבׁשני החרּבן ׁשאחר מּתׁשרי ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתחּלתּה
ּוליֹובלֹות לׁשמּטים הּמנין הּוא מֹוצאימּתׁשרי הּׁשנה אֹותּה - ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָ

הּתׁשיעי הּיֹובל מן עׂשרה חמׁש ּוׁשנת היתה, [שנתׁשביעית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
אלףתת"ל] ׁשנת ׁשהיא זֹו, ׁשנה - זה חׁשּבֹון ּולפי ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָהיתה.

ואלף ּוׁשמֹונים ׁשבע ׁשנת ׁשהיא לחרּבן, וׁשבע ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּומאה
ּוׁשלׁשים ׁשׁש ׁשנת ׁשהיא ׁשטרֹות, למנין מאֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹוארּבע
ׁשמּטה, ׁשנת היא - ליצירה אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָּותׁשע

הּיֹובל. מן ועׂשרים אחת ׁשנת ְְְְִִִֵֶַַַַוהיא
מּפי‰. איׁש ּבידיהם היא ׁשּמסרת אמרּו, הּגאֹונים ּכל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאבל

ּבית חרּבן ׁשּבין ׁשנה הּׁשבעים ּבאֹותן מנּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאיׁש,
ׁשמּטֹו אּלא ׁשני ּבית ּובנין יֹובלֹות;ראׁשֹון ּבלא ּבלבד, ת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹ

ׁשבע אּלא חמּׁשים ׁשנת מנּו לא ּבאחרֹונה, מּׁשחרב ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכן
עבֹודה מּתלמּוד עֹולה וכן החרּבן. ׁשנת מּתחּלת ּבלבד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻׁשבע

קּבלה. ׁשהּוא זה, חׁשּבֹון ּכפי ְְִֶֶֶַָָָָזרה,
.Âהּגאֹונים אצל ּומפרסמת היא ידּועה הּׁשמּטה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻּוׁשנת

חרּבן, לׁשני אּלא מנּו לא וכּלן יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻואנׁשי
זֹו, ׁשנה ּתהי - זה חׁשּבֹון ּולפי ׁשבע. ׁשבע אֹותן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָמׁשליכין
ועל ׁשביעית. מֹוצאי לחרּבן, ואלף ּומאה ׁשבע ׁשנת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהיא
מעׂשרֹות לענין מֹורין אנּו זה חׁשּבֹון ּוכפי סֹומכין, אנּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָזה

ׁשהּקּבלה - ּכספים והׁשמטת הגאונים]ּוׁשביעית [מסורת ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
להּתלֹות. ראּוי ּובהם ּבהֹוראה, ּגדֹולים עּמּודים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוהּמעׂשה

.Êהּׁשבּוע ׁשני מּמנין עֹולה אינּה יֹובל -[השמיטה]ׁשנת ְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
ּוׁשנת יֹובל; חמּׁשים ּוׁשנת ׁשמּטה, וארּבעים ּתׁשע ׁשנת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָאּלא
יֹובל ּבכל וכן ׁשבּוע. ׁשל ׁשנים ׁשׁש ּתחּלת וחמּׁשים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאחת

ְֵויֹובל.
.Áּבטלּו מנּׁשה, ׁשבט וחצי ּגד וׁשבט ראּובן ׁשבט ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּגלה

יׁשביה",הּיֹובלֹות לכל ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשבט מערבין יהיּו ׁשּלא והּוא, עליה; יֹוׁשביה ׁשּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבזמן

נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן ּכתקנן. יֹוׁשבים ּכּלן אּלא ּבארץ,ּבׁשבט, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּבין מקֹום, ּבכל - הּוא" "יֹובל ׁשּנאמר: לארץ, ּבחּוצה ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָנֹוהג

הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ְְִִִִֵֵֵֶַַַַֹּבפני
.Ëערי ּבּתי ודין עברי, עבד ּדין נֹוהג נֹוהג, ׁשהּיֹובל ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּובזמן

ביובל"]חֹומה יצא "לא בו חרמים[שנאמר ׂשדה ודין , ְְֲִִֵָָ
לכהן] או הבית לבדק אחּזה[המוחרמת ׂשדה ודין שירש, -] ְְֲִֵָֻ

ביובל] אליו חוזרת ומכרה, ּתֹוׁשב;מאבותיו ּגר ּומקּבלין ,ְְִֵַָ
מן - מקֹום ּבכל ּכספים והׁשמטת ּבארץ, ׁשביעית ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָונֹוהגת
ולא עברי, עבד נֹוהג אין נֹוהג, הּיֹובל ׁשאין ּובזמן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּתֹורה.
ואין חרמים, ׂשדה ולא אחּזה, ׂשדה ולא חֹומה, ערי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵָָָָָֹֹֻּבּתי
וכן מּדבריהם, ּבארץ ׁשביעית ונֹוהגת ּתֹוׁשב; ּגר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקּבלין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, מקֹום ּבכל ּכספים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהׁשמטת

.È.הּיֹובל ּבׁשנת ּבתׁשרי ּבעׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹמצות
חּיב ויחיד יחיד וכל ּתחּלה; ּדין, לבית מסּורה זֹו ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָּומצוה

ּתׁשע, ּבּׁשֹופר ותֹוקעין ׁשֹופר". "ּתעבירּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹלתקע,
ּגבּול ּבכל ׁשֹופר ּומעבירין הּׁשנה; ּבראׁש ׁשּתֹוקעין ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹּכדר

ְִֵָיׂשראל.
.‡Èהּׁשנ ראׁש וׁשל יֹובל ׁשל ּדברׁשֹופר לכל הּוא אחד ;ה, ְְֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשּבּיֹובל אּלא לּתקיעֹות, הּׁשנה ראׁש ואחד הּיֹובל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואחד
ּדין ּבבית ּובין החדׁש, את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹּתֹוקעין
ּכל לתקע חּיב ויחיד יחיד וכל החדׁש; את ּבֹו קּדׁשּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא

ּדין. ּבית ּבפני וׁשּלא יֹוׁשבין, ּדין ׁשּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַֹזמן
.·Èאּלא ּתֹוקעין היּו לא ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹּובראׁש

ּתֹוקע, ויחיד יחיד ּכל ואין החדׁש; את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבבית
ּדין ּבית ּבפני .אּלא ְִִֵֵֶָ

.‚È,עבדים וׁשּלּוח ּתקיעה, ּבּיֹובל: מעּכבין ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹׁשלׁשה
קרקע הׁשמטת היא וזֹו - לבעליהן ׂשדֹות .והחזרת ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָ

.„Èנפטרים עבדים היּו לא הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹֹמראׁש
חֹוזרֹות הּׂשדֹות ולא לאדֹוניהם, מׁשּתעּבדין ולא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלבּתיהם,
ּוׂשמחים, וׁשֹותים אֹוכלין עבדים אּלא - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָלבעליהן

ּבראׁשיהם ּתקעּוועטרֹותיהם - הּכּפּורים יֹום ׁשהּגיע ּכיון . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׂשדֹות וחזרּו לבּתיהן, עבדים נפטרּו ּבּׁשֹופר, ּדין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּבית

ְֲֵֶַלבעליהן.
.ÂËהּׁשמ ודין הארץ ּבׁשביתת הּיֹובל הּואּדין אחד ּטה, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אסּור הארץ, מעבֹודת ּבּׁשביעית ׁשאסּור ּכל ּדבר: ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלכל
ּומלאכֹות ּבּיֹובל; מּתר ּבּׁשביעית, ׁשּמּתר וכל יֹובל; ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻֻּבׁשנת
ּפרֹות ודין ּבּיֹובל; עליהן לֹוקין ּבּׁשביעית, עליהן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַׁשּלֹוקין
ׁשביעית ּפרֹות ּכדין ּובבעּור, ּומכירה ּבאכילה יֹובל ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָׁשנת

ּדבר. ְָָָלכל
.ÊËמׁשּמטת ׁשהּׁשביעית - הּיֹובל על ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָיתרה

על יֹובל ויֹותר ּכספים. מׁשמיט הּיֹובל ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָּכספים,
וזה קרקע; ּומׁשמיט עבדים, מֹוציא ׁשהּיֹובל - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָהּׁשביעית
עׂשה, מצות והיא ּבּתֹורה, האמּור ׂשדֹות מכירת ּדין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָהּוא
ּבתחּלתֹו, קרקע מׁשמיט יֹובל לארץ". ּתּתנּו "ּגאּלה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר:
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבסֹופּה, אּלא ּכספים מׁשּמטת אין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּוׁשביעית

יא ¤¤ּפרק

נמּכרת‡. אינּה - לּׁשבטים הּמתחּלקת יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָארץ
מכר ואם לצמתת". תּמכר לא "והארץ ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻלצמיתּות,
מעׂשיהן ואין תעׂשה; ּבלא עֹוברין ׁשניהם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹלצמיתּות,

ּבּיֹובל לבעליה הּׂשדה ּתחזר אּלא .מֹועילין, ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשאין·. - ּבּיֹובל יֹוצאה אינּה ׁשנה, לׁשּׁשים ׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּמֹוכר

לצמיתּות הּנמּכר אֹו סתם, הּנמּכר ּדבר אּלא ּבּיֹובל, .חֹוזר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשהן‚. ּפי על אף אחּזתֹו, ׂשדה אֹו ּביתֹו אדם ימּכר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻלא

העני ּכן אם אּלא - זמן אחר ימּוחֹוזרין "וכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּבכיסֹו, הּדמים ּולהּניח למּכר אבל מאחּזתֹו". ּומכר ,ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹֻאחי
ּובהמה ועבדים ּכלים ּבהן לּקח אֹו סחֹורה, ּבהן לעׂשֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
מּכל ּומכר עבר ואם ּבלבד. למזֹונֹות אּלא רּׁשאי; אינֹו -ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מכּורין. אּלּו הרי ְֲִֵֵָמקֹום,
אחּזה.„. ׂשדה ּדין ּובׂשדה חֹומה, ערי ּבּתי ּדין ּבבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻודנין

הּׁשנים לפי הּדמים את להׁשיב - אחּזתֹו ׂשדה מֹוכר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּדין
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עם מחּׁשב לפּדֹות, ׁשּירצה עת ּובכל לּיֹובל; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנׁשארֹות
לֹו ּומחזיר הּמכר, מּדמי וגֹורע ׁשאכל, הּׁשנים על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּלֹוקח

הּׁשאר .את ְֶַָ
ׂשדהּו‰. לֹו ּומכר ׁשנים, עׂשר לּיֹובל ׁשּנׁשאר הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד?

לגאל הּמֹוכר ורצה ׁשנים, ׁשלׁש הּלֹוקח אכלּה ּדינר, ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֹּבמאה
ׁשׁש אכלּה אם וכן ׂשדהּו; ּומחזיר ּדינר, ׁשבעים לֹו נֹותן -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָ
ּגאלּה, לא ׂשדהּו. ּומחזיר ּדינר, ארּבעים לֹו נֹותן - ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹׁשנים
לּבעלים ּתחזר - הּיֹובל ׁשנת עד הּלֹוקח ּביד היתה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹאּלא

"ל ימּכר תבּואת ׁשני "ּבמסּפר ׁשּנאמר: ּדמים, .ּבלא ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
.Âאינֹו - ּגאלּה ׁשנים ּולאחר ּפרֹות, מלאה והיא לֹו ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמכרּה

'ל ׁשּמכרּתי ּכמֹו ּפרֹות מלאה לי 'החזירּנה לֹו: לֹומר .יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּוגאלּה הּׁשנה, ראׁש לפני ּפרֹות מלאה לֹו מכרּה אם ,ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָֹלפיכ
ּבׁשּתי ּתבּואֹות ׁשלׁש אֹוכל זה הרי - ׁשנים ׁשּתי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹאחר
ּבלבד, ׁשנים ׁשּתי לפי אּלא עּמֹו מחּׁשב ואינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּׁשנים,

הּתבּואֹות. ּפי על לא הּׁשנים", ּפי "על ְֱִִִֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:
.Êׁשל הן הרי ׁשּבתֹוכּה, ׁשקמה ּופרֹות והּזמֹורֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּקנים

ׁשּלּה הּפרֹות ּכׁשאר ׁשּיבׁש,לֹוקח אֹו ׁשּנכסח אילן אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
קרקע, ּבדמיו ויּלקח יּמכר, יעׂשה? ּכיצד ּבֹו. אסּורין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשניהן

מּידֹו. הּׂשדה ׁשּתּגאל עד ּפרֹותיה, אֹוכל ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּלֹוקח
.Áּכׁשהיא - והׁשּביחה אילנֹות ּונטעּה אחּזה, ׂשדה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻהּלֹוקח

ּבעל ונֹותן ׁשּבתֹוכּה, האילנֹות ׁשבח ׁשמין ּבּיֹובל, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחֹוזרת
לּלֹוקח הּׁשבח ּדמי -הּׂשדה ּבית" ממּכר "ויצא ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

חֹוזר. הּׁשבח ואין חֹוזר, ְְִֵֵֵֶַַָממּכר
.Ëׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוהג, ׁשהּיֹובל ּבזמן ׂשדהּו את -הּמֹוכר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ׁשני "ּבמסּפר ׁשּנאמר: ׁשנים, מּׁשּתי לפחֹות לגאל מּתר ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻאינֹו
הרי הּלֹוקח, רצה ואפּלּו ;"ל ימּכר -תבּואת אסּור זה ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

,"עמית מאת ּתקנה הּיֹובל, אחר ׁשנים "ּבמסּפר ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנאמר:
הּמכירה. מּיֹום לעת מעת ׁשנים מּׁשּתי ּפחֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָאין

.Èהּׁשנים ּבׁשּתי ּתבּואֹות ׁשני הּלֹוקח ׁשּיאכל וצרי-] ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
תבואות] בהן שהיו "ׁשנישנתיים ׁשּנאמר: - יגאל ואחר ,ְְְֱִֵֶֶַַַַ

ׁשביעית, הּׁשנים מּׁשּתי אחת היתה אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹתבּואת";
הּמנין. מן עֹולה אינּה - ירקֹון אֹו ׁשּדפֹון ׁשנת ְְִִִֵֵַַָָָָָאֹו

.‡Èּבּורה הּלֹוקח זרועה]הּניחּה אֹו[לא ׁשנה, ואכלּה ׁשנה ֲִִֵַַַָָָָָָָָ
ונרּה ׁשנה אּלּו[חרש]אכלּה הרי - זרעּה ולא לזריעה ׁשנה ְְְְֲֲִִֵֵָָָָָָָָָָָֹ

נמּכרת, אינּה - עצמּה יֹובל ּבׁשנת מכרּה לּמנין. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעֹולין
לּבעלים. חֹוזרין ְְְִִִַַָָוהּדמים

.·Èאֹותּה אֹוכל הּלֹוקח הרי - הּיֹובל לפני אחת ׁשנה ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָמכרּה
הּיֹובל אחר ׁשנּיה תבּואת".ׁשנה "ׁשני ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.‚Èמלא נקעים ראּוייןמכר ׁשאינם סלעים אֹו מים, ים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשנים מּׁשּתי ּבפחֹות ּפֹודה זה הרי - ׁשּנאמר:לזריעה , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשאינּה היא לתבּואה, הראּויה ׂשדה - תבּואת" ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ"ּבמסּפר
ּפי על אף - ּגאלּה לא ואם ׁשנים. ׁשּתי אחר אּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹנגאלת

ּבּיֹובל. לּבעלים חֹוזרת לזריעה, ראּויה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינּה
.„Èׁשהרי ׁשנים, מּׁשּתי לפחֹות נגאלין אין - אילנֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמכר

ּבּיֹובל לּבעלים חֹוזרין אינן ּגאלן, לא ואם לתבּואֹות; ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹראּויין
לאילנֹות. ולא לאחּזתֹו", "וׁשב ׁשּנאמר: -ְְֱֲִֶֶַַָָָָֹֻ

.ÂËוׁשני לׁשני, הראׁשֹון ּומכר לראׁשֹון, ׂשדהּו ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמכר

ראׁשֹון לאדֹון ּתחזר הּיֹובל ּבׁשנת - מאה אפּלּו ,לׁשליׁשי, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹ
מאּתֹו, קנהּו לאׁשר הּׂשדה יׁשּוב הּיֹובל "ּבׁשנת ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:

הארץ". אחּזת לֹו ֲֲֶֶַַָָֻלאׁשר
.ÊËלׁשני הראׁשֹון ּומכרּה ּדינר, ּבמאה לראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָמכרּה

עם אּלא מחּׁשב אינֹו - לגאל האדֹון ורצה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבמאתים,
לראׁשֹוןהראׁשֹון מכרּה לֹו". מכר אׁשר "לאיׁש ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

עם מחּׁשב זה הרי - ּבמאה לׁשני הראׁשֹון ּומכרּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבמאתים,
והרי הּלֹוקח, ּביד והׁשּביחה ּבמאה, מכרּה אם וכן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהאחרֹון.
ואם ּׁשּמכר; מה לפי מחּׁשב - ּבמאתים להּמכר ראּויה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהיא
ּבמאה להּמכר ראּויה היא והרי והכסיפה, ּבמאתים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָמכרּה
ׂשדה הּמֹוכר ּכח מיּפין לעֹולם ּׁשהיא. מה לפי מחּׁשב -ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

הּלֹוקח. ּכח ּומרעין ְֲִֵֵַַַָֹֻאחּזה,
.ÊÈמאֹותן ּומכר אחרֹות, ׂשדֹות לֹו והיּו אחּזה, ׂשדה ְְֲֲֵֵֵֵַַָָָָָֻהּמֹוכר

לֹו ׁשֹומעין אין - ׁשּמכר ׂשדה לגאל ּכדי ׁשּנאמר:הּׂשדֹות , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבׁשעה מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּימצא עד גאּלתֹו", ּכדי ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻ"ּומצא
ׁשּנאמר: - לֹו ׁשֹומעין אין לגאל, לוה אם וכן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמכר.

ׁשּילוה. לא ידֹו", ְְִִִֶֶָָֹ"והּׂשיגה
.ÁÈאין - ׁשּמכר הּׂשדה חצי לגאל ורצה מעט, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצא

לֹו אֹוׁשֹומעין ּכּלּה, את ּגֹואל אֹו - גאּלתֹו" "ּכדי ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָֻֻ
"ּובא ׁשּנאמר: ּגֹואלין, - לגאל קרֹוביו רצּו ואם ּגֹואל. ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָֹאינֹו

אליו". הּקרב ֲֵַָָֹֹּגאלֹו
.ËÈּבּיֹובל לֹו חֹוזרת זֹו הרי מּתנה, ׂשדהּו ׁשּנאמר:הּנֹותן - ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּמּתנה. את לרּבֹות אחּזתֹו", אל איׁש ְֲִֶֶַַַָָָָֻֻ"ּתׁשבּו
.Îׁשחלקּו זה[בירושה]האחין ּומחזירין הן, ּכלקֹוחֹות - ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

וכן ׁשהיתה. מּכמֹות חלּקתן ּתּבטל ולא ּבּיֹובל; חלקֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻלזה
והמיּבם אחיו[נושא]הּבכֹור ּבּיֹובל[שמת]אׁשת מחזיר - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָ

ׁשּכנגּדֹו. החלק ונֹוטל ׁשּנטל, ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָחלק
.‡Îהּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על אף - אׁשּתֹו את הּיֹורׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֻאבל

חכמים]מּדבריהם ּתֹורה,[של ּכׁשל לדבריהם חּזּוק עׂשּו - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָ
מּמּנה ירׁש ואם ּבּיֹובל. מחזיר ב:]ואינֹו הּקברֹות[מקום ּבית ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

מׁשּפחה ּפגם מּׁשּום מׁשּפחה, לבני יחזיר להם- [שגנאי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ
אחר] במקום יקברו והם בתוכם זר ּדמיה,שיקבר לֹו ויּתנּו ;ְְִֶָָ

ּבקבּורתּה. חּיב ׁשהרי - אׁשּתֹו קבר ּדמי לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּומנּכין

ה'תשע"ב מנחםֿאב ח' שישי יום

יב ¤¤ּפרק

ּגֹואל‡. זה הרי - חֹומה הּמּקפת עיר ּבתֹו ּבית ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּמֹוכר
ׁשּירצה, עת ּבכל ׁשּמכר, מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאֹותּה
הּדמים ּכל נֹותן - לפּדֹות ּוכׁשרֹוצה ׁשּמכר; ּבּיֹום ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָואפּלּו

ּכלּום. לּלֹוקח ּגֹורע ואינֹו ְְֵֵֵֶַַַַָׁשּלקח,
אם·. עצמֹו הּמֹוכר אּלא אֹותּה, ּפֹודין הּקרֹובים ְְְִִִֵֵֶַַַָָואין

ידֹו ילוההּׂשיגה לא אבל ולפּדֹות; מּנכסיו למּכר לֹו ויׁש . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָֹֹ
לחצאין. יגאל ולא ְְְְֲִִִַַַָֹויגאל,

הּלֹוקח,‚. לבנֹומת יׁש הּמֹוכר, מת אם וכן ּבנֹו; מּיד יפּדה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַ
חדׁש עׂשר ׁשנים ּכל .לפּדֹותּה ְְִֵֶָָָָֹ

מֹונין„. - הּׁשנה ּבתֹו לׁשני ראׁשֹון ּומכר לראׁשֹון, ְְְִִִִֵַַַָָָָמכר
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הּבית החלט - לראׁשֹון ׁשנה ׁשּׁשלמה ּכיון עברלראׁשֹון: -] ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ
לגמרי] זכּותלרשותו ּכל לּׁשני מכר ׁשהּמֹוכר הּׁשני; ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָּביד

זֹו הרי ּגאלּה, ולא חדׁש עׂשר ׁשנים הּגיע לידֹו. ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּתבֹוא
ּכל ּגאלֹו ולא מּתנה הּבית נתן אם וכן הּלֹוקח. ּביד ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹנחלטה
מּתנה. לֹו ׁשּנּתן זה ּביד נחלט זה הרי חדׁש, עׂשר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשנים

סֹופּה‰. עד נחלט אינֹו מעּברת, ׁשנה "עדהיתה ׁשּנאמר: - ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
העּבּור. חדׁש להביא תמימה", ׁשנה לֹו ְְְִִִֶָָָָָֹֹמלאת

.Âּבראׁש ואחד ראׁשֹון אדר ּבחצי אחד ּבּתים, ׁשני ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמכר
אחד ׁשהּגיע ּכיון ׁשני, אדר ּבראׁש ׁשּמכר זה - ׁשני ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאדר
ּבחצי ׁשּמכר וזה ׁשנה; לֹו עלתה הּבאה, ׁשנה ׁשל ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבאדר
ׁשנה ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא הראׁשֹון, ְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹאדר

העּבּור ּבחדׁש הּלֹוקח ׁשּירד מּפני - .הּבאה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
.Êלפּדֹות הּלֹוקח נמצא ולא חדׁש, עׂשר ׁשנים יֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּגיע

ונכנס הּדלת וׁשֹובר ּדין, ּבבית מעֹותיו מּניח זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמּמּנּו
מעֹותיו את ויּטל יבֹוא הּלֹוקח, ׁשּיבֹוא ואימתי .לביתֹו; ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.Á- ההקּדׁש מּיד אחר ּוגאלֹו חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש
ּגאלֹו ולא ההקּדׁש מּיד ׁשּנגאל מּׁשעה ׁשנה לֹו ׁשעלתה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּכיון
אּלא חֹולט, ההקּדׁש ׁשאין הּגֹואל; ּביד נחלט ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבעליו,

לדרתיו".הּלֹוקח אתֹו, "לּקנה ׁשּנאמר: , ְֱֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ
.Ë- הּמכר ׁשנת ּבתֹו יֹובל והּגיע חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמכר

הּמֹוכר ׁשּירצה עד הּלֹוקח, ּביד יהיה אּלא ּבּיֹובל, חֹוזר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָאינֹו
הּמכר; ׁשנת ּכל ויחלטלגאל ׁשנה, ּתּמלא .אֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

.Èמּקפת ׁשאינּה ּבעיר אֹו החצרים, ּבבּתי ּבית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר
הּׂשדֹות ׁשּבדין יפה ּבכח נגאל זה הרי - ּכראּוי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹחֹומה

חֹומה הּמּקפין הּבּתים מּידוׁשּבדין לגאל רצה אם ּכיצד? . ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ
- ּגאל ולא חדׁש עׂשר ׁשנים הּגיע הּבּתים. ּכדין ּגֹואל, -ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּגֹואל ּובעת הּׂשדֹות; ּכדין הּיֹובל, ׁשנת עד ּגֹואל זה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָהרי
ולא יֹובל הּגיע ּׁשאכל. מה לֹו וגֹורע הּמֹוכר, עם מחּׁשב -ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹ

הּׂשדֹות. ּכדין ּדמים, ּבלא הּבית חֹוזר - ְְִִִֵַַַַָָָֹּגאל
.‡Èוהּמרחצאֹות הּגּנֹות ּכגֹון החֹומה, מן לפנים ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָּכל

ּכבּתים הּוא הרי - אבלוהּׁשֹובכֹות ּבעיר". "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
לעיר, ׁשחּוץ הּׂשדֹות ּכדין נגאלין העיר, ׁשּבתֹו ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָהּׂשדֹות
הּדֹומה וכל "הּבית" - ּבעיר" אׁשר הּבית "וקם ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:

הּׂשדֹות. לא ְִַַָֹלבית,
.·Èנחלט אינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָּבית

חֹומה ערי ּוביתּבבּתי ּבּה. נחלט הּבית אין וירּוׁשלים, . ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
חֹומה. ערי ּכבּתי אינֹו ּבחֹומה, ְֵֵֵַַָָָָָהּבנּוי

.‚Èאינֹו - חֹומתּה ׁשהּים אֹו חֹומתּה, ׁשּגּגֹותיה ִֵֶֶֶַַָָָָָָעיר
.ּכמּקפת ְֶֶֻ

.„Èׁשלׁש ּבֹו ׁשּיהיה עד - חֹומה' 'עיר נקרא הּמקֹום ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאין
יתר אֹו ויּקיפּוחצרֹות יתר, אֹו ּבּתים ׁשני מהן חצר ּובכל , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ

אבל ּבתֹוכֹו; החצרֹות יבנּו ּכ ואחר ּתחּלה, חֹומה ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָאֹותן
חצרֹות ׁשלׁש ּבֹו היּו ׁשּלא אֹו הּקף, ּכ ואחר ׁשּיׁשב ְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻמקֹום
ּכבּתי ׁשּבֹו ּבּתים אּלא חֹומה, עיר אינֹו - ּבּתים ׁשני ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשל

ֲִֵַהחצרים.
.ÂËּכּבּוׁש ּבׁשעת הּמּקפת חֹומה על אּלא סֹומכין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻאין

ׁשּכבׁשהארץ ּבׁשעה חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא עיר ּכיצד? . ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

הרי עּתה, מּקפת ׁשהיא ּפי על אף - הארץ את ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻיהֹוׁשע
ּבימי חֹומה מּקפת ׁשהיתה ועיר החצרים; ּכבּתי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻהיא
ּכמּקפת. היא הרי עּתה, מּקפת ׁשאינּה ּפי על אף - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻֻיהֹוׁשע
ׁשהיּו חֹומה ערי קדּׁשת ּבטלה ראׁשֹון, ּבחרּבן ׁשּגלּו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻוכיון
נתקּדׁשּו הּׁשנּיה, ּבּביאה עזרא ׁשעלה ּכיון יהֹוׁשע. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבימי

ה הערים ׁשּביאתןּכל מּפני - העת ּבאֹותּה חֹומה ּמּקפֹות ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ
מה יהֹוׁשע: ּבימי ּכביאתן ׁשנּיה, ּביאה ׁשהיא עזרא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּבימי
ערי ּבּתי וקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין מנּו יהֹוׁשע, ּבימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֻּביאתן
מנּו עזרא, ּבימי ּביאתן אף - ּבמעׂשר ונתחּיבּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחֹומה,
ּבמעׂשר. ונתחּיבּו חֹומה, ערי ּבּתי וקּדׁשּו ויֹובלֹות, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשמּטין

.ÊËלארץ ׁשּיּכנסּו ּבעת ׁשליׁשית, ּבביאה לבֹוא לעתיד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָוכן
חֹומה, ערי ּבּתי ויקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין למנֹות יתחילּו -ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ
והביא" ׁשּנאמר: ּבמעׂשרֹות, ׁשּיכּבׁשּוהּו מקֹום ּכל ְְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָויתחּיב

וירׁשּתּה" ,אבתי ירׁשּו אׁשר הארץ אל אלהי מקיׁשה' , ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
נֹוהג אּתה ,אבֹותי ּירּׁשת מה - אבֹותי לירּׁשת ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֻֻֻירּׁשת
ּבּה נֹוהג אּתה ,ירּׁשת אף האּלּו, הּדברים ּכל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֻּבחּדּוׁש

האּלּו. הּדברים ּכל ְְִִֵַָָָּבחּדּוׁש

יג ¤¤ּפרק

נצטּוּו‡. ּכבר ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּפי על אף - לוי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשבט
ׁשׁש הן - והערים ּומגרׁשיהן; לׁשבת ערים להם לּתן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָיׂשראל
ערי ּוכׁשּמֹוסיפין עיר; ּוׁשּתים ארּבעים ועליהן הּמקלט, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָערי

ללוּים. הּכל הּמׁשיח, ּבימֹות אחרֹות ְְֲִִִִִֵַַַַָָֹמקלט
אלפים·. ׁשלׁשת ׁשהן ּבּתֹורה נתּפרׁשּו ּכבר הערים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמגרׁשי

סביב אּמהאּמה אלף וחּוצה, העיר "מּקיר ׁשּנאמר: - ֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּולהּלן ּפאתסביב", את לעיר, מחּוץ "ּומּדתם אֹומר: הּוא ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ואלּפים מגרׁש, הראׁשֹונֹות אלף - וגֹו'" ּבאּמה אלּפים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָקדמה
ּוכרמים. לׂשדֹות לּמגרׁש חּוץ ְְְְִִִֶַָָָׁשּמֹודדין

ׁשאין‚. - זה לתחּום חּוץ קבּורה ּבית עיר, לכל ְְְְְִִִֵֵֶֶָָונֹותנין
עריהם ּבתחּום מתיהם יהיּוקֹוברין "ּומגרׁשיהם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

לקבּורה. לא נּתנּו, לחּיים - חּיתם" ּולכל ולרכׁשם, ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻלבהמּתם
ולא„. עיר, מגרׁש ולא מגרׁש, עיר הלוּים ּבערי עֹוׂשין ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹֹאין

מגרׁש "ּוׂשדה ׁשּנאמר: - מגרׁש ׂשדה ולא ׂשדה, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמגרׁש
יּמכר"; לא ִֵֵֶָָֹעריהם,

הּׁשמּועה‰. רבינו]ּומּפי ממשה ׁשּנאמר:[מסורת ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַָָ
ּכל והעיר, והּמגרׁש הּׂשדה אּלא - יׁשּנה לא יּמכר", ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ"לא
יׂשראל ערי ּבׁשאר וכן לעֹולם. ׁשהּוא ּכמֹות מּׁשלׁשּתן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאחד
עיר, מגרׁש ולא ׂשדה, מגרׁש ולא מגרׁש, ׂשדה עֹוׂשין אין -ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹ

מגרׁש; עיר ְְִִָֹולא
.Âאת יּטע ולא ּגּנה, לעׂשֹותֹו ּביתֹו את אדם יסּתר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹולא

אר יחריבּו ׁשּלא ּגּנה; יׂשראלחרבתֹו .ץ ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
.Êמּבּתי ּבית אֹו עריהם, מּׂשדֹות ׂשדה ׁשּמכרּו ּולוּיים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכהנים

מֹוכרין אּלא הּזה, ּכּסדר ּגֹואלין אין - ׁשּלהן חֹומה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָערי
הקּדיׁשּו ואם מּיד; וגֹואלין לּיֹובל, סמּו ואפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָהּׂשדֹות
ערי ּבּתי וגֹואלין הּיֹובל; לאחר ההקּדׁש מּיד ּגֹואלין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׂשדה,

ׁשנים ּכּמה אחר אפּלּו ׁשּירצּו, זמן ּכל ׁשּנאמר:חֹומה - ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
ללוּים". ּתהיה עֹולם ְְְִִִֶַַָֻ"ּגאּלת

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



צז laeie dhny zekld - a`Îmgpn 'g iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּבית החלט - לראׁשֹון ׁשנה ׁשּׁשלמה ּכיון עברלראׁשֹון: -] ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ
לגמרי] זכּותלרשותו ּכל לּׁשני מכר ׁשהּמֹוכר הּׁשני; ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָּביד

זֹו הרי ּגאלּה, ולא חדׁש עׂשר ׁשנים הּגיע לידֹו. ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּתבֹוא
ּכל ּגאלֹו ולא מּתנה הּבית נתן אם וכן הּלֹוקח. ּביד ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹנחלטה
מּתנה. לֹו ׁשּנּתן זה ּביד נחלט זה הרי חדׁש, עׂשר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשנים

סֹופּה‰. עד נחלט אינֹו מעּברת, ׁשנה "עדהיתה ׁשּנאמר: - ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
העּבּור. חדׁש להביא תמימה", ׁשנה לֹו ְְְִִִֶָָָָָֹֹמלאת

.Âּבראׁש ואחד ראׁשֹון אדר ּבחצי אחד ּבּתים, ׁשני ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמכר
אחד ׁשהּגיע ּכיון ׁשני, אדר ּבראׁש ׁשּמכר זה - ׁשני ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאדר
ּבחצי ׁשּמכר וזה ׁשנה; לֹו עלתה הּבאה, ׁשנה ׁשל ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבאדר
ׁשנה ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא הראׁשֹון, ְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹאדר

העּבּור ּבחדׁש הּלֹוקח ׁשּירד מּפני - .הּבאה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
.Êלפּדֹות הּלֹוקח נמצא ולא חדׁש, עׂשר ׁשנים יֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּגיע

ונכנס הּדלת וׁשֹובר ּדין, ּבבית מעֹותיו מּניח זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמּמּנּו
מעֹותיו את ויּטל יבֹוא הּלֹוקח, ׁשּיבֹוא ואימתי .לביתֹו; ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.Á- ההקּדׁש מּיד אחר ּוגאלֹו חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש
ּגאלֹו ולא ההקּדׁש מּיד ׁשּנגאל מּׁשעה ׁשנה לֹו ׁשעלתה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּכיון
אּלא חֹולט, ההקּדׁש ׁשאין הּגֹואל; ּביד נחלט ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבעליו,

לדרתיו".הּלֹוקח אתֹו, "לּקנה ׁשּנאמר: , ְֱֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ
.Ë- הּמכר ׁשנת ּבתֹו יֹובל והּגיע חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמכר

הּמֹוכר ׁשּירצה עד הּלֹוקח, ּביד יהיה אּלא ּבּיֹובל, חֹוזר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָאינֹו
הּמכר; ׁשנת ּכל ויחלטלגאל ׁשנה, ּתּמלא .אֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

.Èמּקפת ׁשאינּה ּבעיר אֹו החצרים, ּבבּתי ּבית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר
הּׂשדֹות ׁשּבדין יפה ּבכח נגאל זה הרי - ּכראּוי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹחֹומה

חֹומה הּמּקפין הּבּתים מּידוׁשּבדין לגאל רצה אם ּכיצד? . ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ
- ּגאל ולא חדׁש עׂשר ׁשנים הּגיע הּבּתים. ּכדין ּגֹואל, -ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּגֹואל ּובעת הּׂשדֹות; ּכדין הּיֹובל, ׁשנת עד ּגֹואל זה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָהרי
ולא יֹובל הּגיע ּׁשאכל. מה לֹו וגֹורע הּמֹוכר, עם מחּׁשב -ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹ

הּׂשדֹות. ּכדין ּדמים, ּבלא הּבית חֹוזר - ְְִִִֵַַַַָָָֹּגאל
.‡Èוהּמרחצאֹות הּגּנֹות ּכגֹון החֹומה, מן לפנים ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָּכל

ּכבּתים הּוא הרי - אבלוהּׁשֹובכֹות ּבעיר". "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
לעיר, ׁשחּוץ הּׂשדֹות ּכדין נגאלין העיר, ׁשּבתֹו ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָהּׂשדֹות
הּדֹומה וכל "הּבית" - ּבעיר" אׁשר הּבית "וקם ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:

הּׂשדֹות. לא ְִַַָֹלבית,
.·Èנחלט אינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָּבית

חֹומה ערי ּוביתּבבּתי ּבּה. נחלט הּבית אין וירּוׁשלים, . ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
חֹומה. ערי ּכבּתי אינֹו ּבחֹומה, ְֵֵֵַַָָָָָהּבנּוי

.‚Èאינֹו - חֹומתּה ׁשהּים אֹו חֹומתּה, ׁשּגּגֹותיה ִֵֶֶֶַַָָָָָָעיר
.ּכמּקפת ְֶֶֻ

.„Èׁשלׁש ּבֹו ׁשּיהיה עד - חֹומה' 'עיר נקרא הּמקֹום ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאין
יתר אֹו ויּקיפּוחצרֹות יתר, אֹו ּבּתים ׁשני מהן חצר ּובכל , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ

אבל ּבתֹוכֹו; החצרֹות יבנּו ּכ ואחר ּתחּלה, חֹומה ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָאֹותן
חצרֹות ׁשלׁש ּבֹו היּו ׁשּלא אֹו הּקף, ּכ ואחר ׁשּיׁשב ְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻמקֹום
ּכבּתי ׁשּבֹו ּבּתים אּלא חֹומה, עיר אינֹו - ּבּתים ׁשני ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשל

ֲִֵַהחצרים.
.ÂËּכּבּוׁש ּבׁשעת הּמּקפת חֹומה על אּלא סֹומכין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻאין

ׁשּכבׁשהארץ ּבׁשעה חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא עיר ּכיצד? . ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

הרי עּתה, מּקפת ׁשהיא ּפי על אף - הארץ את ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻיהֹוׁשע
ּבימי חֹומה מּקפת ׁשהיתה ועיר החצרים; ּכבּתי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻהיא
ּכמּקפת. היא הרי עּתה, מּקפת ׁשאינּה ּפי על אף - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻֻיהֹוׁשע
ׁשהיּו חֹומה ערי קדּׁשת ּבטלה ראׁשֹון, ּבחרּבן ׁשּגלּו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻוכיון
נתקּדׁשּו הּׁשנּיה, ּבּביאה עזרא ׁשעלה ּכיון יהֹוׁשע. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבימי

ה הערים ׁשּביאתןּכל מּפני - העת ּבאֹותּה חֹומה ּמּקפֹות ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ
מה יהֹוׁשע: ּבימי ּכביאתן ׁשנּיה, ּביאה ׁשהיא עזרא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּבימי
ערי ּבּתי וקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין מנּו יהֹוׁשע, ּבימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֻּביאתן
מנּו עזרא, ּבימי ּביאתן אף - ּבמעׂשר ונתחּיבּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחֹומה,
ּבמעׂשר. ונתחּיבּו חֹומה, ערי ּבּתי וקּדׁשּו ויֹובלֹות, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשמּטין

.ÊËלארץ ׁשּיּכנסּו ּבעת ׁשליׁשית, ּבביאה לבֹוא לעתיד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָוכן
חֹומה, ערי ּבּתי ויקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין למנֹות יתחילּו -ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ
והביא" ׁשּנאמר: ּבמעׂשרֹות, ׁשּיכּבׁשּוהּו מקֹום ּכל ְְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָויתחּיב

וירׁשּתּה" ,אבתי ירׁשּו אׁשר הארץ אל אלהי מקיׁשה' , ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
נֹוהג אּתה ,אבֹותי ּירּׁשת מה - אבֹותי לירּׁשת ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֻֻֻירּׁשת
ּבּה נֹוהג אּתה ,ירּׁשת אף האּלּו, הּדברים ּכל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֻּבחּדּוׁש

האּלּו. הּדברים ּכל ְְִִֵַָָָּבחּדּוׁש

יג ¤¤ּפרק

נצטּוּו‡. ּכבר ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּפי על אף - לוי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשבט
ׁשׁש הן - והערים ּומגרׁשיהן; לׁשבת ערים להם לּתן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָיׂשראל
ערי ּוכׁשּמֹוסיפין עיר; ּוׁשּתים ארּבעים ועליהן הּמקלט, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָערי

ללוּים. הּכל הּמׁשיח, ּבימֹות אחרֹות ְְֲִִִִִֵַַַַָָֹמקלט
אלפים·. ׁשלׁשת ׁשהן ּבּתֹורה נתּפרׁשּו ּכבר הערים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמגרׁשי

סביב אּמהאּמה אלף וחּוצה, העיר "מּקיר ׁשּנאמר: - ֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּולהּלן ּפאתסביב", את לעיר, מחּוץ "ּומּדתם אֹומר: הּוא ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ואלּפים מגרׁש, הראׁשֹונֹות אלף - וגֹו'" ּבאּמה אלּפים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָקדמה
ּוכרמים. לׂשדֹות לּמגרׁש חּוץ ְְְְִִִֶַָָָׁשּמֹודדין

ׁשאין‚. - זה לתחּום חּוץ קבּורה ּבית עיר, לכל ְְְְְִִִֵֵֶֶָָונֹותנין
עריהם ּבתחּום מתיהם יהיּוקֹוברין "ּומגרׁשיהם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

לקבּורה. לא נּתנּו, לחּיים - חּיתם" ּולכל ולרכׁשם, ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻלבהמּתם
ולא„. עיר, מגרׁש ולא מגרׁש, עיר הלוּים ּבערי עֹוׂשין ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹֹאין

מגרׁש "ּוׂשדה ׁשּנאמר: - מגרׁש ׂשדה ולא ׂשדה, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמגרׁש
יּמכר"; לא ִֵֵֶָָֹעריהם,

הּׁשמּועה‰. רבינו]ּומּפי ממשה ׁשּנאמר:[מסורת ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַָָ
ּכל והעיר, והּמגרׁש הּׂשדה אּלא - יׁשּנה לא יּמכר", ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ"לא
יׂשראל ערי ּבׁשאר וכן לעֹולם. ׁשהּוא ּכמֹות מּׁשלׁשּתן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאחד
עיר, מגרׁש ולא ׂשדה, מגרׁש ולא מגרׁש, ׂשדה עֹוׂשין אין -ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹ

מגרׁש; עיר ְְִִָֹולא
.Âאת יּטע ולא ּגּנה, לעׂשֹותֹו ּביתֹו את אדם יסּתר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹולא

אר יחריבּו ׁשּלא ּגּנה; יׂשראלחרבתֹו .ץ ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
.Êמּבּתי ּבית אֹו עריהם, מּׂשדֹות ׂשדה ׁשּמכרּו ּולוּיים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכהנים

מֹוכרין אּלא הּזה, ּכּסדר ּגֹואלין אין - ׁשּלהן חֹומה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָערי
הקּדיׁשּו ואם מּיד; וגֹואלין לּיֹובל, סמּו ואפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָהּׂשדֹות
ערי ּבּתי וגֹואלין הּיֹובל; לאחר ההקּדׁש מּיד ּגֹואלין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׂשדה,

ׁשנים ּכּמה אחר אפּלּו ׁשּירצּו, זמן ּכל ׁשּנאמר:חֹומה - ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
ללוּים". ּתהיה עֹולם ְְְִִִֶַַָֻ"ּגאּלת
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.Á,ּכלוּים ּגֹואל זה הרי - לוי אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיׂשראל
לוּיים, ׁשל הּׂשדֹות אֹו והערים הֹואיל לוי; ׁשאינֹו ּפי על ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
ּבּבעלים לא אּלּו, ּבמקֹומֹות ּתלּוי זה ׁשּדין לעֹולם; .ּגֹואל ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

.Ë,ּכלוּים ּגֹואל אינֹו - יׂשראל אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָולוי
ּכיׂשראל אּלאאּלא ללוּים", ּתהיה עֹולם "ּגאּלת נאמר ׁשּלא ; ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

הלוּים. ְְִִֵַָּבערי
.Èהן וכן ּכנען. ּבארץ ינחלּו ׁשּלא מזהרין לוי, ׁשבט ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּכל

הערים את ׁשּכֹובׁשין ּבׁשעה ּבּבּזה חלק יּטלּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻמזהרין,
חלק לוי, ׁשבט ּכל הלוּים לּכהנים יהיה "לא ׁשּנאמר: -ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
וכן ּבארץ; ו"נחלה" ּבּבּזה, "חלק" יׂשראל", עם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָונחלה

לא "ּבארצם אֹומר: ּבתֹוכם",הּוא ל יהיה לא וחלק תנחל, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
נטל ואם לֹוקה; ּבּבּזה, חלק ׁשּנטל ּכהן אֹו לוי ּובן ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבּבּזה.

מּמּנּו. אֹותּה מעבירין ּבארץ, ֲֲִִִֶֶַַָָָָנחלה
.‡Èּבארץ אּלא אמּורים, האּלּו הּדברים ׁשאין לי, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיראה

ּבניהם וירׁשּוה ּוליעקב, ליצחק לאברהם ּברית עליה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנכרת
מּמלכי מל ׁשּכֹובׁש הארצֹות ּכל ׁשאר אבל להם; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונתחּלקה
ּככל ּובבּזתן, הארצֹות ּבאֹותן והלוּים הּכהנים הרי - ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָֹיׂשראל

ְִֵָיׂשראל.
.·Èעם ּובבּזתּה יׂשראל ארץ ּבנחלת לוי זכה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹולּמה

ּדרכיו ּולהֹורֹות ּולׁשרתֹו, ה' את לעבד ׁשהבּדל מּפני ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחיו?
"יֹורּו ׁשּנאמר: - לרּבים הּצּדיקים ּומׁשּפטיו ְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָָהיׁשרים
מּדרכי הבּדלּו ,ּולפיכ ליׂשראל". ותֹורת ליעקב, ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻמׁשּפטי
נֹוחלין, ולא יׂשראל, ּכׁשאר מלחמה עֹורכין לא - ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָֹֹהעֹולם
ׁשּנאמר: ה', חיל הם אּלא ּגּופן; ּבכח לעצמן זֹוכין ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולא
"אני ׁשּנאמר: להם, זֹוכה הּוא ּברּו והּוא חילֹו", ה' ּבר"ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָ

."ונחלת ְְְְֲֶַָחלק
.‚Èּבלבד לוי ׁשבט ּבאיולא מּכל ואיׁש איׁש ּכל אּלא , ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

לעמד להּבדל מּדעֹו והבינֹו אֹותֹו, רּוחֹו נדבה אׁשר ְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם
ּכמֹו יׁשר והל ה', את לדעת ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָלפני
הרּבים החׁשּבֹונֹות על צּוארֹו מעל ּופרק האלהים, ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשעׂשהּו
ויהיה קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני ּבּקׁשּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
ּבעֹולם לֹו ויזּכה עֹולמים; ּולעֹולמי לעֹולם ונחלתֹו חלקֹו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָה'
ּדוד הרי וללוּים. לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ּדבר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּזה

ּגֹורלי". ּתֹומי אּתה - וכֹוסי חלקי מנת "ה' ְְְִִִִֵֶַָָָאֹומר:
ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ׁשביעי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
עׂשרה ּכלאים, הלכֹות ּוׁשמֹונים: חמּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָּפרקים
הלכֹות ּפרקים; עׂשרה ענּיים, מּתנֹות הלכֹות ְְְְְֲֲִִִִִִַָָָָּפרקים;
ארּבעה מעׂשרֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשר חמּׁשה ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָּתרּומֹות,
עׂשר אחד רבעי, ונטע ׁשני מעׂשר הלכֹות ּפרקים; ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעׂשר
ׁשּבּגבּולין, ּכהּנה מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות ְְְְְְִִִִִֶַַָָָֻּפרקים;
עׂשר ׁשלׁשה ויֹובל, ׁשמּטה הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָֹׁשנים

ְִָּפרקים.

עֹולם אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ

אהבי יׁשליּו ירּוׁשלים, ׁשלֹום .ׁשאלּו ְְְֲֲִִִַַָָָֹ
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הּבחירה, ּבית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ּתׁשע, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהלכֹותיו
הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות ּבֹו, והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָהלכֹות
הלכֹות הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות מזּבח, אּסּורי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהלכֹות
עבֹודת הלכֹות הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות ּומּוספין, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֻּתמידין

מעילה. הלכֹות הּכּפּורים, ְְִִִִַָיֹום
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מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹֹיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ׁשּלאלא (ב) מקּדׁש; לבנֹות ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹ
ּבמעלֹות; עליו לעלֹות ׁשּלא (ג) ּגזית; הּמזּבח ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹלבנֹות
סביב; הּמקּדׁש את לׁשמר (ה) הּמקּדׁש; מן ליראה ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹ(ד)
אּלּו מצוֹות ּובאּור הּמקּדׁש. ׁשמירת להׁשּבית ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ(ו)

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ¤¤ּפרק

ּבֹו‡. מקריבין להיֹות מּוכן לה', ּבית לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָמצות
ׁשּנאמר: - ּבּׁשנה ּפעמים ׁשלׁש אליו וחֹוגגין ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּקרּבנֹות,
מׁשה ׁשעׂשה מׁשּכן ּבּתֹורה נתּפרׁש ּוכבר מקּדׁש". לי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ"ועׂשּו
עּתה עד באתם לא "ּכי ׁשּנאמר: - ׁשעה לפי והיה ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹרּבנּו,

הּנחלה". ואל הּמנּוחה ְְֲֶֶַַַָָאל
לארץ·. ׁשּנכנסּו עׂשרהּכיון ארּבע ּבּגלּגל הּמׁשּכן העמידּו , ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבית ׁשם ּובנּו לׁשילה, ּבאּו ּומּׁשם וׁשחלקּו. ׁשּכבׁשּו ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשנה
ׁשם היתה ולא עליו, הּמׁשּכן יריעֹות ּופרׂשּו אבנים; ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָֹׁשל
ׁשילה. מקּדׁש עמד ׁשנה ותׁשע וׁשּׁשים מאֹות ּוׁשלׁש ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹּתקרה.
ּוכׁשּמת מקּדׁש; ׁשם ּובנּו לנב ּובאּו חרב, - עלי ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּוכׁשּמת
ּבאּו ּומּגבעֹון מקּדׁש. ׁשם ּובנּו לגבעֹון ּובאּו חרב, - ְְְְְִִִִֵַָָָָָָׁשמּואל
ׁשנה. וחמּׁשים ׁשבע - וגבעֹון נב וימי העֹולמים. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלבית

הּמקֹומֹות‚. ּכל נאסרּו - ּבירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּנבנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכיון
ׁשם ואין קרּבן; ּבהן ּולהקריב לה', ּבית ּבהן לבנֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכּלן
הּמֹורּיה ּובהר ּבלבד, ּבירּוׁשלים אּלא הּדֹורֹות לדֹורי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָּבית
וזה האלהים, ה' ּבית הּוא זה ּדוד: "וּיאמר ׁשּנאמר: - ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּבּה
עד". עדי מנּוחתי "זאת ואֹומר: ליׂשראל", לעֹולה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹמזּבח

ּבמלכים„. מפרׁש ּכבר ׁשלמה, ׁשּבנה ּבניןּבנין וכן ; ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹ
אינֹו ּביחזקאל, ּכתּוב ׁשהּוא ּפי על אף - לּבנֹות ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהעתיד
ּבנּוהּו - עזרא ּבימי ּכׁשּבנּו - ׁשני ּבית ואנׁשי ּומבאר. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמפרׁש

ּביחזקאל. המפרׁשים ּדברים ּומעין ׁשלמה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹּכבנין
הּבית‰. ּבבנין עּקר ׁשהן הּדברים הם ּבֹוואּלּו עֹוׂשין : ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

והּוא אחד מקֹום הּקדׁש לפני ויהיה הּקדׁשים, וקדׁש ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹקדׁש,
מחּצה ועֹוׂשין 'היכל'. נקראין ּוׁשלׁשּתן 'אּולם'; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָהּנקרא
ׁשהיּו החצר קלעי ּכעין מּמּנּו רחֹוקה להיכל, סביב ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
מֹועד, אהל חצר ּכעין ׁשהּוא זֹו ּבמחּצה הּמּקף וכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבּמדּבר;

'עזרה' הּנקרא 'מקּדׁש'.הּוא נקרא והּכל . ְְְְֲִִִַַָָָָָֹ
.Âלעֹולה מזּבח כלים: ׁשבעה ּבּמקּדׁש ולׁשארועֹוׂשין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

האּולם, לפני ּומקֹומֹו לּמזּבח, ּבֹו ׁשעֹולין וכבׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות;
ידיהם הּכהנים מּמּנּו לקּדׁש וכּנֹו, וכּיֹור לדרֹום; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹמׁשּו
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מׁשּו ולּמזּבח, האּולם ּבין ּומקֹומֹו לעבֹודה, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָורגליהם
לקטרת, ּומזּבח לּמקּדׁש. הּנכנס ׂשמאל ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלדרֹום
קדׁש לפני הּקדׁש, ּבתֹו ּוׁשלׁשּתם וׁשלחן; ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָֹֹֻּומנֹורה,

ֳִַָהּקדׁשים.
.Êׁשעליו מּימין וׁשלחן הּנכנס, מּׂשמאל ּבדרֹום ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהּמנֹורה

מּבחּוץ הּקדׁשים קדׁש ּבצד ּוׁשניהם הּפנים; ּומזּבחלחם . ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
העזרה ּבתֹו ועֹוׂשין לחּוץ. ׁשניהם מּבין מׁשּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
ּבּה ּובֹונים לּכהנים'; ּכאן 'עד ליׂשראל', ּכאן 'עד - ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹּגבּולין
'לׁשּכה'. נקרא מהם ּבית ּכל הּמקּדׁש, צרכי לׁשאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבּתים

.Áּבֹוני והעזרה, ההיכל ּבאבניםּכׁשּבֹונין ואםן ּגדֹולֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָ
אבני את מפּצלין ואין ּבלבנים. ּבֹונין אבנים, מצאּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹלא
אֹותן ּומסּתתין אֹותן מפּצלין אּלא הּבית, ּבהר ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּבנין
"אבנים ׁשּנאמר: לּבנין, אֹותן מכניסין ּכ ואחר ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמּבחּוץ,
ואֹומר: גזית", אבני הּבית, ליּסד יקרֹות אבנים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹּגדלֹות
ּבהּבנתֹו". ּבּבית נׁשמע לא ברזל, ּכלי ּכל והּגרזן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹ"ּומּקבֹות

.Ëאֹו ּבאבנים אֹו אּלא ּכלל, ּבֹולט עץ ּבֹו ּבֹונין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָואין
העזרה,ּבלבנים ּבכל עץ ׁשל אכסדרּיֹות עֹוׂשין ואין וסיד; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

לבנים. אֹו אבנים ׁשל ְֲִִֵֶֶָָאּלא
.Èיקרֹות ּבאבנים העזרה ּכל -ּומרּצפין אבן נעקרה ואם . ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ונתקלקלה, הֹואיל - ּבמקֹומּה עֹומדת ׁשהיא ּפי על ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָאף
העבֹודה, ּבׁשעת עליה לעמד העֹובד לכהן ואסּור ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּפסּולה;

ּבארץ. ׁשּתּקבע ִֶֶַַָָָעד
.‡Èּולהגּב הּבנין לחּזק הּמבחר מן ּכחּומצוה ּכפי יהֹו ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹֻ

אלהינּו" ּבית את "(ּו)לרֹומם ׁשּנאמר: ּומפאריןהּצּבּור, . ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבזהב ּכּלֹו אֹותֹו לטּוח יכֹולין ואם ּכחן. ּכפי ּומיּפין ְְְְְִִִִַַָָָָֹֻאֹותֹו

מצוה. זֹו הרי - ּבמעׂשיו ְְְְֲֲִִֵַַָָּולהגּדיל
.·Èהקים "ּוביֹום ׁשּנאמר: ּבּלילה, הּמקּדׁש את ּבֹונין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין

הּמׁשּכן" ּבּבניןאת ועֹוסקין ּבּלילה; לא מקימין, ּבּיֹום - ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹ
ּולסעד לבנֹות חּיבין והּכל הּכֹוכבים. צאת עד הּׁשחר ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹמעלֹות
ואין הּמדּבר; ּכמקּדׁש ונׁשים, אנׁשים ּובממֹונם, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּבעצמם
ּדֹוחה מקּדׁש ּבנין ואין לּבנין. רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמבּטלין

טֹוב. יֹום
.‚Èאבנים ּבנין אּלא אֹותֹו עֹוׂשין אין ׁשּנאמרהּמזּבח, וזה . ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּבאדמה; מחּבר ׁשּיהיה - ּלי" ּתעׂשה אדמה "מזּבח ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבּתֹורה:
וזה מחּלֹות; ּגּבי על ולא כּפין, ּגּבי על לא יבנּוהּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹֹׁשּלא

אבנים" מזּבח "ואם ׁשאינֹוׁשּנאמר: למדּו הּׁשמּועה מּפי - ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
חֹובה. אּלא ְֶָָרׁשּות

.„Èׁשל ּכסּכין הּצּפרן, ּבּה ׁשּתחּגר ּכדי ׁשּנפּגמה אבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
לּכבׁש ּפסּולה זֹו הרי - "אבניםׁשחיטה ׁשּנאמר: ולּמזּבח, ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אבני מביאין היּו ּומהיכן ה'". מזּבח את ּתבנה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשלמֹות
למקֹום ׁשּמּגיעין עד חֹופרין - הּקרקע מּבתּולת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָמזּבח?
האבנים, מּמּנּו ּומֹוציאין ּובנין, עבֹודה מקֹום ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָהּנּכר
והעזרֹות ההיכל אבני וכן ּבהן. ּובֹונין הּגדֹול, הּים מן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאֹו

היּו. ְֵָׁשלמֹות
.ÂË;ּפסּולֹות - ׁשּנגממּו אֹו ׁשּנפּגמּו ועזרֹות היכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָואבני

אף - הּברזל ּבּה ׁשּנגע אבן ּכל נגנזין. אּלא ּפדיֹון, להן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָואין

הּכבׁש, ּובנין הּמזּבח לבנין ּפסּולה - נפּגמה ׁשּלא ּפי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹעל
אבן והּבֹונה וּתחללה". עליה, הנפּת חרּב "ּכי ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
"לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּבּכבׁש אֹו ּבּמזּבח ּברזל ּבּה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנגע
ּבעׂשה. עֹובר ּפגּום, אבן והּבֹונה ּגזית"; אתהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָתבנה

.ÊËהּברזל ּבּה ׁשּנגע אֹו ׁשּנפּגמה ּבּמזּבחאבן ׁשּנבנית אחר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
הּמזּבח את ּומלּבנין ּכׁשרֹות. והּׁשאר ּפסּולה, האבן אֹותּה -ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אֹותֹו מלּבנין אֹותֹו, ּוכׁשּמלּבנין ּובחג; ּבּפסח ּבּׁשנה, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּפעמים
ויפסל. ּבאבן יּגע ׁשּמא ּברזל, ׁשל ּבכפיס לא אבל ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבמּפה,

.ÊÈתעלה "ולא ׁשּנאמר: לּמזּבח, מדרגֹות עֹוׂשין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹאין
מזּבח, ׁשל ּבדרֹומֹו ּתל ּכמֹו ּבֹונין אּלא מזּבחי"; על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָּבמעלֹות
הּנקרא והּוא הארץ; עד הּמזּבח מראׁש ויֹורד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹמתמעט

לֹוקה. הּמזּבח, על ּבמעלֹות והעֹולה אבן'ּכבׁש'. הּנֹותץ וכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
ולּמזּבח, האּולם מּבין אֹו ההיכל מּכל אֹו הּמזּבח מן ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָאחת

הׁשחתה ּדר,. . מזּבחתם את "ונּתצּתם ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון ֱֲֵֵֶַַֹֹלא

.ÁÈוכל הּקטרת ּומזּבח וכליו, והּׁשלחן, וכליה, ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּמנֹורה
ּבלבד הּמּתכת מן אּלא אֹותן עֹוׂשין אין - הּׁשרת ואםּכלי ; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּפסּולין. זכּוכית, ׁשל אֹו אבן אֹו עצם אֹו עץ ׁשל אֹותן ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָעׂשּו
ËÈ.ואם ּבדיל; ׁשל אפּלּו אֹותן עֹוׂשין ענּיים, הּקהל ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָהיּו

זהב ׁשל אֹותן עֹוׂשין והּׁשּפּודיןהעׁשירּו, הּמזרקֹות אפּלּו . ְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָ
אם – והּמּדֹות העֹולה, מזּבח ׁשל ויכולת]והּמגרפֹות כח [יש ְְְְִִִֵֶַַַַָָ

מחּפין - העזרה ׁשערי אפּלּו זהב. ׁשל אֹותן עֹוׂשין ְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּבּצּבּור,
ידם. מצאה אם זהב, ְִָָָָָָָאֹותן

.Îואם הּקדׁש; לׁשם אּלא מּתחּלתן, הּכלים ּכל עֹוׂשין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאין
לגבֹוּה אֹותן עֹוׂשין אין להדיֹוט, מּתחּלתן ּגבֹוּהנעׂשּו ּוכלי . ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הדיֹוט; ּבהן להׁשּתּמׁש רּׁשאי ּגבֹוּה, ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא עד -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
וקֹורֹות אבנים להדיֹוט. אסּורין ּגבֹוּה, ּבהן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּומּׁשּיׁשּתּמׁש
הּבית. ּבהר אֹותן ּבֹונין אין הּכנסת, ּבית לׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשחצבן

ה'תשע"ב מנחםֿאב ט' קודש שבת יום

ב ¤¤ּפרק

מּמקֹומֹו‡. אֹותֹו מׁשּנין ואין ּביֹותר; מכּון מקֹומֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָֻהּמזּבח,
ּובּמזּבחלעֹולם ליׂשראל". לעלה מזּבח "וזה ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

הּמרּיה", ארץ אל ל ול" ׁשּנאמר: אבינּו, יצחק ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹנעקד
הּמֹורּיה". ּבהר הּבית את ׁשלמה "וּיבן ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹונאמר:

ּוׁשלמה·. ּדוד ּבֹו ׁשּבנה ׁשהּמקֹום הּכל, ּביד ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹּומסרת
הּמזּבח אברהם ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום הּוא - ארונה ּבגרן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּמזּבח

יצחק עליו מןועקד ּכׁשּיצא נח ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום והּוא , ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
הקריב ּובֹו והבל, קין הקריב ׁשעליו הּמזּבח והּוא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּתבה,
חכמים: אמרּו נברא; ּומּׁשם קרּבן, ּכׁשּנברא הראׁשֹון ְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָָָָָאדם

נברא'. ּכּפרתֹו מּמקֹום ְְִִַָָָָָ'אדם
מאיׁש‚. איׁש ידּועה וצּורתֹו הרּבה, מכּונֹות הּמזּבח .מּדֹות ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻ

להּבנֹות ׁשעתיד מזּבח ּכעין הּגֹולה, ּבני ׁשּבנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּומזּבח
מּמּנה. לגרע ולא מּדתֹו, על להֹוסיף ואין ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹעׂשּוהּו;

להם„. העיד אחד - הּגֹולה מן עּמהן עלּו נביאים ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּוׁשלׁשה
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מׁשּו ולּמזּבח, האּולם ּבין ּומקֹומֹו לעבֹודה, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָורגליהם
לקטרת, ּומזּבח לּמקּדׁש. הּנכנס ׂשמאל ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלדרֹום
קדׁש לפני הּקדׁש, ּבתֹו ּוׁשלׁשּתם וׁשלחן; ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָֹֹֻּומנֹורה,

ֳִַָהּקדׁשים.
.Êׁשעליו מּימין וׁשלחן הּנכנס, מּׂשמאל ּבדרֹום ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהּמנֹורה

מּבחּוץ הּקדׁשים קדׁש ּבצד ּוׁשניהם הּפנים; ּומזּבחלחם . ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
העזרה ּבתֹו ועֹוׂשין לחּוץ. ׁשניהם מּבין מׁשּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
ּבּה ּובֹונים לּכהנים'; ּכאן 'עד ליׂשראל', ּכאן 'עד - ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹּגבּולין
'לׁשּכה'. נקרא מהם ּבית ּכל הּמקּדׁש, צרכי לׁשאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבּתים

.Áּבֹוני והעזרה, ההיכל ּבאבניםּכׁשּבֹונין ואםן ּגדֹולֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָ
אבני את מפּצלין ואין ּבלבנים. ּבֹונין אבנים, מצאּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹלא
אֹותן ּומסּתתין אֹותן מפּצלין אּלא הּבית, ּבהר ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּבנין
"אבנים ׁשּנאמר: לּבנין, אֹותן מכניסין ּכ ואחר ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמּבחּוץ,
ואֹומר: גזית", אבני הּבית, ליּסד יקרֹות אבנים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹּגדלֹות
ּבהּבנתֹו". ּבּבית נׁשמע לא ברזל, ּכלי ּכל והּגרזן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹ"ּומּקבֹות

.Ëאֹו ּבאבנים אֹו אּלא ּכלל, ּבֹולט עץ ּבֹו ּבֹונין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָואין
העזרה,ּבלבנים ּבכל עץ ׁשל אכסדרּיֹות עֹוׂשין ואין וסיד; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

לבנים. אֹו אבנים ׁשל ְֲִִֵֶֶָָאּלא
.Èיקרֹות ּבאבנים העזרה ּכל -ּומרּצפין אבן נעקרה ואם . ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ונתקלקלה, הֹואיל - ּבמקֹומּה עֹומדת ׁשהיא ּפי על ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָאף
העבֹודה, ּבׁשעת עליה לעמד העֹובד לכהן ואסּור ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּפסּולה;

ּבארץ. ׁשּתּקבע ִֶֶַַָָָעד
.‡Èּולהגּב הּבנין לחּזק הּמבחר מן ּכחּומצוה ּכפי יהֹו ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹֻ

אלהינּו" ּבית את "(ּו)לרֹומם ׁשּנאמר: ּומפאריןהּצּבּור, . ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבזהב ּכּלֹו אֹותֹו לטּוח יכֹולין ואם ּכחן. ּכפי ּומיּפין ְְְְְִִִִַַָָָָֹֻאֹותֹו

מצוה. זֹו הרי - ּבמעׂשיו ְְְְֲֲִִֵַַָָּולהגּדיל
.·Èהקים "ּוביֹום ׁשּנאמר: ּבּלילה, הּמקּדׁש את ּבֹונין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין

הּמׁשּכן" ּבּבניןאת ועֹוסקין ּבּלילה; לא מקימין, ּבּיֹום - ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹ
ּולסעד לבנֹות חּיבין והּכל הּכֹוכבים. צאת עד הּׁשחר ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹמעלֹות
ואין הּמדּבר; ּכמקּדׁש ונׁשים, אנׁשים ּובממֹונם, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּבעצמם
ּדֹוחה מקּדׁש ּבנין ואין לּבנין. רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמבּטלין

טֹוב. יֹום
.‚Èאבנים ּבנין אּלא אֹותֹו עֹוׂשין אין ׁשּנאמרהּמזּבח, וזה . ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּבאדמה; מחּבר ׁשּיהיה - ּלי" ּתעׂשה אדמה "מזּבח ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבּתֹורה:
וזה מחּלֹות; ּגּבי על ולא כּפין, ּגּבי על לא יבנּוהּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹֹׁשּלא

אבנים" מזּבח "ואם ׁשאינֹוׁשּנאמר: למדּו הּׁשמּועה מּפי - ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
חֹובה. אּלא ְֶָָרׁשּות

.„Èׁשל ּכסּכין הּצּפרן, ּבּה ׁשּתחּגר ּכדי ׁשּנפּגמה אבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
לּכבׁש ּפסּולה זֹו הרי - "אבניםׁשחיטה ׁשּנאמר: ולּמזּבח, ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אבני מביאין היּו ּומהיכן ה'". מזּבח את ּתבנה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשלמֹות
למקֹום ׁשּמּגיעין עד חֹופרין - הּקרקע מּבתּולת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָמזּבח?
האבנים, מּמּנּו ּומֹוציאין ּובנין, עבֹודה מקֹום ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָהּנּכר
והעזרֹות ההיכל אבני וכן ּבהן. ּובֹונין הּגדֹול, הּים מן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאֹו

היּו. ְֵָׁשלמֹות
.ÂË;ּפסּולֹות - ׁשּנגממּו אֹו ׁשּנפּגמּו ועזרֹות היכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָואבני

אף - הּברזל ּבּה ׁשּנגע אבן ּכל נגנזין. אּלא ּפדיֹון, להן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָואין

הּכבׁש, ּובנין הּמזּבח לבנין ּפסּולה - נפּגמה ׁשּלא ּפי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹעל
אבן והּבֹונה וּתחללה". עליה, הנפּת חרּב "ּכי ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
"לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּבּכבׁש אֹו ּבּמזּבח ּברזל ּבּה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנגע
ּבעׂשה. עֹובר ּפגּום, אבן והּבֹונה ּגזית"; אתהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָתבנה

.ÊËהּברזל ּבּה ׁשּנגע אֹו ׁשּנפּגמה ּבּמזּבחאבן ׁשּנבנית אחר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
הּמזּבח את ּומלּבנין ּכׁשרֹות. והּׁשאר ּפסּולה, האבן אֹותּה -ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אֹותֹו מלּבנין אֹותֹו, ּוכׁשּמלּבנין ּובחג; ּבּפסח ּבּׁשנה, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּפעמים
ויפסל. ּבאבן יּגע ׁשּמא ּברזל, ׁשל ּבכפיס לא אבל ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבמּפה,

.ÊÈתעלה "ולא ׁשּנאמר: לּמזּבח, מדרגֹות עֹוׂשין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹאין
מזּבח, ׁשל ּבדרֹומֹו ּתל ּכמֹו ּבֹונין אּלא מזּבחי"; על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָּבמעלֹות
הּנקרא והּוא הארץ; עד הּמזּבח מראׁש ויֹורד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹמתמעט

לֹוקה. הּמזּבח, על ּבמעלֹות והעֹולה אבן'ּכבׁש'. הּנֹותץ וכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
ולּמזּבח, האּולם מּבין אֹו ההיכל מּכל אֹו הּמזּבח מן ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָאחת

הׁשחתה ּדר,. . מזּבחתם את "ונּתצּתם ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון ֱֲֵֵֶַַֹֹלא

.ÁÈוכל הּקטרת ּומזּבח וכליו, והּׁשלחן, וכליה, ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּמנֹורה
ּבלבד הּמּתכת מן אּלא אֹותן עֹוׂשין אין - הּׁשרת ואםּכלי ; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּפסּולין. זכּוכית, ׁשל אֹו אבן אֹו עצם אֹו עץ ׁשל אֹותן ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָעׂשּו
ËÈ.ואם ּבדיל; ׁשל אפּלּו אֹותן עֹוׂשין ענּיים, הּקהל ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָהיּו

זהב ׁשל אֹותן עֹוׂשין והּׁשּפּודיןהעׁשירּו, הּמזרקֹות אפּלּו . ְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָ
אם – והּמּדֹות העֹולה, מזּבח ׁשל ויכולת]והּמגרפֹות כח [יש ְְְְִִִֵֶַַַַָָ

מחּפין - העזרה ׁשערי אפּלּו זהב. ׁשל אֹותן עֹוׂשין ְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּבּצּבּור,
ידם. מצאה אם זהב, ְִָָָָָָָאֹותן

.Îואם הּקדׁש; לׁשם אּלא מּתחּלתן, הּכלים ּכל עֹוׂשין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאין
לגבֹוּה אֹותן עֹוׂשין אין להדיֹוט, מּתחּלתן ּגבֹוּהנעׂשּו ּוכלי . ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הדיֹוט; ּבהן להׁשּתּמׁש רּׁשאי ּגבֹוּה, ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא עד -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
וקֹורֹות אבנים להדיֹוט. אסּורין ּגבֹוּה, ּבהן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּומּׁשּיׁשּתּמׁש
הּבית. ּבהר אֹותן ּבֹונין אין הּכנסת, ּבית לׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשחצבן

ה'תשע"ב מנחםֿאב ט' קודש שבת יום

ב ¤¤ּפרק

מּמקֹומֹו‡. אֹותֹו מׁשּנין ואין ּביֹותר; מכּון מקֹומֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָֻהּמזּבח,
ּובּמזּבחלעֹולם ליׂשראל". לעלה מזּבח "וזה ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

הּמרּיה", ארץ אל ל ול" ׁשּנאמר: אבינּו, יצחק ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹנעקד
הּמֹורּיה". ּבהר הּבית את ׁשלמה "וּיבן ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹונאמר:

ּוׁשלמה·. ּדוד ּבֹו ׁשּבנה ׁשהּמקֹום הּכל, ּביד ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹּומסרת
הּמזּבח אברהם ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום הּוא - ארונה ּבגרן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּמזּבח

יצחק עליו מןועקד ּכׁשּיצא נח ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום והּוא , ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
הקריב ּובֹו והבל, קין הקריב ׁשעליו הּמזּבח והּוא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּתבה,
חכמים: אמרּו נברא; ּומּׁשם קרּבן, ּכׁשּנברא הראׁשֹון ְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָָָָָאדם

נברא'. ּכּפרתֹו מּמקֹום ְְִִַָָָָָ'אדם
מאיׁש‚. איׁש ידּועה וצּורתֹו הרּבה, מכּונֹות הּמזּבח .מּדֹות ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻ

להּבנֹות ׁשעתיד מזּבח ּכעין הּגֹולה, ּבני ׁשּבנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּומזּבח
מּמּנה. לגרע ולא מּדתֹו, על להֹוסיף ואין ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹעׂשּוהּו;

להם„. העיד אחד - הּגֹולה מן עּמהן עלּו נביאים ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּוׁשלׁשה
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העיד ואחד מּדֹותיו, על להם העיד ואחד הּמזּבח, מקֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ּפי על אף הּקרּבנֹות ּכל הּזה הּמזּבח על ׁשּמקריבין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָלהם

ּבית ׁשם .ׁשאין ִֵֶַָ
הּגֹולה,‰. ּבני וׁשעׂשּו ׁשלמה, וׁשעׂשה מׁשה, ׁשעׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹמזּבח

עׂשר ּכּלן - לעׂשֹות מהןוׁשעתיד אחד ּכל ּגבּה וזהאּמֹות ; ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
הּמערכה מקֹום - קמתֹו" אּמֹות "ׁשלׁש ּבּתֹורה: ְֲֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּכתּוב
מּדת - להּבנֹות העתיד וכן הּגֹולה, ּבני ׁשעׂשּו ּומזּבח ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבלבד.
ּוׁשּתים ׁשלׁשים על אּמֹות ּוׁשּתים ׁשלׁשים ורחּבֹו, ְְְְְְְִִִִַַַַָָֹֹארּכֹו

ַאּמֹות.
.Âחמּׁשה ּבת ּבאּמה מהן - הּמזּבח ּגבּה ׁשל אּמֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעׂשר

אּמֹות ּכל ּוׁשאר טפחים; ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה ּומהן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָטפחים,
וחמּׁשים ׁשמֹונה הּמזּבח, ּכל וגבּה טפחים. ׁשּׁשה ּבת ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹהּבנין,

.טפח ֶַ
.Êוכנס טפחים, חמּׁשה עלה וצּורתֹו: מּדתֹו היתה ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָוכ

אּמה ׁשלׁשים רחב נמצא יסֹוד; הּוא זה - טפחים ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹחמּׁשה
עלה טפחים. ּוׁשני אּמה ׁשלׁשים רחב על טפחים, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹּוׁשני
נמצא סֹובב; הּוא זה - טפחים חמּׁשה וכנס טפח, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשים
ׁשמֹונה על טפחים, וארּבעה אּמה ועׂשרים ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָרחּבֹו
מּזה אּמה הּקרנֹות, ּומקֹום טפחים. וארּבעה אּמה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָועׂשרים
סביב; אּמה הּכהנים, רגלי מקֹום וכן סביב; מּזה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואּמה
וארּבעה אּמה ועׂשרים ארּבע רחב הּמערכה, מקֹום ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹנמצא

טפחים וארּבעה אּמה ועׂשרים ארּבע על .טפחים, ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
.Áטפחים חמּׁשה וקרן, קרן ּכל אּמהּגבּה קרן, ּכל ורּבּוע ; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

וארּב אּמה. מקֹוםעל וגבּה מּתֹוכן. היּו חלּולין הּקרנֹות ע ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָֹ
הּמזּבח, ּגבּה חצי נמצא טפח. עׂשר ׁשמֹונה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹהּמערכה,

ּולמּטה. הּסֹובב מּסֹוף טפחים ְְְִִִֵַַָָָּכׁשּׁשה
.Ëּבין להבּדיל הּמזּבח, ּבאמצע חגּור היה סקרא ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוחּוט

הארץ מן ּגבהֹו ונמצא הּתחּתֹונים: לדמים העליֹונים ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָּדמים
טפח ּפחֹות אּמֹות ּתׁשע הּמערכה, מקֹום צּורתֹועד היא וזֹו ; ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָ

מּדֹותיו: ְִִָלפי

.È,הּסֹובב ּכמֹו רּוחֹותיו מארּבע מּקיף היה לא הּמזּבח ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹיסֹוד
ואֹוכל ּומערב, צפֹון רּוח ּכל ּכנגד מׁשּו היסֹוד היה ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא

אחת אּמה ּובמזרח אחת אּמה ּדרֹומיתּבדרֹום וקרן ; ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ
יסֹוד. לּה היה לא ְְִִָָָָֹמזרחית

.‡Èׁשני ּכמין נקבים ׁשני היּו ּדרֹומית מערבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּובקרן
'ׁשיתין' הּנקראין והן ּדּקין; ּבהןחטמין יֹורדין ׁשהּדמים : ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

קדרֹון. לנחל ויֹוצאין ּבאּמה, ְְְְְְִִִִַַַָָָּומתערבין
.·Èעל אּמה מקֹום היה - הּקרן ּבאֹותּה ּברצּפה ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָּולמּטה

יֹורדין ׁשּבֹו ּבּה, קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ׁשל וטבלה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָאּמה,
אֹותֹו ּומנּקין צּורתֹו:לּׁשית היא וזֹו , ְְִִִַַָ

.‚Èׁשלׁשים ארּכֹו - מזּבח ׁשל לדרֹומֹו ּבנּוי היה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹוכבׁש
ּבארץ אֹוכל והיה אּמה; עׂשרה ׁשׁש רחב על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוׁשּתים,
היסֹוד על אּמה מּמּנּו ּופֹורח הּמזּבח, מּצד אּמה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹׁשלׁשים

הּסֹובב על הּכבׁשואּמה ּבין מפסיק היה מעט ואויר . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּתׁשע הּכבׁש וגבּה ּבזריקה. האברים את לּתן ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלּמזּבח,

הּמערכה. ּכנגד עד ׁשתּות, ּפחֹות ְְֲֶֶַַַַָָָאּמֹות
.„Èלּיסֹוד ּפֹונין ׁשּבהן מּמּנּו, יֹוצאים קטּנים כבׁשים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּוׁשני

נימא ּכמלא הּמזּבח מן ּומבּדלין היתהולּסֹובב, וחּלֹון . ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ
נקראת, היתה ּו'רבּובה' אּמה, על אּמה ּכבׁש, ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבמערבֹו
ותצא צּורתּה ׁשּתעבר עד העֹוף, חּטאת ּפסּולי נֹותנין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבּה

הּׂשרפה. ְְֵֵַָלבית
.ÂË,ׁשיׁש ׁשל אחד - הּכבׁש ּבמערב היּו ׁשלחנֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּוׁשני

עליו ׁשּנֹותנין ּכסף, ׁשל ואחד האברים; את עליו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּנֹותנין
הּׁשרת .ּכלי ְֵֵַָ

.ÊË,עּמּוד ּכמין אטּום ּכּלֹו אֹותֹו ּבֹונין הּמזּבח, ְְְִִִִֵֶַַַָֻּכׁשּבֹונין
ּגדֹולֹות ׁשלמֹות אבנים מביא אּלא ּכלל; חלל ּבֹו עֹוׂשין ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָואין
לתֹו וׁשֹופ ּוממחה וקֹוניא, וזפת סיד ּומביא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָּוקטּנֹות,

ועֹולה ּובֹונה ּכמּדתֹו, ּגדֹול ונֹומלּבן ׁשל. ּגּוף הּבנין ּבתֹו תן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
נֹותן וכן היסֹוד; ּכמּדת מזרחית, ּדרֹומית ּבקרן אבן אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָעץ
הּגּופים ויסיר הּבנין ׁשּיׁשלים עד וקרן, קרן ּכל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
ּבלא מזרחית ּדרֹומית קרן ׁשּתּׁשאר ּכדי הּבנין; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּבתֹו

חלּולין. הּקרנֹות ויּׁשארּו ְְְֲֲִִַָָיסֹוד,
.ÊÈוכל מעּכבין; - ורּבּועֹו ויסֹודֹו, מזּבח, ׁשל קרנֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָארּבע

ּפסּול, הּוא הרי - ורּבּוע וכבׁש, ויסֹוד, קרן, לֹו ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמזּבח
ּומּדת רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו, מּדת אבל מעּכבין. ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָׁשארּבעּתן

מעּכבין אינן - אּמהקֹומתֹו על מאּמה יפחֹות ׁשּלא והּוא ; ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
מדּבר. מזּבח ׁשל הּמערכה מקֹום ּכׁשעּור אּמֹות, ׁשלׁש ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹּברּום

.ÁÈ;ּפסּול טפח, מּבנינֹו נפּגם אם - מּבנינֹו ׁשּנפּגם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמזּבח
ּפגּומה אבן ּבּנׁשאר יהא ׁשּלא והּוא ּכׁשר; מּטפח, .ּפחֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ג ¤¤ּפרק

ּבּתֹורה‡. צּורתּה מפרׁשת ּוׁשניהּמנֹורה, גביעים וארּבעה . ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
"ּובּמנרה ׁשּנאמר: הּמנֹורה, ּבקנה היּו פרחים ּוׁשני ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹכפּתֹורים
ּפרח ועֹוד ּופרחיה"; ּכפּתריה מׁשּקדים, גבעים, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻארּבעה
עד ירכּה "עד ׁשּנאמר: מנֹורה, ׁשל לירכּה סמּו היה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשליׁשי
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לּה·. היּו רגלים ּבקנהוׁשלׁש היּו אחרים כפּתֹורים ּוׁשלׁשה . ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ
זה, מּצד ׁשלׁשה הּקנים, ׁשׁשת יֹוצאין ׁשּמהן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּמנֹורה,
גביעים ׁשלׁשה מהן, וקנה קנה ּובכל זה; מּצד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּוׁשלׁשה
ּבעׂשּיתן. ׁשקדים ׁשקדים ּכמֹו מׁשּקדים והּכל ופרח, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻוכפּתֹור

ּתׁשעה,‚. והּפרחים ועׂשרים, ׁשנים הּגביעים ּכל ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָנמצאּו
עׂשר אחד אחדוהּכפּתֹורים אפּלּו זה; את זה מעּכבין וכּלן . ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ּכּלן. את מעּכב וארּבעים, הּׁשנים ְְְְִִִֵֶַַַַָָֻמן
מיני„. ׁשאר ׁשל אבל זהב; ּבׁשעׂשּוה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבּמה

ּופרחים ּכפּתֹורים ּגביעים ּבּה עֹוׂשין אין מנֹורהמּתכֹות, וכן . ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ
מקׁשה ּכּלּה ותהיה נרֹותיה, עם ּכּכר ּכּלּה ּתהיה - זהב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻהּבאה
על מקּפידין אין - מּתכֹות מיני ׁשאר וׁשל העׁשתֹות. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמן

ּכׁשרה. חלּולה היתה ואם ְְְְֲִִֵָָָָָָמׁשקלּה,
לעֹול‰. אֹותּה עֹוׂשין ׁשהיתהואין ּבין - הּגרּוטאֹות מן ם ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

מּתכֹות מיני ׁשאר ׁשל ׁשהיתה ּבין זהב, .ׁשל ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
.Âהּכּכר מּכלל אינן הּׁשמן, ּוכלי והּמחּתֹות ;הּמלקחים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

"ּומלקחיה ואמר: וחזר טהֹור", "זהב ּבּמנֹורה: נאמר ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהרי
מּפני טהֹור', זהב 'נרֹותיה נאמר ולא טהֹור"; זהב ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּומחּתתיה

הּכּכר. מּכלל והן ּבּמנֹורה קבּועין ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשהּנרֹות
.Êנרֹותיה וׁשבעה זה, את זה מעּכבין הּמנֹורה קני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשבעת

ׁשל ׁשהיתה ּבין זהב, ׁשל ׁשהיתה ּבין - זה את זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמעּכבין
מּתכֹות מיני ּבּקנים.ׁשאר קבּועים הּנרֹות וכל . ְְְִִִֵֵַַַָָָָ

.Áמן הּיֹוצאין הּקנים ּבׁשׁשת הּקבּועין הּנרֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשׁשת
האמצעי לּנר ּפניהם ּכּלן קנה{הּמנֹורה, קני)}ׁשעל (ׁשל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

והּוא הּקדׁשים; קדׁש ּכנגד ּפניו האמצעי, הּנר וזה ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמנֹורה.
מערבי'. 'נר ְֲִִֵַַָָהּנקרא

.Ëרחב ׁשּפיהן אלּכסנדרּיה, לכֹוסֹות ּדֹומין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהּגביעים
ּבירּותּיים ּתּפּוחים ּכמין והּכפּתֹורים קצר; ׁשהןוׁשּוליהן , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּפרחי ּכמֹו והּפרחים ּכּדין; ראׁשיה ׁשּׁשני ּכביצה מעט ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻארּכין
ּכ ׁשהם לחּוץ.העּמּודים, ּכפּולה ּוׂשפתּה קערה מֹו ְְְְִֵֶַַָָָָָָ

.Èוהּפרח הרגלים טפח: עׂשר ׁשמֹונה היה הּמנֹורה ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּגבּה
ּופרח, ּכפּתֹור ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, טפחים ּוׁשני ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשלׁשה,
אחד - מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּוטפחים
וטפח הּמנֹורה; ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיל
היל אחד - מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחלק;
חלק; וטפח הּמנֹורה; ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואחד
ואחד היל אחד - מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוטפח
חלק; ּוטפחים הּמנֹורה; ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהיל
ופרח ּכפּתֹור גביעים, ׁשלׁשה ׁשּבהן טפחים, ׁשלׁשה .נׁשּתּירּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

צּורתּה: היא *)וזֹו ְִָָ
.‡Èׁשעליה מעלֹות, ׁשלׁש ּובּה הּמנֹורה, לפני היתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹואבן

ׁשמנּה ּכלי עליה ּומּניח הּנרֹות, את ּומטיב עֹומד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכהן
הטבהּומלקחיה ּבׁשעת .ּומחּתֹותיה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָ

.·Èׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עׂשר ׁשנים ארּכֹו היה - ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהּׁשלחן
הּבית.טפחים לרחב ורחּבֹו הּבית לאר ארּכֹו מּנח והיה ; ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

לאר ארּכן ׁשּבּמקּדׁש, הּכלים ּכל ׁשאר הארֹון,וכן מן חּוץ ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
רחב ּכנגד היּו הּמנֹורה נרֹות וכן הּבית; לרחב ארּכֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשהיה

והּדרֹום. הּצפֹון ּבין ְִֵַַַַָָהּבית,

.‚È,מראׁשיהן מפּצלין לּׁשלחן, היּו זהב ׁשל צניפין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻארּבעה
ׁשנים הּפנים, לחם ׁשל הּמערכֹות ׁשּתי ּבהם סֹומכין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיּו

זה מּסדר ּוׁשנים זה ּבּתֹורה:מּסדר הּנאמרים והם ; ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ְָ"ּוקׂשֹותיו".

.„Èקנה ּכחצי מהן אחד ּכל זהב, ׁשל קנים ּוׁשמֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָועׂשרים
לסדר עׂשר וארּבעה זה, לסדר עׂשר ארּבעה - לֹו היּו ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָחלּול,

ּבהןזה ׁשּמּניחין הּבזיכין ּוׁשני "מנּקּיֹותיו". הּנקראין והן ; ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
"ּכּפֹותיו". הּנקראין הן הּמערכֹות, ּבצד הּׁשלחן על ְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָֻהּלבֹונה
"קערֹותיו". הּנקראין הם הּפנים, לחם ּבהן ׁשעֹוׂשין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהּדפּוסין

.ÂËעל הראׁשֹונה החּלה נֹותן - קנים עׂשר הארּבעה ְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָאּלּו
ּובין קנים, ׁשלׁשה ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין ונֹותן ׁשלחן, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻעצמֹו
קנים ׁשני וחמיׁשית ׁשּׁשית ּובין קנים, ׁשלׁשה וחּלה חּלה ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכל

אחרת הּׁשּׁשית על ׁשאין לפי עׂשרּבלבד, ארּבעה נמצאּו ; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מערכה. ְֲַָָָּבכל

.ÊË- הּבית ּפתח על מּבפנים ּבאּולם היּו ׁשלחנֹות ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּוׁשני
ׁשיׁש, ׁשל ׁשלאחד ואחד ּבכניסתֹו, הּפנים לחם עליו נֹותנין ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּביציאתֹו הּפנים הּלחם עליו ׁשּנֹותנין ּבּקדׁשזהב, ׁשּמעלין ; ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
מֹורידין. ְִִֹולא

.ÊÈאּמה על אּמה מרּבע, היה הּקטרת נתּוןמזּבח והּוא ; ְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹֻ
הּׁשלחן מּבין מׁשּו לּדרֹום, הּצפֹון ּבין מכּון ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻּבהיכל,
ולפנים, ההיכל מּׁשליׁש מּנחין היּו ּוׁשלׁשּתן לחּוץ. ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֻוהּמנֹורה
הּקדׁשים. קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין ׁשּמבּדלת הּפרכת ְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּכנגד

.ÁÈהּכהנים ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ּדד, עׂשר ׁשנים לֹו היּו - ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּכּיֹור
לֹו, עׂשּו ּומּוכני ּכאחד. מּמּנּו מקּדׁשין ּבּתמיד ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמתעּסקין
ׁשּבּה הּמים יהיּו ׁשּלא ּכדי חל, והיא ּתמיד; הּמים ּבּה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיהיּו

ּומקּדׁש הּקדׁש, מּכלי ׁשהּכּיֹור ּבלינה; ּדברנפסלין וכל ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
נפסל. לן, אם - קדׁש ּבכלי ְְְִִִִִֵֶֶַַָֹׁשּיתקּדׁש
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לּה·. היּו רגלים ּבקנהוׁשלׁש היּו אחרים כפּתֹורים ּוׁשלׁשה . ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ
זה, מּצד ׁשלׁשה הּקנים, ׁשׁשת יֹוצאין ׁשּמהן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּמנֹורה,
גביעים ׁשלׁשה מהן, וקנה קנה ּובכל זה; מּצד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּוׁשלׁשה
ּבעׂשּיתן. ׁשקדים ׁשקדים ּכמֹו מׁשּקדים והּכל ופרח, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻוכפּתֹור

ּתׁשעה,‚. והּפרחים ועׂשרים, ׁשנים הּגביעים ּכל ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָנמצאּו
עׂשר אחד אחדוהּכפּתֹורים אפּלּו זה; את זה מעּכבין וכּלן . ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ּכּלן. את מעּכב וארּבעים, הּׁשנים ְְְְִִִֵֶַַַַָָֻמן
מיני„. ׁשאר ׁשל אבל זהב; ּבׁשעׂשּוה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבּמה

ּופרחים ּכפּתֹורים ּגביעים ּבּה עֹוׂשין אין מנֹורהמּתכֹות, וכן . ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ
מקׁשה ּכּלּה ותהיה נרֹותיה, עם ּכּכר ּכּלּה ּתהיה - זהב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻהּבאה
על מקּפידין אין - מּתכֹות מיני ׁשאר וׁשל העׁשתֹות. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמן

ּכׁשרה. חלּולה היתה ואם ְְְְֲִִֵָָָָָָמׁשקלּה,
לעֹול‰. אֹותּה עֹוׂשין ׁשהיתהואין ּבין - הּגרּוטאֹות מן ם ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

מּתכֹות מיני ׁשאר ׁשל ׁשהיתה ּבין זהב, .ׁשל ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
.Âהּכּכר מּכלל אינן הּׁשמן, ּוכלי והּמחּתֹות ;הּמלקחים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

"ּומלקחיה ואמר: וחזר טהֹור", "זהב ּבּמנֹורה: נאמר ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהרי
מּפני טהֹור', זהב 'נרֹותיה נאמר ולא טהֹור"; זהב ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּומחּתתיה

הּכּכר. מּכלל והן ּבּמנֹורה קבּועין ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשהּנרֹות
.Êנרֹותיה וׁשבעה זה, את זה מעּכבין הּמנֹורה קני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשבעת

ׁשל ׁשהיתה ּבין זהב, ׁשל ׁשהיתה ּבין - זה את זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמעּכבין
מּתכֹות מיני ּבּקנים.ׁשאר קבּועים הּנרֹות וכל . ְְְִִִֵֵַַַָָָָ

.Áמן הּיֹוצאין הּקנים ּבׁשׁשת הּקבּועין הּנרֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשׁשת
האמצעי לּנר ּפניהם ּכּלן קנה{הּמנֹורה, קני)}ׁשעל (ׁשל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

והּוא הּקדׁשים; קדׁש ּכנגד ּפניו האמצעי, הּנר וזה ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמנֹורה.
מערבי'. 'נר ְֲִִֵַַָָהּנקרא

.Ëרחב ׁשּפיהן אלּכסנדרּיה, לכֹוסֹות ּדֹומין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהּגביעים
ּבירּותּיים ּתּפּוחים ּכמין והּכפּתֹורים קצר; ׁשהןוׁשּוליהן , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּפרחי ּכמֹו והּפרחים ּכּדין; ראׁשיה ׁשּׁשני ּכביצה מעט ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻארּכין
ּכ ׁשהם לחּוץ.העּמּודים, ּכפּולה ּוׂשפתּה קערה מֹו ְְְְִֵֶַַָָָָָָ

.Èוהּפרח הרגלים טפח: עׂשר ׁשמֹונה היה הּמנֹורה ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּגבּה
ּופרח, ּכפּתֹור ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, טפחים ּוׁשני ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשלׁשה,
אחד - מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּוטפחים
וטפח הּמנֹורה; ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיל
היל אחד - מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחלק;
חלק; וטפח הּמנֹורה; ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואחד
ואחד היל אחד - מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוטפח
חלק; ּוטפחים הּמנֹורה; ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהיל
ופרח ּכפּתֹור גביעים, ׁשלׁשה ׁשּבהן טפחים, ׁשלׁשה .נׁשּתּירּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

צּורתּה: היא *)וזֹו ְִָָ
.‡Èׁשעליה מעלֹות, ׁשלׁש ּובּה הּמנֹורה, לפני היתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹואבן

ׁשמנּה ּכלי עליה ּומּניח הּנרֹות, את ּומטיב עֹומד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכהן
הטבהּומלקחיה ּבׁשעת .ּומחּתֹותיה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָ

.·Èׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עׂשר ׁשנים ארּכֹו היה - ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהּׁשלחן
הּבית.טפחים לרחב ורחּבֹו הּבית לאר ארּכֹו מּנח והיה ; ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

לאר ארּכן ׁשּבּמקּדׁש, הּכלים ּכל ׁשאר הארֹון,וכן מן חּוץ ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
רחב ּכנגד היּו הּמנֹורה נרֹות וכן הּבית; לרחב ארּכֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשהיה

והּדרֹום. הּצפֹון ּבין ְִֵַַַַָָהּבית,

.‚È,מראׁשיהן מפּצלין לּׁשלחן, היּו זהב ׁשל צניפין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻארּבעה
ׁשנים הּפנים, לחם ׁשל הּמערכֹות ׁשּתי ּבהם סֹומכין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיּו

זה מּסדר ּוׁשנים זה ּבּתֹורה:מּסדר הּנאמרים והם ; ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ְָ"ּוקׂשֹותיו".

.„Èקנה ּכחצי מהן אחד ּכל זהב, ׁשל קנים ּוׁשמֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָועׂשרים
לסדר עׂשר וארּבעה זה, לסדר עׂשר ארּבעה - לֹו היּו ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָחלּול,

ּבהןזה ׁשּמּניחין הּבזיכין ּוׁשני "מנּקּיֹותיו". הּנקראין והן ; ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
"ּכּפֹותיו". הּנקראין הן הּמערכֹות, ּבצד הּׁשלחן על ְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָֻהּלבֹונה
"קערֹותיו". הּנקראין הם הּפנים, לחם ּבהן ׁשעֹוׂשין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהּדפּוסין

.ÂËעל הראׁשֹונה החּלה נֹותן - קנים עׂשר הארּבעה ְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָאּלּו
ּובין קנים, ׁשלׁשה ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין ונֹותן ׁשלחן, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻעצמֹו
קנים ׁשני וחמיׁשית ׁשּׁשית ּובין קנים, ׁשלׁשה וחּלה חּלה ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכל

אחרת הּׁשּׁשית על ׁשאין לפי עׂשרּבלבד, ארּבעה נמצאּו ; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מערכה. ְֲַָָָּבכל

.ÊË- הּבית ּפתח על מּבפנים ּבאּולם היּו ׁשלחנֹות ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּוׁשני
ׁשיׁש, ׁשל ׁשלאחד ואחד ּבכניסתֹו, הּפנים לחם עליו נֹותנין ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּביציאתֹו הּפנים הּלחם עליו ׁשּנֹותנין ּבּקדׁשזהב, ׁשּמעלין ; ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
מֹורידין. ְִִֹולא

.ÊÈאּמה על אּמה מרּבע, היה הּקטרת נתּוןמזּבח והּוא ; ְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹֻ
הּׁשלחן מּבין מׁשּו לּדרֹום, הּצפֹון ּבין מכּון ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻּבהיכל,
ולפנים, ההיכל מּׁשליׁש מּנחין היּו ּוׁשלׁשּתן לחּוץ. ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֻוהּמנֹורה
הּקדׁשים. קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין ׁשּמבּדלת הּפרכת ְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּכנגד

.ÁÈהּכהנים ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ּדד, עׂשר ׁשנים לֹו היּו - ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּכּיֹור
לֹו, עׂשּו ּומּוכני ּכאחד. מּמּנּו מקּדׁשין ּבּתמיד ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמתעּסקין
ׁשּבּה הּמים יהיּו ׁשּלא ּכדי חל, והיא ּתמיד; הּמים ּבּה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיהיּו

ּומקּדׁש הּקדׁש, מּכלי ׁשהּכּיֹור ּבלינה; ּדברנפסלין וכל ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
נפסל. לן, אם - קדׁש ּבכלי ְְְִִִִִֵֶֶַַָֹׁשּיתקּדׁש
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ּבמערבֹו‡. הּקדׁשים ּבקדׁש היתה הארֹוןאבן היה ועליה , ְְְְֲֳִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשלמה ׁשּבנה ּובעת אהרן. ּומּטה הּמן צנצנת ּולפניו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻמּנח,
הארֹון ּבֹו לגנז מקֹום ּבנה לחרב, ׁשּסֹופֹו וידע הּבית, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאת
הּמל ויאׁשּיהּו ועקלקּלֹות; עמּקֹות ּבמטמֹונּיֹות ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָֹֻלמּטה,
"וּיאמר ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׁשּבנה ּבּמקֹום אֹותן וגנזּו ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹצּוה,
ארֹון את ּתנּו לה': הּקדֹוׁשים יׂשראל לכל הּמבינים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָלּלוּים
לכם אין יׂשראל, מל ּדוד ּבן ׁשלמה ּבנה אׁשר ּבּבית ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹהּקדׁש
עּמֹו ונגנז וגֹו'". אלהיכם ה' את עבדּו עּתה ּבּכתף. ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמּׂשא
חזרּו לא אּלּו וכל הּמׁשחה; וׁשמן הּמן וצנצנת אהרן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמּטה
היּו לא - ׁשני ּבבית ׁשהיּו ותּמים אּורים ואף ׁשני. ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּבבית
"עד ׁשּנאמר: ּבהן, נׁשאלין היּו ולא הּקדׁש, ּברּוח ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמׁשיבין
ּכדי אּלא אֹותן עֹוׂשין היּו ולא ּולתּמים"; לאּורים ּכהן ְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹֹֹֻעמד
יהיה ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, לכהן ּבגדים ׁשמֹונה ּבהן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלהׁשלים

ּבגדים.[שמונה]מחּסר ְְִַָֻ
קדׁש·. ּובין הּקדׁש ּבין מבּדיל ּכתל היה ראׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבבית

אּמה עביֹו אםהּקדׁשים, להם נסּתּפק ׁשני, ּבית ׁשּבנּו וכיון . ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מּמּדת היה הּכתל קדׁש[שטח]עבי עׂשּו לפיכ הּקדׁש; ְֳִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

אּמההּקדׁשי ארּבעים הּקדׁש ועׂשּו ּתמימֹות, אּמה עׂשרים ם ְְְְֳִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
הּקדׁשים. קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין יתרה אּמה והּניחּו ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּתמימֹות,
אחד - ּפרֹוכֹות ׁשּתי עׂשּו אּלא ׁשני, ּבבית ּכתל ּבנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹולא
ּכנגד אּמה, ּוביניהן הּקדׁש, מּצד ואחד הּקדׁשים, קדׁש ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמּצד

ראׁשֹון,[במקום] ּבמקּדׁש אבל ּבראׁשֹון; ׁשהיה הּכתל ְְֲֳִִִִֶֶַָָָָָֹעבי
"והבּדילה ׁשּנאמר: - ּבלבד אחת ּפרכת אּלא ׁשם היתה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלא

וגֹו'". לכם ְֶֶַָָֹהּפרכת
רּום‚. על מאה על מאה היה הּגֹולה, ּבני ׁשּבנּו ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָההיכל

רּומֹו[גובה] מּדת היתה וכ ׁשׁש[גובהו]מאה; ּגבּה ּבנּו : ְְִֵֵַַָָָָָֹ
יסֹוד ּכמֹו אטּום, הּבית[בסיס]אּמֹות ּכתלי ורּום לֹו; ְְְְִֵַַַָָ

הּכּיּור ורּום אּמה, ועל[הציור]ארּבעים אּמה; ׁשּבּתקרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ
אּמֹות ׁשּתי ּגבּה הּדלף[חלל]ּגּביו ּבֹו ׁשּיּכנס ,[גשם]ּפנּוי, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבית ּגּבי ׁשעל הּתקרה ועבי ּדלּפא'; 'ּבית הּנקרא ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּוא
ּומעזיבה אּמה, ועלּיה[טיח]ּדלּפא אּמה. גג]ּגבּה עלית -] ְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹ

אּמה ּגבּה ּובגּגּה ארּבעים; ּכתליה ּגבּה ּגּביו, על ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבנּויה
מעזיבה. ואּמה ּתקרה, ואּמה ּדלּפא, ּבית ּגבּה ואּמתּים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹּכּיּור,

סיף ּכמֹו ּברזל ׁשל וטס ׁשלׁש; הּמעקה ּגבהֹו[חרב]וגבּה , ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
העֹופֹות עליו ינּוחּו ׁשּלא ּכדי סביב, הּמעקה ּגּבי על ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאּמה,

עֹורב' 'ּכלה הּנקרא והּוא עורבים]- מכלה מאה[- הּכל הרי . ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ
ַָאּמה.

חׁשּבֹונן:„. הּוא וזה אּמה; מאה לּמזרח, הּמערב ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָמן
לפנים זה ּכתלים ׁשלׁשה[אחר]ארּבעה ּוביניהן מּזה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּלפנים הּכתל ּובין הּמערבי הּכתל ּבין - ּפנּויין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמקֹומֹות
ּובין אּמֹות, ׁשׁש ּוׁשליׁשי ׁשני ּכתל ּובין אּמֹות, חמׁש ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמּמּנּו
הּכתל עבי ׁשל הן הּמּדֹות ואּלּו ׁשׁש; ּורביעי ׁשליׁשי ְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּכתל

הּקדׁשים קדׁש ואר הּכתלים. ׁשני ׁשּבין הּפנּוי הּמקֹום ְְֳֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹעם
ּובין ּבינֹו הּמבּדילֹות הּפרֹוכֹות ׁשּתי ּובין אּמה, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָעׂשרים
הּכתל ועבי אּמה, ארּבעים הּקדׁש ואר אּמה, ְְֳִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּקדׁש
אּמה, עׂשרה אחת והאּולם אּמֹות; ׁשׁש הּׁשער ׁשּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּמזרחי
אּמה. מאה הּכל נמצא אּמֹות. חמׁש האּולם ּכתל ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹורחב

חמׁש‰. האּולם ּכתל עבי אּמה: מאה לּדרֹום, הּצפֹון ֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמן
וכתלי אּמֹות. עׂשר הּקדׁש ּכתל עד האּולם ּומּכתל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאּמֹות,
חמּׁשה ּוביניהם מּזה, לפנים זה ּכתלים ׁשּׁשה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּקדׁש
אּמֹות, חמׁש הּׁשני ּובין חיצֹון ּכתל ּבין - ּפנּויין ְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹמקֹומֹות
חמׁש, ּורביעי ׁשליׁשי ּובין אּמֹות, ׁשלׁש ּוׁשליׁשי ׁשני ְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָֹּובין
ׁשׁש הּפנימי וכתל חמיׁשי ּובין ׁשׁש, וחמיׁשי רביעי .ּובין ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַֹ
מּצד אּמה וארּבעים זה, מּצד אּמה ארּבעים הּכל ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹנמצא
מאה הרי - עׂשרים מּבפנים הּבית ורחב ׁשּכנגּדֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹזה

ַָאּמה.
.Âמּצּדיהּפׁשּפ להיכל היּו ּפׁשּפׁשין ּוׁשני הּקטן; הּׁשער הּוא ׁש ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָ

ׁשּבאמצעֹו הּגדֹול ביהּׁשער הפשפשים][- ּבּצפֹון,ן אחד - ְְֶֶֶַַַַַָָָָ
הּוא ועליו מעֹולם; אדם ּבֹו נכנס לא ׁשּבּדרֹום, ּבּדרֹום. ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹואחד
יּפתח". לא יהיה, סגּור הּזה "הּׁשער יחזקאל: ידי על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמפרׁש

ּומהּל נכנסין. ּבֹו הּכתלים[הנכנס]וׁשּבּצפֹון, ׁשני בתוךּבין -] ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ההיכל] ונכנסקיר מּׂשמאלֹו, לּקדׁש ּפתּוח למקֹום ׁשּמּגיע עד ,ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּופֹותחֹו. הּגדֹול, ׁשער עד ּומהּל ההיכל; ְְְֵֵַַַַַַָָלתֹו
.Êעׂשרים וגבהֹו אּמֹות, עׂשר רחּבֹו היה - הּגדֹול ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשער

ׁשּתים - לֹו היּו ּדלתֹות וארּבע ּוׁשּתים[מ:]אּמה. ּבפנים, ְְְְְְִִִִַַַַַָָָ
לתֹו נפּתחֹות החיצֹונֹות לכּסֹות[לכיוון]מּבחּוץ. הּפתח ְְְִִִֶַַַַַָ

הּבית לתֹו נפּתחֹות והּפנימּיֹות ּכתל, ׁשל ההיכל]עביֹו -] ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ
ש]לכּסֹות הּדלתֹות.[הקיר אחֹורי ְְֲֵַַָ

.Áעׂשרים ורחב אּמה, ארּבעים ּגבֹוּה היה אּולם ׁשל ;ּפתחֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ
מילא ׁשל מלּתרּיֹות וחמׁש ׁשערים. לֹו היּו קורותולא -] ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

עֹודפתמצוירות] הּתחּתֹונה - מּלמעלה ּפתחֹו ּגּבי על ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהיּו
מ:] אחת[רוחב]על[בולטת וכל מּזה, ואּמה מּזה אּמה הּפתח ְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָ

מּזה; ואּמה מּזה אּמה מּמּנה ׁשּלמּטה על עֹודפת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמחמׁשּתן
ׁשלׁשים העליֹונה ּביןנמצאת היה אבנים ׁשל ונדּב אּמה. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ

הּמלּתרּיֹות: צּורת היא וזֹו ואחת. אחת ְְְְִִַַַַַַַָּכל

ורחּבֹו: ארּכֹו מּדת לפי ּכּולֹו ההיכל צּורת היא וזֹו ְְְְְִִִֵַַַָָָ(ט.)
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.Ëמּלפניו רחב ּבנינֹו היה - מאחֹוריו[ממזרח]ההיכל וצר ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָ
ויציעים[ממערב] ארי. ּכמֹו אבן], ּכּלֹו[קורות לּבית מּקפין היּו ְֲִִִִִִַַָָֻֻ
הּמסּבה[מ]מּסביב, לכתל הפנימי]חּוץ הּיציע[המעבר . ְְִִִִֶַַַָָָֹ

חמׁש ורבד[אמות]הּתחּתֹונה ש:], הקומה רוחב ּגּבּה[- על ְְֵֶַַַַָָָֹ
והעליֹונה ׁשבע; ּגּבּה על ורבד ׁשׁש, האמצעית והּיציע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשׁש;
יציעים הּׁשלׁש היּו וכן הּתחּתנה". "הּיציע ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשבע,

רּוחֹותיו מּׁשלׁש לּבית לכתלי[צדדיו]מּקיפים סביב וכן . ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ורבד חלק, אחת אּמה היּו: ּכ למעלה, עד מּלמּטה ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהאּולם
למעלה. עד - אּמֹות ׁשלׁש ורבד חלק, ואּמה אּמֹות, ְְְְֶַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשלׁש
אּמֹות, ׁשלׁש רבד ּכל רחב - לּכתלים מּקפין הרבדין ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֹֹֻונמצאּו
אּמֹות. ארּבע רחּבֹו היה העליֹון ורבד אּמה; ורבד רבד ּכל ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹּובין

.Èהּנקראים הם הּכתלים, ׁשּבין הּפנּויים הּמקֹומֹות אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכל

הּצפֹון מן חמׁש לּמקּדׁש, הּמּקפין הּתאים נמצאּו ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֻ'ּתאים';
הּדרֹו מן ּדיאטֹותוחמׁש וׁשלׁש הּמערב. מן וׁשלׁש [קומות]ם ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹֹ

ּתאים עׂשר חמּׁשה נמצאּו דיֹוטא. ּגּבי על ּדיֹוטא ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָהיּו,
עׂשר. חמּׁשה ּבּצפֹון וכן חמּׁשה; ּגּבי על חמּׁשה ְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָּבּדרֹום,
ּוׁשנים ׁשלׁשה ּגּבי על ׁשלׁשה ּבּמערב, היּו ּתאים ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹּוׁשמֹונה
ּתאים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה הּכל אחת. ּבדיֹוטא ּגּביהן ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹעל

.‡Èאחד - הּתאים מן ואחד אחד לכל היה ּפתחים ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
ׁשעל לּתא ואחד הּׂשמאל, מן לּתא ואחד הּימין, מן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלּתא
היּו האמצעית, ׁשּבּדיֹוטא ּבּתא צפֹונית מזרחית ּובקרן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּגּביו;
ּגּביו, ׁשעל לּתא ואחד מּימין, לּתא אחד - ּפתחים ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָחמּׁשה

לּמסּבה התאים]ואחד בין ּבֹו[מעבר ׁשּיׁש לּתא ואחד , ְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
ההיכל]הּפׁשּפׁש להיכל.[לפתח ואחד , ְְִֵֶַַָָָ

.·Èלקרן צפֹונית מזרחית מּקרן עֹולה היתה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָּומסּבה
היה הּתאים: לגּגֹות עֹולין היּו ׁשּבּה מערבית, ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָצפֹונית
עד הּצפֹון, ּפני ּכל את הל למערב; ּופניו ּבּמסּבה, ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָעֹולה
הל לדרֹום; ּפניו הפ למערב, הּגיע למערב; מּגיע ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָׁשהּוא

הּמערב ּפני ּכל לדרֹום,את הּגיע לדרֹום; מּגיע ׁשהּוא עד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
מּגיע ׁשהּוא עד ּבדרֹום מהּל והיה למזרח, ּפניו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָהפ

עלּיה ׁשל ה[לגג]לפתחּה עלּיה ׁשל ׁשּפתחּה ּפתּוח, יה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָ
ְָלדרֹום.

.‚Èארז ׁשל כלֹונסּיֹות ׁשּתי היּו עלּיה ׁשל [מדרגות]ּובפתחּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָ
עלּיה. ׁשל לגּגּה עֹולין מבּדיליןׁשּבהן היּו ּפסּפסין וראׁשי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ולּולין הּקדׁשים. קדׁש לגג הּקדׁש ּגג ּבין [פתחיןּבעלּיה ְְֲֳִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשּבהןקטנים] הּקדׁשים, קדׁש לבית ּבעלּיה ּפתּוחין ְְֲֳִִִֵֶֶֶַָָָָָֹהיּו

יזּונּו ׁשּלא ּכדי ּבתבֹות, האּמנין את את[יביטו]מׁשלׁשלין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
מלּבנין ּבּׁשנה אחת ּופעם הּקדׁשים; קדׁש מּבית ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹעיניהם

לפסח.[צובעים] מּפסח ההיכל, ְִֵֶֶֶַַַָאת

�
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אף‡. - ּתמיד אחד ׁשלחן על אֹוכלין ּכּלן ׁשהיּו חצר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאנׁשי
צריכין אין - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ׁשּכל ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל
ׁשל אׁשּתֹו ׁשאין ּוכׁשם אחד. ּבית ּכאנׁשי ׁשהן מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָערּוב,
לערב צרי ואינֹו עליו, אֹוסרין ועבדיו ביתֹו ּובני ּובניו ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָָאדם
ּכּלן ׁשהן מּפני הן, אחד ּבית ּכאנׁשי ּכּלן אּלּו ּכ - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻעּמהן

אחד ׁשלחן על .סֹומכין ְְִֶַָָֻ
ערּוב·. - אחרת חצר אנׁשי עם ערּוב לעׂשֹות צרכּו אם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוכן

ׁשּמערבין מקֹום לאֹותֹו מֹוליכין ּבלבד אחת ּופת לכּלן, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻאחד
אצלןעּמֹו ּבא הערּוב היה ואם בחצרם]; אינן[הונח - ְְִִֵֵֶָָָָָָ

צרי ׁשאינֹו הערּוב ּבֹו ׁשּמּניחין הּבית ּכמֹו לערב, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָצריכין
חׁשּובין. הן אחד ּכבית הּבּתים, אּלּו ׁשּכל הּפת; את ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלּתן

צרכּו‚. ואם אחד; ּכבית ּכּלן נעׂשּו ׁשערבּו, חצר אנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוכן
על ׁשּמֹוליכין הּוא ּבלבד אחד ּכּכר ׁשנּיה, חצר עם ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלערב
אצלן, ּבא ערּוב היה ואם ּבֹו; ׁשּמערבין לּמקֹום ּכּלן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻידי

ּפת לּתן צריכין .אינן ְִִִֵֵַָ
ּבֹו„. ׁשּמּניחין לּמקֹום להֹוליכֹו הערּוב את ׁשּגבּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה

ידי על להֹולי צריכין אינן מֹוליכין, ּכׁשהן - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָהערּוב
ּבית ּכאנׁשי נעׂשּו ּכּלן ׁשּגבּו, ׁשּכיון אחד; ּכּכר אּלא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻחמׁשּתן

.אחד ֶָ
אינן‰. - ּבחצר ׁשרּויין ׁשהן ותלמידֹו, והרב ּובנֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהאב

ׁשּפעמים ּפי על ואף אחד; ּכבית ׁשהן מּפני לערב, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצריכין
ּכבית הן הרי - אֹוכלין אינן ּופעמים אחד, ׁשלחן על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻאֹוכלין

.אחד ֶָ
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.Ëמּלפניו רחב ּבנינֹו היה - מאחֹוריו[ממזרח]ההיכל וצר ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָ
ויציעים[ממערב] ארי. ּכמֹו אבן], ּכּלֹו[קורות לּבית מּקפין היּו ְֲִִִִִִַַָָֻֻ
הּמסּבה[מ]מּסביב, לכתל הפנימי]חּוץ הּיציע[המעבר . ְְִִִִֶַַַָָָֹ

חמׁש ורבד[אמות]הּתחּתֹונה ש:], הקומה רוחב ּגּבּה[- על ְְֵֶַַַַָָָֹ
והעליֹונה ׁשבע; ּגּבּה על ורבד ׁשׁש, האמצעית והּיציע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשׁש;
יציעים הּׁשלׁש היּו וכן הּתחּתנה". "הּיציע ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשבע,

רּוחֹותיו מּׁשלׁש לּבית לכתלי[צדדיו]מּקיפים סביב וכן . ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ורבד חלק, אחת אּמה היּו: ּכ למעלה, עד מּלמּטה ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהאּולם
למעלה. עד - אּמֹות ׁשלׁש ורבד חלק, ואּמה אּמֹות, ְְְְֶַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשלׁש
אּמֹות, ׁשלׁש רבד ּכל רחב - לּכתלים מּקפין הרבדין ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֹֹֻונמצאּו
אּמֹות. ארּבע רחּבֹו היה העליֹון ורבד אּמה; ורבד רבד ּכל ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹּובין

.Èהּנקראים הם הּכתלים, ׁשּבין הּפנּויים הּמקֹומֹות אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכל

הּצפֹון מן חמׁש לּמקּדׁש, הּמּקפין הּתאים נמצאּו ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֻ'ּתאים';
הּדרֹו מן ּדיאטֹותוחמׁש וׁשלׁש הּמערב. מן וׁשלׁש [קומות]ם ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹֹ

ּתאים עׂשר חמּׁשה נמצאּו דיֹוטא. ּגּבי על ּדיֹוטא ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָהיּו,
עׂשר. חמּׁשה ּבּצפֹון וכן חמּׁשה; ּגּבי על חמּׁשה ְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָּבּדרֹום,
ּוׁשנים ׁשלׁשה ּגּבי על ׁשלׁשה ּבּמערב, היּו ּתאים ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹּוׁשמֹונה
ּתאים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה הּכל אחת. ּבדיֹוטא ּגּביהן ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹעל

.‡Èאחד - הּתאים מן ואחד אחד לכל היה ּפתחים ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
ׁשעל לּתא ואחד הּׂשמאל, מן לּתא ואחד הּימין, מן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלּתא
היּו האמצעית, ׁשּבּדיֹוטא ּבּתא צפֹונית מזרחית ּובקרן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּגּביו;
ּגּביו, ׁשעל לּתא ואחד מּימין, לּתא אחד - ּפתחים ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָחמּׁשה

לּמסּבה התאים]ואחד בין ּבֹו[מעבר ׁשּיׁש לּתא ואחד , ְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
ההיכל]הּפׁשּפׁש להיכל.[לפתח ואחד , ְְִֵֶַַָָָ

.·Èלקרן צפֹונית מזרחית מּקרן עֹולה היתה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָּומסּבה
היה הּתאים: לגּגֹות עֹולין היּו ׁשּבּה מערבית, ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָצפֹונית
עד הּצפֹון, ּפני ּכל את הל למערב; ּופניו ּבּמסּבה, ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָעֹולה
הל לדרֹום; ּפניו הפ למערב, הּגיע למערב; מּגיע ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָׁשהּוא

הּמערב ּפני ּכל לדרֹום,את הּגיע לדרֹום; מּגיע ׁשהּוא עד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
מּגיע ׁשהּוא עד ּבדרֹום מהּל והיה למזרח, ּפניו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָהפ

עלּיה ׁשל ה[לגג]לפתחּה עלּיה ׁשל ׁשּפתחּה ּפתּוח, יה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָ
ְָלדרֹום.

.‚Èארז ׁשל כלֹונסּיֹות ׁשּתי היּו עלּיה ׁשל [מדרגות]ּובפתחּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָ
עלּיה. ׁשל לגּגּה עֹולין מבּדיליןׁשּבהן היּו ּפסּפסין וראׁשי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ולּולין הּקדׁשים. קדׁש לגג הּקדׁש ּגג ּבין [פתחיןּבעלּיה ְְֲֳִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשּבהןקטנים] הּקדׁשים, קדׁש לבית ּבעלּיה ּפתּוחין ְְֲֳִִִֵֶֶֶַָָָָָֹהיּו

יזּונּו ׁשּלא ּכדי ּבתבֹות, האּמנין את את[יביטו]מׁשלׁשלין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
מלּבנין ּבּׁשנה אחת ּופעם הּקדׁשים; קדׁש מּבית ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹעיניהם

לפסח.[צובעים] מּפסח ההיכל, ְִֵֶֶֶַַַָאת
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אף‡. - ּתמיד אחד ׁשלחן על אֹוכלין ּכּלן ׁשהיּו חצר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאנׁשי
צריכין אין - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ׁשּכל ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל
ׁשל אׁשּתֹו ׁשאין ּוכׁשם אחד. ּבית ּכאנׁשי ׁשהן מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָערּוב,
לערב צרי ואינֹו עליו, אֹוסרין ועבדיו ביתֹו ּובני ּובניו ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָָאדם
ּכּלן ׁשהן מּפני הן, אחד ּבית ּכאנׁשי ּכּלן אּלּו ּכ - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻעּמהן

אחד ׁשלחן על .סֹומכין ְְִֶַָָֻ
ערּוב·. - אחרת חצר אנׁשי עם ערּוב לעׂשֹות צרכּו אם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוכן

ׁשּמערבין מקֹום לאֹותֹו מֹוליכין ּבלבד אחת ּופת לכּלן, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻאחד
אצלןעּמֹו ּבא הערּוב היה ואם בחצרם]; אינן[הונח - ְְִִֵֵֶָָָָָָ

צרי ׁשאינֹו הערּוב ּבֹו ׁשּמּניחין הּבית ּכמֹו לערב, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָצריכין
חׁשּובין. הן אחד ּכבית הּבּתים, אּלּו ׁשּכל הּפת; את ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלּתן

צרכּו‚. ואם אחד; ּכבית ּכּלן נעׂשּו ׁשערבּו, חצר אנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוכן
על ׁשּמֹוליכין הּוא ּבלבד אחד ּכּכר ׁשנּיה, חצר עם ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלערב
אצלן, ּבא ערּוב היה ואם ּבֹו; ׁשּמערבין לּמקֹום ּכּלן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻידי

ּפת לּתן צריכין .אינן ְִִִֵֵַָ
ּבֹו„. ׁשּמּניחין לּמקֹום להֹוליכֹו הערּוב את ׁשּגבּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה

ידי על להֹולי צריכין אינן מֹוליכין, ּכׁשהן - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָהערּוב
ּבית ּכאנׁשי נעׂשּו ּכּלן ׁשּגבּו, ׁשּכיון אחד; ּכּכר אּלא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻחמׁשּתן

.אחד ֶָ
אינן‰. - ּבחצר ׁשרּויין ׁשהן ותלמידֹו, והרב ּובנֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהאב

ׁשּפעמים ּפי על ואף אחד; ּכבית ׁשהן מּפני לערב, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצריכין
ּכבית הן הרי - אֹוכלין אינן ּופעמים אחד, ׁשלחן על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻאֹוכלין
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.Âעצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל ואינןהאחים , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
העבדים[אוכלים]סֹומכין אֹו הּנׁשים וכן אביהן, ׁשלחן על ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻ

אֹוכלין אבל ּתמיד, רּבן אֹו ּבעלן ׁשלחן על סֹומכין ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻׁשאינן
ימים ּבטֹובה אֹו לֹו ׁשעֹוׂשין מלאכה ּבׂשכר ׁשלחנֹו על ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻהן
אין אם - חדׁש אֹו ׁשבּוע חברֹו אצל ׁשּסֹועד ּכמי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹידּועין,

ּדיֹורין לערב;[דיירים]עּמהן צריכין אינן ּבחצר, אחרים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
הע ּבא ואם לכּלן, אחד ערּוב אחרת, חצר עם ערבּו רּובואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

צריכין ּבחצר, עּמהן ּדיֹורין היּו ואם ּפת. נֹותנין אין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאצלן,
סֹומכין ׁשאינן מּפני החצר, אנׁשי ּכׁשאר ואחד אחד לכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפת

ּתמיד. אחד ׁשלחן ְִֶַָָָֻעל
.Êּבטרקלין ׁשּׁשבתּו חבּורֹות חדרים]חמׁש כמה עם [אולם ְְְֲִִֵֶַָָ

מחיצה וחבּורה חבּורה ּכל ּבין מפסיק היה אם - ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאחד
ּבפני ּבחדר היא ּכאּלּו מהן חבּורה ּכל הרי - לּתקרה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמּגעת
מּכל ּפת צריכין לפיכ עצמּה; ּבפני ּבעלּיה אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָעצמֹו,
אחד ּכּכר - לּתקרה מּגיעֹות הּמחיצֹות אין ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָחבּורה.

חׁשּובין. אחד ּבית ּכאנׁשי ׁשּכּלן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻֻלכּלן,
.Áׁשער ּבית חברֹו ּבחצר לֹו ׁשּיׁש השער]מי לשומר [חדר ֲֲִֵֵֵֶַַַַ

הּבקר, ּבית אֹו מרּפסת, אֹו אכסדרה, אֹו ּבֹו, ּדֹורסין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשרּבים
אֹוצר אֹו העצים, ּבית אֹו הּתבן, ּבית זה[מחסן]אֹו הרי - ֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ּדירה מקֹום ּבחצר עּמֹו לֹו ׁשּיהיה עד עליו, אֹוסר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאינֹו
עליו, אֹוסר יהיה ּכ ואחר ּפּתֹו, ּבֹו לאכל עליו סֹומ ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
אם ,לפיכ אֹוסר. אינֹו לינה, מקֹום אבל עּמֹו; ׁשּיערב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָעד
ּומרּפסת ּבאכסדרה אֹו ׁשער, ּבבית ּבֹו לאכל מקֹום לֹו ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָֹקבע

ּדירה. מקֹום ׁשאינֹו לפי עליו, אֹוסר אינֹו -ְְִִֵֵֵֶָָָ
.Ë,לֹו והּׁשני הּפנימי הּבית - מּזה לפנים זה בּתים ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעׂשרה

אינן החיצֹונים, בּתים והּׁשמֹונה הערּוב; את ׁשּנֹותנין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהן
ּכבית הן הרי ּבהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל הערּוב; את ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָנֹותנין
אין הּתׁשיעי, אבל אֹוסר. אינֹו ׁשער ּבבית והּדר ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָׁשער,

ערּובֹו ׁשּיּתן עד אֹוסר, לפיכ רּבים; ּבֹו .ּדֹורסין ְְִִִִֵֵֵֶַַָ
.Èלזה זה ּפתּוחֹות בּתים ׁשלׁשה ּוביניהן חצרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּתי

הּבית ּדר ערּובן זֹו חצר ּבני והביאּו לחצרֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּופתּוחים
חצר ּבני הביאּו וכן האמצעי, ּבּבית והּניחּוהּו להן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּפתּוח
ּבּבית והּניחּוהּו להן הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהאחרת
הּפת; את לּתן צריכין אינן ּבּתים, הּׁשלׁשה אֹותן - ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהאמצעי
- ׁשּמּצדדיו והּׁשנים הערּוב, ּבֹו ׁשהּניחּו מּפני - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאמצעי

חצר לאנׁשי ׁשער ּבית מהן אחד ׁשּכל .מּפני ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
.‡È,ּביניהן לזה זה ּפתּוחים בּתים ּוׁשני חצרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּתי

ּבּבית והּניחּוהּו להן, הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן אּלּו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהביאּו
הּפתח ּדר ערּובן אּלּו והביאּו האחרת, לחצר הּסמּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשני
ערּוב; קנּו לא ׁשּתיהן - האחר ּבּבית והּניחּוהּו להן, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּסמּו
אחרת חצר ׁשל ׁשער ּבבית ערּובּה הּניחה מהן אחת .ׁשּכל ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

.·Èיכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - ּגֹוסס ׁשהיה החצר מּבני ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד
ׁשּיזּכּו עד החצר, ּבני על אֹוסר זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחיֹות
יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - קטן וכן עליו; ויערבּו ּבפת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָלֹו

עליו ׁשּיערבּו עד אֹוסר, זה הרי - ּכזית האֹורחלאכל אבל . ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעֹולם, אֹוסר אינֹו -ְְְֵֵֵֶַָ

.‚Èאחרת ּבחצר וׁשבת והל ּביתֹו, ׁשהּניח חצר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

מּלּבֹו הּסיע אם - לחצרֹו סמּוכה היתה אפּלּו [הניח- ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָ
אינֹומחשבתו] זה הרי זֹו, ּבׁשּבת לביתֹו לחזר ּדעּתֹו ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָֹואין

- ּגֹוי אבל ּביׂשראל; אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָאֹוסר
ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן, אֹוסר אחרת, ּבעיר לׁשּבֹות הל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאפּלּו

ּבׁשּבת. ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר מקֹומֹו, ְְְִֶֶֶֶַָָָמּמּנּו
.„Èלֹו והּניח לאחרים, חצרֹו מּבּתי ׁשהׂשּכיר החצר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבעל

אֹוסרין אינן - מהן ּובית ּבית ּבכל סחֹורה מיני אֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכלים
הּכל נעׂשּו מהן, ּבית ּבכל יד ּתפּוסת לֹו ויׁש הֹואיל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹעליו;

אצלֹו ּדברּכאֹורחין ׁשם ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ
ועׁשׁשית טבל ּכגֹון ּבׁשּבת, לטלטלֹו מתכת]ׁשאסּור ;[חתיכת ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ

- לטלטלן ׁשּמּתר ּכלים מהן ּבית ּבכל לֹו נׁשאר אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאבל
יד ּתפּוסת ׁשם לֹו יּׁשאר ולא הּיֹום, ׁשּיֹוציאם ואפׁשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהֹואיל

ׁשּיערבּו. עד עליו, אֹוסרין אּלּו הרי -ְְְֲִֵֵֶַָָָ
.ÂËמּבּתיהם מֹוציאין אין - ערבּו ולא ׁשּׁשכחּו חצר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאנׁשי

לּבּתים מחצר ולא ׁשּׁשבתּולחצר, ּכלים הן מטלטלין אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
בשבת] החצר.[ששהו עם הּנחׁשב ּובכל החצר ּבכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבחצר,

עלּיה אֹו מרּפסת ׁשם היתה גג]ואם עלית אנׁשי[- וערבּו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
אֹו הּמרּפסת אנׁשי - לעצמן הּמרּפסת ואנׁשי לעצמן ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהחצר
ּבכל ּבבּתיהן, ׁשּׁשבתּו ּכלים מטלטלין העלּיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאנׁשי
ּוב העלּיה, רחב ּבכל אֹו עּמּה, הּנחׁשב ּובכל כלהּמרּפסת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּובכל החצר ּבכל מטלטלין החצר ואנׁשי עּמּה; ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנחׁשב
ּבעלּיה, ּדר ויחיד ּבחצר ּדר יחיד היה אם וכן עּמּה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָהּנחׁשב
עּמּה, והּנחׁשב העלּיה ּבכל מטלטל זה - ערבּו ולא ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוׁשכחּו

עּמּה. והּנחׁשב החצר ּבכל מטלטל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָוזה
.ÊËאם - החצר ׁשּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ּתל אֹו הּסלע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד?

החצר ּבין נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים עׂשרה ּגבֹוהין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאינן
ׁשּבּבּתים. ּכלים ׁשם להֹוציא אסּורין ּוׁשניהן הּמרּפסת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובין
ּפחֹות הּמרּפסת ּובין ּביניהן והיה עׂשרה, ּגבֹוהין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואם
ׁשהרי הּמרּפסת, עם נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמארּבעה
מן רחֹוקין היּו ואם ּבהן. מּתרין מרּפסת ּובני לּה, ׁשוין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻהן
ּפי על אף - ּכן על יתר אֹו טפחים ארּבעה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמרּפסת
לפי והּמרּפסת, החצר ּבכלל אּלּו הרי - עׂשרה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּגבֹוהין
,לפיכ זריקה; ידי על ּבהן להׁשּתּמׁש להן אפׁשר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשניהן

ׁשּיערבּו עד הּבּתים, ּכלי לׁשם להֹוציא אסּורין היתהׁשניהן . ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הּמרּפסת אין - הּמרּפסת לפני טפחים ארּבעה רחבה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצבה

מהם. נחלקה ׁשהרי החצר, ּבני על ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאֹוסרת
.ÊÈלמּטה[בליטות]זיזין ׁשהּוא ּכל - הּכתלים מן הּיֹוצאין ְְְִִִִִֶַַַָָֹ

החצר ּובני החצר, מן נחׁשב זה הרי - טפחים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָמעׂשרה
העליֹונים טפחים עׂשרה ּבתֹו ׁשהּוא וכל ּבֹו; ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָמׁשּתּמׁשין
ּבין והּנׁשאר ּבֹו. מׁשּתּמׁשין עלּיה אנׁשי לעלּיה, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּסמּוכין
הּזיזין מן העליֹונים, עׂשרה ּתחּלת עד הּתחּתֹונים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָעׂשרה
ּבהן מׁשּתּמׁשין ואין ּבֹו; אסּורין ׁשניהן - ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהּיֹוצאין

ע ּכן אם אּלא ׁשּבּבּתים, רבּו.ּבכלים ְְִִִֵֵֵֶֶַָָ
.ÁÈטבלים ּפרֹות מלא היה אם - ׁשּבחצר [לאּבֹור ְְִִֵֵֵֶָָָָָ

הּואמעושרים] הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּבׁשּבת, לטלטלן ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָׁשאסּור
עׂשרה[שפתו]וחליתֹו ּגבֹוּה היה אם ׁשּבחצר: ּתל אֹו ּכסלע , ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

היה אם אבל הּמרּפסת; עם נחׁשב הּוא הרי לּמרּפסת, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָסמּו
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מּמּנּו מכניסין מרּפסת ּבני ולא חצר ּבני אין - מים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמלא
ׁשּיערבּו. עד ְְִֶַַָָלּבּתים,

.ËÈיֹוצאין הּפנימית ואנׁשי מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַׁשּתי
ערבה ולא הּפנימית ערבה - החיצֹונה על ועֹוברין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹונכנסין

מּתרת הּפנימית בחצרה]החיצֹונה, והחיצֹונה[לטלטל ְְִִִִֶֶַַַָָֻ
בה]אסּורה שמהלכין הפנימית ולא[מפני החיצֹונה ערבה ; ְְֲִֵַָָָֹ

ׁשּלא מּפני הּפנימית - אסּורֹות ׁשּתיהן הּפנימית, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹערבה
עליהן. ׁשעֹוברין ערבּו ׁשּלא אּלּו מּפני והחיצֹונה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹערבה,
וזֹו עצמּה, ּבפני מּתרת זֹו - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻערבה

לזֹו. מּזֹו מטלטלין אין אבל עצמּה; ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻמּתרת
.Îּבהּתרּה הּפנימית ערב, ולא החיצֹונה מן אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשכח

אף עּמהן, ערב ולא הּפנימית ּבני מן אחד ׁשכח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת;
להם עלה ׁשּלא הּפנימית ּבני אּלּו מּפני - אסּורה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהחיצֹונה

עליהן עֹוברין ׁשהן .ערּוב, ְֲִֵֵֵֶֶ
.‡Îוׁשכח ּבחיצֹונה, הּניחּוהּו אם - אחד ערּוב ׁשּתיהן ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָעׂשּו

מּבני ּבין החיצֹונה, מּבני ׁשהיה ּבין ערב, ולא מהן ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאחד
להן ׁשּיבּטל עד אסּורֹות, ׁשּתיהן - ׁשהרי[רשותו]הּפנימית ; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּבּפנימית, ערּובן הּניחּו ואם לחצר. מחצר ׁשּמבּטלין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבארנּו,
אסּורה, חיצֹונה - ערב ולא החיצֹונה מּבני אחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוׁשכח

ּבמקֹומּה מּתרת נפרדת]ּופנימית כרשות אחד[שהיא ׁשכח ; ְְִִִֶֶֶַָָָֻ
להן. ׁשּיבּטל עד אסּורֹות, ׁשּתיהן - ערב ולא הּפנימית ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמּבני

.·Îצריכין אינן - זֹו ּבחצר ּדר ואחד זֹו ּבחצר ּדר אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָהיה
חצרֹו ּבכל מׁשּתּמׁש מהן אחד ּכל אּלא היהלערב, ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּכרּבים, הּוא הרי - אחד ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּפנימית ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָּגֹוי
מקֹומֹו. ׁשּיׂשּכרּו עד החיצֹונה, על ְְְְִִֵֶַַַָואֹוסר

.‚Îחצרֹות אחת]ׁשלׁש לזֹו[בשורה זֹו [וגםהּפתּוחֹות ְֲֵַָָֹ
הרבים] ערבּולרשות - מהן חצר ּבכל ורּבים החצרות, [בעלי ְְְִֵֵֵֶַָָ

ש] באופן עירובין, בשני החיצֹונֹותביניהן [מעורבותׁשּתים ְִִַַ
עּמּה,בנפרד] מּתרֹות והן עּמהן, מּתרת היא - האמצעית ְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻֻעם

ׁשלׁשּתן ׁשּיעׂשּו עד זֹו, עם זֹו אסּורֹות החיצֹונֹות ְְְֲֲִִִֶַַַַָָּוׁשּתים
אחד לכולם]ערּוב מהן[משותף חצר ּבכל היה אחד[דייר]; ְֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

ׁשרּבים ּפי על אף והשלישי]- אינן[השני - ּבחיצֹונה ּדֹורסין ְִִִִֵֶַַַַָָ
מּת מהן אחד ׁשּכל לערב, ׁשניםצריכין היּו ּבמקֹומֹו. ר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

הרי - ׁשּיערבּו עד ּבמקֹומן אסּורין והן הֹואיל - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָּבּפנימית
עד וׁשּבחיצֹונה, ׁשּבאמצעית היחידים על אֹוסרין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהן
ּבמקֹומּה, האסּורה רגל הּכלל: זה ׁשּבּפנימית. ׁשנים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיערבּו

ּבמ ׁשּלא אֹוסרתאֹוסרת אינּה ּבמקֹומּה, הּמּתרת ורגל קֹומּה; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻ
עליהן. ׁשעֹוברת מּפני ּבמקֹומּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָֹׁשּלא

.„Îּכצצטרּיֹות למעלה[מרפסות]ׁשּתי ׁשהן מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֻ
הּמים ּגבֹוהה-מן מחיצה מהן אחת ּכל ׁשעׂשת ּפי על אף ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּתי היּו אם - ואחת אחת מּכל יֹורדת טפחים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָעׂשרה
למּלאת, אסּורין אּלּו הרי טפחים, עׂשרה ּבתֹו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָֹֻהּגצצטראֹות
אחת. ּכגצצטרה ׁשהן מּפני אחד, ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעד
טפחים, עׂשרה על יֹותר והּתחּתֹונה העליֹונה ּבין היה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָואם
למּלאת. מּתרֹות ׁשּתיהן - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו ְְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָֹֻוערבה

.‰Îאף - הּתחּתֹונה ועׂשתה מחיצה, העליֹונה עׂשתה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹלא
ׁשהם העליֹונה ּבני ׁשל ּדלי מּפני למּלאת; אסּורה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּתחּתֹונה

עׂשת ולא מחיצה, העליֹונה עׂשתה עליה. ׁשעֹובר ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹאסּורין,
אסּורה. והּתחּתֹונה למּלאת, מּתרת העליֹונה - ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּתחּתֹונה
ּבּמחיצה העליֹונה ּבני עם הּתחּתֹונה ּבני נׁשּתּתפּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָואם
אחד ערּוב ׁשּיערבּו עד למּלאת, אסּורֹות ׁשּתיהן - .ׁשעׂשּו ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÂÎּדייטֹות עליונות]ׁשלׁש עליֹונה[דירות מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְִֶַָָָָֹ
מן יׁשלׁשל לא - אחד ׁשל ואמצעית אחד ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹותחּתֹונה
מרׁשּות מׁשלׁשלין ׁשאין אמצעית; ּדר לּתחּתֹונה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהעליֹונה
העליֹונה מן הּוא מׁשלׁשל אבל רׁשּות. ּדר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָלרׁשּות

אמצעית. ּדר ׁשּלא ְְִֶֶֶֶַַָָֹלּתחּתֹונה
.ÊÎׁשּׁשֹופכין ּתחּתיהם אחת וחצר זֹו, ּכנגד זֹו ּדייטֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּתי

ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו עד לתֹוכּה, יׁשּפכּו לא - הּמים ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹלתֹוכּה
עּוקה מקצתן עׂשּו שפכים]אחד. ּבּה[בור לׁשּפ ּבחצר ְְִִֵֶֶָָָָָָָֹ

ׁשֹופכין עּוקה, ׁשעׂשּו אּלּו - עׂשּו לא ּומקצתם ְְִִִֵֶַַָָָָָֹהּמים,
עד לחצר יׁשּפכּו לא עׂשּו, ׁשּלא ואּלּו ׁשּלהן; ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלעּוקה
אחת ּכל - עּוקה אּלּו ועׂשּו עּוקה, אּלּו עׂשּו ואם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָׁשּיערבּו.
ערבּו. ׁשּלא ּפי על אף ׁשּלּה, לעּוקה ׁשֹופכת מּׁשּתיהן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹואחת

ה'תשע"ב מנחםֿאב ד' שני יום

ה ¤¤ּפרק

מבֹוי‡. בתים]אנׁשי כמה שבהם בחצרות המוקף רחוב -] ְֵַָ
ׁשּקנּו ּכגֹון סחֹורה, לענין אחד ּבמאכל ׁשּתּוף ּביניהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
צריכין אינן - ּבהן וכּיֹוצא ּדבׁש אֹו ׁשמן אֹו ּבׁשּתפּות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻיין
סחֹורה; ׁשל ׁשּתּוף על סֹומכין אּלא ׁשּבת, לענין אחר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּתּוף
אחד; ּובכלי אחד מין ּבֹו, ׁשּתפין ׁשהן הּמין ׁשּיהיה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻוהּוא
אֹו ּבׁשמן, ּולאחר ּביין לזה ׁשּתף מהם אחד היה אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאבל
להׁשּתּתף צריכין אּלּו הרי - כלים ּבׁשני והיה יין הּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשהיה

ׁשּבת. ְְִַַָלענין
ׁשּבּקׁש·. הּמבֹוי מּבני קדםאחד ׁשמן אֹו יין מחברֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשאינן ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי הּׁשּתּוף, ּבטל - לֹו נתן ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת,
זה על זה מקּפידין ׁשאין ּכׁשּתפין הּמבֹויּכּלן מּבני ואחד . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

מבֹוי ּבני - נׁשּתּתף ולא הּמבֹוי, ּבני עם להׁשּתּתף ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשרגיל
ּכרחֹו ּבעל ׁשּתּוף מּמּנּו ונֹוטלין ּביתֹו, לתֹו שזהנכנסין [כיון ְְְְְְִִִִִֵֶַָָ

לטובתו] ּכללגם להׁשּתּתף רֹוצה ׁשאינֹו הּמבֹוי מּבני ואחד ;ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
עּמהם. להׁשּתּתף אֹותֹו ּכֹופין הּמבֹוי, ּבני ְְְִִִִֵֵֶַַָָעם

אֹוצר‚. לֹו ׁשהיה מבֹוי מּבני ׁשמן[מחסן]אחד אֹו יין ׁשל ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
הּמבֹוי ּבני לכל מעט מּמּנּו מזּכה זה הרי - ּבהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
הפריׁשֹו, ׁשּלא ּפי על ואף עליהן; ּבֹו ּומערב ּבֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹלהׁשּתּתף

יחדֹו העירוב]ולא חלק את ּבאֹוצר[- מערב הּוא הרי אּלא , ְְֲֲִֵֶָָָָֹֹ
ׁשּתּוף. זה הרי -ֲִֵֶ

נׁשּתּתפה„. אם - מבֹואֹות לׁשני ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָחצר
מֹוציאה ואינּה הּׁשני, ּבּמבֹוי נאסרה - ּבלבד מהן אחד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעם
הּמבֹוי, ּבני לכל ּבּׁשּתּוף אחד זּכה אם ,לפיכ ּבֹו; ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָּומכניסה
ׁשאינן זֹו; חצר לאנׁשי להֹודיע צרי - עליהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוׁשּתף

ׁשאינּה מּדעּתן, אּלא ּבּמבֹוימׁשּתּתפין ׁשּמא - להם זכּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבזה לא להׁשּתּתף, רֹוצים .הּׁשני ְְִִִֵֵֶַַָֹ

ׁשּלא‰. והּוא - מּדעּתֹו ׁשּלא לֹו מערבת אדם ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹאׁשּתֹו
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מּמּנּו מכניסין מרּפסת ּבני ולא חצר ּבני אין - מים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמלא
ׁשּיערבּו. עד ְְִֶַַָָלּבּתים,

.ËÈיֹוצאין הּפנימית ואנׁשי מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַׁשּתי
ערבה ולא הּפנימית ערבה - החיצֹונה על ועֹוברין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹונכנסין

מּתרת הּפנימית בחצרה]החיצֹונה, והחיצֹונה[לטלטל ְְִִִִֶֶַַַָָֻ
בה]אסּורה שמהלכין הפנימית ולא[מפני החיצֹונה ערבה ; ְְֲִֵַָָָֹ

ׁשּלא מּפני הּפנימית - אסּורֹות ׁשּתיהן הּפנימית, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹערבה
עליהן. ׁשעֹוברין ערבּו ׁשּלא אּלּו מּפני והחיצֹונה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹערבה,
וזֹו עצמּה, ּבפני מּתרת זֹו - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻערבה

לזֹו. מּזֹו מטלטלין אין אבל עצמּה; ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻמּתרת
.Îּבהּתרּה הּפנימית ערב, ולא החיצֹונה מן אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשכח

אף עּמהן, ערב ולא הּפנימית ּבני מן אחד ׁשכח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת;
להם עלה ׁשּלא הּפנימית ּבני אּלּו מּפני - אסּורה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהחיצֹונה

עליהן עֹוברין ׁשהן .ערּוב, ְֲִֵֵֵֶֶ
.‡Îוׁשכח ּבחיצֹונה, הּניחּוהּו אם - אחד ערּוב ׁשּתיהן ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָעׂשּו

מּבני ּבין החיצֹונה, מּבני ׁשהיה ּבין ערב, ולא מהן ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאחד
להן ׁשּיבּטל עד אסּורֹות, ׁשּתיהן - ׁשהרי[רשותו]הּפנימית ; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּבּפנימית, ערּובן הּניחּו ואם לחצר. מחצר ׁשּמבּטלין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבארנּו,
אסּורה, חיצֹונה - ערב ולא החיצֹונה מּבני אחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוׁשכח

ּבמקֹומּה מּתרת נפרדת]ּופנימית כרשות אחד[שהיא ׁשכח ; ְְִִִֶֶֶַָָָֻ
להן. ׁשּיבּטל עד אסּורֹות, ׁשּתיהן - ערב ולא הּפנימית ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמּבני

.·Îצריכין אינן - זֹו ּבחצר ּדר ואחד זֹו ּבחצר ּדר אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָהיה
חצרֹו ּבכל מׁשּתּמׁש מהן אחד ּכל אּלא היהלערב, ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּכרּבים, הּוא הרי - אחד ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּפנימית ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָּגֹוי
מקֹומֹו. ׁשּיׂשּכרּו עד החיצֹונה, על ְְְְִִֵֶַַַָואֹוסר

.‚Îחצרֹות אחת]ׁשלׁש לזֹו[בשורה זֹו [וגםהּפתּוחֹות ְֲֵַָָֹ
הרבים] ערבּולרשות - מהן חצר ּבכל ורּבים החצרות, [בעלי ְְְִֵֵֵֶַָָ

ש] באופן עירובין, בשני החיצֹונֹותביניהן [מעורבותׁשּתים ְִִַַ
עּמּה,בנפרד] מּתרֹות והן עּמהן, מּתרת היא - האמצעית ְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻֻעם

ׁשלׁשּתן ׁשּיעׂשּו עד זֹו, עם זֹו אסּורֹות החיצֹונֹות ְְְֲֲִִִֶַַַַָָּוׁשּתים
אחד לכולם]ערּוב מהן[משותף חצר ּבכל היה אחד[דייר]; ְֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

ׁשרּבים ּפי על אף והשלישי]- אינן[השני - ּבחיצֹונה ּדֹורסין ְִִִִֵֶַַַַָָ
מּת מהן אחד ׁשּכל לערב, ׁשניםצריכין היּו ּבמקֹומֹו. ר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

הרי - ׁשּיערבּו עד ּבמקֹומן אסּורין והן הֹואיל - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָּבּפנימית
עד וׁשּבחיצֹונה, ׁשּבאמצעית היחידים על אֹוסרין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהן
ּבמקֹומּה, האסּורה רגל הּכלל: זה ׁשּבּפנימית. ׁשנים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיערבּו

ּבמ ׁשּלא אֹוסרתאֹוסרת אינּה ּבמקֹומּה, הּמּתרת ורגל קֹומּה; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻ
עליהן. ׁשעֹוברת מּפני ּבמקֹומּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָֹׁשּלא

.„Îּכצצטרּיֹות למעלה[מרפסות]ׁשּתי ׁשהן מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֻ
הּמים ּגבֹוהה-מן מחיצה מהן אחת ּכל ׁשעׂשת ּפי על אף ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּתי היּו אם - ואחת אחת מּכל יֹורדת טפחים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָעׂשרה
למּלאת, אסּורין אּלּו הרי טפחים, עׂשרה ּבתֹו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָֹֻהּגצצטראֹות
אחת. ּכגצצטרה ׁשהן מּפני אחד, ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעד
טפחים, עׂשרה על יֹותר והּתחּתֹונה העליֹונה ּבין היה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָואם
למּלאת. מּתרֹות ׁשּתיהן - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו ְְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָֹֻוערבה

.‰Îאף - הּתחּתֹונה ועׂשתה מחיצה, העליֹונה עׂשתה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹלא
ׁשהם העליֹונה ּבני ׁשל ּדלי מּפני למּלאת; אסּורה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּתחּתֹונה

עׂשת ולא מחיצה, העליֹונה עׂשתה עליה. ׁשעֹובר ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹאסּורין,
אסּורה. והּתחּתֹונה למּלאת, מּתרת העליֹונה - ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּתחּתֹונה
ּבּמחיצה העליֹונה ּבני עם הּתחּתֹונה ּבני נׁשּתּתפּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָואם
אחד ערּוב ׁשּיערבּו עד למּלאת, אסּורֹות ׁשּתיהן - .ׁשעׂשּו ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÂÎּדייטֹות עליונות]ׁשלׁש עליֹונה[דירות מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְִֶַָָָָֹ
מן יׁשלׁשל לא - אחד ׁשל ואמצעית אחד ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹותחּתֹונה
מרׁשּות מׁשלׁשלין ׁשאין אמצעית; ּדר לּתחּתֹונה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהעליֹונה
העליֹונה מן הּוא מׁשלׁשל אבל רׁשּות. ּדר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָלרׁשּות

אמצעית. ּדר ׁשּלא ְְִֶֶֶֶַַָָֹלּתחּתֹונה
.ÊÎׁשּׁשֹופכין ּתחּתיהם אחת וחצר זֹו, ּכנגד זֹו ּדייטֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּתי

ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו עד לתֹוכּה, יׁשּפכּו לא - הּמים ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹלתֹוכּה
עּוקה מקצתן עׂשּו שפכים]אחד. ּבּה[בור לׁשּפ ּבחצר ְְִִֵֶֶָָָָָָָֹ

ׁשֹופכין עּוקה, ׁשעׂשּו אּלּו - עׂשּו לא ּומקצתם ְְִִִֵֶַַָָָָָֹהּמים,
עד לחצר יׁשּפכּו לא עׂשּו, ׁשּלא ואּלּו ׁשּלהן; ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלעּוקה
אחת ּכל - עּוקה אּלּו ועׂשּו עּוקה, אּלּו עׂשּו ואם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָׁשּיערבּו.
ערבּו. ׁשּלא ּפי על אף ׁשּלּה, לעּוקה ׁשֹופכת מּׁשּתיהן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹואחת

ה'תשע"ב מנחםֿאב ד' שני יום
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מבֹוי‡. בתים]אנׁשי כמה שבהם בחצרות המוקף רחוב -] ְֵַָ
ׁשּקנּו ּכגֹון סחֹורה, לענין אחד ּבמאכל ׁשּתּוף ּביניהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
צריכין אינן - ּבהן וכּיֹוצא ּדבׁש אֹו ׁשמן אֹו ּבׁשּתפּות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻיין
סחֹורה; ׁשל ׁשּתּוף על סֹומכין אּלא ׁשּבת, לענין אחר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּתּוף
אחד; ּובכלי אחד מין ּבֹו, ׁשּתפין ׁשהן הּמין ׁשּיהיה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻוהּוא
אֹו ּבׁשמן, ּולאחר ּביין לזה ׁשּתף מהם אחד היה אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאבל
להׁשּתּתף צריכין אּלּו הרי - כלים ּבׁשני והיה יין הּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשהיה

ׁשּבת. ְְִַַָלענין
ׁשּבּקׁש·. הּמבֹוי מּבני קדםאחד ׁשמן אֹו יין מחברֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשאינן ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי הּׁשּתּוף, ּבטל - לֹו נתן ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת,
זה על זה מקּפידין ׁשאין ּכׁשּתפין הּמבֹויּכּלן מּבני ואחד . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

מבֹוי ּבני - נׁשּתּתף ולא הּמבֹוי, ּבני עם להׁשּתּתף ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשרגיל
ּכרחֹו ּבעל ׁשּתּוף מּמּנּו ונֹוטלין ּביתֹו, לתֹו שזהנכנסין [כיון ְְְְְְִִִִִֵֶַָָ

לטובתו] ּכללגם להׁשּתּתף רֹוצה ׁשאינֹו הּמבֹוי מּבני ואחד ;ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
עּמהם. להׁשּתּתף אֹותֹו ּכֹופין הּמבֹוי, ּבני ְְְִִִִֵֵֶַַָָעם

אֹוצר‚. לֹו ׁשהיה מבֹוי מּבני ׁשמן[מחסן]אחד אֹו יין ׁשל ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
הּמבֹוי ּבני לכל מעט מּמּנּו מזּכה זה הרי - ּבהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
הפריׁשֹו, ׁשּלא ּפי על ואף עליהן; ּבֹו ּומערב ּבֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹלהׁשּתּתף

יחדֹו העירוב]ולא חלק את ּבאֹוצר[- מערב הּוא הרי אּלא , ְְֲֲִֵֶָָָָֹֹ
ׁשּתּוף. זה הרי -ֲִֵֶ

נׁשּתּתפה„. אם - מבֹואֹות לׁשני ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָחצר
מֹוציאה ואינּה הּׁשני, ּבּמבֹוי נאסרה - ּבלבד מהן אחד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעם
הּמבֹוי, ּבני לכל ּבּׁשּתּוף אחד זּכה אם ,לפיכ ּבֹו; ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָּומכניסה
ׁשאינן זֹו; חצר לאנׁשי להֹודיע צרי - עליהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוׁשּתף

ׁשאינּה מּדעּתן, אּלא ּבּמבֹוימׁשּתּתפין ׁשּמא - להם זכּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבזה לא להׁשּתּתף, רֹוצים .הּׁשני ְְִִִֵֵֶַַָֹ

ׁשּלא‰. והּוא - מּדעּתֹו ׁשּלא לֹו מערבת אדם ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹאׁשּתֹו
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א - אֹוסר אם אבל ׁשכניו; על ולאיאסר עליו מערבת ינּה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
'איני ׁשאמר: ּכגֹון אֹוסר? ּכיצד מּדעּתֹו. אּלא עליו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּתּתפת

'איני אֹו עּמכם', עּמכם'מערב .מׁשּתּתף ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
.Âאםנׁשּתּתפּו - הּמבֹואֹות מּׁשני אחד עם זֹו חצר ּבמיןאנׁשי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

מאכל] זה[סוג הרי - הּמין אֹותֹו ּכלה אפּלּו נׁשּתּתפּו, ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָאחד
ּפעם להֹודיעם צרי ואינֹו להן, ּומזּכה אחר ׁשּתּוף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעֹוׂשה
מֹוסיף - האכל ונתמעט נׁשּתּתפּו, מינין ּבׁשני ואם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָֹׁשנּיה.
וצרי להם, מזּכה - ּכלּו ואם להֹודיע; צרי ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּומזּכה,
וצרי להם, מזּכה - זֹו ּבחצר ׁשכנים נּתֹוספּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָלהֹודיעם.

ְִָלהֹודיעם.
.Êּבני ועם זה, מּפתח זה מבֹוי ּבני עם זֹו חצר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּתּתפה

והן ׁשניהן, עם מּתרת - האחר הּפתח מן הּׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּמבֹוי
ערבה לא זה. עם זה אסּורין הּמבֹואֹות ּוׁשני עּמּה; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻמּתרין

ׁשניהן על אֹוסרת מהן, אחד .עם ְִֵֵֶֶֶֶֶַָ
.Áאינּה הּׁשני והּפתח אחד, ּבפתח רגילה זֹו חצר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

וׁשאינּה אֹוסר; ּבֹו, ולצאת להּכנס ׁשרגילה זה - ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָרגילה
- ּבֹו רגילה ׁשאינּה מבֹוי עם ערבה אֹוסר. אינֹו ּבֹו, ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָרגילה

עּמּה לערב צרי ואינֹו לעצמֹו, האחר הּמבֹוי .הּתר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ
.Ëלא והיא לעצמן, ּבֹו רגילה ׁשהיא הּמבֹוי ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹערבּו

וגם ּבֹו, רגילה ׁשאינּה האחר הּמבֹוי עם ולא עּמֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹערבה
ּדֹוחין - ּבֹו רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי ּבני ערבּו [מחשיבים]לא ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹ

ערב; ׁשּלא מּפני ּבֹו, רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי זה אצל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאֹותּה
אצלֹו, אֹותּה ּדֹוחין - ערב לא והּוא ערבה לא והיא ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹהֹואיל

זה מבֹוי על ּתאסר ׁשּלא -]ּכדי בו לעצמֹו.[שרגילה ׁשערב ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
.Èלבקעה אחר ּופתח למבֹוי, ּפתח לּה ׁשּיׁש ללאחצר [שטח ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

לקרּפףמחיצות] בית]אֹו בלי גדולה סאתים[חצר מּבית יתר ְְִִֵֵֵַַָָ
חמישים] על אמה מאה מחצר[- לטלטל ואסּור הֹואיל -ְְְִֵֵֵַָָ

לפיכ מבֹוי; ׁשל ּפתח על אּלא סֹומ אינֹו קרּפף, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלאֹותֹו
היה אם אבל עּמהן. ׁשּיׁשּתּתף עד הּמבֹוי, ּבני על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹוסר
הּמבֹוי; ּבני על אֹוסר אינֹו ּפחֹות, אֹו סאתים ּבית ְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּקרּפף
ּבכל לטלטל ּומּתר הֹואיל ,סֹומ לֹו המיחד הּפתח ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻׁשעל

ְֵַַהּקרּפף.
.‡Èאֹוסר אינֹו אחר, ּבמבֹוי לׁשּבֹות ׁשהל מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאחד

מּצבהעליהן ׁשּבנה מבֹוי מּבני אחד וכן רחבה[עמוד]; ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
הפריׁש ׁשהרי - עליהן אֹוסר אינֹו ּפתחֹו, על טפחים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָארּבעה

רׁשּותֹו. וחלק מהן, ְְְֵֶַַָעצמֹו
.·Èולא מקצתן וׁשכחּו מקצתן, ׁשּנׁשּתּתפּו מבֹוי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאנׁשי

ׁשּנ לאּלּו רׁשּותן מבּטלין - לעניןנׁשּתּתפּו ודינם ׁשּתּתפּו, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ׁשנים אֹו מהן אחד ׁשּׁשכח חצר אנׁשי ּכדין רׁשּות, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבּטּול

ערבּו הּסמּוכיןולא ביתֹו אנׁשי עם אדם ׁשּכל אמרנּו, ּוכבר ; ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּבין חצרֹות, לערּובי ּבין חׁשּובין, הן אחד ּכאיׁש ׁשלחנֹו, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֻעל

מבֹואֹות. ְְִֵלׁשּתּופי
.‚Èּבפני וחצר חצר ּכל ׁשּבֹו חצרֹות ּכל ׁשערבּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמבֹוי

מּבני אחד ׁשכח - ּבּמבֹוי ּכּלן נׁשּתּתפּו ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻעצמּה,
ּכּלן ׁשהרי ּכלּום; הפסיד לא חצרֹו, ּבני עם ערב ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֹֻחצר

מבואות']נׁשּתּתפּו סֹומכין[ב'שיתוף הּׁשּתּוף ועל ;[לטלטל], ְְְְִִִַַַ
לׁשּכח ׁשּלא אּלא הּׁשּתּוף, עם ּבחצרֹות לערב הצריכּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹולא

מּבני אחד ׁשכח אם אבל ּבחצרֹות. ערבּו והרי - ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּתינֹוקֹות
חצר ּבני ּכל ּומּתרין ּבּמבֹוי, אסּורין - נׁשּתּתף ולא ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻהּמבֹוי

לּבּתים ּכחצר לחצרֹות, ׁשהּמבֹוי ּבחצרן; שמותריןלטלטל -] ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
בחצרותיהן] .לטלטל

.„Èאין אם - ּבחצרֹות לערב ּכּלן וׁשכחּו ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻנׁשּתּתפּו
ּפרּוסתן על השני]מקּפידין של מפתו אחד סֹומכין[שאוכלים , ְְְִִִַַָָ

ּדבר להן מּתירין ואין ּבלבד; הראׁשֹונה ּבּׁשּבת הּׁשּתּוף ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָעל
מּדחק אּלא ערוב]זה, תורת תשתכח .[שלא ִֶֶַָֹ

.ÂË,הּבּתים עם חצרֹות ערבּו אם - ּבֹו נׁשּתּתפּו ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹמבֹוי
ּבֹו מטלטלין במבוי]אין ּככרמלית[- אּמֹות ּבארּבע [-אּלא ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ

מדרבנן] הרבים הּבּתים,רשות עם חצרֹות ׁשערבּו מאחר ;ְֲִִֵֵֵֶַַַָ
ּבלא ּבלבד ּבּתים אּלא לֹו ּפתּוח אין ּכאּלּו הּמבֹוי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹנעׂשה
אנׁשי ערבּו לא ואם ּבכּלֹו. מטלטלין אין ּולפיכ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָֹֻחצרֹות,

ׁשּׁשבתּו ּכלים ּבכּלֹו מטלטלין - בכניסתהחצרֹות [שהיו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָֻ
ּבּה.השבת] ערבּו ׁשּלא ּכחצר ְְְֵֵֶָָֹּבתֹוכֹו,

.ÊËּבני עם ּדינֹו ׁשּבּמבֹוי, ּבחצר הּׁשרּוי צדֹוקי אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּגֹוי
החצר ּבני עם ּכדינֹו מאחדהּמבֹוי אֹו הּגֹוי מן ׁשּׂשֹוכרים - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ואם הּצדֹוקי; להם מבּטל אֹו ׁשּבּמבֹוי, רׁשּותֹו ביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּבני
יׂשראל ודין ׁשּתּוף. צרי אינֹו אחד, ויׂשראל ּגֹוי ּבּמבֹוי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָהיה
אחד ּדין - אחד ׁשלחן על סֹומכין ׁשהם רּבים ודין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד,

הּוא.
.ÊÈאחד ּפתח ּבחצרֹו לֹו יׁש אם - ּבּמבֹוי ּדר ׁשהיה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי

מחיצות]לבקעה ללא הּמבֹוי;[שטח ּבני על אֹוסר אינֹו , ְְְִֵֵֵַַָָ
ּפי על ואף ארּבעה, על ארּבעה קטן ּפתח היה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָואפּלּו
אֹוסר אינֹו - ׁשּבּמבֹוי הּפתח ּדר ּוקרֹונֹות ּגמּלים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּמֹוציא
ׁשהּוא לֹו, המיחד ּפתח על אּלא ּדעּתֹו ׁשאין ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻעליהן;

לקרּפף ּפתּוח היה אם וכן בית]לּבקעה. בלי גדולה [חצר ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
ואינֹו לבקעה, ּכפתּוח זה הרי - סאתים ּבית על יתר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא
על סֹומ אינֹו - ּפחֹות אֹו סאתים ּבית היה עליהן; יו,אֹוסר ֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

מּמּנּו. ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַואֹוסר
.ÁÈוהיּו יׂשראלים, אחד וצּדֹו ּגֹוים אחד ׁשּצּדֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָמבֹוי

ּדר ּכּלן וערבּו יׂשראל, ׁשל לחצר מחצר ּפתּוחים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻחּלֹונֹות
ּומּתרין אחד, ּבית ּכאנׁשי ׁשּנעׂשּו ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻחּלֹונֹות,
להׁשּתּמׁש אסּורין אּלּו הרי - חּלֹונֹות ּדר ּולהכניס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַלהֹוציא
רּבים ׁשאין הּגֹוים; מן ׁשּיׂשּכרּו עד ּפתחים, ּדר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבּמבֹוי

ּגֹוי ּבמקֹום ּכיחיד .נעׂשים ְְֲִִִַָ
.ËÈּבמדינה מׁשּתּתפין מערבת[עיר]ּכיצד וחצר חצר ּכל ? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכל מׁשּתּתפין ּכ ואחר הּתינֹוקֹות; לׁשּכח ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה,
היתה ואם ּבּמבֹוי. ׁשּמׁשּתּתפין ּכדר הּמדינה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאנׁשי
ּכּלן מׁשּתּתפין רּבים, ׁשל נעׂשת אפּלּו ליחיד, קנין ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָֻהּמדינה
ׁשל היתה אם וכן הּמדינה; ּבכל ויטלטלּו אחד, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּתּוף

ויׁש אחד.רּבים, ׁשּתּוף ּכּלן מׁשּתּתפין - אחד ּפתח לּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
.Îׁשהעם ּפתחים ׁשני לּה ויׁש רּבים, ׁשל היתה אם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל

ׁשל נעׂשת אפּלּו - ּבזה ויֹוצאין ּבזה ל]נכנסין יחיד,[נמכרה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָ
אפּלּו אחד, מקֹום מּמּנה מּניחין אּלא ּכּלּה, את מערבין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאין
אּלּו ויהיּו הּׁשאר. ּומׁשּתּתפין אחת, ּבחצר אחד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבית

הּמ ּבכל מּתרין ּכּלן מקֹוםהּמׁשּתּתפין מאֹותֹו חּוץ דינה, ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻֻ
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ּבּׁשּתּוף ּבמקֹומן מּתרין הּנׁשארין אֹותן ויהיּו ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָֻׁשּׁשּירּו;
לטלטל ואסּורין - רּבים המׁשארין היּו אם לעצמן, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשעֹוׂשין

הּמדינה. ּכל ְְִִַָָָּבׁשאר
.‡Îהּתיר ׁשהערּוב ׁשּידעּו ּכדי הּוא, הּכר מּׁשּום זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָודבר

ּבֹוקעין ׁשרּבים זֹו ּבמדינה לטלטל ׁשהרי[הולכין]להן - ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
אּלא ּבֹו מטלטלין אין עּמהן, נׁשּתּתף ולא ׁשּנׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמקֹום

לעצמן. ואּלּו לעצמן ְְְְְֵֵַַָָאּלּו
.·Îוסּלם אחד, ּפתח לּה ׁשּיׁש רּבים ׁשל [לחומה]מדינה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

ׁשּיּור צריכה ואינּה ּכּלּה, את מערבין - אחד [-ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻ
להיכר] ערוב בלא בית ׁשּבחֹומהלהשאיר הּסּלם ׁשאין ;ֵֶֶַַָָֻ

ּפי על אף - ׁשּיּור אֹותן ׁשּמּניחין הּבּתים ּכפתח. ְִִִִִֶֶַַַַַָָָחׁשּוב
- לחּוץ ּופניהם לעיר אחֹוריהן אּלא לעיר, ּפתּוחין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאינן

הּׁשאר. את ּומערבין ׁשּיּור, אֹותן ְְְִִִֶַָָָעֹוׂשין
.‚Îערּוב ּכּלן ערבּו אם - הּמדינה לבני ּבׁשּתּוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהמזּכה

ׁשּׁשכח מי ודין להן; היא ׁשּזכּות להֹודיען, צרי אינֹו - ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָאחד
ּבעיר לׁשּבֹות ׁשהל מי אֹו הּמדינה, ּבני עם נׁשּתּתף ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹולא
ּבחצר ּכדינם הּכל, ּדין - ּבּמדינה עּמהן ׁשהיה ּגֹוי אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאחרת,

.ּומבֹוי ָ
.„Îזה הרי אחד, מּמבֹוי חּוץ יֹוׁשביה ּכל ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמדינה

אֹוסר אינֹו הּמבֹוי, ּפתח על מּצבה ּבנּו ואם ּכּלן; על ְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻאֹוסר
כּלּה,עליהן אֹו אּלא - לחצאין מדינה מערבין אין לפיכ . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

רצה אם ּפתחֹו, על מּצבה מבֹוי ּכל ּובֹונה מבֹוי; מבֹוי ְִִֵֶַַָָָָָָָאֹו
הּמבֹואֹות. ׁשאר על יאסר ׁשּלא ּכדי - מהן רׁשּותֹו ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹלחלק

ה'תשע"ב מנחםֿאב ה' שלישי יום

ו ¤¤ּפרק

הּמדינה‡. מן ׁשּיצא ׁשּתי[עיר]מי מזֹון והּניח ׁשּבת, ּבערב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּתחּום ּבתֹו הּמדינה מן רחֹוק העיר]סעּודֹות וקבע[של , ְְְְְִִַַַָָָ

את] מקומו]ׁשביתתֹו[בכך לּמדינה[- ׁשחזר ּפי על אף - ׁשם ְְִִִֶַַַַָָָָ
ׁשּתי ּבֹו ׁשהּניח ּבּמקֹום ׁשבת ּכאּלּו אֹותֹו נחׁשב ּבביתֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹולן

תחּומין'. 'ערּובי הּנקרא הּוא וזה ְְְְִִֵֵֶַַָהּסעּודֹות;
לֹו·. ברשותו]ויׁש אלּפים[- למחר, ערּובֹו מּמקֹום להּל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ

למחר ערּובֹו מּמקֹום מהּל ּכׁשהּוא ,לפיכ רּוח. לכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאּמה
עד אּלא ּבּמדינה מהּל אינֹו הּמדינה, ּכנגד אּמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאלּפים
- מּדתֹו ּבתֹו מבלעת הּמדינה היתה ואם מּדתֹו; ְְְְְִִִִַַַָָָָָֻסֹוף
לּה. חּוצה מּדתֹו ויׁשלים אּמֹות, ּכארּבע ּכּלּה הּמדינה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻּתחׁשב

ּברח‚. ערּובֹו את ׁשהּניח הרי מּביתֹוּכיצד? אּמה אלף ּוק ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ערּובֹו מּמקֹום למחר מהּל נמצא מזרח, לרּוח ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבּמדינה
אּמה אלּפים ערּובֹו מּמקֹום ּומהּל למזרח, אּמה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָאלּפים
מּביתֹו אּמה ואלף ּביתֹו, עד הערּוב ׁשּמן אלף - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמערב
האלף. סֹוף עד אּלא ּבּמדינה, מהּל ואינֹו הּמדינה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
אחת, אּמה אפּלּו מאלף ּפחֹות הּמדינה סֹוף עד מּביתֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיה
ּכּלּה הּמדינה ּתחׁשב - לּמדינה חּוץ ּכלת מּדתֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשּנמצאת
ותׁשעים ׁשּׁשה מאֹות ּתׁשע לּה חּוצה ויהּל אּמֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָּכארּבע

האלּפים ּתׁשלּום .אּמה ְְִַַַַָָ
ׁשּבּמדינה,„. מּביתֹו אלּפים ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ,ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ

ערּובֹו עד מּביתֹו מהּל ונמצא ּכּלּה; הּמדינה ּכל את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהפסיד
מּביתֹו מהּל ואינֹו ּביתֹו, עד אלּפים ּומערּובֹו אּמה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָאלּפים

אחת אּמה אפּלּו מערב לרּוח ּברׁשּותּבּמדינה ערּובֹו הּמּניח . ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָ
חרבה, עיר ואפּלּו ּכנינוה, ּגדֹולה מדינה היתה אפּלּו - ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָיחיד

לדיֹורין הראּויה מערה ּכּלּה[למגורים]אֹו את מהּל - ְְְְִֵֶַָָָָָָֻ
רּוח. לכל אּמה אלּפים לּה ְְְִַַַַָָָָוחּוצה

כלּום;‰. עׂשה לא ּבּה, ׁשּׁשבת הּמדינה ּבתֹו ערּובֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּמּניח
הּמדינה ּכבני הּוא הרי אּלא ערּובֹו, מּמקֹום לֹו מֹודדין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָואין
אם וכן לּמדינה. חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים להן ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכּלן,
חּוץ הּתחּום ׁשּמֹודדין לעיר הּמצטרפין ּבּמקֹומֹות ערּובֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָנתן
לּתחּום, חּוץ ערּובֹו נתן העיר. ּבתֹו ּכנֹותנֹו זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָמהן,

ערּוב .אינֹו ֵֵ
.Âמצוה לדבר אּלא תחּומין, ערּובי מערבין ּכגֹוןאין - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

אֹו נּׂשּואין, ׁשל למׁשּתה אֹו האבל, לבית ליל רֹוצה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשהיה
ּבאּלּו; וכּיֹוצא ,הּדר מן ׁשּבא חברֹו אֹו רּבֹו ּפני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלהקּביל
מן אֹו הּגֹוים, מן לברח רֹוצה ׁשהיה ּכגֹון - הּיראה מּפני ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹו
אּלא אּלּו, מּכל לאחד ׁשּלא ערב ואם ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּלסטים,

ערּוב. זה הרי - הרׁשּות ְְְֲִֵֵֵֶָלדברי
.Êּבֹו[מזון]ּכל גם]ׁשּמׁשּתּתפין - מבואות מערבין[בשיתופי ְְְְִִִֶַָָ

ּבֹו מערבין אין ּבֹו, מׁשּתּתפין ׁשאין וכל תחּומין; ערּובי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָּבֹו
ׁשּתי מזֹון תחּומין? ערּובי ׁשעּור וכּמה תחּומין. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָערּובי

לפּתן היה ואם ואחד; אחד לכל עםסעּודֹות שנאכל תבשיל -] ְְְְְִִֶֶָָָָָָ
ּבֹולחם] לאכל ּכדי הלחם]- הּׁשּתּוף.[עם ּכמֹו סעּודֹות, ׁשּתי ְְְְֱִֵֵֶַֹ
.Áׁשּיהיה ּכדי אחד, ּבמקֹום וערּובֹו הּוא ׁשּיהא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָוצרי

לׁשּבת נתּכּון אם ,לפיכ הּׁשמׁשֹות. ּבין לאכלֹו לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאפׁשר
ּברׁשּות אֹו הּיחיד, ּברׁשּות ערּובֹו והּניח הרּבים, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָּברׁשּות
ׁשאי ערּוב; אינֹו - הרּבים ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּיחיד,
ּבין הרּבים לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות להֹוציא לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאפׁשר

ּבעברה אּלא .הּׁשמׁשֹות, ְֲֵֶַַָָָ
.Ë,הרּבים ּברׁשּות אֹו הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת נתּכּון אם ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֹאבל

ׁשּנתּכּון אֹו ּבכרמלית, ערּובֹו ּבכרמליתוהּניח [רשותלׁשּבת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַֹ
מדרבנן] ּברׁשּותהרבים אֹו הּיחיד ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ,ְְְִִִִִֵַַָ

ּבין ׁשהּוא הערּוב, קנּית ׁשּבׁשעת ערּוב; זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרּבים
הרׁשּיֹות מּׁשּתי אחת מּכל ּולהכניס להֹוציא מּתר ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻֻהּׁשמׁשֹות,
סֹופרים מּדברי ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל - מצוה לדבר [-לכרמלית ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

אֹוחכמים] מצוה ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ּבין עליו גזרּו לא ,ְְְְִִֵַָָָָָֹ
הּדחק. ְְִַַָּבׁשעת

.Èלהֹוציאֹו יכֹול אם - הּמפּתח ואבד ונעל ּבמגּדל, ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָנתנֹו
מלאכה עׂשּית אּסּור[אסורה]ּבלא ׁשאין ערּוב; זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

נתנֹו מלאכה. אּלא מצוה, ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלעׂשֹות
- ערּוב אינֹו הארץ, מן הּצֹומחין הּקנּדס אֹו הּקנה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבראׁש
ערּוב. זה הרי ּונעּוצין, ּתלּוׁשין היּו ואם יתלׁש; ׁשּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹּגזרה

.‡Èאּמֹות ארּבע ערּובֹו ּבמקֹום לֹו יׁש ערּובֹו, הּמּניח ְְִִֵֵֵַַַַַַָּכל
כחצרו] ּבסֹוף[שהם ׁשּלֹו תחּומין ערּובי הּמּניח ,לפיכ .ְְְִִִֵֵֶַַַָ

אּמֹות ׁשּתי ּבתֹו לּתחּום חּוץ ויצא הערּוב ונתּגלּגל ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָהּתחּום,
חּוץ יצא ואם מּמקֹומֹו. יצא לא ּוכאּלּו ערּוב, זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹ
והּמּניח לּתחּום. חּוץ נעׂשה ׁשהרי ערּוב, אינֹו - אּמֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָלׁשּתי
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ּבּׁשּתּוף ּבמקֹומן מּתרין הּנׁשארין אֹותן ויהיּו ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָֻׁשּׁשּירּו;
לטלטל ואסּורין - רּבים המׁשארין היּו אם לעצמן, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשעֹוׂשין

הּמדינה. ּכל ְְִִַָָָּבׁשאר
.‡Îהּתיר ׁשהערּוב ׁשּידעּו ּכדי הּוא, הּכר מּׁשּום זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָודבר

ּבֹוקעין ׁשרּבים זֹו ּבמדינה לטלטל ׁשהרי[הולכין]להן - ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
אּלא ּבֹו מטלטלין אין עּמהן, נׁשּתּתף ולא ׁשּנׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמקֹום

לעצמן. ואּלּו לעצמן ְְְְְֵֵַַָָאּלּו
.·Îוסּלם אחד, ּפתח לּה ׁשּיׁש רּבים ׁשל [לחומה]מדינה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

ׁשּיּור צריכה ואינּה ּכּלּה, את מערבין - אחד [-ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻ
להיכר] ערוב בלא בית ׁשּבחֹומהלהשאיר הּסּלם ׁשאין ;ֵֶֶַַָָֻ

ּפי על אף - ׁשּיּור אֹותן ׁשּמּניחין הּבּתים ּכפתח. ְִִִִִֶֶַַַַַָָָחׁשּוב
- לחּוץ ּופניהם לעיר אחֹוריהן אּלא לעיר, ּפתּוחין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאינן

הּׁשאר. את ּומערבין ׁשּיּור, אֹותן ְְְִִִֶַָָָעֹוׂשין
.‚Îערּוב ּכּלן ערבּו אם - הּמדינה לבני ּבׁשּתּוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהמזּכה

ׁשּׁשכח מי ודין להן; היא ׁשּזכּות להֹודיען, צרי אינֹו - ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָאחד
ּבעיר לׁשּבֹות ׁשהל מי אֹו הּמדינה, ּבני עם נׁשּתּתף ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹולא
ּבחצר ּכדינם הּכל, ּדין - ּבּמדינה עּמהן ׁשהיה ּגֹוי אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאחרת,

.ּומבֹוי ָ
.„Îזה הרי אחד, מּמבֹוי חּוץ יֹוׁשביה ּכל ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמדינה

אֹוסר אינֹו הּמבֹוי, ּפתח על מּצבה ּבנּו ואם ּכּלן; על ְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻאֹוסר
כּלּה,עליהן אֹו אּלא - לחצאין מדינה מערבין אין לפיכ . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

רצה אם ּפתחֹו, על מּצבה מבֹוי ּכל ּובֹונה מבֹוי; מבֹוי ְִִֵֶַַָָָָָָָאֹו
הּמבֹואֹות. ׁשאר על יאסר ׁשּלא ּכדי - מהן רׁשּותֹו ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹלחלק

ה'תשע"ב מנחםֿאב ה' שלישי יום

ו ¤¤ּפרק

הּמדינה‡. מן ׁשּיצא ׁשּתי[עיר]מי מזֹון והּניח ׁשּבת, ּבערב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּתחּום ּבתֹו הּמדינה מן רחֹוק העיר]סעּודֹות וקבע[של , ְְְְְִִַַַָָָ

את] מקומו]ׁשביתתֹו[בכך לּמדינה[- ׁשחזר ּפי על אף - ׁשם ְְִִִֶַַַַָָָָ
ׁשּתי ּבֹו ׁשהּניח ּבּמקֹום ׁשבת ּכאּלּו אֹותֹו נחׁשב ּבביתֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹולן

תחּומין'. 'ערּובי הּנקרא הּוא וזה ְְְְִִֵֵֶַַָהּסעּודֹות;
לֹו·. ברשותו]ויׁש אלּפים[- למחר, ערּובֹו מּמקֹום להּל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ

למחר ערּובֹו מּמקֹום מהּל ּכׁשהּוא ,לפיכ רּוח. לכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאּמה
עד אּלא ּבּמדינה מהּל אינֹו הּמדינה, ּכנגד אּמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאלּפים
- מּדתֹו ּבתֹו מבלעת הּמדינה היתה ואם מּדתֹו; ְְְְְִִִִַַַָָָָָֻסֹוף
לּה. חּוצה מּדתֹו ויׁשלים אּמֹות, ּכארּבע ּכּלּה הּמדינה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻּתחׁשב

ּברח‚. ערּובֹו את ׁשהּניח הרי מּביתֹוּכיצד? אּמה אלף ּוק ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ערּובֹו מּמקֹום למחר מהּל נמצא מזרח, לרּוח ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבּמדינה
אּמה אלּפים ערּובֹו מּמקֹום ּומהּל למזרח, אּמה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָאלּפים
מּביתֹו אּמה ואלף ּביתֹו, עד הערּוב ׁשּמן אלף - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמערב
האלף. סֹוף עד אּלא ּבּמדינה, מהּל ואינֹו הּמדינה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
אחת, אּמה אפּלּו מאלף ּפחֹות הּמדינה סֹוף עד מּביתֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיה
ּכּלּה הּמדינה ּתחׁשב - לּמדינה חּוץ ּכלת מּדתֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשּנמצאת
ותׁשעים ׁשּׁשה מאֹות ּתׁשע לּה חּוצה ויהּל אּמֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָּכארּבע

האלּפים ּתׁשלּום .אּמה ְְִַַַַָָ
ׁשּבּמדינה,„. מּביתֹו אלּפים ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ,ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ

ערּובֹו עד מּביתֹו מהּל ונמצא ּכּלּה; הּמדינה ּכל את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהפסיד
מּביתֹו מהּל ואינֹו ּביתֹו, עד אלּפים ּומערּובֹו אּמה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָאלּפים

אחת אּמה אפּלּו מערב לרּוח ּברׁשּותּבּמדינה ערּובֹו הּמּניח . ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָ
חרבה, עיר ואפּלּו ּכנינוה, ּגדֹולה מדינה היתה אפּלּו - ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָיחיד

לדיֹורין הראּויה מערה ּכּלּה[למגורים]אֹו את מהּל - ְְְְִֵֶַָָָָָָֻ
רּוח. לכל אּמה אלּפים לּה ְְְִַַַַָָָָוחּוצה

כלּום;‰. עׂשה לא ּבּה, ׁשּׁשבת הּמדינה ּבתֹו ערּובֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּמּניח
הּמדינה ּכבני הּוא הרי אּלא ערּובֹו, מּמקֹום לֹו מֹודדין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָואין
אם וכן לּמדינה. חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים להן ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכּלן,
חּוץ הּתחּום ׁשּמֹודדין לעיר הּמצטרפין ּבּמקֹומֹות ערּובֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָנתן
לּתחּום, חּוץ ערּובֹו נתן העיר. ּבתֹו ּכנֹותנֹו זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָמהן,

ערּוב .אינֹו ֵֵ
.Âמצוה לדבר אּלא תחּומין, ערּובי מערבין ּכגֹוןאין - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

אֹו נּׂשּואין, ׁשל למׁשּתה אֹו האבל, לבית ליל רֹוצה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשהיה
ּבאּלּו; וכּיֹוצא ,הּדר מן ׁשּבא חברֹו אֹו רּבֹו ּפני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלהקּביל
מן אֹו הּגֹוים, מן לברח רֹוצה ׁשהיה ּכגֹון - הּיראה מּפני ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹו
אּלא אּלּו, מּכל לאחד ׁשּלא ערב ואם ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּלסטים,

ערּוב. זה הרי - הרׁשּות ְְְֲִֵֵֵֶָלדברי
.Êּבֹו[מזון]ּכל גם]ׁשּמׁשּתּתפין - מבואות מערבין[בשיתופי ְְְְִִִֶַָָ

ּבֹו מערבין אין ּבֹו, מׁשּתּתפין ׁשאין וכל תחּומין; ערּובי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָּבֹו
ׁשּתי מזֹון תחּומין? ערּובי ׁשעּור וכּמה תחּומין. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָערּובי

לפּתן היה ואם ואחד; אחד לכל עםסעּודֹות שנאכל תבשיל -] ְְְְְִִֶֶָָָָָָ
ּבֹולחם] לאכל ּכדי הלחם]- הּׁשּתּוף.[עם ּכמֹו סעּודֹות, ׁשּתי ְְְְֱִֵֵֶַֹ
.Áׁשּיהיה ּכדי אחד, ּבמקֹום וערּובֹו הּוא ׁשּיהא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָוצרי

לׁשּבת נתּכּון אם ,לפיכ הּׁשמׁשֹות. ּבין לאכלֹו לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאפׁשר
ּברׁשּות אֹו הּיחיד, ּברׁשּות ערּובֹו והּניח הרּבים, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָּברׁשּות
ׁשאי ערּוב; אינֹו - הרּבים ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּיחיד,
ּבין הרּבים לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות להֹוציא לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאפׁשר

ּבעברה אּלא .הּׁשמׁשֹות, ְֲֵֶַַָָָ
.Ë,הרּבים ּברׁשּות אֹו הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת נתּכּון אם ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֹאבל

ׁשּנתּכּון אֹו ּבכרמלית, ערּובֹו ּבכרמליתוהּניח [רשותלׁשּבת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַֹ
מדרבנן] ּברׁשּותהרבים אֹו הּיחיד ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ,ְְְִִִִִֵַַָ

ּבין ׁשהּוא הערּוב, קנּית ׁשּבׁשעת ערּוב; זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרּבים
הרׁשּיֹות מּׁשּתי אחת מּכל ּולהכניס להֹוציא מּתר ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻֻהּׁשמׁשֹות,
סֹופרים מּדברי ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל - מצוה לדבר [-לכרמלית ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

אֹוחכמים] מצוה ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ּבין עליו גזרּו לא ,ְְְְִִֵַָָָָָֹ
הּדחק. ְְִַַָּבׁשעת

.Èלהֹוציאֹו יכֹול אם - הּמפּתח ואבד ונעל ּבמגּדל, ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָנתנֹו
מלאכה עׂשּית אּסּור[אסורה]ּבלא ׁשאין ערּוב; זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

נתנֹו מלאכה. אּלא מצוה, ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלעׂשֹות
- ערּוב אינֹו הארץ, מן הּצֹומחין הּקנּדס אֹו הּקנה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבראׁש
ערּוב. זה הרי ּונעּוצין, ּתלּוׁשין היּו ואם יתלׁש; ׁשּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹּגזרה

.‡Èאּמֹות ארּבע ערּובֹו ּבמקֹום לֹו יׁש ערּובֹו, הּמּניח ְְִִֵֵֵַַַַַַָּכל
כחצרו] ּבסֹוף[שהם ׁשּלֹו תחּומין ערּובי הּמּניח ,לפיכ .ְְְִִִֵֵֶַַַָ

אּמֹות ׁשּתי ּבתֹו לּתחּום חּוץ ויצא הערּוב ונתּגלּגל ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָהּתחּום,
חּוץ יצא ואם מּמקֹומֹו. יצא לא ּוכאּלּו ערּוב, זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹ
והּמּניח לּתחּום. חּוץ נעׂשה ׁשהרי ערּוב, אינֹו - אּמֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָלׁשּתי

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



oiaexrקח zekld - a`Îmgpn 'd iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

להּגיע יכֹול ׁשאינֹו מּפני ערּוב, אינֹו - לּתחּום חּוץ ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָערּובֹו
ערּובֹו. ֵֶאל

È.·,אבד אֹו לּתחּום, חּוץ אּמֹות ׁשּתי ויצא הערּוב ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָנתּגלּגל
אינֹו יֹום, מּבעֹוד - ונטמא ּתרּומה ׁשהיה אֹו נׂשרף, ְְְְְִִִֵֶַָָָָאֹו

ׁשּקנּית ערּוב; זה הרי מּׁשחׁשכה, מימוש]ערּוב; הערּוב,[- ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
הערּוב, ׁשּספק - ערּוב זה הרי ספק, ואם הּׁשמׁשֹות. ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָּבין
ערּוב. זה הרי הּׁשמׁשֹות, ּבין הערּוב נאכל אם ,לפיכ ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשר;

.‚Èעליו ערב אחד עלינּו', וערב 'צא ׁשנים: לֹו ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאמרּו
עליו ׁשערב זה - הּׁשמׁשֹות ּבין עליו ערב ואחד יֹום, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּבעֹוד
ּבין עליו ׁשערב וזה הּׁשמׁשֹות, ּבין ערּובֹו נאכל יֹום, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּבעֹוד
ׁשּבין ערּוב; קנּו ׁשניהם - מּׁשחׁשכה ערּובֹו נאכל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּׁשמׁשֹות,
ספק כן, ּפי על ואף ּכׁשר. הערּוב ּוספק הּוא, ספק ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָהּׁשמׁשֹות
תחּומין ערּובי מערבין אין - חׁשכה לא ספק ְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֹחׁשכה

ערּוב זה הרי ערב, ואם .לכּתחּלה; ְְְֲִִֵֵֵֶַַָ
.„Èּגל הערּוב על יכֹול[אבנים]נפל אם - יֹום מּבעֹוד ְִִֵַַַָָָ

ׁשּמּתר לפי ּכׁשר, זה הרי מלאכה, עׂשּית ּבלא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻלהֹוציאֹו
נפל ואם הערּוב; קנּית ׁשעת ׁשהיא הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָלהֹוציאֹו
אפׁשר ׁשאי ּפי על ואף ערּוב, זה הרי - מּׁשחׁשכה ּגל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעליו
אֹו נפל, יֹום מּבעֹוד ספק מלאכה. ּבעׂשּית אּלא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלהֹוציאֹו

ּכׁשר. הערּוב ׁשּספק ּכׁשר, זה הרי - ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמּׁשחׁשכה
.ÂËּבתרּומ ערב אם ערּוב,אבל אינֹו - טמאה ספק ׁשהיא ה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

הראּויה סעּודה ׁשּתי[לאכילה]ׁשאינּה לפניו היּו אם וכן ; ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָ
יֹודע ואינֹו טמאה, ואחת טהֹורה אחת ּתרּומה, ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכּכרֹות
מקֹום ּבכל ּבּטהֹורה 'ערּובי ואמר: מּׁשּתיהן, היא זֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאי
לאכילה. הראּויה סעּודה ּכאן ׁשאין ערּוב, אינֹו - ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא'

.ÊË- ּבּה וערב קדׁש', ּולמחר חל הּיֹום זֹו 'ּכּכר ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹאמר:
וּדאי, נתקּדׁשה לא עדין הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ערּוב, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹערּובֹו
קדׁש 'הּיֹום אמר: אם אבל יֹום; מּבעֹוד היתה ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּוראּויה
ׁשּתחׁש עד ראּויה ׁשאינּה ּבּה, מערבין אין - חל' .ּולמחר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
עד ּתרּומה ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּתרּומה, הפריׁש אם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹוכן
ּבין ּכל טבל היא ׁשהרי ּבּה, מערבין אין - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּתחׁש

יֹום. מּבעֹוד ראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָהּׁשמׁשֹות,
.ÊÈׁשּבית לפי ערּוב; אינֹו - הּקברֹות ּבבית ערּובֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָהּנֹותן

אחר ׁשם הערּוב ּבקּיּום ׁשרֹוצה וכיון ּבהניה, אסּור ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּקברֹות
הּפרס ּבבית נתנֹו בֹו. נהנה הרי מספק]קנּיה, שטמא -[שדה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָ

ּבמגּדל ׁשם לּכנס ׁשּיכֹול מּפני כהן; היה ואפּלּו ערּוב, זה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהרי
ׁשּינּפח אֹו טומאה]הּפֹורח, בדיקת לצורך העפר על -].והֹול ְְֵֵֵֶַַַַ

.ÁÈּכּלן מקּבצין - תחּומין ּבערּובי להׁשּתּתף ׁשרצּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻרּבים
ּבכלי אֹותֹו ּומּניחין ואחד, אחד לכל סעּודֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָערּובן

ׁשּירצּו ּבמקֹום -אחד כּלן ידי על ערּוב אחד עׂשה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
אחר ידי על להן לזּכֹות כולם]צרי עבור הסעודות שיקנה -], ְְִֵֵֶַַַָָ

תחּומין ערּובי לאדם לֹו מערבין ׁשאין להֹודיעם; ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָוצרי
ׁשרצה הרּוח ּבאֹותּה לערב רֹוצה אינֹו ׁשּמא לדעּתֹו, ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
אּלא רצה ׁשּלא ּפי על אף - יֹום מּבעֹוד הֹודיעֹו ואם ּבּה. ְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹזה
- ׁשחׁשכה עד הֹודיעֹו לא ואם ערּוב; זה הרי ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמּׁשּתחׁש

.מּׁשּתחׁש מערבין ׁשאין ּבֹו, יֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָאינֹו

.ËÈהּזֹוכה ידו]ּכל על שיזכו הראוי מזּכין[- חצרֹות, ּבערּובי ְְֲִֵֵֵֶַַָ
ערּובי ידֹו על מזּכין ׁשאין מי וכל תחּומין; ּבערּובי ידֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָעל

תחּומין. ערּובי ידֹו על מזּכין אין ְְֲִִֵֵֵֵַַָחצרֹות,
.Îלֹו ויערב ּפת לֹו ׁשּיּקח ּכדי הּבית, לבעל מעה אדם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָנֹותן

ואמר לנחּתֹום, אֹו לחנוני, נתן אם אבל תחּומין. ערּובי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּבּה
עלי 'ערב לֹו: אמר ואם ערּוב; אינֹו - זֹו' ּבמעה לי 'זכה ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָלֹו:
ּומערב האכלין, מן אכל אֹו ּפת ּבּה לֹוקח זה הרי - זֹו' ְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבמעה
לי ּוזכה אכל, ּבזה לי 'ּתן לֹו: ואמר ּכלי, לֹו נתן ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעליו.

ּבֹו עליו ּומערב אכל, לֹוקח זה הרי - .ּבֹו' ְֲֵֵֵֶֶַָָָֹ
.‡Î,הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על תחּומין ערּובי אדם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָמערב

ׁשּלא ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹועל
א ,לפיכ ּבׁשלמּדעּתן; יֹוצאין לעצמן, וערבּו עליהן ערב ם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ולא הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על לא מערב אינֹו אבל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹֹרּבן.
אּלא - אׁשּתֹו ידי על ולא העברים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹעל
ערב ואם ׁשלחנֹו. על אצלֹו אֹוכלין ׁשהן ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻמּדעּתן,
על ערב ּבערּובֹו; יֹוצאין - מחּו ולא וׁשתקּו וׁשמעּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹעליהן,
מּזֹו, ּגדֹולה מחאה ל אין - לעצמן הן וערבּו מהן, אחד ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּכל

עצמן ּבערּוב יֹוצאויֹוצאין - ּפחֹות אֹו ׁשנים ׁשׁש ּבן קטן . ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ
סעּודֹות ׁשּתי מזֹון עליו להּניח צרי ואין אּמֹו, ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּבערּוב

ְְַלעצמֹו.
.·Îּבמקֹום לֹו להּניחֹו אחר ּביד ערּובֹו לׁשּלח ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָהרֹוצה

ּוכׁשהּוא ּבידֹו. הרׁשּות ׁשם, ׁשביתתֹו לקּבע רֹוצה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא
מי ּביד ולא וקטן, ׁשֹוטה חרׁש ּביד מׁשּלחֹו אינֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹמׁשּלחֹו,
ואם ערּוב. אינֹו ׁשּלח, ואם ערּוב; ּבמצות מֹודה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשאינֹו
ּכדי ּכׁשר, לאדם להֹוליכֹו הּפסּולין מאּלּו אחד ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּלחֹו
ּכׁשר, זה הרי - הערּוב ּבמקֹום ויּניחֹו הּכׁשר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיֹוליכֹו
עֹומד ׁשּיהיה והּוא, הּפיל; על אֹו הּקֹוף על ׁשּלחֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַואפּלּו
אצל ׁשהּגיעּו הּבהמה אֹו הּפסּול זה ׁשּיראה עד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמרחֹוק,

הערּוב את להֹולי לֹו ׁשאמר ׁשּנׁשּתּתפּוהּכׁשר, רּבים וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אּלּו הרי - אחד ּביד ערּובן לׁשלח ורצּו תחּומין, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹּבערּובי

ְְִַמׁשּלחין.
.‚Îוערב עלינּו', 'ערב לאחד: ׁשאמרּו רּבים אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

ּבֹו; ויֹוצאין ערּוב, זה הרי - ׁשרצה רּוח זה ּבאי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעליהם
רּוח לֹו יחדּו לא ּבתמרים'ׁשהרי עלי 'ערב לחברֹו: האֹומר . ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ּבגרֹוגרֹות עליו יבשות]וערב עליו[תאנים וערב 'ּבגרֹוגרֹות' , ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

ּבּׁשֹוב,ּבתמרים, והּניחֹו ּבּמגּדל' ערּובי 'הּנח לֹו: אמר ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ
'ּבעלּיה' ּבעלּיה, והּניחֹו 'ּבּבית' ּבּמגּדל, והּניחֹו ,'ּבּׁשֹוב'ְְְֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָ
עלי' 'ערב לֹו: אמר אם אבל ערּוב; אינֹו - ּבּבית ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָוהּניחֹו
ּבּבית ּבין ּבגרֹוגרֹות, ּבין ּבתמרים ּבין - עליו וערב ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָסתם,

ערּוב. זה הרי - ּבעלּיה ֲֲִֵֵֵֶָָּבין
.„Îּכ מבֹואֹות, וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי על ׁשּמברכין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָּכׁשם

תחּומין ערּובי על מּתרמבר יהיה הערּוב 'ּבזה ואֹומר: ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
אחד היה ואם רּוח'. לכל אּמה אלּפים זה מּמקֹום להּל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלי
לפלֹוני מּתר יהיה הערּוב 'ּבזה אֹומר: רּבים, ידי על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמערב
להּל זֹו, עיר 'לבני אֹו ּפלֹוני', מקֹום 'לבני אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָּופלֹוני',

רּוח'. לכל אּמה אלּפים זה ְְִִֶַַַַָָָמּמקֹום
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ה'תשע"ב מנחםֿאב ו' רביעי יום

ז ¤¤ּפרק

לּמדינה‡. חּוץ ׁשּבת מערב ׁשּיצא ּבמקֹום[עיר]מי ועמד , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
וחזר זה', ּבמקֹום 'ׁשביתתי ואמר: ּבסֹופֹו, אֹו הּתחּום ְְְְְְְִִֶַַַָָָָּבתֹו
אלּפים מקֹום, מאֹותֹו למחר להּל לֹו יׁש - ׁשם ולן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָלעירֹו
ּברגליו; לערב תחּומין, ערּובי עּקר הּוא וזה רּוח. לכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָאּמה
ּבּמקֹום, ּבלבד סעּודֹות ׁשּתי מזֹון ּבהּנחת לערב אמרּו ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹולא

ע להקל אּלא ׁשם, עמד ולא יצא ׁשּלא ּפי על העׁשיר,אף ל ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
לֹו. ויּניחּנּו אחר ּביד ערּובֹו יׁשלח אּלא יצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּלא

ּכגֹון·. אצלֹו, ידּוע ּבמקֹום ׁשביתתֹו לקּבע נתּכּון אם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכן
ּובינֹו ּבינֹו ויׁש מקֹומֹו, מּכיר ׁשהּוא ּגדר אֹו ּבית אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאילן
ּכדי והל ּבּדר והחזיק ּפחֹות, אֹו אּמה אלּפים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכׁשחׁשכה

מקֹום לאֹותֹו שבת]ׁשּיּגיע כניסת -[לפני ׁשביתה ּבֹו ויקנה ְְְְִִִֶֶַַָָ
חברֹו החזירֹו אּלא ׁשם, עמד ולא הּגיע ׁשּלא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאף
לֹו יׁש - נתעּכב אֹו ללּון, מעצמֹו ׁשחזר אֹו אצלֹו, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָללּון
לכל אּמה אלּפים מקֹום ּומאֹותֹו לֹו, ׁשּנתּכּון מקֹום עד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהּל
,ּבּדר והחזיק ׁשביתתֹו, ׁשם לקּבע ּבלּבֹו ׁשּגמר ׁשּכיון ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹרּוח;

ׁשם. ערּובֹו ׁשהּניח אֹו ׁשם, ׁשעמד ּכמי ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנעׂשה
להּניח‚. אֹותֹו מטריחין ׁשאין ּבעני, אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָּבּמה

ׁשּמא ירא והיה ,ּבּדר ּבא ׁשהיה מי ּכגֹון ּבדחּוק, אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָערּוב;
מקֹוםּתחׁש לאֹותֹו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום מן ׁשּיּׁשאר והּוא, ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ויהיה ּכחֹו, ּבכל רץ אם ,ׁשּתחׁש קדם ׁשביתה ּבֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּקנה
אם אבל ּפחֹות. אֹו אלּפים ,ּכׁשּתחׁש מקֹום אֹותֹו ּובין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבינֹו
ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום מן נׁשאר ׁשּלא אֹו עני, ולא ּדחּוק היה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹלא
לׁשּבת ׁשּנתּכּון הּמקֹום ּבין ׁשהיה אֹו ּכחֹו, ּבכל רץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאפּלּו
מאלּפים יתר ּכׁשחׁשכה ּבֹו עֹומד ׁשהּוא הּמקֹום ּובין ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבֹו
קנה לא הרי - ׁשביתה ּבֹו ׁשּקנה הּמקֹום ּכּון ׁשּלא אֹו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹאּמה,
רּוח לכל אּמה אלּפים אּלא לֹו ואין מקֹום, ּברחּוק ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשביתה

ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא ְִֵֵֶֶָָָמּמקֹום
ׁשביתה,„. ׁשם וקנה הּיחיד, ּברׁשּות יֹום מּבעֹוד ׁשעמד ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָמי

הידּועה הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת ונתּכּון ּבּדר ּבא ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
וחּוצה ּכּלּה, את מהּל זה הרי - ׁשביתתֹו ׁשם וקבע ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאצלֹו,
מקֹום זֹו הּיחיד רׁשּות היתה ואם רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָלּה
סאתים ּבית בּה היה אם - נקע אֹו ּתל, אֹו לדירה, הּקף ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא

חמישים] על אמה וחּוצה[מאה ּכּלּה, את מהּל ּפחֹות, ְְֵֶַָָָֻאֹו
סאתים, ּבית על יתר היתה ואם רּוח; לכל אּמה אלּפים ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָלּה
לכל אּמה אלּפים מהן וחּוצה אּמֹות, ארּבע אּלא ּבּה לֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאין

לדירה. הּקף ׁשּלא ּבמקֹום ערּובֹו הּניח אם וכן ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֻרּוח.
סּים[קובע]הּקֹונה‰. ולא מקֹום, ּברחּוק [ציין]ׁשביתה ְְְִִִֵֶַָָֹ

ּבא היה ּכיצד? ׁשם. ׁשביתה קנה לא - ׁשביתתֹו ְְְִִֵַָָָָָָָָֹמקֹום
'ּבבקעה אֹו ּפלֹונית', ּבׂשדה 'ׁשביתתי ואמר: ,ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבּדר
- זה' מּמקֹומי 'אלּפים אֹו אּמה', אלף 'ּברחּוק אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָּפלֹונית',
אלּפים אּלא לֹו ואין מקֹום; ּברחּוק ׁשביתה קנה לא זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהרי

ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום רּוח לכל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָאּמה
.Â'ּפלֹונית סלע 'ּתחת אֹו ּפלֹוני', אילן ּתחת 'ׁשביתתי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָאמר:

אֹו אּמֹות ׁשמֹונה סלע אֹותּה אֹו אילן אֹותֹו ּתחת יׁש אם -ְִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשאם - ׁשביתתֹו מקֹום ּכּון לא ׁשהרי ׁשביתה; קנה לא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹיתר,

ּבאר ׁשּמא אּלּו, אּמֹות ּבארּבע לׁשּבת אּלּוּבא אּמֹות ּבע ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹ
ׁשביתה ׁשּקנה הּוא .האחרֹות ְֲִֵֶָָָָ

.Êאּמֹות ּבארּבע אֹו ּבעּקרֹו, לׁשּבת להתּכּון צרי ,ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹלפיכ
מּׁשמֹונה, ּפחֹות ּתחּתיו היה ואם ׁשּבצפֹונֹו. אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּבדרֹומֹו,
ׁשני ׁשעּור ׁשם אין ׁשהרי קנה; - ּתחּתיו לׁשּבת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹונתּכּון
,ּבּדר ּבאים ׁשנים היּו מסּים. מקֹומֹו מקצת והרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻמקֹומֹות,
ּבֹו קֹובע ׁשהּוא מקֹום אֹו ּגדר אֹו אילן מּכיר מהן ִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאחד
ׁשביתתֹו מֹוסר מּכיר ׁשאינֹו זה - מּכיר אינֹו והּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשביתה,
ׁשהּוא ּבּמקֹום וחברֹו הּוא לׁשּבת מתּכּון והּמּכיר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹלּמּכיר,

.מּכיר ִַ
.Áערּובן להן להֹולי מהן אחד ׁשּׁשלחּו העיר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנׁשי

ידּוע והחזיק[מסוים]למקֹום הליכה], של בעיצומה [היה ְְְִֶַָָ
קנּו לא הן - ערּובן הֹולי ולא חברֹו, והחזירֹו ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבּדר
להן ואין ערּובן, ׁשם הּנח לא ׁשהרי מקֹום, ּבאֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשביתה
ׁשם קנה והּוא רּוח; לכל אּמה אלּפים אּלא מּמדינתן, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלהּל
והחזיק ׁשם, לׁשּבת ונתּכּון ,ּבּדר ּבא הּוא ׁשהרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹערּוב
ּולהּל מקֹום, לאֹותֹו להּל למחר לֹו יׁש לפיכ ;ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּדר

רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְִִֶַַַַָָמּמּנּו
.Ëמקֹום ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ׁשּצרי ׁשאמרנּו, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָזה

מן ירד אפּלּו אּלא ּבּׂשדה, ויל ׁשּיצא לא ,ּבּדר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיחזיק
הגג]העלּיה עלית מּפתח[- ׁשּיצא וקדם מקֹום, לאֹותֹו ליל ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּכל וכן ׁשביתה. וקנה החזיק, זה הרי - חברֹו החזירֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהחצר
'ׁשביתתי לֹומר צרי אינֹו מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּקֹונה

ּכיון אּלא ּפלֹוני', ּכלּבמקֹום ּבּדר והחזיק ּבלּבֹו ׁשּגמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּברגליו ׁשּיצא מי לֹומר, צרי ואין ׁשביתה; ׁשם קנה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהּוא,
ּכלּום, לֹומר צרי ׁשאינֹו ׁשביתה, ּבֹו ׁשּקנה ּבּמקֹום ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָועמד

קנה. ּבלּבֹו, ׁשּגמר ּכיון ְִֵֶֶַָָָָָאּלא
.Èּבּׂשדֹות ׁשּבת ּבלילי ואֹוכלין ׁשהֹולכין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידין

דרכים לעֹוברי מצּויה ׁשּפּתן הּבּתים ּבעלי אצל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּובּכרמים,
אלּפים מהּלכין - הּמדרׁש ּבבית ולנים ּובאים ׁשם, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָהּבאים
ׁשאּלּו האכילה; מּמקֹום לא הּמדרׁש, מּבית רּוח לכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאּמה
ואין לּׂשדה; יֹוצאין היּו לא הּמדרׁש, ּבבית סעּודתן ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמצאּו

מדרׁשם ּבית על אּלא לדירה, סֹומכת .ּדעּתן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ה'תשע"ב מנחםֿאב ז' חמישי יום
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ּכדי‡. ּבמערב, ואחד ּבמזרח אחד ערּובין, ׁשני מּניחין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין
הּיֹום ּובׁשאר הערּובין, מּׁשני אחד על הּיֹום ּבמקצת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיהּל
אחד ליֹום ערּובין ׁשני מערבין ׁשאין - הּׁשני הערּוב .על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הּוא ּכמדּמה רּוחֹות, לׁשּתי וערב שחשב]טעה מפני -] ְְְִִֵֵֶַָָֻ
וערבּו 'צאּו לׁשנים: ׁשאמר אֹו רּוחֹות, לׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמערבין
מהּל - לדרֹום עליו ערב ואחד לצפֹון עליו ערב אחד ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָעלי',

ׁשניהם. ְְְֵֵֶַּכרגלי
אּלא·. ,להּל יכֹול ׁשאינֹו ׁשניהן? ּכרגלי מהּל ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד
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לּמדינה‡. חּוץ ׁשּבת מערב ׁשּיצא ּבמקֹום[עיר]מי ועמד , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
וחזר זה', ּבמקֹום 'ׁשביתתי ואמר: ּבסֹופֹו, אֹו הּתחּום ְְְְְְְִִֶַַַָָָָּבתֹו
אלּפים מקֹום, מאֹותֹו למחר להּל לֹו יׁש - ׁשם ולן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָלעירֹו
ּברגליו; לערב תחּומין, ערּובי עּקר הּוא וזה רּוח. לכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָאּמה
ּבּמקֹום, ּבלבד סעּודֹות ׁשּתי מזֹון ּבהּנחת לערב אמרּו ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹולא

ע להקל אּלא ׁשם, עמד ולא יצא ׁשּלא ּפי על העׁשיר,אף ל ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
לֹו. ויּניחּנּו אחר ּביד ערּובֹו יׁשלח אּלא יצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּלא

ּכגֹון·. אצלֹו, ידּוע ּבמקֹום ׁשביתתֹו לקּבע נתּכּון אם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכן
ּובינֹו ּבינֹו ויׁש מקֹומֹו, מּכיר ׁשהּוא ּגדר אֹו ּבית אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאילן
ּכדי והל ּבּדר והחזיק ּפחֹות, אֹו אּמה אלּפים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכׁשחׁשכה

מקֹום לאֹותֹו שבת]ׁשּיּגיע כניסת -[לפני ׁשביתה ּבֹו ויקנה ְְְְִִִֶֶַַָָ
חברֹו החזירֹו אּלא ׁשם, עמד ולא הּגיע ׁשּלא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאף
לֹו יׁש - נתעּכב אֹו ללּון, מעצמֹו ׁשחזר אֹו אצלֹו, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָללּון
לכל אּמה אלּפים מקֹום ּומאֹותֹו לֹו, ׁשּנתּכּון מקֹום עד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהּל
,ּבּדר והחזיק ׁשביתתֹו, ׁשם לקּבע ּבלּבֹו ׁשּגמר ׁשּכיון ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹרּוח;

ׁשם. ערּובֹו ׁשהּניח אֹו ׁשם, ׁשעמד ּכמי ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנעׂשה
להּניח‚. אֹותֹו מטריחין ׁשאין ּבעני, אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָּבּמה

ׁשּמא ירא והיה ,ּבּדר ּבא ׁשהיה מי ּכגֹון ּבדחּוק, אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָערּוב;
מקֹוםּתחׁש לאֹותֹו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום מן ׁשּיּׁשאר והּוא, ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ויהיה ּכחֹו, ּבכל רץ אם ,ׁשּתחׁש קדם ׁשביתה ּבֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּקנה
אם אבל ּפחֹות. אֹו אלּפים ,ּכׁשּתחׁש מקֹום אֹותֹו ּובין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבינֹו
ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום מן נׁשאר ׁשּלא אֹו עני, ולא ּדחּוק היה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹלא
לׁשּבת ׁשּנתּכּון הּמקֹום ּבין ׁשהיה אֹו ּכחֹו, ּבכל רץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאפּלּו
מאלּפים יתר ּכׁשחׁשכה ּבֹו עֹומד ׁשהּוא הּמקֹום ּובין ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבֹו
קנה לא הרי - ׁשביתה ּבֹו ׁשּקנה הּמקֹום ּכּון ׁשּלא אֹו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹאּמה,
רּוח לכל אּמה אלּפים אּלא לֹו ואין מקֹום, ּברחּוק ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשביתה

ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא ְִֵֵֶֶָָָמּמקֹום
ׁשביתה,„. ׁשם וקנה הּיחיד, ּברׁשּות יֹום מּבעֹוד ׁשעמד ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָמי

הידּועה הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת ונתּכּון ּבּדר ּבא ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
וחּוצה ּכּלּה, את מהּל זה הרי - ׁשביתתֹו ׁשם וקבע ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאצלֹו,
מקֹום זֹו הּיחיד רׁשּות היתה ואם רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָלּה
סאתים ּבית בּה היה אם - נקע אֹו ּתל, אֹו לדירה, הּקף ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא

חמישים] על אמה וחּוצה[מאה ּכּלּה, את מהּל ּפחֹות, ְְֵֶַָָָֻאֹו
סאתים, ּבית על יתר היתה ואם רּוח; לכל אּמה אלּפים ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָלּה
לכל אּמה אלּפים מהן וחּוצה אּמֹות, ארּבע אּלא ּבּה לֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאין

לדירה. הּקף ׁשּלא ּבמקֹום ערּובֹו הּניח אם וכן ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֻרּוח.
סּים[קובע]הּקֹונה‰. ולא מקֹום, ּברחּוק [ציין]ׁשביתה ְְְִִִֵֶַָָֹ

ּבא היה ּכיצד? ׁשם. ׁשביתה קנה לא - ׁשביתתֹו ְְְִִֵַָָָָָָָָֹמקֹום
'ּבבקעה אֹו ּפלֹונית', ּבׂשדה 'ׁשביתתי ואמר: ,ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבּדר
- זה' מּמקֹומי 'אלּפים אֹו אּמה', אלף 'ּברחּוק אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָּפלֹונית',
אלּפים אּלא לֹו ואין מקֹום; ּברחּוק ׁשביתה קנה לא זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהרי

ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום רּוח לכל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָאּמה
.Â'ּפלֹונית סלע 'ּתחת אֹו ּפלֹוני', אילן ּתחת 'ׁשביתתי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָאמר:

אֹו אּמֹות ׁשמֹונה סלע אֹותּה אֹו אילן אֹותֹו ּתחת יׁש אם -ְִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשאם - ׁשביתתֹו מקֹום ּכּון לא ׁשהרי ׁשביתה; קנה לא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹיתר,

ּבאר ׁשּמא אּלּו, אּמֹות ּבארּבע לׁשּבת אּלּוּבא אּמֹות ּבע ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹ
ׁשביתה ׁשּקנה הּוא .האחרֹות ְֲִֵֶָָָָ

.Êאּמֹות ּבארּבע אֹו ּבעּקרֹו, לׁשּבת להתּכּון צרי ,ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹלפיכ
מּׁשמֹונה, ּפחֹות ּתחּתיו היה ואם ׁשּבצפֹונֹו. אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּבדרֹומֹו,
ׁשני ׁשעּור ׁשם אין ׁשהרי קנה; - ּתחּתיו לׁשּבת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹונתּכּון
,ּבּדר ּבאים ׁשנים היּו מסּים. מקֹומֹו מקצת והרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻמקֹומֹות,
ּבֹו קֹובע ׁשהּוא מקֹום אֹו ּגדר אֹו אילן מּכיר מהן ִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאחד
ׁשביתתֹו מֹוסר מּכיר ׁשאינֹו זה - מּכיר אינֹו והּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשביתה,
ׁשהּוא ּבּמקֹום וחברֹו הּוא לׁשּבת מתּכּון והּמּכיר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹלּמּכיר,

.מּכיר ִַ
.Áערּובן להן להֹולי מהן אחד ׁשּׁשלחּו העיר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנׁשי

ידּוע והחזיק[מסוים]למקֹום הליכה], של בעיצומה [היה ְְְִֶַָָ
קנּו לא הן - ערּובן הֹולי ולא חברֹו, והחזירֹו ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבּדר
להן ואין ערּובן, ׁשם הּנח לא ׁשהרי מקֹום, ּבאֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשביתה
ׁשם קנה והּוא רּוח; לכל אּמה אלּפים אּלא מּמדינתן, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלהּל
והחזיק ׁשם, לׁשּבת ונתּכּון ,ּבּדר ּבא הּוא ׁשהרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹערּוב
ּולהּל מקֹום, לאֹותֹו להּל למחר לֹו יׁש לפיכ ;ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּדר

רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְִִֶַַַַָָמּמּנּו
.Ëמקֹום ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ׁשּצרי ׁשאמרנּו, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָזה

מן ירד אפּלּו אּלא ּבּׂשדה, ויל ׁשּיצא לא ,ּבּדר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיחזיק
הגג]העלּיה עלית מּפתח[- ׁשּיצא וקדם מקֹום, לאֹותֹו ליל ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּכל וכן ׁשביתה. וקנה החזיק, זה הרי - חברֹו החזירֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהחצר
'ׁשביתתי לֹומר צרי אינֹו מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּקֹונה

ּכיון אּלא ּפלֹוני', ּכלּבמקֹום ּבּדר והחזיק ּבלּבֹו ׁשּגמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּברגליו ׁשּיצא מי לֹומר, צרי ואין ׁשביתה; ׁשם קנה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהּוא,
ּכלּום, לֹומר צרי ׁשאינֹו ׁשביתה, ּבֹו ׁשּקנה ּבּמקֹום ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָועמד

קנה. ּבלּבֹו, ׁשּגמר ּכיון ְִֵֶֶַָָָָָאּלא
.Èּבּׂשדֹות ׁשּבת ּבלילי ואֹוכלין ׁשהֹולכין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידין

דרכים לעֹוברי מצּויה ׁשּפּתן הּבּתים ּבעלי אצל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּובּכרמים,
אלּפים מהּלכין - הּמדרׁש ּבבית ולנים ּובאים ׁשם, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָהּבאים
ׁשאּלּו האכילה; מּמקֹום לא הּמדרׁש, מּבית רּוח לכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאּמה
ואין לּׂשדה; יֹוצאין היּו לא הּמדרׁש, ּבבית סעּודתן ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמצאּו

מדרׁשם ּבית על אּלא לדירה, סֹומכת .ּדעּתן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ה'תשע"ב מנחםֿאב ז' חמישי יום

ח ּפרק
יוםרביעיֿחמישיו'ֿז'מנחםֿאב
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ּכדי‡. ּבמערב, ואחד ּבמזרח אחד ערּובין, ׁשני מּניחין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין
הּיֹום ּובׁשאר הערּובין, מּׁשני אחד על הּיֹום ּבמקצת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיהּל
אחד ליֹום ערּובין ׁשני מערבין ׁשאין - הּׁשני הערּוב .על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הּוא ּכמדּמה רּוחֹות, לׁשּתי וערב שחשב]טעה מפני -] ְְְִִֵֵֶַָָֻ
וערבּו 'צאּו לׁשנים: ׁשאמר אֹו רּוחֹות, לׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמערבין
מהּל - לדרֹום עליו ערב ואחד לצפֹון עליו ערב אחד ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָעלי',

ׁשניהם. ְְְֵֵֶַּכרגלי
אּלא·. ,להּל יכֹול ׁשאינֹו ׁשניהן? ּכרגלי מהּל ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד
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ּברחּוק ערּובֹו האחד נתן ּבֹו; להּל לׁשניהן ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום
מזרח, לרּוח אּמה חמׁשאלף ּברחּוק ערּובֹו מהן הּׁשני והּניח ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מהּל עליו ׁשערבּו זה אין - מערב לרּוח אּמה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמאֹות
ולא ּבמזרח, עליו ׁשערב מי ּכרגלי אּמה, אלף אּלא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבמערב
עליו ׁשערב מי ּכרגלי מאֹות, וחמׁש אלף אּלא ּבמזרח ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיהּל
אּלּו, ערּובין ׁשני עליו ערבּו אֹו ערב אם ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּבמערב.
- למערב אלּפים ּברחּוק ואחד למזרח, אלּפים ּברחּוק ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָאחד

מּמקֹומֹו יזּוז לא זה .הרי ְֲִֵֶָֹ
ואֹומר:‚. ּומתנה רּוחֹות, ּבׁשּתי ערּובין ׁשני אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָמערב

נלחצּתי אֹו מצוה ּדבר לי ארע מהגוים]'אם למחר[לברוח ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ
והערּוב עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה זֹו, לרּוח ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָונצרכּתי
זה הּׁשנית, זֹו לרּוח נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו הּׁשנית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּברּוח
אינֹו הראׁשֹונה וׁשּברּוח עליו, סֹומ ׁשאני הּוא ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהערּוב
איזה על לסמ לי יׁש הרּוחֹות, לׁשּתי נצרכּתי ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹכלּום;
ּדבר, לי ארע לא ואם ;אל ׁשארצה ּולאיזה ׁשארצה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹערּוב
ערּוב, אּלּו הערּובין ׁשני אין - מּׁשּתיהן לרּוח נצרכּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹולא
לי ׁשּיׁש עירי, ּכבני הריני אּלא מהן, אחד על סֹומ ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָואיני

לחֹומה'. מחּוץ רּוח לכל אּמה ְְִִַַַַַָָָאלּפים
ּביֹום„. אסּור ּכ ּבׁשּבת, לּתחּום חּוץ לצאת ׁשאסּור ְְְְֵֵֶַַָָָָָּכׁשם
לרׁשּותטֹוב מרׁשּות ׁשהּמֹוציא ּוכׁשם הּכּפּורים; ְְְְִִִִֵֵֶַַּוביֹום

ּביֹום אבל חּיב. הּכּפּורים ּביֹום הּמֹוציא ּכ חּיב, ְְְֲִִִַַַַַָָָָָּבׁשּבת
לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא מּתר ערּוביטֹוב, מערבין ,לפיכ . ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָֻ

ּכׁשּבת; הּכּפּורים, ליֹום ּבמבֹואֹות ּומׁשּתּתפין ְְְְְֲִִִִִֵַַַָחצרֹות
ּכדר טֹובים, ּולימים הּכּפּורים ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָּומערבין

לׁשּבת. ְְְִֶַָָׁשּמערבין
ּבין‰. מּלפניה ּבין לׁשּבת, סמּו להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיֹום

לערב לֹו יׁש - ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ׁשני אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמּלאחריה,
ׁשּירצה מהן זה אי על וסֹומ רּוחֹות, לׁשּתי ערּובין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַׁשני

הּׁשני לּיֹום הּׁשנית ׁשּברּוח הערּוב ועל הראׁשֹון, אֹולּיֹום ; ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מּׁשני לאחד עליו וסֹומ אחת, לרּוח אחד ערּוב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמערב
ערּוב, עׂשה לא ּוכאּלּו העיר ּכבני יהיה הּׁשני ּובּיֹום ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹימים,
ּבׁשני אמּורים? ּדברים ּבּמה רּוח. לכל אּמה אלּפים לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָויׁש
ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻימים
אּלא הּימים, לׁשני מערב ואינֹו אחד, ּכיֹום הן הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּׁשנה,

אחת. ְַַַלרּוח
.Â,זֹו לׁשּבת 'ערּובי ואֹומר: ערּובֹו, על אדם מתנה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָוכן

לזֹו', לא אבל אחרת, 'לׁשּבת אחרת'; לׁשּבת לא ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאבל
לא טֹובים, 'לימים טֹובים', לימים לא ְְְִִִִַָָָֹֹ'לׁשּבתֹות,

.לׁשּבתֹות'
יוםחמישיז'מנחםֿאב

ְַָ
.Ê,ׁשארצה מּכם איזה על מערב 'הריני לחמּׁשה: ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאמר

מּׁשחׁשכה ׁשרצה ּפי על אף - 'יל לא רציתי לא ,יל ִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹרציתי
הערוב] שחל אחר יׁש[- סֹופרים, מּדברי ׁשהּוא ּדבר ;יל ,ְְִִִֵֵֵֵֶָָ

ּבררה לילך]ּבֹו רצה שמלכתחילה מתברר המערב[בסוף וכן . ְְְֵֵֵַָָ
לא רציתי לא ,אל 'רציתי ואמר: הּׁשנה, ּכל ׁשל ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹלׁשּבתֹות
על אף ,יל ׁשּירצה ׁשּבת ּכל - עירי' ּכבני אהיה אּלא ,ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאל

.מּׁשּתחׁש ׁשרצה ְִִֶֶֶַָָּפי
.Áויֹום לׁשּבת אֹו ּגלּיֹות, ׁשל טֹובים ימים לׁשני ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻהמערב

הּימים לׁשני אחת לרּוח אחד ערּוב ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטֹוב
ּובליל ראׁשֹון ּבליל מצּוי ּבמקֹומֹו הערּוב ׁשּיהיה צרי -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ
יֹום ּבערב מֹוליכֹו עֹוׂשה? הּוא ּכיצד הּׁשמׁשֹות. ּבין ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני,

ּבידֹו ונֹוטלֹו עליו, ּומחׁשי ׁשּבת, ּבערב אֹו [מפניטֹוב ְְְְְִֶֶַַָָָָ
טֹובהגנבים] יֹום ליל היה אם לֹו, לטלטל]ּובא שמותר -]; ִֵָָָ

,ׁשּתחׁש עד ׁשם ּומּניחֹו מקֹום, לאֹותֹו מֹוליכֹו ְְְִִֶֶַַַָָָָּולמחר
טֹוב יֹום ליל היה אם מביאֹו אֹו ׁשּבת, ליל היה אם ְְְִִִֵֵַָָָָָואֹוכלֹו
ׁשּנאמר: ּכדי אחד, ּכיֹום ואינם קדּׁשֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני -ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ

ימים'. לׁשני הערּוב קנה ראׁשֹון ְִִִִֵֵֵָָָָ'מּליל
.Ëלֹו ואין לראׁשֹון, הערּוב קנה - ּבראׁשֹון הערּוב ְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָנאכל

לּׁשני ּבּׁשני,ערּוב ּברגליו לערב צרי ּבראׁשֹון, ּברגליו ערב ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
ׁשם ׁשּיקנה ּבלּבֹו ויחׁשב מקֹום, ּבאֹותֹו ויעמד ׁשּיל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹוהּוא
ּבּׁשני, ּברגליו לערב רצה אם - ּבראׁשֹון ּבפת ערב ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָׁשביתה.
ּבאֹותּה לערב צרי ּבפת, לערב רצה ואם ערּוב; זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָהרי

ׁש עצמּה ּבראׁשֹון.הּפת ּבּה ערב ְִֵֶַַַַָָָ
.È,ׁשּבת לאחר אֹו ׁשּבת ערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָיֹום

ׁשּמקּדׁשין החודש]ּבזמן ראייתהראּיה[פי]על[את עדות -] ְְְְִִִֶַַַָָ
הלבנה] הן.מולד אחת ּוקדּׁשה אחד, ּכיֹום ׁשהן לי יראה -ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

.‡Èּבׁשּתי ערּובין ׁשני לערב לאדם לֹו ׁשּיׁש ׁשאמרנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָזה
לכל להּגיע לֹו אפׁשר ׁשּיהיה והּוא הּימים, לׁשני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָרּוחֹות

הראׁשֹון ּבּיֹום הערּובין מּׁשני לֹואחד אפׁשר אי אם אבל ; ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
הּׁשני ערּוב אין הראׁשֹון, ּבּיֹום הּׁשני יֹום ׁשל לערּוב ְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלהּגיע
מּבעֹוד הראּויה ּבסעּודה ׁשּיהיה מצותֹו ׁשהערּוב - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָערּוב
ּבּיֹום הערּוב לזה להּגיע יכֹול ואינֹו הֹואיל וזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָיֹום,

יֹום. מּבעֹוד ראּויה אינּה זֹו הרי ְְֲִִֵֵָָָהראׁשֹון,
.·Èמּביתֹו אּמה אלּפים ּברחּוק ערּובֹו ׁשהּניח הרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכיצד?

ׁשני ערּוב והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָלרּוח
עליו וסמ מערב, ּברּוח אלף אֹו מאה אֹו אחת אּמה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּברחּוק
זה אין הראׁשֹון ּבּיֹום ׁשהרי ערּוב, הּׁשני זה אין - ׁשני ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָליֹום
להּגיע יכֹול ׁשאינֹו לפי יֹום, מּבעֹוד לֹו ראּוי הּׁשני ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהערּוב

ּכלּום. מערב ּברּוח לֹו נׁשאר לא ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹאליו,
.‚Èאּמה מאֹות וחמׁש אלף ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאבל

ערּוב והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ּברּוח ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמּביתֹו
ּב מערב לרּוח מּביתֹו רחֹוק וסמׁשני אּמה, מאֹות חמׁש תֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

לֹו ׁשּיּגיע לֹו אפׁשר ׁשהרי ערּוב, זה הרי - ׁשני ליֹום ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעליו
הראׁשֹון. ִַָּבּיֹום

.„Èערּוב עֹוׂשה אינֹו ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָיֹום
אּלא - תחּומין ערּובי ולא חצרֹות, ערּובי לא טֹוב, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָֹֹּביֹום

טֹוב יֹום ערב ׁשהּוא חמיׁשי ּביֹום הּוא ׁשנימערב חלּו ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָ
מּיֹום מערב ׁשּבת, וערב ּבחמיׁשי ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻימים
- ערב ולא ׁשכח ואם חצרֹות. וערּובי תחּומין ערּובי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָֹרביעי
ּומתנה; ׁשּבת, ּובערב ּבחמיׁשי חצרֹות ערּובי מערב זה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי

תחּומין. ערּובי לא ְֲִֵֵָֹאבל
.ÂËאין טֹוב, יֹום הּיֹום 'אם ּבחמיׁשי: אֹומר מתנה? ְֲִִִֵֵֵֶַַַַּכיצד

ּומערב חֹוזר ּולמחר ערּוב'; זה הרי לאו, ואם ּכלּום; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבדברי
ּבדברי ואין מאמׁש, ערבּתי ּכבר טֹוב, יֹום הּיֹום 'אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואֹומר:
ּבּמה ערּוב'. זה הרי טֹוב, יֹום היה אמׁש ואם ּכלּום; ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָהּיֹום

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

xeyr zziay zekld - a`Îmgpn 'hÎ'g ycew zayÎiyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָָָֻּדברים
ואינֹו אחד, ּכיֹום הן הרי הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹובים ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹימים

טֹוב יֹום מערב אּלא להן .מערב ְֵֵֶֶֶֶָָָ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב מנחםֿאב ח' שישי יום

xFUr zziaW zFkld¦§§¦©¨
מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
מּמלאכה; ּבֹו לׁשּבת (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹלא

ׁשּלא(ב) (ד) ּבֹו; להתעּנֹות (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲִֶֶַַָָֹֹׁשּלא
אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ּבֹו. ולׁשּתֹות ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָֹלאכל

א ¤¤ּפרק

הּׁשביעי,‡. לחדׁש ּבעׂשֹור מּמלאכה לׁשּבת עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמצות
מלאכה, בֹו העֹוׂשה וכל לכם"; היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת ְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר:
"ּובעׂשֹור ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, מצות ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּטל
עׂשּית על חּיב הּוא ּומה תעׂשּו". לא מלאכה ּכל ְְֲֲִַַַַַָָָָֹוגֹו'
ואם ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו עׂשה אם זה? ּביֹום ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָמלאכה

קבּועה חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשגגה, לעשירעׂשה בין [בהמה ְְְִַַַָָָָָָָָ
לעני] .ובין

על·. חּיבין סקילה, ּבׁשּבת זדֹונּה על ׁשחּיבין מלאכה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָּכל
ּבׁשּבת, חּטאת קרּבן עליו ׁשחּיבין וכל ּכרת; ּבעׂשֹור ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָזדֹונּה

הּכּפּורים ּביֹום חּטאת קרּבן עליו ׁשאסּורחּיבין ּדבר וכל . ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָ
לעׂשֹותֹו אסּור מלאכה, ׁשאינֹו ּפי על אף ּבׁשּבת ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָלעׂשֹותֹו

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין עׂשה, ואם הּכּפּורים; [מלקותּביֹום ְְְִִִִַַַַַָָ
לטלטלֹומדרבנן] ׁשאסּור וכל הּׁשּבת. על אֹותֹו ׁשּמּכין ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָּכדר

לאמרֹו ׁשאסּור וכל הּכּפּורים; ּביֹום לטלטלֹו אסּור ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָּבׁשּבת,
ּכללֹו הּכּפּורים. ּביֹום אסּור ּכ ּבׁשּבת, לכּתחּלה לעׂשֹותֹו ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָאֹו
אּלא אּלּו, ּבענינים הּכּפּורים ליֹום ׁשּבת ּבין אין ּדבר: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשל
ּבכרת. הּכּפּורים ּוביֹום ּבסקילה, ּבׁשּבת מלאכה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשּזדֹון

הּמנחה‚. מן הּכּפּורים, ּביֹום הּירק את לקּנב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּומּתר
המעּפׁשֹות,ּולמעלה העלין את ׁשּיסיר הּקּנּוב? הּוא ּומה . ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּבאגֹוזין מפּצעין וכן לאכילה. אֹותֹו ויתּקן הּׁשאר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָויקּצץ
נפׁש עגמת מּפני - ּומעלה הּמנחה מן ּברּמֹונים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּומפררין

יתר] עינוי אסּור[למנוע ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ויֹום .ְְְִִִֶַַָָָ
הּיֹום. ּכל רּמֹונים ּובפרירת אגֹוזים ּובפציעת ירק ְְְֱִִִִִִִִִַַַַָָָּבקניבת

ּבׁשנער העם נהגּו ישראל]ּובּמערב[בבבל]ּוכבר ,[ארץ ְְְֲֲִַַָָָָָָ
הּוא הרי אּלא הּצֹום, ּביֹום אּלּו מּכל אחד יעׂשּו ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

לּכל. ְַַָֹּכׁשּבת
עׂשה„. והיא‡Á˙)(}אחרת{מצות הּכּפּורים, ּביֹום יׁש ְֲִֵֶֶַַ©©ְְִִִֵַ

נפׁשתיכם" את "ּתעּנּו ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ּבֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלׁשּבת
הּׁשמּועה מּפי רבנו]- ממשה ׁשהּוא[שנמסרה עּנּוי למדּו, ְְִִִֶַָָ

עׂשה מצות קּים ּבֹו, הּצם וכל הּצֹום; זה האֹוכללּנפׁש, וכל . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל ּבֹו, ׁשֹותה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאֹו
הּזה, הּיֹום ּבעצם תעּנה לא אׁשר הּנפׁש כל "ּכי ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשּנאמר:
נתעּנה, ׁשּלא למי ּכרת הּכתּוב ׁשענׁש מאחר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹונכרתה";

אֹו האֹוכל וכל ּוׁשתּיה. אכילה על ּבֹו אנּו ׁשּמזהרין ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻלמדנּו
קבּועה. חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשֹוגג, ּבֹו ְְְֵֶַַַַָָָָהּׁשֹותה

ּבֹו‰. לסּו אֹו ּבֹו לרחץ ׁשאסּור הּׁשמּועה, מּפי למדנּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹוכן
מּכל[שמן] לׁשּבת ּומצוה לבעל. אֹו הּסנּדל את לנעל ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹאֹו

"ׁשּבת ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ׁשּׁשֹובת ּכדר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאּלּו,
ואין אּלּו. לענינים וׁשּבתֹון מלאכה, לענין ׁשּבת - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשּבתֹון"
רחץ אם אבל ּוׁשתּיה; אכילה על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָחּיבין

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבעל, אֹו נעל אֹו ס ְִַַַַַַָָָאֹו
.Âּכ - ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין ּבֹו, מלאכה ׁשּׁשבּות ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשם

ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין עּנּוי, ׁשל מחלׁשבּות להֹוסיף וצרי . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
את "ועּניתם ׁשּנאמר: ּוביציאתֹו, ּבכניסתֹו קדׁש ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעל
לצּום התחל ּכלֹומר, - ּבערב" לחדׁש, ּבתׁשעה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנפׁשתיכם
ׁשֹוהה ּביציאה וכן לעׂשירי; הּסמּו ּתׁשעה מערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּולהתעּנֹות
ׁשּנאמר: לעׂשירי, סמּו עׂשר אחד מּלילי מעט ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעּנּויֹו

ׁשּבּתכם" ּתׁשּבתּו ערב עד ."מערב ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַ
.Êיֹודעֹות אינן והן ׁשחׁשכה, עד וׁשֹותֹות ׁשאֹוכלֹות ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָנׁשים

ׁשּלא ּבידן, ממחין אין - קדׁש על מחל להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּמצוה
ּבבית ׁשֹוטר ׁשּיהיה אפׁשר אי ׁשהרי ּבזדֹון; לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיבֹואּו
ואל ׁשֹוגגין, ׁשּיהיּו להן והּנח נׁשיו; להזהיר ואחד אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

לזה הּדֹומה ּכל וכן מזידין. .יהיּו
יוםשישיֿשבתקודשח'ֿט'מנחםֿאב

ְְְִִִֵֶֶַָָ

ה'תשע"ב מנחםֿאב ט' קודש שבת יום
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ּככֹותבת‡. לאדם הראּויין מאכלין הּכּפּורים ּביֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהאֹוכל
גדול]הּגּסה זה[תמר הרי - ּבמעט מּכביצה ּפחֹות ׁשהיא , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מׁשקין הּׁשֹותה וכן זה. לׁשעּור מצטרפין האכלים וכל ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָָחּיב.
אחד ּכל ׁשֹותה, ׁשל לגמיו ּכמלא אדם לׁשתּית ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֻהראּויין
ׁשּיסּלקם ּכדי לגמיו? מלא וכּמה חּיב; - לגמיו לפי ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻואחד
ּפחֹות - ּבינֹוני ּבאדם זה וׁשעּור מלא; ויראה אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלצד
ואכילה זה. לׁשעּור מצטרפין הּמׁשקין וכל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָמרביעית.

אחד. לׁשעּור מצטרפין אין ְְְְִִִִֵֶָָָּוׁשתּיה,
האסּורין,·. ּדברים ׁשאכל אֹו הּמּתרין, אכלים האֹוכל ְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻאחד

ּפּגּול במחשבה]ּכגֹון שנפסל זמןונֹותר[קרבן שעבר [קרבן ְְִָ
מעושרין]וטבלאכילתו] שאינן וחלבּונבלֹות[פירות ּוטרפֹות ְְְְֵֵֵֶֶֶ

חּיב זה הרי לאדם, הראּויין אכלים ואכל הֹואיל ּדם, ְְְֲֳִִִֵֶַַָָָָָָָאֹו
הּכּפּורים. ּביֹום אֹוכל מּׁשּום ְִִִֵֵַָּכרת

על‚. אף ּכרת; חּיב אינֹו זה, מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ִִֵֵֶַַַַָָָָָָאכל
אּלא ּכרת חּיבין אין ׁשעּור, ּבחצי הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּפי

ּכׁשעּור מּכתעל אֹותֹו מּכין ׁשעּור, חצי הּׁשֹותה אֹו והאֹוכל . ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
מדרבנן]מרּדּות .[מלקות ְַ

מּתחּלת„. יׁש אם - ואכל וחזר ואכל וחזר מעט ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָאכל
ׁשלׁש אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹאכילה

איןּביצים לאו, ואם לכׁשעּור; מצטרפֹות אּלּו הרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָ
- וׁשתה וחזר וׁשתה וחזר מעט ׁשתה לכׁשעּור. ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָמצטרפֹות
ּכדי אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה מּתחּלת יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָאם
מצטרפין. אין לאו, ואם לׁשעּור; מצטרפין רביעית, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָׁשתּית
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ּבׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָָָֻּדברים
ואינֹו אחד, ּכיֹום הן הרי הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹובים ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹימים

טֹוב יֹום מערב אּלא להן .מערב ְֵֵֶֶֶֶָָָ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב מנחםֿאב ח' שישי יום

xFUr zziaW zFkld¦§§¦©¨
מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
מּמלאכה; ּבֹו לׁשּבת (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹלא

ׁשּלא(ב) (ד) ּבֹו; להתעּנֹות (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲִֶֶַַָָֹֹׁשּלא
אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ּבֹו. ולׁשּתֹות ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָֹלאכל

א ¤¤ּפרק

הּׁשביעי,‡. לחדׁש ּבעׂשֹור מּמלאכה לׁשּבת עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמצות
מלאכה, בֹו העֹוׂשה וכל לכם"; היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת ְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר:
"ּובעׂשֹור ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, מצות ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּטל
עׂשּית על חּיב הּוא ּומה תעׂשּו". לא מלאכה ּכל ְְֲֲִַַַַַָָָָֹוגֹו'
ואם ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו עׂשה אם זה? ּביֹום ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָמלאכה

קבּועה חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשגגה, לעשירעׂשה בין [בהמה ְְְִַַַָָָָָָָָ
לעני] .ובין

על·. חּיבין סקילה, ּבׁשּבת זדֹונּה על ׁשחּיבין מלאכה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָּכל
ּבׁשּבת, חּטאת קרּבן עליו ׁשחּיבין וכל ּכרת; ּבעׂשֹור ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָזדֹונּה

הּכּפּורים ּביֹום חּטאת קרּבן עליו ׁשאסּורחּיבין ּדבר וכל . ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָ
לעׂשֹותֹו אסּור מלאכה, ׁשאינֹו ּפי על אף ּבׁשּבת ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָלעׂשֹותֹו

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין עׂשה, ואם הּכּפּורים; [מלקותּביֹום ְְְִִִִַַַַַָָ
לטלטלֹומדרבנן] ׁשאסּור וכל הּׁשּבת. על אֹותֹו ׁשּמּכין ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָּכדר

לאמרֹו ׁשאסּור וכל הּכּפּורים; ּביֹום לטלטלֹו אסּור ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָּבׁשּבת,
ּכללֹו הּכּפּורים. ּביֹום אסּור ּכ ּבׁשּבת, לכּתחּלה לעׂשֹותֹו ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָאֹו
אּלא אּלּו, ּבענינים הּכּפּורים ליֹום ׁשּבת ּבין אין ּדבר: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשל
ּבכרת. הּכּפּורים ּוביֹום ּבסקילה, ּבׁשּבת מלאכה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשּזדֹון

הּמנחה‚. מן הּכּפּורים, ּביֹום הּירק את לקּנב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּומּתר
המעּפׁשֹות,ּולמעלה העלין את ׁשּיסיר הּקּנּוב? הּוא ּומה . ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּבאגֹוזין מפּצעין וכן לאכילה. אֹותֹו ויתּקן הּׁשאר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָויקּצץ
נפׁש עגמת מּפני - ּומעלה הּמנחה מן ּברּמֹונים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּומפררין

יתר] עינוי אסּור[למנוע ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ויֹום .ְְְִִִֶַַָָָ
הּיֹום. ּכל רּמֹונים ּובפרירת אגֹוזים ּובפציעת ירק ְְְֱִִִִִִִִִַַַַָָָּבקניבת

ּבׁשנער העם נהגּו ישראל]ּובּמערב[בבבל]ּוכבר ,[ארץ ְְְֲֲִַַָָָָָָ
הּוא הרי אּלא הּצֹום, ּביֹום אּלּו מּכל אחד יעׂשּו ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

לּכל. ְַַָֹּכׁשּבת
עׂשה„. והיא‡Á˙)(}אחרת{מצות הּכּפּורים, ּביֹום יׁש ְֲִֵֶֶַַ©©ְְִִִֵַ

נפׁשתיכם" את "ּתעּנּו ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ּבֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלׁשּבת
הּׁשמּועה מּפי רבנו]- ממשה ׁשהּוא[שנמסרה עּנּוי למדּו, ְְִִִֶַָָ

עׂשה מצות קּים ּבֹו, הּצם וכל הּצֹום; זה האֹוכללּנפׁש, וכל . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל ּבֹו, ׁשֹותה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאֹו
הּזה, הּיֹום ּבעצם תעּנה לא אׁשר הּנפׁש כל "ּכי ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשּנאמר:
נתעּנה, ׁשּלא למי ּכרת הּכתּוב ׁשענׁש מאחר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹונכרתה";

אֹו האֹוכל וכל ּוׁשתּיה. אכילה על ּבֹו אנּו ׁשּמזהרין ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻלמדנּו
קבּועה. חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשֹוגג, ּבֹו ְְְֵֶַַַַָָָָהּׁשֹותה

ּבֹו‰. לסּו אֹו ּבֹו לרחץ ׁשאסּור הּׁשמּועה, מּפי למדנּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹוכן
מּכל[שמן] לׁשּבת ּומצוה לבעל. אֹו הּסנּדל את לנעל ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹאֹו

"ׁשּבת ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ׁשּׁשֹובת ּכדר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאּלּו,
ואין אּלּו. לענינים וׁשּבתֹון מלאכה, לענין ׁשּבת - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשּבתֹון"
רחץ אם אבל ּוׁשתּיה; אכילה על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָחּיבין

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבעל, אֹו נעל אֹו ס ְִַַַַַַָָָאֹו
.Âּכ - ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין ּבֹו, מלאכה ׁשּׁשבּות ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשם

ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין עּנּוי, ׁשל מחלׁשבּות להֹוסיף וצרי . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
את "ועּניתם ׁשּנאמר: ּוביציאתֹו, ּבכניסתֹו קדׁש ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעל
לצּום התחל ּכלֹומר, - ּבערב" לחדׁש, ּבתׁשעה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנפׁשתיכם
ׁשֹוהה ּביציאה וכן לעׂשירי; הּסמּו ּתׁשעה מערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּולהתעּנֹות
ׁשּנאמר: לעׂשירי, סמּו עׂשר אחד מּלילי מעט ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעּנּויֹו

ׁשּבּתכם" ּתׁשּבתּו ערב עד ."מערב ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַ
.Êיֹודעֹות אינן והן ׁשחׁשכה, עד וׁשֹותֹות ׁשאֹוכלֹות ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָנׁשים

ׁשּלא ּבידן, ממחין אין - קדׁש על מחל להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּמצוה
ּבבית ׁשֹוטר ׁשּיהיה אפׁשר אי ׁשהרי ּבזדֹון; לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיבֹואּו
ואל ׁשֹוגגין, ׁשּיהיּו להן והּנח נׁשיו; להזהיר ואחד אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

לזה הּדֹומה ּכל וכן מזידין. .יהיּו
יוםשישיֿשבתקודשח'ֿט'מנחםֿאב

ְְְִִִֵֶֶַָָ

ה'תשע"ב מנחםֿאב ט' קודש שבת יום
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ּככֹותבת‡. לאדם הראּויין מאכלין הּכּפּורים ּביֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהאֹוכל
גדול]הּגּסה זה[תמר הרי - ּבמעט מּכביצה ּפחֹות ׁשהיא , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מׁשקין הּׁשֹותה וכן זה. לׁשעּור מצטרפין האכלים וכל ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָָחּיב.
אחד ּכל ׁשֹותה, ׁשל לגמיו ּכמלא אדם לׁשתּית ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֻהראּויין
ׁשּיסּלקם ּכדי לגמיו? מלא וכּמה חּיב; - לגמיו לפי ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻואחד
ּפחֹות - ּבינֹוני ּבאדם זה וׁשעּור מלא; ויראה אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלצד
ואכילה זה. לׁשעּור מצטרפין הּמׁשקין וכל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָמרביעית.

אחד. לׁשעּור מצטרפין אין ְְְְִִִִֵֶָָָּוׁשתּיה,
האסּורין,·. ּדברים ׁשאכל אֹו הּמּתרין, אכלים האֹוכל ְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻאחד

ּפּגּול במחשבה]ּכגֹון שנפסל זמןונֹותר[קרבן שעבר [קרבן ְְִָ
מעושרין]וטבלאכילתו] שאינן וחלבּונבלֹות[פירות ּוטרפֹות ְְְְֵֵֵֶֶֶ

חּיב זה הרי לאדם, הראּויין אכלים ואכל הֹואיל ּדם, ְְְֲֳִִִֵֶַַָָָָָָָאֹו
הּכּפּורים. ּביֹום אֹוכל מּׁשּום ְִִִֵֵַָּכרת

על‚. אף ּכרת; חּיב אינֹו זה, מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ִִֵֵֶַַַַָָָָָָאכל
אּלא ּכרת חּיבין אין ׁשעּור, ּבחצי הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּפי

ּכׁשעּור מּכתעל אֹותֹו מּכין ׁשעּור, חצי הּׁשֹותה אֹו והאֹוכל . ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
מדרבנן]מרּדּות .[מלקות ְַ

מּתחּלת„. יׁש אם - ואכל וחזר ואכל וחזר מעט ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָאכל
ׁשלׁש אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹאכילה

איןּביצים לאו, ואם לכׁשעּור; מצטרפֹות אּלּו הרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָ
- וׁשתה וחזר וׁשתה וחזר מעט ׁשתה לכׁשעּור. ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָמצטרפֹות
ּכדי אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה מּתחּלת יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָאם
מצטרפין. אין לאו, ואם לׁשעּור; מצטרפין רביעית, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָׁשתּית
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עׂשבים‰. ּכגֹון אדם, למאכל ראּויין ׁשאינן אכלים ְְְֲֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָאכל
ׂשרפיםהּמרים מאילנות]אֹו הּבאּוׁשין[הנוטפים ְְִִִַַָָ

ציר[מלוכלכים] ּכגֹון ראּויין, ׁשאינם מׁשקין ׁשּׁשתה אֹו [מי, ְְְִִִֵֶֶַָָָ
מלוח] מּוריסדג מלוח]אֹו דג אכל[שומן אפּלּו - חי וחמץ ְְֲִֶַַָָֹ

אֹותֹו מּכין אבל הּכרת; מן ּפטּור זה הרי הרּבה, מהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוׁשתה
מרּדּות. ְַַַמּכת

.Âמזּוג חמץ הּכֹוסס[מעורב]ׁשתה חּיב. [בפיו]ּבמים, ְִֵֶַַַָָָָֹ
וזנּגביל אבל[קנמון]ּפלּפלין ּפטּור; ּבהן, וכּיֹוצא יבׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

גפנים לּולבי ּפטּור; גפנים, עלי אכל חּיב. רטב, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹזנּגביל
רכים] גפן ׁשּלבלבּו[ענפי ּכל גפנים? לּולבי הן ואּלּו חּיב. ,ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

זה על יתר הּכּפּורים; יֹום ועד הּׁשנה מראׁש יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבארץ
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּופטּור. ּכעצים, הם הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַָֹ

.Êציר לּבׂשר; הּמלח מצטרף ּבמלח, צלי ׁשעל[מיץ]אכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
עם המערבים האכל ׁשּמכׁשירי מּפני מצטרף; ירק, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּגּבי
ׁשאכל ּגּסה מאכילה ׂשבע היה חׁשּובין. הן ּכאכל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהאכל,
ׁשאכל ּכמי ּפטּור, - ׂשבעֹו על יתר ואכל ּבמזֹונֹו, ׁשּקץ ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָעד
ראּוי הּיתר ׁשּזה ּפי על ׁשאף לאכילה; ראּויין ׁשאינן ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאכלין

ּכזה. ׁשּׂשבע מי לכל ראּוי אינֹו ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָלרעב,
.Áׁשּׁשאל סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש ּביֹום[ביקש]חֹולה לאכל ְֱֵֶֶֶֶַַָָָֹ

'אינֹו אֹומרין הּבקיאין ׁשהרֹופאים ּפי על אף - ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים
אמרצריך 'ּדי'. ׁשּיאמר עד עצמֹו, ּפי על אֹותֹו מאכילין - ' ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹ

אֹותֹו מאכילין - 'צרי' אֹומר והרֹופא ,'צרי 'איני ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָהחֹולה:
אּמן רֹופא ׁשּיהיה והּוא, ּפיו; אֹומר[מומחה]על אחד רֹופא . ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ

מקצת אֹותֹו; מאכילין - 'צרי 'אינֹו אֹומר ואחד ,'צרי'ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ

- 'צרי 'אינֹו אֹומרין ּומקצתן ,'צרי' אֹומרין ְְְְִִִִִִֵָָָָָהרֹופאין
יאמר ׁשּלא ּובלבד הּבקיאין; אחר אֹו הרב אחר ְְְִִִִֶַַַַַַַָֹֹֹהֹולכין
מאכילין - אני' צרי' אמר אם אבל אני'; צרי' ֲֲֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָהחֹולה
והיּו הרֹופאים ונחלקּו ,צרי ׁשהּוא החֹולה אמר לא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹאֹותֹו.
'צרי 'אינֹו ׁשאמרּו ּכּמנין 'צרי' ׁשאמרּו ואּלּו ּבקיאין, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּכּלן

אֹותֹו. מאכילין -ֲִִַ
.Ëמסוים]ׁשהריחה[מעוברת]עּברה לּה[מאכל לֹוחׁשין , ֲִִֵֶָָָָֻ

זה, ּבזּכרֹון ּדעּתּה נתקררה אם הּוא: הּכּפּורים ׁשּיֹום ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָּבאזנּה
וכן נפׁשּה. ׁשּתתיּׁשב עד אֹותּה מאכילין לאו, ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמּוטב;

ּבלמּוס ׁשאחזֹו הרעבון]מי ׁשּיאֹורּו[חולי עד אֹותֹו מאכילין , ְֲֲִִִֵֶֶַַָֻ
ואין מּיד, אֹותֹו מאכילין ּוׁשקצים נבלֹות אפּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָעיניו;

הּמּתרין. ּדברים ׁשּימצאּו עד ְְְְִִִִֶַַַָָֻמׁשהין
.Èאֹותֹו מחּנכין ׁשנים, עׂשר ּובן ׁשנים ּתׁשע ּבן [לצום]קטן ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מאכילין ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשּתי לאכל רגיל היה ּכיצד? ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשעֹות.
לפי ּבארּבע. אֹותֹו מאכילין ּבׁשלׁש, רגיל היה ּבׁשלׁש; ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹֹאֹותֹו
ּבין ׁשנה, עׂשרה אחת ּבן ּבׁשעתֹו. לעּנֹותֹו מֹוסיפין הּבן, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכח
לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ּומׁשלים מתעּנה - נקבה ּבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָזכר

ְְִּבמצוֹות.
.‡Èׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּובן אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבת

ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביאּו אחד ּגדֹולים[למטה]ויֹום הן הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָ
ּומׁשלימין הּמצוֹות, הצום]לכל כל אם[את אבל הּתֹורה; מן ְְְֲִִִִִַַַָָָ

מׁשלימין ואינן הן, קטּנים עדין - ׂשערֹות ׁשּתי הביאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹלא
אין - ּתׁשע מּבן ּפחֹות ׁשהּוא קטן סֹופרים. מּדברי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
סּכנה. לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי הּכּפּורים, ּביֹום אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמעּנין

�
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ה'תשע"ב מנחםֿאב ג' ראשון יום

.‡Ù .Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ׁשמנים הּמׁשלימה לפּדֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָֹ

יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, הּפדיֹון אֹותֹו ולּתן אדם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּבכֹור
ּתּתןֿלי" ּבני gk)"ּבכֹור ,ak zeny)ּתהיה אי ּופרׁש . ְְִִִֵֵֵֶֶֶָ

ונקנהּו ּבֹו, זכה ּכבר ּוכאּלּו מןֿהּכהן ׁשּנפּדּנּו זֹו: ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹנתינה
ּפדה א" יתעּלה: אמרֹו והּוא סלעים. ּבחמּׁשה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹמּמּנּו

האדם" ּבכֹור את eh)תפּדה ,gi xacna)היא זֹו ּומצוה , ְְְִִִֵֶָָָָ
מצות היא אּלא ּבּה; חּיבֹות הּנׁשים ואין הּבן, ּפדיֹון ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמצות

(ly)הּבן(zelhend)ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו האב, (hk.)על ְְְִִִֵֵֶַַָָָ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו .(en.)ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

― הפ"א ּפטרהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי (xekaהּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ
(lyלא אם ― ּבזּולתֹו יּפדה וׁשּלא ּדוקא ּבׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹחמֹור

אמרֹו והּוא לּכהן, הּׂשה אֹותֹו ויּתן ― ּבׁשויֹו אֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹיפּדה
ּבׂשה" ּתפּדה חמֹור "ּופטר k)יתעּלה; ,cl zeny)ּוכבר . ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני `)נתּבארּו wxt)אין היא וגם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּבּה. חּיבים ְִִִַַָָהלוּים

ה'תשע"ב מנחםֿאב ד' שני יום

.‰Ï˜ .·Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוןֿשניג'ֿד'מנחםֿאב

.·Î¯ .‡Î¯ .Î¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הפ"ב ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי (ey`xהּוא ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
(lyאמרֹו והּוא לפּדֹותֹו, רֹוצה אינֹו אם חמֹור. ְְְֲִִֵֶֶֶָּפטר

וערפּתֹו" תפּדה "ואםֿלא a)יתעּלה: ,cl zeny)ּוכבר , ְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם `)נתּבארּו wxt)אפׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּפדּיתֹו מֹונה אּתה מּדּוע ולֹומר: עלי להקׁשֹות ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָלּמקׁשה
אחת, ּכמצוה אֹותן מֹונה ואינ מצות, ּכׁשּתי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹועריפתֹו
ּבּכלל ׁשּבארּת ּכמֹו הּמצוה, מהלכֹות עריפתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָותהיה
מצאנּו לּולא ּכן, מחּיב היה ׁשהּדין ועד יֹודע ה' ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשביעי?
אמרם והּוא מצות, ׁשּתי היֹותן על הּמֹורה לׁשֹון זה ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָֹּבענין

(bi zexeka)קֹודמת ּפדּיה "מצות :(dticr),עריפה למצות ְְְְֲִִִִֶֶַַָָ
ׁשהיבמה ּכמֹו הינּו: חליצה". למצות קֹודמת יּבּום ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּומצות
ּכמֹו מצוה והּיּבּום ― לחליצה אֹו ליּבּום אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָעֹומדת
חמֹור ּפטר ּכ ― עצמּה ּבפני מצוה והחליצה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהזּכיר
ׁשאמרּו. ּכמֹו מצוה וזֹו לעריפה, אֹו לפדּיה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָעֹומד
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― הקל"ה עבֹודתהּמצוה להׁשּבית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
"ּבחריׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָהאדמה

ּתׁשּבת" k`)ּובּקציר ,cl zeny)זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
לארץ" יהיה ׁשּבתֹון "ׁשּבת ואמר: ּפעמים dk,ּכּמה `xwie) ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָ

(cמּקדם הזּכרנּו ּוכבר ,(v dyr zevn)―(crw xeriy oldl) ְְְִִֶַָֹ
לברכה זכרֹונם ּדבריהם cere)את :ck zay)ׁשּבתֹון "האי : ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּבת הארץ "וׁשבתה עֹוד: יתעּלה ואמר הּוא". עׂשה ―ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָ
a)לה'" ,my)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

יׂשראל. ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ואינה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשביעית;

― ועׂשרים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ
אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה הארץ את מּלעבֹוד ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻׁשהזהרנּו

תזרע" לא ׂשד" c)יתעּלה: ,my)― זה על והעֹובר . ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָלֹוקה.

― הרכ"א אתֿהּמצוה מּלעבֹוד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֻ
לא וכרמ" יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהאילן

ּולׁשֹון(my)תזמר" מלקּות. חּיב ― זה על העֹובר וגם . ְְְְִֵֶַַַַָָֹ
xda)ספרא zyxt zligz)היּו ּבּכלל והּזמיר "הּזרע : ְְְְִִֶַַַַָָָ

`ly illkd xeqi`a milelk xak dxinfde drixfd zek`ln)

(ziriaya cearlּזרע מה אליהם, להּקיׁש יצאּו? ולּמה ,ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
אין אני אף ּובאילן, ּבארץ עבֹודה ׁשהם מיחדים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּוזמיר
נתּבארּו ּוכבר ּובאילן". ּבארץ עבֹודה ׁשהּוא ּדבר אּלא ְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָָָָָָלי

ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְִִִִֵֶֶַַָּגם

― הרכ"ב מהֿהּמצוה מּלקצֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשאנּו ּכדר הּׁשביעית ּבּׁשנה מעצמּה האדמה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּׁשהצמיחה
מעבֹודת הזהרנּו ׁשאנּו זה, ּדבר ּוּפרּוׁש ּכלֿׁשנה. ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻקֹוצרים
והּדבר לעיל. ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּׁשמּטה, ועבֹודת ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהאדמה
והּוא הּׁשּׁשית ּבּׁשנה ּבּה מּמהּֿׁשּנזרע האדמה ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשהצמיחה

לאכלֹו מּתר ספיח dxezd)הּנקרא: on)אבל ׁשביעית, ּבׁשנה ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא מןֿהרגיל. ּבׁשּנּוי אּלא לקצרֹו מּתר ְְְְְִִִֵֶָָָָָָֻאין

תקצֹור" לא קציר ספיח "את d)יתעּלה: ,my)ּכּונתֹו אין , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ
הארץ ׁשּבת "והיתה אמר: ׁשּכבר לפי ּכלל יקצרּנּו ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא

לאכלה" e)לכם ,my)ּכדר ּתקצרּנּו לא ּכּונתֹו: אּלא , ְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּדבר ׁשּקֹוצר ּכמי אם ּכי ׁשנים, ׁשאר ּתבּואת ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשּקֹוצרים
ׁשּנבאר. ּכמֹו התּכֹוננּות, ּובלי הכנה ּבלי הפקר, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָׁשהּוא

ה'תשע"ב מנחםֿאב ה' שלישי יום

.‚Î¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ó˜ .„Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.‡Ï¯ .Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרכ"ג מהֿהּמצוה ּגם מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּכדר ׁשביעית ּבׁשנה מןֿהּפרֹות האילנֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּׁשּמצמיחים
ּכדי ׁשּנּוי ּבכ נעׂשה אּלא ּכלֿׁשנה, ּפרֹות אֹוספים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאנּו
"ואתֿעּנבי יתעּלה: אמרֹו והּוא הפקר, ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָלהראֹות

נזיר(ziriay zext el`e ,xwtd oeyln)"תבצר dk,לא `xwie) ְְִִֶֹֹ
(dהּפרּוׁש ּבא .(xda zyxt `xtq)ּתבצ "לא :ּכדר ר ְְִֵֶֶַָֹֹ

אֹותן קֹוצין אין ׁשביעית ׁשל ּתאנים אמרּו: מּכאן ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָהּבֹוצרים.
jkl)ּבמקצה creind mewna yeaiil oze` oighey oi`)אבל , ְְֲָָֻ

ּבגת ענבים ּדֹורכין ואין ּבחרּבה: הּוא oii)קֹוצה `ivedl), ְְְְְֲִִֵֶַָָֻ
ּובקטּבי ּבבד זיתים עֹוׂשין ואין ּבערבה; הּוא ּדֹור ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָֻאבל

(mizif oda yezkl oilibxy zenewn)ּומכניס הּוא ּכֹותׁש אבל :ְֲִֵַָ
dphw)לבֹודדה" dhgqn)עם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

ׁשביעית. ּבמּסכת ְְְִִֶֶֶֶַָָׁשּלפניה

― הקל"ד מהֿהּמצוה ּכל להפקיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָֹ
ּולהּתיר הּׁשמּטה, ּבׁשנת האדמה (xiwtdl)ּׁשהצמיחה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ

"והּׁשביעת יתעּלה: אמרֹו והּוא ׂשדֹותינּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּכלֿצמחי
וגֹו'" ּונטׁשּתּה i`)ּתׁשמטּנה ,bk zeny):הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְְְְְְִִֶַַָָָ

אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל והּזית הּכרם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ"והלא
ּכ ּבלאֿתעׂשה, עליו עֹוברין ּבעׂשה, ׁשהּוא מיחד ּכרם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמה
זה ּדבר וענין ּבלאֿתעׂשה". עליו עֹוברין ּבעׂשה ׁשהּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל
ּונטׁשּתּה" ּתׁשמטּנה "והּׁשביעת ׁשאמרֹו :ל ׁשאסּביר ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
ּותאנים ענבים הּׁשביעית: ּבּׁשנה ּכלֿהּצֹומח הפקרת ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּכֹולל
יֹוצא, וזּולתם. ּוׂשעֹורים וחּטים ורּמֹונים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָואפרסקים
ואמר: ּפרט אחרּֿכ עׂשה מצות ― הּכל ְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָֹׁשהׁשמטת
ּכל ּבכלל הם אּלּו והרי ."לזית לכרמ ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹ"ּכןּֿתעׂשה
ּבכרם הּזה הּצּוּוי ּבא לא אּלא ― מןֿהאדמה ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמהּֿׁשּצֹומח
על ּבמיחד הּכתּוב ּבהם ׁשהזהיר מּפני אּלא ּבמיחד, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻוזית
לא נזיר "ואתֿעּנבי אמרֹו: והּוא הּכרם ּתבּואת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאספת

d)תבצר" ,dk `xwie)מצות ― ׁשהפקרתֹו הּכרם ּכמֹו הּנה . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מניעתֹו מהֿ(xiwtdln)עׂשה, ּכל ּכ לאֿתעׂשה, ― ְֲֲִֵֶַַָָֹֹ

― ּבעׂשה ׁשהפקרתֹו ׁשּנתּבאר ׁשביעית ׁשנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּתצמיח
ּכדין הּזית ּדין יהיה ּכן אם ּבלאֿתעׂשה. מניעתֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּתהיה
ׁשוה. ּפרֹות ׁשאר ודין זית ודין ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּכרם
ׁשביעית ּגּדּולי ׁשהׁשמטת ― מהּֿׁשּקדם מּכל נתּבאר ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּנה

מ ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. ׁשביעית,מצות ּבמּסכת זֹו צוה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּבלבד. יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואינּה

― הקמ"א ּכספים,הּמצוה להׁשמיט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
ּכלֿהּמּׁשאֹות אמרֹו(zeaegd)ּכלֹומר והּוא הּׁשמּטה, ּבׁשנת ְְְְְִִַַַַַָָָָ

"יד ּתׁשמט אתֿאחי ל יהיה "ואׁשר eh,יתעּלה: mixac) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
(bהּׁשמּטה ּדבר "וזה ואמר: זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ

ידֹו" מּׁשה ּכלּֿבעל a)ׁשמֹוט ,my)ּבׁשּתי" הּתֹוספּתא: ּולׁשֹון , ְְְִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשמּטת ואחת קרקע ׁשמּטת אחת מדּבר: הּכתּוב ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָׁשמּטֹות
ּבזמן אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת אינּה זֹו ּכספים ּוׁשמּטת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכספים:
ּבכלֿ מןֿהּתֹורה נֹוהגת היא ואז נֹוהגת, קרקע ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשמּטת
מּמּסכת אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמקֹום".

ְִִׁשביעית.

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹ
אּלא הּׁשמּטה, ּבׁשנת החֹובֹות את מּלתּבע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
מּׁשה ּכלּֿבעל "ׁשמֹוט יתעּלה: אמרֹו והּוא לגמרי, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֻיׁשמטּו

ואתֿאחיו" אתֿרעהּו לאֿיּגׂש ּברעהּו יּׁשה אׁשר ,(my)ידֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
ׁשּיׁש ּבזמן יׂשראל ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוזה
זה ּדבר מּדרּבנן אבל הּיֹובל. ּכלֹומר: קרקע, ׁשמּטת ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשם
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― הקל"ה עבֹודתהּמצוה להׁשּבית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
"ּבחריׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָהאדמה

ּתׁשּבת" k`)ּובּקציר ,cl zeny)זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
לארץ" יהיה ׁשּבתֹון "ׁשּבת ואמר: ּפעמים dk,ּכּמה `xwie) ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָ

(cמּקדם הזּכרנּו ּוכבר ,(v dyr zevn)―(crw xeriy oldl) ְְְִִֶַָֹ
לברכה זכרֹונם ּדבריהם cere)את :ck zay)ׁשּבתֹון "האי : ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּבת הארץ "וׁשבתה עֹוד: יתעּלה ואמר הּוא". עׂשה ―ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָ
a)לה'" ,my)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

יׂשראל. ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ואינה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשביעית;

― ועׂשרים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ
אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה הארץ את מּלעבֹוד ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻׁשהזהרנּו

תזרע" לא ׂשד" c)יתעּלה: ,my)― זה על והעֹובר . ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָלֹוקה.

― הרכ"א אתֿהּמצוה מּלעבֹוד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֻ
לא וכרמ" יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהאילן

ּולׁשֹון(my)תזמר" מלקּות. חּיב ― זה על העֹובר וגם . ְְְְִֵֶַַַַָָֹ
xda)ספרא zyxt zligz)היּו ּבּכלל והּזמיר "הּזרע : ְְְְִִֶַַַַָָָ

`ly illkd xeqi`a milelk xak dxinfde drixfd zek`ln)

(ziriaya cearlּזרע מה אליהם, להּקיׁש יצאּו? ולּמה ,ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
אין אני אף ּובאילן, ּבארץ עבֹודה ׁשהם מיחדים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּוזמיר
נתּבארּו ּוכבר ּובאילן". ּבארץ עבֹודה ׁשהּוא ּדבר אּלא ְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָָָָָָלי

ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְִִִִֵֶֶַַָּגם

― הרכ"ב מהֿהּמצוה מּלקצֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשאנּו ּכדר הּׁשביעית ּבּׁשנה מעצמּה האדמה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּׁשהצמיחה
מעבֹודת הזהרנּו ׁשאנּו זה, ּדבר ּוּפרּוׁש ּכלֿׁשנה. ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻקֹוצרים
והּדבר לעיל. ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּׁשמּטה, ועבֹודת ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהאדמה
והּוא הּׁשּׁשית ּבּׁשנה ּבּה מּמהּֿׁשּנזרע האדמה ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשהצמיחה

לאכלֹו מּתר ספיח dxezd)הּנקרא: on)אבל ׁשביעית, ּבׁשנה ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא מןֿהרגיל. ּבׁשּנּוי אּלא לקצרֹו מּתר ְְְְְִִִֵֶָָָָָָֻאין

תקצֹור" לא קציר ספיח "את d)יתעּלה: ,my)ּכּונתֹו אין , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ
הארץ ׁשּבת "והיתה אמר: ׁשּכבר לפי ּכלל יקצרּנּו ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא

לאכלה" e)לכם ,my)ּכדר ּתקצרּנּו לא ּכּונתֹו: אּלא , ְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּדבר ׁשּקֹוצר ּכמי אם ּכי ׁשנים, ׁשאר ּתבּואת ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשּקֹוצרים
ׁשּנבאר. ּכמֹו התּכֹוננּות, ּובלי הכנה ּבלי הפקר, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָׁשהּוא

ה'תשע"ב מנחםֿאב ה' שלישי יום

.‚Î¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ó˜ .„Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.‡Ï¯ .Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרכ"ג מהֿהּמצוה ּגם מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּכדר ׁשביעית ּבׁשנה מןֿהּפרֹות האילנֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּׁשּמצמיחים
ּכדי ׁשּנּוי ּבכ נעׂשה אּלא ּכלֿׁשנה, ּפרֹות אֹוספים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאנּו
"ואתֿעּנבי יתעּלה: אמרֹו והּוא הפקר, ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָלהראֹות

נזיר(ziriay zext el`e ,xwtd oeyln)"תבצר dk,לא `xwie) ְְִִֶֹֹ
(dהּפרּוׁש ּבא .(xda zyxt `xtq)ּתבצ "לא :ּכדר ר ְְִֵֶֶַָֹֹ

אֹותן קֹוצין אין ׁשביעית ׁשל ּתאנים אמרּו: מּכאן ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָהּבֹוצרים.
jkl)ּבמקצה creind mewna yeaiil oze` oighey oi`)אבל , ְְֲָָֻ

ּבגת ענבים ּדֹורכין ואין ּבחרּבה: הּוא oii)קֹוצה `ivedl), ְְְְְֲִִֵֶַָָֻ
ּובקטּבי ּבבד זיתים עֹוׂשין ואין ּבערבה; הּוא ּדֹור ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָֻאבל

(mizif oda yezkl oilibxy zenewn)ּומכניס הּוא ּכֹותׁש אבל :ְֲִֵַָ
dphw)לבֹודדה" dhgqn)עם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

ׁשביעית. ּבמּסכת ְְְִִֶֶֶֶַָָׁשּלפניה

― הקל"ד מהֿהּמצוה ּכל להפקיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָֹ
ּולהּתיר הּׁשמּטה, ּבׁשנת האדמה (xiwtdl)ּׁשהצמיחה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ

"והּׁשביעת יתעּלה: אמרֹו והּוא ׂשדֹותינּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּכלֿצמחי
וגֹו'" ּונטׁשּתּה i`)ּתׁשמטּנה ,bk zeny):הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְְְְְְִִֶַַָָָ

אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל והּזית הּכרם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ"והלא
ּכ ּבלאֿתעׂשה, עליו עֹוברין ּבעׂשה, ׁשהּוא מיחד ּכרם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמה
זה ּדבר וענין ּבלאֿתעׂשה". עליו עֹוברין ּבעׂשה ׁשהּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל
ּונטׁשּתּה" ּתׁשמטּנה "והּׁשביעת ׁשאמרֹו :ל ׁשאסּביר ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
ּותאנים ענבים הּׁשביעית: ּבּׁשנה ּכלֿהּצֹומח הפקרת ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּכֹולל
יֹוצא, וזּולתם. ּוׂשעֹורים וחּטים ורּמֹונים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָואפרסקים
ואמר: ּפרט אחרּֿכ עׂשה מצות ― הּכל ְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָֹׁשהׁשמטת
ּכל ּבכלל הם אּלּו והרי ."לזית לכרמ ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹ"ּכןּֿתעׂשה
ּבכרם הּזה הּצּוּוי ּבא לא אּלא ― מןֿהאדמה ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמהּֿׁשּצֹומח
על ּבמיחד הּכתּוב ּבהם ׁשהזהיר מּפני אּלא ּבמיחד, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻוזית
לא נזיר "ואתֿעּנבי אמרֹו: והּוא הּכרם ּתבּואת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאספת

d)תבצר" ,dk `xwie)מצות ― ׁשהפקרתֹו הּכרם ּכמֹו הּנה . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מניעתֹו מהֿ(xiwtdln)עׂשה, ּכל ּכ לאֿתעׂשה, ― ְֲֲִֵֶַַָָֹֹ

― ּבעׂשה ׁשהפקרתֹו ׁשּנתּבאר ׁשביעית ׁשנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּתצמיח
ּכדין הּזית ּדין יהיה ּכן אם ּבלאֿתעׂשה. מניעתֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּתהיה
ׁשוה. ּפרֹות ׁשאר ודין זית ודין ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּכרם
ׁשביעית ּגּדּולי ׁשהׁשמטת ― מהּֿׁשּקדם מּכל נתּבאר ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּנה

מ ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. ׁשביעית,מצות ּבמּסכת זֹו צוה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּבלבד. יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואינּה

― הקמ"א ּכספים,הּמצוה להׁשמיט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
ּכלֿהּמּׁשאֹות אמרֹו(zeaegd)ּכלֹומר והּוא הּׁשמּטה, ּבׁשנת ְְְְְִִַַַַַָָָָ

"יד ּתׁשמט אתֿאחי ל יהיה "ואׁשר eh,יתעּלה: mixac) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
(bהּׁשמּטה ּדבר "וזה ואמר: זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ

ידֹו" מּׁשה ּכלּֿבעל a)ׁשמֹוט ,my)ּבׁשּתי" הּתֹוספּתא: ּולׁשֹון , ְְְִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשמּטת ואחת קרקע ׁשמּטת אחת מדּבר: הּכתּוב ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָׁשמּטֹות
ּבזמן אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת אינּה זֹו ּכספים ּוׁשמּטת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכספים:
ּבכלֿ מןֿהּתֹורה נֹוהגת היא ואז נֹוהגת, קרקע ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשמּטת
מּמּסכת אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמקֹום".

ְִִׁשביעית.

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹ
אּלא הּׁשמּטה, ּבׁשנת החֹובֹות את מּלתּבע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
מּׁשה ּכלּֿבעל "ׁשמֹוט יתעּלה: אמרֹו והּוא לגמרי, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֻיׁשמטּו

ואתֿאחיו" אתֿרעהּו לאֿיּגׂש ּברעהּו יּׁשה אׁשר ,(my)ידֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
ׁשּיׁש ּבזמן יׂשראל ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוזה
זה ּדבר מּדרּבנן אבל הּיֹובל. ּכלֹומר: קרקע, ׁשמּטת ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשם
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ׁשעברה החֹוב לתּבֹוע ואסּור ּובכלֿזמן ּבכלֿמקֹום ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָחֹובה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יּׁשמט. אּלא ׁשביעית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָעליו

ׁשביעית. מּסכת ְְִִֶֶַּבסֹוף

― הרל"א מּלהלותהּמצוה מּלהּמנע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשהּכתּוב לפי החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא הּׁשמּטה ּבגלל לזה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹזה
ּדבר ּפןֿיהיה ל "הּׁשמר ואמר: הּמחׁשבה מּזאת ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהזהיר

h)וגֹו'" ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my),ּבלאֿתעׂשה ― "הּׁשמר : ְְְְֲִִֵֶֶַָֹ
ּבאּו אּלּו לאוין ׁשני ּכלֹומר: ּבלאֿתעׂשה", ― ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹּפןֿיהיה

לחּזּוק. זה אחר זה זה, ְְְִִֶֶֶַַָּבענין

ה'תשע"ב מנחםֿאב ו' רביעי יום

.ÊÏ˜ .ÂÏ˜ .Ó˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÎ¯ .‰Î¯ .„Î¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הק"מ מעתהּמצוה אתֿהּׁשנים לסּפֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשנת עד ׁשנים ׁשבע ―ׁשבע ּבּה והחזקנּו הארץ על ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמׁשלנּו
מסּורה היא ׁשמּטה, ׁשני ספירת ּכלֹומר: זֹו, ּומצוה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהּיֹובל.
ׁשנה ׁשּסֹופרים הם ׁשהם ּגדֹולה, סנהדרי ּכלֹומר: ּדין, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלבית
מֹונה מּמּנּו ואחד ׁשּכלֿאחד ּכדר הּׁשנים, מחמּׁשים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשנה
ׁשּבתת ׁשבע ל "וספרּת יתעּלה: אמרֹו והּוא העמר, ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹימי

וגֹו'" g)ׁשנים ,dk `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(xda zyxt)יכֹול" : ְְְִִָָָ
זֹו אחר זֹו ׁשמּטים ׁשבע zeccea)יסּפר mipy xetql ila)ויעׂשה ְְְֲִִִֶֶַַַַֹ

ּפעמים" ׁשבע ׁשנים "ׁשבע לֹומר: ּתלמּוד הא(my)יֹובל? , ְְִִֵֶֶַַַַָָָ
ּכתּובים ׁשני ׁשּיאמרּו `zעד cg` miaezkd ipy enilyiy cr) ְְְִֵֶַֹ

(devna xg` hxt siqei cg` lky ,ipyd,"ׁשמעינן לא לאו ואם ;ְְִִַָָָ
מּׁשני אּלא עׂשּיתּה איכּות ּתּׂשג לא זֹו מצוה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּכלֹומר:
הּׂשמּטין ּגם ונמנה לבּדן הּׁשנים ׁשּנמנה הינּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכתּובים,
ּכתּובים, מּׁשני אּלא יּׂשג לא זה ׁשענין ׁשאמר, ּכיון ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻעּמהן.
מצות, ׁשּתי היּו אּלּו ּכי אחת. מצוה ּבהחלט ׁשהיא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמׁשמע
'עד אֹומר היה לא ― ׁשמּטין ּומנין ׁשנים מנין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹּכלֹומר:

ּכ ּכי ּכתּובין', ׁשני Ðllk)ׁשּיאמרּו jxcaÐ)ּכתּובים מּׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶָֹ
ׁשּלּה. מּכתּוב ּומצוה ּכלֿמצוה וכן מצות, ּכלֿׁשּתי ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹנלמדֹות
אּלא ּכתּובים" ׁשני ׁשּיאמרּו עד "הא אֹומרים אין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹּולעֹולם
ּכתּובים, מּׁשני אּלא ּדיניה ידיעת נׁשלמת ׁשּלא אחת, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבמצוה

הּכתּו ּבֹו ׁשאמר הּבכֹור לי"ּכמֹו רחם "ּכלּֿפטר cl,ב: zeny) ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָ
(hiּבין זכר ּבין ― לה' ׁשהּבכֹור מֹורה, לבּדֹו זה ּכתּוב ּכי ,ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

לה'" "הּזכרים אחר, ּכתּוב ּובא ― ai)נקבה ,bi my)ּופסּוק , ְְִֵֵַַַָָָָָ
אבל ּפׁשּוט. ּבין ּבכֹור ―ּבין לה' ׁשּכלֿזכר מֹורה, לבּדֹו ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָזה
ּבלבד זכר ּבכֹור ׁשהּוא הּמצוה, ענין הּׂשג הּכתּובים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמּׁשני

ּבּמכלּתא. ׁשּבארּו ְְְֲִֵֶַָּכמֹו

― הקל"ו ׁשנתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ
ּכמֹו האדמה עבֹודת ּבּה להׁשּבית ּכלֹומר: ְְְְֲֲֲִִִַַַַָָָָהחמּׁשים,
החמּׁשים ׁשנת את "וקּדׁשּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּבּׁשמּטה.

i)ׁשנה" ,dk `xwie)אמרּו ּובפרּוׁש ,(xda zyxt `xtq): ְְֵָָָ
הׁשוה ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ּבּׁשביעית, ׁשּנאמר ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ"ּכׁשם

ּכמֹו ּבלאו, ּביניהם הּכתּוב ׁשהׁשוה ּכׁשם ּבעׂשה, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּביניהם
ckx)ׁשאבאר dyrz `l)ׁשמּטה ּוׁשנת יֹובל ׁשנת ודיני . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשוים. ― ּכלֿהּצֹומח והפקרת האדמה עבֹודת ְְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָָָָּבהׁשּבתת
האּלה הּדברים gnevd)ואתֿׁשני zxwtde ,dceard zzayd) ְְְִֵֵֶֶַָָ

ּוכבר ׁשנה". החמּׁשים ׁשנת את "וקּדׁשּתם אמרֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּכֹולל
ּפרֹותיהן ׁשּיהיּו ּבהן, הּקדּׁשה ׁשענין הּכתּוב, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבאר
לכם ּתהיה קדׁש היא יֹובל "ּכי ואמר: הפקר. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּותבּואתן

אתּֿתבּואתּה" ּתאכלּו ai)מןֿהּׂשדה ,my)אינֹו זה יֹובל . ְְִֵֵֶֶֶַָָָֹ
יֹוׁשב וׁשבט ּכלֿׁשבט ׁשּיהא ּובתנאי ּבארץ, אּלא ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָנֹוהג
יהיּו ולא יׂשראל מארץ ׁשּלֹו ּבחלק ּכלֹומר: ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּבמקֹומֹו,

ּבזה. זה ְִֶֶָָֹמערבין

― הקל"ז ּבעׂשרההּמצוה ּבּׁשֹופר לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ
זֹו ׁשנה ׁשל laei)ּבתׁשרי ly)על ּבכלֿארצנּו ּולהכריז ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ּדמים, ּבלי לחפׁשי, עברי ּכלֿעבד ויציאת לעבדים ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָחרּות
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, עׂשרה ּכלֹומר: זה, ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָּביֹום
ּביֹום לחדׁש ּבעׂשֹור הּׁשבעי ּבחדׁש ּתרּועה ׁשֹופר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ"והעברּת

ּבכלֿארצכם" ׁשֹופר ּתעבירּו h)הּכּפרים ,my):ואמר , ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֻ
לכלֿיׁשביה" ּבארץ ּדרֹור i)"ּוקראתם ,my)נתּבאר ּוכבר , ְְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָ

(:ek dpyd y`x)לתקיעה הּׁשנה לראׁש הּיֹובל ְְִִֵֶֶַַָָָָֹׁש'ּׁשוה
ּבמּסכת הּׁשנה ראׁש ּתקיעֹות ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹולברכֹות'.
לפרסּום אּלא אינה ּבּיֹובל זֹו ׁשּתקיעה וידּוע, הּׁשנה. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹראׁש
"ּוקראתם אמרֹו: והּוא מןֿההכרזה, חלק וׁשהיא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהחרּות,
ׁשהן הּׁשנה, ראׁש ּתקיעֹות ּכענין ענינּה ואין ּבארץ": ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּדרֹור
ׁשּבארנּו. ּכמֹו העבדים, לׁשחרּור ואּלה ה'", לפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ"זּכרֹון

― הרכ"ד הארץהּמצוה עבֹודת על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
תזרעּו" "לא ּבּה: אמרֹו והּוא הּיֹובל, i`)ּבׁשנת ,my)ּכמֹו , ְְְְְִִֵַַָָָֹ

ׁשאסּורה ּוכׁשם תזרע". לא ׂשד" ּבּׁשמּטה: ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשאמר
הּיֹובל, ּכ האילן, עבֹודת ּבין הארץ עבֹודת ּבין ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבּׁשמּטה

ּכללי ּבלׁשֹון תזרעּו", "לא אמר ּולפיכod `id drixf oeyl) ְְְְִִִַָָָָָֹ
(oli`d zceara ode ux`d zcearaוגם והאילן. הארץ לכלֹול ,ְְְִִֶַָָָָ

לֹוקה. ― זה על ֵֶֶַָהעֹובר

― הרכ"ה ספיחיהּמצוה מּלקצֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשנים, ּכׁשאר יֹובל akx)ׁשנת dyrz `l) ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אתֿ תקצרּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹּבׁשנה
i`)ספיחיה" ,my). ְִֶָ

― הרכ"ו מּלאסֹוףהּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשאר אֹוספים ׁשאנּו ּכדר הּיֹובל ּבׁשנת האילן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרֹות

אתֿנזריה" תבצרּו "ולא אמרֹו: והּוא ּכדר(my)הּׁשנים, , ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹ
bkx)ׁשּבארנּו dyrz `l)ּובספרא ׁשביעית. (zyxtּבׁשנה ְְְְְִִִֵֶַָָָ
(my xdaׁשּנאמרּו ּכׁשם ― תבצרּו ולא תקצרּו "לא ְְְְְְְְֱִִֵֶֶָֹֹאמרּו:

ּבכלֿהּלאוין ׁשהּדין ּכלֹומר: ּבּיֹובל", נאמר ּכ ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבּׁשביעית,
אּלא חֹובה אינם ּכּלם והּיֹובל הּׁשמּטה ודיני ׁשוה. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהאּלה

יׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ
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― הקל"ח ּכלֿהּקרקעֹותהּמצוה ׁשּיחזרּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָ
ידי מּתחת ויצאּו לבעליהם, ― זֹו ּבׁשנה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָהּמכּורים
ארץ "ּובכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּדמים. ּבלי ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹהּקֹונים,

לארץ" ּתּתנּו ּגאּלה ck)אחּזתכם ,dk `xwie),לנּו ּובאר . ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻֻ
הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ואמר: זֹו ּבׁשנה ּתהיה זֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּגאּלה

אלֿאחּזתֹו" איׁש bi)ּתׁשבּו ,my)ּבדיני הּכתּוב עסק ּוכבר . ְְֲִִֵֶַַָָָָָֻֻ
הּוא אם הּקֹונה, עם הּמֹוכר ּדין יהיה אי ּובאר זֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָמצוה
ׁשנת ׁשּתחּול קדם הּמכּורה אתֿאדמתֹו לפּדֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹרֹוצה
מחּוץ ׁשהן לקרקעֹות מיחד זה ׁשּדין ּגםּֿכן ּובאר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּיֹובל.
― ּבּכפרים הּבנּוים והּבּתים וׁשהחצרֹות הערים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָלחֹומת
הּׂשדֹות ּכדין ּדינם הרי לחֹומה, מּבפנים נבנּו ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכיון
"עלֿ הּכתּוב: אמר ׁשעליהם החצרים ּבּתי והם ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּגּנֹות.

יצא" ּובּיבל ּתהיהּֿלֹו ּגאּלה יחׁשב הארץ l`)ׂשדה ,my) ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבערכים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו hk:)ּוכבר oikxr)היא וגם . ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּובזמן יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאינה

―הּמ הרכ"ז אדמֹותינּוצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
תּמכר לא "והארץ אמרֹו: והּוא לצמיתּות, ּכנען ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבארץ

bk)לצמתת" ,my)ערכין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲֲִִִִִִֵָָָָֻ
(jli`e ,hk).

― הקל"ט הּקניניםהּמצוה ּפדּית ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ּבלבד, אחת ׁשנה לסֹוף עד עיר, לחֹומת מּבפנים ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָהּמכּורים
והּוא ּבּיֹובל, יצאּו ולא הּקֹונה ּבידי יתקּימּו הּׁשנה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואחרי
וגֹו'" חֹומה עיר ּביתֿמֹוׁשב ימּכר ּכי "ואיׁש יתעּלה: ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹאמרֹו

(hk ,my)נתּבארּו ּוכבר חֹומה. ערי ּבּתי ּדין היא זֹו ּומצוה ,ְְְֲִִִִֵֵָָָָָָ
ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה אּלא(l`:)ּדיני נֹוהגת אינּה והיא : ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ֶָָּבארץ.
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― הקס"ט מּלקחתהּמצוה לוי ּכלֿׁשבט ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
יׂשראל ּבארץ mihayd)חלק x`yl dwlgpy)אמרֹו והּוא , ְְְְִֵֵֶֶֶָָ

חלק לוי ּכלֿׁשבט הלוּים לּכהנים "לאֿיהיה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹיתעּלה:
`)ונחלה" ,gi mixac). ְֲַָ

― וׁשבעים מאה הּמׁשלימה עֹודהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
ּכּבּוׁש ּבׁשעת ׁשּבֹוזזים ּבּבּזה חלק מּלקחת לוי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכלֿׁשבט
הלוּים לּכהנים "לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹארץ

ספרי ּולׁשֹון ונחלה". חלק לוי my)ּכלֿׁשבט mihtey zyxt): ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָ
עלי להקׁשֹות ל אפׁשר ּבארץ". ונחלה ּבּבּזה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ"חלק
והם: מצות, ׁשּתי אּלּו ענינים ׁשני מנית לּמה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹולֹומר:

ּבּבּזה, חלק מּלקחת והאזהרה ּבארץ חלק מּלקחת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָהאזהרה
ׁשהקּדמּת ׁשּבכללּות לאו זה והרי אחד ּבלאו הם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהלא

(iriyzd llkd lirl Ð dncwda zazk)לאו נמנה ְִֶֶָׁשהּוא
לאֿיהיהֿ "ונחלה ואמר: זה לאו נתחּלק ׁשּכבר ּדע ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד?

a)ּלֹו" ,my):מהם האחד ׁשמֹות, ּבׁשני לאוין ׁשני הם והרי ,ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
האזהרה והּוא ונחלה" חלק הלוּים לּכהנים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ"לאֿיהיה

הארץ ּבבּזת חלק weqtay)מּלקחת "wlg" dlindn zcnlpe), ְִִֵֶֶַַַָָָ
חלק מּלקחת האזהרה לאֿיהיהּֿלֹו", "ונחלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוהּׁשני:
עצמם אּלּו ענינים ׁשני על הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבארץ.
תנחל לא "ּבארצם לאהרן: יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָֹֹֹּבּכהנים,

ּבתֹוכם" ל לאֿיהיה k)וחלק ,gi xacna)הּפרּוׁש ּובא ,ixtq) ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ
(my gxw zyxtחּלּוק ּבׁשעת ― תנחל" לא "ּבארצם :ְְְְִִִַַָָֹ

ואּולי ּבּבּזה". ― ּבתֹוכם" לאֿיהיהֿל "וחלק ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹהארץ:
מצות ׁשּתי ּבּכהנים הּנזּכרים האּלה הּלאוין ׁשּׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּתחׁשֹוב

למנֹותם ראּוי ּולפיכiel hay x`yae ,mnvrÎipta mipdka) ְְִִָָָ
(mnvrÎiptaּֿכל" ּכללי: ּבאפן ּבא ׁשהּלאו ׁשּכיון ּדע ―ְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבּכהנים ּכפלֹו ואמנם ּבּכלל הּכהנים נכנסּו הרי לוי", ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשבט
swez)לחּזּוק xzil)והּפרט מןֿהּכלל לזה ּכלֿהּדֹומה וכן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

הּׂשג ׁשּלא ּכיון הּדין, להׁשלמת אֹו לחּזּוק אּלא נכּפל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאינֹו
לאהרן: אמרֹו מנינּו ואּלּו האחד. מןֿהּלאו ּבׁשלמּות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּדין
על נֹוסף ּבתֹוכם" ל לאֿיהיה וחלק תנחל לא ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ"ּבארצם
למנֹות נצטר אז ּכי וגֹו', הלוּים" לּכהנים "לאֿיהיה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֹֹאמרֹו:

הּזה ההּקׁש ef)לפי d`eeyd)והחללה הּגרּוׁשה אּסּור ּבעצמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
הּלאוין ׁשלׁשה על נֹוסף לאוין ׁשלׁשה ּגדֹול ּכהן על ְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹֹֹוהּזֹונה
יאמר ואם הדיֹוט. ּבין ּגדֹול ּבין ּבכלל, ּבכלּֿכהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשּבאּו
יהיה ׁשּבהכרח לֹו: נאמר למנֹות, צרי ּבאמת ׁשּכ ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהאֹומר:
ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום אחת ׁשּתים: חּיב ּבגרּוׁשה ּגדֹול ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּכהן
והיא ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום והּׁשנּיה: לֹו, אסּורה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹוהּגרּוׁשה
ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ― אחר ּבלאו עֹוד עליו ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָאסּורה

הּכללי(fr.)קּדּוׁשין ׁשהּלאו נמצא אחת. אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ענין ּבאֹותֹו ׁשּיבֹוא אחר וכלֿלאו ׁשּנמנה הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבלבד
הענין, להׁשלמת אֹו ּדין, איזה ללּמד אּלא אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבפרטּות
ּומןֿהּסּוג אּלּו. מּמצות קס"ה קס"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּכדר

ּבעצמֹו df)הּזה beqn ztqep dnbec)ֿאת ׁשהזהיר האזהרה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָ
יגּלחּו לא זקנם ּופאת ּבראׁשם קרחה ׁשּלאֿיקרחּו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹֹהּכהנים

ׂשרטת יׂשרטּו לא d)ּובבׂשרם ,`k `xwie)לאוין ּוׁשלׁשה , ְְְְִִִֶָָָָָָֹֹ
"לא ואמר: ּבכלל לכלֿיׂשראל קדמּו ּכבר ּבעצמם ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֹאּלּו

תׁשחית" ולא ראׁשכם ּפאת fk)תּקפּו ,hi my)ולאֿתׂשימּו" , ְְְְְִִִֶַַַָֹֹֹ
למת" עיניכם ּבין `)קרחה ,ci mixac)לא לנפׁש "וׂשרט ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

ּבבׂשרכם" gk)תּתנּו ,hi `xwie)להׁשלמת ּבּכהנים ונכּפלּו , ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָֹ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבלבד, ּדיני(k.)הּדין ּכׁשּנתּבארּו : ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ולא ּבּכהנים מיחדים לאוין היּו ואּלּו האּלה; הּמצות ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹֹֻׁשלׁש
הּכהן היה אז ּכי נפרדֹות, מצות היּו אּלא ּדין להׁשלמת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹהיּו
ׁשהּוא מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשּתי מהם ּכלֿמעׂשה על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֻחּיב
מלקּות אּלא ּכן, הּדבר ואין ― ּכהן ׁשהּוא ּומּׁשּום ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיׂשראלי
והבן ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו יׂשראל, ּכׁשאר ּבלבד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאחת

ודעהּו. זה ְְֵֶָָּכלל
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ה'תשע"ב מנחםֿאב ז' חמישי יום

.ÁÏ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ËÏ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÊÎ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקל"ח ּכלֿהּקרקעֹותהּמצוה ׁשּיחזרּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָ
ידי מּתחת ויצאּו לבעליהם, ― זֹו ּבׁשנה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָהּמכּורים
ארץ "ּובכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּדמים. ּבלי ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹהּקֹונים,

לארץ" ּתּתנּו ּגאּלה ck)אחּזתכם ,dk `xwie),לנּו ּובאר . ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻֻ
הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ואמר: זֹו ּבׁשנה ּתהיה זֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּגאּלה

אלֿאחּזתֹו" איׁש bi)ּתׁשבּו ,my)ּבדיני הּכתּוב עסק ּוכבר . ְְֲִִֵֶַַָָָָָֻֻ
הּוא אם הּקֹונה, עם הּמֹוכר ּדין יהיה אי ּובאר זֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָמצוה
ׁשנת ׁשּתחּול קדם הּמכּורה אתֿאדמתֹו לפּדֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹרֹוצה
מחּוץ ׁשהן לקרקעֹות מיחד זה ׁשּדין ּגםּֿכן ּובאר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּיֹובל.
― ּבּכפרים הּבנּוים והּבּתים וׁשהחצרֹות הערים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָלחֹומת
הּׂשדֹות ּכדין ּדינם הרי לחֹומה, מּבפנים נבנּו ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכיון
"עלֿ הּכתּוב: אמר ׁשעליהם החצרים ּבּתי והם ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּגּנֹות.

יצא" ּובּיבל ּתהיהּֿלֹו ּגאּלה יחׁשב הארץ l`)ׂשדה ,my) ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבערכים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו hk:)ּוכבר oikxr)היא וגם . ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּובזמן יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאינה

―הּמ הרכ"ז אדמֹותינּוצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
תּמכר לא "והארץ אמרֹו: והּוא לצמיתּות, ּכנען ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבארץ

bk)לצמתת" ,my)ערכין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲֲִִִִִִֵָָָָֻ
(jli`e ,hk).

― הקל"ט הּקניניםהּמצוה ּפדּית ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ּבלבד, אחת ׁשנה לסֹוף עד עיר, לחֹומת מּבפנים ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָהּמכּורים
והּוא ּבּיֹובל, יצאּו ולא הּקֹונה ּבידי יתקּימּו הּׁשנה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואחרי
וגֹו'" חֹומה עיר ּביתֿמֹוׁשב ימּכר ּכי "ואיׁש יתעּלה: ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹאמרֹו

(hk ,my)נתּבארּו ּוכבר חֹומה. ערי ּבּתי ּדין היא זֹו ּומצוה ,ְְְֲִִִִֵֵָָָָָָ
ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה אּלא(l`:)ּדיני נֹוהגת אינּה והיא : ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ֶָָּבארץ.

ה'תשע"ב מנחםֿאב ח' שישי יום

.Ú˜ .ËÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםחמישיֿשישיז'ֿח'מנחםֿאב

.Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÁÎ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ט מּלקחתהּמצוה לוי ּכלֿׁשבט ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
יׂשראל ּבארץ mihayd)חלק x`yl dwlgpy)אמרֹו והּוא , ְְְְִֵֵֶֶֶָָ

חלק לוי ּכלֿׁשבט הלוּים לּכהנים "לאֿיהיה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹיתעּלה:
`)ונחלה" ,gi mixac). ְֲַָ

― וׁשבעים מאה הּמׁשלימה עֹודהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
ּכּבּוׁש ּבׁשעת ׁשּבֹוזזים ּבּבּזה חלק מּלקחת לוי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכלֿׁשבט
הלוּים לּכהנים "לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹארץ

ספרי ּולׁשֹון ונחלה". חלק לוי my)ּכלֿׁשבט mihtey zyxt): ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָ
עלי להקׁשֹות ל אפׁשר ּבארץ". ונחלה ּבּבּזה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ"חלק
והם: מצות, ׁשּתי אּלּו ענינים ׁשני מנית לּמה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹולֹומר:

ּבּבּזה, חלק מּלקחת והאזהרה ּבארץ חלק מּלקחת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָהאזהרה
ׁשהקּדמּת ׁשּבכללּות לאו זה והרי אחד ּבלאו הם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהלא

(iriyzd llkd lirl Ð dncwda zazk)לאו נמנה ְִֶֶָׁשהּוא
לאֿיהיהֿ "ונחלה ואמר: זה לאו נתחּלק ׁשּכבר ּדע ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד?

a)ּלֹו" ,my):מהם האחד ׁשמֹות, ּבׁשני לאוין ׁשני הם והרי ,ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
האזהרה והּוא ונחלה" חלק הלוּים לּכהנים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ"לאֿיהיה

הארץ ּבבּזת חלק weqtay)מּלקחת "wlg" dlindn zcnlpe), ְִִֵֶֶַַַָָָ
חלק מּלקחת האזהרה לאֿיהיהּֿלֹו", "ונחלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוהּׁשני:
עצמם אּלּו ענינים ׁשני על הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבארץ.
תנחל לא "ּבארצם לאהרן: יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָֹֹֹּבּכהנים,

ּבתֹוכם" ל לאֿיהיה k)וחלק ,gi xacna)הּפרּוׁש ּובא ,ixtq) ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ
(my gxw zyxtחּלּוק ּבׁשעת ― תנחל" לא "ּבארצם :ְְְְִִִַַָָֹ

ואּולי ּבּבּזה". ― ּבתֹוכם" לאֿיהיהֿל "וחלק ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹהארץ:
מצות ׁשּתי ּבּכהנים הּנזּכרים האּלה הּלאוין ׁשּׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּתחׁשֹוב

למנֹותם ראּוי ּולפיכiel hay x`yae ,mnvrÎipta mipdka) ְְִִָָָ
(mnvrÎiptaּֿכל" ּכללי: ּבאפן ּבא ׁשהּלאו ׁשּכיון ּדע ―ְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבּכהנים ּכפלֹו ואמנם ּבּכלל הּכהנים נכנסּו הרי לוי", ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשבט
swez)לחּזּוק xzil)והּפרט מןֿהּכלל לזה ּכלֿהּדֹומה וכן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

הּׂשג ׁשּלא ּכיון הּדין, להׁשלמת אֹו לחּזּוק אּלא נכּפל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאינֹו
לאהרן: אמרֹו מנינּו ואּלּו האחד. מןֿהּלאו ּבׁשלמּות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּדין
על נֹוסף ּבתֹוכם" ל לאֿיהיה וחלק תנחל לא ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ"ּבארצם
למנֹות נצטר אז ּכי וגֹו', הלוּים" לּכהנים "לאֿיהיה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֹֹאמרֹו:

הּזה ההּקׁש ef)לפי d`eeyd)והחללה הּגרּוׁשה אּסּור ּבעצמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
הּלאוין ׁשלׁשה על נֹוסף לאוין ׁשלׁשה ּגדֹול ּכהן על ְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹֹֹוהּזֹונה
יאמר ואם הדיֹוט. ּבין ּגדֹול ּבין ּבכלל, ּבכלּֿכהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשּבאּו
יהיה ׁשּבהכרח לֹו: נאמר למנֹות, צרי ּבאמת ׁשּכ ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהאֹומר:
ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום אחת ׁשּתים: חּיב ּבגרּוׁשה ּגדֹול ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּכהן
והיא ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום והּׁשנּיה: לֹו, אסּורה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹוהּגרּוׁשה
ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ― אחר ּבלאו עֹוד עליו ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָאסּורה

הּכללי(fr.)קּדּוׁשין ׁשהּלאו נמצא אחת. אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ענין ּבאֹותֹו ׁשּיבֹוא אחר וכלֿלאו ׁשּנמנה הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבלבד
הענין, להׁשלמת אֹו ּדין, איזה ללּמד אּלא אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבפרטּות
ּומןֿהּסּוג אּלּו. מּמצות קס"ה קס"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּכדר

ּבעצמֹו df)הּזה beqn ztqep dnbec)ֿאת ׁשהזהיר האזהרה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָ
יגּלחּו לא זקנם ּופאת ּבראׁשם קרחה ׁשּלאֿיקרחּו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹֹהּכהנים

ׂשרטת יׂשרטּו לא d)ּובבׂשרם ,`k `xwie)לאוין ּוׁשלׁשה , ְְְְִִִֶָָָָָָֹֹ
"לא ואמר: ּבכלל לכלֿיׂשראל קדמּו ּכבר ּבעצמם ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֹאּלּו

תׁשחית" ולא ראׁשכם ּפאת fk)תּקפּו ,hi my)ולאֿתׂשימּו" , ְְְְְִִִֶַַַָֹֹֹ
למת" עיניכם ּבין `)קרחה ,ci mixac)לא לנפׁש "וׂשרט ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

ּבבׂשרכם" gk)תּתנּו ,hi `xwie)להׁשלמת ּבּכהנים ונכּפלּו , ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָֹ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבלבד, ּדיני(k.)הּדין ּכׁשּנתּבארּו : ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ולא ּבּכהנים מיחדים לאוין היּו ואּלּו האּלה; הּמצות ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹֹֻׁשלׁש
הּכהן היה אז ּכי נפרדֹות, מצות היּו אּלא ּדין להׁשלמת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹהיּו
ׁשהּוא מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשּתי מהם ּכלֿמעׂשה על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֻחּיב
מלקּות אּלא ּכן, הּדבר ואין ― ּכהן ׁשהּוא ּומּׁשּום ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיׂשראלי
והבן ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו יׂשראל, ּכׁשאר ּבלבד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאחת

ודעהּו. זה ְְֵֶָָּכלל
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― הקפ"ג לדּורהּמצוה ללוּים ערים לּתן ׁשּנּצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּכיון ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבהן,

לׁשבת" ערים וגֹו' ללוּים a)"ונתנּו ,dl xacna)ערים וגם . ְְְְְִִִִֶַַָָָָָ
מקלט ערי הן הלוּים, ערי ּכלֹומר: ytpאּלּו, bxeddy) ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ

d l`eb ly eznwp iptn my oben dbbya(mcּבּתנאים ְְְִַָוקֹולטֹות
ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו להן, .(e.)המיחדים ְְְְִִֵֶֶַַָָָֻ

― הרכ"ח מגרׁשיהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
יּמכר" לא עריהם מגרׁש "ּוׂשדה אמרֹו: והּוא (xwie`הלוּים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

(cl ,dkהּתֹורה לׁשֹון יֹודע ואּתה .(dÎa ,dl xacna)ׁשּנֹותנים ְְְִֵֶַַַָָ
מגרׁש אּמה אלף ּכלֹומר: מגרׁש, ּוׂשדה ּומגרׁש ערים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָללוּים
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּוכרמים, לׂשדֹות להם חּוצה אּמה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָואלּפים

סֹוטה אתֿ(fk:)ּבמּסכת מּלׁשּנֹות ללוּים האזהרה ּובאה , ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּמגרׁש ולא מגרׁש אתֿהעיר יעׂשּו לבל האּלה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּגבּולֹות
אמרֹו: והּוא ׂשדה, הּמגרׁש ולא מגרׁש הּׂשדה ולא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹעיר,
נתּבארּו ּוכבר יׁשּנה. לא ׁשענינֹו: ּבּקּבלה ּבא יּמכר". ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֻ"לא

ערכין ּבסֹוף זֹו מצוה .(bl:)ּדיני ְְֲִִִֵָָ

― עׂשרים הּמׁשלימה לבנֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ההקרבה ּתהיה ׁשּבֹו לעבֹודה ּביתֿהּבחירה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ[לעׂשֹות]

ּתמיד האׁש gafnd)והבערת lr cwezy)ּתהיה ואליו , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
וההתקּבצּות לרגל והעלּיה החגיגה ּתהיה ּובֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָההליכה
לי "ועׂשּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָּבכלֿׁשנה,

g)מקּדׁש" ,dk zeny)ספרי ּולׁשֹון .(i ,ai mixac)ׁשלׁש" : ְְְִִֵָָֹ
להם למּנֹות לארץ: ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצות
ׁשל זרעֹו ּולהכרית הּבחירה, ּבית להם ולבנֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָמל
ּבפני מצוה הּבחירה ּבית ׁשּבנין ,ל נתּבאר הּנה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָעמלק".

ּבארנּו ּוכבר ai)עצמּה. llk lirl)הּזאת (dnyyׁשהּכללּות ְְְְֵֶַַַַָָָֹ
("ycwn"והּמזּבח והּׁשלחן וׁשהּמנֹורה ּפרטים, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּכֹוללת

מחלקי ּכּלם ּוכברוזּולתם "מקּדׁש", נקרא והּכל הּמקּדׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻ
הּמזּבח על אמרֹו אבל וחלק. לכלֿחלק צּוּוי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנתיחד

ּתעׂשהּֿלי" אדמה k`)"מזּבח ,k zeny)לחׁשב ׁשאפׁשר , ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹ
מקּדׁש מצות מּלבד עצמּה ּבפני מצוה ׁשהּוא זה, ּפסּוק ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָעל
הּוא הרי ּדקרא ּפׁשטּה :ל ׁשאבאר ּכמֹו ענינֹו הרי ―ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָ
ההּוא ּבּזמן לנּו מּתר ׁשהיה הּבמֹות, הּתר ּבׁשעת ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻמדּבר
ּוכבר עליו; ּולהקריב ּבכלֿמקֹום אדמה מזּבח ְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָלעׂשֹות
צּוה ׁשהּוא הּוא, הּדּבּור ׁשענין הּׁשלֹום עליהם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאמרּו
ׁשהיה ּכמֹו מּטלטל יהא וׁשּלא ּבארץ, מחּבר מזּבח ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻלבנֹות

ּבפרּוׁש יׁשמעאל ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרם והּוא ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבּמדּבר,
המחּבר מזּבח לי עׂשה לארץ "ּכׁשּתּכנס זה: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּפסּוק
לדֹורֹות נֹוהג צּוּוי הּוא הרי ― ּכ ׁשהּדבר ּכיון ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָּבאדמה".
מזּבח ׁשּיבנה לֹומר: רצֹוני הּמקּדׁש, מחלקי הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָוהרי

ּובּמכלּתא ּדוקא. i`)מןֿהאבנים dyxt exzi)ּבפרּוׁש אמרּו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָ
"רּבי אמרּו: ּתעׂשהּֿלי" אבנים "ואםֿמזּבח יתעּלה: ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָאמרֹו
חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה 'ואם' ּכלֿ'אם' אֹומר: ְְְִִִֵֵֶַָָָיׁשמעאל
ּתעׂשהּֿלי". אבנים ואםֿמזּבח מהם: אחד ― ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמּׁשלׁשה
חֹובה, אֹומר אּתה חֹובה. ― אבנים" מזּבח "ואם ְְְֲִִִֵַַָָָָָאמרּו:
ּתבנה ׁשלמֹות "אבנים לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָאֹו

"אלהי ה' e)אתֿמזּבח ,fk mixac)ּדיני נתּבארּו ּוכבר , ְְְֱֲִִִֵֶֶַָָֹ
וחּלּוקֹו ותארֹו הּמקּדׁש ּבנין ּכלֹומר ּבכללם, זֹו ְְְְְְְֳִִִִִַַַָָָָָמצוה

('eke miycwd ycwe ycwd ,xvgd zewelg)הּמזּבח ּובנין .ְְִִֵַַַ
מּדֹות. מּסכת היא ,ּכ לׁשם ׁשחּברה ּבּמּסכּתא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּומׁשּפטיו,
ּומקֹום הּזהב ּומזּבח והּׁשלחן הּמנֹורה ּתאר נתּבאר ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹֻוכן

מנחֹות ּבגמרא ּבהיכל jli`e)הּנחתם fv ,gk)ויֹומא(:bl). ְְְִֵַַָָָָָָָָ

ה'תשע"ב מנחםֿאב ט' קודש שבת יום

.Ù .ËÚ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הע"ט מזּבחהּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
"לאֿתבנה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברזל, ּבהן ׁשּנגע ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמאבנים

וּתחללה" עליה הנפּת חרּב ּכי ּגזית ak)אתהן ,k zeny), ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מקריבים ואין ּפסּול הּוא הרי ― מזּבח מהן ּבנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָואם

מּמּדֹות ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (dpynעליו. ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ
(c.

― ׁשמנים הּמׁשלימה מּלעלֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻ
ּבׁשעת ּגּסֹות ּפסיעֹות יפסע ׁשּלא ּכדי ּבמעלֹות, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹלּמזּבח
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגּדל, ּבצד עקב יל אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻעלּיתֹו,

וגֹו'" עלֿמזּבחי במעלת bk)"לאֿתעלה ,my)ּולׁשֹון . ְְְְְֲֲִִֶַַַֹֹ
exzi)הּמכלּתא zyxt seq)אׁשר" לֹומר: "מהּֿתלמּוד : ְְְֲִֶַַַַָ

ּפֹוסע יהא לא לּמזּבח ׁשּכׁשעֹולה עליו"? ערות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלאֿתּגלה
נתּבארה ּוכבר ּגּדל". ּבצד עקב מהּל אּלא ּגּסה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻּפסיעה

מּמּדֹות ג' ּבפרק ּבנינֹו ואי הּכבׁש `)צּורת dpyn). ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
ערותֹו ׁשּתּגלה עד הּמזּבח על ּגּסה ּפסיעה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָוכלֿהּפֹוסע

לֹוקה. ― ֶָָעליו
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המלוכה: בדבר חשש ואין Â‚Â'.הואיל È·È˘˙ Ï‡:שאלתי למלאות מבלי ריקם, פני לומר: הדברÂË·.(ÁÈ)רצה והגון ראוי

המלך: אל בעבורך אדבר ולכן ‡„�Â‰È.(ËÈ)הזה, ÏÚ:אדניה שאלת לקראתה:Ï˜¯‡˙‰.בעבור ˘Ï‡Â˙(Î·)ללכת ˙‡ ‰ÓÏÂ
.'Â‚Â ÈÏ‡˘Â 'Â‚Âתשאלי למה ושחוק, התול בדרך אמר ולזה המלוכה, על לעורר תואנה יבקש אשר בדבר, הבין שלמה כי

בהקדמת הוא אמר וכאשר ממני, הגדול הוא היות כי על בעצם, המלוכה את לו שאלי טוב הלא המלוכה, את המסבב דבר
Â‚Â'.שאלתו: ÂÏÂכי היות להם, הראוי את וליואב לאביתר להשיב שאלי כן אליו, הראוי את לו שתשאלי וכמו לומר: רצה

בשלהם: יחזיקו למען אחת, בעצה המה Â‚Â'.(Î‚)כולם ‰˘ÚÈ ‰Î:במקרא הרבה וכמוהו אמר. ולא וגזם שבועה, ענין הוא
.Â˘Ù�·:עליה ימות כי נפשו, ·È˙.(Î„)באבדון ÈÏ ‰˘Ú:שונות במילות ענין כפל והוא מלכות, בית לומר: Ú‚ÙÈÂ(Î‰)רצה

.Â·:נשמתו בו עוד ממנו פירש הנה למת, לטמא ואסור כהן שהיה ואף

oeiv zcevn
(ÂË).‰Ï‡˘:בקשה אותי:‰È��ÈÎ.(Î„)ענין הכין
(‰Î).Ú‚ÙÈÂכמו מות, מכת טו)ענין א ב בו:(שמואל פגע גש
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i"yx

(‡).˙Á˘˙ Ï‡ Áˆ�ÓÏהזה המזמור דוד כינה כך

אל לאמר זה מזמור ויסד למות, קרוב שהיה בשביל

ה': אותי È��Á.(·)תשחת ,È��Áאהרוג שלא חנני

אהרג: ‰ÂÂ˙.ושלא ¯Â·ÚÈ „Ú:הרעה תעבור עד

(„).ÈÙ‡˘ Û¯Áהאומר שאפי מחרפת ויושיעני

בלע"ז: גולושנט"מוי שאפי ·˙ÍÂ(‰)לבלעני, È˘Ù�
.Ì‡·Ïמוחים ואינם בתורה לבאים שהיו ועמשא אבנר

ÌÈË‰ÂÏ.בשאול: ‰·Î˘‡בלוהטים אשכבה

ל' אחר שלוהטים הזיפים בין בלע"ז, אנפנבלוייאנ"ץ

‰˘ÌÈÓ.(Â)הרע: ÏÚ ‰ÓÂ¯התחתונים מן הסתלק

תתכבד הארץ על ביניהם שכינתך שתשרה כדי שאינם

�È˘Ù.(Ê)בזו: ÛÙÎ:האויב.‰ÎÂ˙· ÂÏÙ�ליפול סופן

הכפופים לכל וזוקף לשון בלע"ז, קלי"נא כפף בתוכה,

קמ"ה) È·Ï.(Á):(לקמן ÔÂÎ� ÌÈ‰Ï‡ È·Ï ÔÂÎ�נאמן

ע ונאמן הדין במדת הרחמים:עמך במדת מך

(Ë).È„Â·Î ‰¯ÂÚבכבודי שעות שלש עד אישן ולא

מלכים: Â�ÎÂ¯.כשאר Ï·�‰ ‰¯ÂÚאתה אותי העירה

וכיון הצפון לצד פתוח מטתי על התלוי וכנור הנבל

עומד ודוד בו מנשבת צפונית רוח לילה חצות שמגיע

בתורה: ˘Á¯.ועוסק ‰¯ÈÚ‡השחר את מעורר אני

מעוררני: השחר ואין

cec zcevn
(‡).˙Á˘˙ Ï‡שאול ביד אז נלכד להיות קרוב היה כי על

תשחיתני: אל ואמר במערה:¯‰·ÚÓהתפלל עצמו להסתר .

(·).È��Á ÌÈ‰Ï‡ È��Áשכופל הצועק כדרך לחזק הכפל
Â·ÚÈ¯.דבריו: „Úעתה שאנצל אחר אף ידעתי הן כאומר

ההוות יעבור אשר עד בך אחסה ואני אחרי שוב ירדוף מידו
וכל: העליונה:ÔÂÈÏÚ.(‚)מכל על וידו ממעל בשמים היושב

.¯ÓÂ‚:עלי שהבטיח מה לגמור ÏÒ‰.(„)המשלים ÈÙ‡˘ Û¯Á:לעולם יושיעני שואפי הבטחתו:Â˙Ó‡Â.מחרפת ואמתת
(‰).ÌÈ‡·Ï ÍÂ˙· È˘Ù�כחנית ופניהם אש כלהב השורפים אנשים בין שוכב ואני כלבאים הטורפים אדם בני בין שוכנת נפשי

חדה:Á¯·.וחצים: כחרב בלה"ר יראה¯ÓÂ‰.(Â)ממית הארץ ועל השמים על תפארתך ירומם ובזה נקם בהם עשה ר"ל
ומתנשא: מתרומם הוא ברשעים דין עושה כשהשם כי רגלי¯˘˙.(Ê)כבודך מדרך במקום הכינו אשר שהרשת יהיה הנקם

לעולם: בתוכה יפלו עצמו הזה בהמקום הנה אני בה שאפול בור לפני וחפרו בה להורידני נפשי כפף מהם �ÔÂÎ.(Á)וכ"א
התשועה: על ואשירה לי יעזור כן לבי שנכון וכמו באלהים לבטוח נכון כבודיÂÚ¯‰.(Ë)לבי עורה נשמתי אל אדבר אז

לה': להודות השחר אעירה בעת בהם לנגן וכנור הנבל ועורה בשיר ·ÌÈÓÚ.(È)לדבר Í„Â‡:שבחיך ‚„ÏÂ(È‡)לפרסם ÈÎ
.'Â‚Â:אותו לפרסם ומהראוי השמים עד גדלה לי הנעשה והאמת ויראה¯ÓÂ‰.(È·)החסד השמים על תפארתך ירומם אז

התשועה: גודל בעבור הארץ כל על כבודך

oeiv zcevn
(·).˙ÂÂ‰:שבר(„).ÈÙ‡˘:בליעה שםÌÈ‡·Ï.(‰)ענין

האריה: לוהטÌÈË‰ÂÏ.משמות אש כמו להב ק"ד)ענין :(לקמן

.‰„Á:חדודה(Ê).˙˘¯:יקוש �ÂÏÙ.לפסיעותי:ÈÓÚÙÏ.פח
עתיד: במקום עבר יפלו שהואÈ„Â·Î.(Ë)כמו הנשמה היא

הגוף: כבוד
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ו ה נ ש מ ר ו א ב

בזכויות העוסקות הקודמות, למשניות הבת,כהמשך במזונות משנתנו דנה בבתו, האב
מנכסיו  ניזונה להיות הבת של דינה האב, מיתת לאחר שאמנם להשמיענו, באה והיא
חייב  אדם שאין במזונותיה, חייב האב אין בחיים בעודו אבל הכתובה, תנאי יסוד על
והרי  צדקה. מצוות משום אלא שש, מבני למעלה שהם ובנותיו, בניו של במזונותיהם
חייב  הוא כך אשתו, במזונות חייב שאדם "כשם הגמרא): פי (על הרמב"ם שכותב  מה
שיגדלו  עד מאכילן ואילך מכאן שנים. שש בני שיהיו עד הקטנים, ובנותיו בניו במזונות
רצה, לא ואם בו. ופוצרין אותו, ומכלימין בו, גוערין רצה, לא ואם חכמים. כתקנת
פחות  והרי בניו, לזון רוצה ואינו הוא, אכזרי פלוני ואומרים: בציבור, עליו מכריזין

אפרוחיו. את זן שהוא טמא, מעוף הוא      דברים במה
היה  אם אבל ראוי. אינו או צדקה ליתן ראוי אם ידוע ואין אמוד, שאינו באיש אמורים:
כורחו  בעל ממנו מוציאין להן, המספקת צדקה ממנו ליתן הראוי ממון לו שיש  אמוד,

יד-טו). יב, אישות (הל' שיגדלו" עד אותן וזנין צדקה, משום

Bza ˙BBÊÓa iÁ BÈ‡ ‡‰.לבתו מזונות לתת אותו כופים אין – »»≈«»ƒ¿ƒ
L„Ó ‰Ê,להלן המובא –‰ÈÊÚ Ôa ÊÚÏ‡ Èa Lc ביום – ∆ƒ¿»»««ƒ∆¿»»∆¬«¿»

הסנהדרין, נשיא Èa‰שמינוהו Ìka ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ בבית – ƒ¿≈¬»ƒ«∆∆¿«¿∆
היו  שהחכמים שם על "כרם" נקרא שהיה שביבנה, הגדול המדרש

ככרם: שורות שורות בו eBfÈ"יושבים ˙Ba‰Â eLÈÈ ÌÈa‰– «»ƒƒ¿¿«»ƒ
הכתובה: בתנאי הן תקנות שתי   כמו אמם, כתובת

י); (משנה להלן שנשנה   כמו שיתארסו, עד האב מנכסי
תקנה  שלמדים עזריה, בן אלעזר רבי ודרש יא), (משנה להלן שנשנה

מחברתה: ÔÈLBÈאחת ÔÈ‡ ÌÈa‰ ‰Ó,אמם כתובת –‡l‡ »«»ƒ≈»¿ƒ∆»
‡‰ ˙˙ÈÓ Á‡Ï מיתת לאחר אלא לבנים ירושה דין שאין – ¿««ƒ«»»

BBf˙אביהם, ÔÈ‡ ˙Ba‰ Û‡,הכתובה תנאי מכוח האב מנכסי – ««»≈»ƒ
Ô‰È‡ ˙˙ÈÓ Á‡Ï ‡l‡ את לפרנס חייב האב אין בחייו אבל – ∆»¿««ƒ«¬ƒ∆

למשנתנו). (בהקדמה לעיל שבארנו כמו לבניו, הדין והוא בנותיו,

ז ה נ ש מ ר ו א ב

בית  תנאי היא שהכתובה פרקנו, סוף עד הבאות, והמשניות משנתנו של ההלכתי היסוד
משנתנו  בכתובה. נכתבו לא אפילו הבעל את מחייבים הכתובה חיובי שכל כלומר דין,

דינים: שני בזה ויש הכתובה, בעיקר פחות עוסקת לא שהוא הכתובה, סכום דין
לאלמנה; וממאה לבתולה דינר הכתובה,ממאתיים לפירעון הבעל נכסי שיעבוד דין

לאשתו: כותב הבעל שיהא התקין, שטח בן ששמעון למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו וכבר
ב). פב, כתובות (גמרא לכתובתך" אחראים לי שיש הנכסים "כל

‰a˙k dÏ ˙k ‡G היינו לאשתו, כתובה כתב לא הבעל אם – »«»¿À»
הכתובה, עיקר את לה כתב ÌÈ˙‡Óשלא ‰Bb ‰Ïe˙a אם – ¿»»»«ƒ

גובה  הריהי ממנו, נתאלמנה או ונתגרשה בתולה, לו נישאה אשתו
דינר, מאתיים כתובתה Ó‰את ‰ÓÏ‡Â,אלמנה לו נישאה ואם – ¿«¿»»»∆

דינר, מאה כתובתה את גובה ÔÈcהריהי ˙Èa È‡z ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿«≈ƒ
הצדד  מהסכם נובע שאינו תנאי בית – ידי על שנקבע מחיוב אלא ים

בו . חייב הריהו אותו, כתב לא הבעל ואפילו N„‰הדין, dÏ ˙k»«»»∆
ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ˙Áz ‰Ó ‰ÂL שכתובתה לאשתו הבעל כתב – »»»∆««»«ƒ

אלא  שווה היתה לא וזו שדה, לכתובתה משעבד שהוא מאתיים,
CÈ˙a˙ÎÏמנה, ÔÈ‡Á‡ ÈÏ ˙È‡c ÌÈÒÎ Ïk :dÏ ˙k ‡GÂ¿»«»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¬»ƒƒ¿À¿ƒ

מפרשים: יש לכתובתך; אחראים לי שיש הנכסים כל – 
 מאתיים שווה שדה לה כתב אפילו כלומר לה, כתב שלא או –

נכסיו שאר על אחריות לה כתב שלא הרש הרש הרש הרש """"ש ש ש ש ),),),),אלא שלמה שלמה שלמה שלמה ";";";"; ("("("("מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת 

iÁ על אף לכתובתה, אחראים נכסיו כל שיהיו זה, תנאי בקיום – «»
מפני כך, כתב שלא ÔÈcפי ˙Èa È‡z ‡e‰L יכול הבעל ואין – ∆¿«≈ƒ

כתובתך. בשטר לך הכתובה שדה אלא לך אין לומר:

ח ה נ ש מ ר ו א ב

שאם  אלא לפדותה, הבעל חייב הגויים, לבין נשבית תהא אשתו שאם הכתובה מתנאי
לבית  מחזירה הוא הרי כהן, בעלה אם אבל כאשתו, לביתו משיבה הריהו ישראל, בעלה
ללמד, מוסיפה משנתנו ט). ב, לעיל ששנינו (כמו עליו נאסרה משנשבתה שכן אביה,
הבעל  כתב לא ואפילו דין, בית תנאי הוא כשנשבית אשתו פדיון של הזה החיוב שאף

בו. חייב הריהו בכתובה, זה תנאי

dÏ ˙k ‡G:בכתובה לאשתו הבעל כתב לא –È‡zLz Ì‡ »«»ƒƒ¿¿«
CÈp˜Ù‡(אפדך נשבית, תהי ez‡Ï(אם ÈÏ CÈp˙B‡Â ואשיבך) ∆¿¿ƒƒ¿¿ƒƒƒ¿ƒ¿
לאשה) ‰ke˙לי הוא ; ולכן משנשבית, לו שאסורה כהן ובאשת – «…∆∆
לה: CÈzÈ„ÓÏכותב CÈp„‰‡–    ¬«¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ
,(אביך לבית היינו למדינתך, ואחזירך אפדך נשבית תהי (אם

הזאת, הפיסקה את בכתובה לה כתב לא את iÁוזה לקיים הבעל – «»
הזה, ÔÈcהתנאי ˙Èa È‡z ‡e‰L לא אם אף הבעל בו ונתחייב – ∆¿«≈ƒ

בכתובה. נכתב

ט ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו  באה שנשבתה, אשתו בפדיון חייב שהבעל הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר
שחלתה. אשתו בריפוי הבעל של לחיובו זה חיוב בין הבדל שיש להשמיע,

˙ÈaL,האשה –iÁ,הבעל –d˙B„ÙÏ במשנה ששנינו כמו  – ƒ¿≈«»ƒ¿»
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בזכויות העוסקות הקודמות, למשניות הבת,כהמשך במזונות משנתנו דנה בבתו, האב
מנכסיו  ניזונה להיות הבת של דינה האב, מיתת לאחר שאמנם להשמיענו, באה והיא
חייב  אדם שאין במזונותיה, חייב האב אין בחיים בעודו אבל הכתובה, תנאי יסוד על
והרי  צדקה. מצוות משום אלא שש, מבני למעלה שהם ובנותיו, בניו של במזונותיהם
חייב  הוא כך אשתו, במזונות חייב שאדם "כשם הגמרא): פי (על הרמב"ם שכותב  מה
שיגדלו  עד מאכילן ואילך מכאן שנים. שש בני שיהיו עד הקטנים, ובנותיו בניו במזונות
רצה, לא ואם בו. ופוצרין אותו, ומכלימין בו, גוערין רצה, לא ואם חכמים. כתקנת
פחות  והרי בניו, לזון רוצה ואינו הוא, אכזרי פלוני ואומרים: בציבור, עליו מכריזין

אפרוחיו. את זן שהוא טמא, מעוף הוא      דברים במה
היה  אם אבל ראוי. אינו או צדקה ליתן ראוי אם ידוע ואין אמוד, שאינו באיש אמורים:
כורחו  בעל ממנו מוציאין להן, המספקת צדקה ממנו ליתן הראוי ממון לו שיש  אמוד,

יד-טו). יב, אישות (הל' שיגדלו" עד אותן וזנין צדקה, משום

Bza ˙BBÊÓa iÁ BÈ‡ ‡‰.לבתו מזונות לתת אותו כופים אין – »»≈«»ƒ¿ƒ
L„Ó ‰Ê,להלן המובא –‰ÈÊÚ Ôa ÊÚÏ‡ Èa Lc ביום – ∆ƒ¿»»««ƒ∆¿»»∆¬«¿»

הסנהדרין, נשיא Èa‰שמינוהו Ìka ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ בבית – ƒ¿≈¬»ƒ«∆∆¿«¿∆
היו  שהחכמים שם על "כרם" נקרא שהיה שביבנה, הגדול המדרש

ככרם: שורות שורות בו eBfÈ"יושבים ˙Ba‰Â eLÈÈ ÌÈa‰– «»ƒƒ¿¿«»ƒ
הכתובה: בתנאי הן תקנות שתי   כמו אמם, כתובת

י); (משנה להלן שנשנה   כמו שיתארסו, עד האב מנכסי
תקנה  שלמדים עזריה, בן אלעזר רבי ודרש יא), (משנה להלן שנשנה

מחברתה: ÔÈLBÈאחת ÔÈ‡ ÌÈa‰ ‰Ó,אמם כתובת –‡l‡ »«»ƒ≈»¿ƒ∆»
‡‰ ˙˙ÈÓ Á‡Ï מיתת לאחר אלא לבנים ירושה דין שאין – ¿««ƒ«»»

BBf˙אביהם, ÔÈ‡ ˙Ba‰ Û‡,הכתובה תנאי מכוח האב מנכסי – ««»≈»ƒ
Ô‰È‡ ˙˙ÈÓ Á‡Ï ‡l‡ את לפרנס חייב האב אין בחייו אבל – ∆»¿««ƒ«¬ƒ∆

למשנתנו). (בהקדמה לעיל שבארנו כמו לבניו, הדין והוא בנותיו,

ז ה נ ש מ ר ו א ב

בית  תנאי היא שהכתובה פרקנו, סוף עד הבאות, והמשניות משנתנו של ההלכתי היסוד
משנתנו  בכתובה. נכתבו לא אפילו הבעל את מחייבים הכתובה חיובי שכל כלומר דין,

דינים: שני בזה ויש הכתובה, בעיקר פחות עוסקת לא שהוא הכתובה, סכום דין
לאלמנה; וממאה לבתולה דינר הכתובה,ממאתיים לפירעון הבעל נכסי שיעבוד דין

לאשתו: כותב הבעל שיהא התקין, שטח בן ששמעון למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו וכבר
ב). פב, כתובות (גמרא לכתובתך" אחראים לי שיש הנכסים "כל

‰a˙k dÏ ˙k ‡G היינו לאשתו, כתובה כתב לא הבעל אם – »«»¿À»
הכתובה, עיקר את לה כתב ÌÈ˙‡Óשלא ‰Bb ‰Ïe˙a אם – ¿»»»«ƒ

גובה  הריהי ממנו, נתאלמנה או ונתגרשה בתולה, לו נישאה אשתו
דינר, מאתיים כתובתה Ó‰את ‰ÓÏ‡Â,אלמנה לו נישאה ואם – ¿«¿»»»∆

דינר, מאה כתובתה את גובה ÔÈcהריהי ˙Èa È‡z ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿«≈ƒ
הצדד  מהסכם נובע שאינו תנאי בית – ידי על שנקבע מחיוב אלא ים

בו . חייב הריהו אותו, כתב לא הבעל ואפילו N„‰הדין, dÏ ˙k»«»»∆
ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ˙Áz ‰Ó ‰ÂL שכתובתה לאשתו הבעל כתב – »»»∆««»«ƒ

אלא  שווה היתה לא וזו שדה, לכתובתה משעבד שהוא מאתיים,
CÈ˙a˙ÎÏמנה, ÔÈ‡Á‡ ÈÏ ˙È‡c ÌÈÒÎ Ïk :dÏ ˙k ‡GÂ¿»«»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¬»ƒƒ¿À¿ƒ

מפרשים: יש לכתובתך; אחראים לי שיש הנכסים כל – 
 מאתיים שווה שדה לה כתב אפילו כלומר לה, כתב שלא או –

נכסיו שאר על אחריות לה כתב שלא הרש הרש הרש הרש """"ש ש ש ש ),),),),אלא שלמה שלמה שלמה שלמה ";";";"; ("("("("מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת 

iÁ על אף לכתובתה, אחראים נכסיו כל שיהיו זה, תנאי בקיום – «»
מפני כך, כתב שלא ÔÈcפי ˙Èa È‡z ‡e‰L יכול הבעל ואין – ∆¿«≈ƒ

כתובתך. בשטר לך הכתובה שדה אלא לך אין לומר:

ח ה נ ש מ ר ו א ב

שאם  אלא לפדותה, הבעל חייב הגויים, לבין נשבית תהא אשתו שאם הכתובה מתנאי
לבית  מחזירה הוא הרי כהן, בעלה אם אבל כאשתו, לביתו משיבה הריהו ישראל, בעלה
ללמד, מוסיפה משנתנו ט). ב, לעיל ששנינו (כמו עליו נאסרה משנשבתה שכן אביה,
הבעל  כתב לא ואפילו דין, בית תנאי הוא כשנשבית אשתו פדיון של הזה החיוב שאף

בו. חייב הריהו בכתובה, זה תנאי

dÏ ˙k ‡G:בכתובה לאשתו הבעל כתב לא –È‡zLz Ì‡ »«»ƒƒ¿¿«
CÈp˜Ù‡(אפדך נשבית, תהי ez‡Ï(אם ÈÏ CÈp˙B‡Â ואשיבך) ∆¿¿ƒƒ¿¿ƒƒƒ¿ƒ¿
לאשה) ‰ke˙לי הוא ; ולכן משנשבית, לו שאסורה כהן ובאשת – «…∆∆
לה: CÈzÈ„ÓÏכותב CÈp„‰‡–    ¬«¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ
,(אביך לבית היינו למדינתך, ואחזירך אפדך נשבית תהי (אם

הזאת, הפיסקה את בכתובה לה כתב לא את iÁוזה לקיים הבעל – «»
הזה, ÔÈcהתנאי ˙Èa È‡z ‡e‰L לא אם אף הבעל בו ונתחייב – ∆¿«≈ƒ

בכתובה. נכתב

ט ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו  באה שנשבתה, אשתו בפדיון חייב שהבעל הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר
שחלתה. אשתו בריפוי הבעל של לחיובו זה חיוב בין הבדל שיש להשמיע,

˙ÈaL,האשה –iÁ,הבעל –d˙B„ÙÏ במשנה ששנינו כמו  – ƒ¿≈«»ƒ¿»
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‡Óהקודמת. Ì‡Â:הבעל –d˙a˙Îe dhb È‰ גט נותן הריני – ¿ƒ»«¬≈ƒ»¿À»»
כתובתה, כסף את לה ומשלם השבויה dÓˆÚלאשתי ˙‡ ‰cÙz– ƒ¿∆∆«¿»

ממני, שתקבל הכתובה È‡Mבכסף BÈ‡,מפדיונה עצמו לפטור – ≈««
שנשבתה. משעה בפדיונה נתחייב האשה,Ï˜˙‰שכבר חלתה –iÁ »¿»«»

בעלה, –d˙‡tÏ.בהם חייב שהוא מזונות בכלל שהריפוי –Ó‡ ¿«…»»«
הבעל: –d˙a˙Îe dhb È‰ כסף לה ומשלם מגרשה הריני – ¬≈ƒ»¿À»»
dÓˆÚכתובתה, ˙‡ ‡tz,שתקבל הכתובה בכסף –È‡M– ¿«≈∆«¿»««

כל  הרי במזונותיה, חיובו בכלל הוא אשתו בריפוי וחיובו שהואיל
משגירשה  אבל כבמזונותיה, בריפויה אמנם חייב אשתו, בעודה שעה,

גרושתו. את לזון חייב אדם שאין זה, מחיוב פטור הריהו

מזונות, בכלל היא שרפואה לפי משנתנו, של הטעם מבואר בתוספות
    שתקבל לומר, רשאי אינו אבל ידיה; מעשה כנגד קיבלה והרי

תשלום  קיבלה לא  והרי פירות, תחת שפרקונה עצמה, את ותפדה גיטה את
עכשיו עד שאכל הפירות בעד     

אותה לרפאות חייב שחלתה, "האשה כותב:  שהחולי ראה
רפאי  או מונחת, כתובתיך הרי לה: ואמר לרפואה, הרבה ממון ויפסיד ארוך

לו. שומעין – והולך כתובה ונותן מגרשך הריני או מכתובתיך, עצמך 
    .(יז יד, אישות (הל'

אם לדעת אבל המטה, על מוטלת אינה כשהאשה במשנתנו מדובר
את  תרפא וכתובתה, גיטה "הרי לומר רשאי בעלה אין המטה, על מוטלת היא

הפסוק על בספרי ששנו ממה לדבריו ראיה והביא עצמה". 
זה  והרי שתבריא, עד לה ממתין חולה היתה שאם "מלמד – יד) כא, (דברים
לגרשה, יכול שאינו המיטה על מוטלת האשה שאם ישראל", לבנות וחומר קל

המטה על מוטלת שאינה  בכגון משנתנו ודאי אלא    
    

י ה נ ש מ ר ו א ב

הבעל  הרי בעלה, בחיי האשה מתה אם לפיכך אשתו. את יורש שהבעל היא, הלכה
מכאן, אביה. מבית לו שהכניסה הנדוניה לרבות כתובתה, סכומי בכל כיורשה זוכה
בעלה, בחיי בתו תמות שמא לבתו, יפה נדוניה מליתן יימנע שהאב חכמים, חששו
שאינה  למשפחה בירושה תפול מותו ולאחר הבעל, לרשות עוברת הנדוניה ונמצאת

– הכתובה בתנאי חכמים תיקנו הלכך שלו.      שהבנים –
אמם כתובת את יירשו    ,בעלה בחיי האשה תמות שאם כלומר

לו. שהכניסה הנדוניה ואת כתובתה את לו, שתלד הזכרים, בניה יירשו מותו לאחר הרי
כך  ומתוך נכדיו, לידי בירושה תעבור לבתו נותן שהוא שהנדוניה האב, יודע מעתה
נקראת: זו תקנה הבת. על קופצים זה ידי על ונמצאו יפה, בעין נדוניה לה נותן הוא

   כתובת" שחיוב ללמד, איפוא, באה, משנתנו זכרים. בנים כתובת –
בקיומו. הבעל חייב בכתובה, נכתב לא אם ואף דין, בית תנאי הוא דכרין" בנין

dÏ ˙k ‡G:בכתובה לאשתו הבעל –ÈÎÈÏ ÔBÂ‰Èc ÔÈÎc ÔÈa »«»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
È‡pÓ(ממני לך שיהיו זכרים CÈ˙a˙k(בנים ÛÒk ÔezÈ Ôep‡ הם) ƒ«ƒƒ¿¿«¿À¿ƒ

כתובתך) כסף ‡ÔB‰ÈÁיירשו ÌÚc ÔB‰˜ÏeÁ ÏÚ ˙È על (יתיר »≈««¿¿ƒ¬≈
שיקבלו  הנכסים, שאר בירושת חלקם מלבד כלומר אחיהם, שעם חלקם
להלן  בפרוטרוט שיבואר כפי אחרת, מאם האחים עם בשווה שווה

י), פרק      iÁ הב מפני – לקיימו, על «»
ÔÈc ˙Èa È‡z ‡e‰L.לעיל שבארנו כמו – ∆¿«≈ƒ

א י ה נ ש מ ר ו א ב

(שטרם  הבנות שתהיינה הוא, הכתובה שמתנאי בפרקנו), ו משנה (לעיל שנינו כבר
שאף  ללמד, מוסיפה משנתנו – שיתארסו. עד מותו לאחר אביהן מנכסי ניזונות בגרו)

דין. בית תנאי הוא זה תנאי

    È‡pÓ ÈÎÈÏ ÔÈÂ‰Èc Ôa˜ Ôa בנות) ¿»À¿»¿ƒ¿¿»ƒƒƒ«
ממני) לך שיהיו È˙Èaנקבות Ô˙È ÔÈÂ‰È(בביתי יושבות (יהיו ƒ¿¿»»¿»¿≈ƒ

ÈÒÎpÓ ÔÊzÓe(מנכסי ÔÈ‚Ï(וניזונות ÔÒ˙Èc „Ú שיילקחו (עד ƒ«¿»ƒƒ¿««¿ƒ¿«¿»¿À¿ƒ
שיתארסו עד כלומר זה,iÁ((((גמראגמראגמראגמרא),),),),לאנשים), תנאי לקיים הבעל – «»

ÔÈcמפני ˙Èa È‡z ‡e‰L ואפילו דין, בית ידי על שנקבע חיוב – ∆¿«≈ƒ
בו. חייב הבעל בכתובה, נכתב לא

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

שתיטול  (עד אלמנותה זמן כל בעלה מנכסי ניזונת האלמנה שתהא הכתובה, מתנאי
הוא. דין בית תנאי זה חיוב שאף ללמד, מוסיפה משנתנו – כתובתה ).

  È˙Èa ‡˙È ‡‰z z‡(בביתי יושבת תהי ÊzÓe‡(את «¿¿≈»¿»¿≈ƒƒ«¿»
ÈÒÎpÓ,(מנכסי È˙Èa(וניזונת CÈ˙eÓÏ‡ „bÓ ÈÓÈ Ïk ימי (כל ƒƒ¿«»¿≈ƒ««¿¿ƒ¿≈ƒ

בביתי), אלמנותך מפניiÁמשך זה, בתנאי –˙Èa È‡z ‡e‰L «»∆¿«≈
ÔÈc.בכתובה נכתב לא אם אף הבעל בו ונתחייב –ÈL‡ eÈ‰ Ck ƒ»»«¿≈

ÔÈ˙Bk ÌÈÏLeÈ:שלמעלה הנוסח כפי בכתובה, –   ¿»«ƒ¿ƒ
      וכןeÈ‰ ÏÈÏb ÈL‡«¿≈»ƒ»

ÌÈÏLeÈ ÈL‡k ÔÈ˙Bk האלמנה שאם משמע, זה נוסח ולפי – ¿ƒ¿«¿≈¿»«ƒ
שתיטול  לה לומר יכולים היורשים אין כתובתה, ליטול רוצה אינה

אבל ממזונותיה. עצמם לפטור כדי ‰eÈכתובתה, ‰„e‰È ÈL‡«¿≈¿»»
ÔÈ˙Bk     ÔÈLBi‰ eˆiL „Ú ¿ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ

CÈ˙e˙k CÈÏ ÔzÏ;(כתובתך כסף לך eˆ(לתת Ì‡ CÎÈÙÏ ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ»
d˙B‡ ÔÈËBÙe ,d˙a˙k dÏ ÔÈ˙B ,ÔÈLBi‰ שלפי כלומר – «¿ƒ¿ƒ»¿À»»¿ƒ»

את  אביהם לאלמנת לשלם היורשים בידי הרשות יהודה אנשי נוסח
שאין  מה ממזונותיה, עצמם לפטור כדי ברצונה, שלא אף כתובתה,
תבעה  לא שהאלמנה זמן שכל והגליל, ירושלים אנשי נוסח לפי כן
כתנאי  בעלה, מנכסי ניזונת היא הרי נישאה, ולא דין בבית כתובתה את
על  ולא כבודם על חסו הגליל "אנשי אמרו: בירושלמי הכתובה.

   

     

       
            – 

     –      –  
 –            

           
       –    

             
 –   –    

                       
             

                 
               
                 

                         
                       

 

כבודם". על חסו ולא ממונם על חסו יהודה אנשי ממונם; 
 

א ה נ ש מ ר ו א ב

ממנה. לפחות או הכתובה עיקר על להוסיף שרוצה במי דנה זו משנה

eÓ‡L Èt ÏÚ Û‡:חכמים –ÌÈ˙‡Ó ‰Bb ‰Ïe˙a כסף דינר, – ««ƒ∆»¿¿»»»«ƒ
גובהÓÏ‡Â‰כתובתה, שנישאה, –‰Ó ששנינו כמו דינר, מאה – ¿«¿»»»∆

ז), (ד, ˆ‰לעיל Ì‡,הבעל –ÛÈÒB‰Ï הכתובה על לאשתו – ƒ»»¿ƒ
Ó‰הקצובה, ‰‡Ó elÙ‡,דינר אלפים עשרת –ÛÈÒBÈ רשאי – ¬ƒ≈»»∆ƒ

אומרים: שאין להשמיע, באה שמשנתנו מבואר, בגמרא להוסיף. הוא
אלא  לו, שאין מי את לבייש שלא כדי בכתובה חכמים עשו קיצבה

הנקראת היא  וזו שירצה; כמה להוסיף בעל כל רשאי 
ואת  הכתובה עיקר את לכלול המוסיף שרשאי ממשנתנו, למדים יש

אחד בסכום ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").התוספת """"תפארתתפארתתפארתתפארת זה ((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;; שאין סוברים, ויש
עיקר  על נאמר הכתובה בנוסח הנזכר "מוהר" שלשון כן, לעשות נכון
את  כותב שהמוסיף היא, משנתנו כוונת אף ומכאן, בלבד, הכתובה
הרוצה  שכל להשמיענו המשנה צריכה מקום ומכל לחוד; התוספת
ואין  הוא, רשאי מנה, מאה אפילו כתובה, תוספת לאשתו לכתוב

לו שאין מי את יבייש זה שמא רמרמרמרמ""""אאאאחוששים ועייןועייןועייןועיין המרדכיהמרדכיהמרדכיהמרדכי;;;; ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

זזזז).).).). סוסוסוסו,,,, העזר העזר העזר העזר  –ÏÓ‡˙‰באבןבאבןבאבןבאבן נתאלמנה –ÔÓ ÔÈa ,‰Lb˙ B‡ ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»≈ƒ
ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈÒe‡‰ בשעת הכתובה את לה שכתב וכגון – »≈ƒ≈ƒ«ƒƒ

‰Ïkהאירוסין, ˙‡ ‰Bb התוספת את אף לה.– Èaשהוסיף »∆«…«ƒ
ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ :ÓB‡ ‰ÈÊÚ Ôa ÊÚÏ‡ נתגרשה או נתאלמנה אם – ∆¿»»∆¬«¿»≈ƒ«ƒƒ

הנישואין, ‰Ïkמן ˙‡ ‰Bb;קמא תנא כדברי –ÔÈÒe‡‰ ÔÓ »∆«…ƒ»≈ƒ
האירוסין, מן נתגרשה או נתאלמנה אם –ÌÈ˙‡Ó ‰Bb ‰Ïe˙a¿»»»«ƒ

‰Ó ‰ÓÏ‡Â שהוסיף התוספת את לא אבל בלבד, הכתובה עיקר – ¿«¿»»»∆
dÏלה, ˙k ‡HL,התוספת את –dÒÎÏ ˙Ó ÏÚ ‡l‡ לישא – ∆»«»∆»«¿»¿»¿»

תוספת. לה אין נשאה שלא וכיון אותה,    
‰ˆ Ì‡ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa,הכתובה מסכום לפחות הבעל – «ƒ¿»≈ƒ»»

ÌÈ˙‡Ó ÏL ËL ‰Ïe˙Ï ˙Bk,חכמים כתקנת מאתיים כתובת – ≈ƒ¿»¿»∆»«ƒ
ממנה, לפחות אסור ˙Bk˙שאמנם ‡È‰Â:לו כותבת ואשתו – ¿ƒ∆∆

‰Ó CnÓ ÈzÏa˜˙‰ חלק על לו למחול היא שרשאית כלומר – ƒ¿««¿ƒƒ»»∆
הכתובה, מקצת שקיבלה לו, לכתוב יכולה היא כך ומתוך  מכתובתה,

קיבלה; שלא פי על אף מנה, כותב ÓÏ‡Ïe‰כגון לאלמנה, וכן – ¿«¿»»
חכמים,Ó‰הבעל כתקנת זוז, מאה כתובת –:˙˙Bk ‡È‰Â »∆¿ƒ∆∆

ÊeÊ ÌÈMÓÁ CnÓ ÈzÏa˜˙‰ וכך בבתולה, לעיל שבארנו כמו – ƒ¿««¿ƒƒ»¬ƒƒ

הכתובה. מעיקר הוא ‡ÓB:פוחת È‡Ó Èa הכתובה עיקר אין «ƒ≈ƒ≈
שכן "התקבלתי", ידי על לא ואף שהיא, כל בדרך להפחתה «Ïkניתן

‰nÓ ‰ÓÏ‡Ïe ,ÌÈ˙‡nÓ ‰Ïe˙Ï ˙ÁBt‰ שתנאו פי  על אף – «≈ƒ¿»ƒ»«ƒ¿«¿»»ƒ»∆
קיים, שתנאו סוברת ואשתו הואיל מקום מכל כתובתה, לה ויש בטל

˙eÊ ˙ÏÈÚa BÊ È‰ את שישהה לאדם "אסור מאיר: רבי שסובר – ¬≈¿ƒ«¿
כשהיא  כתובה כתובתה ואין כתובה", בלא אחת שעה אפילו אשתו

לאלמנה. וממנה לבתולה ממאתיים פחותה  

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ונישואין  קידושין בימינו) (כמו עושים היו לא שלפנים מסכתנו, בתחילת הזכרנו כבר
פרק  ולאחר ארוסתו, אותה ועושה האשה את מקדש האיש היה תחילה אלא אחת, בבת
יושבת  לנישואין האירוסין שבין הזמן אותו במשך הנישואין. את מקיימים היו זמן
לכהן, שנתארסה ישראל בת היא ואם במזונותיה. חייב הארוס ואין אביה, בבית הארוסה
מותרת  לכהן שנתקדשה ישראל  בת התורה שמן פי על ואף בתרומה; אוכלת אינה
והרי  בו". יאכל הוא כספו קניין נפש יקנה כי "וכהן יא): כב, (ויקרא שנאמר בתרומה,
יושבת  והיא הואיל מקום מכל הקידושין, בכסף לו שנקנתה היא, כספו קניין הארוסה
תרומה  של כוס לה ימזגו "שמא גזירה בתרומה, לאכול חכמים עליה אסרו אביה בבית

הטעם: אומרים ויש ולאחותה". לאחיה ותשקה אביה בבית  שמא כלומר
דנה  משנתנו בתרומה. אוכלת זרה ונמצאת טעות, קידושי קידושיה והרי מום, בה ימצא
זמן  את כך אחר קובעים כיצד לנישואין, זמן קביעת התנה ולא האשה את שקידש במי

נשאה. ולא הזמן כשהגיע הארוסה של דינה ומה הנישואין,

‰Ïe˙Ï ÔÈ˙B,שנתארסה –L„Á NÚ ÌÈL שנים של  זמן – ¿ƒƒ¿»¿≈»»…∆
לנישואין, עד חודש ‰ÏÚaעשר dÚzMÓ הארוס שתבעה מיום – ƒ∆¿»»«««

לארוסה זמן שיהא כדי dÓˆÚלהינשא, ˙‡ ÒÙÏ בגדים לה להכין – ¿«¿≈∆«¿»
לנישואיה. M‡Ï‰ותכשיטים ÔÈ˙BpL ÌLÎe עשר שנים של זמן – ¿≈∆¿ƒ»ƒ»

עצמה, את לפרנס LÈ‡Ïחודש ÔÈ˙B Ck משתבעה חודש עשר שנים – »¿ƒ»ƒ
לנישואין, ארוסתו  BÓˆÚאותו  ˙‡ ÒÙÏ חופה צרכי  להכין כדי – ¿«¿≈∆«¿

שנתארסה,ÓÏ‡Ïe‰וסעודה. –GLÌBÈ ÌÈL של זמן נותנים – ¿«¿»»¿ƒ
שכבר  הנישואין, צרכי בהכנת מרובה טירחה עליה שאין יום, שלושים

הראשונים. מנישואיה בידה הם ÔÓÊמצויים ÚÈb‰,הנישואין –‡GÂ ƒƒ«¿«¿
e‡O,הנישואין את מעכב שהוא הארוס, מחמת מבואר: בגמרא – ƒ¿

BlMÓ ˙BÏÎB‡,במזונותיה חייב שהוא –‰Óeza ˙BÏÎB‡Â אם – ¿ƒ∆¿¿«¿»
והיא  שהואיל מבואר, בגמרא בתרומה. לאכול היא מותרת כהן, הארוס
מקום  לה מייחד הארוס אלא אביה, בבית אוכלת אינה משלו, אוכלת
לאחיה  תרומה  של מכוס תשקה שמא גזירה אין ושוב לבדה, שם שתאכל
שמא  מחשש בתרומה אוכלת ארוסה שאין הסובר ולדעת ולאחותה.
זמן  והגיע הואיל למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו מום, בה ימצא

קרובותיו ידי על אותה בודק הריהו במזונותיה, ונתחייב ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),הנישואין

   



קכי      

       
            – 

     –      –  
 –            

           
       –    

             
 –   –    

                       
             

                 
               
                 

                         
                       

 

כבודם". על חסו ולא ממונם על חסו יהודה אנשי ממונם; 
 

א ה נ ש מ ר ו א ב

ממנה. לפחות או הכתובה עיקר על להוסיף שרוצה במי דנה זו משנה

eÓ‡L Èt ÏÚ Û‡:חכמים –ÌÈ˙‡Ó ‰Bb ‰Ïe˙a כסף דינר, – ««ƒ∆»¿¿»»»«ƒ
גובהÓÏ‡Â‰כתובתה, שנישאה, –‰Ó ששנינו כמו דינר, מאה – ¿«¿»»»∆

ז), (ד, ˆ‰לעיל Ì‡,הבעל –ÛÈÒB‰Ï הכתובה על לאשתו – ƒ»»¿ƒ
Ó‰הקצובה, ‰‡Ó elÙ‡,דינר אלפים עשרת –ÛÈÒBÈ רשאי – ¬ƒ≈»»∆ƒ

אומרים: שאין להשמיע, באה שמשנתנו מבואר, בגמרא להוסיף. הוא
אלא  לו, שאין מי את לבייש שלא כדי בכתובה חכמים עשו קיצבה

הנקראת היא  וזו שירצה; כמה להוסיף בעל כל רשאי 
ואת  הכתובה עיקר את לכלול המוסיף שרשאי ממשנתנו, למדים יש

אחד בסכום ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").התוספת """"תפארתתפארתתפארתתפארת זה ((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;; שאין סוברים, ויש
עיקר  על נאמר הכתובה בנוסח הנזכר "מוהר" שלשון כן, לעשות נכון
את  כותב שהמוסיף היא, משנתנו כוונת אף ומכאן, בלבד, הכתובה
הרוצה  שכל להשמיענו המשנה צריכה מקום ומכל לחוד; התוספת
ואין  הוא, רשאי מנה, מאה אפילו כתובה, תוספת לאשתו לכתוב

לו שאין מי את יבייש זה שמא רמרמרמרמ""""אאאאחוששים ועייןועייןועייןועיין המרדכיהמרדכיהמרדכיהמרדכי;;;; ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

זזזז).).).). סוסוסוסו,,,, העזר העזר העזר העזר  –ÏÓ‡˙‰באבןבאבןבאבןבאבן נתאלמנה –ÔÓ ÔÈa ,‰Lb˙ B‡ ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»≈ƒ
ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈÒe‡‰ בשעת הכתובה את לה שכתב וכגון – »≈ƒ≈ƒ«ƒƒ

‰Ïkהאירוסין, ˙‡ ‰Bb התוספת את אף לה.– Èaשהוסיף »∆«…«ƒ
ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ :ÓB‡ ‰ÈÊÚ Ôa ÊÚÏ‡ נתגרשה או נתאלמנה אם – ∆¿»»∆¬«¿»≈ƒ«ƒƒ

הנישואין, ‰Ïkמן ˙‡ ‰Bb;קמא תנא כדברי –ÔÈÒe‡‰ ÔÓ »∆«…ƒ»≈ƒ
האירוסין, מן נתגרשה או נתאלמנה אם –ÌÈ˙‡Ó ‰Bb ‰Ïe˙a¿»»»«ƒ

‰Ó ‰ÓÏ‡Â שהוסיף התוספת את לא אבל בלבד, הכתובה עיקר – ¿«¿»»»∆
dÏלה, ˙k ‡HL,התוספת את –dÒÎÏ ˙Ó ÏÚ ‡l‡ לישא – ∆»«»∆»«¿»¿»¿»

תוספת. לה אין נשאה שלא וכיון אותה,    
‰ˆ Ì‡ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa,הכתובה מסכום לפחות הבעל – «ƒ¿»≈ƒ»»

ÌÈ˙‡Ó ÏL ËL ‰Ïe˙Ï ˙Bk,חכמים כתקנת מאתיים כתובת – ≈ƒ¿»¿»∆»«ƒ
ממנה, לפחות אסור ˙Bk˙שאמנם ‡È‰Â:לו כותבת ואשתו – ¿ƒ∆∆

‰Ó CnÓ ÈzÏa˜˙‰ חלק על לו למחול היא שרשאית כלומר – ƒ¿««¿ƒƒ»»∆
הכתובה, מקצת שקיבלה לו, לכתוב יכולה היא כך ומתוך  מכתובתה,

קיבלה; שלא פי על אף מנה, כותב ÓÏ‡Ïe‰כגון לאלמנה, וכן – ¿«¿»»
חכמים,Ó‰הבעל כתקנת זוז, מאה כתובת –:˙˙Bk ‡È‰Â »∆¿ƒ∆∆

ÊeÊ ÌÈMÓÁ CnÓ ÈzÏa˜˙‰ וכך בבתולה, לעיל שבארנו כמו – ƒ¿««¿ƒƒ»¬ƒƒ

הכתובה. מעיקר הוא ‡ÓB:פוחת È‡Ó Èa הכתובה עיקר אין «ƒ≈ƒ≈
שכן "התקבלתי", ידי על לא ואף שהיא, כל בדרך להפחתה «Ïkניתן

‰nÓ ‰ÓÏ‡Ïe ,ÌÈ˙‡nÓ ‰Ïe˙Ï ˙ÁBt‰ שתנאו פי  על אף – «≈ƒ¿»ƒ»«ƒ¿«¿»»ƒ»∆
קיים, שתנאו סוברת ואשתו הואיל מקום מכל כתובתה, לה ויש בטל

˙eÊ ˙ÏÈÚa BÊ È‰ את שישהה לאדם "אסור מאיר: רבי שסובר – ¬≈¿ƒ«¿
כשהיא  כתובה כתובתה ואין כתובה", בלא אחת שעה אפילו אשתו

לאלמנה. וממנה לבתולה ממאתיים פחותה  

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ונישואין  קידושין בימינו) (כמו עושים היו לא שלפנים מסכתנו, בתחילת הזכרנו כבר
פרק  ולאחר ארוסתו, אותה ועושה האשה את מקדש האיש היה תחילה אלא אחת, בבת
יושבת  לנישואין האירוסין שבין הזמן אותו במשך הנישואין. את מקיימים היו זמן
לכהן, שנתארסה ישראל בת היא ואם במזונותיה. חייב הארוס ואין אביה, בבית הארוסה
מותרת  לכהן שנתקדשה ישראל  בת התורה שמן פי על ואף בתרומה; אוכלת אינה
והרי  בו". יאכל הוא כספו קניין נפש יקנה כי "וכהן יא): כב, (ויקרא שנאמר בתרומה,
יושבת  והיא הואיל מקום מכל הקידושין, בכסף לו שנקנתה היא, כספו קניין הארוסה
תרומה  של כוס לה ימזגו "שמא גזירה בתרומה, לאכול חכמים עליה אסרו אביה בבית

הטעם: אומרים ויש ולאחותה". לאחיה ותשקה אביה בבית  שמא כלומר
דנה  משנתנו בתרומה. אוכלת זרה ונמצאת טעות, קידושי קידושיה והרי מום, בה ימצא
זמן  את כך אחר קובעים כיצד לנישואין, זמן קביעת התנה ולא האשה את שקידש במי

נשאה. ולא הזמן כשהגיע הארוסה של דינה ומה הנישואין,

‰Ïe˙Ï ÔÈ˙B,שנתארסה –L„Á NÚ ÌÈL שנים של  זמן – ¿ƒƒ¿»¿≈»»…∆
לנישואין, עד חודש ‰ÏÚaעשר dÚzMÓ הארוס שתבעה מיום – ƒ∆¿»»«««

לארוסה זמן שיהא כדי dÓˆÚלהינשא, ˙‡ ÒÙÏ בגדים לה להכין – ¿«¿≈∆«¿»
לנישואיה. M‡Ï‰ותכשיטים ÔÈ˙BpL ÌLÎe עשר שנים של זמן – ¿≈∆¿ƒ»ƒ»

עצמה, את לפרנס LÈ‡Ïחודש ÔÈ˙B Ck משתבעה חודש עשר שנים – »¿ƒ»ƒ
לנישואין, ארוסתו  BÓˆÚאותו  ˙‡ ÒÙÏ חופה צרכי  להכין כדי – ¿«¿≈∆«¿

שנתארסה,ÓÏ‡Ïe‰וסעודה. –GLÌBÈ ÌÈL של זמן נותנים – ¿«¿»»¿ƒ
שכבר  הנישואין, צרכי בהכנת מרובה טירחה עליה שאין יום, שלושים

הראשונים. מנישואיה בידה הם ÔÓÊמצויים ÚÈb‰,הנישואין –‡GÂ ƒƒ«¿«¿
e‡O,הנישואין את מעכב שהוא הארוס, מחמת מבואר: בגמרא – ƒ¿

BlMÓ ˙BÏÎB‡,במזונותיה חייב שהוא –‰Óeza ˙BÏÎB‡Â אם – ¿ƒ∆¿¿«¿»
והיא  שהואיל מבואר, בגמרא בתרומה. לאכול היא מותרת כהן, הארוס
מקום  לה מייחד הארוס אלא אביה, בבית אוכלת אינה משלו, אוכלת
לאחיה  תרומה  של מכוס תשקה שמא גזירה אין ושוב לבדה, שם שתאכל
שמא  מחשש בתרומה אוכלת ארוסה שאין הסובר ולדעת ולאחותה.
זמן  והגיע הואיל למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו מום, בה ימצא

קרובותיו ידי על אותה בודק הריהו במזונותיה, ונתחייב ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),הנישואין
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‰Óez Ïk‰ dÏ ÔÈ˙B :ÓB‡ ÔBÙË Èa,רוצה הארוס אם – «ƒ«¿≈¿ƒ»«…¿»
היא  שאסורה טומאתה, ובימי התרומה, מן מזונותיה כל לה נותן
באשת  כן שאין מה חולין; בדמיה ותקנה התרומה את תמכור בתרומה,
טומאתה. בימי חולין לה לספק חייב שבעלה הנישואין, לאחר כהן

ÔÈlÁ ‰ˆÁÓ :ÓB‡ ‡È˜Ú Èa לאכלם חולין מחצה לה נותנים – «ƒ¬ƒ»≈∆¡»Àƒ
טומאתה, Óez‰בימי ‰ˆÁÓe.הנשואה כדין הימים, לשאר – ∆¡»¿»

ג ה נ ש מ ר ו א ב

עשר  שנים לה שנתנו לכהן בארוסה דנה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
לייבום. ונזקקה הזמן, אותו בתוך שלה הארוס ומת לנישואין, עצמה להכין חודש

Ìi‰,כהן שהוא –‰Óeza ÏÈÎ‡Ó BÈ‡ שנפלה ישראל בת את  – «»»≈«¬ƒ«¿»
שנאמר ייבמה, שלא זמן כל לייבום, יא יא יא יא ):):):):לפניו  כב כב כב כב ,,,, כי ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "וכהן

נפש יקנה  קניינו אלא כספו קניין אינה וזו בו", יאכל הוא
אחיו דבר.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).של לכל כאשתו היא הרי משייבמה «¿«NÚ˙‰ברם,

Ìi‰ ÈÙa ÌÈL„Á ‰MLÂ ÏÚa‰ ÈÙa ÌÈL„Á ‰ML ארוסת – ƒ»√»ƒƒ¿≈«««¿ƒ»√»ƒƒ¿≈«»»
במשנה  ששנינו במו עצמה, את לפרנס חודש עשר שנים לה שנתנו כהן
חדשים  ששה עוד ושהתה הארוס, מת חדשים ששה ולאחר הקודמת,

היבם, ‰Ìiבפני ÈÙa „Á‡ ÌBÈ ÒÁ ,ÏÚa‰ ÈÙa Ôlk elÙ‡Â«¬ƒÀ»ƒ¿≈«««»≈∆»ƒ¿≈«»»
אחד, יום פחות חודש עשר שנים כל הארוס בפני שהתה ואפילו –

היבם, בפני אחד יום ושהתה הארוס, ÒÁומת ,Ìi‰ ÈÙa Ôlk B‡À»ƒ¿≈«»»»≈
„Á‡ ÌBÈÏÚa‰ ÈÙaעשתה אם לומר צריך ואין כלומר: – ∆»ƒ¿≈«««

       אלא הארוס בפני שהתה שלא היינו
ומת אחד Óeza‰((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),יום ˙ÏÎB‡ dÈ‡ הארוס נתחייב שלא – ≈»∆∆«¿»

הדין  הוא ואמנם בתרומה. לאכול בחייו הותרה ולא במזונותיה,
נתתייב  שכבר פי על שאף הארוס, בפני חודש עשר שנים כל כששהתה
הקודמת: במשנה ששנינו כמו בחייו, בתרומה ואכלה במזונותיה הארוס
מקום  מכל בתרומה", ואוכלות משלו אוכלות נישאו, ולא זמן "הגיע
לאכול  יבם, שומרת בעודה היא, אסורה לייבום, ונזקקה הארוס כשמת
של  קניינו אלא כספו" "קניין שאינה לעיל, שהבאנו מהטעם בתרומה,

ד ד ד ד ););););אחיו זזזז,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  במסכת במסכת במסכת במסכת  ששנינוששנינוששנינוששנינו בכגון ((((כמוכמוכמוכמו להשמיע באה שמשנתנו אלא
שאילו  מותו, לאחר ולא הארוס בחיי לא בתרומה, כלל אוכלת שאינה
אוכלת  היתה פנים כל על הרי הארוס, בפני חודש עשר שנים כל שהתה

הארוס בחיי BL‡‰((((רשרשרשרש""""יייי).).).).בתרומה ‰LÓ BÊ במשנה ששנינו מה – ƒ¿»ƒ»
הקודמת:     ;היא ראשונים  משנת

Óeza‰אבל ˙ÏÎB‡ ‰M‡‰ ÔÈ‡ :eÓ‡ Ô‰ÈÁ‡ ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«¬≈∆»¿≈»ƒ»∆∆«¿»
נישאו, ולא זמן הגיע ואפילו –‰tÁÏ ÒkzL „Ú מבואר בגמרא – «∆ƒ»≈«À»

טעות  מקח שמקחו ויוברר מום בה ימצא שמא שחוששים הטעם
חששו  לא ראשונה משנה לפי ברם, בתרומה. אוכלת זרה ונמצאת
בתרומה  תאכל שלא ארוסה על גזרו ולא מום, בה ימצא שמא חכמים
לאחיה  התרומה מן תאכיל שמא שחששו מפני אביה, בבית בעודה אלא

והארוס  הואיל נישאו, ולא הנישואין זמן משהגיע אבל ולאחותה;
ושוב  לבדה, שם שתאכל מקום לה מייחד הוא הרי במזונותיה נתחייב
אמרו: הלכך ולאחותה, לאחיה התרומה מן תאכיל שמא לחשוש אין
במשנה  כבר שבארנו כמו בתרומה" אוכלות נישאו ולא זמן "משהגיע
משנה  לפי שאף בגמרא, אחרת דעה שיש (שם), הבאנו וכבר הקודמת.
שחוששים  משום בתרומה, תאכל שלא ארוסה על שגזרו הטעם ראשונה
נישאו, ולא הזמן הגיע אם ראשונה שלמשנה אלא מום, בה ימצא שמא
מותרת  ולכן קרובותיו, ידי על בודקה הריהו במזונותיה, ונתחייב הואיל
ידי  על שהבדיקה סוברת, אחרונה משנה אבל בתרומה; לאכול היא
חשש  יש ועדיין היא, חיצונית שבדיקה לפי מספיקה, אינה קרובותיו
נראה  היה שלא פנימי, מום בה ימצא הוא שיישאנה לאחר שמא

בתרומה אוכלת זרה ונמצאת טעות, מקח מקחו והרי ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).לקרובותיו,

מקשה  תם רבנו אבל מברטנורא. הרב פירשה וכן רש"י. לפי משנתנו בארנו
מפרש  ולפיכך זה. כפירוש משמע במשנתנו הלשון שאין רש"י, של פירושו על
אוכלת  הריהי נישאה, ולא זמן הגיע אם ראשונה, משנה שלפי תם, רבנו
בחיי  כבר ואכלה הואיל לייבום, ונזדקקה הארוס שמת לאחר אפילו בתרומה
בתרומה. מאכילה היבם אין בעלה, בפני עדיין אכלה לא אם ברם, הארוס.

כאן: ששנינו וזהו   האירוסין מן שנתאלמנה אשה כלומר –
שלא  זמן כל בתרומה, אותה מאכיל היבם אין בתרומה, אכלה לא ועדיין
מחמת  אכלה שלא מאחר הרי אחיו. מכוח באה הייבום וזיקת שהואיל ייבמה,

הרישא: את לפרש מוסיפה המשנה והנה אוכלת. אינה מחמתו אף אחיו,
              

     כל שהתה אמנם שאם המשנה, מלשון ומשמע
לאחר  אף אוכלת הריהי בחייו, תרומה ואכלה הארוס, בחיי חודש עשר שנים
– תם רבנו לשיטת – אינו משנתנו דין מקום מכל יבם. שומרת כשהיא מותו
זיקת  משום בתרומה אוכלת יבם שומרת כל התורה מן אבל מדרבנן, אלא
יבם  ושומרת תורה, אמרה כספו" "קניין בגמרא: שדרשו ומה לכהן, הייבום

ברם, בלבד. אסמכתא אלא אינה זו דרשה – הוא אחיו של קניינו 
 הקוד במשנה ששנינו מה כלומר: הזמן – שמשהגיע ובמשנתנו, מת

שכבר  מאחר לייבום, ונזקקה הארוס מת ואפילו בתרומה, אוכלות נישאו ולא
– היבם זיקת משום אף לאכול מוסיפה היא הרי בעלה, בחיי בתרומה אכלה

ראשונים. במשנת נישנה זה כל        
   ,שתתייבם עד בתרומה אוכלת היבמה שאין הדין והוא

רבותינו  אבל ראשונה. משנה "זו בתוספתא: שנו וכן אחיו. בחיי אכלה ואפילו
שתיבעל" עד היבמה ולא לחופה שתיכנס עד בתרומה אוכלת האשה אין אמרו:
            

 .תם רבנו ושיטת רש"י שיטת משנתנו: בפירוש הן שיטות שתי
 ,בתרומה מאכיל היבם  אין אחרונה למשנה בין ראשונה למשנה בין

בעלה. בחיי אכלה ואפילו   למשנה ראשונה משנה בין הבדל יש
שומרת  ראשונה משנה שלפי היבם, לגבי אף אלא הארוס לגבי רק לא אחרונה
משנה  לפי ורק בתרומה, מאכילה הייבם אף בעלה בחיי בתרומה שאכלה יבם
שיכנוס  עד בעלה, בחיי שאכלה פי על אף בתרומה, מאכילה היבם אין אחרונה

יבמתו. את

   

     

   –   –    
 
         

    –   –   
 –     –   

   –          
   –      

    –     

                    
                        

          
                    

                       
                  

                        
     

                    

 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

הדיעות  ונחלקו זה. תמורת זה נתקנו ידיה במעשה וזכותו אשתו במזונות הבעל חיוב

מזונות  ותיקנו עיקר ידיה שמעשה או מזונות, תחת ידיה מעשה ותיקנו עיקר המזונות אם

שנאמר  ממה הם נלמדים ואף עיקר, שהמזונות היא ההלכה אבל ידיה. מעשה תחת

שדרשו: יגרע", לא ועונתה כסותה "שארה שחכמים בתורה: ומכאן מזונות, אלו

תמורת  לבעלה הוא האשה של מלאכתה ששכר כלומר מזונות, תחת ידיה מעשה תיקנו

לה נותן שהוא המזונות     לה) חכמים וקצבו משנה . לן

ט):      למזונותיה הראוי על יתיר עושה שהאשה ומה וכו'.

זה הרי   תמורת לבעלה הוא המותר ואף ידיה; מעשה      לה נותן שהוא
תיקנו  וחכמים עיקר, שהמזונות האמור, יסוד על – ט). משנה (כלהלן שבוע כל לצרכיה

שרשאית  כלומר עושה", ואיני ניזונת "איני לומר: אשה יכולה מזונות, תחת ידיה מעשה

שלה. הוא ידיה ומעשה מזונותיה, על לבעלה לוותר היא

BzL‡ È„È ‰NÚÓ LÈc˜n‰ יהא אשתי ידי מעשה הבעל: שאמר – ««¿ƒ«¬≈¿≈ƒ¿
למקדש, ÏÎB‡Â˙קודש ‰NBÚ BÊ È‰ אמרה שאם מבואר, בגמרא – ¬≈»¿∆∆

ואוכלת  לעצמה עושה היא הרי עושה", ואיני ניזונת "איני אשתו:
להקדישו. הבעל ברשות ידיה מעשה ואין בגמרא ‰˙Bnמשלה, – «»

עוסקת שמשנתנו מבואר,       
 ואם בעלה, של ולא שלה הוא ידיה מעשה מותר זה שבכגון

המותר  אין בחייה אמנם קודש, יהא אשתי ידי מעשה מותר הבעל: אמר
והבעל  מתה, שאשתו  לאחר אבל ברשותו; אינו שהרי פיו, על קדוש

ידיה, מעשה מותר את ואף נכסיה, את ‡ÓB:יורש È‡Ó Èa«ƒ≈ƒ≈
Lc˜‰ פי על הקדש הוא הרי מאשתו, בירושה לו שנפל המותר – ∆¿≈

לעולם, בא שלא דבר מקדיש אדם סובר: מאיר שרבי הקודמים, דבריו
אשתו, של ידיה מעשה מותר הבעל שהקדיש שבשעה פי על אף כלומר

הקדש. שם עליו חל מקום מכל לעולם, בא שלא דבר זה Èa«ƒהיה
ÔÈlÁ :ÓB‡ Ïcq‰ ÔÁBÈ חולין הוא בירושה לו שנפל המותר – »»««¿¿»≈Àƒ

נקטה  משנתנו לעולם. בא שלא דבר מקדיש אדם שאין הקדש, ולא
שאפילו  לרבותא, ב"מותר" הסנדלר יוחנן ורבי מאיר רבי מחלוקת
ידיה, מעשה במקדיש הדין והוא הקדש; שהוא מאיר רבי סובר במותר

הסנדל  יוחנן ורבי מאיר רבי בו ר.שנחלקו   

ה ה נ ש מ ר ו א ב

המלאכות  את לפרוט משנתנו באה לבעלה, הוא האשה של ידיה שמעשה שלמדנו לאחר

גדולות, מלאכות שבע מונה שמשנתנו במפרשים, ומבואר לבעלה. לעשות האשה שחייבת

להשמיענו צריכה המשנה אין וכדומה, הכוס כמזיגת קטנות, מלאכות אבל 

dÏÚÏ ‰NBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ el‡:הבית לצרכי –˙ÁBË ≈¿»∆»ƒ»»¿«¬»∆∆
לריחיים  הטחינה צרכי כל מכינה או קטנים, שהם יד של בריחיים –

פת,ÙB‡Â‰גדולים, –˙ÒaÎÓe;הבגדים את –˙ÏMÓ את – ¿»¿«∆∆¿«∆∆
daהתבשילים, ˙‡ ‰˜ÈÈÓeאחרת מאשה בנו לא אבל ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;;– ≈ƒ»∆¿»

‰hn‰הר הר הר הר """"ןןןן);););); BÏ ˙ÚvÓ,ובכסתות בכרים –Óva ‰NBÚÂ– ««««ƒ»¿»«∆∆
ט). (משנה להלן המבואר BÏבשיעור ‰ÒÈÎ‰,אביה מבית אשתו, – ƒ¿ƒ»

˙Á‡ ‰ÁÙL,אחת שפחה לקנות כדי נדוניה או –,˙ÁBË ‡G ƒ¿»««∆∆
˙ÒaÎÓ ‡GÂ ,‰ÙB‡ ‡GÂ הללו המלאכות את עושה האשה אין – ¿»¿¿«∆∆

אותן; עושה שפחתה אלא מרובה שתי ÌÈzLשטרחתן לו הכניסה – ¿«ƒ
daשפחות, ˙‡ ‰˜ÈÈÓ dÈ‡Â ,˙ÏMÓ dÈ‡ על נוסף – ≈»¿«∆∆¿≈»≈ƒ»∆¿»

עושה; שאינה הקודמות שפחות,GLLהמלאכות שלש לו הכניסה – »
Óva ‰NBÚ dÈ‡Â ,‰hn‰ BÏ ˙ÚvÓ dÈ‡ אינה כלומר – ≈»««««ƒ»¿≈»»«∆∆

היא  עושה אבל במשנה, שנימנו המלאכות משבע אחת אף עושה
שבבית; קטנות שפחות,‡Úaמלאכות ארבע לו הכניסה –˙LBÈ «¿«∆∆

‡„zwa שאף כלומר בו, לישב חשובות נשים שדרך במושב – ««∆¿»
ישנן  כן פי על שאף מבואר, בגמרא עושה. אינה קטנות מלאכות
את  לו למזוג כגון חיבה, משום לבעלה עושה אשה שכל מלאכות

וכדומה א א א א ).).).).הכוס סא סא סא סא ,,,, ‰ÒÈÎ‰((((כתובות כתובות כתובות כתובות  elÙ‡ :ÓB‡ ÊÚÈÏ‡ Èa«ƒ¡ƒ∆∆≈¬ƒƒ¿ƒ»
Óva ˙BNÚÏ dÙBk ,˙BÁÙL ‰‡Ó BÏ המיוחדת מלאכה שהיא – ≈»¿»»«¬«∆∆

בטל, תשב שלא nÊ‰לנשים, È„ÈÏ ‰‡ÈÓ ‰Ïha‰L לידי – ∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ»
‡BzLפריצות. ˙‡ Ècn‰ Û‡ :ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa«»ƒ¿∆«¿ƒ≈≈«««ƒ∆ƒ¿

‰Î‡ÏÓ ˙BNÚlÓ מאשתו ליהנות שלא בנדר עצמו על האוסר – ƒ«¬¿»»
מלאכה, תעשה d˙a˙kאם ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ וליתן לגרשה הוא חייב – ƒ¿ƒ≈¿À»»

כתובתה, כסף ÌeÓÚLלה È„ÈÏ ‰‡ÈÓ ‰Ïha‰L שיגעון לידי – ∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ¬
((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).).

ו ה נ ש מ ר ו א ב

" דין בה שנישנה הקודמת, המשנה משנתנו אגב באה מלאכה", מלעשות אשתו את
" דין בכלל.ללמד "עונה" במצוות לדון ומוסיפה המיטה", מתשמיש אשתו את

‰hn‰ LÈÓLzÓ BzL‡ ˙‡ Ècn‰ בנדר עצמו על שאסר – ««ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ»
אסורה  תהא תשמישך הנאת שאמר: כגון אשתו, של תשמישה הנאת
עליה, חל האיסור אין תשמישו, הנאת אשתו על אסר אם אבל עלי;

שנאמר לה, משועבד הוא י י י י ):):):):שהרי כא כא כא כא ,,,, יגרע";((((שמות שמות שמות שמות  לא ≈Èa˙"ועונתה
˙B˙aL ÈzL :ÌÈÓB‡ È‡nL ולאחר שבועות, שתי לו תמתין – ««¿ƒ¿≈«»
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ד ה נ ש מ ר ו א ב

הדיעות  ונחלקו זה. תמורת זה נתקנו ידיה במעשה וזכותו אשתו במזונות הבעל חיוב

מזונות  ותיקנו עיקר ידיה שמעשה או מזונות, תחת ידיה מעשה ותיקנו עיקר המזונות אם

שנאמר  ממה הם נלמדים ואף עיקר, שהמזונות היא ההלכה אבל ידיה. מעשה תחת

שדרשו: יגרע", לא ועונתה כסותה "שארה שחכמים בתורה: ומכאן מזונות, אלו

תמורת  לבעלה הוא האשה של מלאכתה ששכר כלומר מזונות, תחת ידיה מעשה תיקנו

לה נותן שהוא המזונות     לה) חכמים וקצבו משנה . לן

ט):      למזונותיה הראוי על יתיר עושה שהאשה ומה וכו'.

זה הרי   תמורת לבעלה הוא המותר ואף ידיה; מעשה      לה נותן שהוא
תיקנו  וחכמים עיקר, שהמזונות האמור, יסוד על – ט). משנה (כלהלן שבוע כל לצרכיה

שרשאית  כלומר עושה", ואיני ניזונת "איני לומר: אשה יכולה מזונות, תחת ידיה מעשה

שלה. הוא ידיה ומעשה מזונותיה, על לבעלה לוותר היא

BzL‡ È„È ‰NÚÓ LÈc˜n‰ יהא אשתי ידי מעשה הבעל: שאמר – ««¿ƒ«¬≈¿≈ƒ¿
למקדש, ÏÎB‡Â˙קודש ‰NBÚ BÊ È‰ אמרה שאם מבואר, בגמרא – ¬≈»¿∆∆

ואוכלת  לעצמה עושה היא הרי עושה", ואיני ניזונת "איני אשתו:
להקדישו. הבעל ברשות ידיה מעשה ואין בגמרא ‰˙Bnמשלה, – «»

עוסקת שמשנתנו מבואר,       
 ואם בעלה, של ולא שלה הוא ידיה מעשה מותר זה שבכגון

המותר  אין בחייה אמנם קודש, יהא אשתי ידי מעשה מותר הבעל: אמר
והבעל  מתה, שאשתו  לאחר אבל ברשותו; אינו שהרי פיו, על קדוש

ידיה, מעשה מותר את ואף נכסיה, את ‡ÓB:יורש È‡Ó Èa«ƒ≈ƒ≈
Lc˜‰ פי על הקדש הוא הרי מאשתו, בירושה לו שנפל המותר – ∆¿≈

לעולם, בא שלא דבר מקדיש אדם סובר: מאיר שרבי הקודמים, דבריו
אשתו, של ידיה מעשה מותר הבעל שהקדיש שבשעה פי על אף כלומר

הקדש. שם עליו חל מקום מכל לעולם, בא שלא דבר זה Èa«ƒהיה
ÔÈlÁ :ÓB‡ Ïcq‰ ÔÁBÈ חולין הוא בירושה לו שנפל המותר – »»««¿¿»≈Àƒ

נקטה  משנתנו לעולם. בא שלא דבר מקדיש אדם שאין הקדש, ולא
שאפילו  לרבותא, ב"מותר" הסנדלר יוחנן ורבי מאיר רבי מחלוקת
ידיה, מעשה במקדיש הדין והוא הקדש; שהוא מאיר רבי סובר במותר

הסנדל  יוחנן ורבי מאיר רבי בו ר.שנחלקו   

ה ה נ ש מ ר ו א ב

המלאכות  את לפרוט משנתנו באה לבעלה, הוא האשה של ידיה שמעשה שלמדנו לאחר

גדולות, מלאכות שבע מונה שמשנתנו במפרשים, ומבואר לבעלה. לעשות האשה שחייבת

להשמיענו צריכה המשנה אין וכדומה, הכוס כמזיגת קטנות, מלאכות אבל 

dÏÚÏ ‰NBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ el‡:הבית לצרכי –˙ÁBË ≈¿»∆»ƒ»»¿«¬»∆∆
לריחיים  הטחינה צרכי כל מכינה או קטנים, שהם יד של בריחיים –

פת,ÙB‡Â‰גדולים, –˙ÒaÎÓe;הבגדים את –˙ÏMÓ את – ¿»¿«∆∆¿«∆∆
daהתבשילים, ˙‡ ‰˜ÈÈÓeאחרת מאשה בנו לא אבל ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;;– ≈ƒ»∆¿»

‰hn‰הר הר הר הר """"ןןןן);););); BÏ ˙ÚvÓ,ובכסתות בכרים –Óva ‰NBÚÂ– ««««ƒ»¿»«∆∆
ט). (משנה להלן המבואר BÏבשיעור ‰ÒÈÎ‰,אביה מבית אשתו, – ƒ¿ƒ»

˙Á‡ ‰ÁÙL,אחת שפחה לקנות כדי נדוניה או –,˙ÁBË ‡G ƒ¿»««∆∆
˙ÒaÎÓ ‡GÂ ,‰ÙB‡ ‡GÂ הללו המלאכות את עושה האשה אין – ¿»¿¿«∆∆

אותן; עושה שפחתה אלא מרובה שתי ÌÈzLשטרחתן לו הכניסה – ¿«ƒ
daשפחות, ˙‡ ‰˜ÈÈÓ dÈ‡Â ,˙ÏMÓ dÈ‡ על נוסף – ≈»¿«∆∆¿≈»≈ƒ»∆¿»

עושה; שאינה הקודמות שפחות,GLLהמלאכות שלש לו הכניסה – »
Óva ‰NBÚ dÈ‡Â ,‰hn‰ BÏ ˙ÚvÓ dÈ‡ אינה כלומר – ≈»««««ƒ»¿≈»»«∆∆

היא  עושה אבל במשנה, שנימנו המלאכות משבע אחת אף עושה
שבבית; קטנות שפחות,‡Úaמלאכות ארבע לו הכניסה –˙LBÈ «¿«∆∆

‡„zwa שאף כלומר בו, לישב חשובות נשים שדרך במושב – ««∆¿»
ישנן  כן פי על שאף מבואר, בגמרא עושה. אינה קטנות מלאכות
את  לו למזוג כגון חיבה, משום לבעלה עושה אשה שכל מלאכות

וכדומה א א א א ).).).).הכוס סא סא סא סא ,,,, ‰ÒÈÎ‰((((כתובות כתובות כתובות כתובות  elÙ‡ :ÓB‡ ÊÚÈÏ‡ Èa«ƒ¡ƒ∆∆≈¬ƒƒ¿ƒ»
Óva ˙BNÚÏ dÙBk ,˙BÁÙL ‰‡Ó BÏ המיוחדת מלאכה שהיא – ≈»¿»»«¬«∆∆

בטל, תשב שלא nÊ‰לנשים, È„ÈÏ ‰‡ÈÓ ‰Ïha‰L לידי – ∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ»
‡BzLפריצות. ˙‡ Ècn‰ Û‡ :ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa«»ƒ¿∆«¿ƒ≈≈«««ƒ∆ƒ¿

‰Î‡ÏÓ ˙BNÚlÓ מאשתו ליהנות שלא בנדר עצמו על האוסר – ƒ«¬¿»»
מלאכה, תעשה d˙a˙kאם ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ וליתן לגרשה הוא חייב – ƒ¿ƒ≈¿À»»

כתובתה, כסף ÌeÓÚLלה È„ÈÏ ‰‡ÈÓ ‰Ïha‰L שיגעון לידי – ∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ¬
((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).).

ו ה נ ש מ ר ו א ב

" דין בה שנישנה הקודמת, המשנה משנתנו אגב באה מלאכה", מלעשות אשתו את
" דין בכלל.ללמד "עונה" במצוות לדון ומוסיפה המיטה", מתשמיש אשתו את

‰hn‰ LÈÓLzÓ BzL‡ ˙‡ Ècn‰ בנדר עצמו על שאסר – ««ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ»
אסורה  תהא תשמישך הנאת שאמר: כגון אשתו, של תשמישה הנאת
עליה, חל האיסור אין תשמישו, הנאת אשתו על אסר אם אבל עלי;

שנאמר לה, משועבד הוא י י י י ):):):):שהרי כא כא כא כא ,,,, יגרע";((((שמות שמות שמות שמות  לא ≈Èa˙"ועונתה
˙B˙aL ÈzL :ÌÈÓB‡ È‡nL ולאחר שבועות, שתי לו תמתין – ««¿ƒ¿≈«»
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כתובתה; לה ויתן יגרשנה בנדרו, עומד הוא אם ‰Ïlמכן ˙Èe≈ƒ≈
˙Á‡ ˙aL :ÌÈÓB‡ חייב מכן ולאחר לו, תמתין אחד שבוע – ¿ƒ«»««

מפרשים:((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).לגרשה ויש     אם –
כתובה ויתן יוציא יותר, ואם תמתין; שבתות, שתי טעם ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).הדירה

למדים  שמאי שבית בגמרא, מבואר הלל ובית שמאי בית של המחלוקת
שטומאתה  מנידה, למדים הלל ובית שבועיים, שטמאה נקבה, מיולדת

 ימים בבבב))))שבעה סא סא סא סא ,,,, נשואים ‰ÌÈ„ÈÓÏz.((((כתובות כתובות כתובות כתובות  תלמידים – ««¿ƒƒ
תורה, ללמוד Bz‰ההולכים „eÓÏ˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ,אחרת לעיר –‡HL ¿ƒ¿«¿»∆

˙eLaשל לתקופה נשיהם, –GLÌBÈ ÌÈL שמבט פי על אף לים – ƒ¿¿ƒ
עונתן; ברשות ‰ÌÈÏÚBtבזה שלא אחרת לעיר לעבודה יוצאים – «¬ƒ

למשך ‡Á˙נשיהם, ˙aL.בלבד אחד שבוע –‰eÓ‡‰ ‰BÚ‰ «»««»»»¬»
‰Bzaבתורה האמורה עונה מצוות י י י י ):):):):– כא כא כא כא ,,,, ((((שמותשמותשמותשמות   «»

כדלהלן: בריאים ‰ÔÈÏihזמנה והם ממלאכה, הבטלים אדם בני – ««»ƒ
ÌBÈ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם),),),),ומעונגים ÏÎa;עונתם –ÌÈÏÚBt‰ במלאכה העוסקים – ¿»«¬ƒ

aMa˙בעירם, ÌÈzL;בשבוע פעמיים –ÌÈnÁ‰ המוליכים – ¿«ƒ««»««»ƒ
הסמוכים, למקומות בחמוריהם aMa˙סחורה ˙Á‡;בשבוע פעם – ««««»

ÌÈÏnb‰,רחוקים למקומות גמליהם עם ההולכים –GLÏ ˙Á‡ÌÈL ««»ƒ««ƒ¿ƒ
ÌBÈ; בחודש פעם –ÌÈtq‰,רב זמן לבתיהם מחוץ השוהים – ««»ƒ

ÌÈL„Á ‰MLÏ ˙Á‡;שנה לחצי פעם –ÊÚÈÏ‡ Èa Èc– ««¿ƒ»√»ƒƒ¿≈«ƒ¡ƒ∆∆
  חכמים עליו חולקים התלמידים בענין ברם, העונה; בזמני

אפילו  נשיהם ברשות שלא תורה לתלמוד הם שיוצאים וסוברים,
שנים, ולשלוש לשנתיים ,,,, יד יד יד יד אישות אישות אישות אישות  הל הל הל הל '''' ב ב ב ב ).).).).((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

ז ה נ ש מ ר ו א ב

dÏÚa ÏÚ ˙„Bn‰,מתשמיש בעלה את שמונעת –dÏ ÔÈ˙ÁBt «∆∆««¬»¬ƒ»
˙aMa ÔÈÈc ‰ÚL d˙a˙kÓ,במרדה שעומדת שבוע כל – ƒ¿À»»ƒ¿»ƒ»ƒ««»

דינרים. שבעה מכתובתה לה ÚL‰מנכים :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈ƒ¿»
ÔÈ˜ÈÚtË.דינר חצי הוא טרפעיק –˙ÁBt ‡e‰ È˙Ó „Ú עד – «¿¿ƒƒ«»«≈

מכתובתה? לה ופוחת אותה משהה הוא d˙a˙kמתי „‚k „Ú– «¿∆∆¿À»»
כתובה. בלא ותצא יגרשנה ואז כלום, מכתובתה לה יישאר שלא עד
אביה. מבית לה שנפלו מנכסיה לה לפחות כדי אותה משהה אינו  אבל

CÏB‰Â ˙ÁBt ‡e‰ ÌÏBÚÏ :ÓB‡ ÈÒBÈ Èa הבעל רשאי – «ƒ≈≈¿»≈¿≈
במרדה, עומדת שהיא זמן כל לה, פוחת והוא לגרשה, ולא להשהותה

מנכסיה, ‡Áאפילו ÌB˜nÓ ‰MÈ dÏ Ïtz ‡nL גם שאם – ∆»ƒ…»¿À»ƒ»«≈
שמרדה, לאחר בירושה נכסים לה ‰pÓÈ‰יפלו ‰Bb כשיעור – ∆≈∆»

למעלה. ‡BzLהאמור ÏÚ „Bn‰ ÔÎÂ מצוות לקיים רוצה שאינו – ¿≈«≈«ƒ¿
GLעונה, d˙a˙k ÏÚ dÏ ÔÈÙÈÒBÓ˙aMa ÔÈÈc ‰L מחייבים – ƒƒ»«¿À»»¿»ƒ»ƒ««»

שלושה  במרדו, שעומד שבוע כל כתובתה, על להוסיף הבעל את
בגט, רוצה היא ואם לגרשה.דינרים; אותו ‡ÓB:כופים ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈

GLÔÈ˜ÈÚtË ‰L לשבו וחצי דינר לה מוסיפים מבואר,– בגמרא ע. ¿»«¿¿ƒƒ
האשה, של מצערה מרובה מתשמיש, נמנע כשהוא הבעל של שצערו
בגמרא: מובא כן המורד. של מעונשו גדול המורדת של עונשה לפיכך
זו: אחר זו שבתות ארבע עליה מכריזין שיהו ונימנו, חזרו "רבותינו
שאפילו  יודעת הוי הדין: מבית לה ושולחים בבעלה, מרדה פלונית
ההכרזה  קודם לה ומודיעים כולן". את הפסדת מנה מאה כתובתך
נשלמה  שכבר לה מודיעים ההכרזה ואחרי עליה, להכריז שעומדים

כתובה בלא תצא במרדה, עמדה ואם ב ב ב ב ).).).).ההכרזה, סג סג סג סג ,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' לט היהדף בהם זמנים על ברייתא הגמרא מביאה בימין, לה' הגורל עליית ענין אגב

זה: בזמן במקדש שהיו נוספות ומעלות בימין, רק עולה לה' רּבנןהגורל בברייתא,ּתנּו ַָָָ
ׁשכל ׁשּׁשּמׁש ׁשנה הּצּדיקארּבעים גדולה,מעֹון עֹולהלה'ּגֹורלההיהבכהונה ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

יפה.ּבימין, סימן ואילְךשהוא זו,מּכאן תקופה לאחר ּבימין,היהּפעמים- עֹולה ְְְְִִִִֵֶָָָָָ
ּבׂשמאל.היהּפעמיםו עֹולה ְְִִֶָֹ

ימיוו זהֹוריתכל ׁשל לׁשֹון המשתלחהיה שעיר שילוחמלּביןשבראש בזמן מאליו ְְְִִֶַָָָ
ּפעמיםהשעיר. ואילְך, וּפעמיםהיהמּכאן מלּבין.שמלּבין, אינֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ

ימיוו מערביכל נר הנרות.ּדֹולקשבמנורההיה שאר שכבו לאחר ואילְך,אף מּכאן ְְֲִִֵֵֵַָָָָָ
הנרותּדֹולקהיהּפעמים שאר שכבו לאחר הנרות.ּכבההיהוּפעמיםאף שאר עם ְְִִֵֶָָָ

ימיוו מערכהכל ׁשל אׁש המזבח,היה גבי שסידרוהומתּגּברשעל לאחר מאליו ודולק ְְֲִֵֵֶַַָָָָ
היּובשחרית, עציםהולא להביא צריכין להוסיףּכהנים היום לּמערכה,במשך ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹֹ

עצים ּגזירי מּׁשני הערביים,חּוץ בין מוסיפים עציםשהיו מצות לקּיים .ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַ
ּפעמים ואילְך, מתּגּבר,ומתּגּברהיהמּכאן אין כחוּפעמים תש היה אלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

כןּובשחרית, היּומחמת נמנעיןהלא עצים[-מפסיקים]ּכהנים מּלהביא ְְֲִִִִִִֵָָָֹֹ
ּכּוּלֹו, הּיֹום ּכל האש.לּמערכה את להגביר בכדי ֲַַַָָָ

ימיוו ּכהןכל וכל הּפנים, ּובלחם הּלחם ּובׁשּתי ּבעֹומר ּברכה נׁשּתּלחה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכזיתהיהׁש הלחם,ּמּגיעֹו ויׁששיׁשמחלוקת וׂשבע, ּומֹותיר,שאֹוכלֹו אֹוכלֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

מכזית. בפחות אף משביע היה הברכה שמחמת מאירהכיון נׁשּתּלחה ואילְך, ְְְְִִֵֵַָָָָמּכאן
ּכהן[-קללה] וכל הּפנים, ּובלחם הּלחם ּובׁשּתי שיעורּכרקמּגיעֹוהיהּבעֹומר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
והואפֹול קטנית, מין משביע,- אינו זה ושיעור ומאחר מכזית. בהרבה ְִַהּצנּועיןפחות
ידיהןהיו את והּגרּגרניןמֹוׁשכין היו, אחריםנֹוטלין[-הזוללים], של ואֹוכלין.אף ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָ

חבירֹו וחלק חלקֹו ׁשּנטל ּבאחד כךּוהגרגרן,ּומעׂשה אֹותֹומחמת קֹורין היּו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ֶּבן

גזלן,חמצןלט: קרא- מאי ׁשילא, (ּבר) ּבר רּבה אמר מֹותֹו. יֹום מהועד - ְְִַַַַַַַָָָָָ
המלך דוד בתפילת נאמר גזלן. הוא שחמצן נרמז בו ד)הפסוק עא ֱַֹ'אלהי,,(תהלים

וחֹומץ'[-הצילני]ּפּלטני מעּול מּכף רׁשע, וחמסן.מּיד עול עושה מידי רבא- ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
מהכא, יז)שנאמראמר, א חמֹוץ'(ישעיהו אּׁשרּו מׁשּפט ּדרׁשּו היטב 'למדּו ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

הנגזל. כח את והחזיקו לנעשק, עושק בין לשפוט לרעהו, איש להיטיב למדו -

בפסוק, נאמר זה: מפסוק הנלמד דין הגמרא מביאה הפסוק, שהובא חמֹוץ'אגב ְַָ'אּׁשרּו
הנגזל, את רק לחזק שיש זה מלשון לדייק ויש חֹומץ[-הנגזל], ּתאּׁשרּו [-גזלן],ואל ְְְֵַַ

התובע. דברי את תחילה לשמוע נזקקים דין בית כלומר,

רּבנן להםבברייתא,ּתנּו אמר הּצּדיק, ׁשמעֹון ּבּה ׁשּמת ׁשנה לתלמידיואֹותּה ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
הכיפורים יום מת,,לאחר הּוא זֹו התכוין.ּבׁשנה עצמו אּתהועל מּניין לֹו, אמרּו ְְִִֵַַָָָָ

לבנים לבּוׁש אחד זקן לי מזּדּמן היה הּכּפּורים יֹום ּבכל להם, אמר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָיֹודע.
לבנים, עּמיוהיהועטּוף ולפנים,נכנס זקןלפני לי נזּדּמן והּיֹום, עּמי. ויצא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ

ׁשחֹורים ועטּוף ׁשחֹורים לבּוׁש ואחד אבלות, סימן יצאשהוא ולא עּמי נכנס ְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹ
ימות.עּמי. השנה שבאותה הבין, אלו ימיםומשינויים ׁשבעה חלה הרגל, אחר ְִִִִֶֶַַָָָָָ

ּו והילךומת, מּלברְךמכאן הּכהנים אחיו כהניםנמנעּו כיוןּבּׁשםברכת המפורש, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
לכך. ראויים היו שלא
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קכה `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' לט היהדף בהם זמנים על ברייתא הגמרא מביאה בימין, לה' הגורל עליית ענין אגב

זה: בזמן במקדש שהיו נוספות ומעלות בימין, רק עולה לה' רּבנןהגורל בברייתא,ּתנּו ַָָָ
ׁשכל ׁשּׁשּמׁש ׁשנה הּצּדיקארּבעים גדולה,מעֹון עֹולהלה'ּגֹורלההיהבכהונה ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

יפה.ּבימין, סימן ואילְךשהוא זו,מּכאן תקופה לאחר ּבימין,היהּפעמים- עֹולה ְְְְִִִִֵֶָָָָָ
ּבׂשמאל.היהּפעמיםו עֹולה ְְִִֶָֹ

ימיוו זהֹוריתכל ׁשל לׁשֹון המשתלחהיה שעיר שילוחמלּביןשבראש בזמן מאליו ְְְִִֶַָָָ
ּפעמיםהשעיר. ואילְך, וּפעמיםהיהמּכאן מלּבין.שמלּבין, אינֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ

ימיוו מערביכל נר הנרות.ּדֹולקשבמנורההיה שאר שכבו לאחר ואילְך,אף מּכאן ְְֲִִֵֵֵַָָָָָ
הנרותּדֹולקהיהּפעמים שאר שכבו לאחר הנרות.ּכבההיהוּפעמיםאף שאר עם ְְִִֵֶָָָ

ימיוו מערכהכל ׁשל אׁש המזבח,היה גבי שסידרוהומתּגּברשעל לאחר מאליו ודולק ְְֲִֵֵֶַַָָָָ
היּובשחרית, עציםהולא להביא צריכין להוסיףּכהנים היום לּמערכה,במשך ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹֹ

עצים ּגזירי מּׁשני הערביים,חּוץ בין מוסיפים עציםשהיו מצות לקּיים .ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַ
ּפעמים ואילְך, מתּגּבר,ומתּגּברהיהמּכאן אין כחוּפעמים תש היה אלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

כןּובשחרית, היּומחמת נמנעיןהלא עצים[-מפסיקים]ּכהנים מּלהביא ְְֲִִִִִִֵָָָֹֹ
ּכּוּלֹו, הּיֹום ּכל האש.לּמערכה את להגביר בכדי ֲַַַָָָ

ימיוו ּכהןכל וכל הּפנים, ּובלחם הּלחם ּובׁשּתי ּבעֹומר ּברכה נׁשּתּלחה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכזיתהיהׁש הלחם,ּמּגיעֹו ויׁששיׁשמחלוקת וׂשבע, ּומֹותיר,שאֹוכלֹו אֹוכלֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

מכזית. בפחות אף משביע היה הברכה שמחמת מאירהכיון נׁשּתּלחה ואילְך, ְְְְִִֵֵַָָָָמּכאן
ּכהן[-קללה] וכל הּפנים, ּובלחם הּלחם ּובׁשּתי שיעורּכרקמּגיעֹוהיהּבעֹומר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
והואפֹול קטנית, מין משביע,- אינו זה ושיעור ומאחר מכזית. בהרבה ְִַהּצנּועיןפחות
ידיהןהיו את והּגרּגרניןמֹוׁשכין היו, אחריםנֹוטלין[-הזוללים], של ואֹוכלין.אף ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָ

חבירֹו וחלק חלקֹו ׁשּנטל ּבאחד כךּוהגרגרן,ּומעׂשה אֹותֹומחמת קֹורין היּו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ֶּבן

גזלן,חמצןלט: קרא- מאי ׁשילא, (ּבר) ּבר רּבה אמר מֹותֹו. יֹום מהועד - ְְִַַַַַַַָָָָָ
המלך דוד בתפילת נאמר גזלן. הוא שחמצן נרמז בו ד)הפסוק עא ֱַֹ'אלהי,,(תהלים

וחֹומץ'[-הצילני]ּפּלטני מעּול מּכף רׁשע, וחמסן.מּיד עול עושה מידי רבא- ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
מהכא, יז)שנאמראמר, א חמֹוץ'(ישעיהו אּׁשרּו מׁשּפט ּדרׁשּו היטב 'למדּו ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

הנגזל. כח את והחזיקו לנעשק, עושק בין לשפוט לרעהו, איש להיטיב למדו -

בפסוק, נאמר זה: מפסוק הנלמד דין הגמרא מביאה הפסוק, שהובא חמֹוץ'אגב ְַָ'אּׁשרּו
הנגזל, את רק לחזק שיש זה מלשון לדייק ויש חֹומץ[-הנגזל], ּתאּׁשרּו [-גזלן],ואל ְְְֵַַ

התובע. דברי את תחילה לשמוע נזקקים דין בית כלומר,

רּבנן להםבברייתא,ּתנּו אמר הּצּדיק, ׁשמעֹון ּבּה ׁשּמת ׁשנה לתלמידיואֹותּה ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
הכיפורים יום מת,,לאחר הּוא זֹו התכוין.ּבׁשנה עצמו אּתהועל מּניין לֹו, אמרּו ְְִִֵַַָָָָ

לבנים לבּוׁש אחד זקן לי מזּדּמן היה הּכּפּורים יֹום ּבכל להם, אמר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָיֹודע.
לבנים, עּמיוהיהועטּוף ולפנים,נכנס זקןלפני לי נזּדּמן והּיֹום, עּמי. ויצא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ

ׁשחֹורים ועטּוף ׁשחֹורים לבּוׁש ואחד אבלות, סימן יצאשהוא ולא עּמי נכנס ְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹ
ימות.עּמי. השנה שבאותה הבין, אלו ימיםומשינויים ׁשבעה חלה הרגל, אחר ְִִִִֶֶַַָָָָָ

ּו והילךומת, מּלברְךמכאן הּכהנים אחיו כהניםנמנעּו כיוןּבּׁשםברכת המפורש, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
לכך. ראויים היו שלא
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eid `le mivr ztqez `la eili`n

edexcqyn mivr `iadl oikixv

:zixgyïéøéæâ éðùî õåçoia ly .

oiwxta 'ixn`ck daeg ody miaxrd

:lirläøéàî äçìúùðepi`y .

:eriaynìåôë åòéâî ïäë ìëåepi`y .

riayn epi`y e`xy xg`n zifk

xizei m`e) odici z` oikyen oirepvd

oerny iniae (mdici oikyen eid `l

oikyen eid `l letk ribny in z`

:mdiciïöîç:olfb .õåîç åøùà.

:lfbpd ewifgdõîåç àìåjiiy `l .

(.dl sc) [oixcdpqa] `l` `kd

:dligz raezl oiwwfpy o`kn epcnlyíùá êøáìî:i`ck eid `ly yxetnd mya mrd z` mipdk zkxa jxaln .



xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc - dcp(oey`x meil)

àéðBî÷z` ea zewpl milibxe ,eze` mipgehe miyainy ayr oin - §§¨
.micid.âìLàå§©§¨

:mzkd oic lr mipnqd zxard drityn cvik zx`an dpynd
Bìéaèä,mzkd `vnp ea cbad z` mc` liahd -åjk xg`ìò äNò ¦§¦§¨¨©

åéabea erbpy jk ea ynzyd -úBøäèjk xg`e ,mixedh mixac - ©¨§¨
åéìò øéáòäz`äòáLd,ïéðnñøáò àìå,mzkdy xxaedäæ éøä ¤¡¦¨¨¦§¨©¨¦§Ÿ¨©£¥¤

,òáölr xaer epi` rave el` mipnq ici lr xearl mc ly ekxc ik ¤©
,mci`linneähäúBøcbaa erbpyå ,úBøBäèmbéøö BðéàC ©§¨§§¥¨¦

ìéaèäìmzkd lr mipnqd zpizp xg`l m` la` .cbad z` aey §©§¦
`edääécL Bà ,øáòy xxaed ,ed`xn ddc -íúk äæ éøämc ly ¨©¤¦¨£¥¤¤¤
,dcp,el` mipnq ici lr xaer e` ddec epi` rav ikúBøähäå§©§¨

cbaa erbpyéøöå ,úBàîèìéaèäì C.exdhl ick cbad z` aey §¥§¨¦§©§¦
`nhln mzkd xdhp mipnqd zxard ici lry oeik lirez ef dliahe

.ea mirbepd mixac
:mipey`xd mipnqd zyely z` zx`an dpynd,ìôz ÷Bø eäæéà¥¤¨¥

íòè àlL ìkmc`díeìk.meid eze`ae,ïéñéøâ éîladd epiid Ÿ¤Ÿ¨©§¥§¦¦
xg`l dtayìBt ìL ïéñéøb úñéòìly ote`aLôð úweìç- §¦©§¦¦¤£©¤¤

.eztilwn qixbd ly lke`d cxtpye,íéìâø éîk epiideöéîçäL- ¥©§©¦¤¤§¦
.egixqd

:mzkd lr mipnqd zray zxard ote` z` zx`an dpyndéøöåC §¨¦
ñkñëìcbad z` sytyl -ìLíéîòt L,eici izy oiaìëìmr-] §©§¥¨Ÿ§¨¦§¨

[lkãçàå ãçàm`e .mipnqdnïøéáòälr [mipnqd zray z`-] ¤¨§¤¨¤¡¦¨
mzkdïøãñk àlL,lirl exkfedy xcqd itl `l -øéáòäL Bà ¤Ÿ§¦§¨¤¤¡¦

ïéðnñ äòáLel`úçàk,zg` zaa -íeìk àìå äNò àìoi` - ¦§¨©¨¦§©©Ÿ¨¨§Ÿ§
`l mbe ,rav ly e` mc ly mzkd m` gikedl dliren ef dwica
epi` mbe cbadn xaer mcd oi`y itl ,ez`nehn mcd lhazd

.df xg` dfa oxcqk mipnqd zray z` xiard m` `l` lhazn

àøîâ
:epzpyna eyxtzd `ly mipnqd z` zx`an `xnbd,àðz'xzp' ¨¨

`id epzpyna zxkfpdúéøcðñkìà øúðenyy mewnn d`ay - ¤¤£¤§¨§§¦
,dixcpqkl`úéøètèðà øúð àìå.xg` mewnn d`ay - §Ÿ¤¤©§¦©§¦

`ed iyingd onqd :epzpyna epipy.úéøBa:edn zx`an `xnbd ¦
äæ ,äãeäé áø øîà`xwpy onq.àìäàwn:`xnbd dy,àéðúäå ¨©©§¨¤¨¢¨§¨©§¨
,ìäàäå úéøBaä.ziriay zyecw mda zbdepy mixacd on mdy ©¦§¨¨¨

:`xnbd zvxzn .micxtp mixac ipy md ld`e zixeay gken ok m`e
àúéøák ,'úéøBa' éàî àlà:`xnbd dywn .zixteb -éäðéîøe- ¤¨©¦©§¦¨§¦§¦

`ziixaa epipyy ,dywezyecw mda zbdepy mipind iabl zxne`d
,ziriayeôéñBäminkgïäéìòz` ,dpyna miiepnd lr -ïéöéálä ¦£¥¤©§¦¦

ipvew xexn -ïéðeòläå,dprl -z`e'úéøBa' éàå .ìäàäå úéøBaä §©§¦©¦§¨¨¨§¦¦
déì úéà éî ,àúéøákzyecwìk ,ììkä äæ ,ïðúäå ,úéòéáLxac ©§¦¨¦¦¥§¦¦§¨§©¤©§¨Ÿ

øwéò Bì LiL,ig `ed epnny yxey -Bì Lézyecwìëå ,úéòéáL ¤¤¦¨¤§¦¦§Ÿ
Bì ïéà ,øwéò Bì ïéàLzyecw,úéòéáLdpi` 'zixea'y xexa ok m`e ¤¥¦¨¥§¦¦

zyecw da oi` i`cee dnc` `idy ,zixteb.ziriay
:`xnbd zx`an .mcewd xe`ial `xnbd zxfeg `iyewd zngnàlà¤¨

.àìäà ,'úéøBa' éàî:dywne `xnbd dayúéøBaä ,àéðúäå ©¦¨¢¨§¨©§¨©¦
,ìäàäåok m`e:`xnbd zvxzn .ld` dpi` zixeaéðåeb éøzipy - §¨¨¨§¥©§¥

ly mipinàìäà.`ld` `xwp ipyde ,zixead `ed cg`d ,mpyi ¨¢¨
`ed iyiyd onqd :epzpyna epipy.àéðBî÷:edn zx`an `xnbd §§¨

,äãeäé áø øîà`xwpy onq df.õBc óBìL ¨©©§¨§
:epzpyna epipy,âìLàå:edn zx`an `xnbd .iriayd onqd `edy §©§¨

àné éúeçðì eäðézìàL ,ìàeîL øîàiabl mid icxei z` izl`y - ¨©§¥§¥§¦§§¨¥©¨
,df onqeøîàå,ilàúéðbøî éá÷ð éðéa çëzLîe ,déîL àâìLà- §¨§©§§¨§¥¦§§©¥¥¦§¥©§¨¦¨

,zeilbxnd iawpa ievnedì é÷tîemyn eze` mi`ivene -àöîøa ©§¦¨§©§¨
àìæøôc.lfxan jex` xnqn ici lr - §©§§¨

:epzpyna epipyBìéaèä[mzkd `vnp ea cbad z`-]['åë] äNòå ¦§¦§¨¨
jk xg`e ,zexdh eiab lrxar `le mipnqd zray z` eilr xiard

aey liahdl jixv epi` mbe zexedh zexdhde ,rav df ixd ,mzkd
,dcp mc ly mzk df ixd ddcy e` mzkd xar m` la` .cbad z`
dnka dpc `xnbd .cbad z` aey liahdl jixve ze`nh zexdhde

:mzkd lr mipnq zxard ly mipte`åéìò øéáòä ,ïðaø eðzlr-] ¨©¨¨¤¡¦¨¨
[mzkdz`äòáLd,øáò àìå ïéðnñeilr xiard f`eïeôöoin - ¦§¨©¨¦§Ÿ¨©¨

,iewip xneg.úBàîè åéúBøäè ,øáòåxxaed mzkd xary oeiky §¨©§¨¨§¥
:`xnbd zl`ey .epnn e`nhp zexdhde cbad `nhpe ,mc didyixd

øaòî énð òáö ,ïeôö.rav did dfy okzie ,xiarn `ed rav mb - ¨¤©©¦§©©
:`xnbd daiynàlày xaecnïéðnñ äML åéìò øéáòäjezn cala ¤¨¤¡¦¨¨¦¨©¨¦

,drayd,øáò àìåe.øáòå ïeôö åéìò øéáòäeúBàîè åéúBøäè §Ÿ¨©¤¡¦¨¨¨§¨©§¨¨§¥
oeikøéáòä íàLd onqd z` mb xiarn did -,äléçzî éòéáLiptl ¤¦¤¡¦§¦¦¦§¦¨

,oetvd zxardøáò ànLla` .mc did ile`y ,mzkd xaer did - ¤¨¨©
dgked dfa oi` ,xaer epi` mzkde mipnqdn wlg wx mixiarnyk

.mc epi`y
:df oipra ztqep `ziixaåéìò øéáòä ,Cãéà àéðz[mzkd lr-]z` ©§¨¦¨¤¡¦¨¨

äòáLd,øáò àìå ïéðnñeïàðLaey mxiard -åéúBøäè ,øáòå ¦§¨©¨¦§Ÿ¨©§¨¨§¨©§¨¨
.úBøBäèm`y ,dipyd mrta wx xary dnn rav `edy gkeny §

:`xnbd zx`an .dpey`xa xak xaer did mc did,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨
eðL àìdf oicàlàiableNòpL úBøähäcbaa erbpy -ïéa Ÿ¨¤¨©§¨¤©£¥

,äiðMì äðBLàø úñBaëz`ly oeik mc mzkd oi`y gked f`y ¦§¤¦¨©§¦¨
.[xar,äiðL úñBaëz øçà eNòpL úBøäè ìáà`ed oicd £¨§¨¤©£©©¦§¤§¦¨

yåéìò ãét÷ä éøäL ,úBàîè åéúBøäèxfgy jka [mzkd lr-] §¨¨§¥¤£¥¦§¦¨¨
,mc `ed ile` yyegy ezrc dliby ,mipnqd z` eilr xiardeøáòå§¨©

.mck `adle o`kn aygp `linne ,xaer mcy enk f`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc - dcp(ipy meil)

:`xnbd zvxzníúädf oic epipy lirl dpyna -éîBéc úBúñåa ¨¨¦§¨§¥
eli`e ,dbltd zqe oebk ,minid zezqea -àëäoic epipy epzpyna - ¨¨

dfàôeâc úBúñåa.sebd iyegin zqea -éðz÷ãkdpeyy itke - ¦§¨§¨¦§¨¨¥
,epzpynéôa úLLBçå úLhòî ú÷äôî äúéä ,úBúñå ïä elà'¥¥§¨¨§¨§©¤¤§©¤¤§¤¤§¦

,'úòôBLå äéòî éìetLáe dñéøkzezqea zwqer epzpyny ixd §¥¨§¦¥¥¤¨§©©
.sebd

,'zrtey' `id ,dzii`x iptly sebd zezqen zg`y dpyna epipy
.dpynd zpeek dn zxxan `xnbd .xewnd on mc d`exy xnelk

ike :`xnbd ddnzúòôBLzii`x iptly zqe `id xewnd on mc ©©
,mcdàìæàå äòôL àäiptly dritWde ,zklede d`ex `id `ld - ¨¨§¨§¨§¨©§¦¨

.mc zii`x iptly seb zqe o`k oi`e ,dii`x dnvr `id dzii`x
:`xnbd zvxzn,éàlò áøc äéøa àleò øîà̈©¨§¥§©¦©
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc - dcp(oey`x meil)

àéðBî÷z` ea zewpl milibxe ,eze` mipgehe miyainy ayr oin - §§¨
.micid.âìLàå§©§¨

:mzkd oic lr mipnqd zxard drityn cvik zx`an dpynd
Bìéaèä,mzkd `vnp ea cbad z` mc` liahd -åjk xg`ìò äNò ¦§¦§¨¨©

åéabea erbpy jk ea ynzyd -úBøäèjk xg`e ,mixedh mixac - ©¨§¨
åéìò øéáòäz`äòáLd,ïéðnñøáò àìå,mzkdy xxaedäæ éøä ¤¡¦¨¨¦§¨©¨¦§Ÿ¨©£¥¤

,òáölr xaer epi` rave el` mipnq ici lr xearl mc ly ekxc ik ¤©
,mci`linneähäúBøcbaa erbpyå ,úBøBäèmbéøö BðéàC ©§¨§§¥¨¦

ìéaèäìmzkd lr mipnqd zpizp xg`l m` la` .cbad z` aey §©§¦
`edääécL Bà ,øáòy xxaed ,ed`xn ddc -íúk äæ éøämc ly ¨©¤¦¨£¥¤¤¤
,dcp,el` mipnq ici lr xaer e` ddec epi` rav ikúBøähäå§©§¨

cbaa erbpyéøöå ,úBàîèìéaèäì C.exdhl ick cbad z` aey §¥§¨¦§©§¦
`nhln mzkd xdhp mipnqd zxard ici lry oeik lirez ef dliahe

.ea mirbepd mixac
:mipey`xd mipnqd zyely z` zx`an dpynd,ìôz ÷Bø eäæéà¥¤¨¥

íòè àlL ìkmc`díeìk.meid eze`ae,ïéñéøâ éîladd epiid Ÿ¤Ÿ¨©§¥§¦¦
xg`l dtayìBt ìL ïéñéøb úñéòìly ote`aLôð úweìç- §¦©§¦¦¤£©¤¤

.eztilwn qixbd ly lke`d cxtpye,íéìâø éîk epiideöéîçäL- ¥©§©¦¤¤§¦
.egixqd

:mzkd lr mipnqd zray zxard ote` z` zx`an dpyndéøöåC §¨¦
ñkñëìcbad z` sytyl -ìLíéîòt L,eici izy oiaìëìmr-] §©§¥¨Ÿ§¨¦§¨

[lkãçàå ãçàm`e .mipnqdnïøéáòälr [mipnqd zray z`-] ¤¨§¤¨¤¡¦¨
mzkdïøãñk àlL,lirl exkfedy xcqd itl `l -øéáòäL Bà ¤Ÿ§¦§¨¤¤¡¦

ïéðnñ äòáLel`úçàk,zg` zaa -íeìk àìå äNò àìoi` - ¦§¨©¨¦§©©Ÿ¨¨§Ÿ§
`l mbe ,rav ly e` mc ly mzkd m` gikedl dliren ef dwica
epi` mbe cbadn xaer mcd oi`y itl ,ez`nehn mcd lhazd

.df xg` dfa oxcqk mipnqd zray z` xiard m` `l` lhazn

àøîâ
:epzpyna eyxtzd `ly mipnqd z` zx`an `xnbd,àðz'xzp' ¨¨

`id epzpyna zxkfpdúéøcðñkìà øúðenyy mewnn d`ay - ¤¤£¤§¨§§¦
,dixcpqkl`úéøètèðà øúð àìå.xg` mewnn d`ay - §Ÿ¤¤©§¦©§¦

`ed iyingd onqd :epzpyna epipy.úéøBa:edn zx`an `xnbd ¦
äæ ,äãeäé áø øîà`xwpy onq.àìäàwn:`xnbd dy,àéðúäå ¨©©§¨¤¨¢¨§¨©§¨
,ìäàäå úéøBaä.ziriay zyecw mda zbdepy mixacd on mdy ©¦§¨¨¨

:`xnbd zvxzn .micxtp mixac ipy md ld`e zixeay gken ok m`e
àúéøák ,'úéøBa' éàî àlà:`xnbd dywn .zixteb -éäðéîøe- ¤¨©¦©§¦¨§¦§¦

`ziixaa epipyy ,dywezyecw mda zbdepy mipind iabl zxne`d
,ziriayeôéñBäminkgïäéìòz` ,dpyna miiepnd lr -ïéöéálä ¦£¥¤©§¦¦

ipvew xexn -ïéðeòläå,dprl -z`e'úéøBa' éàå .ìäàäå úéøBaä §©§¦©¦§¨¨¨§¦¦
déì úéà éî ,àúéøákzyecwìk ,ììkä äæ ,ïðúäå ,úéòéáLxac ©§¦¨¦¦¥§¦¦§¨§©¤©§¨Ÿ

øwéò Bì LiL,ig `ed epnny yxey -Bì Lézyecwìëå ,úéòéáL ¤¤¦¨¤§¦¦§Ÿ
Bì ïéà ,øwéò Bì ïéàLzyecw,úéòéáLdpi` 'zixea'y xexa ok m`e ¤¥¦¨¥§¦¦

zyecw da oi` i`cee dnc` `idy ,zixteb.ziriay
:`xnbd zx`an .mcewd xe`ial `xnbd zxfeg `iyewd zngnàlà¤¨

.àìäà ,'úéøBa' éàî:dywne `xnbd dayúéøBaä ,àéðúäå ©¦¨¢¨§¨©§¨©¦
,ìäàäåok m`e:`xnbd zvxzn .ld` dpi` zixeaéðåeb éøzipy - §¨¨¨§¥©§¥

ly mipinàìäà.`ld` `xwp ipyde ,zixead `ed cg`d ,mpyi ¨¢¨
`ed iyiyd onqd :epzpyna epipy.àéðBî÷:edn zx`an `xnbd §§¨

,äãeäé áø øîà`xwpy onq df.õBc óBìL ¨©©§¨§
:epzpyna epipy,âìLàå:edn zx`an `xnbd .iriayd onqd `edy §©§¨

àné éúeçðì eäðézìàL ,ìàeîL øîàiabl mid icxei z` izl`y - ¨©§¥§¥§¦§§¨¥©¨
,df onqeøîàå,ilàúéðbøî éá÷ð éðéa çëzLîe ,déîL àâìLà- §¨§©§§¨§¥¦§§©¥¥¦§¥©§¨¦¨

,zeilbxnd iawpa ievnedì é÷tîemyn eze` mi`ivene -àöîøa ©§¦¨§©§¨
àìæøôc.lfxan jex` xnqn ici lr - §©§§¨

:epzpyna epipyBìéaèä[mzkd `vnp ea cbad z`-]['åë] äNòå ¦§¦§¨¨
jk xg`e ,zexdh eiab lrxar `le mipnqd zray z` eilr xiard

aey liahdl jixv epi` mbe zexedh zexdhde ,rav df ixd ,mzkd
,dcp mc ly mzk df ixd ddcy e` mzkd xar m` la` .cbad z`
dnka dpc `xnbd .cbad z` aey liahdl jixve ze`nh zexdhde

:mzkd lr mipnq zxard ly mipte`åéìò øéáòä ,ïðaø eðzlr-] ¨©¨¨¤¡¦¨¨
[mzkdz`äòáLd,øáò àìå ïéðnñeilr xiard f`eïeôöoin - ¦§¨©¨¦§Ÿ¨©¨

,iewip xneg.úBàîè åéúBøäè ,øáòåxxaed mzkd xary oeiky §¨©§¨¨§¥
:`xnbd zl`ey .epnn e`nhp zexdhde cbad `nhpe ,mc didyixd

øaòî énð òáö ,ïeôö.rav did dfy okzie ,xiarn `ed rav mb - ¨¤©©¦§©©
:`xnbd daiynàlày xaecnïéðnñ äML åéìò øéáòäjezn cala ¤¨¤¡¦¨¨¦¨©¨¦

,drayd,øáò àìåe.øáòå ïeôö åéìò øéáòäeúBàîè åéúBøäè §Ÿ¨©¤¡¦¨¨¨§¨©§¨¨§¥
oeikøéáòä íàLd onqd z` mb xiarn did -,äléçzî éòéáLiptl ¤¦¤¡¦§¦¦¦§¦¨

,oetvd zxardøáò ànLla` .mc did ile`y ,mzkd xaer did - ¤¨¨©
dgked dfa oi` ,xaer epi` mzkde mipnqdn wlg wx mixiarnyk

.mc epi`y
:df oipra ztqep `ziixaåéìò øéáòä ,Cãéà àéðz[mzkd lr-]z` ©§¨¦¨¤¡¦¨¨

äòáLd,øáò àìå ïéðnñeïàðLaey mxiard -åéúBøäè ,øáòå ¦§¨©¨¦§Ÿ¨©§¨¨§¨©§¨¨
.úBøBäèm`y ,dipyd mrta wx xary dnn rav `edy gkeny §

:`xnbd zx`an .dpey`xa xak xaer did mc did,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨
eðL àìdf oicàlàiableNòpL úBøähäcbaa erbpy -ïéa Ÿ¨¤¨©§¨¤©£¥

,äiðMì äðBLàø úñBaëz`ly oeik mc mzkd oi`y gked f`y ¦§¤¦¨©§¦¨
.[xar,äiðL úñBaëz øçà eNòpL úBøäè ìáà`ed oicd £¨§¨¤©£©©¦§¤§¦¨

yåéìò ãét÷ä éøäL ,úBàîè åéúBøäèxfgy jka [mzkd lr-] §¨¨§¥¤£¥¦§¦¨¨
,mc `ed ile` yyegy ezrc dliby ,mipnqd z` eilr xiardeøáòå§¨©

.mck `adle o`kn aygp `linne ,xaer mcy enk f`
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oifge` mipy` cenr aq sc ± oey`x wxtzereay
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:el aiyn iy` ax .dipy zqeakz xg`l cbaa erbiy zexdhl d`neh
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,epnn e`nhpe ,rwxwa mcd rlapy mcew cer ziaaeàä-mipeyd ¨

mixacn xedh ziadyóBqác íéìëarlapy xg`l zial e`ay - §¥¦§©
.`nhn epi` jkitle ,oira epi`e mcd,epipy dpyn dze` ly `tiqae

m`yäòìáðmcd ziriaxúeñkayiy zial eze` qipkde ,cbaa - ¦§§¨©§
,milk ea,íc úéòéáø äpnî àöBéå úñakúî íàdligzny oebk ¦¦§©¤¤§¥¦¤¨§¦¦¨

,ziriaxn xzei mc ea rlapäàîèziady oeik ,milkd mi`nh - §¥¨
,mc ziriax lr lid`näøBäè ,åàì íàåepiide .mixedh milkd - §¦¨§¨

oi` ok m`e ,oira aygp epi` qeaika z`vl leki epi`y mcdy meyn
.mc ziriax lr lid`n ziad,oetv ici lr z`vl leki ixd df mce

dywe ,`nhn epi`e drela d`neh aygp ok it lr s`y gken ok m`e
:uxzn `pdk ax .yiwl yixleðL úBiòéáø élewî ,àðäk áø øîà̈©©©£¨¦¥§¦¦¨

ïàky ,dlw ez`nehy mca zwqer ef dpyn -éðàLdpey -íc ¨¨¦©
äñeázn `l` lde`a `nhn epi`y ,o`k xaecn eay.ïðaøcmce §¨§©¨¨

zvwne eiiga zvwn ,bxdpy mc`n mc ziriax d`viy epiid dqeaz
dpi` ,ezen xg`l dlek d`vi `ly xexay oeikny ,ezen xg`l
aex d`viyk `nhi mcdy exfb minkgy `l` .dxezd on d`nhn
wx ile` miwteqnyk mb `nhiy cer exingde ,dzin xg`l ziriaxd
dpi` ,drlap `l elit` ,ef ziriaxy oeike .f` `vi ziriaxd herin
dlekiy s` ,drlapyk dxdhl da eliwd ,opaxcn `l` d`nhn

.wgcd ici lr z`vl
:dpyn dze` ly `tiqdn opgei iaxl dywn yiwl yixdéáéúéà¥¦¥

òeìaä ìk ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léølkjk,úàöì ìBëé BðéàL ¥¨¦§©¦¨¨¨©¨©¤¥¨¨¥
,øBäè.mixg` `nhn epi` mbeàäm`y ,rnyn -,úàöì ìBëé ¨¨¨¨¥
àîè,mixg` `nhne÷éôð àìc áb ìò óàådfe .oiicr `vi `ly - ¨¥§©©©§Ÿ¨¦

opgei iax ixack `lydleki m` mb d`nhn dpi` drela d`nehy
:[uxzn `tt ax .z`vlúàöì ìBëé ïéàc àëéä ìk ,àtt áø øîà̈©©¨¨¨¥¨§¥¨¨¥

åéìò ãét÷ä àìå,e`ivedll.øBäè ìkä éøácm`eúàöì ìBëé §Ÿ¦§¦¨¨¦§¥©Ÿ¨¨¨¥
åéìò ãét÷äå,e`ivedlléâéìt ék .àîè ìkä éøáciax ewlgpe - §¦§¦¨¨¦§¥©Ÿ¨¥¦§¦¦

ote`a ,yiwl yixe opgeiøî .åéìò ãét÷ä àìå úàöì ìBëécyix-] §¨¨¥§Ÿ¦§¦¨¨©
[yiwl,øáñyúàöì ìBëéc ïåék,`nh `ed ixdeàìc áb ìò óà ¨©¥¨§¨¨¥©©©§Ÿ
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oifge` mipya cenr aq sc ± oey`x wxtzereay

àúìéî àéìú àãéô÷á éãéî,`nl` Ð zexedh miizpiay zexdhc oeik .dinza Ð

ze`nh i`n` `citw meyn ,zepexg` .`ed mc e`léàãå äãðä íã ?dcp oebk Ð

.`ed mc i`cec ab lr s` ,mc oicqa dgpwyåìèáîå ïéðîîñ äòáù åéìò øéáòî
eilr citwn mc` oi`e li`ed .`ed xedhe ,lha `ed ixd Ð xar `l elit`e Ð

.`zefg dl lf`cn ,oipnqd zxard xg`

ïéñøçaf ly milbx in ly hiar oebk Ð

.daf lyeúàöì ä÷ùî óåñù,xnelk Ð

oeike .qxgd oeail ici lr z`vl dwyn jxc

e`vi ,ewqid zrya xepza el` oiqxg eidy

.exie`n xepz `nhpe ,oiwyndåðù àìÐ

.`l Ð wqed `l ,oi` Ð "wqed" ipzwc `d

oi`nhn oi` Ð oiqxga oirlap ody onf lkc

a` opi`y oilw oiwyn `l` xepzd xie` z`

in e` eztbn mce epir zrnc oebk ,d`nehd

elit`c .uxy `nh e` zn `nhc milbx

xepzd xie`a ynn od eide ,e`vie wqedyk

dwyn oi`c .opaxcn `l` ede`nh `l Ð

.d`nehd a` dwynn ueg ,ilk `nhnìáà
ïéøåîç ïé÷ùîlye af ly milbx in oebk Ð

`nhl zepiirn aezkd oda daixy ,daf

.milke mc`àîè`l elit` ,xepzd Ð

Ð wqid ici lr z`vl oilekic oeik ,wqed

.d`nhne ,`id drela d`neh e`làì éà
àì,oiqxga drela d`neh dil dedc Ð

xn`ck ,`inhn `l Ð drela d`nehe

.(`,`r oileg) "dywnd dnda"aåéúåøäè
úåøåäèepi`y rela `nlya zxn` i` Ð

Ð xedh ,wgcd ici lr `l` z`vl leki

,`ed rav :opixn`e ,`lewl opilz ikd meyn

mc inp i`c meyn .xedherlapc oeik ,`ed

s`e ,exiardl oileki oipnnqd oi`c ,jk lk

`l` .xedh Ð oetv ici lr z`vl lekiy it

ici lr z`vl oilekie li`ed :zxn`c ,jcicl

ikid `kd Ð oi`nh inp e`vi `l ik ,wqid

`nlcc ,dielz dnexz lek`l `lewl opilz

`ed mcíéîúëì çðä äéì øîà ?xwirc Ð

,jklid .opaxcn `l` dpi` ozxfb zligz

.dxyaa d`xzy cr ,`ziixe`cnc .opiliwn

'åë åéìò øéáòî`ed mc i`cec `kd `de Ð

s`e ,jk lk rlapc meyn ,dil opixdhn Ð

.oetv ici lr z`vl lekiy it lråì øîà
äðùî äðéà åæiaxe li`ed ,`id zyaeyne Ð

.dpynd z` xciqy epizpyna d`py `liax

`iigel oipn ,ecinlz Ðíã úéòéáø ?ly Ð

.ld`a `nhn znàîè úéáäziad ilk Ð

.ld`a oi`nhàø÷éòîã íéìëáe`nhpy ,mi`nh Ð drlapy mcew my eidy Ð

.ld`aóåñáìã íéìëá àäå,mixedh Ð rwxwa mcd rlapy xg`l zial e`ay Ð

.`inhn `l ezcäøåäè åàì íàå,`nl` .ea zrlap dnly ziriaxc ab lr s`e Ð

`wtp oetv ici lrc `kd ik ,wgcd ici lr `l` `icdl z`vl leki epi`y rela

.dxedh :ipzwe ,dlekäñåáú íãon ynn d`aa `l Ð da oiliwnc ziriax i`d Ð

d`neh dl oi` Ð drlap `l elit`e .wtq `edy ,dqeaz mc ziriaxa `l` ,znd

dqeaz mc edfi` :(`,`r dcp) `xza wxta `ipzck ,zi`ce?epnn `viy bexd

.`nhe ,dzin xg`l eaex `vi wtq ,miign eaex `vi wtq ,ezenae eiiga mc ziriax

'åë úàöì ìåëéã ïåéëdn lk `ivedl eda citw `lc ab lr s` ,oiqxg jpde Ð

.wqid ici lr z`vl lekie li`ed ,`vi `ly onf lk ,oi`nh Ð okezay
íà
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øîàlhazp Ð dpey`xa xar `lc oeikc Ð `zlin `ilz `citwa icin `a` iax

lhazpy itl ,uegl ez`ivia cbad `nh `l Ð dipya inp xar ike ,cbaa

,"rav df ixd" oizipzna hwp i`n` ,dywz `a` iaxle :xn`z m`e .zqeakz ina

rxtnl `zlin i`lbi` Ð xar `lc oeikc .rxtnl s` xedh i`ce (dcp) mc elit`

`ilz `citwa i`ce `l` ,cbaa lhazpy

`zlin i`lbi` `lc :xnel yie !`zlin

lr dlgzn xearl ie`x did `ly rxtnl

`ed dry lk ixdy ,dzr xar `ly ici

did `ny `xwirne ,xzeie xzei yaiizn

yiwl yixk xeaq did :inp i` .xearl ie`x

xnel jixhv` jkl ,drela d`neh `nhnc

."rav df ixd"àîìà`ilz `citwa

jxev dn ,ok m` :xn`z m`e Ð `zlin

!ibq Ð eala lhanc oeik ,mipnq zxarda

m` ,mc` lk lv` ezrc dlhac :xnel yie

.mipnnq dray `la eplhai

çðäzelibxc oeik edin Ð opaxc minzkl

i` ,opiliwn `l Ð dtebn mzk `al

yxitck ,rava ilznl `ki`c meyn e`l

,onwlc dqeaz mcl inc `le .oizipzna

ick :inp i` .opaxcn iedc meyn opiliwnc

e` ."rav df ixd" hwp ,rxtnl elit` xdhl

leki did ,jk lk yaiizp `ly dlgzn `ny

.z`vléáø:xn`z m`e Ð dil `pn `iig

`ziixan `zaeiz aizip `l mlerl ,ok m`

yie !`irye` iax iae `iig iax ia ipznc

`tli` xn`ck ,xninl `ki` edlekac :xnel

xn`c lk :(a,hq) zeaezkae (`,`k) ziprza

`le `irye` iaxe `iig iax iac `zlin

`hiyt ded jde .'ek oizipznn dil `phiyt

:cere .oizipzna `finx `lc yiwl yixl dil

mc `le mzk oizipzn hwpcn ,`ed `xaqc

ivn `l i`ce dcp mcc dpin rny Ð dcp

.rxtnl oia `adl oia welig dil zile ,lhal

íàÐ mc ziriax dpnn `veie zqakzn

:(a,`w `nw `aa) "lfebd"a i"yx yxit

uegl ephgqiyk m`e ,dcna min epziy

ea did i`ce ,ok m` Ð xzei ziriax e`vni

e`vni `l elit`c :dywe .mc ziriax

didy zeidl leki mewn lkn ,xzei ziriax

mind on mb drela zeqkd ixdy .ziriax ea

:d`xpe !z`vl leki lkd oi`y ,mcd on mbe

:(iriax wxt) zeld`c `ztqeza `ipzck

oixryn cvik ,zeqka relay mc ziriax

min `iane .qakne ,dcna min `ian ?eze`

on mb ,ok m`y .d`nh Ð odi`xn dey did m`e .mc ziriax ekeza ozepe ,mixg`

ed`xn didi `le ,cbaa ex`yp mcd one mind on mb ixdy .mc ziriax `vi cbad

minl dcn jixv dne :xn`z m`e .dlgzn mc ziriax ea did `l m` ,dey

ozie ,ziriax zegt cbad on `viy dcna min oziy `l` jixv did `l ?mipey`xd

dpey`x dcn xikfd `ly :`niz ike !`nh Ð odi`xn deyi m`e .ekezl mc ziriax

xeriyk miipyd on jixv epi` jgxk lr `ld Ð dzcnk dipyd on zzl `l`

`vni m`y ,dpey`xa dcn hwp ikd meync :xnel yie !mipey`xd on zeqk drlay

.i"yx yxitck ,miipy min `iadle gexhle xefgl jixv oi` Ð xzei ziriaxíàå
dilr ltpy dryn :xn`z m`e .cbaa rlap ziriaxd lkc ab lr s` Ð dxedh e`l

epi`y dn zeqka rlap ziriax ltpy mcewc ixiinc :xnel yie !zeqkd `nhp ,cgi

.mlern mly ziriax did `le ,cbaa lhazpe ,qeak mzq ici lr z`vl lekiéìå÷î
rlapy mc ziriax" :idpinxe .`id `zlin `zefg :`nl` ,"wlci Ð dlxr itilwa eravy cba" `pz :jixt (`,`w `nw `aa) "`nw lfebd"ac :dniz Ð o`k epy zeiriax

iabc ,dlxrl d`neh icin dyw `l opgei iaxlc :xnel yie !opgei iaxl dywz ,ok m` .yiwl yixl `l` ied `l `iepiy jd `de .o`k epy zeiriax ilewn :ipyne !'ek "cbaa

ipyn mzde .dil lhan `le ,`zefga dil `gip Ð dlxr iab la` .`inhn `l drela d`nehc ,lha Ð wgcd ici lr `l` z`vl leki epi`c oeike .`citw meyn Ð d`neh

.opaxc dqeaz mcc ,dyw `l Ð xeqi`l d`neh dncn dz`y jixac itl elit` :xn`w ikde ,yiwl yixl ipdnc `iiepiyàä,`iyew i`ne :xn`z m`e Ð `nh z`vl leki

.`nh Ð zqeakz mzq ici lr z`vl leki `d ,oetva wgcd ici lr z`vl lekic ab lr s` ,xedh Ð zqeakz mzq ici lr z`vl leki epi`y relad lk :eyexit ikd `nlc

.oetva wgcd ici lr z`vl lekic ab lr s` Ð "dxedh ,e`l m`e" `pyixte .opinwe` zqeakz mzqa Ð i`de ,"zeqka rlapy" lirlc jdc `tiq "relad lk"c jd `dc

.`yix` xity `niiw ikd elit`e ,ipzw `nzqc ,llk z`vl leki epi`y :rnyn "relad lk"c jdc :xnel yie !yiwl yixl `iyw ,daxc`e
ikdc
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc - dcp(oey`x meil)

:`xif iax ixac lr dywn `a` iax,éMà áøì àaà éaø déì øîà̈©¥©¦©¨§©©¦
àúléî àéìz àãéô÷a éãéîike -ixde ,mzkd oic ielz dctwda ¦¦¦§¥¨©§¨¦§¨

xxaedy iptn zexedh zeqeakzd izy oia cbaa erbpy zexdhd
dy recn ok m`e ,mc epi` mzkdymexbz mzkd z` xiardl ezctw

:el aiyn iy` ax .dipy zqeakz xg`l cbaa erbiy zexdhl d`neh
ïéà ,déì øîà,ok -,øîBà àéiç éaø ,àéðúcelit`,éàcå äcpä íc ¨©¥¦§©§¨©¦¦¨¥©©¦¨©©
åéìò øéáòîz`äòáLdå ,ïéðnñjkaBìháîm` s`e .xedh `ede ©£¦¨¨¦§¨©¨¦§§©§

xg`n eilr citwdl libx mc` oi` dzrny oeik ,mzkd xar `l
,le`yl yie .ed`xn dpzydyàîìà ,àeä äcð íc àä ,éànàå- §©©¨©¦¨©§¨

y gken `l`àúléî àéìz àãéô÷aielz mc`d ly ezctwda - ¦§¥¨©§¨¦§¨
e .lhazn `ed mzkd lr citwn epi`y iptny ,mzkd ly epicàëä̈¨

,àúléî àéìz àãéô÷a énðdipyd zqeakzay oeikyezrc dlib ©¦¦§¥¨©§¨¦§¨
,mc `ed ile` yyeg oiicryixd ,xaer mcy enk mzkd xar zn`ae
.[`adle o`kn mck epicy

mzwelgn z`e drela d`neh oica zwqerd dpyn d`ian `xnbd
:diabl yiwl yixe opgei iax lyïéñøç (ä"î è"ô íéìë) íúä ïðz§©¨¨£¨¦

qxg ilk -,áæ ïäa LnzLpLly hiar oebk,ely milbx ineòìaL ¤¦§©¥¨¤¨¤¨§
ïé÷Lîmi`nhàîè øepzä ,øepzä ÷qeäå øepzä øéåàì eìôðå ©§¦§¨§©£¦©©§©©©©©¨¥
iptnä÷Lî óBqLmiqxga relad.úàöìly ekxcy ,xnelk ¤©§¤¨¥

qxgd oeaile xepzd zwqd ici lr ekezn z`vl qxga relad dwyn
.exie`ay dwyndn xepzd `nhp f`e ,eaeðL àì ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦Ÿ¨

,wqedyn wx `nh xepzdyàlàaíél÷ ïé÷Lî,dlw mz`nehy - ¤¨©§¦©¦
,opaxcn wx eze` e`nhi xepzd xie`l e`viykeìáàaïé÷Lî £¨©§¦

ïéøeîç,milk `nhl d`nehd a` md dxez oicnyét ìò óà ,àîè £¦¨¥©©¦
.øepzä ÷qeä àlLmpi` ,wqid ici lr miwynd mi`veiy oeiky ¤Ÿ©©©

onfa xak xepzd mdn `nhpe ,zlhazny drela d`neh miaygp
e .ekezl miqxgd zlitpãçàå ,ïél÷ ïé÷Lî ãçà ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¤¨©§¦©¦§¤¨

øepzä ÷qeä íà ,ïéøeîç ïé÷Lîmiwynd e`vieïéà`ed ok` - ©§¦£¦¦©©©¦
e ,`nh.àì ,àì éà.d`nhn dpi`e drela miwynd z`nehy oeik ¦ŸŸ

:epzpynn yiwl yixl dywn opgei iaxLéøì ïðçBé éaø déáéúéà¥¦¥©¦¨¨§¥
Bìéaèä ,Lé÷ì[cbad z`-]åéìò øéáòäå úBøäè åéab ìò äNòå ¨¦¦§¦§¨¨©©¨§¨§¤¡¦¨¨

z`äòáLdøáò àìå ïéðnñ,mzkdåéúBøäèe òáö äæ éøä ¦§¨©¨¦§Ÿ¨©£¥¤¤©§¨¨
éøö ïéàå ,úBøBäèìéaèäì C.cbad z` aeydn jgxk lre §§¥¨¦§©§¦

xedh ixd ,mc `ed m` mby iptn `ed ,rav `edy zelzl miliwny
`veiy it lr s`e ,mipnq ici lr `vei epi`y oeik drela d`neh oicn
yiy ,miqxg jezay mi`nh miwynl oicd `ed ok m`e .oetv ici lr
.xepzd wqid ici lr mi`veiy it lr s` drela d`nehk maiygdl

:uxzn yiwl yixdéì øîà,yiwl yixíéîúëì çpä`iaz l`e ¨©¥©©¦§¨¦
,di`x mdnmz`neh lr dxifbd zligz xwiry oeiky`id,ïðaøc§©¨¨

ok oi`y dne ,z`vl dlekiy drela d`neha mlv` miliwn
.[`ziixe`c d`neha

:dywne opgei iax xfegàéiç éaø éðúäåelit`yéàcå äcpä íc §¨¨¥©¦¦¨©©¦¨©©
,`ziixe`c ez`nehyåéìò øéáòîz`äòáLdå ïéðnñjk ici lr ©£¦¨¨¦§¨©¨¦§

Bìháîs`y gken ok m`e .mzkd xar `l m` s`e ,xedh `ede §©§
,z`vl dlekiyk elit` drela `idyk mixdhn `ziixe`c d`neh

:uxzn yiwl yix .oetv ici lr `vei mc ixdydéì øîà,yiwl yix ¨©¥
y oeikäðL àì éaø`idy xaqy gken epzpyna ef `ziixa ©¦Ÿ¨¨

ok m`e ,zyaeynàéiç éaøecinlzdéì àðîdkldy el oipn - ©¦¦¨§¨¥
.ef `ziixak dkld oi` zn`ae ,dzenk

:(a"n b"t) zeld` zkqna dpynn yiwl yixl dywn opgei iax
íc úéòéáø ,Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéà,znd on z`veid ¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦§¦¦¨

,lde`a dnr `vnpd lk z` `nhl dpicyòìápLmcdarwxw ¤¦§©§
d,àîè úéaä ,úéá,eay milkd ,xnelkdì éøîàåoica epyy yie - ©¦©©¦¨¥§¨§¥¨
dfy.øBäè úéaä:`xnbd zx`aneéâéìt àìå,oica miwelg mpi`e - ©©¦¨§Ÿ§¦¦

`l`àämixacn `nh ziady mipeyd -àøwéòîc íéìëaeidy - ¨§¥¦§¥¦¨¨
,epnn e`nhpe ,rwxwa mcd rlapy mcew cer ziaaeàä-mipeyd ¨

mixacn xedh ziadyóBqác íéìëarlapy xg`l zial e`ay - §¥¦§©
.`nhn epi` jkitle ,oira epi`e mcd,epipy dpyn dze` ly `tiqae

m`yäòìáðmcd ziriaxúeñkayiy zial eze` qipkde ,cbaa - ¦§§¨©§
,milk ea,íc úéòéáø äpnî àöBéå úñakúî íàdligzny oebk ¦¦§©¤¤§¥¦¤¨§¦¦¨

,ziriaxn xzei mc ea rlapäàîèziady oeik ,milkd mi`nh - §¥¨
,mc ziriax lr lid`näøBäè ,åàì íàåepiide .mixedh milkd - §¦¨§¨

oi` ok m`e ,oira aygp epi` qeaika z`vl leki epi`y mcdy meyn
.mc ziriax lr lid`n ziad,oetv ici lr z`vl leki ixd df mce

dywe ,`nhn epi`e drela d`neh aygp ok it lr s`y gken ok m`e
:uxzn `pdk ax .yiwl yixleðL úBiòéáø élewî ,àðäk áø øîà̈©©©£¨¦¥§¦¦¨

ïàky ,dlw ez`nehy mca zwqer ef dpyn -éðàLdpey -íc ¨¨¦©
äñeázn `l` lde`a `nhn epi`y ,o`k xaecn eay.ïðaøcmce §¨§©¨¨

zvwne eiiga zvwn ,bxdpy mc`n mc ziriax d`viy epiid dqeaz
dpi` ,ezen xg`l dlek d`vi `ly xexay oeikny ,ezen xg`l
aex d`viyk `nhi mcdy exfb minkgy `l` .dxezd on d`nhn
wx ile` miwteqnyk mb `nhiy cer exingde ,dzin xg`l ziriaxd
dpi` ,drlap `l elit` ,ef ziriaxy oeike .f` `vi ziriaxd herin
dlekiy s` ,drlapyk dxdhl da eliwd ,opaxcn `l` d`nhn

.wgcd ici lr z`vl
:dpyn dze` ly `tiqdn opgei iaxl dywn yiwl yixdéáéúéà¥¦¥

òeìaä ìk ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léølkjk,úàöì ìBëé BðéàL ¥¨¦§©¦¨¨¨©¨©¤¥¨¨¥
,øBäè.mixg` `nhn epi` mbeàäm`y ,rnyn -,úàöì ìBëé ¨¨¨¨¥
àîè,mixg` `nhne÷éôð àìc áb ìò óàådfe .oiicr `vi `ly - ¨¥§©©©§Ÿ¨¦

opgei iax ixack `lydleki m` mb d`nhn dpi` drela d`nehy
:[uxzn `tt ax .z`vlúàöì ìBëé ïéàc àëéä ìk ,àtt áø øîà̈©©¨¨¨¥¨§¥¨¨¥

åéìò ãét÷ä àìå,e`ivedll.øBäè ìkä éøácm`eúàöì ìBëé §Ÿ¦§¦¨¨¦§¥©Ÿ¨¨¨¥
åéìò ãét÷äå,e`ivedlléâéìt ék .àîè ìkä éøáciax ewlgpe - §¦§¦¨¨¦§¥©Ÿ¨¥¦§¦¦

ote`a ,yiwl yixe opgeiøî .åéìò ãét÷ä àìå úàöì ìBëécyix-] §¨¨¥§Ÿ¦§¦¨¨©
[yiwl,øáñyúàöì ìBëéc ïåék,`nh `ed ixdeàìc áb ìò óà ¨©¥¨§¨¨¥©©©§Ÿ

øîe .åéìò ãét÷ä[opgei iax-],øáñy,úàöì ìBëéc áb ìò óà ¦§¦¨¨©¨©©©©§¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc - dcp(iriax meil)

:`ziixad zl`eyänëåxeriy `ed.äîìL äðBò:`ziixad daiyn §©¨¨§¥¨
äìéì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø Løét,mlyåceréöç.íBé ¥©©¨¦§¤©§¦¥©§¨§£¦

:l`ilnb oa oerny oax xn`y 'dper' xeriy lr dywn `xnbdéîe¦
éàä élek ïðéòadl siqedl ,onf daxd jk lk dl zzl jixv ike - ¨¦©¥©

,dlild caln mei ivg ceréäðéîøedf lr zeywdl yi ixde - §¦§¦
,e`nhpy milk zxdh ote` iabl epipyy ,`ziixanéøä[in-]eéäL £¥¤¨

åézb,oiid ziiyr mewn -åéca úéáe,onyd ziiyr mewn -,úBàîè ¦¨¥©¨§¥
.`nh dwyna mirela md jk iptne ,mda eynzydeïúBNòì Lwáe¦¥©£¨

[epiie epny z`],äøäèa`nhd onyde oiid z` `ivedl eilr okl §¨¢¨
.[mixedhd miwynd z` e`nhi `ly ick ,mda relad

äNBò àeä ãöék.oxiykdl ickïétcä[ur gel] zlc oirk - ¥©¤©©¦
,mpii e`iveiy miaprd lr mipzepyïéáìeläåmipikny mi`h`hn - §©¨¦

,zbd z` mda miwpny ,aleld ilrnïéLãòäådnvr zbd - §¨£¨¦
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc - dcp(ipy meil)

ïéà ,åéìò ãét÷ä íàla` ,`nh `ed ok` -àì éà,citwd.àì ¦¦§¦¨¨¦¦ŸŸ
okle ,e`ivedl relay dn lr citwdy ote`a dpynd zxacn eitle
lr mle` .`nh z`vl lekiyke ,xedh z`vl leki epi`yk `weec

`l jkitle ,citwn mc` oi` miqxga mirelay miwyndmdn `nhp
`nhp ,yiwl yix itle .wqid ici lr z`vl milekiy s` lr xepzd

.miwynd z` `ivedl citwn epi`y ab lr s` xepzd
:epzpyna epipy,ìôz ÷Bø eäæéàeze`a melk mc`d mrh `ly lk ¥¤¨¥

:ltz wexl wexd aygiy ick mrhi `l onf dnk zxxan `xnbd .mei
,àðzltz aygp wexdáøòaî íeìk íòè àlL ìkaxrd f`n - ¨¨Ÿ¤Ÿ¨©§¦¨¤¤

.df mei iptlyøîéîì àáøc dén÷ àtt áø øáñz` yxtl - ¨©©¨¨©¥§¨¨§¥©
,`ziixadøîàc ïàîky dzpeekyéãéî íòè àìxac -àúøBàa §©§¨©Ÿ¨©¦¦§§¨

.ok iptly axrd lka -àáø déì øîà,`tt axl,'áøòa' éðz÷ éî ¨©¥¨¨¦¨¨¥¨¤¤
ixd ,'axrd lk' ernyny,éðz÷ 'áøòaî'axrd f`ny ezernyny ¦¨¤¤¨¨¥

d`ae ,lk` envr axra la` ,mrh `l`ziixadé÷etàì`ivedl - §©¥
df llknìéëàå íéã÷c àëéä,meid dlry iptl lek`l micwdy - ¥¨§¨¦§¨¦

dpiyd mpn`y ,ltz epi` xak wexd f`y ,ezpyn xeripy xg`l
.egk z` yilgne ewznn lke`d la` ,ezexixn z` zwfgn

:ltz wexl wexd aygiy ick oyii dnk zxxan `xnbdäaø øîà̈©©¨
åéìò øáòL ìk ,ìôz ÷Bø eäæéà ,ïðçBé éaø øîà ,äpç øa øalr-] ©©©¨¨©©¦¨¨¥¤¨¥Ÿ¤¨©¨¨

[mc`däðéLáe ,äìéì úBöçddnz .ok iptly dlildn ivg oyiy - £©§¨§¥¨
:`xnbdàøîéîìxnel `a ike -àúléî àéìz äðéLácielz - §¥§¨¦§¥¨©§¨¦§¨

,ltz wexd aygiyøBòéð ,ìôz ÷Bø äæ ïéà ,íBiä ìk ïLé ,ïðúäå§¨§©¨©¨©¥¤¨¥¥
.ìôz ÷Bø äæ éøä ,äìélä ìk:`xnbd zvxzníúäxaecn ¨©©§¨£¥¤¨¥¨¨

íðîðúîaz` `xnbd zx`ane .xr ynn did `le dlild lk §¦§©§¥
:uexizdíéð àìå íéð ,éMà áø øîà ,íðîðúî éîc éëéä`le oyi - ¥¦¨¥¦§©§¥¨©©©¦¦§Ÿ¦
mbe ,oyiøéz àìå øézepiide ,xr epi`e xr -j` ixnbl xr epi`y ¦§Ÿ¦

mc`dy xkip j`id x`al `xnbd dtiqene .ixnbl oyi epi` mb
:mpnpznéðòå déì eø÷c,dper `ed el mi`xewyky -òãé àìå §¨¥§¨¥§Ÿ¨©
éøecäàìly xac aiydl rcei epi` j` -àøáñxedxd oerhy - §©§¥§¨¨

,ald zpian oeiredéì eøkãî éëårciy xac el mixikfnyke - §¦©§§¥
,xaraøëcî.ea xkfp - ¦§¨

:wexd lr xeaicd zrtyd iabl `ziixa d`ian `xnbd,àðz̈¨
íékLäxweaa,ìôz ÷Bø äæ ïéà ,B÷øt äðLåxeaicdy oeikyilgd ¦§¦§¨¨¦§¥¤¨¥
.egk z`:`xnbd zl`eyänk ãòå.xaecn milin ly zenk efi`a - §©©¨

:`xnbd dperéaø øîà ,éMà áø øîà ,àìéL øa äãeäé áø øîà̈©©§¨©¦¨¨©©©¦¨©©¦
àöiL ìk ,øæòìàly zenk eitnBøeac áBøonfa xacl ieyr `edy ¤§¨¨Ÿ¤¨¨¦

ìL ìL.úBòL L ¤¨Ÿ¨
y :epzpyna epipyïéñéøâ éîxg`l dta mitq`pd mind epiidúñéòì ¥§¦¦§¦©

'åëå ìBt ìL ïéñéøbly ote`aoipr z` zxxan `xnbd .ytp zwelg §¦¦¤
.miqixbd zqirl:`xnbd zl`eydéì òéiñî àîéìo`kn didiy - ¥¨§©©¥

reiqéøö ìôz ÷Bø ,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì LéøìàäiL Caxern §¥¨¦§¨©¥¨¦¨¥¨¦¤§¥
ãçàå ãçà ìk íòdxe`kle .epzpyna xkfpd qeaika ,mipnqdn ¦¨¤¨§¤¨

dgec .eixack ,mda axrzi ewexy ick miqixbd zqirl dkxved
:`xnbdàîìcmiqixbd zqirly meyn `idàîeôc àìáämeg - ¦§¨©§¨§¨

dtdélòî.wex mda axrziy liaya `le ,mgek z` wfgne liren - §©¥
:oiqixb in iabl dcedi iax zhiy z` d`ian `xnbdàìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ
ïéñéøâ éî ,øîBà äãeäé éaø ,àéðúc .äãeäé éaøk,mda miqakny §©¦§¨§©§¨©¦§¨¥¥§¦¦

didiy jixvøáBòå ,çúBømcewe -BëBúì ïziL[miqixbd jezl-] ¥©§¥¤¦¥§
,çìî.dgzxd mekixvd `l epzpyna eli`e .mgk yilgn glnd ik ¤©

:`xnbd zxxanàeä éîec÷àc àðLéì 'øáBò' éàäc òîLî éàî- ©©§©§©¥¦§¨§©§¥
.dncwd oeyl `ed 'xaer'y rnyn okidn,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨

àø÷ øîàc'a l`eny) epa melya` zny cecl xyal e`ay drya §¨©§¨
,(bk gi,'éLekä úà øBáòiå økkä Cøc õòîéçà õøiå'epiide ©¨¨£¦©©¤¤©¦¨©©£¤©¦

.dncwd oeyl `ed 'xaer'y gkene ,iyekd iptl micwdy,øîà ééaà©©¥¨©
àëäîezxfga eyr mr epia` awri ybtp xy`k xn`py dnn - ¥¨¨

z`e dpW`x odicli z`e zFgtXd z` mUIe' ,(b-a bl ziy`xa) oaln©¨¤¤©§¨§¤©§¥¤¦Ÿ¨§¤
'ebe mipxg` diclie d`l,'íäéðôì øáò àeäåiptl cnre micwdy ¥¨¦¨¤¨©£Ÿ¦§¨©¦§¥¤

.eipae eiyp,àëäî ,àîéà úéòaéàå'äå íäéðôì íkìî øBáòiå' §¦¨¥¥¨¥¨¨©©£©§¨¦§¥¤©
'íLàøa.'iptl' epiid 'xearie'y x`eane ,(bi a dkin) §Ÿ¨

y :epzpyna epipyíéìâø éîk epiid.eöéîçäLz` zxxan `xnbd ¥©§©¦¤¤§¦
:qeaikl milbx in milireny ote`dänk ,àðzonfìL ,ïöenéçäL ¨¨©¨¦¨§Ÿ¨

íéîëç éøeòéL ìk ,ïðçBé éaø øîà .íéîéexn`pyaipicíéîúë ¨¦¨©©¦¨¨¨¦¥£¨¦§§¨¦
éøöCzzløeòéLsqepì,ïøeòéL,wtzqdl yi ixdy .mxxal ick ¨¦¦§¦¨

milbx ina qakl xyt` m`dBà ,ãìécdl`a `weec jixv,ï÷æc §¤¤§¨¥
eidiy jixv m`d oke .xzei milireny.äMàc Bà ,Léàcm`d oke §¦§¦¨

eidiy jixvíéqeëî,`weecBàxyt`ya mb.íéleâîm`d oke §¦§¦
`weecBà ,änçä úBîéaxyt`ymb.íéîLbä úBîéa ¦©©¨¦©§¨¦

:epzpyna epipyéøöåñkñëì Ccbad z` sytyl -ìL.íéîòt L §¨¦§©§¥¨Ÿ§¨¦
:dfa ewtzqdy dn d`ian `xnbd,äéîøé éaø éòam`dééeèîà ¨¥©¦¦§§¨©§¥

ééeúàå,cbad iab lr cid ly d`ade dkled -ãçmrtk zeaygp - §¨¥©
,seyty ly zg`ézøz ,ééeúàå ééeèîà àîìc Bà-izyk zeaygp ¦§¨©§¥§¨¥©§¥

:`xnbd zl`ey .minrtéàî:`xnbd dper .daeyzd idn -e÷éz ©¥
.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz -

:epzpyna epipyïøãñk àlL ïøéáòä`xnbd .melk `le dyr `l ¤¡¦¨¤Ÿ§¦§¨
:df iabl epipyy dn z` d`ianíéc÷ä ,ïðaø eðzlr xiardl ¨©¨¨¦§¦

d mipnqd z` mzkdíéiðL,dniyxay mipexg`d zrax` - §¦¦
íéðBLàøì.dniyxay mipey`xd zyely z` xiardy iptl -éðz ¨¦¦¨¥

íéiðL ,àãçseqa xiardy el` -Bì eìòla` ,ie`xk mxiard - £¨§¦¦¨
d,Bì eìò àì íéðBLàøel aygzy ick mxiardle aeyl jixve ¦¦Ÿ¨

.mxcqk mipnqd lk zxardíéiðL ,Bì eìò íéðBLàø ,Cãéà àéðúå§©§¨¦¨¦¦¨§¦¦
.Bì eìò àì.ef z` ef zexzeq zeziixad dxe`kle:`xnbd zvxzn Ÿ¨

éãéàå éãéà ,éiaà øîày zexaeq zeziixad izy -íéiðLmze` - ¨©©©¥¦¦§¦¦§¦¦
,seqa xiardyàìå ,Bì eìòdéàîe .íéðBLàøly dzpeek dne - ¨§Ÿ¦¦©

y dipyd `ziixad'íéðBLàø'l dzpeek ,el elrïøãñëì íéðBLàø- ¦¦¦¦¦§¦§¨
,dligz mxiardl jixv didy xnelk ,mxcq iabl mipey`xåmd §

ì íéiðLiabïúøáòä.seqa mze` xiard lretay - §¦¦§©£¨¨¨

äðùî
mc z`ivi mcew ribny dy`d seba mieqn dxwn `ed 'sebd zqe'

:mc d`exe zwdtny oebk .zecpdúñå dì LiL äMà ìk,reaw ¨¦¨¤¤¨¤¤
mixwndn cg`a dteba dxwn dl rx`iy dzii`x zra dlibxy
jk xg`e dxwn eze` dl rx`iy mrt lka ,dpyna oldl mixkfend

mc d`xzdzòL diconf eze`n mda drbpy zexdh `nhl epl ic - ©¨©§¨
eze` mcew xak `ny miyyeg oi`e ,jli`e df dxwn dl rxi`y

dcpd z`neha d`nhpe dxewnn mcd `vi dxwndwfgedy oeiky ,
mrta s` mzqd on ,dteba dxwnd dl rx`iy iptl mc d`ex dpi`y

.dxwn eze` zrted mcew `al mcd micwd `l efd
úBúñeä ïä elàåmdn cg` mcw m`y ,mipeyd sebd iyegin - §¥¥©§¨

.yegind eze`l zqe draw ef ixd zqed zii`xlú÷äôî-zhyet §©¤¤
.dixai`úLhòîe.dhnly dita zyhrzn -dñéøk éôa úùLBçå §©¤¤§¤¤§¦§¥¨

.dxeah cbpk a`k dyg -åa`k dygy in okäéòî éìetLácbpk - §§¦¥¥¤¨
.mgxd ziaúòôBLådfi`a yxtzi `xnbae ,xewnd on mc d`ex - §©©

.xaecn ote`úBøBîøîö ïéîëemeg oirk sebd xya zeienngzd - §¦§©§
zgcwïëå .dúBà ïéæçBàzetqep zeyegza oicdïäa àöBik- £¦¨§¥©¥¨¥

.zeyegz oze` od dn yxtzi `xnbae .zexkfpd zeyegzl zenecd
ìL dì äòáwL ìëåíéîòt äLon cg`a dyg minrt ylyy - §Ÿ¤¨§¨¨§Ÿ¨§¨¦
,mc dz`xe miyegindúñå äæ éøäreaw zqel ef dyegz draw - £¥¤¤¤

.xen`k 'dzry dic' d`xz m`y

àøîâ
yiy dy` lk' :dpyna epipy .epzpyn zycgn dn zx`an `xnbd

ixd :`xnbd dywn .'dzry dic zqe dlàðîéæ àãç àðéðzepipy - §¦¨£¨¦§¨
(.a) lirl zg` mrt xak,'dzòL dic úñå dì LiL äMà ìk'¨¦¨¤¤¨¤¤©¨©§¨
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קלי oifge` mipy` cenr bq sc ± oey`x wxtzereay

ïéà åéìò ãéô÷ä íà.citwdyk Ð "`nh ,z`vl leki m`" ipzwc `de Ðàúøåàá
.melk mrh `l yn` elit`y Ðéðú÷ áøòáî.mc` ipa x`yk lk` yn` la` Ð

íéã÷ã é÷åôàìitl .ltz wex ied `lc ,lik`e ezpyn xeripy xg`l meid mcew Ð

.egk z` xiarne ewznn Ð lke`de ,ezwfgne wexd z` zxxnn Ð dpiydyíúä
wex df ixd ,dlild lk xerip" ipzwc Ð

,mpnpzn `l` ,ynn xeripc `l Ð "ltz

s` ,meid zpiye .opira dlil ly dpiy i`cec

mrhe li`ed ,`ed ltz e`l Ð oyic ab lr

meid lk dpdp Ð zixgy mrehdy .melk

.elekå÷øô äðùå íéëùäxiarn xeacd Ð

.wexd gkúåòù ùìù ìùieyr `edy Ð

.zery ylya xaclïéúéðúî àîéìirac Ð

riiqn ,oiqixba axern wex `diy ick dqirl

.yiwl yixl diløáåòglndy ,mcew Ð

.oiqixbd gk xiarnéùåëä úà øåáòéåÐ

.eiptl mcwåöéîçäù.egixqdy =éî éðä ¨©

ï÷æã åà ãìéã íéìâø.ith elrn owf ly Ð

ïéñåëî.ith elrn Ðäîçä úåîéáelrn Ð

.ithéðú÷ã íéîòô ùìù éàä äéîøé éáø éòá
ãç ééåúàå ééåèîàaiyg d`aede dkled Ð

Ð iiez`e ,cg aiyg iiehn` :`nlc e` ,cg

.ixz edl eedc ,cgíéðåùàøì íééðùxzp Ð

oiqixb ine ltz wexl ,bly`e `ipenwe zixeae

.milbx ineåì åìò íééðù àãç éðúmze` Ð

.el elr Ð diipya xiardyåìò àì íéðåùàø
åì`ipenwe zixeae xzp xiarn xcd ike Ð

ine oiqixbe wex xza ,izixg` `pnif bly`e

.oxcqk eilr oixaer `vnp Ð milbxàéðúå
'åë êãéà.iccd` oiiywe Ðàä ééáà øîà

øéáòäù íééðù åäì àøéáñ àäåmiipy Ð

,el elr Ð oey`x xiardl el didy

.el elr `l Ð oey`x xiardy mipey`xe

edpixearl opikxvn xcd ikc ,xity ikdc

.oxcqk dil ied Ð miipy xzaíéðåùàø éàîå
"el elr" `ziixa jci`a ipzwc Ðíéðåùàø ?

ïøãñëì`edy ,dlgz xiardl el didy Ð

Ð mipey`x jpd edl eedc ,seqal xiard

.ozxardl Ð miipy ,oxcqkläðùî
ú÷äôîx"iilixhyi` Ð.frlaäñøë éôÐ

.dxeah cbpäéòî éìåôù.mgxd zia Ð

úòôåùåxn`w i`n :jixt `xnba Ð?
úåøåîøîö.y"pevixt Ðäúåà ïéæçåàÐ

.d`ex `idy zr lka zeidl dcenl jkaäéã
äúòùzezqe ici lr d`xzy zei`x lka Ð

.el`ïäá àöåéë.`xnba yxtn Ðàøîâ
éîåéã úåúñåádyngl xyr dyngn oebk Ð

.xyràìæàå äòôù à÷ àä`ed okide Ð

d`ex dini lke li`ed ,zqed?
úòôåùá
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oetva wgcd ici lr elit` z`vl leki epi`y relad lky :yiwl yixl eyexit ikdc

.`ziixe`c d`neha elit` d`nh Ð wgcd ici lr z`vl lekic ,e`l m`e .dxedh Ð

yxtn `zyde .xedh Ð wgcd ici lr `vei elit` ,opaxc dqeaz mca ,ok m`e

die `tiqa,dxedh Ð z`vl leki epi` ikc ,`ziixe`c d`neha `yixl `nrh ai

.d`nh Ð wgcd ici lr z`vl leki la`

Ð `tt ax ipynck yxtnc opgei iaxle

epnn `veie zqakzn m` `yixc :yexit

citwdl jxc oky ,`nh Ð mzq zqeakza

,dxedh Ð e`l m`e .lwa `veie li`ed eilr

citwdl jxc oi`c ,oetv ici lr `vei elit`e

iziine .mzq zqeakza `vei epi`y oeik eilr

epi`c oeikc ,`yixl mrh ozil ,relad lk

Ð yexita citwd elit` ,llk z`vl leki

lk lv` ezrc dlhac ,`citw ezcitw oi`

leki inp `yixa .citwdl okxc oi`y mc`

epi` mzq qeak ici lre ,wgcd ici lr z`vl

jxc oi`e li`ed ,xedh Ð z`vl leki

lk `tt ax ipynck epiide .mzqa citwdl

`tt ax `zyde .'ek z`vl leki epi`c `kid

`a `l` ,dlrnl xn`y dn xzeq epi`

ici lr z`vl leki `d :eyexit ikdc uxzl

ike .`nh Ð e`ivedl eilr citwde ,wgcd

eilr citwd `lya Ð xedh lirl xn`w

`l` xnel `tt ax jixv did `le .e`ivedl

`zbelt eprinydl `a `l` ,"citwca mzd"

citw `lca ibiltc yiwl yixe opgei iaxc

yiwl yixc ,wgcd ici lr z`vl lekie

.xdhn opgei iaxe `nhn

íéð`le mip :yexit Ð xiz `le xiz mip `le

Ð xiz `le xiz ,dpiy zlgza Ð mip

iaxr"ae .ezpyn xerip `edyk ,dpiy seqa

enpnpzp" iab inp (a,kw migqt) "migqt

,mip `le mip" `pyil i`d ik hiwpe ,"elk`i

:`peeb i`d ika iyextl `ki` ."xiz `le xiz

ligzn dlild zevga dzry Ð mip `le mip

ivga oyiy Ð xiz `le xiz ,mpnpzdl

did dlild zevga ribnyk dzre oey`xd

.xiz `le xiz `ede ,xeril ligznàðúdnk

iax" wxtac :dyw Ð mini dyly ovenig

milbx in" iab xn`w (`,v zay) "`aiwr

`le :rnyn Ð mei mirax` ipa ,"evingdy

mirax` cr" iqxbc mixtq `ki`e !okl mcew

dylyn :xninl `ki`c ,`gip df itle ."mei

oa" iqxbc mixtq `ki`e .elrn mirax` cre

mirax` oa `edy wepiz` i`we ,"mirax`

e` clic edl `irai` onwl `dc :dywe .mei

,`weec clic :eyexit ikdc xnel yie ?owfc

qxhpewd yexitk `le ,inp owfc elit` e`

xn`wcn rnyn oke .ith elrn owfc yxitc

e` xninl `kile Ð "dy`c e` yi`c"

oeyl hwp "owfc e` clic" `dc ,`wec dy`c

.yi` oeyl Ð "mirax` oa" zaya oke .xkf

i`n` :dniz edin`ziixa jd `kd iziin `l

`aeh ilin cere "mei mirax` oa"c zayc

`kde ,`kdn xzei `ziixa dze`a jix`ny

d`xpe ?mzdn xzei milbx in oica jix`n

`pzc `zlin` i`w mzdc `ziixac :xnel

`l mzde ,"ohw cba ea qakl ick" xn`c `nwikd meyne ,`kd mzdc ilin edlek ikiiy `le ,mini dyly ipa elrne ,ixii` mzk iabl ,`kde .mei mirax` ipa `l` elrn

.`kd `ziixa `idd iziin `l

ú÷äôîgipne ,wdtn didy iax iab (a,ck) zekxaa xn`ck ,x"iil`a :"zne wdit" iab (`,elw) zaya yxity enk `l` ,d`xp oi`e .frla x"iilixhy` :qxhpewa yxit Ð

.exhpq zgz eciúùèòî:yxit jexrae .x"ihex Ð "dltza wdib" oke .x"ihex :yexit `l` ,d`xp oi`e .x"iil`a :`xnba i"yx yxit "dqeb"e .x"iiepxhyi` Ð

la` ,ze`xl dlibxy zra mizy e` dry zyhrn e` zwdtny ixii` zezqe ipd edleke .x"ihelbpy yxtl d`xp oi`e .x"ihex dfe ,cak lk`n jezn oexbd on `veid lew

.seqe dlgz jiiy `l yehir cge wedit cgae ,zqe seql zqe zlgz oia biltncn .draw `l Ð `pnif `cg yehir e` wedit meyn
minil
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åéìò ãét÷ä íà¯àì éà ,ïéà¯."ìôz ÷Bø eäæéà" .àì ¦¦§¦¨¨¦¦¨¨¥¤¨¥
dén÷ àtt áø øáñ .áøòaî íeìk íòè àlL ìk :àðz̈¨¨¤Ÿ¨©§¦¨¤¤§©©©¨©¥
.àúøBàa éãéî íòè àì øîàc ïàîk :øîéîì àáøc¯ §¨¨§¥©§©©£©¨§¥¦¥§§¨

"áøòa" éðú÷ éî :àáø déì øîà¯,éðú÷ "áøòaî" £©¥¨¨¦¨¨¥¨¤¤¦¨¤¤¨¨¥
øîà ,äðç øa øa äaø øîà .ìéëàå íéã÷c àëéä é÷etàì§©¥¥¨§¨¥§¨¥£©©¨©©¨¨¨©

ìôz ÷Bø eäæéà :ïðçBé éaø¯,äìéì úBöç åéìò øáòL ìk ©¦¨¨¥¤¨¥¨¤¨©¨¨£©§¨
äðéLáeàøîéîì .äðéLácìk ïLé :ïðúäå ?àúléî àéìz §¥¨§¥§¨¦§¥¨©§¨¦§¨§¨§©¨¥¨
íBiä¯äìélä ìk øBòéð ,ìôz ÷Bø äæ ïéà¯÷Bø äæ éøä ©¥¤¨¥¥¨©©§¨£¥¤
!ìôz¯íúä¯áø øîà ?íðîðúî éîc éëéä .íðîðúîa ¨¥¨¨§¦§©§¥¥¦¨¦¦§©§¥£©©
:éLàíéð,íéð àìåøézdéì eø÷c ,øéz àìå¯àìå ,éðòå ©¦¦§¨¦¦§¨¦§¨¥§¨¥§¨

déì eøkãî éëå ,àøáñ éøeãäàì òãé¯økãî:àðz . ¨©§©£¥§¨¨§¦©§§¥¦§©¨¨
B÷øt äðLå íékLä¯øîà ?änk ãòå .ìôz ÷Bø äæ ïéà ¦§¦§¨¨¦§¥¤¨¥§©©¨¨©

:øæòìà éaø øîà ,éLà áø øîà ,àìéL øa äãeäé áø©§¨©¥¨¨©©©¦¨©©¦¤§¨¨
ìL ìL Bøeac áBø àöiL ìk" .úBòL Léîúqéòì ïéñéøâ ¨¤¨¨¦¤¨¨¥§¦¦§¦©

"ìBt ìL ïéñéøbåëå,Lé÷ì Léøì déì òéiñî àîéì .' §¦¦¤¥¨§©©¥§¥¨¦
éøö ìôz ÷Bø :Lé÷ì Léø øîàcãçà ìk íò àäiL C ©£©¥¨¦¨¥¨¦¤§¥¦¨¤¨

?ãçàå¯éaøk àìc ïéúéðúî .éìòî àîeôc àìáä àîìc §¤¨¦§¨©§¨§¨©£¥©§¦¦§¨§©¦
øáBòå ,çúBø ïéñéøâ éî :øîBà äãeäé éaø ,àéðúc ,äãeäé§¨§©§¨©¦§¨¥¥§¦¦¥©§¥

"øáBò" éàäc òîLî éàî .çìî BëBúì ïziLàðMéì ¤¦¥§¤©©©§©§©¥¦¨¨
àø÷ øîàc :÷çöé øa ïîçð áø øîà ?àeä éîeã÷àc§©§¥£©©©§¨©¦§¨©£©§¨

økkä Cøc õòîéçà õøiå"øáòiåøîà ééaà ."éLekä úà ©¨¨£¦©©¤¤©¦¨©©£Ÿ¤©¦©©¥£©
àîéà úéòaéàå ."íäéðôì øáò àeäå" :àëäîàëäî: ¦¨¨§¨©¦§¥¤§¦¨¥¦¨¥¨¨

íéìâø éî" ."íLàøa 'äå íäéðôì íkìî øáòiå"©©£Ÿ©§¨¦§¥¤©§Ÿ¨¥©§©¦
änk :àðz ."eöéîçäL?ïöenéç¯ìLøîà .íéîé äL ¤¤¡¦¨¨©¨¦¨§¨¨¦¨©

ìk :ïðçBé éaøéøeòéLéøö ,íéîúëa íéîëçøeòéL C ©¦¨¨¨¦¥£¨¦¦§¨¦¨¦¦
ìãìéc .ïøeòéL?äMàc Bà Léàc ?ï÷æc BàíéqeëîBà §¦¨§¤¤§¨¥§¦§¦¨§¦

éøöå" ?íéîLbä úBîéa Bà änçä úBîéa ?íéleâîC §¦¦©©¨¦©§¨¦§¨¦
ìL ñkñëìééeúàå ééeèîà :äéîøé éaø éòa ."íéîòt L §©§¥¨§¨¦¨¥©¦¦§§¨©§¥§©¥

¯ééeúàå ééeèîà àîìc Bà ,ãç¯.e÷éz ?éàî ,ézøz ©¦§¨©§¥§©¥©§¥©¥
íéc÷ä :ïðaø eðz ."ïøãñk àlL ïøéáòä"íéiðL ¤£¦¨¤Ÿ§¦§¨¨©¨©¦§¦§¦¦

íéiðL :àãç éðz ,íéðBLàøì¯íéðBLàø ,Bì eìò¯àì ¨¦¦¨¥£¨§¦¦£¦¦Ÿ
íéðBLàø :Cãéà àéðúå .Bì eìò¯íéiðL ,Bì eìò¯àì ¨§©§¨¦¨¦¦¨§¦¦Ÿ
éãéàå éãéà :ééaà øîà .Bì eìò¯àìå ,Bì eìò íéiðL ¨£©©©¥¦¦§¦¦§¦¦¨§Ÿ

"íéðBLàø" éàîe .íéðBLàø¯íéðBLàøïøãñëì,íéiðLe ¦¦©¦¦¦¦¦§¦§¨§¦¦
ïúøáòäì.äðùîúñå dì LiL äMà ìk¯dic §©£¨¨¨¨¦¨¤¥¨¤¤©¨

dúòLïä elàå .úBúñeä:ú÷äôî,úLhòîe,úLLBçåéôadñéøëéìetLáe,äéòîúòôBLå, §¨¨§¥¥©§¨§¨¤¤§©¤¤§¤¤§¦§¥¨§¦¥¥¤¨§©©
ïéîëeúBøBîøîöìëå .ïäa àöBik ïëå ,dúBà ïéæçBàäòáwLìL dìíéîòt äL¯.úñå äæ éøä §¦§©§£¦¨§¥©¥¨¤§¨¤¨§¨¨§¨§¨¦£¥¤¤¤
àøîâúñå dì LiL äMà ìk :àðîéæ àãç àðéðz¯!dúòL dic¯íúä¯úBúñåaéîBéc, ¨¥¨£¨¦§¨¨¦¨¤¥¨¤¤©¨§¨¨¨¨¦§¨§¥
àëä¯úBúñå ïä elà :éðú÷ãk .àôeâc úBúñåa¯,ú÷äôî äúéäúLhòîéôa úLLBçå , ¨¨¦§¨§¨¦§¨¨¥¥¥§¨¨§¨§¨¤¤§©¤¤§¤¤§¦

.úòôBLå ,äéòî éìetLáe ,dñéøëúòôBLàä ?äòôLàìæàå!¯:éàlò áøc déøa àleò øîà §¥¨§¦¥¥¤¨§©©©©¨¨§¨§¨§¨£©¨§¥§©¦¨¥
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc - dcp(ipy meil)

dpynd zpeekøBäè íc CBzî àîè íc úòôBLadligz dlibxy - §©©¨¨¥¦¨¨
mrt lkae ,zqe dfe ,`nh mc d`ex ekyndae xedh mc ze`xl
d`nhn dpi`e dzry dic ,`nh mc ekyndae xedh mc d`xzy

.rxtnl
:dpyna epipy .epzpynay 'oda `veik' edn zxxan `xnbdïéîëe§¦

'åëå úBøBîøîö:`xnbd zl`ey .oda `veik oke'ïäa àöBik ïëå' §©§§¥©¥¨¥
éàî ééeúàì:`xnbd daiyn .zeaxl `a `ed dn -øa äaø øîà §¨¥©¨©©¨©

ééeúàì ,àleòzeaxl -L äMàdzii`x mcew,äéìò ãák dLàø ¨§¨¥¦¨¤Ÿ¨¨¥¨¤¨
e`,äéìò íéãák äéøáàåe`úúúBøåe` ,zcrex -äñBâåzgzet - §¥¨¤¨§¥¦¨¤¨§¤¤§¨

el` lky .dpiyn cnery e` oeyil dvexy mc`k gex `ivedl dit
.sebd zqe md s`

:epzpynk `lye zezqed zriaw oica ztqep dhiy d`ian `xnbd
eøîà éøä ,ìàeîL øîà àéiç øa àðeä áø øîà,minkgì'zqe ¨©©¨©¦¨¨©§¥£¥¨§§

díéîé,dbltdd zqe e` ycegd zqe -íéðLick minrt izya ic - ¨¦§©¦
eli`e ,zqe reawlúBúñåì,epzpyna miiepnd oebk sebdmrta ic ¦§¨

úçàeli`e ,zqe zriawlíéîëç eðî àlM äîìxkfp `ly zqel - ©©§©¤Ÿ¨£¨¦
jixv ,mi`pzd ixacaìLäLl`eye .exn` md jk ,eraewl minrt §Ÿ¨

mxn` lr ,l`eny,'íéîëç eðî àlM äîì'rcei ipi`éàî ééeúàì §©¤Ÿ¨£¨¦§¨¥©
.zeaxl e`a zqe dfi` -

:l`eny zl`yl daiyn `xnbd,óñBé áø øîàdnl' exn`y dn ¨©©¥
`a 'minkg epn `lyééeúàìdzii`x mcewy dy` zeaxl -dLàø §¨¥Ÿ¨

äñBâå ,úúúBøå ,äéìò ïéãák äéøáàå ,äéìò ãák,el` zeyegzay ¨¥¨¤¨§¥¨¤¨§¥¦¨¤¨§¤¤§¨
.minrt ylya `l` zqe draw `l

:sqei ax ly eyexit lr dywn `xnbdééaà déì øîàm` ,sqei axl ¨©¥©©¥
jkïì òîLî à÷ éàî,minrt ylya mirawp mdy mxne`a minkg ©¨©§©¨

ixdeàéä ïéúéðúî,epzpyna df oic epipy xak ,`id epzpyn -àäc ©§¦¦¦§¨
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oifge` mipya cenr bq sc ± oey`x wxtzereay

øåäè íã êåúî àîè íã úòôåùájk xg`e dlgz xedh mc ze`xl dlibx Ð

dicc opixn` Ð xedh mc xg` `nh mc d`xzy dry lke ,zqe ied Ð `nh mc

.dzryäñåâ.x"ii`la Ðåøîà éøäzepyl `l dkixv dpi`" oizrnya onwl Ð

.'ek zezqea zepyl :dl yxtne ,"ylyl `leíéðù íéîéì,ineic zezqe Ð

.zqe ied Ð minrt izy ozrawynúåúñåì
ozrawyn ,oizipznc ipd oebk ,dtebc Ð

.zqe ied Ð zg` mrtåðî àìù äîì
íéîëçdil `irainwe .yly zqe Ð

i`n ,"minkg epn `ly dnl" :l`enyl

`id?,ok izrny ip` :l`eny xn`w ikde

ipi` la` ,"yly minkg epn `ly dnl"

.edn rceiàéä ïéúéðúîoke" ipzwc Ð

iiez`l :`ler xa dax dyxite ,"oda `veik

.ipdàúúòîù àä:xn`c ,l`enyc Ð

.cg` zezqel ,mipy miniläæå äæÐ

,ynyl dxeq` Ð xyr dyng cer ribiyk

Ð mixyr mei ribiyke .dzqel xefgz `ny

meil zqe rawz eiykrn `ny ,xq`z inp

.mixyrïá ïåòîù ïáø íåùî øîàù
ìàéìîâ,ipnif zlzn xiva dwfg ied `lc Ð

lka l`ilnb oa oerny oaxl dil opirnyck

`ypz `l iriaxl ,`ypz iyilyl :izkec

.(a,cq zenai)ïá ïåòîù ïáø éøáã åæ àîéðå
ìàéìîâirac ,izkec lka ol `niiw `dc Ð

.dwfgl ipnif dylyäðùîúåúñå êåúá
.xn`w dtebc zezqea Ðúåòùå íéîé óà

.yxtn `xnba Ðíò àìà äøåñà äðéà
äîçä õðäm`e ,zynyn dlild lke Ð

lk zynyn Ð dz`x `le dngd upd xar

zry wiicc ,dl ipzw iqei iaxe .meid

.`l eze ,zezqedíåéä ìë øîåà äãåäé éáø
äìùdngd upd xaryn ynyl zxzen Ð

upd iptly dlild lk la` ,dz`x `le

yxtne .ynyl dxeq` Ð dzqe ly dngd

"dngd upd mr dcenl" i`dc `xnba

inwn `ilil seqa ifgnl dlibxc Ð ipzwc

lk dl opixq` op`e .`nni zlgz ihnilc

,dlild lk dxeq` z`vnp Ð dzqe zper

.xingn dcedi iaxe .dzqe zper `idy

àøîâéøáã åìåë íåéä ìë ùîùì äøåñà
äãåäé éáø:xn`c ,dinrhl dcedi iaxe Ð

mei e` ied "dper"e ,dxeq` dzqe zper lk

dteqa elit`e ,dlila dzqey ine .dlil e`

,meia dzqe m`e .dlild lk dxeq` Ð

.dxeq` meid lk Ð eteqa elit`eùù ãò
úåòùdzqee li`ed ,opiwiic zeryc Ð

`le diptl `l dxeq` dpi` Ð ziyy drya

.dixg`lúåòù ùùì úùùåçådry Ð

.dzqe `edy ,dxeq` `id ziyyäçðîä ïî
ehpi ikn ,dlrnle zery yyn epiid Ð

,millvd ehp xak ,rayae .axr illv

.axrna dngdyõðä íò,oizipznc Ð

dlilde ,dly meid lk ,jkitl .dlil seqa

zlgza Ð `ziixac "upd mr" .dxeq`

.dxeq` meie zxzen dlil jkitle ,`nni

ìàøùé éðá úà íúøæäådil jinqe Ð

."dzcpa decde"éúéøçà äðåòm`c Ð

dlild lke meid lk dxeq` Ð meia dzqe

zper `l` xq` `l dcedi iaxe .eiptly

.dzqeäéì äîì éúøúå`axl Ð

opireny`l?äðùîïî úøäèî äðéàå
úñåä`ny ,dzqe ini lk dxeq`c Ð

.d`xzàøîâ
äòá÷
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.dil miw ikde ,ipnif zlz irac iax dcen ,xenb zqe epi`e li`ed ,dyly

äìëàllka ded `le ,xenb zqe epi` Ð md dyrn ici lre li`ed Ð dz`xe mey

ici lr inp eedc ,"dz`xe dvtw" inp xn`w `l i`n`e :xn`z m`e .oizipznc

zqe zraew dpi`c :xnel yie ?dyrn

dcp) `nw wxta xn`ck ,edicegl zevitwl

elit` ,qpe` zngn dprawzy lkc (`,`i

mey dlk` la` .draw `l Ð minrt dnk

oi`y ,dvitw ly gxeh enk qpe` aiyg `l

.`linn `l` gxeh ici lr d`a dii`xdåæ
minkg la` l`ilnb oa oerny oax ixac

`le ,"ef" :rnyn dxe`kl Ð 'ek mixne`

."xne` iax la`" xn`w `lcn .dil `xiaq

onwl iywz `l ,ikd xnel ivniz m` elit`e

oa oerny oaxk l`eny opinwenc belic iab

ax ibilt oizipznc `ail`c ,l`ilnb

cenlzd `xwirn xn`c i`nle .l`enye

oa oerny oaxe iaxc `zbelta ibiltc

,dil `xiaqe "ef" :xnel jixv ,l`ilnb

.(a,fl `nw `aa) "gbpy xey" wxta ipynck

äøåñàiax ixac zery yy lk ynyl

lk" ipznl jiiy ded dcedi iaxl Ð dcedi

lk xqe` `edy `tiqa gkenck ,"elek meid

izxza dl ipz iqei iax meyn `l` ,meid

.iaa

úùùåçådry lk ,epiid Ð zery dyya

.ziyy

ïî,yy seq :i"yx yxit Ð dlrnle dgpnd

epiax yxite .axr illv mihep f`ny

cinz"a xn`c ab lr s`c :xi`n oa l`eny

lkl dgpnd onfc (`,gp migqt) "hgyp

Ð jli`e dvgne zery dyyn ied mcwend

xeriya xity ol miw `lc meyn ,epiid

zligzn `ed oicd on la` .meid zery
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."dlrnle dgpnd on" epiidc ,ziriay dry
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äúàø àìå íéøNò íBé òébä¯ì äøeñàúBðBLàø úBòL LL ìk LnL¯,äãeäé éaø éøác ¦¦©¤§¦§Ÿ¨£¨£¨§©¥¨¥¨¦¦§¥©¦§¨

äúàø àìå úBòL LL eøáò .úBòL LLa úLLBçå ,úBòL LL ãò øézî éñBé éaøå¯ §©¦¥©¦©¥¨§¤¤§¥¨¨§¥¨§Ÿ¨£¨
ì äøeñàBlek íBiä ìk LnL¯.äìòîìe äçðnä ïî øézî éñBé éaøå ,äãeäé éaø éøác £¨§©¥¨©¦§¥©¦§¨§©¦¥©¦¦©¦§¨§©§¨

!dlL äìélä ìk :øîBà äãeäé éaø ,àéðúäå ."äãeîì äúéä"¯àä ,àéL÷ àì¯äìéâøc ¨§¨§¨§¨©§¨©¦§¨¥¨©©§¨¤¨¨©§¨¨¦§¦¨
àäå ,àîîé úlçúa úBàøì¯éðôì døñBà äãeäé éaø :àãç éðz .àéìéì óBña úBàøì äìéâøc ¦§¦§¦©§¨¨§¨¦§¦¨¦§§¥§¨¨¥£¨©¦§¨§¨¦§¥

,dzñådøézîeàìå .dzñå éðôì døézîe ,dzñå øçàì døñBà :Cãéà àéðúå .dzñå øçàì ¦§¨©¦¨§©©¦§¨§©§¨¦¨§¨§©©¦§¨©¦¨¦§¥¦§¨§¨
àä ,àéL÷¯àä ,àéìéì óBña éæçîì äìéâøc¯:àáø øîà .àîîé úlçúa éæçîì äìéâøc ©§¨¨¦§¦¨§¤¡¥§¥§¨¨¦§¦¨§¤¡¥¦§¦©§¨¨£©¨¨

" :àéðúäå ?éëä àáø øîà éîe .äãeäé éaøk äëìäízøfäåìàøNé éða úà"íúàîehî, £¨¨§©¦§¨¦£©¨¨¨¦§¨©§¨§¦©§¤¤§¥¦§¨¥¦§¨¨
ìàøNé éðáì äøäæà :äéîøé éaø øîà ïàkîeLøôiLCeîñ ïäéúBLpîïzñåìøîà ?änëå . ¦¨¨©©¦¦§§¨©§¨¨¦§¥¦§¨¥¤¦§§¦§¥¤¨§¦§¨§©¨¨©

åàì éàî .äðBò :àáø¯?éúéøçà äðBò¯.äðBò dúBà ,àì¯,àëéøö ?éì änì ézøúå ¨¨¨©¨¨©£¦¦¨¨¨§©§¥¨¨¦§¦¨
éléî éðä :àðéîà äåä àä ïðéòeîLà éàc¯úBøäèìdìòáì ìáà ,¯òîLî à÷ ,àì §¦©§¦©¨£¨¨¦¨¨¥¦¥§¨¢£¨§©§¨¨¨©§©

àéääî éàå .ïì¯Ceîñ :àðéîà äåädzñåì.äðBò dúBà ïì òîLî à÷ ,éúéøçà äðBò ¨§¦¥©¦£¨¨¦¨¨§¦§¨¨©£¦¦¨©§©¨¨¨
äðùîíéøNò íBéì äàBø úBéäì äúpéLå øNò äMîç íBé äàBø úBéäì äãeîì äúéä̈§¨§¨¦§¨£¦¨¨¨§¦§¨¦§¨§¤§¦

¯.ïéøeñà äæå äæäúpéLíéøNò íBéì íéîòt¯ìL äúpéL .ïéøeñà äæå äæíéîòt L ¤§¤£¦¦§¨©£©¦§¤§¦¤§¤£¦¦§¨¨§¨¦
íéøNò íBéì¯úñå dì úòáB÷ äMà ïéàL ,íéøNò íBé dì äòá÷å ,øNò äMîç øzeä¯ §¤§¦©£¦¨¨¨§¨§¨¨¤§¦¤¥¦¨©©¨¤¤

ìL dðòa÷zL ãòúñeä ïî úøähî dðéàå ,íéîòt L¯ãòø÷òzLìL äpnî.íéîòt L ©¤¦§©¤¨¨§¨¦§¥¨¦©¤¤¦©¤¤©¤¥¨¥¦¤¨¨§¨¦
àøîâ
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc - dcp(ipy meil)

dpynd zpeekøBäè íc CBzî àîè íc úòôBLadligz dlibxy - §©©¨¨¥¦¨¨
mrt lkae ,zqe dfe ,`nh mc d`ex ekyndae xedh mc ze`xl
d`nhn dpi`e dzry dic ,`nh mc ekyndae xedh mc d`xzy

.rxtnl
:dpyna epipy .epzpynay 'oda `veik' edn zxxan `xnbdïéîëe§¦

'åëå úBøBîøîö:`xnbd zl`ey .oda `veik oke'ïäa àöBik ïëå' §©§§¥©¥¨¥
éàî ééeúàì:`xnbd daiyn .zeaxl `a `ed dn -øa äaø øîà §¨¥©¨©©¨©

ééeúàì ,àleòzeaxl -L äMàdzii`x mcew,äéìò ãák dLàø ¨§¨¥¦¨¤Ÿ¨¨¥¨¤¨
e`,äéìò íéãák äéøáàåe`úúúBøåe` ,zcrex -äñBâåzgzet - §¥¨¤¨§¥¦¨¤¨§¤¤§¨

el` lky .dpiyn cnery e` oeyil dvexy mc`k gex `ivedl dit
.sebd zqe md s`

:epzpynk `lye zezqed zriaw oica ztqep dhiy d`ian `xnbd
eøîà éøä ,ìàeîL øîà àéiç øa àðeä áø øîà,minkgì'zqe ¨©©¨©¦¨¨©§¥£¥¨§§

díéîé,dbltdd zqe e` ycegd zqe -íéðLick minrt izya ic - ¨¦§©¦
eli`e ,zqe reawlúBúñåì,epzpyna miiepnd oebk sebdmrta ic ¦§¨

úçàeli`e ,zqe zriawlíéîëç eðî àlM äîìxkfp `ly zqel - ©©§©¤Ÿ¨£¨¦
jixv ,mi`pzd ixacaìLäLl`eye .exn` md jk ,eraewl minrt §Ÿ¨

mxn` lr ,l`eny,'íéîëç eðî àlM äîì'rcei ipi`éàî ééeúàì §©¤Ÿ¨£¨¦§¨¥©
.zeaxl e`a zqe dfi` -

:l`eny zl`yl daiyn `xnbd,óñBé áø øîàdnl' exn`y dn ¨©©¥
`a 'minkg epn `lyééeúàìdzii`x mcewy dy` zeaxl -dLàø §¨¥Ÿ¨

äñBâå ,úúúBøå ,äéìò ïéãák äéøáàå ,äéìò ãák,el` zeyegzay ¨¥¨¤¨§¥¨¤¨§¥¦¨¤¨§¤¤§¨
.minrt ylya `l` zqe draw `l

:sqei ax ly eyexit lr dywn `xnbdééaà déì øîàm` ,sqei axl ¨©¥©©¥
jkïì òîLî à÷ éàî,minrt ylya mirawp mdy mxne`a minkg ©¨©§©¨

ixdeàéä ïéúéðúî,epzpyna df oic epipy xak ,`id epzpyn -àäc ©§¦¦¦§¨
àleò øa äaø dLøtepipyy dn z` yxit `ler xa dax ixdy - ¥§¨©¨©¨

llka ody zeyegz oze` z` zeaxl `ay 'oda `veik oke' epzpyna
epn `ly dnl'a yecigd edne ,minrt ylya rawpy sebd zqe

.['dyly minkg
,ééaà øîà àlà`a 'minkg epn `ly dnl'ééeúàì[zeaxl-] ¤¨¨©©©¥§¨¥

å ,äúàøå íeL äìëàm` ok,äúàøå íéìöa äìëàokeäññk ¨§¨§¨£¨§¨§¨§¨¦§¨£¨¨§¨
íéìtìtmitixg,äúàøåzqe draw minrt yly ok dzyr m`y ¦§§¦§¨£¨

.'minkg epn `ly dnl' mxn`a minkg zpeek `id efe .jkl
minrt dnka oipra mi`xen`de mi`pzd ixacn cer d`ian `xnbd

:zqe rawpáø øîààzòîL àä éì òéîL àì ,óñBéizrny `l - ¨©©¥Ÿ§¦©¦¨§©§¨
.minkg mya l`eny ly ef `xnin mlernééaà déì øîà,sqei axl ¨©¥©©¥

ïìäéð dúéøîà zà,ef `xnin [micinlzl] epl zxn` jnvr dz` - ©§©§¦¨¦¨¨
ïìäéð dúéøîà àäàåonwl) epipyy ,df oic epl zipy ef dpyn lre - §©¨©§¦¨¦¨¨

m`y (df cenraäãeîì äúéäreaw zqea dlibx -äàBø úBéäì ¨§¨§¨¦§¨
øNò äMîç íBé,mei xyr dyng zbltda -äúpéLåzg` mrt £¦¨¨¨§¦§¨

dz`xeíéøNò íBéìdzrn ixd ,mei mixyr zbltda -äæå äæmb - §¤§¦¤¨¤
mixyr zbltd mei mbe xyr dyng zbltd meiïéøeñà.yinyza £¦

dzpiy m` mle`ìLøNò äMîç íBé øzeä ,íéøNò íBéì íéîòt L ¨Ÿ§¨¦§¤§¦©£¦¨¨¨
,minrt yly ea dz`x `ly dna xwrpydì äòá÷ål zqeíBé §¨§¨¨

.íéøNò,dpynd zniiqneãò úñå dì úòáB÷ äMà ïéàL' ¤§¦¤¥¦¨©©¨¤¤©
ìL äpòa÷zLt Ldìò ïì zøîàå .'íéîòdpyn lr epl zxn`e - ¤¦§¨¤¨¨Ÿ§¨¦©£©§§¨£¨

,ef,éaø øa ìàéìîb ïaø éøác Bæ ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà'¨©©§¨¨©§¥¦§¥©¨©§¦¥©©¦
,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî øîàLdwfgdy mewn lka ezrcy ¤¨©¦©¨¦§¤©§¦¥

,minrt ylya zrawp,íéøîBà íéîëç ìáàm`äúàø,zg` mrt £¨£¨¦§¦¨£¨
ì àì äëéøö dðéàúBðLdiipy mrt ze`xl -ì àìålLLze`xl - ¥¨§¦¨Ÿ¦§§Ÿ§©¥

dl draw dpey`xd mrta xak `l` ,zqe reawl icka ziyily mrt
.zqeCì ïðéøîàå,jl epiywde -ìïì zøîà úBðLzxn`y xg`n - §©§¦©¨¦§£©§§¨

,zepyl dkixv dpi`yìlLàéòaéî Ldpi`y xnel jixv oiicr ike - §©¥¦©§¨
dpi`y i`ce diipy mrt ze`xl dkixv dpi` m` ixde ,ylyl dkixv

.ziyily mrt ze`xl dkixvïì zøîàåexn`y dny ,epl zx`iae - ©£©§§¨
jixv oi`yìúBðL,[zqe rawp zg` mrta `l`] miinrt ze`xl - ¦§

dpeekdúBúñåa.zqe zraew zg` mrta eay ,sebd zqea -eli`e ¦§¨

dkixv dpi`y exn`y dnìlLLizya `l`] minrt yly ze`xl - §©¥
,[zqe rawp minrtdpeekdíéîéa,dbltdd zqee ycegd zqe - §¨¦

.zqe zraew minrt izyayl`eny ly ef `xnin eprny jnny ixd
rawp sebd zqee minrt izya rawp minid zqey minkg exn`y

.zg` mrta
oa oerny oax zrc z` `iadl l`eny jxved recn :`xnbd dywn
,iax xa l`ilnb oax mya minrt ylya rawp zqedy l`ilnb

àîéðåwx xnel el did -,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éøác Bæixdy §¥¨¦§¥©¨¦§¤©§¦¥
dwfgdy mewn lka xaeq `edy dreci l`ilnb oa oerny oax zrc
xa l`ilnb oax mya z`f xnel jxved recne ,minrt ylya zrawp

:`xnbd zvxzn .iaxìàeîL ïì òîLî à÷ àäz`f xn` jkl - ¨¨©§©¨§¥
eprinydl ick ,iax xa l`ilnb oax mya l`enyìàéìîb ïaøc§©¨©§¦¥

déì àøéáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk éaøaiax xa l`ilnb oaxy - §©¦§©¨¦§¤©§¦¥§¦¨¥
.minrt ylya zrawp dwfgdy l`ilnb oa oerny oaxk xaeq

äðùî
ef zqe ly dzedn .'sebd zqe' oica weqrl dkiynn dpynd
yegl dlibx mcd zii`x zryay ,(`"r) lirl dpyna dx`azd
dygy dpeekd oi`e .dpyna mixkfend miyegindn cg`a dteba
e` dry jyna zwdtny oebk ,mikynzn mdy `l` ,cg` rbx mda
zligza d`a mcd zii`x m` oia zwlgn oldl dpynd .xzei

.eteqa e` yegind
äãeîì äúéä[dlibx-]úBúñeä úlçúa äàBø úBéäìzezqen ¨§¨§¨¦§¨¦§¦©©§¨

dwdit m` ,wdtl dligzn `idyk cin ze`xl dlibxy oebk ,sebd
mc d`vn jk xg`eäúNòL úBøähä ìkmda drbpy -CBúa ¨©§¨¤¨§¨§

úBúñeä,wdtl dligzdy zrn ,yegind onf lka -.úBàîèoeiky ©§¨§¥
mrta mb mzqd on ,miweditd zligza ze`xl dlibx llk jxcay
dz`x `ly `l` ,d`nhpe mgxdn mcd `vi wdtl dligzdyk efd

.uegl `vi `ly edecinrd mgxd zia ilzky iptn mcd z`
cinz ze`xl dlibx `id m`eúBúñeä óBñaoebk ,miyegind seqa - §©§¨

d`vn m` ,oexg`d wedita d`exe daxd miwedit zwdtn dligzy
,onf xg`l e` miweditd seqa mcäúNòL úBøähä ìkdrbpy - ¨©§¨¤¨§¨

mdaúBúñeä CBúawdtl dligzdy dryn ,yegind onf jeza - §©§¨
oexg`d iptly weditd cr,úBøBäèdlibx llk jxcay oeiky §

,dzii`x dnicwd `l mrtd s` mzqd on ,oexg`d wedita ze`xl
onfa caln] miweditd onf jyna ma drbpy zexdhd lk okle

.zexedh [ea ze`xl dlibxy oexg`d weditd
o`kne ,[zexdh z`neh oiprl] 'sebd zqe' oica dpynd dpc o`k cr
dbltdd zqe oebk ,'minid zqe' oica oecl dpynd zxaer jli`e

:[dlral dxeqi` oiprle],øîBà éñBé éaøoi` sebd zqeay myk ©¦¥¥
ze`xl dlibx m` jk meyne ,ea ze`xl dlibxy onfl `l` miyyeg

,mzligza dz`xe dnicwd `ny miyyeg oi` miweditd seqaóà©
úBúñå úBòLå íéîéoi` [dbltdd zqe oebk-] minid zqea mb jk - ¨¦§¨§¨

,da ze`xl dlibx `idy dryl wx `l` dii`xd mei lkl miyyeg
.zxzen meid x`ye dlran yextl dkixv ef drya wxe

,oklem`äãeîì äúéä[dlibx-]änçä õðä íò äàBø úBéäì[- ¨§¨§¨¦§¨¦¨¥©©¨
dlild seqa,dngd upd mcewänçä õðä íò àlà äøeñà dðéà¥¨£¨¤¨¦¨¥©©¨

.zxzen eixg`y meiae upl jenqd dlild lk la` ,xzei `le
äãeäé éaøe xingdl wlegíBiä ìk ,øîBàdngd upd xaryn - ©¦§¨¥¨©

,jli`edlL-dlild lk la` ,[dz`x `l m`] ynyl zxzen ¤¨
wx `le ,dxeq` dzii`x zper lk dcedi iax zrcly .dxeq` eiptly
m` oia ,dlila ze`xl dlibx m` ,okle .da ze`xl dlibxy drya
dlibx m`e ,dlild lk dxeq` eteqa m` oiae dlild zligza dz`x
.meid lk dxeq` ,eteqa m` oiae meid zligza m` oia ,meia ze`xl

àøîâ
dcedi iaxe iqei iax zwelgn z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd

:epzpynay,àðzéñBé éaø øîà ãöékiax ixac miyxtzn ji` - ¨¨¥©¨©©¦¥
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc - dcp(iyily meil)

àøîâ
miey mikix`za dz`xyk ycegd inil zqe zraew dy`dy myk
jk [ycegl '`a mitevx miycg dylya minrt yly dz`xy oebk]
dpey`x dii`x dz`xy oebk .belica ycegd inil zqe zraew mb
`id ef ,oeiq f"ia ziyily dii`xe xii` f"ha dipy dii`xe oqip e"ha
meia yceg lka ze`exy miypdn wlg rah `ed jky ,'belicd zqe'
g"il yeygl dl yi okle ,mcewd ycega dz`xy jix`zd xg`y
l`enye ax ewlgpy `l` .jxcd df lr oke a` h"il eixg`e fenz

.oldlck df zqe zriawl zekxvpd zeii`xd xtqna
dii`xa xak ycegd zqeay ,ycegd zqen belicd zqe `ed dpey
eze`y ycega mieqn jix`za dz`x ixdy dzqe xkip dpey`xd
`id xy`k ,belicd zqea la` ,dzqel mxebk seqal miraew ep`
ixd ,ycegl f"iae f"ha d`exe day aeye ycegl e"ha dligz d`ex
mei belica d`a `l ycegl e"ha dz`xy dpey`xd dii`xd

`xnbde ,mcewd ycegdnsxvl yi mewn lkn m`d oecz oldl
.zqed zriawl zekxvpd zeii`xd oipnl ef dii`x

äúàø ,øîzéàaå ,äæ Lãçì øNò äMîç íBéa dz`x aeyäML íBé ¦§©¨£¨£¦¨¨¨§Ÿ¤¤§¦¨
äæ Lãçì øNò,`ad ycega -åa dz`x aeyLãçì øNò äòáL íBé ¨¨§Ÿ¤¤§¦§¨¨¨§Ÿ¤

äæ,[oeiq f"ie xii` f"h oqip e"ha dz`xy oebk] eixg`y ycega -áø ¤©
.âeléãì úñå dì äòá÷ ,øîàdlibxyk zqe zraew dy`dy myky ¨©¨§¨¨¤¤§¦

dzii`x dblicy ote`a zqe zraew mb jk ,miey mikix`za ze`xl
.mcewd ycega ea dz`xy jix`zd ixg`y meia yceg lka dz`xe
xg`y meil yceg lka yeygl dl yi ,belicl zqe zraewyke

.mcewd ycega ea dz`xy jix`zd,øîà ìàeîLezraew dpi` §¥¨©
df zqelLzL ãòâeléãa Loeike .'belic'a zeii`x yly d`xzy - ©¤§©¥§¦

xyt` i` ,mcewd ycegdn belica d`a `l dpey`x dii`xdy
d`xzy cr zraew dpi` jkitle belicd rah z` dit lr reawl

.'belic'a zeii`x od okezn yly xy`k minrt rax`
:l`enye ax zwelgn mrh z` zxxan `xnbdàîéðxnel yi m`d - ¥¨

yéâìôéî÷ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøå éaøc àúâeìôa ìàeîLe áø- ©§¥¦§§¨§©¦§©¨¦§¤©§¦¥¨¦§§¦
gpy zxg` zwelgna ewlgp.l`ilnb oa oerny oaxe iax da ewl

àéðúcdxeq`y ,dilra ezny 'ziplhw dy`' ly dpica `ziixaa §©§¨
.`ypdle aeyl,úîå ïBLàøì úqéðaey d`yipe,úîå éðMì ¦¥¨¦¨¥©¥¦¨¥

àNpz àì éLéìMì,'ziplhw'k dwfged xaky oeik.éaø éøácmeyne ©§¦¦Ÿ¦¨¥¦§¥©¦
la` .minrt izya zrawp 'dwfg'd ezrclyìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥

àNpz éLéìMì ,øîBà,iyily lral `ypdl `id zxzen -oeik ¥©§¦¦¦¨¥
zwfgen dpi` oiicre 'dwfg' zrawp `l oiicr minrt izyay
minrt ylya dwfged ,iyilyd mb zn m` j` .'ziplhw'k

e 'ziplhw'kéòéáøìaey.àNpz àì,df oica ewlgp l`enye ax s`e ¨§¦¦Ÿ¦¨¥
zeii`x izy wxy s` jkitle ,minrt izya zrawp 'dwfg'y xaeq ax
xaeq l`eny eli`e .belicl zqe draw mcewd ycegdn 'belic'a e`a
jkitle ,minrt ylya wx zrawp dwfgdy l`ilnb oa oerny oaxk
zeii`x yly xy`k minrt rax` d`xzy cr zqe zraew dpi`

.'belic'a md mkezn
:`xnbd dgecàîìò éleëc ,àìmixaeq l`eny mbe ax mb -ïaøk Ÿ§¥¨§¨§©¨

ìàéìîb ïa ïBòîL.minrt ylya wx zrawp 'dwfg'yàëäåo`ke - ¦§¤©§¦¥§¨¨
,'belicd zqe' oicaéâìôéî÷ àäay ,ewlgp md jka -,øáñ áø §¨¨¦§§¦©¨©

a dz`xy dpey`xd dii`xdyøNò äMîç,oey`xd ycega £¦¨¨¨
àðéðnî`ed jky ,belicd zqe zriawl zeii`xd oipnl `id dler - ¦¦§¨¨

ycega d`xz `id ,ycega mieqn meia d`ex xy`ky ,ef zqe rah
belica `ad`ad ycega d`xzy rahen dpey`xd dzii`xa xake ,

zriawl zekxvpd zeii`xd zyly jql ztxhvn `id okle ,belica
.belicl zqedézéæç âeléãa åàìc ïåék ,øáñ ìàeîLedii`xy - §¥¨©¥¨§¨§¦£¦¥

,dz`x belica `l dpey`xàeä àðéðnî åàìdler ef dii`x oi` - ¨¦¦§¨¨
cr zrawp ef zqe oi`e ,belicd zqe zriawl zekxvpd zeii`xd oipnl
belica d`a `l dpey`x dii`xy oeike minrt yly lreta blczy
mrt d`xze aeyzy cr rawp zqed oi` jkitl mcewd ycegdn

.belica ziyily

:ax zhiy lr `ziixan dywn `xnbddéáéúéàzhiy lr `iyew - ¥¦¥
,`ziixaa epipy .axäãeîì äúéä['reaw zqe'] dlibx -úBéäì ¨§¨§¨¦§

øNò äMîç íBé äàBø,ycegläúpéLådz`xe reawd dzqeníBéì ¨£¦¨¨¨§¦§¨§
øNò äML,ycegaäæå äæf"h mei mbe e"h mei mb -ïéøeñàoick ¦¨¨¨¤¨¤£¦

dpexg`d dzii`x meia mbe reawd dzqe meia mb dxeq`y zezqed
aey eixg`y ycega m`e .reaw epi`y zqekäúpéLreawd dzqen ¦§¨

dz`xeøNò äòáL íBéì,ycegaøzeämei,øNò äMLxq`p `ly §¦§¨¨¨©¦¨¨¨
ea dz`x `ly zg` mrta xwrpe reaw epi`y zqek `l`øñàðå- §¤¡©

meia dxeq` oiicreøNò äMîçreawd dzqe mei `edyåmeia £¦¨¨¨§
øNò äòáLepi`y zqe oick xeq`y dpexg`d dzii`x mei `edy ¦§¨¨¨

.reawe day m`eäúpéLeixg`y ycegareawd dzqeníBéì ¦§¨§
,øNò äðBîLdzrn,ïlek eøzeäxwrp e"h meil reawd dzqe oky §¨¨¨§¨

meil reaw epi`y dzqe eli`e ,xg` meia minrt yly dz`xy jka
ea dz`x `ly zg` mrta xwrp f"iøeñà ïéàåelit` `ad ycega §¥¨

,g"i meiî àlàmeiCìéàå øNò äðBîM,xyr dpeny xg`ly meid - ¤¨¦§¨¨¨§¥©
mrta belica dzid g"i meia dzii`xy oeiky .h"i mei xnelk
`ad ycega okle ,belicl zqe dl draw ,[g"ie f"i f"h] ziyilyd
dxeq` eixg`y ycegae [h"i mei] ycegl g"i xg`ly meia dxeq`
mei dxeq` yceg lka mlerl oke ['k mei] ycegl h"i xg`ly meia

.mcewd ycega ea dz`xy jix`zd xg`lef `ziixaneáøì àéL÷©§¨§©
reawl ick 'belic'a mizy wx mkezny zeii`x ylya ic ik xaeqd
daye ycegl e"h meia dligz dz`xyk ezrcle ,belicd zqe
eli`e ,belicd zqe draw xak [f"ie f"h minia] minrt 'a dblice
dz`x aey xy`k `l` belicl zqe draw `ly x`ean `ziixaa

.ycega g"i meia belica
:`xnbd zvxznáø Cì øîà,ax jl uxzi -éðàL äãeîìdy` - ¨©¨©§¨¨¦

dzqee meia dz`xy dzii`xy .dpey dpic ,mecw reaw zqe dl yiy
xy`k oky .belic ly dycg zqe zriawl ztxhvn dpi` reawd
rah zngn dnxbp ef dii`x mzqd on ,reawd dzqe crena d`ex

reawd dzqely dpey`x dii`xk ef dii`x aiygdl xyt` i` okle
dzii`xy `ziixad ly dxwna ok lre .['belicd zqe'] dycg zqe
sxvl oi` ,reawd dzqe cren dfy ycegl e"ha `id dpey`xd
d`xzy cr belicd zqe zraew dpi`e ,belicd zqe zriawl ef dii`x

.reawd dzqe meia dzii`x caln minrt yly cer
:`xnbd dywnéøà÷ãedì éøà÷ éàî dì-`ziixan dywdy in §¨¨¥¨©¨¨¥¨

oi`y xacd heyt ixd ,zeywdl ezrc lr dzlr dn ,ax ixac lr ef
.belic ly dycg zqe zriawl dler reawd dzqe zii`x

y xaq oywnd :`xnbd zvxzndéì àëéøèöà 'äãeîì'`pzd - §¨¦§§¦¨¥
yiy xg` yecig meyn reaw zqe dl yiy xaecny xikfdl jxved
belicd zqe oi` reaw zqe dl did `l m` s` zn`a mle` .xaca
`ly dpey`xd dzii`xn ueg zeii`x yly cer eidiy cr rawp
yygy itl ,reaw zqe dl didy `ziixaa xkfedy dne ,belica d`a

,`pzdàîéúc eäîxn`z `ny -äãeîìc ïåékze`xl dlibxy - ©§¥¨¥¨¦§¨
e"h meiaéðîéæ éøúa dézø÷òå,minrt izy df zqe dxwre -äø÷ò ©£©§¥¦§¥¦§¥¨§¨

déì,exwerl icka jka ic -ïì òîLî à÷reaw zqe oi`y `ziixad ¥¨©§©¨
m` welig oi` belicd zqe oic oiprl la` .minrt ylya `l` xwrp
rax`a `l` rawp zqed oi` mlerly ,`l e` reaw zqe dl did

.belica zepexg`d yelydy zeii`x
:`ziixan l`eny ixac lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipy ¥¦¥
,äæ Lãça ãçàå íéøNò íBé äúàødz`xe dayeíéøNò íBé ¨£¨¤§¦§¤¨§Ÿ¤¤¤§¦

äæ Lãça íéðLedz`x aeye ,eixg`y ycega -ìLe íéøNò íBéäL §©¦§Ÿ¤¤¤§¦§Ÿ¨
äæ Lãça,eixg`ly ycega -úñå dì äòá÷m` la` .belicl §Ÿ¤¤¨§¨¨¤¤

iyilyd ycega ,a"k meia ipyd ycega dz`xy xg`läâøéñ¥§¨
dzii`xäòaøàå íéøNò íBéì,úñå dì äòá÷ àì ,o`k oi`y oeik §¤§¦§©§¨¨Ÿ¨§¨¨¤¤

.mini ipy dblic jk xg`e cg` mei dblic dligzy xceqn belic
mei `"k mei] zeii`x ylya rawp belicd zqey `ziixaa x`eane
.belica d`a `l [`"k mei] dpey`x dii`xy it lr s` ,[b"k meie a"k

ìàeîLc àúáeézylya rawp df zqe oi`y xaeqd l`enyl dyw - §§¨¦§¥
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המשך בעמוד עו



קלה oifge` mipy` cenr cq sc ± oey`x wxtzereay

âåìéãì úñå äì äòá÷,iriax ycgl xyr dpeny meil dxeq`e Ðxyr dryz meile

.mlerl oke ,iying ycgaâåìéãá ùìùúù ãòÐ oipnd on epi` xyr dyng meie Ð

.belic my oi`e ,dzii`x zlgz `edyäãåîì äúéä,xyr dyngl reaw zqe Ð

cer xyr dyye xyr dyng ribiyk ,xnelk .oixeq` dfe df Ð xyr dyyl dzpiye

drayl] dipya dzpiye dxfg .xq`z Ð

`ly ,jli`e o`kn xyr dyy xzed Ð [xyr

zg` mrta ,jkld .zg` mrt `l` ezraw

.xwrp `edïìåë åøúåäÐ xyr dyng Ð

xyr dyye ,minrt dyly ezxwr ixdy

elit`e ,xwrin `pnif `cga Ð xyr draye

dryz `l` ,xq`i `l `ad xyr dpeny

ixdy ,"jli`e xyr dpenyn" ipzwck .xyr

.belicl zqe dl drawe belica dyliy

áøã àúáåéúdrayl dzpiy :ipzw `dc Ð

`le ,xyr dyye xyr dyng xq`p Ð xyr

dblicc ab lr s`e ,jli`e xyr drayn ipzw

e`l Ð `ziinw dii`x ,`nl` .ipnif ixz

.`pipnnéðàù äãåîìreaw dzqec oeik Ð

dyng ly dii`x opicy Ð xyr dyngl

dpnfa ixdy ,dilr exary zei`x mr xyr

ipd mr diipninl opivn ded ikide ,dz`x

belicc!?zii`xc `kid Ð `p` `pin` ike

`ly e` ,dzii`x zlgz dzidy xyr dyng

meil zqe dl didy e` ,okl mcew zqe dl did

.mixyräì éøà÷ éàî äì éøà÷ãå`d Ð

dcenln iieyw`l ivn ikid i`ceà÷ìñ÷ ?
êúòãopira dcenl dpi`yl oicd `ed Ð

Ð "dcenl" hwpc i`de ,belic ipnif `zlz

dcenlc wcinl ,belic zqe zxiwr meyn e`l

meyn `l` .belica ylyzy irac `ed

dzpiye dxfg" ipzwc ,oey`x zqe zxiwr

xq`pe ,xyr dyy xzed Ð xyr drayl

ab lr s`e ,"xyr draye xyr dyng

`wlqc .ipnif ixz xyr dyngl dizxwrc

dynga i`ed dcenlc oeik :`pin` jzrc

,dxcd `l ez Ð ipnif ixz dizxwre ,xyr

.`ad xyr dyngl ixzyzeïì òîùî÷Ð

.minrt ylyn zegta xwrp reaw zqe oi`c

äâøéñmixyr meil mipye mixyr mein Ð

.drax`eúñå äì äòá÷ àìbelic oi`y Ð

Ð dfe ,cg` mei Ð oey`xc .oey`xl dnec df

zqe dl draw :`din ipzw .cg`k mini ipy

.llka dpey`xe ,zei`x ylyaíåéì äúðéùå
ãçàå íéøùò.ipnif zlz belic `ki`c Ð

éîð à÷éãdedc ,mixyr meil opiwaycn Ð

,df ycga mixyr meia dz`x" ipzinl dil

mixyr meie ,df ycga cg`e mixyr meie

mi`pz oeyl jxc oky ,"df ycga mipye

.dxvw oeyle llk zepylïøîà àìoi`c Ð

`l` ,minrt yly eprawzy cr zraew

zegta xwri `le dzry dic iedzc dirawnl

.ylynùçéîì ìáà`yiig `pnif `cga Ð

zg` mrt xyr dyng meia dz`x m`y .dil

.ynyz `le ,`ad xyr dyngl zyyeg Ð

éìéî éðämei eze` dil mi`wc `kid Ð

oda zeidl die`xy mini jeza ea dzpiyy

d`ex zeidl dcenl `idy oizipzn ik .dcp

mixyr `edy ,dzliahl xyr dyng meia

"mizek zepa"a `pniwe`cke ,dzii`xl mipye

dliah xg`l enly ixdy .dcpl miie`xd minia dl `niiw ,dzliahl xyr dyng mei ihn xcd ikc .dii`xl raye mixyr ody ,dliahl mixyr meil dzpiye .(`,hl dcp)

dnicwde ,dzliahl xyr dyng meil ze`xl dcenl dzidy oebk ,dzaif ini jeza i`wc `kid la` .zecpl miie`xd minia mini drax` dqpkpe ,dcpl dcp oiay xyr cg`

oebk ,aefd ini jeza dz`xe.dliahl ixiyr meiläì ùåçéú àì àîéàwxta ol `niiw `dc ,ynyl xq`z `l Ð mixyr mei ribie ,leahze ,izixg` dzliah `ihn ikc Ð

.ol rnynw Ð ded `nlra i`xw`c ,dl yegiz `l `pnif `cg meyn ,jkld .d`ex zwfgen dpi`y ,dxdh zwfga Ð xyr cg` lk :(my) lirlcúòáå÷ äùàä ïéà àðéðúÐ

.minrt yly rawpy inl `l` minrt yly dxiwr ira `lc rnyn Ð iccd iab edl `pzcne .zxdhn dpi`eãçì ãçelit`c :ol rnyn `we ,zeriaw cgl dxiwr `cg Ð

.`pnif cga `xwrin Ð ipnif ixz dizrawäéúååë.`pnif cga xwrin Ð ipnif ixz dizraw elit`c Ðíéùìù íåé ãò ùîùì úøúåî :ïðéñøâ éëä.mixzen mizpiay mini lk Ð

íéùìù øúåä äúàøå íéøùò íåé òéâä äúàø àìå íéùìù íåé òéâä.`pnif cga xwrin Ð ipnif ixz dizrawc ab lr s`e .dpin xwri` `dc ,`al cizrd Ð
øñàðå

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

øîúéàika `weec :yexit Ð df ycga xyr dyye df ycga xyr dyng dz`x

ilekl Ð cg`a e` ycgl mipya e` miycg dylya dz`x la` ,`peeb i`d

yixe `gxi yix i`fgc :(a,hl) "mizek zepa" seqa lirl xn`ck ,xzei jixv oi` `nlr

Ð oiey dii`xl dii`x oiay minid oi`e ,xqg cg`e `ln cg`y elit`e .'ek `gxi

`kide .mxeb ycgd zeriaw mewn lkn

`dzy ,ycga xeriy dl oi` dpey`xac

ilekc Ð dpey`xd on belic z`xp dipyd

opirae ,oipnd on dpey`xd oi`c `nlr

dipye ,eiykr dz`x oebk .belica ylyzy

.dipyl cg`e mixyra ziyilye ,dl mixyra

."df ycga xyr dyng" hwp ikd meyne

drax` gbpy xey" wxtac :dyw df yexitle

mei gbp dncn (a,fl `nw `aa) "dynge

df ycga xyr dyye df ycga xyr dyng

m`e .`kdc `zbeltl ,df ycga xyr draye

xey d`x" iab lirl mzd xn`w ikid ,ok

?oipnd on dpey`x `iedc "gbp `le xey ,gbpe

ied `lc dcen ax elit` `peeb i`d ika `d

onf meyl dzid `l ixdy ,oipnd on dpey`x

oibexiq oia wlgl yie !zayl `le ycgl `l

yxit l`ppg epiaxe .mixeeyc oibexiql minic

yly dzyryk Ð "belicl zqe dl draw"

xyr dyng dz`xy oebk ,dfd xcqk minrt

,oeiqa xyr draye xii`a xyr dyye oqipa

xyr dyye fenza xyr dyng dz`x oke

dyng dz`x cere ,lel`a xyr draye a`a

draye oeygxna xyr dyye ixyza xyr

dyng jli`e o`kn zyyeg Ð eilqka xyr

draye ipyl xyr dyye df ycgl xyr

ylyzy" dkixv l`enyle .iyilyl xyr

dpeny mei iriax ycga d`xzy Ð "belica

dyy mei mdixg`y miycg dylyae ,xyr

iyilya oke ,xyr dpenye xyr draye xyr

mei xyr dyng ly dii`xc .ok ixg`y cer

dnl :dnize .`pipnn did `l ,oey`xd ycga

`nil" cenlzd l`yyk ok m`c ,ok yxit

Ð "ibltinw l`ilnb oa oerny oaxe iaxca

ylya `l` cegl dpey`x dii`xa ibilt `l

didi `pwqnae ,oey`x belic ly zei`x

dylya ibq `l i`n`e ,xg` oipra yexitd

?qxhpewa yxitck miycgäðéàådxeq`

:xn`z m`e Ð jli`e xyr dpenyn `l`

dzpiy ik ,xyr dpeny mei inp xq`ie

zqe llka didie .dblic ixdy ,xyr drayl

opiyiigc ,xyr dyye xyr dyng enk ,belic

oi`c :wgvi epiax axd xne`e ?`pnif `cga

.`pnif `cg meyn belica yegl

ùçéî:i"yx yxit Ð opiyiig `pnif `cga

,yxtl jixv oke .yinyzl opiyiigc

oi`e .zexdhl `icda cenlzd yixt `lcn

iabl minrt yly zqe zeriaw meya xikfdl

`l` ,opiyiig `pnif `cga `dc Ð yinyz

,el oiyyeg Ð minrt yly erawp m`y iabl

.minrt yly xwriy cr

äùàä êìò ïøãä
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"dpòa÷zL ãò úñååëåïøîà àì :àtt áø øîà .'¯ ¤¤©¤¦§©¤¨£©©©¨¨£¨¨
àlàäòa÷îìdì Lçéîì ìáà ,¯.àLééç àðîéæ àãça ¤¨§¦§§¨£¨§¥©¨©£¨¦§¨¨§¨

äàBø úBéäì äãeîì äúéä :àðéðz ?ïì òîLî à÷ éàî©¨©§©¨¨¥¨¨§¨§¨¦§¨
íéøNò íBéì äúpéLå ,øNò äMîç íBé¯!ïéøeñà äæå äæ £¦¨¨¨§¦§¨§¤§¦¤§¤£¦

íúäî éà¯éléî éðä :àðéîà äåä¯CBúa àîéé÷c àëéä ¦¥¨¨£¨¨¦¨¨¥¦¥¥¨§©§¨§
dúcð éîé CBúa àîéé÷ àìc àëéä ìáà ,dúcð éîé¯ §¥¦¨¨£¨¥¨§¨¨§¨§§¥¦¨¨
"úñeä ïî úøähî dðéàå" .ïì òîLî à÷ ,àì àîéàåëå.' ¥¨¨¨©§©¨§¥¨¦©¤¤¦©¤¤

éðîéæ àúìz dézòá÷c àlà ,ïøîà àì :àtt áø øîà¯ £©©©¨¨£¨¨¤¨¦§©§¥§¨¨¦§¥
éðîéæ àúìz éëéøöcdéø÷òîìéðîéæ éøz ìáà ,¯àãça ¦§¦¦§¨¨¦§¥¦§©§¥£¨§¥¦§¥©£¨

äMàä ïéà :àðéðz ?ïì òîLî à÷ éàî .ø÷òéî àðîéæ¦§¨¦£©©¨©§©¨¨¥¨¥¨¦¨
ìL dpòa÷zL ãò úñå dì úòáB÷eäî !íéîòt L ©©¨¤¤©¤¦§©¤¨¨§¨¦©

àãç :àîéúc¯éøz ,ãçì¯ézøúìàúìúe ,¯,àúìúì §¥¨£¨§©§¥§©§¥§¨¨¦§¨¨
äãeîì äúéä :àtt áøc déúåk àéðz .ïì òîLî à÷̈©§©¨©§¨§¨¥§©©¨¨§¨§¨

ìL íBéì äúpéLå ,íéøNò íBé äàBø úBéäìíéL¯äæå äæ ¦§¨¤§¦§¦§¨§§¦¤§¤
äúàø àìå íéøNò íBé òébä ,ïéøeñà¯ì úøzeîLnL £¦¦¦©¤§¦§Ÿ¨£¨¤¤§©¥

ìL íBé ãòìL íBéì úLLBçå ,íéLìL íBé òébä .íéL,äúàø àìå íéøNò íBé òébä ,äúàøå íéL ©§¦§¤¤§§¦¦¦©§¦§¨£¨¦¦©¤§¦§Ÿ¨£¨
ìL íBé òébäåäúàøå íéøNò íBé òébäå ,äúàø àìå íéL¯ìL íBé øzeäíéL §¦¦©§¦§Ÿ¨£¨§¦¦©¤§¦§¨£¨©§¦
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`oifgeקלו mipya cenr cq sc ± oey`x wxtzereay

íéøùò íåé øñàðåixdy minrt ipy `l` ezxwr `le mixyra dcenl ixdy `ad Ð

e`l miipy miylyd xg`y dz`x `ly dpexg`d mixyr ly dpexg`d dxiwr

mixyr mei cr dz`x `le miiyilyd miyly meil dzpiy `l ixdy `id dxiwr

.dzqeek ycglçøåàù éðôî.`a oey`xd epnfa mixyr mei aeyl xfgy df Ð

äðùîïéé äá ùé ïôâ ìëyi dy` lk Ð

ileza dl.mince møåã äæ éøä äì ïéàùå
òåè÷oi` miaexn minc odl oi`y oeike Ð

.oiaexn odipa

äùàä êìò ïøãä

äðùîúåìéì òáøà äì ïéðúåð ú÷åðéúÐ

:opixn` Ð d`ex elit`e ,ynyl

.`ed mileza mcäëîä äéçúù ãòÐ

.`xnba yxtnúåàøì äðîæ òéâä`le Ð

.dz`xúáù éàöåî ãòzqip `ide Ð

.iriaxaàøîâäúàø åìéôàziaa Ð

dpnf ribd `le li`ed :lld zia exn` ,dia`

.dknd digzy cr dl oipzep Ð ze`xl

àôéñá âéìôãîwelig ipzw ,dpnf ribda Ð

.dz`x `ll dz`x oiaúøçåðùonwl Ð

.yxtnéåöî ÷åøäùzngn d`exy Ð

.yinyzïðú úáù éàöåî ãòmeia Ð

.dlilaeúáùá ìòáîì éøùãit lr s` Ð

gzte ,zelira izy m` ik oiicr lra `ly

.wegcìòáå øæçå.zelil rax` jeza Ð

äàîè.`ed dcp mcc Ðäì ïéðúåð úøâåá
ïåùàøä äìéìixn`c lld zial elit`e Ð

ilin ipd Ð drax` ze`xl dpnf ribda

.dpnf ied ,mixerpd ini eribiync ,dxrp

.`l eze ,oey`xd dlil Ð zxbea la`êåúî
ùãç øùò íéðùoey`xd dlil lray Ð

xfge ,miycg dyly ddye .cin jxca jlde

`ae ,ziyilye dipy mrt oke ,mc `vne lrae

.`ed mileza mc :xn`e .iax iptl
ãò
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ú÷åðéúozpe dyrn :`xnba xn`ck ,oitevx era `l lld zia Ð zelil rax`

zelil rax`c d`xp oke .ycg xyr mipy jezn zelil rax` iax dl

.lld zial enk ,zexfetn elit` ,i`ny zialìëÐ dtd jeza ievn wexdy onf

`l elit` ,eixg`y dlild lke zxgnd meid lk opilz ,yinyz zngn d`exy

dpi` elit`e ,mileza mca mda dyny

`le li`ed ,opilz `l Ð ez la` .zxgep

:(a,`i) `nw wxt seqa lirl xn`ck ,dyny

Ð yinyz `la zg` dlil dilr xar

zxgepyk `wecc ,ith xingn axe .d`nh

dlilae ea opilz yinyz xg`ly meia

.`l Ð dxigp `la la` ,eixg`ly

ìòdpi`e mlek iab lr d`exe mlek iab

mixtql Ð dknd dzigy recia d`ex

`kil "d`exe milk iab lr" ikd opiqxbc

`l `dc ,dgked `ki`c "recia" iyextl

ikd `l` .d`exe li`ed ,icin `le gken

.dknd dzigy zelzl yiy recia :eyexit

(a,ep) lirl "dcpd mc" wxta xnel jixv oke

yiy ,xnelk Ð "qeakd iptly recia"

.qeakd iptl ezelzláødciqtd `l xn`

:xn`z m`e Ð opz zay i`ven cr zelil

xq`c o`nl jixtc (a,e) zeaezkc `nw wxta

i`ven cr" `kd xn`wcn zaya leral

Ð lira `l i`c ,e`l i`n :xn`we ,"zay

i` :jixte .lrayk ,`l :ipyne !lira ivn

rnynw `d :ipyne ?`xninl i`n ,lrayk

.'ek dwegc dvxt :xn`c ,l`enyck ol

`d ,"`xninl i`n" jixt i`n ,`zyde

,zelil dciqtd `lc ,`aeh opirny`

`ki` mzdc :xnel yie !`kd xn`wck

oke ,dlgzkl lranl xqe` l`enyc `pyil

,l`enyl ikd iiepyl dil jixhvi`e ,axl

dciqtdc ,dil `xiaq ielk i` elit`c

.zeliléøùãl`enyck dlgzkl lranl

(a,e) zeaezkc `nw wxtac ab lr s` Ð 'ek

mewn lkn ,dipy dlira` l`enyc jd iziin

,`kd hwp dlgza lranl ixyc zn`d itl

.ith `zeax iedcéáøÐ dxedh xn` iq`

`zi` m`c `xaq jd dil zilc ab lr s`e

dil `xiaq edin ,iz` ded `xwirn mc dedc

`nw wxt seq ,lirlc lcib axc `d xity

dz`xe yinyz zngn dwqt m`c :(a,`i)

`zi` m`c .d`nh Ð yinyz zngn elit`

ded dynyyk `xwirn Ð `ed oileza mcc

.yinyz zngn wqtnl dl ded `le ,iz`

`zi` m` ,mc `vne lra dlgzac oeik

weqtl dl did `l Ð oileza mc cer x`ypy

`vn `le lrac ixii` `kd la` .dynyyk

.l`enyck lrac xninl `ki` ikdle ,mc

éðàù`kd rnyn Ð dixaeb axc l`eny

`nw wxta oke ,`giky `l l`enyc

:yexit ,dxairy dleza iab (a,ci) dbibgc

Ð scep dgix oi`e ,ziagd it lr deaiyedy

dxykc witne ,dleza `idy rcep dfae

,dxair ihan`a :xninl `ki`c ,lecb odkl

`nw wxtac :dywe .l`enycn ith gikyc

yie !dihda oi`iwa aex :xn`w (a,e) zeaezkc

dxenb dlira dpi` zeaezkc dihdc :xnel

.ze`ia x`yak ,da xarzzy
ike
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.àa Bpîæa çøBàL éðtî ,íéøNò íBé øñàðåäðùî §¤¡¨¤§¦¦§¥¤¥©¦§©¨
íéLðíäéìeúáaïôb Lé :íéðôâkdðéiLïôb Léå ,íBãà ¨¦¦§¥¤¦§¨¦¥¤¤¤¥¨¨§¥¤¤

dðéiL ïôb Léå ,äaeøî dðéiL ïôb Léå ,øBçL dðéiL¤¥¨¨§¥¤¤¤¥¨§¤§¥¤¤¤¥¨
da ïéàLå ,ïéé da Lé ïôb ìk :øîBà äãeäé éaø .èòeî¨©¦§¨¥¨¤¤¥¨©¦§¤¥¨

ïéé¯.éè÷øec äæ éøäàøîâéðz .òeè÷ øBc :àðz ©¦£¥¤§¨¦¨¨¨©¨¥
äqéòì äôé øBàOäL íLk :àéiç éaø¯ïéôé íéîc Ck ©¦¦¨§¥¤©§¨¤¨¦¨¨¨¦¨¦

ïéaeøî äéîcL äMà ìk :øéàî éaø íeMî àðz .äMàì̈¦¨¨¨¦©¦¥¦¨¦¨¤¨¤¨§¦
¯.ïéaeøî äéðä¤¨§¦

äùàä êìò ïøãä

zú÷BðééànL úéa ,úqéðå ,úBàøì dpîæ òébä àlL ¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§§¦¥¥©©
ìlä úéáe ,úBìéì òaøà dì ïéðúBð :íéøîBà§¦§¦¨©§©¥¥¦¥
,úqéðå úBàøì dpîæ òébä .äknä äéçzL ãò :íéøîBà§¦©¤¦§¤©©¨¦¦©§©¨¦§§¦¥
úéáe ,ïBLàøä äìéì dì ïéðúBð :íéøîBà éànL úéa¥©©§¦§¦¨©§¨¨¦¥
äúàø .úBìéì òaøà ,úaL éàöBî ãò :íéøîBà ìlä¦¥§¦©¨¥©¨©§©¥¨£¨
dì ïéðúBð :íéøîBà éànL úéa ,äéáà úéáa dãBòå§¨§¥¨¦¨¥©©§¦§¦¨
.dlek äìélä ìk :íéøîBà ìlä úéáe ,äåöî úìéòa§¦©¦§¨¥¦¥§¦¨©©§¨¨

àøîâéànî .äúàø eléôàå :÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨©£¦¨£¨¦©
¯,äúàø àlLa ïéa äúàø ïéa àôéña âéìôî à÷cî¦§¨©§¦§¥¨¥¨£¨¥§¤Ÿ¨£¨

àLéøc ììkî¯éîð àéðz .éëä àðL àìå éëä àðL àì ¦§¨§¥¨¨§¨¨¦§¨§¨¨¦©§¨©¦
äúàø ïéa ,äknä äéçzL ãò :íéøîBà ìlä úéa ,éëä̈¦¥¦¥§¦©¤¦§¤©©¨¥¨£¨

.äúàø àì ïéaøîà ?änk ãò ."äknä äéçzL ãò" ¥Ÿ¨£¨©¤¦§¤©©¨©©¨¨©
ïîæ ìk :áø øîà äãeäé áøúøçBpLdén÷ dúéøîà ék . ©§¨¨©©¨§©¤¤¤¦¨§¦¨©¥
Bæ äøéçð :éì øîà ,ìàeîLc¯àlà ,àéä äî òãBé éðéà ¦§¥£©¦§¦¨¥¦¥©©¦¤¨

¯ïîæ ìk÷BøäLáø øîà ?éîc éëéä áø øîà÷c äøéçð .LéîLz úîçî ätä CBúa éeöî ¨§©¤¨¨§©¤¥£©©§¦§¦¨§¨¨©©¥¦¨¥£©©
äàBø dðéàå úáLBé ,äàBøå úãîBò :áøc dépéî éì àLøôî éãéãì ÷çöé áø øa ìàeîL¯ §¥©©¦§¨§¦¦§¨§¨¦¦¥§©¤¤§¨¤¤§¥¨¨

úBúñëe íéøk éab ìò ,äàBøå ò÷ø÷ éab ìò .äknä äúéç àlL òeãéaäàBø dðéàå¯òeãéa §¨©¤Ÿ¨§¨©©¨©©¥©§©§¤©©¥¨¦§¨§¥¨¨§¨©
.äknä äúéç àlLäàBø dðéàå ílek éab ìò ,äàBøå ílek éab ìò¯.äknä äúéçL òeãéa ¤Ÿ¨§¨©©¨©©¥¨§¨©©¥¨§¥¨¨§¨©¤¨§¨©©¨

"dpîæ òébä"åëå:øîúéà .'äLnéLäãéñôä :øîà éåìå ,úBìéì äãéñôä àì :øîà áø ,íéîia ¦¦©§©¨¦§©¦§¨©¨¦©¨©Ÿ¦§¦¨¥§¥¦¨©¦§¦¨
éàî ,úBìéì äãéñôä :øîà éåìå .ïðz "úaL éàöBî ãò" ,úBìéì äãéñôä àì :øîà áø .úBìéì¥©¨©Ÿ¦§¦¨¥©¨¥©¨§©§¥¦¨©¦§¦¨¥©

?éðú÷c "úBìéì òaøà"¯àòøà çøBà ?"úBìéì òaøà" àðúéîì éì änì ,áøìe .úBðBò äòaøà ©§©¥§¨¨¥©§¨¨§©¨¨¦§¦§¨©§©¥©©§¨
:ïì òîLî à÷dkøãc?éì änì "úaL éàöBî ãò" ,"úBìéì òaøà" éðúéì ,éåììe .úBìéla äàéác ¨©§©¨§©§¨§¦¨©¥§¥¦¦§¥©§©¥©¨¥©¨¨¨¦

éøLc :ïì òîLî à÷ àäìòáîìä÷eçc äöøt :ìàeîL øîàc ,ìàeîLãk .úaLa älçzëì¯ ¨¨©§©¨§¨¥§¦§©§©§¦¨§©¨§¦§¥©£©§¥¦§¨§¨
.úBøBøö øéLnL ét ìò óàå ,úaLa da ñðkéì øzeîìòáe øæçå ,íc àöî àìå ìòa :øîúéà ¨¦¨¥¨§©¨§©©¦¤¥¦§¦§©¨©§Ÿ¨¨¨§¨©¨©

íc àöîe¯íàc ,äàîè :øîà àðéðç éaø .äøBäè :øîà éñà éaøå ,äàîè :øîà àðéðç éaø ¨¨¨©¦£¦¨¨©§¥¨§©¦©¦¨©§¨©¦£¦¨¨©§¥¨§¦
íéìeúa íc äåäc àúéà¯déì éîøúà àîìéc ,äøBäè :øîà éñà éaøå .éúà éåä àøwéòî ¦¨©£¨©§¦¥¦¨¨¨¥¨¥§©¦©¦£©§¨¦§¨¦§§¥¥

Cãéàå .íc àìa úBìéòa änk ìBòáì éðìBëé :ìàeîL øîàc .ìàeîLãk¯áøc ìàeîL éðàL §¦§¥©£©§¥¨§¦¦§©¨§¦§Ÿ¨§¦¨¨¥§¥§©
.déøáebéléî éðäå .ïBLàøä äìéì dì ïéðúBð úøâBa :áø øîà¯ìáà ,äúàø àlL §¥¨©©¤¤§¦¨©§¨¨¦§¨¥¦¥¤Ÿ¨£¨£¨
äúàø¯òaøà éaø dì ïúðå äNòî :éáéúéî .àì eúå ,äåöî úìéòa àlà dì ïéà ¨£¨¥¨¤¨§¦©¦§¨§Ÿ¥¦¦©£¤§¨©¨©¦©§©

éëéä .Lãç øNò íéðL CBzî úBìéì?éîcúeðè÷ éîéa eälek dì áéäéc àîéìéà ¥¦§¥¨¨Ÿ¤¥¦¨¥¦¥¨§¨¥¨§¦¥©§
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc - dcp(iyily meil)

çøBàL éðtî ,íéøNò íBé øñàðåmeia aeyl xfgy df zqe mc - §¤¡©¤§¦¦§¥¤©
,mixyrBpîæaoey`xd,àameia dl didy reawd zqed onfa ¦§©¨

dxfg `l` ,dxwn jxc dpi` mixyr meia ef dzii`x jkitle ,mixyr
.ycegl mixyr meia ze`xl dlibx dzidy reawd drahl

reawd zqede ,mixyr meia dz`x `l minrt ylyy it lr s`e
minrt yly xy`k wx df ,ea dz`x `ly minrt ylya xwrp
miinrta wx ,o`k j` ,xg` meia dz`xe dzii`x mei z` dzpiy
ycega la` reawd dzqea `ly xg` meia dz`x zepey`xd
oi` ,okle ,xg` meia `le reawd dzqea `l llk dz`x `l iyilyd
dzqe meia dz`xe day iriaxd ycega m`e ,dxenb dxiwr ef

enewnl reawd zqed xfg ,reawd.[
meia minrt izy dz`x dligzny s`y ,`ziixaa ok m` x`ean
zqe xwrp miyely meia dz`x `l iyilyd ycegay oeik ,miyely
ixacl di`x dpnn yie ,miyely meil yeygl xzei dkixv dpi`e df

.zg` dxiwra ic ,onf eze`a miinrt dz`x m` s`y `tt ax

äðùî
lka dey epi` dcpe mileza mc zenke ravy zx`an dpynd

:el` minca zlrezd dne ,miypdíéðôbk íäéìeúáa íéLðdy` - ¨¦¦§¥¤©§¨¦
,otbd on `veid oiik `ed ixd dileza mce otbk `id ixd dleza

y mykedðéiL ïôb Léå ,øBçL dðéiL ïôb Léå íBãà dðéiL ïôb Lé¥¤¤¤¥¨¨§¥¤¤¤¥¨¨§¥¤¤¤¥¨
,èòeî dðéiL ïôb Léå äaeøîmec` `edy yi ,mileza mc mb jk §¤§¥¤¤¤¥¨¨

.hren `edy yie ax `edy yie ,xegy `edy yie
å ,ïéé da Lé ïôb ìk ,øîBà äãeäé éaøotbBæ éøä ,ïéé da ïéàL ©¦§¨¥¨¤¤¤¨©¦§¤¥¨©¦£¥

éè÷øBc,,dcp ly mince mileza mc dl yi dy` lk ,xnelkdy`e §§¦
,dcp mc `le mileza mc `l dl oi`ymcn rehw xec `id ixd

.miaexn dipa oi` miaexn dinc oi`y oeike ,dcp mcne mileza

àøîâ
:dy`a minc ieaix oipra zeziixa d`ian `xnbdàðzepipy - ¨¨

`id ixd ,dcp mce mileza mc dl oi`y dy` ,`ziixaaòeè÷ øBc. ¨©
äMàì ïéôé íéîc Ck ,äqéòì äôé øBàOäL íLk ,àéiç éaø éðz̈¥©¦¦¨§¥¤©§¨¤¨¦¨¨¨¦¨¦¨¦¨

.zexdl xdnzy
.ïéaeøî äéða ,ïéaeøî äéîcL äMà ìk ,øéàî éaø íeMî àðz̈¨¦©¦¥¦¨¦¨¤¨¤¨§¦¨¤¨§¦

äùàä êìò ïøãä

ú÷åðéú ¯ éøéùò ÷øô

äðùî
d`ex dy`dy milezad mcy ,(.`i) oey`x wxta dpyna epipy
dlezad oic zx`an epizpyn .`nhn epi` ,dligza dlrapy ixg`
,mileza mca df mc zelzl lkez izn cr ,mc d`exe ,z`ypy

:dcp mc `ed `ny zyyeg dppi`eú÷Bðéz,dcli -dpîæ òébä àlL ¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨
úBàøìúqéðå,[z`ype-]òaøà dì ïéðúBð ,íéøîBà éànL úéa ¦§§¦¥¥©©§¦§¦¨©§©
úBìéìepi`y mixne` ep`y ,mc d`xz m` elit` ,dlra mr ynyl ¥

.mileza mc `l`,íéøîBà ìlä úéáedl mipzepäknä äéçzL ãò ¥¦¥§¦©¤¦§¤©©¨
`txzzy cr -.dlirad iptn dziidpy dxeagd

:sqep ote` dpynd dkiynnúBàøì dpîæ òébäinil dribdy ¦¦©§©¨¦§
,mixerpdïBLàøä äìéì dì ïéðúBð ,íéøîBà éànL úéa ,úqéðå§¦¥¥©©§¦§¦¨©§¨¨¦

,zelira dnk elit` ,dlra mr ynylíéøîBà ìlä úéáemipzep ¥¦¥§¦
,z`yp eay ,reaya iriax mein ,dlra mr ynyl dléàöBî ãò©¨¥

,úaLepiide,úBìéì òaøài`vene ,zay lil ,iyy lil ,iying lil ©¨©§©¥
.`nhn epi`e mileza mc `ed el` zelila d`xzy mc lke ,zay

mbe ,ze`xl dpnf ribd :sqep ote`a oicd z` x`al dpynd dkiynn
úìéòa dì ïéðúBð ,íéøîBà éànL úéa ,äéáà úéáa dãBòå äúàø̈£¨§¨§¥¨¦¨¥©©§¦§¦¨§¦©

äåöî.cala dpey`x dlira -äìélä ìk íéøîBà ìlä úéáe ¦§¨¥¦¥§¦¨©©§¨
,dlek.df dlila minrt dnk elit` ¨

àøîâ
ribd `ly zwepizy ,lld zia zrca dpynd ly `yixa x`ean
:df oic zx`an `xnbd .dknd digzy cr dl mipzep ,ze`xl dpnf

äúàø eléôàå ,÷çöé øa ïîçð áø øîàlld zia ,dia` ziaa mc ¨©©©§¨©¦§¨©£¦¨£¨
milez ,ze`xl dpnf ribd `ly iptny ,dknd digzy cr dl mipzep

.dknd digzy cr ,mileza mca
:`xnbd zl`eyéànî-:`xnbd daiyn .df oic el oiipnà÷cî ¦©¦§¨
àôéña âélôîdpnf ribdy in oica `tiqa zwlgn dpyndy jkn - §©¥§¥¨

,ze`xläúàø ïéae ,dlild lk z` dl mipzep f`y ,dia` ziaaïéa ¥¨£¨¥
äúàø àlLadphw iabl `yixa eli`e ,zelil rax` dl mipzepy §¤Ÿ¨£¨

`le 'dknd digzy cr' dpynd dnzq ,ze`xl dpnf ribd `ly
,dz`x `ll dia` ziaa dz`x oia dwligàLéøc ììkîrnyn - ¦§¨§¥¨

`yixay dfnéëä àðL àìå éëä àðL àìm` oia oicd dpey `l - Ÿ§¨¨¦§Ÿ§¨¨¦
cr lld zia dexizd oipr lkae ,dz`x `ll dia` ziaa dz`x

.dknd digzy
:`ziixan wgvi xa ongp ax ixacl di`x d`ian `xnbdénð àéðz©§¨©¦

,íéøîBà ìlä úéa ,éëä,z`ype ze`xl dpnf ribd `ly zwepiz ¨¦¥¦¥§¦
dl mipzepäúàø àì ïéa äúàø ïéa ,äknä äéçzL ãò. ©¤¦§¤©©¨¥¨£¨¥Ÿ¨£¨

ze`xl dpnf ribd `ly zwepizy ,lld zia zrca epizpyna epipy
dl mipzep.äknä äéçzL ãò:`xnbd zl`eyänk ãòizn cr - ©¤¦§¤©©¨©©¨

:`xnbd daiyn .df onf `edL ïîæ ìk ,áø øîà äãeäé áø øîà`id ¨©©§¨¨©©¨§©¤
úøçBp,aygp izn cr x`ia `le .dknd d`txzd `ly `ed oniq ¤¤

:dcedi ax siqed .'zxgepy onf lk'ìàeîLc dén÷ dúéøîà ék- ¦©§¦¨©¥¦§¥
,l`eny iptl ef dreny izxn` xy`kéì øîà,l`enyBæ äøéçð ¨©¦§¦¨

,ax mya zxn`yàlà ,àéä äî òãBé éðéà`ed ,dknd dzig xeriy ¥¦¥©©¦¤¨
ätä CBúa éeöî ÷BøäL ïîæ ìkmewn eze`a -,LéîLz úîçî ¨§©¤¨¨§©¤¥£©©§¦

.yinyz zngn mc d`ex `idy epiidc
:'zxgep' edn zxxan `xnbd,áø øîà÷c äøéçð`idy onf lky §¦¨§¨¨©©

,dknd d`txzp `l oiicr zxgep.éîc éëéä:`xnbd daiynøîà ¥¦¨¥¨©
áøc dépéî éì àLøtî éãéãì ,÷çöé áø øa ìàeîL áøizrny - ©§¥©©¦§¨§¦¦¦¨§¨¦¦¥§©

`id m`y ,axn df xac ly eyexitdðéàå úáLBé ,äàBøå úãîBò¤¤§¨¤¤§¥¨
,äàBø,zayeiyk `le zcner dcera wx dpnn `vei mcd ,xnelk ¨

äknä äúéç àlL òeãéa.zayei `id m` oke,äàBøå ò÷ø÷ éab ìò §¨©¤Ÿ¨§¨©©¨©©¥©§©§¨
zayeieúBúñëe íéøk éab ìòmikxàlL òeãéa ,äàBø dðéàå ©©¥¨¦§¨§¥¨¨§¨©¤Ÿ

äknä äúéçzayei `id m` la` .ílek éab ìòrwxw iab lr oia ¨§¨©©¨©©¥¨
mixk iab lr e`,äàBøåokeäàBø dðéàå ílek éab ìòdpi`y - §¨©©¥¨§¥¨¨

,mixk e` rwxw lr zayei oia zcner oia ,llk d`exäúéçL òeãéa§¨©¤¨§¨
äknä. ©©¨

,epizpyna x`ean'åëå dpîæ òébäzia zrcl ,dz`x `le ze`xl ¦¦©§©¨
.zelil rax` mdy zay i`ven cr iriax liln dl mipzep lld

:df xeriy zx`an `xnbdøîzéàdxrp ,yxcnd ziaa xn`p - ¦§©
zelil rax` mze`ae ,z`ypy ,dz`x `le ze`xl dpnf ribdy

dl mipzepyäLnéLmb,íéîia.eneiae iying lila dyniyy oebk ¦§¨©¨¦
äãéñôä àì ,øîà áøa df cbpk ynylnúBìéìi`ven cr zxzene ©¨©Ÿ¦§¦¨¥

.zelil rax`d oeaygn cixen meia yinyzd oi`e ,zay,øîà éåìå§¥¦¨©
,úBìéì äãéñôä.[ecbpk dlil dciqtd ,ea dynyy mei lk cbpke ¦§¦¨¥

:cg` lk ly enrh zx`an `xnbd,úBìéì äãéñôä àì øîà áø©¨©Ÿ¦§¦¨¥
ixdy,ïðz 'úaL éàöBî ãò'onfd lk z` dl mipzepy rnyne ©¨¥©¨§©

minia dynyyk s`e ,zay i`ven cr ea z`ypy iriax meiny
.zelilaeéðz÷c úBìéì òaøà éàî ,úBìéì äãéñôä øîà éåìådn - §¥¦¨©¦§¦¨¥©©§©¥§¨¨¥

,zelill `weeca dpeekd oi` ,'zelil rax`' dxn`y dpynd yexit
dpeekd `l`,úBðBò äòaøàm` okle ,dlil e` mei e` `id dpere ©§¨¨

.zg` dper dciqtd ,dlila mewna meia dyniy
:`xnbd dywnáøìe,zelil dciqtd `ly xaeqdàðúéîì éì änì §©¨¨¦§¦§¨
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המשך בעמוד קסד



xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc - dcp(iriax meil)

ixdy ,ok yxtl okzi `l :`xnbd dgecïðz 'äknä äéçzL ãò'- ©¤¦§¤©©¨§©
drax` wx iax dl ozp recne ,zEphwa zei`x iabl dpyna epipy
did `l df dyrny i`ce `l` .dl ie`xd oicd itk epi`y ,zelil

.dphwa
:iax xizd dn xxal dkiynn `xnbdàlàxn`z `nydì áéäéc ¤¨§¨¦¨

eäìekzelil drax`d lk z` iax dl ozpy -.úeøòð éîéadgec §¦¥©£
:`xnbdàkéà éî Lãç øNò íéðL ,úeøòðzexrpd inia yi ike - ©£§¥¨¨Ÿ¤¦¦¨

,yceg xyr mipy ly onf dy`d lyïéa ïéà ,ìàeîL øîà àäå§¨¨©§¥¥¥
ãáìa íéLãç äML àlà úeøâáì úeøòð.xnel xyt` i` ,ok m`e ©£§©§¤¨¦¨¢¨¦¦§©

.zexrpd inia mlek eid ,iax dl ozpy yceg xyr mipy mze`y
:l`eny ixaca xg` yexit drivn `xnbdàîéz éëådvxz m`e - §¦¥¨

xnelàkéìc àeä éëäî øéöadyyn mizegt zexrpd ini oi`y - §¦¥¨¦§¥¨
,miycegàkéà éôè àämiaexn zexrpd iniy minrt yi la` - ¨§¥¦¨

,ok yxtl xyt` i` :`xnbd dgec .miyceg dyynàäixdy - ¨
miycg dyy `l` zexba inil zexrp ini oia oi` ,l`eny,'ãáìa'¦§©

.øîà÷xzei mpi` mlerl zexrpd iniy rnyn 'cala' oeylne ¨¨©
.miycg dyyn

zelil drax` iax dl ozp ote` dfi`a ,xg` xe`ia `xnbd drivn
:yceg xyr mipy jezndì áéäéc àlàiaxíézLzelildnéîéa ¤¨§¨¦¨§©¦¦¥

,úeðè÷miyceg dyy jldnae ,ivge dxyr zg` liba z`ypy oebk ©§
,ynyl zelil ipy iax dl ozp ,zephwd ini ly el`éîéa íézLå§§©¦¦¥

úeøòð.[zexrp ini ly miycg dyy cer mdy ©£
:`xnbd dgecdépéî àòa àä[l`y ixd-]àéîìL øa àððéç áø ¨§¨¦¥©¦§¨©§¨§¨

,áøîy in,dìòa úçz úBàøì dpîæ òébäera z`yipy,dphw dc ¥©¦¦©§©¨¦§©©©§¨
.d`eyp `idyk mixerpd inil dribdeeäîlky ,`ed wtqde .dpic ©

z`f dy`a j` ,zelil drax` dl yi ze`xl dpnf ribdy dy`
m`d ,dlra zgz dzephwa zelil drax`n xzei dlrap xaky
dl mipzepy zelild zrax` z` dciqtd el` zelira zngn

.dzexrpadéì øîà,ax el aiyd -[ìòBa äzàL úBìéòa ìkminia ¨©¥¨§¦¤©¨¥
dphw `idyïðéàzeaygpúçà àlàzelild drax` jezn ¥¨¤¨©©

,ze`xl dpnf ribdy inl mipzepyøàMäåzetqepd zelirad - §©§¨
,mixerpd inil dribdy ixg` dlrapy,úBìéì äòaøàì ïéîéìLî©§¦¦§©§¨¨¥

lk caln ,mixerpd inil dribdy ixg` zelil dyely dl yi okle
ini ly zelirad lky oeik ,ok m`e .dzephw inia dlrapy zelirad
zelil ipy iax dl ozpy okzi `l ,zg` dliral zeaygp zephwd
inia zelil dyely dl zzl el dide .zexrp inia mipye ,zephw inia

.zephwd ini ly el` caln ,zexrpd
:`xnbd dwiqnàlàdrax` leral iax ozpy dyrndy i`ce ¤¨

,dfk ote`a did yceg xyr mipy jezn zelildì áéäécdl ozpy - §¨¦¨
,iax[úeøâa éîéa úçàå ,úeøòð éîéa íézLå ,úeðè÷ éîéa úçà. ©©¦¥©§§§©¦¦¥©£§©©¦¥©§

mipzep zxbealy xn`y ax lr `iyewd z` `xnbd zniiqn df itl
:cala oey`x dlilàîìLa úøîà éàxn`z m` xacd oaen - ¦¨§©¦§¨¨

ly,àîìòa úøâBa,dxbay xg`l z`yipyéôè dì ïðéáäéep` - ¤¤§¨§¨¨£¦©¨§¥
ayiil lkep f` .ax ly ezrck `ly ,cg` dliln xzei dl mipzep
iax jkitle ,zelil ipy zxbeal mipzepy xn`pe ,iax ly dyrnd z`

oky ,zexbad onfa sqep dlil lradl dl xizdéðäàc éëéä ék- ¦¥¦§©£¦
zelirad zelireny mykay,úeðè÷oaiygdløöáîì úeøòð éîéa ©§¦¥©£§¦§©

àãç dìzepzipd zelil drax` oeaygn cg` dlil dl zigtdl - ¨£¨
opi` zephw iniay zelirad lky ,`ppig axl ax aiyd jky .dxrpl
cg` dlil zezigtn el` zeliray rnyne .cg` `l` zeaygp
ok enk .zexrpd onfl zelira dyely ex`ype ,zelild oeaygn

énð éðäàay zelirad mb zeliren -dì øöáîì úeøâáì ,úeøòð ©£¦©¦©£§©§§¦§©¨
àãç`l j` .zxbeal yiy zelild oeaygn zg` dlil cixedl - £¨

oaen ,zelil ipy zxbeal mipzepy xn`p m` okle .cg` dliln xzei
zelirad lky ,zexba inia cg` dlil iax dl ozp recn xacd
zelild izy oeaygn cg` dlil mizigtn ,zexrpd onfa dlrapy

.cg` dlil cer dl x`ype ,dl mipzepy
úøîà éà àlày xn`z m` la` -àîìòc úøâBaz`ypy ¤¨¦¨§©¤¤§¨§¨

,dzexbaaéôè dì ïðéáäé àì,cg` dliln xzei dl mipzep oi` - Ÿ¨£¦©¨§¥
inia mly cg` dlil iax dl ozp recn dyw ,ok m` .ax zrcke
dlil zigtdl zekixv ,zexrp inia dlrapy zelirad `ld .zexba
dna ,mly dlil iax dl ozpy oeike .dly zelild oeaygn cg`
.dly zelild oeaygn zigtdl ,zexrpd ini ly zelirad elired

,ax ly ezhiy itleàìiax jixv didáúéì[zzl-]àlà dì Ÿ¥©¨¤¨
äåöî úìéòaàì eúå ,,mly dlil dl ozp iaxy oeike .xzei `le - §¦©¦§¨§Ÿ

dlrap `ly zxbea mzqly gken ,zexrpd inia mb dlrapy s`
.zelil ipy mipzep ,zexrpd inia

:`xnbd zvxzndì áéäéc íìBòìdlil iax dl ozp -éîéa úçà §¨§¨¦¨©©¦¥
ìLå ,úeðè÷.úeøòð éîéa Linia cg` dlil `l s` iax dl ozp `le ©§§¨Ÿ¦¥©£

.ax lr df dyrnn zeywdl oi` okle .zexbad
miyceg dyy `l` epi` zexrpd onf ixdy ,df yexit epigcy s`e
`l ,ycg xyr mipy jezn zelil drax` iax dl ozpy oeike .cala

,dpekp digc dpi` ef .zexrpd onfa eidi zelildn dylyy okziéî¦
úøáñiax dl ozpy xeaq dz` m`d -äðBò àãç éçøé àúìz ìk ¨§©¨§¨¨©§¥£¨¨

ozp iax `l` ,dyrnd did jk `l .zg` dper miyceg dyly lk -
dläðBò àãç éçøé éøz ìk.zg` dper miycg ipy lk - ¨§¥©§¥£¨¨

cr ,dzephw inin ,ycg xyr mipy jezn zelil drax` e`vnp jke
,dphw dcera did ,iax dl ozpy oey`xd dlild .zexrpd ini seq
dkiynd `id zephwd ini lk jynae .zexrpd ini iptl dpy ivg
dzid ztqep dper .cg` dlill `l` miaygp mpi` la` ,lradl
miiycg ixg` ,ziyily dper ,zexrpd ini zligz ixg` miiyceg
zexrpd ini seqa mdy ,mitqep miiyceg ixg` ziriax dpere ,mitqep
,yceg xyr mipy jezn zelil drax` lkd jq `vnp .dly
dlil oia miiycg ly yxtda eid zexrpd iniay zeliradyk

.[dlill
m`d dpc `xnbd .cg` dlil dl mipzep z`yipy zxbeay xn` ax
zxtqn .dz`x `lyk `weec e` ,dia` ziaa dz`xyk mb ezpeek

:`xnbdäàðñ÷ñ ïéîéðî,[mkg my-]déøúàì ìéæàå ìé÷L äåä §¦¦©§§¨¨£¨¨¦§¨¦§©§¥
ìàeîLczxbea dy` `yp oinipne .l`eny ly enewnl jled did - ¦§¥

.[oi`eyipd z`xwl dxdhp jk xg`e] zecp mc dz`x xakyøáñ̈©
oinipnáøc déúååk àcáeò ãaòîìax zrck dyrn zeyrl - §¤§©§¨§¨¥§©

ea zlrapy oey`xd dlila d`xzy mcd lk z` xdhleeléôà£¦
yäúàø.oi`eyipd mcew zecp mc xakøîà,ezxaql mrh oinipn ¨£¨¨©

,'oey`xd dlil dl mipzep zxbea' ax xn`yk ixdâéìt àì[wlig-] Ÿ¨¦
,äúàø àì ïéa äúàø ïéa áødl mipzepy xn` mlek lry rnyne ©¥¨£¨¥Ÿ¨£¨
:`xnbd zxtqn .oey`x dlilàçøBàa áéëL íéã÷witqdy mcew - ¨¦¨¦§§¨

.jxca zn ,ezxaqk dyrn zeyrl oinipnáøc déìò ìàeîL éø÷- ¨¦§¥£¥§©
(`k ai ilyn) ax zece` df weqt l`eny `xwìk ÷écvì äpeàé àì'Ÿ§¤©©¦¨

,'ïåàzekfa ax dkf jke ,zrc ila dxiar wicvl oncfi `ly eyexity ¨¤
dyrn zeyrl witqdy iptl zne ,eixaca oinipn lykp `ly ezwcv
l oi` dia` ziaa dz`x m`y `ed oicd zn`ay itl .oick `lyd

.[devn zlira `l`
d`ian ,lirl e`aedy ax mya `inly xa `ppig ax ixac ab`

:enya `xnin cer `xnbdáøc déîMî ,àéîìL øa àððéç áø øîà̈©©¦§¨©§¨§¨¦§¥§©
,ax ly enyn -íãà ìL åépL e÷zpL ïåék,dpwifl ribdy - ¥¨¤¦§¦¨¤¨¨
åéúBðBæî eèòîúð,iyewa mi`a eizepefn -,øîàpL(e c qenr) ¦§©£§¨¤¤¡©

zngn ribiy ,l`xyia englie ,xf mr `eaiy `apny ,qenr z`eapa
,arx ly avnl okíëéøò ìëa íépL ïBé÷ð (Eì ézúð éëðà) íb'©¨Ÿ¦¨©¦§¦§¦©¦§¨¨¥¤

.'íëéúBîB÷î ìëa íçì øñBçåoeiwpl mc` ribnyky ,ax yxec §¤¤¤§¨§¥¤
,mgl xqeg icil mb `a ,zexyep eipiyy dpwf libl epiid ,mipiy

.[mihrnzn eizepefny
y ,z`yipy dxrp :dpyna epipydãBòå äúàøzia ,dia` ziaa ¨£¨§¨

lk mixne` lld ziae ,devn zlira dl mipzep mixne` i`ny
:lld zia ixac z` zx`an `xnbd .dly dlildäúàø ,ïðaø eðz̈©¨¨¨£¨

dì ïéðúBðå ,dlL äìélä ìk íéøîBà ìlä úéa ,äéáà úéáa dãBòå§¨§¥¨¦¨¥¦¥§¦¨©©§¨¤¨§§¦¨
,äîìL äðBò.d`xzy mcd zngn zxq`p dpi` ef dper lkay ¨§¥¨

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

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמוד קכק



קלט oifge` mipy` cenr dq sc ± oey`x wxtzereay

ïðú äëîä äéçúù ãòediizciar i`n ,"dphwl zelil drax`"e Ðúçà àìà ïðéà ?
.zephwc mipy cal ,dl azinl ira ylye Ðàîìòá úøâåá àîìùá úøîà éàÐ

.dxbay xg`l zqipyéôè äì úéàmeyn .zelil ipy dl zi`c ,zg` dliln Ð

dlrapc ab lr s`e ,dnly zg` dlil dxbayn jdl aidi ikdikid ikc .okl mcew

drax`n `cg xvanl zephw zelira ipd`c

lk :opixn` `dc ,dxrpl zepzipd zelil

dlil `d ,zg` `l` opi` lray zelira

rax` dl opiadi `l ezc ,ixvan `din zg`

.yly `l`øöáîì úåøòð úìéòá éîð éðäà
àãç,jkld .`l eze ,zexbac zeliln Ð

`din opiadi okl mcew dlrapy zxbea jdl

.mizydn zg` dlilúøâåá úøîà éà àìà
dl aidi i`n` ,`l eze oey`xd dlil Ð

zexba inia zg` jdl?zelira ,ok m`

irac `ed dlira `cg ,epd` i`n okl mcewc

!dlild lk `le ,zexba inia dl azinl

úåøòð éîéá ùìùåzexba `kd `kile Ð

yly zgkyn `l `d :jl `iywce .llk

zexrp inia miycg dyly ly zeper?in

.'ek zxaqáøã äéúååëdlil lk ,zxbea Ð

.oey`xd'åë äðåàé àìdf lykp `ly Ð

.eixacaåéðù å÷úðùî.dpwf Ðåèòîúð
åéúåðåæî.`al oiyw Ðåéúâ.oiil Ðúéáå

åéãá.onyl Ðïéôãäoipzepy zlcd edf Ð

.miaprd lríéáìåìä,`iteg epiid Ð

.zbd z` da miwpny `"aewyi`ïéùãòäåÐ

.my mipezp miaprdy ,dnvr zbd `id ef
íéì÷òä
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åéëi"yx yxt (`,hr) oiyecw zkqna Ð `ki` ith `d `kilc `ed xiva `niz

edin .xzei `le zegt `l rnyn inp "cala" e`lac ,(cala) dil opiqxb `lc

zexbal zexrp oiay ohwd xeriy oi` :ikd iyextl epivn ,"cala" e`l i`c d`xp

.ith `ki`c xity rnyn dede ,miycg dyy `l`àìàinia zg` dl aidic

wiqncn Ð 'ek zexrp inia mizye zephw

,"dper `cg igxi `zlz lkc zxaq in" onwl

e` ok lre .dlgzn xeaq did jkc llkn

dyy dipyd on dwegx zephway dpey`xd

ziriaxd e` ,dyly dyly x`yde miycg

x`yde ziyilydn miycg dyy dwegx

jezn eid `l ,ok `l m`y .dyly dyly

`zlz" wiqn ik ,ok m`e .ycg xyr mipy

`l ,"dper `cg igxi ixz lke ,zexrp inia

lk `l` ,zeperd xcq zepyl jixv did

iptl Ð dpey`xd :dper `cg igxi `zlz

,zexrp zlgza Ð dipyde ,zexrpd

migxi dyly zexrp rvn`a Ð ziyilyde

:xnel yie !zexrp seqa Ð ziriaxde ,mixg`

zewqtd zeeydl cenlzdl dil `gipc

ab lr s`e .leki `edy enk efn ef ze`iad

miycg dyy `dzy jixv zephw z`iac

mipy eid `l Ð ok `l m`c ,zexrp iptl

`wec e`lc d`xp mewn lkn ,ycg xyr

.zexrp iptl miycg dyy `l` lra `lya

xn`w ,zephw jyn ini lk lra elit` `dc

`cg lk i` ,jklid .zg` dlira `l` epi`c

zexrp zlgzay dipyd didz Ð igxi `zlz

ikd meyn .zephw ly dpexg` d`ial jenq

dipyd ,"dper `cg igxi ixz lk" xn`w

wegx zexrp ly miycg ipy seqa didz

drax` seql Ð ziyilyde ,zephw seqn

,miycg dyy seql Ð ziriaxde ,miycg

`wck oke .igxi ixz ixz Ð dey mwegixe

`cg igxi `zlz lka `xwirn `zrc `wlq

miycg dyly oiprd dfa dey ,`id dper

seq cr ze`iad zekynpe ,zephw iptl

Ð myne .zg` d`ia `l` dpi`c ,zephw

Ð myne ,zexrp rvn`a miycg dylyl

miycg dyly Ð ziriaxe ,zexrp seqa Ð ziyilye ,zexrp rvn`a Ð dipye ,zephw seqa Ð dpey`x e` .zexbaa miycg dyly Ð ziriaxe ,zexrp seqa miycg dylyl

.zexbaaøáñi` elit` `de :xn`z m`e Ð dz`x elit`e axc dizeek `caer carnl`dc ,axk carnl dil ded `l mewn lkn ,dz`x `ll dz`x oia biltn ded `l

ciar ded mewn lknc ,l`eny citwn ded `l Ð onwlc jdk ciar `l i`c :xnel yie !"yxete devn zlira lrea ,dkld :ediiexz ixn`c l`enye ax" onwl opiwqn

.l`eny citwn did dfa Ð mlern ax xn` `ly dn zeyrl dvex didy jda la` .oizipznk

ïéôãäiaxn dipin era :xn`w (`,dr) dxf dcear zkqnc `xza wxt seqae .da mipezp miaprdy ,dnvr zbd `id ef :qxhpewd yxit ,oiycrd Ð oiycrde mialelde

:mzd i"yx yxite .oabpn Ð milwrc 'eke "oialelde oitcd"c oizipzn `dn dil hiyte .milwr Ð "ibxeb" :jexra oke ,i"yx yxit ?edn miebc ibxeb ipd ,eda`

ode ,oabpn Ð oa` lye ur ly :ipzwc ,"ugnde zbd" lirlc `ziixa` opiknq `le .dgcda zb ixynl dlr opiknq ,jklid .`id xwirc dpin rny ,oizipzn jdn hiytcnc

lya"c mrhn ,edine !dilr jnqnl `nrh `kile ,dlr `ziixa jci` biltc mixac x`y iab biltc `kilc ,oilwr iabl "oitcd"c `ziixa `idd iziin i` dniz edfe .oixedh

i` elit`c :wgvi epiax xne` edine ."oixedh ode ,oabpn Ð oiycrde oialelde oitcd" opiqxb zexdhc `ztqezac :cere .dizeek wiqt ivn ded "lwind xg` jld mixteq

jxra jexra yxit oke ,okxecl zbay miapr lr ciakny hih ly lebir `l` ,`ed dnvr zb e`l Ð "oiycr"c .lirlc `ziixal `iyw `l ,mixtqd zqxibk "ogicn" opiqxb

mixvrp miaprdy my lr Ð "mi" `xwpe ."`gtlh"e "miycr" iexw lebr `edy itle .`gtlh ?"mi" i`n :(a,fq `xza `aa) "ziad xkend" wxta xn`c "mi" `ede ."gtlh"

lkd ciy ,zbd ilk lkn d`nehn xzei zxnzyne ,jk lk zlhlhn dpi`e ,dcak `idy meyn epiid Ð zb oic `kd dpy `ly dne .mi lr eqki mink oii z`lnzne ,eci lr

oa l`eny epiax yexitk zb epiid e`l Ð `xnba ipzwc "miawid z` xkn"e .envr zbd z` xkny `hiyt ik Ð zb zepyl jxved `l "ziad xkend"a oke .oda oiynynn

iab (`,cr `rivn `aa) "jyp edfi`"a xn`ck .ixii` cad zia ilka ,oizipzn jdc yxtn mz epiaxe .cad zial mizif oda oi`iany milq :jexrd yxity enk `l` ,xi`n

edl xn`w (a,fq `xza `aa) "ziad z` xkend" wxtc oiycr oke .`zxvrn ial ileire :hwp "miapr ly hiar" iabe ?itc ial ileire xnkn xqgn `de :"mizif ly ohrn"

lwrl :(`,ek oixcdpq) "xxea df" wxta ,caa epivn milwr oke .`kdc oiycr epiide ,`gtlh ?"mi" i`n :yxtne .mid z` xkn Ð cad zia z` xkend :xn`wc ,cad zia iab

" :izxza gztc ab lr s`e .dilr jexk cad zia lwryk :(a,ehw `nw `aa) "`xza lfebd"ae ,jixv ip` cad zia"ulegd"a xn`wck .dixiiy ,zb Ð "mi`nh eica ziae eizb

opireny`l e`l i` ,llk "zb" `pz i`n` ,`kd la` .lld zial ipz mewn lkn ,i`ny zial xiiy mzd i` ,inc `lc :dyw edine .dxiiy ,i`ny zial daezk :(a,gl zenai)

,jqp oii oiprlc zb iabc oilwr epiidc ,miebc ibxebc hiyt ikid ,caa `l` ixiin `l i` :dyw cere !ea `veik zbc opirny dpine ,caa eprinyn jgxk lr `l` ?icin eda

.dey mpicc ,"cal cane zbl zbn" xn`w inp l`ilnb oa oerny oaxe .ea `veike zb rnyp dipine ,"ca" `pzc xnel jixv jgxk lr `l` ?ca ilka ixii`c `ziixac oilwrn

mzdc ."oixedh ode oabpn" ipzwc ,ugne zbc `ziixa` bilt `l Ð "ogicn" opiqxbc mixtqd zqxible ,zb epiid oiycrc yxitc i"yx yexitl elit`c :wgvi epiax xne` cere

eidy in :ipzwck .ieb oda rbpe ,l`xyi lya ixii` Ð `kdc jde .oixeq` Ð oittefn eid m` :ipzwck ,oittefn opi`c ab lr s` ,abpl opixngn jkitl ,ixiin mieb lya Ð

jdae ."`l Ð dzitf `la da jxc la` ,dztfy `l`" ,aebip irac :yexit Ð "epy `l" :mzd xn`c ,`axl xnel jixv oke .dgcda ibq ikd meyne .oi`nh eica ziae eizb

hiyt ikidc :dyw edine .ieb lya ixii` `zipzn `l` .aebip ira inp dzitf `la ,`nl` ."oixeq` Ð oittefn eid m`e .oixedh mde ,oabpn Ð oa` lye ur ly" ipzw `ziixa

,zecep iab enk eda ibelt`l jiiy `lc mixac yi ,mieb lyl l`xyi oia opibltn zbac ab lr s`c :xnel yie !ixing miebc `nlc ?oizrnyc `ziixac oilwrn miebc ibxeb

,ixii` inb lye `tiy ly ibxeba i` ,milwrn xity dii`x iziin ikd meyne .miebc `py `l ,l`xyic `py `l ,opax eda exfb dry itl elit`c ,meiwl eqipkny xac iabe

.ycg xyr mipy dpyiin l`xyi lya elit`c di`x iziine
epiid
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc - dcp(iriax meil)

:`ziixad dkiynníéì÷òäznixr z` mixyewy ,milag oirk - ¨£¨¦
,mikexcd miaprdmd m` .dxewd caekn exftzi `ly ickìL¤

íéøöð,dtelw daxrn oebk ,mitpr -õeaöa ìLå,qeapw -ïábðî- §¨¦§¤¦§§©§¨
md m`e .xt`ae mina mze` dwpnéîb ìLå àôéL ìLmipey mibeq - ¤¦¨§¤¤¦

,inb lyïðMééî.mrhd ca`ie ,epyiiziy cr ,onf mze` ddyn - §©§¨
:`ziixad zl`eyänëåonf.ïðMééî:`ziixad daiynøNò íéðL §©¨§©§¨§¥¨¨

ãáì ãaîå ,úâì úbî ïçépî ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .LãçŸ¤©¨¦§¤©§¦¥¥©¦¨¦©§©§¦©§©
.d`ad dpya mdly onfd cr ,ef dpy ly cad e` zbd onfn -

l`ilnb oa oerny oax ixac :`xnbd dywn.àn÷ àpz eðééäixdy ©§©¨©¨
xivad ixg` ,ycg xyr mipy cera didz miaprd ly d`ad zbd
:`xnbd zvxzn .`nw `pzl oerny iax oia zwelgnd idne ,`ad

éôøç eäééðéa àkéàxivadn mcwen did ef dpy ly xivadyk - ¦¨¥©§¨§¥
s` ,dxyk xak zbd l`ilnb oa oerny oax zrcly ,diptly dpya

.yceg xyr mipyn zegt exaryåa mdipia lcad yi okéìôà- §©§¥
dykmipy exary s`y ,diptly dpydn xge`n did ef dpya xiva

zbd onf cr oizndl jixv l`ilnb oa oerny oax zrcl ,ycg xyr
.d`ad

:`ziixad ixac jynd z` `iadl zxfeg `xnbd,øîBà éñBé éaø©¦¥¥
øäèì äöBøäinb ly e` `tiy ly milwrãiî,opyiil ilan ¨¤§©¥¦¨

a ïìéòâîminíéúéæ éîa ïèìBç Bà ,ïéçúBømin mdilr jtey - ©§¦¨§§¦§¨§¥¥¦
.opny `ivedl ick mizif mda egizxdy,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥

Bà ïéçl÷î åéîénL øBpévä úçz ïçépî ,éñBé éaø íeMî øîBà¥¦©¦¥©¦¨©©©¦¤¥¨§©§¦
.ïéôãBø åéîénL ïééòîa§©§¨¤¥¨§¦

:`ziixad zl`eyänëå:`ziixad daiyn .mzedydl onf.äðBò §©¨¨
:`ziixad zniiqneøîàL Cøãëemirelad milk xiykdl,Cñð ïééa §¤¤¤¨§§¥¤¤

eøîà Ckmilkd z` xiykdlúBøäèamda ynzydl ick - ¨¨§¦§¨
.zexdha

:`xnbd ddnzàéiì étìkdid `ld ,xnelk ,df xac dpet okidl - §©¥©¨
ep` `ldy ,jtidl xnel `pzl.ïðéîéé÷ úBøäèa:`xnbd zvxzn ¦§¨¨§¦©

àlà,`ziixaa qexbl yi jkïééa eøîà Ck ,úBøäèa eøîàL Cøãk ¤¨§¤¤¤¨§¦§¨¨¨§§¥
.Cñð¤¤

:`xnbd zl`eyänëå`ed onf.äðBò:`xnbd daiynéaø øîà §©¨¨¨©©¦
,ïðçBé éaø øîà ,àaà øa àéiç`ed dper xeriy.äìéì Bà íBé Bà ¦¨©©¨¨©©¦¨¨©§¨
:opgei iax mya dpey drenyàðeàL äðç éaø,[enewn my lr-] ©¦¨¨§¨

àðeàL øa äðç éaø dì éøîàå,[eia` my lr-]øa øa äaø øîà §¨§¦¨©¦¨¨©§¨¨©©¨©©
,ïðçBé éaø øîà ,äpç`ed dper xeriy.äìéì éöçå íBé éöç ©¨¨©©¦¨¨£¦©£¦©§¨

:`xnbd zx`an,éâéìt àìå ,÷çöé áø øa ìàeîL áø øîàåzrcle §¨©©§¥©©¦§¨§Ÿ§¦¦
.zery dxyr mizy `ed dper xeriy mdipyàäe` mei xeriy - ¨

xn`p dliléøLúå ïñéð úôe÷úa,miey zelilde minidyàä- ¦§©¦¨§¦§¥¨
xn`p 'dlil ivge mei ivg' xeriyúáèå æenz úôe÷úaminidy ¦§©©§¥¥

dnly zg` dper `ed ,dlil ivge mei ivg f`y ,miey mpi` zelilde
.zery dxyr mizy ly

,'dlil e` mei' `ed dper xeriy ,opgei iax zrcly ok m` `vnp
zxdh iabl (.dq) lirl `ziixaa epipyy dnn dywe .mieyd minia

b oa oerny oax yxit ,dnly dper dnke' ,milkdivge dlil ,l`iln
:`xnbd zvxzn .'meiàîéà ,énð àëäl xen` o`k s` -,äcð éab ¨¨©¦¥¨©¥¦¨
.äìéì éöçå íBé éöç:`xnbd ddnz.øîà÷ 'íBé éöçå äìéì' àäå £¦©£¦©§¨§¨©§¨©£¦¨¨©

:`xnbd zvxzn,àlàxeriyy xnel l`ilnb oa oerny oax zpeek ¤¨
`ed dperéà[e`-]éà ,éøLúå ïñéðc äìéì[e`-]äìéì éöçå íBé éöç ¦©§¨§¦¨§¦§¥¦£¦©£¦©§¨
miniay.æenúå úáèc§¥¥§©

:sqep ote`a `xnbd zvxzn,àîéà úéòaàådleza zlira iabl §¦¨¥¥¨
y iptn mei ivg l`ilnb oa oerny oax siqed(éáâîã) äaeúk éðàL̈¦§¨

éîúçc ãò éôè da [éäâîc]minzegy cr daxd da midibny - §©§¥¨§¥©§¨§¦
ok zngne ,dnzegle daezka wcwcl ,xaca aekir yiy .dilr
b"ayx siqed okl ,ynyl mileki mpi` miizpiae ,dlil ivg miakrzn
dlild ivgn ,zery dxyr mizy lkd oia didiy ick ,mei ivg cer

.meid ivg cr

:mileza mca milez dnk cr ,dkldd zpwqnéøîàc ,ìàeîLe áø©§¥§¨§¦
äëìä ,eäééåøz,ribd `l oiae ze`xl dpnf ribd oia ,dleza lk iabl ©§©§£¨¨

,LøBôe ,äåöî úìéòa ìòBadpzpy ,dpynd ixack dkld oi`e ¥§¦©¦§¨¥
:`xnbd dywn .dpick dlezae dleza lkl ,onf xeriy dlezal

äNòî ,àcñç áø áéúîz`ypy dlezaaéaø dì ïúðåxzid ¥¦©¦§¨©£¤§¨©¨©¦
ynylúBìéì äòaøàmixfetn.Lãç øNò íéðL CBzîx`ean ©§¨¨¥¦§¥¨¨Ÿ¤

ax ixack `le ,devn zlira xg` zxq`p dpi`y ,df dyrnn
.l`enye

:`xnbd ddnzàáø déì øîà,`cqg axlänì àëøétà éøecä ¨©¥¨¨©¥©¦§¨¨¨
[Cì] (éì)lkl zereci opi`y zeziixan zeiyew xg` xfgl jl dn - ¨
,minkgdïéúéðúnî áéúBàda x`eany ,epzpynn dywz - ¦¦©§¦¦

:`xnbd zvxzn .devn zliran xzei dl mipzepyàeä[`cqg ax-]
áø äNòî øáñ.dkldd jky i`ce ,dyrn iax dyry oeik - ¨©©£¤©

:l`enye ax lr `iyewl zxfeg `xnbd,íB÷î ìkîdywp m` oia ¦¨¨
,`ziixadn e` dpyndn,àéL÷ ìàeîLe áøìlreay exn` recn §©§¥©§¨

:`xnbd zvxzn .yxete devn zliraeðéúBaøk ãeáòc eäðéà- ¦§§¨§©¥
.epizeax zrck dkld eyreøæç ,eðéúBaø àéðúcdf oic xxal §©§¨©¥¨§

dpyna xn`pyeðîðåewqte ,df oica dkld reawl oipnl ecnr - §¦§
.LøBôe äåöî úìéòa ìòBa¥§¦©¦§¨¥

:df oica yiwl yixe opgei iax zrc d`ian `xnbdék ,àleò øîà̈©¨¦
da eåä[miwqer eidyk-]á ,Lé÷ì Léøå ïðçBé éaødf wxtay dpyn ¨¨©¦¨¨§¥¨¦©
enyydpéî é÷qî eåä àì ,ú÷Bðéúdpnn milrn eid `l -àlà ¦¤Ÿ£©§¦¦¨¤¨

àaøë éaî àìòz ÷éqîãkdcyd on lrey dlrny enk - ¦§©¦©£¨¦¥©§¨
,eilbxa wa` dcydn `iven wxe oefn da `ven epi`y ,dyxgpy

.dpyndn melk micnel eid `l ,xnelkéëä da éîéiñîeeid jke - §©§¦¨¨¦
zelezad lka ,miniiqn,LøBôe äåöî úìéòa ìòBadecnle ¥§¦©¦§¨¥

.epizeaxk `ziixadn
.ote` lka `nhn mileza mcy ,mi`xen`d zrca ,jenqa epcnl

:`xnbd dywn,äzòî àlà ,éMà áøì àaà éaø déì øîà̈©¥©¦©¨§©©¦¤¨¥©¨
jixv ok m` ,dcp mc `ed eli`k mileza mca mixingnyLôð ìòa©©¤¤

y [ciqg-],Búàéa øBîâé àìyextl eilr ,cxeie zzey mcdy oeiky Ÿ¦§¦¨
:`xnbd daiyn .dcp yygn,ïk íà déì øîàdidiBô÷Bð Baì- ¨©¥¦¥¦§

dxiardn `xiizi `edLøBôelr `eai `ly `vnpe ,leraln llk ¥
xingdl oi` ytp lral s` jkl ,diaxe dixtn lhae mlerl ezy`

.dfa
(:cq) dpyna epipyz` dlez ,dzliraa mc d`exe z`ypd dlezay

mipey mipnf ,my x`eane .epnn zxq`p dpi`e ,mileza mca mcd
ribd m` ,lld zia zrc itly .milezad mca zelzl dlezal epzpy
ribd m`e .zelil rax` mileza mca dlez ,dz`x `le ze`xl dpnf
dlil mileza mca dlez ,dia` ziaa dz`x xake ,ze`xl dpnf
oic dn zx`an epiptly `ziixad .mdn mixingn i`ny ziae .cg`
s` wqt `l dnce ,milezaa dlezy onfd jeza mc dz`xy dy`

:onfd xg`lïleëå ,ïðaø eðzzelezad lk -íc úBòôBL eéäL ¨©¨¨§¨¤¨§¨
úBàáe[retyl zekiynne-]úBìéì òaøà CBzîefl lld zia epzpy ¨¦©§©¥

cr ,dia` ziaa dz`x `le ze`xl dpnf ribdy.úBìéì òaøà øçàì§©©©§©¥
dl mipzep lld ziay ,dia` ziaa dz`xe ze`xl dpnf ribd m` oke

dz`x `ide ,cg` dliläìélä CBzîcr ,oey`xd,äìélä øçàì ¦©©§¨§©©©©§¨
ïîöò úà ÷Bãáì úBëéøö ïlekm`y ,odl epzpy onfd xg`l ¨§¦¦§¤©§¨

,dligz `viy milezad mc d`xnn dzr `veid mcd d`xn dpzyd
zelildn cer wqt `l once li`edy xnel mikneq oi`e .ze`nh od
,milezadn `ed dzr rteyd mcd s` i`ce ,milezaa oda epilzy

.wecal dilr `l`
,éànL úéa éøáãk øéîçî øéàî éaø ïleëáeonf dlezal mipzepy §¨©¦¥¦©§¦§¦§¥¥©©

epzpy onfd jezn drty m` jkle .dpyna x`eand itk ,xzei xvw
d`xn dpzyd `ly dwica dkixv ,onfd xg`l cr ,i`ny zia
xg`l onfd jezn drtyy ote`ay `vnpe .dxizdl ick mincd

` .i`ny ziak xi`n iax zrc ,onfdxaeq epi` xi`n iax mewn lkn j
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oifge` mipya cenr dq sc ± oey`x wxtzereay

íéì÷òä.aiaq milwra mipvxg ly getzd z` oixyewy zenewn yi .y"hecx Ð

õåáöá.qeapw Ðïáâðî.jk lk oirlea mpi`y Ðàôéù.frla c"iilb `neb Ðéôøç
éìôàå.zegt ody minrt ,ycg xyr mipyn xzei ody minrt ,oerny oaxl Ðàì
éâéìô.dpg xa xa daxe `iig iax Ðéøùúå ïñéð úôå÷úá,miey dlilde meidy Ð

.dlil e` mei e`úáèå æåîú úôå÷úáÐ

dper iedc Ð dlil ivge mei ivg ,oiey mpi`y

.zery dxyr mizy ly dnilyéðàù
éôè äá éäâîã äáåúëxaca aekir yi Ð

dlil opira jklid ,dnzegle lka wcwcl

.mei ivge dnilydevn zlira lrea dkld

.ribd `l oia ,dpnf ribd oia Ðéðééòî ååä éë
ú÷åðéúá."zwepiz" dnyy `wxt i`da Ð

àìòú.lrey =àáøë éáî,dyixgnd on Ð

ikd .eilbxa wa` `l` myn `iven epi`y

`l` ,icin oizipznc `wxtn opitli `l inp

zlira lrea :ixn`c ,epizeaxke .`ziixan

.yxete ,devnúåìéì äòáøà êåúî`ll Ð

dz`xl ,dlild jezn e` .dia` ziaa dz`x

zekneq oi`y ,wecal zekixv Ð dia` ziaa

mileza mcn Ð mc zerteye li`ed :xnel

`l` .zelil drax` xg` elit`e ,`ed

.yxtnck ,minc d`xn epzyp m` zewcea

éàîù úéá éøáãë øéîçî øéàî éáø ïìåëáå
,dwica dkixvdl .zelil drax` ,dphwl Ð

.drax` xg`l drax` jezn zrtey m`

.cg` dlil ,dxrpleúåéàø øàùå`kid Ð

.lld ziae i`ny zia oiay ,zrtey dpi`c

xn`e .epzyp elit`e ,oixedh Ð lld zialc

`l `dae .minc d`xn xg` jld :xi`n iax

,i`ny zialc .ixnbl i`ny ziak dil `xiaq

dpi`c oeik ,oi`nh Ð epzyp `l elit`

,dphwl drax` xg`l drax` jezn zrtey

`le dpnf ribdl dlil xg`l dlil jezne

.dz`xíã äàåøä,ixiin `w dlezaa e`l Ð

.zecp mca `l`
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åðééämipy jixvn `nw `pz `dc ,ediipia `ki` `aeh :xn`z m`e Ð `nw `pz

ynzyi Ð zbd dfa `nhpykc xn`w l`ilnb oa oerny oaxe ,ycg xyr

!zbd jyn ini lk dpyn xqge ,zb zlgzl zb seqn `ed ,ok m` .d`ad zba oda

leyiae ,dpal iycg xyr mipyn ith xingn `l `nw `pzc dil `xiaqc :xnel yie

zb seqn ok m` ,dngd xg` jled zexit

.dpal iycg xyr mipy `ki` zb zlgzl

,xnelk Ð "ilt`e itxg ediipia `ki`" :ipyne

`ki`e ,itxg eiykre ,ilt` eed cwzy`

i` .zbl zbn dpal iycg xyr mipyn zegt

mipy xn`w `l `nw `pzc dil `hiyt :inp

elk ,ok m`c Ð zbd dpwexzpyn ycg xyr

mixyr cr ynzydl leki `le ,xiva ini

mipy" `l` .zxg` zb `ide ,yceg drax`e

onf mr Ð `nw `pz xn`wc "ycg xyr

l`ilnb oa oerny oaxk epiide .ea oiidy

ediipia `ki`" :ipyne !"d`ad zbl" xn`c

Ð "itxg" :i"yx yxitck ,"ilt`e itxg

.cwzy` lyn ef dpy ly xivad xdnny

mipy `kilc ,lwin l`ilnb oa oerny oax

ly xivad xg`ny Ð "ilt`e" ,ycg xyr

l`ilnb oa oerny oax .cwzy` lyn ef dpy

onf lkc ,inp dcen `nw `pz la` .xingn

zba oiidy onf mr ycg xyr mipy ea yiy

.`lew `id efe ,jka ic Ð

ïìåëådrax` jezn ze`ae zerteyy

olek zelil drax` xg`l zelil

epiax xne` Ð onvr z` wecal zekixv

yk `wec e`lc :wgvidrax` lk enly

drax` jezn dlil lkn oicd `edc ,zelil

dz`x m` `dc .ok ixg` ly meil zelil

meiaÐ.zeper drax` :xn`c ,iell d`nh

lkn ,zelil dciqtd `l :xn`c ,axl elit`e

.d`nh dii`x `dz ,epzyp m`c dcen mewn

lr s` .dpzyp ile` wecal dkixv ,jklid

lkn Ð d`nh dpzyp m` inp dlilac ab

`ira meia la` .dwica `ira `l mewn

zrteye li`ed :xninl opiknq `le ,dwica

opaxl elit` ,dwica `ed jde .mileza mc

lk :xn`c xi`n iaxc dilr onwl ibiltc

`d edl zi` i`cec .od zg` minc d`xn

d`xn epzyp m` :(`,`i dcp) `nw wxt seqc

ibilt `l onwle .d`nh Ð dly minc

oiae df oia m` `l` ,dlgzan mcd dpzypa

:eyexit ikde .dcp mcl dnec oey`xd

Ð "i`ny ziak xingn xi`n iax olekae"

lld ziae i`ny zia oiay zwelgn lka

oze`a `wece .oixingn oizipznc (lld ziae)

dpnf ribd `ly zwepizl zelil drax`

,dpnf ribdy zwepizl dlilae ,ze`xl

Ð dcp mcl dnec elit` ,xi`n iax xdhn

oiay zei`x x`ye" .mileza mca dil opilz

drax`n oebk Ð "lld ziae i`ny zia

opilz lld ziale ,mileza mca llk opilz `l i`ny zialc .dpnf ribda zelil drax`l dpey`xd dliln oebke ,dpnf ribd `ly zwepizl dknd digzy cre zelil

m`e .dlzp `l eiykr ,mileza mca oilez epiid dlild e` zelild jezay it lr s` ,d`nh Ð dcp mcl dnec m`y xi`n iax wlgn mzd .dcp mcl dnec elit` milezaa

mca opilz mlerle .lld ziak ixnbl edl `xiaqe ,od zg` minc d`xn lk :mixne` minkge .xedh Ð mileza mcl dlild e` zelil drax`d ixg`y mcd lk dnec

minc d`xn eidy zenkn epzyp m`c `nw wxt seqc jd opaxl edl `xiaq xitye .didy zenkn mcd dpzyi `ly wx ,zelil drax` cr e` dknd digzy cr ,mileza

ziilz onf jeza elit` `de ,dwica jda ol rnynw i`n :xn`z m`e .opaxl dxedh Ð minc d`xn eidy zenkn epzyp elit`c :yxity i"yx yexitk `lce .d`nh Ð dly

d`xn epzyp `ny ,ziaxre zixgy zwcea dlezac (a,`i dcp) `nw wxta xn` ,dknd digzy cr mileza mca opilzc ,lld zial ze`xl dpnf ribd `la enk ,mileza mc

dpnfl ueg milezaa ilznl `ki` ,zrteyc oeikc .hwp zrtey meyn :`niz ike !`id zixgy dwica jdc ,wecal dkixvy ,milezaa dziilz onf xary xg`l oky lk .dinc

,zexdhl opinwe` ziaxre zixgy lirlc dwicac :xnel yie !dii`xa zybxnyk oky lk ,wecal dkixv dii`x meya zybxn dpi`ya elit`c oeik ,daxc` Ð onfd jez enk

,`gipe .`ztqeza rnyn oke ,miccvd on e` xewnn `a m` ,zxtetya `ied dwica jd :inp i` .dwica `irac Ð dlral ixii` `kde .dwica `ira `l Ð dlral la`

."xewnd on `a dcp mc" `tiqa ipzw ikd meync
zpn`pe
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc - dcp(iriax meil)

:`ziixad dkiynníéì÷òäznixr z` mixyewy ,milag oirk - ¨£¨¦
,mikexcd miaprdmd m` .dxewd caekn exftzi `ly ickìL¤

íéøöð,dtelw daxrn oebk ,mitpr -õeaöa ìLå,qeapw -ïábðî- §¨¦§¤¦§§©§¨
md m`e .xt`ae mina mze` dwpnéîb ìLå àôéL ìLmipey mibeq - ¤¦¨§¤¤¦

,inb lyïðMééî.mrhd ca`ie ,epyiiziy cr ,onf mze` ddyn - §©§¨
:`ziixad zl`eyänëåonf.ïðMééî:`ziixad daiynøNò íéðL §©¨§©§¨§¥¨¨

ãáì ãaîå ,úâì úbî ïçépî ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .LãçŸ¤©¨¦§¤©§¦¥¥©¦¨¦©§©§¦©§©
.d`ad dpya mdly onfd cr ,ef dpy ly cad e` zbd onfn -

l`ilnb oa oerny oax ixac :`xnbd dywn.àn÷ àpz eðééäixdy ©§©¨©¨
xivad ixg` ,ycg xyr mipy cera didz miaprd ly d`ad zbd
:`xnbd zvxzn .`nw `pzl oerny iax oia zwelgnd idne ,`ad

éôøç eäééðéa àkéàxivadn mcwen did ef dpy ly xivadyk - ¦¨¥©§¨§¥
s` ,dxyk xak zbd l`ilnb oa oerny oax zrcly ,diptly dpya

.yceg xyr mipyn zegt exaryåa mdipia lcad yi okéìôà- §©§¥
dykmipy exary s`y ,diptly dpydn xge`n did ef dpya xiva

zbd onf cr oizndl jixv l`ilnb oa oerny oax zrcl ,ycg xyr
.d`ad

:`ziixad ixac jynd z` `iadl zxfeg `xnbd,øîBà éñBé éaø©¦¥¥
øäèì äöBøäinb ly e` `tiy ly milwrãiî,opyiil ilan ¨¤§©¥¦¨

a ïìéòâîminíéúéæ éîa ïèìBç Bà ,ïéçúBømin mdilr jtey - ©§¦¨§§¦§¨§¥¥¦
.opny `ivedl ick mizif mda egizxdy,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥

Bà ïéçl÷î åéîénL øBpévä úçz ïçépî ,éñBé éaø íeMî øîBà¥¦©¦¥©¦¨©©©¦¤¥¨§©§¦
.ïéôãBø åéîénL ïééòîa§©§¨¤¥¨§¦

:`ziixad zl`eyänëå:`ziixad daiyn .mzedydl onf.äðBò §©¨¨
:`ziixad zniiqneøîàL Cøãëemirelad milk xiykdl,Cñð ïééa §¤¤¤¨§§¥¤¤

eøîà Ckmilkd z` xiykdlúBøäèamda ynzydl ick - ¨¨§¦§¨
.zexdha

:`xnbd ddnzàéiì étìkdid `ld ,xnelk ,df xac dpet okidl - §©¥©¨
ep` `ldy ,jtidl xnel `pzl.ïðéîéé÷ úBøäèa:`xnbd zvxzn ¦§¨¨§¦©

àlà,`ziixaa qexbl yi jkïééa eøîà Ck ,úBøäèa eøîàL Cøãk ¤¨§¤¤¤¨§¦§¨¨¨§§¥
.Cñð¤¤

:`xnbd zl`eyänëå`ed onf.äðBò:`xnbd daiynéaø øîà §©¨¨¨©©¦
,ïðçBé éaø øîà ,àaà øa àéiç`ed dper xeriy.äìéì Bà íBé Bà ¦¨©©¨¨©©¦¨¨©§¨
:opgei iax mya dpey drenyàðeàL äðç éaø,[enewn my lr-] ©¦¨¨§¨

àðeàL øa äðç éaø dì éøîàå,[eia` my lr-]øa øa äaø øîà §¨§¦¨©¦¨¨©§¨¨©©¨©©
,ïðçBé éaø øîà ,äpç`ed dper xeriy.äìéì éöçå íBé éöç ©¨¨©©¦¨¨£¦©£¦©§¨

:`xnbd zx`an,éâéìt àìå ,÷çöé áø øa ìàeîL áø øîàåzrcle §¨©©§¥©©¦§¨§Ÿ§¦¦
.zery dxyr mizy `ed dper xeriy mdipyàäe` mei xeriy - ¨

xn`p dliléøLúå ïñéð úôe÷úa,miey zelilde minidyàä- ¦§©¦¨§¦§¥¨
xn`p 'dlil ivge mei ivg' xeriyúáèå æenz úôe÷úaminidy ¦§©©§¥¥

dnly zg` dper `ed ,dlil ivge mei ivg f`y ,miey mpi` zelilde
.zery dxyr mizy ly

,'dlil e` mei' `ed dper xeriy ,opgei iax zrcly ok m` `vnp
zxdh iabl (.dq) lirl `ziixaa epipyy dnn dywe .mieyd minia

b oa oerny oax yxit ,dnly dper dnke' ,milkdivge dlil ,l`iln
:`xnbd zvxzn .'meiàîéà ,énð àëäl xen` o`k s` -,äcð éab ¨¨©¦¥¨©¥¦¨
.äìéì éöçå íBé éöç:`xnbd ddnz.øîà÷ 'íBé éöçå äìéì' àäå £¦©£¦©§¨§¨©§¨©£¦¨¨©

:`xnbd zvxzn,àlàxeriyy xnel l`ilnb oa oerny oax zpeek ¤¨
`ed dperéà[e`-]éà ,éøLúå ïñéðc äìéì[e`-]äìéì éöçå íBé éöç ¦©§¨§¦¨§¦§¥¦£¦©£¦©§¨
miniay.æenúå úáèc§¥¥§©

:sqep ote`a `xnbd zvxzn,àîéà úéòaàådleza zlira iabl §¦¨¥¥¨
y iptn mei ivg l`ilnb oa oerny oax siqed(éáâîã) äaeúk éðàL̈¦§¨

éîúçc ãò éôè da [éäâîc]minzegy cr daxd da midibny - §©§¥¨§¥©§¨§¦
ok zngne ,dnzegle daezka wcwcl ,xaca aekir yiy .dilr
b"ayx siqed okl ,ynyl mileki mpi` miizpiae ,dlil ivg miakrzn
dlild ivgn ,zery dxyr mizy lkd oia didiy ick ,mei ivg cer

.meid ivg cr

:mileza mca milez dnk cr ,dkldd zpwqnéøîàc ,ìàeîLe áø©§¥§¨§¦
äëìä ,eäééåøz,ribd `l oiae ze`xl dpnf ribd oia ,dleza lk iabl ©§©§£¨¨

,LøBôe ,äåöî úìéòa ìòBadpzpy ,dpynd ixack dkld oi`e ¥§¦©¦§¨¥
:`xnbd dywn .dpick dlezae dleza lkl ,onf xeriy dlezal

äNòî ,àcñç áø áéúîz`ypy dlezaaéaø dì ïúðåxzid ¥¦©¦§¨©£¤§¨©¨©¦
ynylúBìéì äòaøàmixfetn.Lãç øNò íéðL CBzîx`ean ©§¨¨¥¦§¥¨¨Ÿ¤

ax ixack `le ,devn zlira xg` zxq`p dpi`y ,df dyrnn
.l`enye

:`xnbd ddnzàáø déì øîà,`cqg axlänì àëøétà éøecä ¨©¥¨¨©¥©¦§¨¨¨
[Cì] (éì)lkl zereci opi`y zeziixan zeiyew xg` xfgl jl dn - ¨
,minkgdïéúéðúnî áéúBàda x`eany ,epzpynn dywz - ¦¦©§¦¦

:`xnbd zvxzn .devn zliran xzei dl mipzepyàeä[`cqg ax-]
áø äNòî øáñ.dkldd jky i`ce ,dyrn iax dyry oeik - ¨©©£¤©

:l`enye ax lr `iyewl zxfeg `xnbd,íB÷î ìkîdywp m` oia ¦¨¨
,`ziixadn e` dpyndn,àéL÷ ìàeîLe áøìlreay exn` recn §©§¥©§¨

:`xnbd zvxzn .yxete devn zliraeðéúBaøk ãeáòc eäðéà- ¦§§¨§©¥
.epizeax zrck dkld eyreøæç ,eðéúBaø àéðúcdf oic xxal §©§¨©¥¨§

dpyna xn`pyeðîðåewqte ,df oica dkld reawl oipnl ecnr - §¦§
.LøBôe äåöî úìéòa ìòBa¥§¦©¦§¨¥

:df oica yiwl yixe opgei iax zrc d`ian `xnbdék ,àleò øîà̈©¨¦
da eåä[miwqer eidyk-]á ,Lé÷ì Léøå ïðçBé éaødf wxtay dpyn ¨¨©¦¨¨§¥¨¦©
enyydpéî é÷qî eåä àì ,ú÷Bðéúdpnn milrn eid `l -àlà ¦¤Ÿ£©§¦¦¨¤¨

àaøë éaî àìòz ÷éqîãkdcyd on lrey dlrny enk - ¦§©¦©£¨¦¥©§¨
,eilbxa wa` dcydn `iven wxe oefn da `ven epi`y ,dyxgpy

.dpyndn melk micnel eid `l ,xnelkéëä da éîéiñîeeid jke - §©§¦¨¨¦
zelezad lka ,miniiqn,LøBôe äåöî úìéòa ìòBadecnle ¥§¦©¦§¨¥

.epizeaxk `ziixadn
.ote` lka `nhn mileza mcy ,mi`xen`d zrca ,jenqa epcnl

:`xnbd dywn,äzòî àlà ,éMà áøì àaà éaø déì øîà̈©¥©¦©¨§©©¦¤¨¥©¨
jixv ok m` ,dcp mc `ed eli`k mileza mca mixingnyLôð ìòa©©¤¤

y [ciqg-],Búàéa øBîâé àìyextl eilr ,cxeie zzey mcdy oeiky Ÿ¦§¦¨
:`xnbd daiyn .dcp yygn,ïk íà déì øîàdidiBô÷Bð Baì- ¨©¥¦¥¦§

dxiardn `xiizi `edLøBôelr `eai `ly `vnpe ,leraln llk ¥
xingdl oi` ytp lral s` jkl ,diaxe dixtn lhae mlerl ezy`

.dfa
(:cq) dpyna epipyz` dlez ,dzliraa mc d`exe z`ypd dlezay

mipey mipnf ,my x`eane .epnn zxq`p dpi`e ,mileza mca mcd
ribd m` ,lld zia zrc itly .milezad mca zelzl dlezal epzpy
ribd m`e .zelil rax` mileza mca dlez ,dz`x `le ze`xl dpnf
dlil mileza mca dlez ,dia` ziaa dz`x xake ,ze`xl dpnf
oic dn zx`an epiptly `ziixad .mdn mixingn i`ny ziae .cg`
s` wqt `l dnce ,milezaa dlezy onfd jeza mc dz`xy dy`

:onfd xg`lïleëå ,ïðaø eðzzelezad lk -íc úBòôBL eéäL ¨©¨¨§¨¤¨§¨
úBàáe[retyl zekiynne-]úBìéì òaøà CBzîefl lld zia epzpy ¨¦©§©¥

cr ,dia` ziaa dz`x `le ze`xl dpnf ribdy.úBìéì òaøà øçàì§©©©§©¥
dl mipzep lld ziay ,dia` ziaa dz`xe ze`xl dpnf ribd m` oke

dz`x `ide ,cg` dliläìélä CBzîcr ,oey`xd,äìélä øçàì ¦©©§¨§©©©©§¨
ïîöò úà ÷Bãáì úBëéøö ïlekm`y ,odl epzpy onfd xg`l ¨§¦¦§¤©§¨

,dligz `viy milezad mc d`xnn dzr `veid mcd d`xn dpzyd
zelildn cer wqt `l once li`edy xnel mikneq oi`e .ze`nh od
,milezadn `ed dzr rteyd mcd s` i`ce ,milezaa oda epilzy

.wecal dilr `l`
,éànL úéa éøáãk øéîçî øéàî éaø ïleëáeonf dlezal mipzepy §¨©¦¥¦©§¦§¦§¥¥©©

epzpy onfd jezn drty m` jkle .dpyna x`eand itk ,xzei xvw
d`xn dpzyd `ly dwica dkixv ,onfd xg`l cr ,i`ny zia
xg`l onfd jezn drtyy ote`ay `vnpe .dxizdl ick mincd

` .i`ny ziak xi`n iax zrc ,onfdxaeq epi` xi`n iax mewn lkn j
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc - dcp(iying meil)

ì àNpúålraøçà.yinyz zngn d`ex zeidl elv` dwfged `ly §¦¨¥§©¥
lv` yinyz zngn dz`xy dy`d oic x`al dkiynn `ziixad

:ipyd lradå ,øçàì úqéðaey,LéîLz úîçî íc äúàø ¦¥§©¥§¨£¨¨¥£©©§¦
,úéLéìLe äiðLe äðBLàø íòt úLnLîixd mc mda dz`x m`e §©¤¤©©¦¨§¦¨§¦¦

,df lraa mb yinyz zngn d`ex zeidl dwfged efCìéàå ïàkî¦¨§¥©
LnLz àì,ynyl dxeq` -.øçàì àNpúå ,LøbúzL ãò Ÿ§©¥©¤¦§¨¥§¦¨¥§©¥

lv` yinyz zngn dz`xy dy`d oic x`al `ziixad dkiynn
lrad:iyilydúLnLî ,LéîLz úîçî íc äúàøå ,øçàì úqéð¦¥§©¥§¨£¨¨¥£©©§¦§©¤¤

,úéLéìLe äiðLe äðBLàø íòtminrt ylya mb mc dz`x m`e ©©¦¨§¦¨§¦¦
,el`LnLz àì ,Cìéàå ïàkî,ynyl dxeq` -÷BcázL ãò ¦¨§¥©Ÿ§©¥©¤¦§

.dîöò©§¨
:dwicad jxc `ziixad zx`anäàéáî ,dîöò úà ú÷ãBa ãöék¥©¤¤¤©§¨§¦¨

úøôBôLmewn cr ,mewn eze`a zxtetyd zqpkne ,lelg dpw - §¤¤
,dleki `idydëBúáezxtetyd lyìBçëî,[jex` mqiw-]CBîe §¨¦§

[jx ca-]BLàø ìò çpeîribny cr legknd zageze .legknd ly ¨©Ÿ
.ea yc ynydy mewnl jendòeãéa ,CBnä Làø ìò íc àöîð íà¦¦§¨¨©Ÿ©§¨©

Lyinyz zrya d`ex `idy mcd,àa àeä øB÷nä ïnm`eàì ¤¦©¨¨Ÿ
BLàø ìò íc àöîð,jend lyL òeãéamcd,àa àeä ïéããvä ïn ¦§¨¨©Ÿ§¨©¤¦©§¨¦¨

dy`k dpic oi`e .d`iad zrya miccvd miwgcpy wgecd iptn
.yinyz zngn d`exd

yinyz zngn dz`xy dy`y mitqep mipte` d`ian `ziixad
:zxq`p dpi`äkî dì Lé íàå[rvt-]íB÷î BúBàa,xewna - §¦¤¨©¨§¨

,dúkîa äìBz.zxq`p dpi`eúñå dì Lé íàå`idy ,df lewlwl ¨§©¨¨§¦¤¨¤¤
,mireaw mipnfa yinyz zngn d`ex,dzñåa äìBzwxy xnel ¨§¦§¨

zwica `la ynyl zi`yx mipnfd x`yae ,d`ex `id dzqe zrya
.[zxtety

:dkna zelzl dleki dpi`y ote` d`ian `ziixadíc äéä íàå§¦¨¨©
äpeLî ,dúkîed`xna dpey -dúéiàø ícîzngn d`ex `idy ©¨¨§¤¦©§¦¨¨

,yinyzdäìBz dðéà.dzkna ¥¨¨
:dkn dl yiy mircei oipn `ziixad zx`an,øîBì äMà úðîàðå§¤¡¤¤¦¨©

øB÷na éì Lé äkî[[mgxa-]ïaø .éaø éøác ,[àöBé íc äpnnL ©¨¤¦©¨¤¦¤¨¨¥¦§¥©¦©¨
íc ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLlyàîè ,øB÷nä ïî àaä ,äkîa` ¦§¤©§¦¥¥©©¨©¨¦©¨¨¥

.[dlral zxzene ,dcpk dy`d z` `nhn epi` mpn`] d`nehd
,øBäè àeäL ,øB÷nä ïî àaä äknä íc ìò eãéòä eðéúBaøåoi`y §©¥¥¦©©©©¨©¨¦©¨¤¨

.l`ilnb oa oerny oaxk dkld
.`ziixad seqa d`aedy zwelgnd z` dligz zx`an `xnbd

:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîoa oerny oax oia lcadd dn - ©¥©§
:`xnbd daiyn .mzwelgn mrh edn ,xnelk ,epizeaxl l`ilnb

,eäééðéa àkéà 'àîè BîB÷î ,øB÷î' ,àleò øîàoerny oax zrcly ¨©¨¨§¨¥¦¨¥©§
xewna rbepy mcd jkle ,`nh envr [mgxd-] xewnd ,l`ilnb oa

.xedh envr xewndy iptn ,`nh epi` mcd epizeax zrcle .`nh
yly yinyz zngn d`exdy ,`ziixad ixac xwirl zxfeg `xnbd
.zxtetya dwica dkixv ,milra dyly lv` did jke ,minrt

d `ld :ef dwica lr ddnz `xnbddì àøbôî éøebôà ,úøôBôL- §¤¤©§¥©§§¨¨
:`xnbd zvxzn .[wlg epi` urdy iptn ,mc `ivene dy`d z` hxeq

,ìàeîL øîàwecal yiøáà ìL úøôBôLa,zxter -äéôedvwe - ¨©§¥¦§¤¤¤£¨¦¨
,zxtetydóeöødnipt ltewn -,dëBúì.hexyz `ly ¨§¨

lraa yinyz zngn minrt yly dz`x m`y ,`ziixaa epipy
:`xnbd dywn .epnn yxbzdl dilr ,oey`xLé÷ì Léø déì øîà̈©¥¥¨¦

,ïðçBé éaøìlradn yxbzdl dilry ,`ziixad dxn` recn §©¦¨¨
,oey`xddîöò ÷Bcáúådz`xy ixg` ,zxtety zwicaäàéáa §¦§©§¨§¦¨

,ïBLàøä ìòa ìL úéLéìLzvxzn .elv` x`ydl lkez jke §¦¦¤©©¨¦
:`xnbddéì øîà,opgei iaxúBòaöàä ìk ïéàL éôìxa`-] ¨©¥§¦¤¥¨¨¤§¨

[yinyzd,úBåLlra lv`y okzi ,oey`x lra lv` dz`xy s`e ¨
,ipyd lraa zpwezn didze yxbzzy ahen okle ,d`xz `l ipy
dpi` zxtetydy ,df lra mr x`ydl dwicad lr jenqz `le
icil e`eaie ,d`xz ynyzyk dwica xg`l s`y okzie xenb xexia
,yinyz zngn ze`xl wfgzzy cr ,zwcea dpi` okl .zxk zbby

.[milra dylya
:zeywdl yiwl yix jiynndéì øîà,opgei iaxldîöò ÷Bcáúå ¨©¥§¦§©§¨

mc dz`xy ixg`äàéáad,éLéìL ìòa ìL äðBLàødl xizp `le §¦¨¦¨¤©©§¦¦
zerav` ylya dwfged ixdy ,dwica `la dipy d`ia enr ynyl
lraa zg` d`ia ixg`y :opgei iax uxzn .yinyz zngn ze`xl

,yinyz zngn elv` ze`xl zwfgen dpi` ,dfìk ïéàL éôì§¦¤¥¨
,úBåL úBçkädpi` jkld .daexn gka dzid ef dlira `nye ©Ÿ¨

d`iaa wxe ,cg`e cg` lkl ze`ia ylya wfgzzy cr ,eilr zxq`p
.zxtetya wecal jxhvz iyily lra ly ziriax

ze`xl dwfgedy dy` xizdl ztqep zexyt` d`ian `xnbd
:yinyz zngnéaøc dén÷ì éàúàc àéäädzidy dy`a dyrn - ©¦©£©§©¥§©¦

.iax iptl d`ay ,yinyz zngn d`exdéì øîàiaxïcáàì ¨©¥§©§¨
ecinlzdúòa ìéæ ,dze` `txl ick ,me`zt dze` lidaze jl - ¦©£¨

.diilegndúòa ìæà,dlidade ,oca` jld -íc úøøç äpnî ìôðå £©©£¨§¨©¦¤¨£¨©¨
.[mc zkizg -,úàæ äàtøúð ,éaø øîàzngn cer d`xz `le ¨©©¦¦§©§¨Ÿ

.dlral zxzene ,yinyz
:sqep dyrnàúzà àéääzngn mc d`ex dzidy dy`a dyrn - ©¦¦§¨

yinyzdéì øîà ,ìàeîL øîc dén÷ì éàúàcl`eny xnáøì ©£©§©¥§©§¥¨©¥§©
dúòa ìæà .dúòa ìéæ ,óñBé øa éîéc,dlidade inic ax jld -àìå ¦¦©¥¦©£¨£©©£¨§Ÿ

éãéî àìå äpnî ìôð.[melk-],ìàeîL øîàef dy`äàlîî Bæ ¨©¦¤¨§Ÿ¦¦¨©§¥§©§¨
àéä úöôBðåzrya dtebn eze` dxrne mc z`lnzn `id - §¤¤¦

,yinyzd.[äðwz dì ïéà ,úöôBðå äàlîîä ìëå§¨©§©§¨§¤¤¥¨©¨¨
:sqep dyrnïðçBé éaøc dén÷ì éàúàc àéäädy`a dyrn - ©¦©£©§©¥§©¦¨¨

,opgei iax iptl d`ay,äåöî úìéáhî à÷ìñ úåäc úîéà ìëc§¨¥©©£©¨§¨¦§¦©¦§¨
àîc àéæç÷ úåädzid ,devn zliahn dler dzidy mrt lkay - £©¨¨§¨§¨

.mc d`exdì øîà,opgei iaxúîéc ànLzexacny mixeaicd - ¨©¨¤¨¦©
zepa jiilréøéò,C,jlra oial jipiay daiga ja ze`pwznyäúìò ¦¥¨§¨

éaCxirl zqpkp z`yk mcd z` ze`xl jl minxeb md -.éëì ¦§¦
øäpä éab ìò Bì éìòaäå.[xirl iqpkzy iptl ,ea zlahy §¦¨£¦©©¥©¨¨

:opgei iax ixaca zxg` drenyøîàc àkéàiaxy ,xn`y in yi - ¦¨§¨©
opgeiélâz ,dì øîàjly dxvd z` ixtqz -éúBøáçìéëéä ék ,C ¨©¨§©¦§©§©¦¦¥¦

éìò eåäúcàñéb Cäì Cìò eåäúð ,àñéb Cäì Cednzy myky - §¤¡£¨§©¦¨¦§££¨§©¦¨
ednzi dzrn ,jlra lr c`n daiag z`y ,cg` cvl dzr cr jilr

.jnn d`pwd aeyz jkae ,eilr d`epy z`y ,ipyd cvl jilr
:opgei iax ixaca ztqep drenyøîàc àkéàåopgei iaxy,dì øîà §¦¨§¨©¨©¨

éúBøáçì éìbC,jly dxvd z`éìò eòáìc éëéä ékíéîçø Cjk - ©¦§©§©¦¦¥¦§¦§£¨©£¦
mc`l yiy di`x `xnbd d`ian .dlitza ,mingx jiilr eywaiy

:mingx eilr eywaiy ick miaxl exrv ricedlàéðúc,`ziixaa §©§¨
(dn bi `xwie) dpgnl uegn `veiy rxevn oipra weqta xn`pàîèå'§¨¥

,'àø÷é ,àîè`edy cnlléøöCick df xac mqxtlBøòö òéãBäì ¨¥¦§¨¨¦§¦©©£
.íéîçø åéìò íéL÷áî íéaøå ,íéaøì̈©¦§©¦§©§¦¨¨©£¦

z` ricedl dl yiy ,iyilyd oeyll riiqnd dyrn d`ian `xnbd
:dizexagl dxrvàcáeò äåä ,óñBé áø øîàdyrn did - ¨©©¥£¨§¨

,àúéãaîeôa`ex dzidy dy`az` dricede ,yinyz zngn mc d §§§¦¨
,dilr elltzde ,miaxl dxrvéñzàå.[dly ilegdn d`txpe - §¦§¥

x`eaiy itk] dcpl ie`xd onfa d`exd e` ,dligz mc d`exd dy`
mini zraW' (hi eh `xwie) dxezd dxn` dilre ,dcp `id ixd ,[oldl¦§©¨¦
zlaeh `id ,ipinyd meid lilae ,mini dray z`nhpe .'DzCpa didY¦§¤§¦¨¨
,cg` mei dz`x m` oia okl .miiwp dray dkixv dpi`e ,dzxdhl
.dzii`x zligzl ipinyd lila zlaeh ,mini dnk dz`x m` oiae

.iriayd meid seq iptl mc ze`xln weqtzy calae
,daifd ini miligzn ,'dcp ini' mi`xwpy el` mini dray ixg`
(gk ,dk eh `xwie) dxezd dxn`y dn `ede .mei xyr cg` jyna
lr aEfz ik F` ,DzCp zr `lA ,miAx mini DnC aFf aEfi iM dX`e'§¦¨¦¨¨¨¨¦©¦§Ÿ¤¦¨¨¦¨©
mc dz`xy dy`e .'xdhY xg`e ,mini zraW DN dxtqe 'ebe DzCp¦¨¨§¨§¨¨¦§©¨¦§©©¦§¨
mei wx mc dz`x m` :dii`xd jxe` itl wlgzn dpic ,daifd inia
meiae ,zlaehe ,mcn iwp ,sqep mei dii`xd ixg` oizndl dilr ,cg`
oizndl dilr ,mitevx miinei mc dz`x m` oke .dxedh `id iyilyd
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קמג oifge` mipy` cenr eq sc ± oey`x wxtzereay

øçàì àùðúå.zeey zerav`d lk oi`y ,dinwl yxtnck Ðøçàì àùðúåÐ

."ziyilye" opiqxb dleka .l`ilnb oa oerny oaxk ,dwfgl opira ipnif `zlzc

ìåçëî.legkn ly ey`x lr jene ,jex` mqiw Ðïéããöä ïî.xedhe Ðùé íàå
úñå äìÐ miwxtl `l` yinyz zngn dry lk d`ex dpi`y ,dfd lewlwl Ð

zqe oia dwica `la zynyne ,dzqea dlez

.zqeléáø éøáãdcegl `zlin jd Ð

Ð `yix la` ,iax xn`w "dy` zpn`p"c

.`id oerny oax dlekàøâôî éøåâôàÐ

.mc `ivene hhxqne ,wlg epi` urdyóåöø ¨¨

.letk =ìòá ìù úéùéìù äàéáá ÷åãáúå
ïåùàøoey`x ly ziyily d`ian ,xnelk Ð

yxbzz dnle ,dwica ici lr ynyz ,jli`e?
úååù úåòáöàä ìë ïéàù éôì`nye Ð

ahene .dwica jxhvz `l xg` lraa

,jkld .zxk icil `az `le ,owzze yxbzzy

.zerav` ylya wfgzzy cr zyxbzn

éùéìù ìòá ìù äðåùàø äàéáá ÷åãáúåÐ

dipy ynyz `l Ð zg` mrt dilr `ayn

.zerav` ylya dwfged ixdy ,dwica `la

oi`c ,dwfg Ð zg` d`ia zwfg oi` :opipyne

gka dzid ef dlira `nye ,oiey zegkd lk

ze`ia ylya wfgzzy cr ,jkld .daexn

ld`ial dwica iraz xcde ,cg`e cg` lk

.iyily lra ly ziriaxi`z`c `iddÐ

.yinyz zngn mc d`ex dzidyäúòáÐ

.me`zt dlidadúöôåðå äàìîîÐ

.yinyz zrya ezvtpne mc d`lnznúîéã
êéøéòjia ze`pwzn eidy ,jixir zepa Ð

feril oeyl "znic" .jilral jipiay daiga

,"`niic mcin" (ap zenai) enk ,u"xilxt

."dnec mc` `yi `l" (fk dheq) enkeéë
êéìò ååäúã éëéä,`qib i`dl `zyd cr Ð

.mkipiay dxizi daig lrêãéàì êéìò ååäúð
àñéâaeyze ,"ef d`epy dnk" exn`ie Ð

.jnn d`pwàãáåò äåädxrv dzlibe Ð

.d`txzpe ,mingx dilr eywae ,miaxl

úåãùáopi`e ,dxez ipa oi`y mewn Ð

,dcp ini od izn ,zecp gzt zepnl zercei

.aef ini od iznàåäå äùù,dxez oick Ð

.`ed dcp inia `nyeïäå äùù áùú íéðù
Ð ipye ,aef seq Ð oey`x `ny ,`xnegl Ð

,dyly la` .dyy cer dkixve ,dcp zlgz

,miiwp dray dkixv Ð daif ini ded eli`c

inia `ny ,miiwp dray ayz inp `zyd

.zcner daifíéðù äúù÷inia dz`xe Ð

.aefàøåñéàÐ xeng` `lc `kid elit`c Ð

.dxezd on dgxk lr ayzáùéì äëéøö
íéé÷ð äòáùcenig ze`z zngn `ny Ð

.mc dz`xéîåé äòáù áëòéà`nei xza Ð

.`ypil dqiitzpy
àì
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úðîàðå,iaxk "zpn`p"c `tiq jd `wecc :i"yx yxit Ð iax ixac 'eke xnel dy`

ied ipnif zlza dil `xiaqc ,l`ilnb oa oerny oaxk `yix dlek la`

zlz irac ,yinyz zngn d`exa dcen iax elit`c :yxtn wgvi epiaxe .dwfg

minkg epn `ly dnle ,mipy Ð minil" :xn`c ,lirlc jdc `inec .dwefg`l oipnif

."oiltlt e` mey dlk` oebk ,dyly Ð

.ipnif zlz ira iaxl elit`c

÷åãáúåÐ 'ek ziyily d`iaa dnvr

ziyily d`ian :qxhpewa yxit

?yxbzz dnle ,dwica ici lr ynyz ,jli`e

elit` ,oey`xl dxeq`c rnyn epeyl jezn

itl jxtinl ivn dedc oicd `ede .dwicaa

ici lr `l` ixzyz `l ipyl mbc :eyexit

lk e`l"c `iepiy rci `lc oeik ,dwica

oey`xl xizn mz epiaxe ."zeey zerav`d

dpi`yk `ziixad cinrdl yie .dwicaa

zrcei dpi`y e` ,dwicaa gexhl dvex

mc" wxta inlyexia rnyn oke .wecal

?ipy lraa dnvr wecaze :jixtc ,"dcpd

yi ok .zeey zerav`d lk oi`y itl :ipyne

.ipy` jixt inp ocic cenlzdc xnel

dnk cr :`ipz inp (ipiny wxt) `ztqezae

cr :yexit Ð 'ek dyly cr ?`ypil zxzen

xcdn `lcne .dwica `la zxzen dnk

,dxeq` `id dnk cr" yxtl `xeqi``

,`ixy dwicaac rnyn ,"dwicaa elit`

epiax yexitl xity iz`e .oey`xl elit`

.dipy `kxit enk ied `ziinw `kxitc ,mz

÷åãáúålra ly dpey`x d`iaa dnvr

rci `lc i`nl :dniz Ð iyily

:jextil ,"zeey zegkd lk oi`"c `iepiy

.ipy lra ly dipy d`iaa dnvr wecazc

lk `l" xnel oi` ,ely rav` oiprlc

mrt dz`x xak ixdy ,"zeey zerav`d

meyne .ezlira ici lr dpey`x

dwfged ixdy ,dxizdl oi` zegk zwfg

dxizdl oi`e .oey`x lra ly zegk dylya

oi`e ,"oiey zegkd lk oi`"c df mrhn `l`

izk`e ,ipyl zlren oey`x ly egk zwfg

.`nrh jd opirci `l

éëyxit Ð `qib jdl jilr eedzc ikid

,jyi` zad`a e`pw xy` zgz :i"yx

mz`pw aeyze ,"dlecb d`py dnk" exn`i

mipir ja ehlyy :yxit jexrae .jnn

za z`y eiykr mricez ,jilran wgxzdl

epzie .xzeia oiaexn jipay ,miaexn minc

,miaexn dincy dixy`" exn`ie ,ja mdipir

epziy oird jezne ,"miaexn dipa jk jezny

.`txzze mincd ewqti ja

íéðùoey`x mei dz`x `ny Ð dyy ayz

.oipnd on epi`e ,wexi mc
lk
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LéîLz úîçî íc äúàøå øçàì úqéð .øçàì àNpúå§¦¨¥§©¥¦¥§©¥§¨£¨¨¥£©©§¦
¯Cìéàå ïàkî ,úéLéìLe äiðLe äðBLàø íòt úLnLî§©¤¤©©¦¨§¦¨§¦¦¦¨§¥¨
¯øçàì úqéð .øçàì àNpúå LøbúzL ãò ,LnLz àìŸ§©¥©¤¦§¨¥§¦¨¥§©¥¦¥§©¥

LéîLz úîçî íc äúàøå¯äðBLàø íòt úLnLî §¨£¨¨¥£©©§¦§©¤¤©©¦¨
ãò LnLz àì Cìéàå ïàkî ,úéLéìLe äiðLe÷BcázL §¦¨§¦¦¦¨§¥¨Ÿ§©¥©¤¦§

dîöò úà ú÷ãBa ãöék .dîöò¯úøôBôL äàéáî ©§¨¥©¤¤¤©§¨§¦¨§¤¤
dëBúáeìBçëî,CBîeíc àöîð íà ,BLàø ìò çpeî §¨¦§¨©Ÿ¦¦§¨¨
Làø ìòCBnä¯òeãéaïnLàì ,àa àeä øB÷nä ©Ÿ©§¨©¤¦©¨¨Ÿ

BLàø ìò íc àöîð¯.àa àeä ïéããvä ïnL òeãéa ¦§¨¨©Ÿ§¨©¤¦©§¨¦¨
íB÷î BúBàa äkî dì Lé íàå¯äìBzdúkîaíàå , §¦¥¨©¨§¨¨§©¨¨§¦

úñå dì Lé¯äìBzdzñåaíc äéä íàå .dúkî ¥¨¤¤¨§¦§¨§¦¨¨©©¨¨
ícî äpeLîdúéiàø¯.äìBz dðéàúðîàðåøîBì äMà §¤¦©§¦¨¨¥¨¨§¤¡¤¤¦¨©
éì Lé äkî"øB÷naïaø .éaø éøác ,"àöBé íc äpnnL ©¨¥¦©¨¤¦¤¨¨¥¦§¥©¦©¨

øB÷nä ïî àaä äkî íc :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL¯ ¦§¤©§¦¥¥©©¨©¨¦©¨
.àîèeðéúBaøåøB÷nä ïî àaä äknä íc ìò eãéòä ¨¥§©¥¥¦©©©©¨©¨¦©¨

BîB÷î øB÷î :àleò øîà ?eäééðéa éàî .øBäè àeäL¤¨©¥©§£©¨¨§
,úøôBôL .eäééðéa àkéà àîèéøebôààøbôî!dì¯ ¨¥¦¨¥©§§¤¤©§¦¦§§¨¨

.dëBúì óeöø äéôe ,øáà ìL úøôBôLa :ìàeîL øîà£©§¥¦§¤¤¤£¨¦¨¨§¨
:ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déì øîà÷Bcáúåäàéáa dîöò £©¥¥¨¦§©¦¨¨§¦§©§¨§¦¨

?ïBLàøä ìòa ìL úéLéìL¯ìk ïéàL éôì :déì øîà §¦¦¤©©¨¦£©¥§¦¤¥¨
úBòaöàä.úBåL¯äàéáa dîöò ÷Bcáúå :déì øîà ¨¤§¨¨£©¥§¦§©§¨§¦¨

?éLéìL ìòa ìL äðBLàø¯ìk ïéàL éôìúBçkä ¦¨¤©©§¦¦§¦¤¥¨©Ÿ
.úBåL:ïãaàì déì øîà ,éaøc dén÷ì éàúàc àéää ¨©¦©£©§©¥§©¦£©¥§©§¨

äpnî ìôðå ,dúòa ìæà .dúòa ìéæúøøç.ícøîà ¦§¨¨£©§¨¨§¨©¦¤¨£¨©¨¨©
:éaøäàtøúðøîc dén÷ì éàúàc àúzà àéää .úàæ ©¦¦§©§¨Ÿ©¦¦§¨©£©§©¥§¨

ìæà !dúòa ìéæ :óñBé øa éîéc áøì déì øîà ,ìàeîL§¥£©¥§©¦¦©¥¦§¨¨£©
Bæ :ìàeîL øîà .éãéî àìå äpnî ìôð àìå ,dúòa¯ §¨¨§¨§©¦¤¨§¨¦¥£©§¥

ìëå ,àéä úöôBðå äàlîîäàlînäúöôBðå¯dì ïéà §©§¨§¤¤¦§¨©§©§¨§¤¤¥¨
úîéà ìëc ,ïðçBé éaøc dén÷ì éàúàc àéää .äðwz©¨¨©¦©£©§©¥§©¦¨¨§¨¥©

à÷ìñ úåäcúìéáhîúåä äåöîàéæç÷:dì øîà .àîc ©£©¨§¨¦§¦©¦§¨£©¨£§¨¨¨£©¨
ànLúîécéøéòCéa äúìòéëì ,Céìòaäåéab ìò Bì ¤¨¦©¦¥¨§¨¥§¦§¦¨£¦©©¥

:dì øîà ,øîàc àkéà .øäpäélâzéúBøáçìCéëéä ék . ©¨¨¦¨©£©£©¨§©¦§©§©¦¦¥¦
eåäúcéìòàñéb Cäì C¯eåäúðàkéàå .àñéb Cäì Cìò §©£¨©¦§©¦¨¦§££¨§©¦¨§¦¨

éúBøáçì élb :dì øîà ,øîàcéëéä ék ,CeòáìcéìòC ©£©£©¨©¦§©§©¦¦¥¦§¦§¨©¦
"àø÷é àîè àîèå" :àéðúc .íéîçø¯éøöòéãBäì C ©£¦§©§¨§¨¥¨¥¦§¨¨¦§¦©

áø øîà .íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå ,íéaøì Bøòö©£¨©¦§©¦§©§¦¨¨©£¦£©©
àúéãaîeôa àãáeò äåä :óñBé¯éaø ïé÷úä ,áø øîà ,äãeäé áø øîà ,óñBé áø øîà .éqzàåúBãOaãçà íBé äúàø :¯áLz ¥£¨§¨§§§¦¨§¦©¥¨©©¥¨©©§¨¨©©¦§¦©¦©¨¨£¨¤¨¥¥

íéðL ,àeäå äML¯ìL ,ïäå äML áLzäL¯ìàøNé úBða :àøéæ éaø øîà .íéi÷ð äòáL áLzeøéîçäúBàBø eléôàL ,ïîöò ìò ¦¨§§©¦¥¥¦¨§¥§¨¥¥¦§¨§¦¦¨©©¦¥¨§¦§¨¥¤§¦©©§¨¤£¦
íc útèìcøçk¯.íéi÷ð äòáL äéìò úBáLBé:Løãå ìàeîL áøì àáø déøaãàäúL÷íéîé éðLéLéìMìåäìétä¯äòáL áLz ¦©¨©©§¨§¨¤¨¦§¨§¦¦©§§¥¨¨§©§¥§¨©¨§¨§¥¨¦§©§¦¦¦¦¨¥¥¦§¨

ïéà :øáñ÷ .íéi÷ðéeM÷áø déì øîà .íc àìa øáwä úçéúôì øLôà éàå ,íéìôðìíéîé éðL äúL÷ ,àéøà éàî :àáøì àtt¯eléôà §¦¦¨¨©¥¦¦§¨¦§¦¤§¨¦§¦©©¤¤§Ÿ¨£©¥©©¨§¨¨©¦§¨¨§¨§¥¨¦£¦
ìcøçk íc útè úBàBø eléôàL ,ïîöò ìò eøéîçä ìàøNé úBða :àøéæ éaø øîà àäc !àîìòa eäMî¯!íéi÷ð äòáL äéìò úBáùBé ©¤§¨§¨§¨¨©©¦¥¨§¦§¨¥¤§¦©©§¨¤£¦¦©¨©©§¨§¨¤¨¦§¨§¦¦

àëéä ?àâäðî zøîà zàå ,àøeqéà Cì àðéîà :déì øîàøeîçàc¯øeîçàøeîçà àìc àëéä ,¯) .øeîçà àìäeòáznça ,øúð ,,ïé £©¥¨¦¨¨¦¨§©§£©§§¦§¨¨¥¨§©§©§¥¨§¨©§¨©§§¨¨¤¤§©¦
,ìBaèìíéèî÷,éab ìò ,ìîðäñéitúðå àNpéì äeòáz :àáø øîà .(ïîéñ ,¯äëéøöáLzLéa déøáì déì ÷ñòéà àðéáø .íéi÷ð äòáL ¦§§¨¦©©¥¨¨¦¨¨©¨¨§¨¨¦¨¥§¦§©§¨§¦¨¤¥¥¦§¨§¦¦¨¦¨¦£©¥¦§¥¥
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àáø øîàc øîéà :déì øîà .íéi÷ð äòáL áLéì äëéøö¯àîc àéæç àìc äpè÷a ìáà ,àîc àéæç÷c äìBãâa¯:déì øîà ?øîà éî §¦¨¥¥¦§¨§¦¦£©¥¥©©£©¨¨¦§¨§¨£§¨¨¨£¨¦§©¨§¨©§¨¨¨¦£©£©¥
?éàî àîòè äìBãb .äpè÷ àðL àì äìBãb àðL àì àáø øîà Leøéôa¯íeMîàãîçîcéîð äpè÷ ,àãîçîäMà :àáø øîà . §¥£©¨¨¨§¨§¨¨§¨§©¨§¨©£¨©¦¦§©§¨§©¨©¦§©§¨¨©¨¨¦¨

àì

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

נדה.  פרק עשירי - תינוקת דף סו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות



xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc - dcp(iying meil)

óBçz àì,dxry z` [setgz-]øúða àì,dpal dnc` oin -àìå Ÿ¨Ÿ§¤¤§Ÿ
óh÷îc íeMî ,øúða .ìBçazexryde ,xriyd z` wzpn `edy - §§¤¤¦¦§©¥

.uvege jazqdl zelelréøñîc íeMî ,ìBçáeCz` wiacn - §¦§©§¦
.uvege dfl df xriyd
:dtitg ipica sqep oicàì äMà ,àáøc déîMî øîénà øîàå§¨©©¥©¦§¥§¨¨¦¨Ÿ

å .ïðBöa àì ìáà ,ïénça àlà ,óBçzsetgl zi`yxénça eléôà ¨¤¨§©¦£¨Ÿ§¥§£¦§©¥
änç.[y`d-] xe`d ing `weec jixv oi`e ,ynya enngzdy min - ©¨

:oicd mrh z` `xnbd zxxan.àì àîòè éàî ,ïðBödaiyn ¥©©£¨Ÿ
:`xnbdàééæî [eøLî] (åøùîå) éøéø÷c íeMîmiywn mippevy - ¦¦§¦¥§¨©§¨

.dvivgl yeygl yie ,epnn xaer jelkld oi`e ,xriyd z`
:dliahd iptl mda xdfdl dkixv dy`dy mitqep mipicøîàå§¨©

L ,Búéa CBúa íãà ãnìé íìBòì ,àáødliahd iptläMà àäz ¨¨§¨§©¥¨¨§¥¤§¥¦¨
äéèî÷ úéa äçéãî,mixzqd ziae igyd zia -,íéîaxiqdl ick §¦¨¥§¨¤¨§©¦

.mivvegd mixacd z` myn
:`xnbd dywnéáéúéî,(d"n g"t) ze`eewna epipyíéèîwä úéa- ¥¦¥¥©§¨¦

dexrd ziae ,igyd ziaíéøúqä úéáemhegd jeze ofe`d jez oebk - ¥©§¨¦
,dpwif ly mihnw e` dtd jezeíéî úàéáì ïéëéøö ïðéàjixv oi` - ¥¨§¦¦§¦©©¦

lr citwdl oi` s` ,ok m`e .dliahd zrya min mdil` eribiy
.mina mgicdl yiy `ax xn` recne ,el` zenewna dvivg

:`xnbd zvxznïðéòa àì íéî úàéác éäðep` oi`y mpn` od - §¦§¦©©¦Ÿ¨¦©
,min mda e`eaiy mikixvïðéòa ,íéî úàéáì éeàøä íB÷îep` - ¨¨¨§¦©©¦¨¦©

didiy ick ,mivvegd mixacd lk z` epnn xiqdl yi jkle .mikixv
.min ea e`eaiy ie`x

àøéæ éaøãk,`xif iax xn`y enk -,àøéæ éaø øîàcz`ad iabl ¦§©¦¥¨§¨©©¦¥¨
,[ycwnd zial dgpn oaxwäléáì éeàøä ìkie`xy dgpn lk - ¨¨¨§¦¨

,cg` ilka zleq oexyr miyyn xzei da oi`y ,dllealäléa ïéà¥¦¨
,Ba úákòîdgpnd ,onyd mr zleqd z` lla `l m` elit`e §©¤¤

dy oeik ,dxyk.lladl die`x dgpnäléáì éeàø ïéàLådgpne - §¤¥¨§¦¨
oi`e ,oexyr miyyn xzei cg` ilka `iady iptn ,dlleal ozip `ly

,dti millap onyde zleqd,Ba úákòî äléaiptn ,dleqt ef dgpne ¦¨§©¤¤
jixv mewnd ,mixzqd ziaa dvivg iabl mb jke .[dlleal ozip `ly

.[lreta min z`ia jixv epi`y s` ,min z`ial ie`x zeidl
ie`x zeidl jixv mixzqd ziay ,`ax ixacl reiq d`ian `xnbd

:min z`ialäNòî ,÷çöé éaø øîà ,àcà áø øa ïéáø øîà̈©¨¦©©©¨¨©©¦¦§¨©£¤
äúìòå äìáhL ,éaø ìL BúçôLa,dzliahníöò dì àöîðå §¦§¨¤©¦¤¨§¨§¨§¨§¦§¨¨¤¤

úøçà äìéáè ,éaø dëéøöäå ,äépéL ïéa õöBçs`e .dvivg `ll ¥¥¦¤¨§¦§¦¨©¦§¦¨©¤¤
mewn lkn ,min ea e`eaiy jixv oi`e mixzqd zia `ed dtd llgy
dl dzlr `l ,min z`ial ie`x did `le dvivg ea dzidy oeik

.dliah
:dliahe dtitg oica ,`ax ly ztqep dreny d`ian `xnbdøîàå§¨©

,àáøy dy`äúìòå äìáè,dzliahn,õöBç øác äéìò àöîðå ¨¨¨§¨§¨§¨§¦§¨¨¤¨¨¨¥

,dliahd zrya dilr did df xac m` zrcei dpi`eêeîñ íà¦¨
,äìáè äôéôçìe ,uvegd xacd dilr `a dliahd xg`y i`cedðéà ©£¦¨¨§¨¥¨

äëéøö`lå óBçì`lìBaèì.ztqep mrt,åàì íàådlah `ly §¦¨¨§¦§§¦¨
`ny yegl yi ,axra dlahe meia dttg `l` ,dtitgl jenq

`id okle ,dliahd zrya xak dilr dzid dvivgd,óBçì äëéøö§¦¨¨
ìBaèìå.ztqep mrt §¦§

:`ax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéàxn` jky ¦¨§¨§¦
,`axäëéøö dðéà ,äìáè äôôçL íBé BúBàa íà`lå óBçì`l ¦§¤¨§¨¨§¨¥¨§¦¨¨§
ìBaèì.dtitgl jenq dzid `l dliahd m` elit` ,aey,åàì íàå ¦§§¦¨

,xg` meia dlahe cg` meia dttgy.ìBaèìå óBçì äëéøö§¦¨¨§¦§
:`xnbd zl`ey .zepeyld izy oia lcadd z` zxxan `xnbdéàî©

eäééðéa:`xnbd daiyn .zepeyld izy oiaCîñîì ,eäééðéa àkéà ¥©§¦¨¥©§§¦§©
äìéáè äôéôçìoeyld itly .dliahl dtitgd z` jenql - ©£¦¨§¦¨

epl ic ipyd oeyld itle ,dliahl dtitgd z` jenql yi ,oey`xd
mdipia yie .efl ef mkneql jixv oi`e ,dliahd meia didz dtitgdy

xzen m`d ,sqep lcadàéìéìa ìaèîìe àîîéa óçéîìsetgl - §¥©¦¨¨§¦§©§¥§¨
oeyld itly .dlild zligza cin leahle ,dlill jenq meid seqa
itl j` .dliahl dtitgd z` dknq ixdy ,ok zeyrl xzen oey`xd
eze`a opi` dliahde dtitgd ixdy ,z`f zeyrl oi` ,ipyd oeyld

.mei
:dliah oica `ax ly ztqep dreny d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

z àì äMàãBîò,dliahd zrya.ìBaèúå ñøç éìk éab ìò ¦¨Ÿ©£©©¥§¦¤¤§¦§
:enrh z` `xnbd zx`anøîéîì àðäk áø øáñ,[xnel-]àîòè ¨©©©£¨§¥©©£¨

úBàöçøî úøéæb íeMî ,éàî,ze`vgxna elahiy yygn dxifb - ©¦§¥©¤§£¨
oweznd dpan-] ze`ahvi` lr ayil jxc ugxnd ziaay iptn
iab lr elahi m`e ,qxg ilkl zenecd ,dnc`n zeieyrd [daiyil
enk dliren ugxn ziaa dliahy exn`iy yeygl yi ,qxg ilk
ilk iab lr `l` leahl xeqi` oi`y ,`pdk ax jiynn df itl .dewn

.ugxnay ze`ahv`l dnec `edy ,qxgàäleahl la` -éab ìò ¨©©¥
àzìéñze`ahv`l dnec dpi`y ,[dagx ur zkizg ,zrwa-] ¦§¨

,ugxnayéîc øétLleahl jk ici lr ekyni `ly iptn ,xzen - ©¦¨¥
.ugxna

:`xnbd dgecàòcøäpî ïðç áø déì øîà,`pdk axlàîòè íúä ¨©¥©¨¨¦§©§§¨¨¨©£¨
,éàî`l` ze`vgxn zxifb iptn `làúéòác íeMîdy`dy - ©¦¦§¦¨

epi` ok iptne ,ilkd iab lrn letz `ly ,dliahd zrya zcget
iab lr df mrh itle .ie`xk zlaehàzìéñ[ur zrwa-]àúéòa énð ¦§¨©¦§¦¨

mb leahl xeq`l yi jkle ,ie`xk zlaeh dpi`e z`xiizn `id mb -
.ur zrwa lr zcnera

:dliah ipica sqep oic d`ian `xnbdáø øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©©
ìBaèz àì äMà ,÷çöé¦§¨¦¨Ÿ¦§
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oifge` mipya cenr eq sc ± oey`x wxtzereay

óåçú àì.dxry Ðóè÷î.uvege ,lalazne ,xry wzep Ðêéøñ,xryd wiacn Ð

.uvegeäîç éîçá åìéôàå.ynya engedy oinga dl ic Ðàéæî åøùîãoiywn Ð

.xaer okelkl oi`e ,zexryd z`äéèî÷.dly mixzqd ziae igyd zia Ðìë
äìéáì éåàøä,lelal oie`x Ð cg` ilka mi`ad mipexyr miyy :zegpn zkqna Ð

.xyk Ð lla `l m`y ,ea zakrn dlia oi`e

cg`e miyy oebk ,dlial ie`x oi`ye

,ea zakrn dlia Ð cg` ilka mipexyr

ivn `l ,lelal ira i`e li`ed .dleqte

.llanlìåáèìå óåçì äëéøö äðéài`cec Ð

.dilr `a dlahy xg`l'åë åäééðéá àëéà
.dliah dtitgl jenq opira `nw `pyill Ð

úåàöçøî úøéæâayil ze`vgxn jxcy Ð

ilkl incc ,dnc` ly ze`ahv` iab lr

.oda dler dliah :xninl iz`e ,qxgàúìéñ
,"`zliqa `le dzxaga" enk ,dar zrwa Ð

.(a,bq) [zenaia]àúéòáã`le ,letz `ly Ð

.xity dlah
ìîðá
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ìëaizk zenewn dnka `d :xn`z m`e Ð ea zakrn dlia oi` dlial ie`xd

.ediitebl ikixv edlekc :xnel yie !akrl aezkd eilr dpy :`nipe ,"dlela"

,"onya dlela" ipnif xqixz mi`iyp zyxta `xw eda `pzcn ,`nipc :dywe

dgpn iab l`enyl jixtc ,(a,hi zegpn) "dax unewd"a opixn` ikdc .`akrnc

etk `lnie" aizkc ,dryn zexec sili `lc

lr akrl aezkd eilr dpyc xnel Ð "dpnn

,l`eny xn` `de :jixte .evnew `ln

mdipy" aizkc ,yaid z` miycwn zewxfn

eda `pzc ,mzd ip`y :ipyne !"zleq mi`ln

yi `nyc :xnel yie !akrl ipnif xqixz `xw

.`akrn `l dliac mewn meya `yxc mey

c `kid ,`akrn `lc oeik :xn`z m`eoi`

`xaqc :xnel yie !xykzil inp dlial ie`x

zeyrl dlgzkl `xw citwc oeikc ,`ed

it lr s` ,jkl ie`x `diy opira ,devnd

devnd dlhazp ,ok `l m`c .akrn epi`y

dnka oke .dzeyrl leki did `ly ,ixnbl

,"exya lk" aizkc ,min z`ia oebk ,zenewn

opira mewn lkne .mixzqd zia mihrnne

dnka oke .dxya lka min z`ial ie`x

s` opaxw oiglync ,`nhe lxr iabe .izkec

,oiakrn `le .dkinql miie`x opi`y it lr

`xwe ,erbpn `le "eaefn"c `xw edpiax `dc

ivn `l `d ?i`n`e .ixiin oaxw z`ada

migaf) "oiycwend ileqt lk" wxtae !jinq

s`e ,`ziixe`c dhigy dkinql skzc (`,bl

.daif oaxw glyn ,erbpn xdh `lc ab lr

min z`ia opira `l i`n` :xn`z m`e

d`ixwe dlia enk ,mixzqd ziaa dligzkl

,ira `l inp dlgzkl ,xedh caricac oeikc Ð iral dligzklc :xnel oi`e .mc`d xdhiy `l` dxez dcitwd `ly ,dliah iab `xaq oi`c :xnel yie ?mixekiaae dvilga

iaxc dizlin xwir iab (a,gi) zegpna dlia opira dlgzklc oeik :xn`z m`e .caril dlgzkl jkld ,edpip zevn Ð dvilge mixeka `xwne dlia la` .dliah el dlrze

,oillap miyyc edl miwc .cg` ilka cg`e ,cg` ilka miyy `ian Ð cg`e miyy ly dgpn .cg` ilka d`iane ,oexyr miyy ly dgpn mc` acpzn :xn`wc ,`xif

,lelal devn dligzklc oeik ,`kxit i`ne .'eke ie`xd lk :`xif iax xn` ,ipyne !"xyk Ð lla `l m`" opz `de ?ied i`n ,oillap oi` ike :jixte .oillap oi` cg`e miyye

,jkld .dlecb dgpn `iai `l m` excp ici `vei epi` Ð cg`e miyy ly dgpn xcpy oeik :wgvi epiax xne`e ?dlila zevn da miiwl ,milk ipya `iadl devn ikd meyn

gken cg`e miyy iab mewn lkn ,"milk ipya `ian dvex m`" xn`w mipexyr ipy iabc ab lr s`e .excp meiwl ,cg` ilka `iadl el yi ,dlia `la xyk caricc oeik

.zakrn dpi`c oeik ,dlia meyn milk ipya edpibeltl ira `l ikd meyne .lirl mzd opixn`c zg` dgpn` i`w "dgpn mc` acpzn" :inp i` .lecb oaxwl oiekzpc `zlin

,milk ipya `iade ,"cg` ilka `iadl dgpn ilr ixd" :ixn`wc opaxc` bilt oerny iaxe ,millap opi` cg`e miyyc dil zi`c ,oerny iaxl mzdc `ibeq jdc :dyw edin

,milk ipya `vi caricac oeike .`vi excp ici s`crnyn cg`e miyy ly dgpnc :xnel yie ?`kxit i`n :dyw izk`e .dlila zevn miiwl ick ,edpibeltl dil zi` xity

`pz `eddl dil zi`c :xn`pe ,jixt opaxl "?ied i`n ,oillap oi` ike"c `kxit jd :inp i` ."cg` ilka" `icda yixtc ab lr s` ,mzq dreaw dgpnn zg` dgpn xzei

.dti millap oi` cg`e miyyc oerny iaxc `nrhíàxac eilr `vnpe dlre lah :(`,i) oilegc `nw wxta xn`c `de Ð leahle segl dkixv dpi` dlah dtitgl jenq

mzdc ab lr s` ,dtitgl jenq lah `lya mzd Ð "okl mcew ilr did `ly il ixa" xn`iy cr ,dliah el dzlr `l ,elek meid lk oind eze`a wqrzp elit` ,uveg

seqa opixn`c `de .dlral ixii` `kde .dliah el zlren `l Ð dtitgl jenq lah elit`c ,ith opixngne ,zexdhl Ð oilegc `iddc :mz epiax xne` cere .biltn `l

jd i`c :wgvi epiax xne` cere .jli`e qxg ilknc zexnin edlek` i`w `l` ,`xnin jd` i`w `l Ð zexdhl ,ipd xnzi` ik ,`zzrny ipd lkk `zklid zile :oizrny

ztteg dpi` Ð zpdk ,zlaehe zwxeqe ztteg Ð dcp :"dry lk" wxt seq migqt zkqnc inlyexia `zi`ck ,llk dttg `lya dinwe`l `ki` Ð zexdhl ixiin oilegc

epiax yxit aeye .dl ibq ipeirae ,dilr exingd `l Ð dliaha dxicz zpdky itl :mzd yxtn `nrhe .dcpl dcp oia welgz `ly ,zwxeqe ztteg Ð zpdk dcp .zwxeqe

.`ifn exync ,`nrh :xn`we ,'ek "oinga `l` segz `l dy`" xn`wc ,lirl rnyn oke .dtitg `kilc sebd x`ya ixii` oilegc jde ,y`xa `l` `kiiy `l dtitgc :mz

`aa) "daexn" wxta opixn`c :di`x wgvi epiax `ian cere .`ed xry mewnac ,`ifn exync `nrh jiiy dtitg mewn lkac dpin rny Ð "dy`x segz `l" xn`w `lcne

edi` `z`e .xhwin `nlic ,`ziixe`cn Ð ipeirl :ipyne ?zexry edpip i`n ,'eke `ed `ziixe`cn :jixte ."zlaehe ztteg dy` `dzy" `xfrc zepwz xyr iab (`,at `nw

:dpin rny ,"xhwin `nlic" xn`wcne .dtitg owzei"yx mya yxtn dixny epiax axd xefgna la` .y`xd lv` dtitg dxkfed zenewn dnkae .y`xa dtitg `ki`c

."jeqi `le ugxi `l" `l` `kil mixtqd lka edine .segi `l df ixd Ð exya lr aezk mW didy ixd :(a,kw zay) "iazk lk" wxta opixn`ck ,dtitg jiiy sebd lkac¥

"?zxqg iwhyh ,zxqg icec ,zxqg icar" :dl xn`e ,`zelb yix ia dedc `caern "dlila zlaehe dlila ztteg dy`"c `idd` (a,fq) onwl iziincn :di`x iziin cere

mgdl :"zxqg icar" yxity ,di`x oi` Ð mz epiax yexitl edine .i`d ilek ira `l Ð y`xd ztitg eli`c .sebd lk uegxl mgdl min `iadl :"zxqg icar" yexit Ð

segl epiid ,zewxqn Ð "iwhyh" yxit dicrq epiaxe .ugxnd ziaa eilr ayil `qk `ede ,`fitc iwhyh `ed Ð "iwhyh"e ,mgdl oippevd dliahd in jezl lihdl min

.sebd lk setgl jixv `l` ,dyrn zeyrl oi` Ð oincn ep`y it lr s`e .`ziixe`cn y`xa enk ,`nlra ipeirl `l` ,seba dtitg jxhviy dii`x epl oi` jklid .y`xd

.["`dzye" ligznd xeac ipy wxt `nw `aa zetqez oiire] .eiykr sebd lk uegxl miypd lk bdpn okeàëéàzkxvda icin `kd ixiin `l Ð dliah dtitgl jenq ediipia

.dliah dtitgl jenq df oiprl jixv m` ,ibiltc xn`w uveg xac dilr `vnp m` dliahd xg` zelzl oiprl `l` ,dliah dtitgl jenqìò,opiqxb Ð qxg ilk iab

.oing jxevl qxg ilk my ievne zeidl libxy ,ze`vgxn zexifb dia jiiycäùàyxite "ltp ipeicxa xeni`" `kil `zydc ab lr s` :mixtqa aezk Ð lnpa leahz `l

,mina dilbx dkyky mind on dz`va Ð "ipeicxa xeni`" ,hih dilr `kil `zydc ab lr s`e .hih my ievn dry lk ,my zeidl zelibx zepitqdy iptn Ð "lnpa" :i"yx

`zirae ,my oiievn mc` ipa ik Ð "lnpa leahz `l" :l`ppg epiax yexitk d`xp mz epiaxle .hihd iptn odizgz zelvgn Ð jenqac "ixyz ineia ivtn" :inp yxite .ltpe

oixaer de`xi `ly zeripvl ,xdpa xcb oink zelvgn Ð "ivtn" yxite .`zirac meyn `nrh iedc ,`zliqc `inec iede .my oiievnd mc` ipan dyeay iptn zxdnne

."ltp ipeicxa xeni` Ð `kil `zydc ab lr s` .dliah dl dzlr `l Ð dlahe dpal liyaz dpzp" iab jenqa cr ,'ek "`kil `zydc ab lr s`" `kd opiqxb `le .oiaye

ineia ze`eewn :yxit l`ppg epiaxe .zeripv meyn Ð ivtn :yxit jexrae .dcixia ltpe ,dwlged oeyl :yxit l`ppg epiaxe .dcicp oeyl ,o"izlc ipya :mz epiax yxtne

la` .oraw seqale owwgy milka mdy ,zexdpd jezl oikyen zexepiv dnk ik :xnel yie ?jiiy dai`y dn :`ed dnize .jexra yxit oke ,oiae`yl yiigc meyn Ð oqip

Ð dafan afa xneg ,`ztqeza `ipzc :i"yx yxitck ,iyextl `kil miig min meyne .dligf jxc `le ,oxeay`a `l` oixdhn mpi`e ,dewnk oithepc :xwir i"yx yexit

.['ek] miig min oerh afdy
dpzp
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øúpa .ìBça àìå øúpa àì óBçz àì¯,óè÷îc íeMî Ÿ¨Ÿ©¤¤§Ÿ©©¤¤¦§¦§©
ìBçáe¯éøñîc íeMî:àáøc déîMî øîéîà øîàå .C ©¦§¦§¦©£©©¥¨¦§¥§¨¨

énça eléôàå ,ïðBöa àì ìáà ,ïénça àlà óBçz àì äMà¦¨Ÿ¨¤¨§©¦£¨Ÿ§¥©£¦§©¥
àì àîòè éàî ïðBö .änç¯íeMîéøéø÷c,eøLîeàééæî. ©¨¥©©£¨¨¦¦§¦¦©§©§¨

äMà àäzL Búéa CBúa íãà ãnìé íìBòì :àáø øîàå§¨©¨¨§¨§©¥¨¨§¥¤§¥¦¨
úéa :éáéúéî .íéna äéèî÷ úéa äçéãîíéèîwäúéáe §¦¨¥§¨¤¨©©¦¥¦¦¥©§¨¦¥

íéøúqäïéëéøö ïðéàúàéáì!íéî¯íéî úàéác éäð¯ ©§¨¦¥¨§¦¦§¦©©¦§¦§¦©©¦
íéî úàéáì éeàøä íB÷î ,ïðéòa àì¯.àøéæ éaøãk ,ïðéòa ¨¨¥©¨¨¨§¦©©¦¨¥©¦§©¦¥¨
äléáì éeàøä ìk :àøéæ éaø øîàc¯úákòî äléa ïéà §¨©©¦¥¨¨¨¨§¦¨¥¦¨§©¤¤

äléáì éeàø ïéàLå ,Ba¯øa ïéáø øîà .Ba úákòî äléa §¤¥¨§¦¨¦¨§©¤¤¨©¨¦©
äNòî :÷çöé éaø øîà ,àcà áøBúçôLaïéa õöBç íöò dì àöîðå ,äúìòå äìáhL éaø ìL ©©¨¨©©¦¦§¨©£¤§¦§¨¤©¦¤¨§¨§¨§¨§¦§¨¨¤¤¥¥

.úøçà äìéáè éaø dëéøöäå ,äépéLíà ,õöBç øác äéìò àöîðå äúìòå äìáè :àáø øîàå ¦¤¨§¦§¦¨©¦§¦¨©¤¤§¨©¨¨¨§¨§¨§¨§¦§¨¨¤¨¨¨¥¦
Ceîñäôéôçìäìáè¯äëéøö dðéàóBçìåàì íàå ,ìBaèìå¯àkéà .ìBaèìå óBçì äëéøö ¨©£¦¨¨§¨¥¨§¦¨¨§¦§§¦¨§¦¨¨§¦§¦¨

íBé BúBàa íà :éøîàcäôôçLäìáè¯åàì íàå ,ìBaèìå óBçì äëéøö dðéà¯óBçì äëéøö §¨§¦¦§¤¨§¨¨§¨¥¨§¦¨¨§¦§§¦¨§¦¨¨
:eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .ìBaèìåCîñîì,äìéáè äôéôçìóçéîìàîîéaìaèîìe.àéìéìa §¦§©¥©§¦¨¥©§§¦§©©£¦¨§¦¨§¥©¦¨¨§¦§©§¥§¨

ñøç éìk éab ìò ãBîòz àì äMà :àáø øîàìBaèúåéàî àîòè :øîéîì àðäk áø øáñ .¯ ¨©¨¨¦¨Ÿ©£©©¥§¦¤¤§¦§§©©¨£¨§¥©©£¨©
éab ìò àä ,úBàöçøî úøéæb íeMîàúìéñ¯íúä :àòcøäpî ïðç áø déì øîà .éîc øétL ¦§¥©¤§£¨¨©©¥¦§¨©¦¨¥£©¥©¨¨¦§©§§¨¨¨

éàî àîòè¯éîð àúìéñ ,úéòác íeMîàúéòaìBaèz àì äMà :÷çöé áø øa ìàeîL áø øîà . ©£¨©¦§¨¥¦§¨©¦§¥¨¨©©§¥©©¦§¨¦¨Ÿ¦§
ìîðá
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc - dcp(iying meil)

óBçz àì,dxry z` [setgz-]øúða àì,dpal dnc` oin -àìå Ÿ¨Ÿ§¤¤§Ÿ
óh÷îc íeMî ,øúða .ìBçazexryde ,xriyd z` wzpn `edy - §§¤¤¦¦§©¥

.uvege jazqdl zelelréøñîc íeMî ,ìBçáeCz` wiacn - §¦§©§¦
.uvege dfl df xriyd
:dtitg ipica sqep oicàì äMà ,àáøc déîMî øîénà øîàå§¨©©¥©¦§¥§¨¨¦¨Ÿ

å .ïðBöa àì ìáà ,ïénça àlà ,óBçzsetgl zi`yxénça eléôà ¨¤¨§©¦£¨Ÿ§¥§£¦§©¥
änç.[y`d-] xe`d ing `weec jixv oi`e ,ynya enngzdy min - ©¨

:oicd mrh z` `xnbd zxxan.àì àîòè éàî ,ïðBödaiyn ¥©©£¨Ÿ
:`xnbdàééæî [eøLî] (åøùîå) éøéø÷c íeMîmiywn mippevy - ¦¦§¦¥§¨©§¨

.dvivgl yeygl yie ,epnn xaer jelkld oi`e ,xriyd z`
:dliahd iptl mda xdfdl dkixv dy`dy mitqep mipicøîàå§¨©

L ,Búéa CBúa íãà ãnìé íìBòì ,àáødliahd iptläMà àäz ¨¨§¨§©¥¨¨§¥¤§¥¦¨
äéèî÷ úéa äçéãî,mixzqd ziae igyd zia -,íéîaxiqdl ick §¦¨¥§¨¤¨§©¦

.mivvegd mixacd z` myn
:`xnbd dywnéáéúéî,(d"n g"t) ze`eewna epipyíéèîwä úéa- ¥¦¥¥©§¨¦

dexrd ziae ,igyd ziaíéøúqä úéáemhegd jeze ofe`d jez oebk - ¥©§¨¦
,dpwif ly mihnw e` dtd jezeíéî úàéáì ïéëéøö ïðéàjixv oi` - ¥¨§¦¦§¦©©¦

lr citwdl oi` s` ,ok m`e .dliahd zrya min mdil` eribiy
.mina mgicdl yiy `ax xn` recne ,el` zenewna dvivg

:`xnbd zvxznïðéòa àì íéî úàéác éäðep` oi`y mpn` od - §¦§¦©©¦Ÿ¨¦©
,min mda e`eaiy mikixvïðéòa ,íéî úàéáì éeàøä íB÷îep` - ¨¨¨§¦©©¦¨¦©

didiy ick ,mivvegd mixacd lk z` epnn xiqdl yi jkle .mikixv
.min ea e`eaiy ie`x

àøéæ éaøãk,`xif iax xn`y enk -,àøéæ éaø øîàcz`ad iabl ¦§©¦¥¨§¨©©¦¥¨
,[ycwnd zial dgpn oaxwäléáì éeàøä ìkie`xy dgpn lk - ¨¨¨§¦¨

,cg` ilka zleq oexyr miyyn xzei da oi`y ,dllealäléa ïéà¥¦¨
,Ba úákòîdgpnd ,onyd mr zleqd z` lla `l m` elit`e §©¤¤

dy oeik ,dxyk.lladl die`x dgpnäléáì éeàø ïéàLådgpne - §¤¥¨§¦¨
oi`e ,oexyr miyyn xzei cg` ilka `iady iptn ,dlleal ozip `ly

,dti millap onyde zleqd,Ba úákòî äléaiptn ,dleqt ef dgpne ¦¨§©¤¤
jixv mewnd ,mixzqd ziaa dvivg iabl mb jke .[dlleal ozip `ly

.[lreta min z`ia jixv epi`y s` ,min z`ial ie`x zeidl
ie`x zeidl jixv mixzqd ziay ,`ax ixacl reiq d`ian `xnbd

:min z`ialäNòî ,÷çöé éaø øîà ,àcà áø øa ïéáø øîà̈©¨¦©©©¨¨©©¦¦§¨©£¤
äúìòå äìáhL ,éaø ìL BúçôLa,dzliahníöò dì àöîðå §¦§¨¤©¦¤¨§¨§¨§¨§¦§¨¨¤¤

úøçà äìéáè ,éaø dëéøöäå ,äépéL ïéa õöBçs`e .dvivg `ll ¥¥¦¤¨§¦§¦¨©¦§¦¨©¤¤
mewn lkn ,min ea e`eaiy jixv oi`e mixzqd zia `ed dtd llgy
dl dzlr `l ,min z`ial ie`x did `le dvivg ea dzidy oeik

.dliah
:dliahe dtitg oica ,`ax ly ztqep dreny d`ian `xnbdøîàå§¨©

,àáøy dy`äúìòå äìáè,dzliahn,õöBç øác äéìò àöîðå ¨¨¨§¨§¨§¨§¦§¨¨¤¨¨¨¥

,dliahd zrya dilr did df xac m` zrcei dpi`eêeîñ íà¦¨
,äìáè äôéôçìe ,uvegd xacd dilr `a dliahd xg`y i`cedðéà ©£¦¨¨§¨¥¨

äëéøö`lå óBçì`lìBaèì.ztqep mrt,åàì íàådlah `ly §¦¨¨§¦§§¦¨
`ny yegl yi ,axra dlahe meia dttg `l` ,dtitgl jenq

`id okle ,dliahd zrya xak dilr dzid dvivgd,óBçì äëéøö§¦¨¨
ìBaèìå.ztqep mrt §¦§

:`ax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéàxn` jky ¦¨§¨§¦
,`axäëéøö dðéà ,äìáè äôôçL íBé BúBàa íà`lå óBçì`l ¦§¤¨§¨¨§¨¥¨§¦¨¨§
ìBaèì.dtitgl jenq dzid `l dliahd m` elit` ,aey,åàì íàå ¦§§¦¨

,xg` meia dlahe cg` meia dttgy.ìBaèìå óBçì äëéøö§¦¨¨§¦§
:`xnbd zl`ey .zepeyld izy oia lcadd z` zxxan `xnbdéàî©

eäééðéa:`xnbd daiyn .zepeyld izy oiaCîñîì ,eäééðéa àkéà ¥©§¦¨¥©§§¦§©
äìéáè äôéôçìoeyld itly .dliahl dtitgd z` jenql - ©£¦¨§¦¨

epl ic ipyd oeyld itle ,dliahl dtitgd z` jenql yi ,oey`xd
mdipia yie .efl ef mkneql jixv oi`e ,dliahd meia didz dtitgdy

xzen m`d ,sqep lcadàéìéìa ìaèîìe àîîéa óçéîìsetgl - §¥©¦¨¨§¦§©§¥§¨
oeyld itly .dlild zligza cin leahle ,dlill jenq meid seqa
itl j` .dliahl dtitgd z` dknq ixdy ,ok zeyrl xzen oey`xd
eze`a opi` dliahde dtitgd ixdy ,z`f zeyrl oi` ,ipyd oeyld

.mei
:dliah oica `ax ly ztqep dreny d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

z àì äMàãBîò,dliahd zrya.ìBaèúå ñøç éìk éab ìò ¦¨Ÿ©£©©¥§¦¤¤§¦§
:enrh z` `xnbd zx`anøîéîì àðäk áø øáñ,[xnel-]àîòè ¨©©©£¨§¥©©£¨

úBàöçøî úøéæb íeMî ,éàî,ze`vgxna elahiy yygn dxifb - ©¦§¥©¤§£¨
oweznd dpan-] ze`ahvi` lr ayil jxc ugxnd ziaay iptn
iab lr elahi m`e ,qxg ilkl zenecd ,dnc`n zeieyrd [daiyil
enk dliren ugxn ziaa dliahy exn`iy yeygl yi ,qxg ilk
ilk iab lr `l` leahl xeqi` oi`y ,`pdk ax jiynn df itl .dewn

.ugxnay ze`ahv`l dnec `edy ,qxgàäleahl la` -éab ìò ¨©©¥
àzìéñze`ahv`l dnec dpi`y ,[dagx ur zkizg ,zrwa-] ¦§¨

,ugxnayéîc øétLleahl jk ici lr ekyni `ly iptn ,xzen - ©¦¨¥
.ugxna

:`xnbd dgecàòcøäpî ïðç áø déì øîà,`pdk axlàîòè íúä ¨©¥©¨¨¦§©§§¨¨¨©£¨
,éàî`l` ze`vgxn zxifb iptn `làúéòác íeMîdy`dy - ©¦¦§¦¨

epi` ok iptne ,ilkd iab lrn letz `ly ,dliahd zrya zcget
iab lr df mrh itle .ie`xk zlaehàzìéñ[ur zrwa-]àúéòa énð ¦§¨©¦§¦¨

mb leahl xeq`l yi jkle ,ie`xk zlaeh dpi`e z`xiizn `id mb -
.ur zrwa lr zcnera

:dliah ipica sqep oic d`ian `xnbdáø øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©©
ìBaèz àì äMà ,÷çöé¦§¨¦¨Ÿ¦§
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xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc - dcp(iyiy meil)

ìîpadar hih zelrn zepitqde ,my zexver zepitqdy mewn - ©¨¨
`ny dleqt dzliah ,lnpa dlah m` ,carica s`e .dliaha uvegd

e .dvivg dilr dzidàkéì àzLäc áb ìò óàixg` ,eiykry s`e - ©©©§©§¨¥¨
,hih dilr oi` ,dliahdìôð éðBicøa øîéàxnele yeygl yi - ¥©©§¦¥¨©

dziilra dilbx z` dkykyyke ,dilr hihd did dliahd zryay
.dilrn hihd ltp ,mindn

,rwxwdn raepd ,oirna dliahdy (h"t ipiny) mipdk zxeza epipy
in ea mitq`py ,dewna dliahd j` .milgef eininyk zxdhn
miqpekn mdyk wx `l` ,milgef mindyk zxdhn dpi` ,minyb
oirnk oilgefd' ,(d"n d"t) ze`eewn zkqna epipye .cg` mewna
,oirnk mpic zexdpay milgefd mind ,xnelk .'dewnk oithepde
in e` minyb in mdy] mixddn mithepd minde ,dligfa mixdhne
m` j` .dligfa mixdhn mpi`e dewnk md ixd ,[mibly zxytd
miigd mindn md eay mind aex m` ,xdpd ina minyb in eaxrzd
dliahd ,minyb inn mind aex m`e ,dxyk dliahd ,driap in mdy

.dleqt
yiy zeyygd iptn l`eny ly eia` dyr dn ,zx`an `xnbd

:zexdpa dliahadéúðáì ãáò ìàeîLc deáàeizepal dyr - £©¦§¥¨©¦§¨¥
úBàåå÷îmiqpekn minïñéð éîBéasxegd ini xg` -gipn did `le , ¦§¨§¥¦¨

yie ,minyb inn daxzn xdpd oqip iniay iptn ,xdpa leahl mdl
mixdhn mpi`y ,minyb in md xdpa mind aex `ny yeygl

.[dligfaåmdl dyr okéötîmipw ly ze`lvgn -éøLz éîBéa §©¨¥§¥¦§¥
.[xdpa dliahd zrya mdilr ecnriy ick ,uiwd ini xg` mdy
in lr miaexn driapd iny itl ,xdpa leahl xzen ixyz iniay
uvegd dar hih xdpa yiy oeik j` ,milgefa mixdhne minybd
`l hihdy ick ,mind jeza mgipde ze`lvgn odl dyr ,dliaha

.[odilbxa waci
:dliahd ipica sqep oic d`ian `xnbd,áø øîà ìãéb áø øîà̈©©¦©¨©©

dliahl dtitgd oiae ,leahl ick dnvr dttgy dy`däðúð̈§¨
å ,dðáì ìéLázjk xg`äúìòå ,äìáè,deewndn d`vi -àì ©§¦¦§¨§¨§¨§¨§¨Ÿ

äúìòdlired `l -àzLäc áb ìò óà .äìéáè dì,eiykry - ¨§¨¨§¦¨©©©§©§¨
,dliahd xg`làkéì,dvivg dilr `vnp oi` -ìôð éðBicøa øîéà ¥¨¥©©§¦¥¨©

z` dkykyyke ,dvivg dilr did dliahd zryay xnel yi -
.dvivgd dltp ,mindn dziilra dilbx

:dvivg zeklda mipic dnk d`ian `xnbdéðä ,àaà øa éîø øîà̈©¨¦©©¨¨¥
àzìéñeëc écáø,mcd zfwdn mixvepy ,mirvtd mze` -àúìz ãò ¦§¥§¦§¨©§¨¨
éöééç àì éîBémpi` ,dfwdd zryn mini dyly exary cr - ¥Ÿ¨§¦

.xyad sebk `ed ixde ,sebl xaegne jx oiicr mclby iptn ,mivveg
,éöééç ,Cìéàå ïàkîsebk epi`e ,sebdn cxtpe yai mclby iptn ¦¨§¥©¨§¦

.[xyad
ïéòaL óeìôì ,àá÷eò øî øîàiptn oira uawzny ,oird z`ev - ¨©©§¨¦§¤¨©¦

`ed m` ,ilegd,õöBç Bðéà ,çìm`e .eilr citwn mc` oi`y itl ©¥¥

`ed,õöBç ,Láé.[eilr citwn mc`y iptn,Láé àø÷ð éúîéà ¨¥¥¥¨©¦§¨¨¥
÷øéì ìéçúnL äòMî.ezeyai aexn ,[wexi zeidl-] ¦¨¨¤©§¦¦Ÿ
ìBçk ,ìàeîL øîàmipira migipny rav -Bðéà ,ïéòä CBúaL ¨©§¥§¤§¨©¦¥

,õöBçlegk .ea dvex daxc`e ,eilr citwdl jxc oi`y iptnìòL ¥¤©
,õöBç ,ïéòä éab.exiardle eilr citwdl jxcy iptnäéðéò eéä íà ©¥¨©¦¥¦¨¥¤¨

úBçøBt,xicz dipir z` znvere zgzet `idy -éab ìò eléôà §£¦©©¥
,õöBç Bðéà ïéòäkd z` xiarn oird cepcpy iptnlr ar epi`e leg ¨©¦¥¥

.uevgiy zeynn my x`yp `le ,oird iab
øúBéa äéðéò äîöò Bà ,øúBéa äéðéò äçút ,ïðçBé éaø øîàzrya ¨©©¦¨¨¨§¨¥¤¨§¥¨§¨¥¤¨§¥

,dliahd,äìéáè dì äúìò àìef ixd xzeia dgztyky iptn Ÿ¨§¨¨§¦¨
.dhnl dvivg ef ixd xzeia dnvryke ,dlrnl dvivg

zeidl mikixv dixzq ziae dy`d ihnwy ,x`azd (:eq) lirl
j` .lreta min mda e`eaiy jixv oi` j` ,min z`ial miie`x
zx`an `xnbd .lreta `eal mind mikixv ,day miielbd zenewna
:ie`xk mind da e`eaiy ick ,dliahd zrya dy`d cenrz cvik

dúìéãb Cøc àlà ìBaèz àì äMàä ,Lé÷ì Léø øîà,xnelk - ¨©¥¨¦¨¦¨Ÿ¦§¤¨¤¤§¦¨¨
f`y ,dfa df diweye dilbx `le ,dxya lr dizerexf wegcz `ly
`l` .min z`ia mikixvy ,miielbd zenewnl ribdln mirpnp mind
da yi ef dcinra mby s`e .cinz dyeniye dzkild jxck cenrz
zia mdy ,mhytl dkixv dpi` ,mind mdil` miribn oi`y mihnw

.min z`ia mikixv mpi`y ,mixzqd
jelidd jxca dqekny mewndy ,eixacl di`x `ian yiwl yix

:mixzqd zia `ed ,libxd yeniydeïðúãk,(c"n a"t) mirbp zkqna §¦§©
ziaa rbpd m`e ,odkl eze`xdl jixvy zrxv rbp el yiy in iabl

,dpynd zx`an jk lre .`nhn epi` mixzqdäàøð Léàäodkd l` ¨¦¦§¤
íéúéæ ÷ñBîe ,øãBòkexypy ixg` rwxwdn mizif hwln-] §¥¥¥¦

odkl erbp z` ze`xdl eilr ,igyd ziaa rbpd m`y .[oli`dn¦
eizerexf diabn xcerdy jxck dlrnl zedaben eizerexfyk
m`e .i`cn xzei eizerexf diabdl jixv epi`e ,xcrnd z` diabdl
dgey `edyk erbp z` odkl ze`xdl eilr ,dexrd ziaa erbp
odkdy dne .rwxwdn mizif hwlnd mc` dgeyy jxck ,[stekzn-]
diabdl jixv yi`d oi`e ,mixzqd zia `ed ,el` mipte`a d`ex epi`

.xzei zegyl e` ,xzei eizerexfäMà,rbp dl yiyúàøðodkl ¦¨¦§¥
,úâøBàk.igyd ziaa rbpd m`åzttek `id dexrd ziaa rbpd m` §¤¤§

dnvr z`dða úà ä÷éðîë. §¥¦¨¤§¨
yeniyd jxca mi`xp mpi`y zenewndy ,micnl ep` ef dpynn
dy`l yiy ,dcp zliahl cenll yi o`kne .mixzqd zia md ,libxd
mpi`y zenewnd mze` lkl min eribi jkae ,dzlicb jxck leahl

.[mixzqd zia
:zevveg md m` ,zexeywd zexry oic zx`an `xnbdäaø øîà̈©©¨

äøeL÷ úçà àîéð ,àðeä áø øa,dnvra dxeywd zg` dxry - ©©¨¦¨©©§¨
,úööBç.min ea qpkp `le wcedn dly xywdy iptn ¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc - dcp(iriax meil)

.i`ny ziak ixnblea ezrclúéáå éànL úéa ïéaL úBiàø øàL§¨§¦¤¥¥©©¥
ìläonfd jez dz`x `l` ,eixg`l onfd jezn drty `l m` - ¦¥

zia epzpy onfd xg`l dz`x aeye ,dnc wqte ,i`ny zia epzpy
lld ziay ,lld zia epzpy onfd jeza df did oiicre ,i`ny
lka mi`nhn i`ny ziae ,onfd jeza `edy oeik oipr lka mixdhn

xne` xi`n iax dfa ,onfd xg`l `edy itl oipräàøî øçà Clä©¥©©©§¥
,íéîãiptn ,enrhe .d`nh `id m` reawl xyt` mcd d`xn itly ¨¦

íépeLî íéîã äàøî ,øîBà øéàî éaø äéäL[mipey-],äfî äæ ïä ¤¨¨©¦¥¦¥©§¥¨¦§¦¥¤¦¤
.mileza mcl dcp mc oia oigadl xyt`e

:`ziixad zx`anãöék.mileza mcl dcp mc oia mipiganäcð íc ¥©©¦¨
íBãà Bðéà íéìeúa íc ,íBãà.jk lkíeäéæ ,äcð ícz` mdfn - ¨©§¦¥¨©¦¨¦

eli`e ,ea yenyna cidïî àa äcð íc .íeäéæ Bðéà ,íéìeúa íc©§¦¥¦©¦¨¨¦
øB÷näe ,mgxd -.ïéããvä ïî àa íéìeúa íc ©¨©§¦¨¦©§¨¦

:mincd d`xn zwicaa minkg zrc zx`an `xnbd÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨
íéîëç ìáà ,øéàî éaø éøác Bæ ,ïðçBé éaø øîà éñBé éaø øa©©¦¥¨©©¦¨¨¦§¥©¦¥¦£¨£¨¦

ïä úçà íéîã äàøî ìk ,íéøîBàm` mcd d`xn itl reawl oi`e §¦¨©§¥¨¦©©¥
.mileza mc e` dcp mc `ed

mc dz`xe dlral dxedh dzidy dy`,yinyzd zngn mgxdn
zngn mc d`ex zeidl dwfged `id minrtl ,z`f caln .z`nhp
ef mrta mb `ny yygn ztqep mrt ynyl dilr exq`e ,yinyz
cvik zx`an `xnbd .dcp lrea `vnpe ,yinyz zrya mc d`xz

:dzpwz dne ,yinyz zngn d`exa zwfgen ziyrp dy`ïðaø eðz̈©¨¨
dleza dpi`y dy`LéîLz úîçî íc äàBøä,zg` mrtdpi` ¨¨¨¥£©©§¦

okl .jk iptn zxq`p.úéLéìLe äiðLe äðBLàø íòt úLnLî§©¤¤©©¦¨§¦¨§¦¦
Cìéàå ïàkî,minrtd yly lka dz`xy ixg`LnLz àì- ¦¨§¥©Ÿ§©¥

,ynyl dxeq`LøâúzL ãò©¤¦§¨¥
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המשך ביאור למס' נדה ליום רביעי עמ' ב



קמז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc - dcp(iriax meil)

.i`ny ziak ixnblea ezrclúéáå éànL úéa ïéaL úBiàø øàL§¨§¦¤¥¥©©¥
ìläonfd jez dz`x `l` ,eixg`l onfd jezn drty `l m` - ¦¥

zia epzpy onfd xg`l dz`x aeye ,dnc wqte ,i`ny zia epzpy
lld ziay ,lld zia epzpy onfd jeza df did oiicre ,i`ny
lka mi`nhn i`ny ziae ,onfd jeza `edy oeik oipr lka mixdhn

xne` xi`n iax dfa ,onfd xg`l `edy itl oipräàøî øçà Clä©¥©©©§¥
,íéîãiptn ,enrhe .d`nh `id m` reawl xyt` mcd d`xn itly ¨¦

íépeLî íéîã äàøî ,øîBà øéàî éaø äéäL[mipey-],äfî äæ ïä ¤¨¨©¦¥¦¥©§¥¨¦§¦¥¤¦¤
.mileza mcl dcp mc oia oigadl xyt`e

:`ziixad zx`anãöék.mileza mcl dcp mc oia mipiganäcð íc ¥©©¦¨
íBãà Bðéà íéìeúa íc ,íBãà.jk lkíeäéæ ,äcð ícz` mdfn - ¨©§¦¥¨©¦¨¦

eli`e ,ea yenyna cidïî àa äcð íc .íeäéæ Bðéà ,íéìeúa íc©§¦¥¦©¦¨¨¦
øB÷näe ,mgxd -.ïéããvä ïî àa íéìeúa íc ©¨©§¦¨¦©§¨¦

:mincd d`xn zwicaa minkg zrc zx`an `xnbd÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨
íéîëç ìáà ,øéàî éaø éøác Bæ ,ïðçBé éaø øîà éñBé éaø øa©©¦¥¨©©¦¨¨¦§¥©¦¥¦£¨£¨¦

ïä úçà íéîã äàøî ìk ,íéøîBàm` mcd d`xn itl reawl oi`e §¦¨©§¥¨¦©©¥
.mileza mc e` dcp mc `ed

mc dz`xe dlral dxedh dzidy dy`,yinyzd zngn mgxdn
zngn mc d`ex zeidl dwfged `id minrtl ,z`f caln .z`nhp
ef mrta mb `ny yygn ztqep mrt ynyl dilr exq`e ,yinyz
cvik zx`an `xnbd .dcp lrea `vnpe ,yinyz zrya mc d`xz

:dzpwz dne ,yinyz zngn d`exa zwfgen ziyrp dy`ïðaø eðz̈©¨¨
dleza dpi`y dy`LéîLz úîçî íc äàBøä,zg` mrtdpi` ¨¨¨¥£©©§¦

okl .jk iptn zxq`p.úéLéìLe äiðLe äðBLàø íòt úLnLî§©¤¤©©¦¨§¦¨§¦¦
Cìéàå ïàkî,minrtd yly lka dz`xy ixg`LnLz àì- ¦¨§¥©Ÿ§©¥

,ynyl dxeq`LøâúzL ãò©¤¦§¨¥
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oifge` mipy` cenr fq sc ± oey`x wxtzereay

ìîðáÐ1.uvege ,hih zelrny ,zerawp zepitqdy mewn ,e"hxetìôð éðåéãøáÐ

,jeykiy oeyl `edy d`xpe ,epeyl rcei ipi` Ð "ipeicxa" .dilrn hihd

.ltp dz`va mina dilbx dkykyykyïñéð éîéá úåàåå÷î.oiqpekn min dewn Ð

minybn minybd zenia mind eaxy itl Ð xdpa zelaeh opi`e`ny yiige ,eltpy

:mipdk zxeza `ipze .oilgefd lr oithep eaxi

xdhn dewn s` ,oilgefa xdhn oirn dn

jxc oiqpekna oiliahny ,xnelk .oilgefa

cenlz Ð dewna egpe eewpy mcew ozligf

,oilgefa xdhn oirn :"oirn j`" xnel

"oxeay`" edne .oxeay`a xdhn dewnde?
`l` miqpekna oiliahn oi`c .iniiwe eewc

opze .ozligfn egpe mdieewnl eewpyn

oilgefd" :(d dpyn d wxt) ze`eewn zkqna

Ð zexdpay oilgef ,xnelk ."oirnk Ð

oithepd mine ."dewnk Ð oithepde" .oirnk

mixdhn oi`e ,dewnk od ixd ,mixddn

lr xdpd daxzpy oqip inia ,jklid .dligfa

lr eay oithep eax `ny yiig Ð minyb ici

,oilgef elhae ,eay miigoixdhn oi`ez`

zexdpd lke .dligf jxc oda laehd `nhd

edl ciar jkitl Ð oilgefe mikled od mlerl

:miyxtn yi .ekeza leahl oxeay`a dewn

,`id `zlin e`le Ð dafl miig min opirac

afdy ,dafan afa xneg :`ztqeza `ipzc

.'ek miig min oerhéøùú éîåéá éöôîåÐ

iptn la` .oiaexn oilgefdy ,xdpa oilaehy

.odilr zexaery xdpa zelvgn ozep ,hihd zvivgéãáøÐ2.h"xehpietàúìéñåë
Ð3.clb zelrdl mc zfwd ly zekn ly okxce ,`"neltéîåé àúìújx oclb Ð

.iviig `le ,xyad sebk iede ,xaegneóåìôìÐ.`"civwúåçøåôznvere zgzet Ð

,oird ab lr ar epi`e ,ezxiarn dzgixty itl Ð uveg epi` .jk oiae jk oia xicz

.uveg epi`e ,legkd z` zglgln drncdy .zernec :`pixg` `pyil .ynn ea oi`e

øúåéá äéðéò äçúô.dlrnl dvivg `ied Ðøúåéá äéðéò äîöòdvivg `ied Ð

.dhnläúìéãâ êøãë àìà ìåáèú àì,dxya lr dizerexf wgcz `l ,xnelk Ð

,henwe dqkpy dne .cinz dyenye dzkild jxck `l` ,dfa df diweye dilbx `le

`l` ,dixzqe dihnw zia hytl dkixv dpi`e .ol ztki` `l Ð ea oi`a min oi`e

.cinz okxckïðúãëaizkc ,mixzqd zia aezkd oda xdihy ,mirbp zii`x iab Ð

wqenke xcerk odkl erbp d`xn yi`d :opze ,"odkd ipir d`xn lkl" (bi `xwie)

.miziføãåòëziaa rbp el yi m`c .dexrd ziaa Ð mizif wqenke ,igyd ziaa Ð

epi`e diabny xcerk `l` ,eze`xdl i`cn xzei eizerexf diabdl jixv oi` Ð igyd

ziaae .xedh Ð ze`xl lkei `l m`e ,d`xi Ð ze`xl odk lkeiy dne .envr qp`n

on exypy xg` mizif wqenk `l` ,i`cn xzei geyle sekl jixv oi` Ð dexrd

.ux`d lr ohwlne oli`dúéàøð äùàäå.drbpa odkl Ðúâøåàë,igyd ziaa Ð

.dpa z` dwipnk dnvr zttek `id Ð dexrd ziaa m`eúçà àîéð`wcdin Ð

.zvvege ,xity
ùìù

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

äðúðdpi`y ,zxg` `xnin cer aezk l`ppg epiax yexita Ð dpal liyaz

dl dzlr `l Ð zlaehe dpa z` zlytn" :`id efe ,eply mixtqa daezk

dicba eid `le dnexr `ide ,dixeg`l Ð "dpa z` zlytn" :yxtl yie ."dliah

`veike hih `wepic dilr ded `ny opiyiigc Ð dliah dl dzlr `l .dlahe ,dilr

drci `le ,dzliaha uvege ,en`a wacpe ,ea

icin `kilc `zyd dl opifgc ab lr s` .dl

dliahd on dziilra `nlc opiyiig Ð dilr

,dcixi jxc ltpe wlged Ð "ipeicxa ltp"

dzidy :xnel jixve .l`ppg epiax yexitk

,jenqa dzliah iptl elit` dpa zlytn

.dzliaha `wec e`le

óåìôìÐ uveg yai uveg epi` gl oiray

iptn ,oird jezay `wecc

ezgipn epi`e ezglgln oiray drncdy

gl elit` ,oirl ueg seltl la` .yai zeidl

wxt ze`eewn zkqna rnyn ikde .uveg Ð

ipzw "oivveg el`" iabc (a dpyn) iriyz

"oivveg oi`y" iabe ,"oirl uegy seltl"

gl oia biltn `le ,"oiray seltl" ipzw

,epiide .oird jezl oirl ueg oia `l` yail

zgzy d`eve .uveg inp oira Ð yaic gla

opzc `de .uveg Ð dyai oxetvdmzd

oivveg oi`y el`e" iab ze`eewn zkqna

d`eve xyad lry d`ev ikelkl :dliaha

ixiin Ð "(zlclecnd oxetve) oxetvd zgzy

ikelklc `inec ,glai`c .xyad lry d`ev

lry d`ev iclb" ipzw "oivveg el`e" iab lirlc :cere ?iviig `l i`n` ,yaia

."oxetvd zgzy wvae dxya

äçúô,zlaehd dy` lkl cenll yi jkl Ð xzeia dipir dnvr e` xzeia dipir

`lc i"yx yexitl ,xzeia dipir mivrz `le ,dipir gztze leahz `ly

,dit geztl dcnll jixv ,miyexitd lkle ."zexdhl" `zrny ipdc jenqa opiqxb

z`ial ie`x `diy opira mixzqd zia lkc lirl opixn`ck .min z`ial ie`x `diy

iax dkixvde ,dipiy oia mvr `vnpe dlahy ,iax ly ezgtyn inp iziine .min

dpzpy dcp :(d dpyn) ipiny wxta ze`eewn zkqna `icda inp opze .zxg` dliah

xry dpzp .dwex ab` d`nh la` ,dz`nehn dxdh Ð dlahe dcxi ,dita zern

wigxdl dcnll jixv mbe .dlah `l eli`k Ð dizezty dvnw ,dici dvtw ,dita

zvw ccd zdabd oiprl ,dpa z` dwipnke zbxe`k :jenqa opixn`ck ,zvw dizekxi

.dfgd lrnäçúôzvwnae l`ppg epiax yexita aezk df xg` Ð 'ek dipir

dlral la` ,zexdhl Ð ipd xnzi` ikc .`zzrny ipd lkk `zkld zile" mixtqd

daeyzae ."dzlicb jxc `l` leahz `l dy` :yiwl yix xn`c `d ik .dxedh Ð

xn`c `d ik ,dxedh Ð dlral la`" xn`wc `cg opiqxb `lc i"yx azk zg`

axce axc `zzrny ipd lkc :cere ?lirlc jpdl yiwl yix oipr dn ,"yiwl yix

ipalc wgec edfe .oikixv eid onewn jxevle ,laaa eid oleke ,`ng xa inxe lcib

:cere !laaa ze`eewn dizpal carc l`enyc dea`c :cere !oixacn eid l`xyi ux`

leahz `l dy` ,qxg ilk lr cenrz `l dy`" ,edpihwp dawp oeyla edlekc

dliaha uvegy xac lk :(a ,fn zenai) "ulegd" wxta `ipzc :cere !"dy`" mrt lka xikfdl jixv did `l ,did zexdhl i`e Ð "dipir dgzt ,dpal liyaz dpzp ,lnpa

:xn`w ikde .xzide xeqi` zliaha ixii`c xxgeyn care xbc `inec :cere !?dcp hwpc `py i`n Ð zexdhl i`c .dlral dcp ,epiide .dcpae xxgeyn carae xba uveg Ð

epiax la` .dlral dcp zliaha eiykr zebdep `zzrny jdc zexneg lkc :ezaeyza i"yx yxit oke .xzide xeqi` zliaha uveg Ð dxdhe d`neh zliaha uvegd lk

`l mixzqd ziac opixn` lirlc ,wlgl jixv oke .dicrq ax yxity dcp zekldae zelecb zeklde l`ppg epiax yexita inp `zi`e ,mixtqd zqxibk d`xpy yxit mz

,zexdhl `idd i`ce `l` !min z`ia `ira ,`nl` Ð "dy`ay mixzqd zia" aygne ,"mc`a oivveg el`e" iab (a dpyn) ze`eewn zkqnc iriyz wxtae ,min z`ia `ira

jxc oky .dlra oiprl ivvgc ze`eewnc iriyz wxtc zevivg ipd` ,`niiw dcpae 'ek xba uveg dliaha uvegy lkc (a,fn zenai) "ulegd"c jde .dlral Ð oizrnyae

jezay seltl :iriyz wxta ipzwc .dpynd on xzei zexingny ,seltle `caixe zlytne ivtne lnpe `zliqe qxg ilkc ixneg jpd la` .dpynd lr cenrl `ziixad

yixc `xneg jda `l` ,ediizeek `zklid zil Ð ixneg jpd lkae dnvre dipir dgzte `zliqae .biltn `lcn ,uveg epi` yai oia gl oia :rnyne .uveg epi` Ð oird

oirl uegy .oiray seltl oic inp ipzw ,zexdhl iwenc ,uveg dy`ay mixzqd ziac iriyz wxtc dpyn jdc :mz epiax yexitl dyw edine .dlral elit` `zi`c ,yiwl

"dliaha uvegy xac lke" "ulegd"c jdc yexit oke .dlral dl miwen `dc .uveg epi` oird jezay ,uveg Ðzian dywdy dne .dlral ixii`c zexdhc dpyn` `niiw

`aa jda mrh ozil jixve .oizrnyk epiide ,yi`ay mixzqd zia aiyg `w "oivveg oi`y el`e" iab `tiqac ,icin dyw `l Ð ze`eewnc oizipznl oizrnyc mixzqd

`wec ixii` ,oiray seltle .dy` oiae yi` oia biltn `w dfae .yi`d `le zctwn dy`dy ,mixzqd zia yiy :d`xpe ?dy`ce yi`c mixzqd zia oia yi welig dn :dteb

.izyxitck ,glaä÷éðîëå"odkd ipir d`xn lkl" :`ipz ikde .lirl ziyixtck ,ccd iab dl ipz mipdk zxezac :d`xp oi`e .dexrd zia oiprl :i"yx yxit Ð dpa z`

Ð dpa z` dwipn ,dpa z` dwipnke zbxe`k dy`de .oigiyd oia Ð wqenke ,mixzqd ziaa Ð xcerk ,'ek wqenke xcerk d`xp yi`d :exn` o`kn .mixzqd zial hxt Ð

.mixzqd zia oiprl ,zt zkxerk :yexit Ð "zkxerk" inp opz (c dpyn) mirbpc ipy wxtae .zil`nyd cia Ð ozyt deehk :xne` iax .zipnid cia Ð zbxe`k ,ccd zgz
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ìîpaàkéì àzLäc áb ìò óà ,¯øîéàéðBéãøa.ìôð ©¨¨©©©§¨§¨¥¨¥©§©§¥§©
éötîe ,ïñéð éîBéa úBàåå÷î déúðáì ãáò ìàeîLc deáà£¦§¥£©¦§¨¥¦§¨§¥¦¨©§¥
ìéLáz äðúð :áø øîà ,ìcéb áø øîà .éøLz éîBéa§¥¦§¥¨©©¦¥¨©©¨§¨©§¦

äúìòå äìáèå dðáì¯ìò óà ,äìéáè dì äúìò àì ¦§¨§¨§¨§¨§¨Ÿ¨§¨¨§¦¨©©
àkéì àzLäc áb¯øa éîø øîà .ìôð éðBéãøa øîéà ©§¨§¨¥¨¥©§©§¥§©£©¨¦©

éðä :àaàéãáøéîBé àúìz ãò ,àúìéñeëc¯àìéöééç, ©¨¨¥¨§¥§¦§¨©§¨¨¥¨¨§¦
Cìéàå ïàkî¯:àá÷eò øî øîà .éöééçóeìôì,ïéòaL ¦¨§¥¨¨§¦£©¨§¨¦§¤¨©¦

çì¯Láé ,õöBç Bðéà¯Láé àø÷ð éúîéà .õöBç¯ ©¥¥¨¥¥¥¨©¦§¨¨¥
:ìàeîL øîà .÷øéì ìéçúnL äòMîìBçkCBúaLïéòä ¦¨¨¤©§¦¦©¨©§¥¨¤§¨©¦

¯.õöBç BðéàìòLåïéòä éab¯äéðéò eéä íà .õöBç ¥¥§¤©©¥¨©¦¥¦¨¥¤¨
úBçøBt¯éaø øîà .õöBç Bðéà ïéòä éab ìò eléôà §£¦©©¥¨©¦¥¥¨©©¦

øúBéa äéðéò äîöò Bà ,øúBéa äéðéò äçút :ïðçBé¯ ¨¨¨§¨¥¤¨§¥¨§¨¥¤¨§¥
àì äMàä :Lé÷ì Léø øîà .äìéáè dì äúìò àìŸ¨§¨¨§¦¨¨©¥¨¦¨¦¨Ÿ

ìBaèzCøc àlàdúìéãbäàøð Léàä :ïðúãk .øãBòk ¦§¤¨¤¤§¦¨¨§¦§©¨¦¦§¤§¥
äMà ,íéúéæ ÷ñBîeúàøðúâøBàkä÷éðîëe.dða úà ¥¥¦¦¨¦§¥§¤¤§¥¦¨¤§¨

äøeL÷ úçà àîéð :àðeä áø øa äaø øîà¯,úööBç ¨©©¨©©¨¦¨©©§¨¤¤
ùìù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

נדה.  פרק עשירי - תינוקת דף סז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות



xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc - dcp(iyiy meil)

ìLL,cgi zexeywd zexry,úBööBç ïðéàdyw xriydy iptn ¨Ÿ¥¨§
.xywa miqpkp minde ,wcdzn epi`eïðçBé éaøå .òãBé éðéà ,íézL§©¦¥¦¥©§©¦¨¨

eðì ïéà eðà ,øîàuevgiyàlàdxryúçàdxeywdizy la` , ¨©¨¥¨¤¨©©
.zevveg opi` zexeywd zexry

:xrya dvivg oic x`al dkiynn `xnbdøác ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨§©
äøBz,ipiqn dynl dkld -Baeø,zg` zg` xeywd exry aex - ¨
mbeämc`Bðéà ,åéìò ãét÷î Bðéàå ,Baeø .õöBç ,åéìò ãét÷n ¨©§¦¨¨¥§¥©§¦¨¨¥

õöBç.dxezd oneøæâåminkgãét÷î BðéàL Baeø ìò,uevgiy ¥§¨§©¤¥©§¦
å .ãét÷nä Baeø íeMîokBaeø íeMî ,ãét÷nä Bèeòéî ìò eøæâ ¦©©§¦§¨§©¦©©§¦¦

.ãét÷nä:`xnbd zl`eyénð øBæâìå[mb xefbpe-]BðéàL Bèeòéî ìò ©©§¦§¦§©¦©¦¤¥
ãét÷î,uevgiy.ãét÷nä Bèeòéî íeMîdaiyn:`xnbdàéä ©§¦¦¦©©§¦¦

äøæâì äøæb øBæâðå íe÷éð ïðàå ,äøæb dôeb. ¨§¥¨§£©¥§¦§§¥¨¦§¥¨
z`nhpe ,dcp `id ixd ,dzqe zligza mc d`exd dy` ,dxez oicn
mei dz`x m` oia okl ,miiwp dray dkixv dpi`e .mini drayl
zligzn mini dray d`nh ,mini dnk dz`x m` oiae ,cg`

.iriayd meid seq iptl mc ze`xln weqtzy calae .dzii`x
mini xyr cg` miligzn ,'dcp ini' mi`xwpy el` mini dray ixg`
dilr ,miinei e` cg` mei wx mc mda dz`x m`e .daifl miie`xd
dz`x m` la` .zlaehe ,mcn iwp ,sqep mei di`xd ixg` oizndl
miiwp mitevx mini dray oizndl dilr ,mitevx mini dyly mda

.zlaehe ,mcn
:dlila e` meia zlaeh dcp m`d zx`an `xnbdäcð ,áø øîà̈©©¦¨
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.ipiqn dynl dkld Ð oivigne oivivg oixeriyåáåø.zg` zg` xeyw exry aex Ð

äðîæá.miiwp dray dxtq `ly ,ixiinw `ziixe`c dcpae ,iriaya ÐäìéìáÐ

.dray lk dzcpa `dz dzcpa Ð "didz" (eh `xwie) da aizkcäðîæá àìùÐ

.ipinyaäúá êøñ íåùîzbdepy Ð

`iz`e ,dpnfa elit`e ,meia leahl dixg`

`ed ipinya dn`c drci `le .zxk icil

.meia dlahcéàìåáàmiebe ,xird ixrey Ð

eid zexrn ly mipipa :`pixg` `pyil .od

Ð my letz m`e ,dliahd zia jxca

.okzqzåäðéåù úåáæ ÷ôñdcp elit`y Ð

onvr lr exingdc ,miiwp dray zxteq

.`xif iaxckàîîéá äìáèéì,drayc Ð

dzliah mei ixd Ð `id dcp m` :jytp dnn

Ð `id daf m`e ,dzii`xl drayn xzei

.meia daf zlaehdyrn xg`dxtqy oeik Ð

.dliah ici lr xdhz ,iriay ly meid zvwn
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,zay axra ztteg Ð zay i`vena dzliah

xg` aeh mei i`vena dzliah ribd m`e
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.aeh meia segl xyt` `l `dc ,zayïëù
ïðéøîà àì,leg mei lila zlaehc `kid Ð

,lenz`n segl dxeq` Ð meid segl dlekiy
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xity `tiig `l Ð dzliahl zxdnny?
èå÷éàã.leahl dzvx `le ,dhhw oeyl Ð
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.eid cg` xeca `axe iia`e ,opax edpiey zeaf
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úaMa éLéìMa úìáBèå úaMa¯úôôBç äMà ïkL ©©¨§¤¤©§¦¦©©¨¤¥¦¨¤¤

ãçàa úôôBç äMà .úaL éàöBîa úìáBèå úaL áøòa§¤¤©¨§¤¤§¨¥©¨¦¨¤¤§¤¨
úaMa éòéáøa úìáBèå úaMa¯áøòa úôôBç äMà ïkL ©©¨§¤¤¨§¦¦©©¨¤¥¦¨¤¤§¤¤

.úaMä øçà úBéäì ìçL áBè íBé éàöBîa úìáBèå úaL©¨§¤¤§¨¥¤¨¦§©©©©¨
úaMa éLéîça úìáBèå úaMa ãçàa úôôBç äMà¯ ¦¨¤¤§¤¨©©¨§¤¤©£¦¦©©¨

íéîé éðL éàöBîa úìáBèå úaL áøòa úôôBç äMà ïkL¤¥¦¨¤¤§¤¤©¨§¤¤§¨¥§¥¨¦
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"ïkL" eléôà :øîà øîéé¯äMàî øáì ,ïðéøîà éîð ¥¨£©£¦¤¥©¦¨§¦©§©¥¦¨
,úaMa éLéîça úìáBèå úaMa ãçàa úôôBçéàöBîìc ¤¤§¤¨©©¨§¤¤©£¦¦©©¨¦§¨¥

,àúéì úaMä øçàlL äðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðL§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨¤§©©©©¨¥¨
øLôàcúôôBçc:øîéøî Løc .äìéla úìáBèå äìéla §¤§¨§¤¤©©§¨§¤¤©©§¨§©¨¥¨

,àcñç áøk àúëìäõøúîãëe.øîéé áø:eäì àéòaéà ¦§§¨§©¦§¨§¦§¨¥©¥¨¦©£¨§
eäî äMàóBçzL.éøL àøeqî àðpéç áøå ,øñBà àøèeæ øî ?äìéla ìBaèúå äìéla ¦¨©¤¨©©§¨§¦§©©§¨¨§¨¥§©¦¨¨¦¨¨¥

àðpéç áøì àcà áø déì øîààãáeò äåä éëä åàì :àøeqîeäúéáãaLéø éøî àaàc £©¥©©¨§©¦¨¨¦¨¨¨¦£¨§¨¦§¦§§©¨¨¦¥
àúeìbèe÷éàc÷çöé øa ïîçð áø ìæà ,dñeiôì?àzLä déúéà éàî :déì äøîàå . ¨¨§¥£©©©§¨©¦§¨§©¨§¨§¨¥©¦¥¨§¨
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc - dcp(iyiy meil)

ìLL,cgi zexeywd zexry,úBööBç ïðéàdyw xriydy iptn ¨Ÿ¥¨§
.xywa miqpkp minde ,wcdzn epi`eïðçBé éaøå .òãBé éðéà ,íézL§©¦¥¦¥©§©¦¨¨

eðì ïéà eðà ,øîàuevgiyàlàdxryúçàdxeywdizy la` , ¨©¨¥¨¤¨©©
.zevveg opi` zexeywd zexry

:xrya dvivg oic x`al dkiynn `xnbdøác ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨§©
äøBz,ipiqn dynl dkld -Baeø,zg` zg` xeywd exry aex - ¨
mbeämc`Bðéà ,åéìò ãét÷î Bðéàå ,Baeø .õöBç ,åéìò ãét÷n ¨©§¦¨¨¥§¥©§¦¨¨¥

õöBç.dxezd oneøæâåminkgãét÷î BðéàL Baeø ìò,uevgiy ¥§¨§©¤¥©§¦
å .ãét÷nä Baeø íeMîokBaeø íeMî ,ãét÷nä Bèeòéî ìò eøæâ ¦©©§¦§¨§©¦©©§¦¦

.ãét÷nä:`xnbd zl`eyénð øBæâìå[mb xefbpe-]BðéàL Bèeòéî ìò ©©§¦§¦§©¦©¦¤¥
ãét÷î,uevgiy.ãét÷nä Bèeòéî íeMîdaiyn:`xnbdàéä ©§¦¦¦©©§¦¦

äøæâì äøæb øBæâðå íe÷éð ïðàå ,äøæb dôeb. ¨§¥¨§£©¥§¦§§¥¨¦§¥¨
z`nhpe ,dcp `id ixd ,dzqe zligza mc d`exd dy` ,dxez oicn
mei dz`x m` oia okl ,miiwp dray dkixv dpi`e .mini drayl
zligzn mini dray d`nh ,mini dnk dz`x m` oiae ,cg`

.iriayd meid seq iptl mc ze`xln weqtzy calae .dzii`x
mini xyr cg` miligzn ,'dcp ini' mi`xwpy el` mini dray ixg`
dilr ,miinei e` cg` mei wx mc mda dz`x m`e .daifl miie`xd
dz`x m` la` .zlaehe ,mcn iwp ,sqep mei di`xd ixg` oizndl
miiwp mitevx mini dray oizndl dilr ,mitevx mini dyly mda

.zlaehe ,mcn
:dlila e` meia zlaeh dcp m`d zx`an `xnbdäcð ,áø øîà̈©©¦¨

xdhdl dvexd ,miiwp dray dxtq `ly ,`ziixe`c,äpîæa`edy ¦§©¨
,dzcpl iriayd meid seqaäìéla àlà úìáBè dðéà,ipiny lila - ¥¨¤¤¤¨©©§¨

`xwie) dxezd da dxn`y iptn .dzxitql iriayd meid z`v ixg`
meid seq cr dzcpa `idy cnll ,'DzCpa didY mini zraW' (hi eh¦§©¨¦¦§¤§¦¨¨

.iriayd,dpîæa àlLå,dzcpl ipinya xnelkïéa íBia ïéa úìáBè §¤Ÿ¦§©¨¤¤¥©¥
,äìéla,meia s` leahl zi`yx ,dzcp ini zray exary oeiky ©©§¨

.dlill oizndl dkixv dpi`edpîæa ïéa ,øîà ïðçBé éaø,iriaya - ©¦¨¨¨©¥¦§©¨
edpîæa àlL ïéá,ipinya -.äìéla àlà úìáBè dðéàs`y mrhde ¥¤Ÿ¦§©¨¥¨¤¤¤¨©©§¨

,dlila `weec leahl dilr ipinyañ íeMî,dza Cøzkynp dzay ¦§©¦¨
`id mb leahz ,meia zlaeh dn` z` d`xz m`e ,diyrna dixg`
`aze meia ea ynyze iriayd meia leahl drhzy xyt`e ,meia

.ipinyd meia dlah dn`y zrcei dpi`e ,zxk icil
:ax ly ezrc zxxan `xnbddéa øãä áø óàåezrcle ,ea xfg - §©©£©¥
.dlila `l` zlaeh dcpd oi`,áø øîà ,éMà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©¦¨©©

íeMî ,äìéla àlà úìáBè dðéà ,dpîæa àlL ïéa dpîæa ïéa ,äcð¦¨¥¦§©¨¥¤Ÿ¦§©¨¥¨¤¤¤¨©©§¨¦
.dza Cøñ§©¦¨

oi` ipinyd meia s`e ,meia leahl dcpl xeq` ,zercd lkly `vnp
exizdy mipte` d`ian `xnbd .dlill oizndl `l` ,leahl dl

:meia ipinya leahlïé÷úà[oiwzd-]Løða éãéà áø,[xir my-] ©§¦©¦¦§¨¨
àéðîúc àîBéa ìaèîì-,ipinyd meia elahi miypdyíeMî §¦§©§¨¦§©§¨¦

àúåéøàzial jxca dlila zeix` my miievn eidy meyn - ©§¨¨¨
.dliahd,á÷òé øa àçà áøjk oiwzdéápb íeMî ,àéðBôôa- ©£¨©©£Ÿ§¨§¨¦©¨¥

.my miievn eidy miapbäãeäé áøjk oiwzdíeMî ,àúéãaîeôa ©§¨§§§¦¨¦
äpö-.my didy xewdàáøjk oiwzdéàìeaà íeMî ,àæBçîa- ¦¨¨¨¦§¨¦©¨¥

ze`veid miypl ewifiy yyg dide ,miieb eidy ,xryay mixneyd
.dlila leahl
:`xnbd dywnàðãéàä éãkî ,ééaàìe àáøì ,àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§¨¨§©©¥¦§¦©¦§¨

ïðaø eäðéeL úBáæ ÷ôñ eälekeyr ,dfd onfa ,dzry oeikn - §§¥¨©¦§©¨¨
dray zexteq dii`x lkae ,zeaf wtqk eidiy miypd lk z` minkg

,mcn miiwp miniäàòéáLc àîîéa eäðéìaèéìmeia elahiy - ¦§§¦§¦¨¨¦§¦¨¨
jytp dnn ixdy .dlild cr oizndl ilan ,miiwpd zxitql iriayd
`ld ,dii`xd zligzn ipinyd lil cr zlaeh dpi`y ,dcp `id m`
`id ,daf `id m`e .dii`xd zligzn mini dray dilr exar xak

.miiwpl iriayd meia zlaeh dafdy iptn ,leahl zi`yx
eppnfa meia leahl xeq`y :iia`e `ax el eaiydíeMîeixacéaøc ¦§©¦

.ïBòîL¦§

:oerny iax ixac epyp mday ,`ziixad z` d`ian `xnbdàéðúc§©§¨
dafd zxdh iablzraW DN dxtqe' (gk eh `xwie) dxezd dxn`y§¨§¨¨¦§©

,weqtd z` `ziixad zyxec .'xdhY xg`e mini,'øäèz øçà' ¨¦§©©¦§¨©©¦§¨
ïleëì øçà ,'øçà',miiwpd zray lkl -äàîeè àäz àlL ©©©©§¨¤Ÿ§¥§¨

,ïäéðéa ú÷ñôîzxitq dxzqp ,miiwp dray jeza mc dz`x m`y ©§¤¤¥¥¤
lr iwp cg` mei milydl ic `le ,ycgn xetql dligzne drayd

.df mei
:`ziixad dkiynnäNòî øçà ,'øäèz øçà' ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥©©¦§¨©©©£¤

,øäèzxdhdl dleki ,mini dray dxtqy dxitqd dyrn xg`y ¦§¨
ayd meid zligza xak leahl dleki jkle .dliahaxg`n ,iri

.df mei dxtqe meid zvwn xar xakyøeñà ,íéîëç eøîà ìáà£¨¨§£¨¦¨
ïk úBNòì,iriayd meia leahl -ànLe ,ynyz÷ôñ éãéì àáz ©£¥¤¨¨Ÿ¦¥¨¥

,iriayd meid seq cr yinyzd xg` mc d`xz m` ixdy ,zxk
dzliahe ,ycgn mxtql dilre miiwp dray oipn dxzqy `vnp

.daf dcera dlra mr dynyy `vnpe ,dleqt
iriayd meia leahl dxeq` dafy ,oerny iax ixaca ok m` epivn
,`tt axl `axe iia` evxizy dn edfe .wtq icil `az `ny miiwpl
dray zexteqe zeaf wtq miypd lky dfd onfa s` df mrhny

.meia leahl zexeq` mewn lkn ,miiwp
dy`xe dteb z` okl mcew setgl dkixv ,leahl zcnerd dy`
`az `ly ick ,dliahl dtitgd z` jenql yie .dvivg yygn
xzen dnk cr dpc `xnbd .dliahl dtitgd oia dycg dvivg dilr

:efn ef owigxdl,úaMa ãçàa úôôBç äMà ,àðeä áø øîà̈©©¨¦¨¤¤§¤¨©©¨
,úaMa éLéìLa úìáBèådwigxn `idy s`e .iyily lila xnelk §¤¤¦§¦¦©©¨

,dfl yeygl oi` ,mly mei dliahdn dtitgd z`ïkL[ixdy-] ¤¥
äMà,zay i`vena dzliah lgyúìáBèå ,úaL áøòa úôôBç ¦¨¤¤§¤¤©¨§¤¤

,úaL éàöBîadwigxn `idy `vnpe ,zaya setgl dl xeq` ixdy §¨¥©¨
z` dwigxn zay i`venay s`e .dliahl dtitgd oia mly mei
dxeq` ixdy ,oknql xyt` i`y zngn wx dliahdn dtitgd
minil s` jkn cenll yiy ,`ped ax xaeq mewn lkn ,zaya setgl

.mly mei wigxdl zi`yxy ,mda jenql dlekiy
:`ped ax jiynnéòéáøa úìáBèå úaMa ãçàa úôôBç äMà¦¨¤¤§¤¨©©¨§¤¤¦§¦¦

,úaMadtitgd z` dwigxn `idy s`e .iriax lila xnelk ©©¨
,dfl yeygl oi` ,mini ipy dliahdnïkLixdy ,efk dwgxd ep`vn ¤¥

úBéäì ìçL áBè íBé éàöBîa úìáBèå ,úaL áøòa úôôBç äMà¦¨¤¤§¤¤©¨§¤¤§¨¥¤¨¦§
,úaMä øçà.aeh meiae zaya setgl dxeq`y itl ©©©©¨

:`ped ax jiynnéLéîça úìáBèå ,úaMa ãçàa úôôBç äMà¦¨¤¤§¤¨©©¨§¤¤©£¦¦
,úaMa,mini dyly dliahdn dtitgd z` dwigxn `idy s`ïkL ©©¨¤¥

ìL íéáBè íéîé éðL éàöBîa úìáBèå ,úaL áøòa úôôBç äMà¦¨¤¤§¤¤©¨§¤¤§¨¥§¥¨¦¦¤
.úaMä øçà úBéäì ìçL äðMä LàøŸ©¨¨¤¨¦§©©©©¨

dtitgd z` wigxdl dleki dy`d `ped ax zrcly ,`vnp
mewnl xyt` i`y mewnn micnly iptn .mini dyly cr dliahdn
lr dwigxn aeh meie zay i`vena dzliah lg m`y myke ,xyt`y
mipnfa mb owigxdl zxzen jk ,dliahdn dtitgd z` dgxk

.oknql dlekiy
:`ped ax lr zwlegd ztqep drc d`ian `xnbd,øîà àcñç áøå§©¦§¨¨©

ïðéøîà eälek.mixne` ep` ,dgxk lra mdy zewgxdd lk z` - §¨§¦©
xg`y aeh mei i`vena e` ,zay i`vena dzliah lg m`y epiide
ztteg dy`d ,zayd xg`y miaeh mini ipy i`vena e` ,zayd

j` .iyiy meia,ïðéøîà àì 'ïkL',leg mei i`vena dliahdyk ¤¥Ÿ¨§¦©
idyzxzen z`f lkay mixne` oi` ,dliahl jenq setgl dleki `

.aeh meie zay i`vena efk dwgxd ep`vn 'oky' efn ef owigxdl
øLôà àì øLôà àìc àëéä ,øLôà øLôàc àëéäcenll oi` - ¥¨§¤§¨¤§¨¥¨§Ÿ¤§¨Ÿ¤§¨

.xyt`y mewnl ,xyt` i`y mewnn
:df oica ziyily drc d`ian `xnbd'ïkL' eléôà ,øîà øîéé áøå§©¥©¨©£¦¤¥

ïðéøîà énðmb dliahdn dtitgd z` wigxdl dy`l xzen ,xnelk ©¦¨§¦©
ax zrcke ,aeh meie zay i`vena ozwigxny myk ,leg mei i`vena

.`pedøáìueg -î,`ped ax xn`y oicdãçàa úôôBç äMà' §©¥¦¨¤¤§¤¨
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xcde"קנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc - dcp(ycew zay meil)

øçîì éúééà ébñz.xgn leah` m` jl ic -òãéåwgvi xa ongp ax ¦§¥©§¥§¨¨§¨©
déì äøîà÷ éàîdpi` ,dttg `ly zngny ,xnel dzpeek dn - ©¨¨§¨¥
.meid leahl dlekiøîà,meid ittgz `l recn ,dlzøñç éãec- ¨©¥£©§§

,ming min oda mngl zexcw jl zexqg ikezøñç é÷èLèike - ©§¨¥£©§§
,ugxnd ziaa eilr ayil `qk jl xqgzøñç éãáòjl mixqg ike - ©§¥£©§§

.mze` mngle min `iadl ,micar
df it lre ,dzliah lila setgl dleki dy`dy gken df dyrnne
setgl dy`l xq`y ,(:fq lirl) `xeqn `ppig ax lr `c` ax dywd

.dzliah lila
dliahay mixaeqd ,mi`xen` dnk d`iad (my) lirl `xnbd
m` epce ,zay axrl dtitgd z` micwdl yi aeh meie zay i`vena
xwira dpc epziibeq .leg mei i`vena dliahl jkn cenll xyt`
dtitgd z` micwdl yi ok` zay i`vena dliaha m`d ,xacd

:zay axrläMà ,àáø Løc,zay i`vena dzliah dlgyúôôBç ¨©¨¨¦¨¤¤
.úaL éàöBîa úìáBèå ,úaL áøòa§¤¤©¨§¤¤§¨¥©¨

:`xnbd dywndézøbàa ïéáø çìL àäå ,àáøì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§¨¨§¨¨©¨¦§¦©§¥
,opgei iax mya aezk day ,l`xyi ux`n zxbi` gly oiax ixde -

,úaL éàöBîa ìBaèúå ,úaL áøòa óBçz àì äMàsetgz `l` ¦¨Ÿ¨§¤¤©¨§¦§§¨¥©¨
,xacd mrh zxbi`a xn`pe .cin leahze zay i`venaìò dîúe§©©

Càéä Eîöòdy`äìéla úìáBèå íBia úôôBçdliaha elit` ©§§¥¨¤¤©§¤¤©©§¨
,leg mei i`venaäìéáè äôéôçì óëz ïðéòa àäz` jenql - ¨¨¦©¥¤©£¦¨§¦¨
,dliahl dtitgd.àkéìå,zgpa setgzy ick ,z`f exizd iyewae §¥¨

zxdnny jezn ,ie`xk setgz `l `ny ,dliahd lila setgz m`y
i`vena leahle zay axra setgl xizdl oi`y i`ce j` .dzial

.daexn dwgxd `idy ,zay
,`tt ax ixac z` `ax rnyy oeikdéìò àøBîà àáø é÷Bà øãä£©¥¨¨£¨£¥

Løãå,miaxa yexcl eiptl onbxezn cinrde `ax xfg -íéøác §¨©§¨¦
íøa ,éãéa ïä úeòè ,íëéðôì ézøîàL[la`-]déîMî eøîà Ck ¤¨©§¦¦§¥¤¨¥§¨¦§©¨¨§¦§¥

,úaL éàöBîa ìBaèúå úaL áøòa óBçz àì äMà ,ïðçBé éaøc§©¦¨¨¦¨Ÿ¨§¤¤©¨§¦§§¨¥©¨
ïðéòa àä äìéla úìáBèå íBia úôôBç Càéä Eîöò ìò dîúe§©©©§§¥¨¤¤©§¤¤©©§¨¨¨¦©

.àkéìå äìéáè äôéôçì Ceîñ̈©£¦¨§¦¨§¥¨
d`ian `xnbd:dkldd zpwqn z`íBia úôôBç äMà ,àúëìäå§¦§§¨¦¨¤¤©

äìéla àlà óBçz àì äMà ,àúëìäå .äìéla úìáBèålila - §¤¤©©§¨§¦§§¨¦¨Ÿ¨¤¨©©§¨
.dzliah

:`xnbd dywnàúëìäà àúëìä àéL÷ (àìà)zekld ody ¤¨©§¨¦§§¨©¦§§¨
:`xnbd zvxzn .ef z` ef zexzeqdøLôàc àä ,àéL÷ àìsetgl Ÿ©§¨¨§¤§¨

xdnz `ny ,dlila setgl dl oi` ,leg mei i`vena zlaehyk ,meia
,ie`xk setgz `le dzial aeyløLôà àìc àäoebk ,meia setgl ¨§Ÿ¤§¨

ick ,dliahd lila setgl dilr f`y ,zay i`vena dlg dzliahyk
.dliahdn dtitgd z` jk lk wigxdl `l

äðùî
.mini dray d`nhe ,'dcp' z`xwp dzqe zligza mc dz`xy dy`
m` oia okl ,miiwp dray dxezd dkixvd `l ,dcpd zii`x oicae
mcd wqty wecal dkixv ,mini dnk dz`x m` oiae ,cg` mei dz`x
dray ixg` .ipiny lila dzxdhl zlaehe ,iriayd meid seq iptl
,daifl miie`xd minid miligzn ,'dcp ini' mi`xwpy el` mini
e` cg` mei wx mc dz`x m` ,daifd iniae .mei xyr cg` jyna
meiae ,zlaehe ,mcn iwp sqep mei dii`xd ixg` oizndl dilr ,miinei
daf' e` ,'mei cbpk mei zxney' z`xwpd `ide .dxedh `id eixg`y
dray oizndl dilr ,mitevx mini dyly mc dz`x m` la` .'dphw

.dxedh `id ipinyd meiae ,zlaehe ,mcn miiwp mitevx mini`ide
.'dlecb daf' e` ,mzq 'daf' z`xwpd

wqt m` xxal ick ,iriayd meia dnvr z` wecal dkixv dcpd
e` ,dcpd z`nehn xdhdl dlila leahl dleki `id f`y ,dnc
z`neha z`nhp `id f`y ,daif inia ze`xl dkiynn `id `ny
oic zx`an epzpyn .'dyxtd' dpynd oeyla diexw ef dwica .daif

.dcpd ly dxdha dyxtd

éòéáL íBé dîöò ä÷ãaL äcðdzcplúéøçL,[xweaa-]äàöîe ¦¨¤¨§¨©§¨§¦¦©£¦¨§¨
äøBäè,mc d`ex dpi`y -äLéøôä àì úBLîMä ïéáejenqe - §¨¥©§¨Ÿ¦§¦¨

dlah ok it lr s`e ,mcd wqt m` dnvr z` aey dwca `l dlill
,dzxdhl ipiny lilaøçàìednkäàîè äàöîe ä÷ãa íéîé- §©©¨¦¨§¨¨§¨§¥¨

,mc d`exyäøBäè ú÷æça àéä éøäoiay minia mc d`ex dpi`y - £¥¦§¤§©§¨
lila dlahy xg`l oda drbpy zexdhe ,mcd z`ivnl dliahd

.zexedh ,ipiny
dxedh dnvr d`vn onf xg`e ,dlahe dxdha dwqt `ly dcp oic

:mcnéòéáL íBéa dîöò ä÷ãadzcplúéøçL,xweaa -äàöîe ¨§¨©§¨§§¦¦©£¦¨§¨
äàîè,mc oiicr d`ex `idy -,äLéøôä àì úBLîMä ïéáe`l §¥¨¥©§¨Ÿ¦§¦¨

dlahe ,mcd wqt m` wecal zeynyd oia aey dnvr dwca
,mcd wqt xak zeynyd oiaa i`cey daygy ,ipiny lila dzxdhl

äøBäè äàöîe ä÷ãa ïîæ øçàìe,mc d`ex dpi`y -Bæ éøä §©©§©¨§¨¨§¨§¨£¥
äàîè ú÷æçalka dz`x `ny yegl yiy ,dzliah dlired `le §¤§©§¥¨

.ef dwica cr minid mze`
dnvr dwcay dcpd oica ,`yixa xkfpy ote`l zxfeg dpynd
`idy ,d`nh dnvr d`vn onf xg`e ,dxedh d`vne iriaya
zx`an dpynd .mcd z`ivnl dliahd oiay minia dxedh zwfga

:mcd z`ivn iptl zexdhd oic dnäànèîedrbpy zexdhd z` §©§¨
odaúòì úòî,dii`xd iptly zery rax`e mixyra -äãé÷tîe ¥¥§¥¦§¦¨

äãé÷ôìdnvr z` dwca `id m`y .dnvr z` dwcay dryn e` - ¦§¦¨
lk z` d`nhn dpi` ,dxedh d`vne el` zery rax`e mixyr jeza
.dciwtd zry cr wx `l` ,zery rax`e mixyr jezay zexdhd

úñå dì Lé íàåd`nh d`vne dzqe zrya dwcae ,reawdic §¦¤¨¤¤©¨
dzòLzexdhd z` wx `l` ,rxtnl zexdhd z` mi`nhn oi` - ©§¨

.epnf mcew `vi mcdy yegl oi`y .d`ivnd zrya oda drbpy
ie`xd onfd ezrcly ,`nw `pz zrc z` dk cr dx`ia dpynd
zixgy zwica mb df meiae ,cala iriayd meid `ed dwical

:eixac lr miwlegd mi`pzd zerc z` d`ian dpynd .dlirenéaøå§©¦
ìk ,øîBà äãeäédcpäìòîìe äçðnä ïî äøäèa äLéøôä àlL §¨¥¨¤Ÿ¦§¦¨§¨¢¨¦©¦§¨§©§¨

,jli`e dgpn zlitzl ie`xd onfn -,äàîè ú÷æça Bæ éøäm`e £¥§¤§©§¥¨
,ze`nh oda drbpy zexdhd lke ,dz`neha dx`yp dlila dlah

.dliren zixgy zwica oi`y
íéðLa eléôà ,íéøîBà íéîëçå[ipyd meia-]ä÷ãa dúcðìxweaa ©£¨¦§¦£¦¦§©¦§¦¨¨¨§¨

äàöîednvr,äLéøôä àì úBLîMä ïéáe ,äøBäèlila dlahe ¨§¨§¨¥©§¨Ÿ¦§¦¨
,ipinyd.äøBäè ú÷æça Bæ éøä ,äàîè äàöîe ä÷ãa ïîæ øçàìe§©©§©¨§¨¨§¨§¥¨£¥§¤§©§¨

ly dwicad onf `nw `pz zrcl zerc yly yi dpynay `vnp
dcedi iax .zixgyn elit` ,iriayd mei lk `ed dxdh wqtd
meid ly zeynyd oiaa wx `ed dwicad onfy xaeqe ,xingn
meia dwca elit`y mixaeqe ,mdipyn miliwn minkge .iriayd

.dwicad dlired ,zixgy ipyd

àøîâ
dligzae ,miinrt dnvr z` dwcay dy` oic x`azd dpyna
jk xg`e d`nh d`vn dligzay e` ,d`nh jk xg`e dxedh d`vn
dwicad oia mc zii`xa zwfgen `id m`d dpc `xnbd .dxedh

:dipyl dpey`xd,éàcå äáæ ,øîà áø ,øîzéàmc dz`x i`cey ¦§©©¨©¨¨©©
.dlecb daf dziidpe miizpiay minia,÷ôñ äáæ ,øîà éåìåokziy §¥¦¨©¨¨¨¥

.dlecb daf dziidp `le ,mc dz`x `l `id zewicad oiay miniay
:`xnbd zl`ey .ef zwelgn zwqer dna zxxan `xnbdàééäà- ©¥¨

.ef zwelgn dxn`p dpyna wlg dfi` lràLéøà àîéìéàdy` oica ¦¥¨©¥¨
d`vn mini xg`le ,dxedh d`vne zixgy iriaya dnvr dwcay

oky ,ok xnel oi` .d`nhéðz÷ 'äøBäè ú÷æça Bæ éøä'daf dpi`e £¥§¤§©§¨¨¨¥
.wtq daf `le i`ceàôéqà àlàiriaya dnvr dwcay dy` oica ¤¨©¥¨

dwca onf xg`e ,dwca `l zeynyd oiae ,d`nh d`vne zixgy
:`xnbd dgec .dxedh dnvr d`vneïðéøîà äáæ ÷ôñ àîìLa- ¦§¨¨§¥¨¨¨§¦©

oica ok xnel xyt`y ,daf wtq dy`dy zxne`y drcd zpaen
okzi ,iriayd meia llk dxdha dyixtd `ly oeiky .dpynd
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קני oifge` mipy` cenr gq sc ± oey`x wxtzereay

øçîì éúééàå éâñú.xgnl leah` m` jl ic Ðòãéå.ongp ax Ðäéì äøîà÷ éàî
.dttg `ly Ðúøñç éãáò.mngle min `iadl Ðéãåã.oing mda mgdl zexcw Ð

é÷èùè.odilr ayil l"ehyeclt Ð'åë äùà êàéä êîöò ìò äîúåixdy Ð

lila dttg i`c meyn `l` ,jk lk dzliahn dztitg wigxdl exizd iyewa

meyn ,xity `tiig `l :xeni` Ð dzliah

.dzial dnedny jezn ,dzliahl zxdnnc

øùôàã àä.meia ztteg Ð meia segl Ðàä
øùôà àìãÐ aeh mei i`ven oebk ,segl Ð

.dlila `l` segz `läðùîäùéøôä àì
.dxdha yixtdl dnvr dwca `l Ðåæ éøä

äøåäè ú÷æçá,miizpiay minia Ð

lila dlahy xg`l oda drbpy dizexdhe

.i`fgc `ed `zydc ,zexedh Ð ipiny

úòì úòî äàîèîåipzwc ,i`w `yix` Ð

d`nhn Ð "d`nh d`vne dwca mini xg`"

.ef dii`x ly zrl zrníéðùá åìéôà
ä÷ãá äúãðìoiae ,dxedh d`vne zixgy Ð

,dlah dray seqle ,dyixtd `l zeynyd

cr ef ixd Ð d`nh d`vne dwca mini xg`e

:xaca zewelgn ylye .dxedh zwfga eiykr

zwica dzxdhnc `ed iriay :`nw `pzl

elit` :dcedi iaxle .`l Ð ipy la` ,zixgy

cr ,dxdhn `l Ð zixgy iriay zwica

elit` :i`xza opaxle .zeynyd oia yixtzy

.ipyaàøîâéàãå äáæ.lif`e yxtn Ð

àééäài`w Ðàôéñà ?iriay dwca" Ð

`l zeynyd oiae ,d`nh d`vne zixgy

."dyixtdééçì äáæ ÷ôñ àîìùáoeikc Ð

`le zixgy `l ,dxdha dyixtd `lc

ipiny d`exa iwetql `ki` Ð ziaxr

.ixiyre iriyzeéîð éàãå äáæ àìàÐ

d`vne minid xg`l dwca ixde ,dinza

,dxedh d`vnc oeik :xninl `ki`e ,dxedh

!i`fg `l inp `zyd cräùôð éôàáe`le Ð

.oizipzn`
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êëzay i`venl leahze zay axra segz `l dy` opgei iaxc dinyn exn`

exizd iyewa ixdy Ð dlila zlaehe meia ztteg dy` j`id jnvr lr dnze

`l :xeni` Ð dzliah lila ztteg i`c meyn `l` ,jk lk dztitg wigxdl dl

"xyt`c `d" :i"yx yxite .dzliahl zxdnn dzial dnedny jezn ,xity `tiig

meia ztteg ,legd inia oebk ,meia segl Ð

segl Ð "xyt` `lc `d" .dlila zlaehe

,zay i`vena dzliah drxi`y oebk ,meia

i`cn xzei wigxz ,zay axra segz m`e

i`vena dzliah lila ztteg ,dzliahn

`zkld lirl opiwqtc `d :xn`z m`e .zay

.i`w `l ,xnii ax uxzncke `cqg axk

zay axr ztteg dpi`c opixn` `kdc

`ki`c :xnel yie !zay i`venl zlaehe

i`vena dzliah lily ,lirlc wqt inwe`l

axrn segz i`ce f` Ð aeh mei `ede zay

dleki dpi`e li`ed .dzper ciqtz `le ,zay

.dliah iptly meia `le ,dzliah lila segl

segl xzenc d`xp i"yx yexitl mewn lkn

eia segl xzei dl aehy `l` ,dliah lila,m

xn`wcn rnyn oke .dzial dnedny iptn

`l dy`" xn`w `le ,"meia ztteg dy`"

segz `l dy`" xn`wck "meia `l` segz

iac `caera lirl rnyn oke ."dlila `l`

`le .dliah lila segl xzenc ,`zelb yix

iziincn Ð hewi`c meyn ibeltl xazqn

:rnyn ,dlila ztteg dcpc `caer `eddn

zyxt i`g` axc zel`yae .qpe` `la s`

Ð "xyt`c `d" :dyxit [ev oniq] zen ixg`

wigxz `l ,leg `edy dliah lila segl

ok enk meid m` elit`e .llk dliahn dtitg

`lc `d"e .dlila `l` segz `l Ð leg

e` aeh mei dliah lily oebk Ð "xyt`

elit`e .dliahd iptly meia segz f` ,zay

e` aeh mei ok enk dliahd iptly mei m`

,aeh mei axrn e` zay axrn segz f` ,zay

`zklidc xnixn yixcc dlrnly wqtk

ixacle .xnii ax uxzncke `cqg axk

`l` segl oi` Ð lkezy onf lk ,zezl`yd

ly miypd bdpn itl `din .dliah lila

xzen Ð dlild cr ugxna zedeyy eiykr

xeq` epi`e .zezl`yd itl s` ,meia segl

ugxnd on z`vle ,mei ceran segl `l`

dlild cr my dzdyya la` .dlild mcew

zwqer dry lky ,`id `zkix` dtitg Ð

.dkxa dilr `aze ,dxrye dteb ztitga

,zttegy it lr s` :zexingny yi cere

ziaa onvr zewxeqe ,wxqn odnr ze`yep

dtitgl jenq" opira `de ,zay i`ven lila zlaehe meia ztteg dy`y df xac xne` dz` j`id ,xnelk .dln ltk edf Ð "jnvr lr dnze" :yxit mz epiaxe .dliahd

.dray lk d`pda xeq` ung j`id jnvr lr dnze :(`,bk) "dry lk wxt" migqta `ki` `peeb i`d ikc :wgvi epiax xne`e !?"dliah

àúëìäåxdnz `le ,zay i`vena :yexit Ð "dlila `l` segz `l dy` :`zklde" .zay i`vena zlaehe ,zay axra :yexit Ð dlila zlaehe meia ztteg dy`

.zay axra seglàä,dzliah lil zay i`vena segl "xyt` `lc `d"e .zay axrn segl xdnz `le ,ea segz Ð leg `edy zay i`vena segl Ð xyt`c

dtitg xeqi`a cenlzd llk ixii` `le .zayd xg` miaeh mini ipy mde zaya ipy lil e` ,zay i`venl dzliahy it lr s` ,zay axrn ztteg Ð aeh mei `edy oebk

jdk `zkld zilc ,leahl dxeq` Ð a`a dryz lil dzliah rxi` m`c :wgvi epiax xne`e .dlil ztitg xeqi`a ixii` `l oke ,mei zwqd `la ziaxr dliahe zixgy

`pipg iaxk ol `niiw `l` .mixetkd meia oia a`a dryza oia ,okxck oilaeh zeliah iaiig lkc (`,`iw zay) "ycwd iazk lk"c `ziixa`nw wxt seq xn`c mipdkd obq

:dviac ipy wxta inlyexia dlr xne`e .dpya zg` dliah eilr ca`l epidl` zia `ed ick :(`,bi sc) ziprzcyi cere .mipdkd obq `pipg iaxc `cdk iel iax ixe`

`wec dlralc ,dfd onfa la` .axran zlaeh jkitl ,zexdha wqrzdl a`a dryz meia mikixv eide ,zexdha miweqr eidy ,mi`pzd inia Ð "iazk lk"c `iddc :yxtl

i`ven zvw segl oiicr dl lwa didiy ick ,a`a dryz axr segze uegxz Ð dlila segle uegxl i`pt dl oi` m`e .a`a dryz i`vena leahle segl dl xyt` Ð

.leahle a`a dryz
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éãec :øîà .déì äøîà÷ éàî òãéå .øçîì éúééà ébñz¦§¥©§¥¦§¨§¨©©¨¨§¨¥£©¥
,úøñçé÷èLè?úøñç éãáò ,úøñçäMà :àáø Løc ¨§©©§§¥¨§©©§¥¨§©¨©¨¨¦¨

øîà .úaL éàöBîa úìáBèå úaL áøòa úôôBç¤¤§¤¤©¨§¤¤§¨¥©¨£©
,dézøbàa ïéáø çìL àäå :àáøì àtt áø déì¥©©¨§¨¨§¨§©¨¦§¦©§¥
.úaL éàöBîa ìBaèúå úaL áøòa óBçz àì äMà¦¨Ÿ¨§¤¤©¨§¦§§¨¥©¨
äìéla úìáBèå íBia úôôBç Càéä Eîöò ìò dîúe§©©©§§¥¨¤¤©§¤¤©©§¨

¯øãä !àkéìå ,"äìéáè äôéôçì óëz" ïðéòa àä̈¨¥©¥¤©£¦¨§¦¨§¥¨£©
ézøîàL íéøác :Løãå déìò àøBîà àáø é÷Bà¥¨¨¨¨£¥§¨©§¨¦¤¨©§¦
éaøc déîMî eøîà Ck íøa ,éãéa ïä úeòè íëéðôì¦§¥¤¨¥§¨¦§©¨¨§¦§¥§©¦
éàöBîa ìBaèúå úaL áøòa óBçz àì äMà ïðçBé¨¨¦¨Ÿ¨§¤¤©¨§¦§§¨¥
úìáBèå íBia úôôBç Càéä Eîöò ìò dîúe ,úaL©¨§©©©§§¥¨¤¤©§¤¤

äìéla¯!àkéìå "äìéáè äôéôçì Ceîñ" ïðéòa àä ©©§¨¨¨¥©¨©£¦¨§¦¨§¥¨
.äìéla úìáBèå íBia úôôBç äMà :àúëìäå:àúëìäå §¦§§¨¦¨¤¤©§¤¤©©§¨§¦§§¨

(àlà) .äìéla àlà óBçz àì äMààúëìä àéL÷ ¦¨Ÿ¨¤¨©©§¨¤¨©§¨¦§§¨
àä ,àéL÷ àì !àúëìäà¯,øLôàcàä¯.øLôà àìc ©¦§§¨¨©§¨¨§¤§¨¨§¨¤§¨

äðùîäàöîe úéøçL éòéáL íBé dîöò ä÷ãaL äcð¦¨¤¨§¨©§¨§¦¦©£¦¨§¨
ä÷ãa íéîé øçàìe ,äLéøôä àì úBLîMä ïéáe ,äøBäè§¨¥©§¨Ÿ¦§¦¨§©©¨¦¨§¨

äàîè äàöîe¯dîöò ä÷ãa .äøBäè ú÷æça àéä éøä ¨§¨§¥¨£¥¦§¤§©§¨¨§¨©§¨
àì úBLîMä ïéáe ,äàîè äàöîe úéøçL éòéáL íBéa§§¦¦©£¦¨§¨§¥¨¥©§¨Ÿ

äøBäè äàöîe ä÷ãa ïîæ øçàìe ,äLéøôä¯Bæ éøä ¦§¦¨§©©§©¨§¨¨§¨§¨£¥
.äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòî äànèîe ,äàîè ú÷æça§¤§©§¥¨§©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨

úñå dì Lé íàå¯ìk :øîBà äãeäé éaøå .dúòL dic §¦¥¨¤¤©¨§¨¨§©¦§¨¥¨
äìòîìe äçðnä ïî äøäèa äLéøôä àlL¯Bæ éøä ¤Ÿ¦§¦¨§¨¢¨¦©¦§¨§©§¨£¥

íéðLa eléôà :íéøîBà íéîëçå .äàîè ú÷æçadúcðì §¤§©§¥¨©£¨¦§¦£¦¦§©¦§¦¨¨
,äLéøôä àì úBLîMä ïéáe ,äøBäè äàöîe ä÷ãä§¨¨§¨§¨¥©§¨Ÿ¦§¦¨

äàîè äàöîe ä÷ãa ïîæ øçàìe¯.äøBäè ú÷æça Bæ éøäàøîâäáæ :øîà áø ,øîúéà §©©§©¨§¨¨§¨§¥¨£¥§¤§©§¨¦§©©¨©¨¨
àLéøà àîéìéà ?àéiäà .÷ôñ äáæ :øîà éåìå ,éàcå¯àlà .éðú÷ "äøBäè ú÷æça Bæ éøä" ©©§¥¦¨©¨¨¨¥©©¨¦¥¨©¥¨£¥§¤§©§¨¨¨¥¤¨

äáæ ÷ôñ àîìLa .àôéqà¯!äøBäè äàöîe ä÷ãa éøä ?éîð éàcå äáæ àlà ,ïðéøîà¯ ©¥¨¦§¨¨§¥¨¨¨§¦©¤¨¨¨©©©¦£¥¨§¨¨§¨§¨
éåìå áøc øîúéà ék àlà¯éòéáMä íBia dîöò ä÷ãaL äcð :øîúéà dLôð étàa àúòîL ¤¨¦¦§©§©§¥¦§©£¨§©¥©§¨¦§©¦¨¤¨§¨©§¨©©§¦¦

áø ,äàîè äàöîe ä÷ãa íéîé øçàìe ,äLéøôä àì úBLîMä ïéáe ,äàîè äàöîe úéøçL©£¦¨§¨§¥¨¥©§¨Ÿ¦§¦¨§©©¨¦¨§¨¨§¨§¥¨©
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äàîè úàöîð åéLëòå¯éåìå .éàcå äàîè.éðéáe éðéa ä÷ñt ,øîéà ,äáæ ÷ôñ :øîà §©§¨¦§¥§¥¨§¥¨©©§¥¦¨©§¥¨¨¥©¨§¨¥¥¥¥
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xcde"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc - dcp(ycew zay meil)

àúéðúîa éåì àðz ïëåseq lr dzpypy ,`ziixa dpy iel jke - §¥¨¨¥¦§©§¦¨
dpynd ixacd`nh d`vne zixgy iriay dwca' jk da aezky ,

,dyixtd `l zeynyd oiae,äøBäè äàöîe ä÷ãa ïéa íéîiä øçà©©©¨¦¥¨§¨¨§¨§¨
.'äáæ ÷ôñ Bæ éøä ,äàîè äàöîe ä÷ãa ïéad`vny s`y ,epl ixd ¥¨§¨¨§¨§¥¨£¥§¥¨¨

dpi` iel zrcl ,mini xg` mbe ,zixgy iriayd meia d`nh dnvr
.daf wtq `l`

dy`d' ,dxdh wqtde dcp ini zray ixg`y ,(:gl) lirl epipy
ewlgpe .[daifl miie`xd minid md] mei xyr cg` 'dxdh zwfga
,yxit `ax .jka cnll dpynd d`a oic dfi` (.hl lirl) mi`xen`d
oda drbpy zexdhd lk z` d`nhn ,mc z`veny dy` lky s`y
`id m`y dpynd zcnln ,mcd z`ivnl mincewd zrl zrna
el` miniay iptn ,zrl zrn d`nhn dpi` ,daif inia mc d`vn
yxit `iig xa `ped axe .mc ze`xl dkxc oi`e dxdh zwfga dy`d
.daif inia zqe zraew dpi`y cnll d`a dpyndy ,l`eny mya

d`vne zixgy iriay mei dnvr dwcay dcp :epzpyna epipy
dxedh zwfga ef ixd ,d`nh d`vne dwca mini xg`le ,dxedh

,[miizpiay minia]úòì úòî äànèîedywn .[mcd z`ivn mcew] §©§¨¥¥§¥
:`xnbd,àáø øîàc ,àáøc àúáeéz éåäz àîéìlirl dpyndy ¥¨¤¡¥§§¨§¨¨§¨©¨¨

d`a (:gl)äànèî äMàä ïéàL ,øîBìoda drbpy zexdhd z` ©¤¥¨¦¨§©§¨
,úòì úòîmc d`vn m`.dúáéæ éîé CBúa`ly x`ean epzpynae ¥¥§¥§§¥¦¨¨

dpynd dxn`e ,dzaif inia dz`xy dy`a dpc `id `ldy ,eixack
.zrl zrn d`nhn `idy

:ef `iyew lr ddnz `xnbdàðîéæ àãç àáøì déðéáúBà åàìå- §¨§¦¥§¨¨£¨¦§¨
,uexiz dilr oi`y `iyewa xg` mewna xak eixac epkxt `l ike

:`xnbd daiyn .eixac egcpeïðéøîà÷ éëäzpeek `id jk - ¨¦¨¨§¦©
,epziiyewàäî énð àáøc àúáeéz éåäz àîéìxn`p m`d - ¥¨¤¡¥§§¨§¨¨©¦¥¨

.epzpynn mb ,`axl `kxit didzy
:`ax lr `iyewd z` `xnbd zvxznéðz÷ ék ,àáø Cì øîà̈©¨¨¨¦¨¨¥

,'úòì úòî äànèî'dy` oica dpynd zligz lr xfeg epi` §©§¨¥¥§¥
`l` ,zeaif inia dz`xyúéáa dãBòå äúàøà ,éà÷ ïé÷øt Léøà©¥¦§¦¨¥©¨£¨§¨§¥

äéáà,(:cq lirl) wxtd zligza xkfpy oicd lr xn`p `ed - ¨¦¨
,di`eyip iptl dia` ziaa zecp mc xak dz`xy [dcli] zwepizy
lk lld zia zrcl ,mileza mc dz`xe dlrap di`eyip ixg`e
,x`al epzpyn d`ae .mixedh dlild eze`a d`ex `idy mincd
zexdhd lk z` z`nhn `id ,df dlil ixg` `nh mc d`xzyky

.zrl zrn oda drbpyàðéîà Czòc à÷ìñjzrca dler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨
,xnelc ïåékef dii`x oial dia` ziaa zei`xd oiaíéîé eäì é÷ñôî ¥¨§©§§¦§¨¦
ïéøBäèdid okl ,mixedh ea d`exy mincd lky ,di`eyip lila §¦

ef dii`xay xnel mewnàéîc dúcð úlçúkdy`l dnec `id - ¦§¦©¦¨¨¨§¨
dpi`e jli`e dzii`xn wx d`nhny diiga dpey`xd mrta d`exd

,(.f lirl) rxtnl d`nhnïì òîLî à÷ ,úòì úòî ànèz àìå- §Ÿ§©¥¥¥§¥¨©§©¨
zrl zrn d`nhny `l` ,ok xacd oi`y epzpyn epl drinynm`e .

.eilr `iyew dpnn oi`e ,ezhiyk epzpyn z` x`al leki `ax ,ok
e :epzpyna epipyLé íà,úñå dìoicy ,dpiad `xnbd .dzry dic ¦¤¨¤¤

dy`d dpyna epipyy oicd lr xfeg ,'dzry dic ,zqe dl yi m`'
:`xnbd dywn .dzaif inia dz`xy,àúáeéz éåäz àîéðáøc ¥¨¤¡¥§§¨§©

øîà àéiç øa àðeä áø øîàc .ìàeîL øîà àéiç øa àðeä¨©¦¨¨©§¥§¨©©¨©¦¨¨©
,ìàeîLini ixg`y mei xyr cg`ay (:gl lirl) epipyy dn iabl §¥

d`a ef dpyny ,dxdh zwfga dy`d dcpäMàä ïéàL ,øîBì©¤¥¨¦¨
,dúáéæ éîéa úñå dì úòáB÷mei xyr dyngn ze`xl dlibxy oebk ©©¨¤¤¦¥¦¨¨

dyng mei `ldy .l`eny zrcl zqe draw `l ,mei xyr dyngl
eli`e .daif ini xyr cg` jeza ipinyd meid `ed dcp zligzn xyr
,'dzry dic zqe dl yi m`e' daif inia d`exd lr dxn` epzpyn

.daif inia zqe reawl dleki dy`dy rnyne
:`xnbd dgecïðéøîà ék ,àéiç øa àðeä áø Cì øîàep`y dn - ¨©¨©¨©¦¨¦¨§¦©

mixne`,'dúáéæ éîéa úñå dì úòáB÷ äMà ïéà'`weec epzpeek ¥¦¨©©¨¤¤¦¥¦¨¨
,`lewlø÷òéîì éðîéæ àúìz àéòa àìcexwrl dkixv dpi`y - §Ÿ¨£¨§¨¨¦§¥§¦§©

zqel zyyeg dpi` aey zg` mrt dzii`x dzpiy m`e ,minrt yly
,d`ad mrtaïðéøîàcel` miniayïé÷leñî äéîcmrt iepiya ice §¨§¦©¨¤¨§¨¦

.xwrp dzqey xnel zg`ïé÷leñî äéîãc ïåéëå,xzei da lwdl yi §¥¨§¨¤¨§¨¦
xnel.dzòL dic©¨©§¨

na epipy:epzpy,øîBà äãeäé éaøon dxdha dyixtd `ly lk ©¦§¨¥
dwica wx ezrcly ,epiide .d`nh zwfga ef ixd ,dlrnle dgpnd

.dxdha yixtdl ick dliren zeynyd oiaa
Bì eøîà ,àéðzminkgéìîìà ,äãeäé éaøìxne` ziid eli` - ©§¨¨§§©¦§¨¦§¨¥

eidiy dy`d dkixvyäéðéòa úBçpeî äéãé[mewn eze`-]ïéa ìk ¨¤¨¨§¥¤¨¨¥
,øîBà äzà äôé ,úBLîMäcin dz`x `ny yyeg dz` mlerly ©§¨¨¤©¨¥
.dwicadn dci dwlqy ixg`åéLëòdgpnd on wecal xne` dz`y ©§¨

,dxedh d`vne dwcay lired dn ,dlrnleäéãé ÷elñ íò øîéà¥©¦¦¨¤¨
.äúàø,jkl yyeg dz` oi`y oeikeäøäèa äLéøôä él äî ¨£¨©¦¦§¦¨§¨¢¨

,äìòîìe äçðnä ïî éòéáMaixg` dz`x `ny miyyeg oi`y ©§¦¦¦©¦§¨§©§¨
,dwicadïBLàøa äøäèa äLéøôä él äîmby ,mixdva dzii`xl ©¦¦§¦¨§¨¢¨¨¦

.dwicad ixg` dz`x `ny yeygp `l ea
zixgy zwica mby x`ean ,dcedi iax lr ewlgy mi`pzd oeyla
:`xnbd dywn .jk lr ddnz `xnbd .dliren oey`xd meia

.øîàc ïàîì àkéà éî 'ïBLàøa'minkg mb ,epzpyna `lde ¨¦¦¦¨§©§¨©
meia la` ,d`lde ipyd meidn wx exizd ,dwicad oica eliwdy
,mixdva dwca m`y zxaeqd drc oi` ,dpiirn gztp eay oey`xd

.dwicad lirez
:`xnbd daiyn,ïéà.jk xaeqy `pz yiàéðúäåepipyy edfe - ¦§¨©§¨

iixaa,`zeéäLk ïBòîL éaøå éñBé éaø úà ézìàL ,éaø øîà̈©©¦¨©§¦¤©¦¥§©¦¦§§¤¨
äàöîe úéøçL éòéáL íBé dîöò ä÷ãaL äcð ,Cøca íéëläî§©§¦©¤¤¦¨¤¨§¨©§¨§¦¦©£¦¨§¨
äàöîe ä÷ãa íéîiä øçàìe ,äLéøôä àì úBLîMä ïéáe ,äøBäè§¨¥©§¨Ÿ¦§¦¨§©©©¨¦¨§¨¨§¨

,eäî ,äàîè.dxdha dwifgdl zixgy iriay zwica dlired m`d §¥¨©
,äøäè ú÷æça Bæ éøä ,Bì eøîà.dxdha dwifgdl dlired dwicade ¨§£¥§¤§©¨¢¨

meia dwcae ,dzcpl iriayd meia dwca `ly dcp :le`yl iax xfg
,éàî ,éðL ,éLéìL ,éòéáø ,éLéîç ,éML.dxdha dwfged m`d ¦¦£¦¦§¦¦§¦¦¥¦©

àðL àì ,Bì eøîàdwica oial el` minia dwica oia lcad oi` - ¨§Ÿ§¨
.iriayd meia

:xtql iax jiynnézìàL àì ,ïBLàøadwicay xeaq iziidy iptn ¨¦Ÿ¨©§¦
.lirez `l,ézìàL àlL éúéòèå.mixdhn eid l`ey iziid m`y §¨¦¦¤Ÿ¨©§¦

,zixgy oey`xd meia dxdha yixtdl xyt`y mixaeqd yiy `vnp
.oerny iaxe iqei iax zrca ,iax xaeq oky

mb lirez dwica recn ,ezpwqna iax ly enrh z` zx`an `xnbd
:oey`xd meiaéîéé÷ äàîeè ú÷æça åàì eälek eèàlka ike - ¨§¨§¤§©§¨¨§¦

,d`neh zwfga dzid dy`dy xaecn oi` minid x`y,÷ñôc ïåéëå§¥¨§¨©
÷ñt,d`xze aeyzy miyyeg oi`eénð ïBLàø,xnel yi mb -ïåék ¨©¦©¦¥¨

.÷ñt ÷ñôc§¨©¨©
:`xnbd zl`eyàøwéòîe,le`yl dvx `lyk,øáñ éàîdid recn ¥¦¨¨©¨©

:`xnbd daiyn .mini x`yn oey`xd meid dpeyy xeaqìéàBä¦
,çeút ïéòî ÷æçeäådy` ly dkxc oi`e ,mc ze`xl ea dligzdy §§©©§¨¨©

.ze`xl dligzd eay meia mcd zii`xn weqtl

äðùî
mini dray xetql mikixv ,daif ze`xln ewqty dlecb daf e` af
zwelgn d`ian dpynd .mzxdhl milaeh jk xg`e ,mda e`xi `ly

:minid oipn iabl mi`pzíBéa ïîöò e÷ãaL äáfäå áfädïBLàø ©¨§©¨¨¤¨§©§¨©¦
mzxitqløBäè eàöîe,daifn miiwp mdy -eewcaéòéáMä íBia ¨§¨©©§¦¦

,øîBà øæòéìà éaø ,e÷ãa àì íééúðéaL íéîé øàLe ,øBäè eàöîe¨§¨§¨¨¦¤¥§©¦Ÿ¨§©¦¡¦¤¤¥
dxdha mteqe mzligze li`edäøäè ú÷æça ïä éøäminia s` £¥¥§¤§©¨¢¨

.[miiwp dray oipnl mdl elre ,miizpiayïéà ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥¥
íäìoeaygl mdl elr `l -,ãáìa éòéáL íBéå ïBLàø íBé àlà ¨¤¤¨¦§§¦¦¦§©

dyng jyna mnvr wecal mikixv jkitl ,miizpiay minid `le
e .[elahi jk xg`e ,miiwp dray milydl mitqep miniàáé÷ò éaø©¦£¦¨

äì ïéà ,øîBà,ãáìa éòéáL íBé àlà í`ny ,oey`xd meid `le ¥¥¨¤¤¨§¦¦¦§¨
mini dyng jyna mnvr wecal mikixv jkitl ,miizpia e`x

.[elahi jk xg`e ,mitqep
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oifge` mipya cenr gq sc ± oey`x wxtzereay

àúéðúîá éåì àðú ïëåd`vne zixgy iriay dwca :ikd ipz oizipznc `tiq` Ð

dwca oia ,dxedh d`vne dwca oia ,minid xg`e .dyixtd `l zeynyd oiae ,d`nh

.daf wtq ef ixd Ð d`nh d`vneúòì úòî äàîèî äðéàù øîåìzepa" wxta Ð

`zkld i`nl :opixn`e .dxdh zwfga Ð xyr cg` lk :ipzw (`,hl dcp) "mizek?
cg` jeza d`xz m`y ,xnel :`ax xn`e

oizipzne .zrl zrn d`nhn dpi` Ð xyr

ipzwc ,`yix` Ð "zrl zrn d`nhn" ipzw

dnzne ."d`nh d`vne dwca ,minid xg`"

"mizek zepa" wxta dipiaze` e`le :cenlzd

wexti` `le ,(my)éðú÷ éë ?d`nhne" Ð

."zrl zrnéà÷ ïé÷øéô ùéøàdz`x" Ð

lk :mixne` lld zia Ð dia` ziaa dcere

xg`l dz`x m`c :xn`we ,"dly dlild

.zrl zrn d`nhn Ð o`knäãð úìçúëÐ

dic :(`,f dcp) ol `niiwc ,minc zlezak

.dpey`x dii`xa dzryúñå äì ùé íàåÐ

,i`w oizipznc `tiq` :jzrc `wlq `w

Ð d`nh d`vne dwca minid xg`" ipzwc

reaw zqe dl yi m`e ."zrl zrn d`nhn

Ð ea dz`xe daif ini epiidc ,minid xg`l

.dzry dicúòáå÷ äðéàù øîåìwxta Ð

zwfga xyr cg` lk" iab "mizek zepa"

."dxdhìàåîù êì øîà:`p` ixn` ik Ð

.dixwrinl ipnif zlz opira `lc ,`lewl

Ð "dxdh zwfga ,xyr cg` lk" ipzw `dc

oiprl la` .oiwleqn dincc ,`lew ,epiidc

`dc ,zqe iedc oky lk Ð "dzry dic"

.oiwleqn dincäúàø äéãé ÷åìéñ íòÐ

il dn ,jkld .dxedh zxn` ikd elit`e

.'ek oey`xa dxdha dwiqtdïàîì àëéà éî
'åë øîàãipya Ð i`xza opax elit` `de Ð

iedc oey`xa la` ,ixn`wc `ed dly

m`c xn`c o`nl `kilÐ dpiirn zgizt

.dyxtd iedzc ,xedh d`vne mixdva dwca

éúìàù àìù éúéòèåeid ,izl`y eli`y Ð

.oixdhnøáñ éàî àø÷éòîdvx `ly Ð

le`yl?äðùîäáæäå áæä,ewqty Ð

oey`x mei ewcae ,dray xetql eligzde

.'ek iriayeàìà íäì ïéà øîåà àáé÷ò éáø
éòéáùozxitq exzqe ,miizpia e`x `ny Ð

.dpey`xdàøîâáæá äãåî äúà éà
éø÷ äàøùeze` dpen epi`y ,exitq inia Ð

dpene cg` mei xzeqc ol `niiwc ,mei

.oibexiqlúåòøôå úåëëñ êìéäù øéæðåÐ

oipnl dler mei eze` oi` Ð ld` wtq ody

e ,ezexifpmzq ly mei miyly dpeny `vnp

.oibexiqa zexifpíúä.ixw d`xy af Ð

áéúë äá äàîèìxy`e afd zxez z`f" Ð

dn Ð (eh `xwie) 'ebe "rxf zaky epnn `vz

daif dn i` .xzeq ixw s` ,zxzeq daif

lkd xzeq ixw s` ,lkd zxzeq?cenlz

`l` dxizq jl oi` Ð "da d`nhl" xnel

mei ixw z`neh dn ,da xen`d dz`neha

.cg` mei dzxizq s` ,cg`íåùî éàå
éôåìçéàdxenb daifa oibexiql zepnl izil `lc Ðïðéòá àéìòî ìäà ?zxeegna Ð "eilr zn zeni ike" :(e xacna) aizkck ,i`ce zn ld`a `l` `nhn xifp oi` Ð

.(a,`t migqt) "oilev cvik"a xn`ck ,eilräéá øåæâ ïðáøåcg` mei `l` xezqi `le ,xenb zn ld`a itelgi`l iz` :xn`z m`e .mei eze` xezql Ðàúééøåàãá ïðáøã ?
.slgin `l Ð `ziixe`c ld`a opaxc wtq ld` Ðàëä ìáàmeyn ,miizpiay mei dpnz `le opiyiig i` Ð`lcn :opixn`c ,i`cea slginl iz` Ð wtqa i`fg `nlc

.oibexiqa d`ex i`ce zepnl `iz`e ,oey`xl `ipn `we ,miizpia i`fg i`ce ,mini ipd opipnòùåäé éáø éøáãî øæòéìà éáø éøáã ïéàøð`nyl ryedi iax yiigc oeikc Ð

.oey`xd s` xezql el did ,miizpia d`xïìåë éøáãî àáé÷ò éáø éøáãå.oiwecae oixetq irac Ðéðéîù íåédwca `lc ,dxdha oteq did `le ,dxitqd ini exar xak Ð
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åøîàxn`wc `kdc iqei iaxc dywz :xn`z m`e Ð dxdh zwfga ef ixd dil

:xn`wc (`,bp dcp) "oniq `a" wxtc iqei iaxc` ,zixgy dyxtda dl ibqc

d`neh zwfga `dz `l dlrnle dgpnd on dxdha dyixtd `ly dcp eli` dne

meia dyixtdyk ixiin mzdc :xnel yie !dlrnle dgpnd on dyxtd ira ,`nl` Ð

dwcaa ixiin `kde ,zixgy ea dz`xy

ik ,ok m`c :dywe .dxedh d`vne zixgy

oia lk dipira dici eli`" dcedi iaxl opikxt

`dc ,diytpl iqei iax `nil ,'eke "zeynyd

dlrnle dgpnd on dyxtd jixvn inp edi`

aekir liren dne ,dz`xy meia dyixtdyk

:xnel yie !dz`x dici weliq mr `ny ?df

d`ex dwfgedc oeikc ,dyw `l diytplc

on dyxtd dkixvdl `ed oic Ð zixgy

.oicd on `l` `xneg `la dlrnle dgpnd

`ny wtqle xingdl epl oi`edici weliq mr

la` .meid seqa dwica dkixvdl ,dz`x

elit`c wtqle xingdl `ay ,dcedi iax

dnvr dwcaa `l` zixgy dz`x `lya

mb Ð dyxtd jixvn `ed dxedh d`vne

wtqn wecale xingdl el did meid seqa

.dz`x dici weliq mr `ny

ìáàoi`c ab lr s` Ð xfril` iaxk dkld

opiwqt `d ,cenlzd itn dkld oicnl

,rax`a xfril` iaxk (a,f) lirl `nw wxta
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äàöîe ä÷ãa ïéa ,íéîiä øçà :àúéðúîa éåì àðz ïëå§¥¨¨¥¦§©§¦¨©©©¨¦¥¨§¨¨§¨
äàîè äàöîe ä÷ãa ïéa ,äøBäè¯.äáæ ÷ôñ Bæ éøä §¨¥¨§¨¨§¨§¥¨£¥§¥¨¨

!àáøc àzáeéz éåäz àîéì ."úòì úòî äànèîe"§©§¨¥¥§¥¥¨¤¡¥§§¨§¨¨
úòì úòî äànèî äMàä ïéàL øîBì :àáø øîàc©£©¨¨©¤¥¨¦¨§©§¨¥¥§¥

éîé CBúadúáéæ!¯!àðîéæ àãç àáøì déðéáúBà åàìå §§¥¦¨¨§¨§¦¥§¨¨£¨¦§¨
¯!àäî éîð àáøc àzáeéz éåäz àîéì :ïðéøîà÷ éëä¯ ¨¦¨¨§¦©¥¨¤¡¥§§¨§¨¨©¦¥¨

"úòì úòî äànèî" éðú÷ ék :àáø Cì øîà¯Léøà ¨©¨¨¨¦¨¨¥§©§¨¥¥§¥©¥
,éà÷ ïé÷øtäúàø"àCzòc à÷ìñ ."äéáà úéáa dãBòå ¦§¦¨¥©¨£¨§¨§¥¨¦¨¨§¨©§¨

àðéîà¯ïéøBäè íéîé eäì é÷ñôîc ïåék¯dúcð úlçúk ¨¦¨¥¨§¦§§¦§¨¦§¦¦§¦©¦¨¨
,úòì úòî ànèz àìå ,àéîcLé íà" .ïì òîLî à÷ ¨§¨§¨§©¥¥¥§¥¨©§©¨¦¥

øîà àéiç øa àðeä áøc àzáeéz éåäz àîéð ."úñå dì̈¤¤¥¨¤¡¥§§¨§©¨©¦¨¨©
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קנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc - dcp(ycew zay meil)

àúéðúîa éåì àðz ïëåseq lr dzpypy ,`ziixa dpy iel jke - §¥¨¨¥¦§©§¦¨
dpynd ixacd`nh d`vne zixgy iriay dwca' jk da aezky ,

,dyixtd `l zeynyd oiae,äøBäè äàöîe ä÷ãa ïéa íéîiä øçà©©©¨¦¥¨§¨¨§¨§¨
.'äáæ ÷ôñ Bæ éøä ,äàîè äàöîe ä÷ãa ïéad`vny s`y ,epl ixd ¥¨§¨¨§¨§¥¨£¥§¥¨¨

dpi` iel zrcl ,mini xg` mbe ,zixgy iriayd meia d`nh dnvr
.daf wtq `l`

dy`d' ,dxdh wqtde dcp ini zray ixg`y ,(:gl) lirl epipy
ewlgpe .[daifl miie`xd minid md] mei xyr cg` 'dxdh zwfga
,yxit `ax .jka cnll dpynd d`a oic dfi` (.hl lirl) mi`xen`d
oda drbpy zexdhd lk z` d`nhn ,mc z`veny dy` lky s`y
`id m`y dpynd zcnln ,mcd z`ivnl mincewd zrl zrna
el` miniay iptn ,zrl zrn d`nhn dpi` ,daif inia mc d`vn
yxit `iig xa `ped axe .mc ze`xl dkxc oi`e dxdh zwfga dy`d
.daif inia zqe zraew dpi`y cnll d`a dpyndy ,l`eny mya

d`vne zixgy iriay mei dnvr dwcay dcp :epzpyna epipy
dxedh zwfga ef ixd ,d`nh d`vne dwca mini xg`le ,dxedh

,[miizpiay minia]úòì úòî äànèîedywn .[mcd z`ivn mcew] §©§¨¥¥§¥
:`xnbd,àáø øîàc ,àáøc àúáeéz éåäz àîéìlirl dpyndy ¥¨¤¡¥§§¨§¨¨§¨©¨¨

d`a (:gl)äànèî äMàä ïéàL ,øîBìoda drbpy zexdhd z` ©¤¥¨¦¨§©§¨
,úòì úòîmc d`vn m`.dúáéæ éîé CBúa`ly x`ean epzpynae ¥¥§¥§§¥¦¨¨

dpynd dxn`e ,dzaif inia dz`xy dy`a dpc `id `ldy ,eixack
.zrl zrn d`nhn `idy

:ef `iyew lr ddnz `xnbdàðîéæ àãç àáøì déðéáúBà åàìå- §¨§¦¥§¨¨£¨¦§¨
,uexiz dilr oi`y `iyewa xg` mewna xak eixac epkxt `l ike

:`xnbd daiyn .eixac egcpeïðéøîà÷ éëäzpeek `id jk - ¨¦¨¨§¦©
,epziiyewàäî énð àáøc àúáeéz éåäz àîéìxn`p m`d - ¥¨¤¡¥§§¨§¨¨©¦¥¨

.epzpynn mb ,`axl `kxit didzy
:`ax lr `iyewd z` `xnbd zvxznéðz÷ ék ,àáø Cì øîà̈©¨¨¨¦¨¨¥

,'úòì úòî äànèî'dy` oica dpynd zligz lr xfeg epi` §©§¨¥¥§¥
`l` ,zeaif inia dz`xyúéáa dãBòå äúàøà ,éà÷ ïé÷øt Léøà©¥¦§¦¨¥©¨£¨§¨§¥

äéáà,(:cq lirl) wxtd zligza xkfpy oicd lr xn`p `ed - ¨¦¨
,di`eyip iptl dia` ziaa zecp mc xak dz`xy [dcli] zwepizy
lk lld zia zrcl ,mileza mc dz`xe dlrap di`eyip ixg`e
,x`al epzpyn d`ae .mixedh dlild eze`a d`ex `idy mincd
zexdhd lk z` z`nhn `id ,df dlil ixg` `nh mc d`xzyky

.zrl zrn oda drbpyàðéîà Czòc à÷ìñjzrca dler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨
,xnelc ïåékef dii`x oial dia` ziaa zei`xd oiaíéîé eäì é÷ñôî ¥¨§©§§¦§¨¦
ïéøBäèdid okl ,mixedh ea d`exy mincd lky ,di`eyip lila §¦

ef dii`xay xnel mewnàéîc dúcð úlçúkdy`l dnec `id - ¦§¦©¦¨¨¨§¨
dpi`e jli`e dzii`xn wx d`nhny diiga dpey`xd mrta d`exd

,(.f lirl) rxtnl d`nhnïì òîLî à÷ ,úòì úòî ànèz àìå- §Ÿ§©¥¥¥§¥¨©§©¨
zrl zrn d`nhny `l` ,ok xacd oi`y epzpyn epl drinynm`e .

.eilr `iyew dpnn oi`e ,ezhiyk epzpyn z` x`al leki `ax ,ok
e :epzpyna epipyLé íà,úñå dìoicy ,dpiad `xnbd .dzry dic ¦¤¨¤¤

dy`d dpyna epipyy oicd lr xfeg ,'dzry dic ,zqe dl yi m`'
:`xnbd dywn .dzaif inia dz`xy,àúáeéz éåäz àîéðáøc ¥¨¤¡¥§§¨§©

øîà àéiç øa àðeä áø øîàc .ìàeîL øîà àéiç øa àðeä¨©¦¨¨©§¥§¨©©¨©¦¨¨©
,ìàeîLini ixg`y mei xyr cg`ay (:gl lirl) epipyy dn iabl §¥

d`a ef dpyny ,dxdh zwfga dy`d dcpäMàä ïéàL ,øîBì©¤¥¨¦¨
,dúáéæ éîéa úñå dì úòáB÷mei xyr dyngn ze`xl dlibxy oebk ©©¨¤¤¦¥¦¨¨

dyng mei `ldy .l`eny zrcl zqe draw `l ,mei xyr dyngl
eli`e .daif ini xyr cg` jeza ipinyd meid `ed dcp zligzn xyr
,'dzry dic zqe dl yi m`e' daif inia d`exd lr dxn` epzpyn

.daif inia zqe reawl dleki dy`dy rnyne
:`xnbd dgecïðéøîà ék ,àéiç øa àðeä áø Cì øîàep`y dn - ¨©¨©¨©¦¨¦¨§¦©

mixne`,'dúáéæ éîéa úñå dì úòáB÷ äMà ïéà'`weec epzpeek ¥¦¨©©¨¤¤¦¥¦¨¨
,`lewlø÷òéîì éðîéæ àúìz àéòa àìcexwrl dkixv dpi`y - §Ÿ¨£¨§¨¨¦§¥§¦§©

zqel zyyeg dpi` aey zg` mrt dzii`x dzpiy m`e ,minrt yly
,d`ad mrtaïðéøîàcel` miniayïé÷leñî äéîcmrt iepiya ice §¨§¦©¨¤¨§¨¦

.xwrp dzqey xnel zg`ïé÷leñî äéîãc ïåéëå,xzei da lwdl yi §¥¨§¨¤¨§¨¦
xnel.dzòL dic©¨©§¨

na epipy:epzpy,øîBà äãeäé éaøon dxdha dyixtd `ly lk ©¦§¨¥
dwica wx ezrcly ,epiide .d`nh zwfga ef ixd ,dlrnle dgpnd

.dxdha yixtdl ick dliren zeynyd oiaa
Bì eøîà ,àéðzminkgéìîìà ,äãeäé éaøìxne` ziid eli` - ©§¨¨§§©¦§¨¦§¨¥

eidiy dy`d dkixvyäéðéòa úBçpeî äéãé[mewn eze`-]ïéa ìk ¨¤¨¨§¥¤¨¨¥
,øîBà äzà äôé ,úBLîMäcin dz`x `ny yyeg dz` mlerly ©§¨¨¤©¨¥
.dwicadn dci dwlqy ixg`åéLëòdgpnd on wecal xne` dz`y ©§¨

,dxedh d`vne dwcay lired dn ,dlrnleäéãé ÷elñ íò øîéà¥©¦¦¨¤¨
.äúàø,jkl yyeg dz` oi`y oeikeäøäèa äLéøôä él äî ¨£¨©¦¦§¦¨§¨¢¨

,äìòîìe äçðnä ïî éòéáMaixg` dz`x `ny miyyeg oi`y ©§¦¦¦©¦§¨§©§¨
,dwicadïBLàøa äøäèa äLéøôä él äîmby ,mixdva dzii`xl ©¦¦§¦¨§¨¢¨¨¦

.dwicad ixg` dz`x `ny yeygp `l ea
zixgy zwica mby x`ean ,dcedi iax lr ewlgy mi`pzd oeyla
:`xnbd dywn .jk lr ddnz `xnbd .dliren oey`xd meia

.øîàc ïàîì àkéà éî 'ïBLàøa'minkg mb ,epzpyna `lde ¨¦¦¦¨§©§¨©
meia la` ,d`lde ipyd meidn wx exizd ,dwicad oica eliwdy
,mixdva dwca m`y zxaeqd drc oi` ,dpiirn gztp eay oey`xd

.dwicad lirez
:`xnbd daiyn,ïéà.jk xaeqy `pz yiàéðúäåepipyy edfe - ¦§¨©§¨

iixaa,`zeéäLk ïBòîL éaøå éñBé éaø úà ézìàL ,éaø øîà̈©©¦¨©§¦¤©¦¥§©¦¦§§¤¨
äàöîe úéøçL éòéáL íBé dîöò ä÷ãaL äcð ,Cøca íéëläî§©§¦©¤¤¦¨¤¨§¨©§¨§¦¦©£¦¨§¨
äàöîe ä÷ãa íéîiä øçàìe ,äLéøôä àì úBLîMä ïéáe ,äøBäè§¨¥©§¨Ÿ¦§¦¨§©©©¨¦¨§¨¨§¨

,eäî ,äàîè.dxdha dwifgdl zixgy iriay zwica dlired m`d §¥¨©
,äøäè ú÷æça Bæ éøä ,Bì eøîà.dxdha dwifgdl dlired dwicade ¨§£¥§¤§©¨¢¨

meia dwcae ,dzcpl iriayd meia dwca `ly dcp :le`yl iax xfg
,éàî ,éðL ,éLéìL ,éòéáø ,éLéîç ,éML.dxdha dwfged m`d ¦¦£¦¦§¦¦§¦¦¥¦©

àðL àì ,Bì eøîàdwica oial el` minia dwica oia lcad oi` - ¨§Ÿ§¨
.iriayd meia

:xtql iax jiynnézìàL àì ,ïBLàøadwicay xeaq iziidy iptn ¨¦Ÿ¨©§¦
.lirez `l,ézìàL àlL éúéòèå.mixdhn eid l`ey iziid m`y §¨¦¦¤Ÿ¨©§¦

,zixgy oey`xd meia dxdha yixtdl xyt`y mixaeqd yiy `vnp
.oerny iaxe iqei iax zrca ,iax xaeq oky

mb lirez dwica recn ,ezpwqna iax ly enrh z` zx`an `xnbd
:oey`xd meiaéîéé÷ äàîeè ú÷æça åàì eälek eèàlka ike - ¨§¨§¤§©§¨¨§¦

,d`neh zwfga dzid dy`dy xaecn oi` minid x`y,÷ñôc ïåéëå§¥¨§¨©
÷ñt,d`xze aeyzy miyyeg oi`eénð ïBLàø,xnel yi mb -ïåék ¨©¦©¦¥¨

.÷ñt ÷ñôc§¨©¨©
:`xnbd zl`eyàøwéòîe,le`yl dvx `lyk,øáñ éàîdid recn ¥¦¨¨©¨©

:`xnbd daiyn .mini x`yn oey`xd meid dpeyy xeaqìéàBä¦
,çeút ïéòî ÷æçeäådy` ly dkxc oi`e ,mc ze`xl ea dligzdy §§©©§¨¨©

.ze`xl dligzd eay meia mcd zii`xn weqtl

äðùî
mini dray xetql mikixv ,daif ze`xln ewqty dlecb daf e` af
zwelgn d`ian dpynd .mzxdhl milaeh jk xg`e ,mda e`xi `ly

:minid oipn iabl mi`pzíBéa ïîöò e÷ãaL äáfäå áfädïBLàø ©¨§©¨¨¤¨§©§¨©¦
mzxitqløBäè eàöîe,daifn miiwp mdy -eewcaéòéáMä íBia ¨§¨©©§¦¦

,øîBà øæòéìà éaø ,e÷ãa àì íééúðéaL íéîé øàLe ,øBäè eàöîe¨§¨§¨¨¦¤¥§©¦Ÿ¨§©¦¡¦¤¤¥
dxdha mteqe mzligze li`edäøäè ú÷æça ïä éøäminia s` £¥¥§¤§©¨¢¨

.[miiwp dray oipnl mdl elre ,miizpiayïéà ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥¥
íäìoeaygl mdl elr `l -,ãáìa éòéáL íBéå ïBLàø íBé àlà ¨¤¤¨¦§§¦¦¦§©

dyng jyna mnvr wecal mikixv jkitl ,miizpiay minid `le
e .[elahi jk xg`e ,miiwp dray milydl mitqep miniàáé÷ò éaø©¦£¦¨

äì ïéà ,øîBà,ãáìa éòéáL íBé àlà í`ny ,oey`xd meid `le ¥¥¨¤¤¨§¦¦¦§¨
mini dyng jyna mnvr wecal mikixv jkitl ,miizpia e`x

.[elahi jk xg`e ,mitqep

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

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמוד ככ



קנד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc - dcp(ipy meil)

dpyy iqei.'úBúñå úBòLå íéîé',`ziixad zyxtnoebkyäúéä ¨¦§¨§¨¨§¨
äãeîì[dlibx-]íéøNò íBéì íéøNò íBiî äàBø úBéäìzbltda - §¨¦§¨¦¤§¦§¤§¦

,mc d`ex mei mixyr lky ,mei mixyreze`xl dlibx dzii`x meia
ì úBòL LMîúBòL LLm` ,meid ly ziyiyd drya -íBé òébä ¦¥¨§¥¨¦¦©

ì äøeñà ,äúàø àìå íéøNòúBðBLàø úBòL LL ìk LnLly ¤§¦§Ÿ¨£¨£¨§©¥¨¥¨¦
,meidäãeäé éaø éøácokle ,dxeq` dzii`x zper lky xaeqd ¦§¥©¦§¨

.meid zligzn dxeq`øézî éñBé éaøåynylúBòL LL ãòcr - §©¦¥©¦©¥¨
drya `l` dxq`l oi` ezrcle xg`n ,ziyiyd dryd zligz

,ze`xl dlibx `idyúBòL LLa úLLBçådrya zyyege - §¤¤§¥¨
dxeq`e ,d`xz `ny ,da ze`xl dlibxy dryd `idy [ziyiyd

m` s`e ,`ziixad dkiynn .da ynylå úBòL LL eøáòoiicràì ¨§¥¨§Ÿ
ì äøeñà ,äúàøäãeäé éaø éøác ,Blek íBiä ìk LnLlky xaeqd ¨£¨£¨§©¥¨©¦§¥©¦§¨

.dxeq` dzii`x zqe zperøézî éñBé éaøåynyläçðnä ïî §©¦¥©¦¦©¦§¨
äìòîìeziriay dry zligzn xnelk ,d`lde dgpn zlitz onfn - §©§¨

.zyyeg dpi` aey dzqe zry dxary xg`ny ,jli`e
:dpyna epipy .dcedi iax zhiy lr dywn `xnbdäãeîì äúéä'¨§¨§¨

dywn .'dly meid lk xne` dcedi iax ,dngd upd mr d`ex zeidl
:`xnbdàéðúäåy jtidl `ziixaa epipy ixde -,øîBà äãeäé éaø §¨©§¨©¦§¨¥

dlL äìélä ìk:`xnbd zvxzn .meia dxeq`e dlild lk zxzen - ¨©©§¨¤¨
àä ,àéL÷ àìeyexit 'dngd upd mr' `ziixaa epipyy dn - Ÿ©§¨¨

àîîé úlçúa úBàøì äìéâøcupd xg`l cin meid zligza - ¦§¦¨¦§¦§¦©§¨¨
.dlila zxzen ,meia `id dzii`xy oeike ,dngdàäåepipyy dne - §¨

eyexit 'dngd upd mr' dpynaàéìéì óBña úBàøì äìéâøcseqa - ¦§¦¨¦§§¥§¨
dlild.meia zxzen ,dlila dzii`xy oeike ,dngd upd mcew hrn

z` el` mixzeq dcedi iax ixac oda zeziixa izy d`ian `xnbd
:el`àãç éðz,zg` `ziixaa epipy -éðôì døñBà äãeäé éaø ¨¥£¨©¦§¨§¨¦§¥
dzñå,[ze`xl dlibxy dryd-]àéðúå .dzñå øçàì døézîe ¦§¨©¦¨§©©¦§¨§©§¨
Cãéàdcedi iaxy ,zxg` `ziixaa epipye -,dzñå øçàì døñBà ¦¨§¨§©©¦§¨

.dzñå éðôì døézîe©¦¨¦§¥¦§¨
:`xnbd zayiin,àéL÷ àìåc meynàädxeq`y epipyy dn - §Ÿ©§¨¨

ote`a xaecn ,dzqe iptléæçîì äìéâøcze`xl dlibxyóBña ¦§¦¨§¦§¥§
àéìéì,dlild lk dxeq` dcedi iax zrcl ixd dlila dz`xy oeike ¥§¨

dlibx `idy dryd iptl xnelk 'dzqe iptl' dxeq`y epipyy edfe
.dlild lka ,da ze`xlàä,dzqe xg`l dxeq`y epipyy dn - ¨

ote`a xaecn,àîîé úlçúa éæçîì äìéâøcixd meia dz`xy oeike ¦§¦¨§¦§¥¦§¦©§¨¨
xg`l' dxeq`y epipyy edfe ,meid lk dxeq` dcedi iax zrcl
.meid zper lka ,da ze`xl dlibx `idy dryd xg`l xnelk 'dzqe

.äãeäé éaøk äëìä ,àáø øîà.`xnbd dywnéëä àáø øîà éîe ¨©¨¨£¨¨§©¦§¨¦¨©¨¨¨¦
,`ax xn` jk ike -àéðúäådxeza xn`p ,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨

(`l eh `xwie)ízøfäå''íúàîehî ìàøNé éða úàz` eyixtz - §¦©§¤¤§¥¦§¨¥¦§¨¨
deCde' xn`p (bl eh my) df weqtl jenqae ,mz`nehn l`xyi ipa§©¨¨

,'DzCpAäéîøé éaø øîà ïàkîzcnln elld miweqtd zekinq - §¦¨¨¦¨¨©©¦¦§§¨
.ïzñåì Ceîñ ïäéúBLpî eLøôiL ,ìàøNé éðáì äøäæàjky ©§¨¨¦§¥¦§¨¥¤¦§§¦§¥¤¨§¦§¨

.dcp zlira xeqi`n l`xyi ipa z` mzyxtde ,weqtd yxtzn

xeqi` icil e`eai `le ozqel jenq mdizeypn mze` eyixtz ,xnelk
.dcpyxcnd ziaa el`yeänëå,yextl yi zqel jenq onføîà §©¨¨©
,àáøyextl jixväðBò.zqel jenq:`xnbd zxxaneåàì éàî- ¨¨¨©¨

yextl jixvy ezpeek oi` m`déúéøçà äðBòdpi`y zxg` dper - ¨©£¦¦
yextl dkixv [dlila e` meia] dzqe zpera calny ,dzqe zper
oi`y dcedi iaxk envr `ax wqty dnl xzeq dfe .mcew dper cer

.cala zqed zpera `l` yextl jixv
:`xnbd zvxzn,àìyextl dkixvy `ax zpeek `l`äðBò dúBà Ÿ¨¨

.[dcedi iax zrcke da ze`xl dlibxy
:`xnbd zl`eyéì änì ézøúårinydl `ax jxved recn - §©§¥¨¨¦

:`xnbd daiyn .dzqe zpera yextl jixvy miinrtàëéøöjixv - §¦¨
.`ziixaa mbe dpyna mb z`f rinydl `ax didàä ïðéòeîLà éàc§¦©§¦©¨

epzpyna wx ok rinyn did m`y -àðéîà äåäxnel leki iziid - £¨¨¦¨
úBøäèì éléî éðäexingdy zexdh oiprl `l` mpi` el` mixacy - ¨¥¦¥¦§¨

,zqed zper lk zexdha dribpn yextldìòáì ìáàoiprl - £¨§©§¨
,dlran dyixtàì,zqed zper lk yextl dkixvïì òîLî à÷ Ÿ¨©§©¨

xacd oi`y dlran dyixt oipra zwqerd `ziixad lr eixaca `ax
.zqed zper lk yextl dkixv dlran dyixt oiprl s` `l` ,okéàå§¦

àéääî`ziixad ixac lr wx ok eprinyn `ax did m`e -äåä ¥©¦£¨
àðéîàyextl jixvy dpeekdyéúéøçà äðBò dzñåì Ceîñ- ¨¦¨¨§¦§¨¨©£¦¦

,zqed zper mcewy dperaïì òîLî à÷dcedi iaxk dkldy `ax ¨©§©¨
` yextl dkixv dpi`y`läðBò dúBà.cala da dz`xy ¨¨

äðùî
s` zqel yegl yiy oke ,zqe zxiwre zriaw ipic zx`an dpynd

:rawpy mcewäãeîì äúéä[dlibx-]äàBø úBéäìaäMîç íBé ¨§¨§¨¦§¨£¦¨
øNòmei mipye mixyr wigxdl dlibxy ,xnelk ,dzliah mein ¨¨

,dii`xl dii`xnäúpéLåreawd dzqen zg` mrtäàBø úBéäì §¦§¨¦§¨
íéøNò íBéì,dzliah meinïéøeñà äæå äæ-d`ad mrta dxeq` §¤§¦¤¨¤£¦

`l oiicry reawd dzqe `edy] dzliahl xyr dyng meia mb
dpexg`d dzii`xl miyyegy] dzliahl mixyr meia mbe [xwrp

.[zg` mrta elit`
m`eäúpéLreawd dzqeníéîòtminrt izy dz`xy -íBéì ¦§¨©£©¦§

,íéøNòoiicräæå äæmixyr mei mbe xyr dyng mei -.ïéøeñàmei ¤§¦¤¨¤£¦
mei eli`e ,minrt yly ezxwr `ly onf lk xwrp `l xyr dyng

.reaw epi`y zqek el yegl yi rawp `l oiicry s` mixyr
m` la`ìL äúpéLíéîòt Lzylya dz`xe reawd dzqen ¦§¨¨Ÿ§¨¦
minrtd,íéøNò íBéìdzrnøzeämeiçøNò äMîyly ezxwry §¤§¦©£¦¨¨¨
,minrtdì äòá÷åzqelíéøNò íBé,minrt yly ea dz`xy §¨§¨¨¤§¦

,`ed llkyìL äpòa÷zL ãò úñå dì úòáB÷ äMà ïéàLL ¤¥¦¨©©¨¤¤©¤¦§¨¤¨¨Ÿ
úñeä ïî úøähî dðéàå ,íéîòt,reawd dzqe meia zxzen zeidl §¨¦§¥¨¦©¤¤¦©¤¤

äpnî ø÷òzL ãòreawd dzqe meia mc d`xz `ly ,zqedìLL ©¤¥¨¥¦¤¨¨Ÿ
íéîòt. §¨¦
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המשך ביאור למס' נדה ליום שני עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc - dcp(ycew zay meil)

z` dwca `ly ixiyre iriyz ipiny minia ze`xl dkiyndy
.daf wtq `id okle ,mda dnvrénð éàcå äáæ àlàxyt` ike - ¤¨¨¨©©©¦

,i`ce daf `idy xneléøämini dnk xg`l,äøBäè äàöîe ä÷ãa £¥¨§¨¨§¨§¨
.dz`x `l miizpiay mini mze`a s`y xyt`e

:`xnbd dwiqnéåìå áøc øîzéà ék ,àlàax zwelgn dxn`pyk - ¤¨¦¦§©§©§¥¦
,ieleøîzéà dLôð étàa àzòîLipta drenyk dxn`p `id - §©§¨§©¥©§¨¦§©

,ef dreny dxn`p jke .dpynay mipicdn cg` lr `le ,dnvräcð¦¨
ïéáe ,äàîè äàöîe úéøçL éòéáMä íBia dîöò ä÷ãaL¤¨§¨©§¨©©§¦¦©£¦¨§¨§¥¨¥

.äàîè äàöîe ä÷ãa íéîé øçàìe ,äLéøôä àì úBLîMä`vnp ©§¨Ÿ¦§¦¨§©©¨¦¨§¨¨§¨§¥¨
,iele ax ewlg df oica .seqa oiae dligza oia d`nh dzidyáø©

.÷ôñ äáæ ,øîà éåìå ,éàcå äáæ ,øîà̈©¨¨©©§¥¦¨©¨¨¨¥
:mdinrh z` `xnbd zx`anàøwéòîc ïåék ,éàcå äáæ øîà áø©¨©¨¨©©¥¨§¥¦¨¨

xweaa iriay meiaäàîè ,äàîè úàöîð åéLëòå ,äàîè úàöîð¦§¥§¥¨§©§¨¦§¥§¥¨§¥¨
,éàcåi`cey.mdipiay minia dz`xøîéà ,äáæ ÷ôñ øîà éåìå ©©§¥¦¨©§¥¨¨¥©

éðéáe éðéa ä÷ñt`le ,ze`xln miizpia dwqt `idy xnel xyt` - ¨§¨¥¥¥¥
.aey dz`x eiykre ,daif inia mini dyly dz`x
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המשך ביאור למס' נדה ליום שבת קודש עמ' א



קנה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc - dcp(ipy meil)

dpyy iqei.'úBúñå úBòLå íéîé',`ziixad zyxtnoebkyäúéä ¨¦§¨§¨¨§¨
äãeîì[dlibx-]íéøNò íBéì íéøNò íBiî äàBø úBéäìzbltda - §¨¦§¨¦¤§¦§¤§¦

,mc d`ex mei mixyr lky ,mei mixyreze`xl dlibx dzii`x meia
ì úBòL LMîúBòL LLm` ,meid ly ziyiyd drya -íBé òébä ¦¥¨§¥¨¦¦©

ì äøeñà ,äúàø àìå íéøNòúBðBLàø úBòL LL ìk LnLly ¤§¦§Ÿ¨£¨£¨§©¥¨¥¨¦
,meidäãeäé éaø éøácokle ,dxeq` dzii`x zper lky xaeqd ¦§¥©¦§¨

.meid zligzn dxeq`øézî éñBé éaøåynylúBòL LL ãòcr - §©¦¥©¦©¥¨
drya `l` dxq`l oi` ezrcle xg`n ,ziyiyd dryd zligz

,ze`xl dlibx `idyúBòL LLa úLLBçådrya zyyege - §¤¤§¥¨
dxeq`e ,d`xz `ny ,da ze`xl dlibxy dryd `idy [ziyiyd

m` s`e ,`ziixad dkiynn .da ynylå úBòL LL eøáòoiicràì ¨§¥¨§Ÿ
ì äøeñà ,äúàøäãeäé éaø éøác ,Blek íBiä ìk LnLlky xaeqd ¨£¨£¨§©¥¨©¦§¥©¦§¨

.dxeq` dzii`x zqe zperøézî éñBé éaøåynyläçðnä ïî §©¦¥©¦¦©¦§¨
äìòîìeziriay dry zligzn xnelk ,d`lde dgpn zlitz onfn - §©§¨

.zyyeg dpi` aey dzqe zry dxary xg`ny ,jli`e
:dpyna epipy .dcedi iax zhiy lr dywn `xnbdäãeîì äúéä'¨§¨§¨

dywn .'dly meid lk xne` dcedi iax ,dngd upd mr d`ex zeidl
:`xnbdàéðúäåy jtidl `ziixaa epipy ixde -,øîBà äãeäé éaø §¨©§¨©¦§¨¥

dlL äìélä ìk:`xnbd zvxzn .meia dxeq`e dlild lk zxzen - ¨©©§¨¤¨
àä ,àéL÷ àìeyexit 'dngd upd mr' `ziixaa epipyy dn - Ÿ©§¨¨

àîîé úlçúa úBàøì äìéâøcupd xg`l cin meid zligza - ¦§¦¨¦§¦§¦©§¨¨
.dlila zxzen ,meia `id dzii`xy oeike ,dngdàäåepipyy dne - §¨

eyexit 'dngd upd mr' dpynaàéìéì óBña úBàøì äìéâøcseqa - ¦§¦¨¦§§¥§¨
dlild.meia zxzen ,dlila dzii`xy oeike ,dngd upd mcew hrn

z` el` mixzeq dcedi iax ixac oda zeziixa izy d`ian `xnbd
:el`àãç éðz,zg` `ziixaa epipy -éðôì døñBà äãeäé éaø ¨¥£¨©¦§¨§¨¦§¥
dzñå,[ze`xl dlibxy dryd-]àéðúå .dzñå øçàì døézîe ¦§¨©¦¨§©©¦§¨§©§¨
Cãéàdcedi iaxy ,zxg` `ziixaa epipye -,dzñå øçàì døñBà ¦¨§¨§©©¦§¨

.dzñå éðôì døézîe©¦¨¦§¥¦§¨
:`xnbd zayiin,àéL÷ àìåc meynàädxeq`y epipyy dn - §Ÿ©§¨¨

ote`a xaecn ,dzqe iptléæçîì äìéâøcze`xl dlibxyóBña ¦§¦¨§¦§¥§
àéìéì,dlild lk dxeq` dcedi iax zrcl ixd dlila dz`xy oeike ¥§¨

dlibx `idy dryd iptl xnelk 'dzqe iptl' dxeq`y epipyy edfe
.dlild lka ,da ze`xlàä,dzqe xg`l dxeq`y epipyy dn - ¨

ote`a xaecn,àîîé úlçúa éæçîì äìéâøcixd meia dz`xy oeike ¦§¦¨§¦§¥¦§¦©§¨¨
xg`l' dxeq`y epipyy edfe ,meid lk dxeq` dcedi iax zrcl
.meid zper lka ,da ze`xl dlibx `idy dryd xg`l xnelk 'dzqe

.äãeäé éaøk äëìä ,àáø øîà.`xnbd dywnéëä àáø øîà éîe ¨©¨¨£¨¨§©¦§¨¦¨©¨¨¨¦
,`ax xn` jk ike -àéðúäådxeza xn`p ,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨

(`l eh `xwie)ízøfäå''íúàîehî ìàøNé éða úàz` eyixtz - §¦©§¤¤§¥¦§¨¥¦§¨¨
deCde' xn`p (bl eh my) df weqtl jenqae ,mz`nehn l`xyi ipa§©¨¨

,'DzCpAäéîøé éaø øîà ïàkîzcnln elld miweqtd zekinq - §¦¨¨¦¨¨©©¦¦§§¨
.ïzñåì Ceîñ ïäéúBLpî eLøôiL ,ìàøNé éðáì äøäæàjky ©§¨¨¦§¥¦§¨¥¤¦§§¦§¥¤¨§¦§¨

.dcp zlira xeqi`n l`xyi ipa z` mzyxtde ,weqtd yxtzn

xeqi` icil e`eai `le ozqel jenq mdizeypn mze` eyixtz ,xnelk
.dcpyxcnd ziaa el`yeänëå,yextl yi zqel jenq onføîà §©¨¨©
,àáøyextl jixväðBò.zqel jenq:`xnbd zxxaneåàì éàî- ¨¨¨©¨

yextl jixvy ezpeek oi` m`déúéøçà äðBòdpi`y zxg` dper - ¨©£¦¦
yextl dkixv [dlila e` meia] dzqe zpera calny ,dzqe zper
oi`y dcedi iaxk envr `ax wqty dnl xzeq dfe .mcew dper cer

.cala zqed zpera `l` yextl jixv
:`xnbd zvxzn,àìyextl dkixvy `ax zpeek `l`äðBò dúBà Ÿ¨¨

.[dcedi iax zrcke da ze`xl dlibxy
:`xnbd zl`eyéì änì ézøúårinydl `ax jxved recn - §©§¥¨¨¦

:`xnbd daiyn .dzqe zpera yextl jixvy miinrtàëéøöjixv - §¦¨
.`ziixaa mbe dpyna mb z`f rinydl `ax didàä ïðéòeîLà éàc§¦©§¦©¨

epzpyna wx ok rinyn did m`y -àðéîà äåäxnel leki iziid - £¨¨¦¨
úBøäèì éléî éðäexingdy zexdh oiprl `l` mpi` el` mixacy - ¨¥¦¥¦§¨

,zqed zper lk zexdha dribpn yextldìòáì ìáàoiprl - £¨§©§¨
,dlran dyixtàì,zqed zper lk yextl dkixvïì òîLî à÷ Ÿ¨©§©¨

xacd oi`y dlran dyixt oipra zwqerd `ziixad lr eixaca `ax
.zqed zper lk yextl dkixv dlran dyixt oiprl s` `l` ,okéàå§¦

àéääî`ziixad ixac lr wx ok eprinyn `ax did m`e -äåä ¥©¦£¨
àðéîàyextl jixvy dpeekdyéúéøçà äðBò dzñåì Ceîñ- ¨¦¨¨§¦§¨¨©£¦¦

,zqed zper mcewy dperaïì òîLî à÷dcedi iaxk dkldy `ax ¨©§©¨
` yextl dkixv dpi`y`läðBò dúBà.cala da dz`xy ¨¨

äðùî
s` zqel yegl yiy oke ,zqe zxiwre zriaw ipic zx`an dpynd

:rawpy mcewäãeîì äúéä[dlibx-]äàBø úBéäìaäMîç íBé ¨§¨§¨¦§¨£¦¨
øNòmei mipye mixyr wigxdl dlibxy ,xnelk ,dzliah mein ¨¨

,dii`xl dii`xnäúpéLåreawd dzqen zg` mrtäàBø úBéäì §¦§¨¦§¨
íéøNò íBéì,dzliah meinïéøeñà äæå äæ-d`ad mrta dxeq` §¤§¦¤¨¤£¦

`l oiicry reawd dzqe `edy] dzliahl xyr dyng meia mb
dpexg`d dzii`xl miyyegy] dzliahl mixyr meia mbe [xwrp

.[zg` mrta elit`
m`eäúpéLreawd dzqeníéîòtminrt izy dz`xy -íBéì ¦§¨©£©¦§

,íéøNòoiicräæå äæmixyr mei mbe xyr dyng mei -.ïéøeñàmei ¤§¦¤¨¤£¦
mei eli`e ,minrt yly ezxwr `ly onf lk xwrp `l xyr dyng

.reaw epi`y zqek el yegl yi rawp `l oiicry s` mixyr
m` la`ìL äúpéLíéîòt Lzylya dz`xe reawd dzqen ¦§¨¨Ÿ§¨¦
minrtd,íéøNò íBéìdzrnøzeämeiçøNò äMîyly ezxwry §¤§¦©£¦¨¨¨
,minrtdì äòá÷åzqelíéøNò íBé,minrt yly ea dz`xy §¨§¨¨¤§¦

,`ed llkyìL äpòa÷zL ãò úñå dì úòáB÷ äMà ïéàLL ¤¥¦¨©©¨¤¤©¤¦§¨¤¨¨Ÿ
úñeä ïî úøähî dðéàå ,íéîòt,reawd dzqe meia zxzen zeidl §¨¦§¥¨¦©¤¤¦©¤¤

äpnî ø÷òzL ãòreawd dzqe meia mc d`xz `ly ,zqedìLL ©¤¥¨¥¦¤¨¨Ÿ
íéîòt. §¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc - dcp(ycew zay meil)

z` dwca `ly ixiyre iriyz ipiny minia ze`xl dkiyndy
.daf wtq `id okle ,mda dnvrénð éàcå äáæ àlàxyt` ike - ¤¨¨¨©©©¦

,i`ce daf `idy xneléøämini dnk xg`l,äøBäè äàöîe ä÷ãa £¥¨§¨¨§¨§¨
.dz`x `l miizpiay mini mze`a s`y xyt`e

:`xnbd dwiqnéåìå áøc øîzéà ék ,àlàax zwelgn dxn`pyk - ¤¨¦¦§©§©§¥¦
,ieleøîzéà dLôð étàa àzòîLipta drenyk dxn`p `id - §©§¨§©¥©§¨¦§©

,ef dreny dxn`p jke .dpynay mipicdn cg` lr `le ,dnvräcð¦¨
ïéáe ,äàîè äàöîe úéøçL éòéáMä íBia dîöò ä÷ãaL¤¨§¨©§¨©©§¦¦©£¦¨§¨§¥¨¥

.äàîè äàöîe ä÷ãa íéîé øçàìe ,äLéøôä àì úBLîMä`vnp ©§¨Ÿ¦§¦¨§©©¨¦¨§¨¨§¨§¥¨
,iele ax ewlg df oica .seqa oiae dligza oia d`nh dzidyáø©

.÷ôñ äáæ ,øîà éåìå ,éàcå äáæ ,øîà̈©¨¨©©§¥¦¨©¨¨¨¥
:mdinrh z` `xnbd zx`anàøwéòîc ïåék ,éàcå äáæ øîà áø©¨©¨¨©©¥¨§¥¦¨¨

xweaa iriay meiaäàîè ,äàîè úàöîð åéLëòå ,äàîè úàöîð¦§¥§¥¨§©§¨¦§¥§¥¨§¥¨
,éàcåi`cey.mdipiay minia dz`xøîéà ,äáæ ÷ôñ øîà éåìå ©©§¥¦¨©§¥¨¨¥©

éðéáe éðéa ä÷ñt`le ,ze`xln miizpia dwqt `idy xnel xyt` - ¨§¨¥¥¥¥
.aey dz`x eiykre ,daif inia mini dyly dz`x
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc - dcp(iying meil)

z`xwpd `ide .dxedh `id iriaxd meiae ,zlaehe ,mcn iwp sqep mei
dyly mc dz`x m` la` .'dphw daf' e` ,'mei cbpk mei zxney'
xn`py ,mcn miiwp mitevx mini dray oizndl dilr ,mitevx mini
dxedh `id ipinyd meiae ,zlaehe .'mini zray dl dxtqe' (my).

.'dlecb daf' e` ,mzq 'daf' z`xwpd `ide
,daifd inia e` dcpd inia `id m` zrcei dpi`y dy` ,jkitle
dray d`nh dcpd inia cg` mei d`exdy .xeqi` icil `al dleki
,cg` mei wx oiznze drhz ,daifd inia `idy dxeaq `id m`e ,mini
dz`xe daifd inia dzidy dy` oke .mei cbpk mei zxney oick
`idy dxeaq `id m`e .miiwp dray oizndl dkixv ,mini dyely
ilan ,dzii`xl ipinyd dlila cin leahze drhz ,dcpd inia
,minkg epwizy zepwz x`az oldl `xnbd .miiwp dray oizndl

.xeqi` yyg repnl ick
úBãOa éaø ïé÷úä ,áø øîà ,äãeäé áø øîà ,óñBé áø øîà- ¨©©¥¨©©§¨¨©©¦§¦©¦©¨

oigadl zercei opi` my miypde ,dxez ipa my miievn oi`y ,mixtka
y dy` lky .zeaif inia e` zecp inia od m`äúàømc,ãçà íBé ¨£¨¤¨

äML áLz,mcn miiwp miniàeäådxez oick .di`xd mei caln - ¥¥¦¨¨
oizndl dl ic `le .dzii`xn mini dray ixg` zxdhpy ,dcp ly

.zecp inia dzid di`xd `ny ,dphw daf oick cg` mei
dz`xy dy` :iax zpwz jyndíéðL,mini ipy -äML áLzmini §©¦¥¥¦¨

,mcn miiwpïäå,`xnegl .mda dz`x `idy minid ipy caln - ¨¥
did oey`xd meid `ny .dcp oick dray `le ,mini dpeny oizndl

zecp ini zligz ipyd meide ,daif ini seqcer oizndl dkixv okl ,
.ipyd meid zii`x ixg` ,mini dyy

dz`x m`e :iax zpwz jyndìLäL,mitevx miniäòáL áLzmini §Ÿ¨¥¥¦§¨
íéi÷ðmiiwp dray dkixve ,daif inia eid zei`xd yly `ny ,mcn §¦¦

.dlecb daf oick
:iax zxnegn xzei ,ebdpy ztqep `xneg dtiqen `xnbdéaø øîà̈©©¦

íc útè úBàBø eléôàL ,ïîöò ìò eøéîçä ìàøNé úBða ,àøéæ¥¨§¦§¨¥¤§¦©©§¨¤£¦¦©¨
dphwkoirxb,íéi÷ð äòáL äéìò úBáLBé ,ìcøçdy` oick §©§¨§¨¤¨¦§¨§¦¦

.[daifd inia mini dyly dz`xy
xkf dclie rixfz iM dX`' ,(d ,a ai `xwie) dxezd dxn` zclei oica¦¨¦©§¦©§¨§¨¨¨
.'DzCpM miraW d`nhe clz dawp m`e 'ebe mini zraW d`nhe§¨§¨¦§©¨¦§¦§¥¨¥¥§¨§¨§ª©¦§¦¨¨
,miireay d`nh dawp zcleide ,reay d`nh xkf zcleidy ,epiide

.zcleid oick zltnd oice .zxdhpe zlaeh okn xg`l cine
ixg` zxdhp dpi` ,dzcil iptl dlecb daf dzidy dy` mpn`
,mcn miiwp mini dray oiznzy cr ,dawpl miireay e` ,xkfl reay
minid jeza clil drxky dy`d la` .daifd z`nehn xdhdl ick
z`nhp dpi` ,dcild iptly minia mc dz`xy s` ,daifl miie`xd
miiwp dray dkixv dpi`e ,zclei z`neha wx `l` ,daif z`neha

.'iyew mc' `xwp df mce .dzxdhl
:dyrn `xnbd d`ianìàeîL áøì ,àáø déøaãàjiled `ax - ©§§¥¨¨§©§¥

`,xird zeaegxa enr liihe ,l`eny ax zLøãåoic ekxca `ax §¨©
,daifl miie`xd minia clil drxky dy`d :zclei z`neh zeklda

eäúL÷dzcilaíéîé éðL,dcild iyew zngn ,mc mda dz`xe ¨§¨§¥¨¦
ìåd meiäìétä éLéìMz`neh d`nh `id ixd .mc `ll ,dcle z` §©§¦¦¦¦¨

okle ,daifíéi÷ð äòáL áLz.dlecb daf oick xdhdl ick ¥¥¦§¨§¦¦
dray ayil dkixvy dlecb daf oic oky ,xe`ia mikixv eixace
`idy xn` `ax eli`e .mini dyly dz`xyk `weec `ed ,miiwp
ayil dilr recn ,oiadl jixv cere .mini ipy wx dz`xy s` ,daf
.dcild iyew jezn dz`x `id el` mini ipy `ld ,miiwp dray
jkl .daif z`neh `nhn epi`y ,dcild iyew mc z` dxizd dxezde

:`ax ly ezrc z` zx`an `xnbdøáñ÷dxezdy ,`ax xaeq - ¨¨©
la` ,ig cle seqal clep m` wx iyew mc dxizdéeM÷ ïéàmc oic - ¥¦

iyew.íéìôðìdltdl mincewd minid ipya dz`xy mcd ,jk iptne ¦§¨¦
.daif mc didåy ,`ax xaeq cerøáwä úçéúôì øLôà éàgztiy - §¦¤§¨¦§¦©©¤¤

,mgxdàìaepnn `viy.ícilyd meia mgxd gztpyk okleiy §Ÿ¨
miineia mcd zii`x mr cgie ,mc mb epnn `vi i`ce ,cled z` litdl
oick ,miiwp dray dkixv okle ,mini dyly dz`x ixd ok iptly

.dlecb daf
:`ax ixac lr dywn `tt axàéøà éàî ,àáøì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§¨¨©¦§¨
m` `weecy zxn` recn -íéîé éðL äúL÷ayil dkixv ,dlitde ¨§¨§¥¨¦

`ld .miiwp drayeléôàdz`x m`eäMîmcàîìòaonf lka £¦©¤§¨§¨
.miiwp dray ayil dkixv ,`edyúBða ,àøéæ éaø øîà àäc§¨¨©©¦¥¨§

ìcøçk íc útè úBàBø eléôàL ,ïîöò ìò eøéîçä ìàøNé¦§¨¥¤§¦©©§¨¤£¦¦©¨©©§¨
.íéi÷ð äòáL äéìò úBáLBé§¨¤¨¦§¨§¦¦

:`ax el uxizdéì øîà,`tt axl `axzàå àøeqéà Cì àðéîà ¨©¥£¦¨¨¦¨§©§
àâäðî úøîà,oicd on xenb xeqi` yi df ote`ay jl xne` ip` - ¨§©¦§¨¨

oicn ,dgxk lr ,miiwp dray ayz ,exingd `ly mewna elit`y
cvn xeq`y ,xg` ote` izxn` `l dnl ,ilr dywn dz`e .dxez

,jziiyewl mewn oi` .bdpndàìc àëéä øeîçà øeîçàc àëéä¥¨§©§©§¥¨§Ÿ
øeîçà àì øeîçà,exingd `xif iax zxnegk exingdy mewna - ©§Ÿ©§

ricedl ,oicd z` xnel yi okl .exingd `l exingd `ly mewnae
dlitde mini ipy dywnd ,`xif iaxk exingd `ly mewna elit`y

.miiwp dray zayl dxezd on zaiig
:jenqa e`aeiy zexninl oniq md oldl zeaizd,øúð ,äeòáz)§¨¨¤¤

.(ïîéñ ìîð ,éab ìò ,íéèî÷ ,ìBaèì ,ïénça§©¦¦§§¨¦©©¥¨¨¦¨
:`ypdl d`ad dy` zxdh oic zx`an `xnbd,àáø øîàdy` ¨©¨¨

yäñéitúðå ,àNpéì äeòázdzvxzd `ide ,`ypdl dpnn eywia - §¨¨¦¨¥§¦§©§¨
,jkláLzL äëéøö,íéi÷ð äòáLzee`z zngn mc dz`x `ny §¦¨¤¥¥¦§¨§¦¦

.[cenig
dqiitzpy dphwa mb md `ax ixacy gikedl ,dyrn d`ian `xnbd

:`ypdlàðéðç áø éa déøáì déì ÷ñòéà àðéáøjciy `piax - ©¦¨¦£©¥¦§¥¥©£¦¨
.`pipg ax ly eza z` ,epaldéì øîà,`piaxl `pipg axdéì øáñ ¨©¥¨©¥

øîíBé äòaøàì äaeúk ázëîìz` aezkpy eipira d`xp m`d - ©§¦§©§¨§©§¨¨
.mini drax` cera daezkddéì øîà,`pipg axl `piaxïéà.[ok-] ¨©¥¦

äòaøàì àèî ék,daezkd eazke ,iriaxd meid ribdyk -øèð- ¦§¨§©§¨¨§©
,dtegl epa z` qipkd `le `piax oizndãòexaryäòaøàmini ©©§¨¨

àðéøçàcr mini drax` eakrzdy oeike .daezkd zaizk onfn ©£¦¨
`vnp ,oi`eyipd meil cr mini drax` cere ,daezkd zaizk

yàîBé àeää øúa éîBé äòáL ákòéàdray akrzd `piaxy - ¦©©¦§¨¥¨©©¨
.[oi`eyipl dzvxzd `pipg iax ly ezay meid xg`l ,mini

déì øîà,`piaxl `pipg axéàä éàîax` zakrzdymini dr ¨©¥©©
.daezkd zaizk ixg` mitqepdéì øîà,`pipg axl `piaxøáñ àì ¨©¥Ÿ¨©

àáøc àäì øî dì,`ax xn`y oicd z` xaeq dz` oi` m`d - ¨©§¨§¨¨
,àáø øîàcy dy`yáLéì äëéøö ,äñéitúðå ,àNpéì äeòáz §¨©¨¨§¨¨¦¨¥§¦§©§¨§¦¨¥¥
.íéi÷ð äòáL,daezkd zaizk meia m`iydl xyt` did `l ,ok m`e ¦§¨§¦¦

.derazy mein mini drax` wx didy
déì øîà,`pipg axàáø øîàc øîéà,cenig mcl yeygl,äìBãâa ¨©¥¥©§¨©¨¨¦§¨

àîc àéæç÷c.zecp mc d`exy -àîc àéæç àìc ,äpè÷a ìáà- §¨¨§¨§¨£¨¦§©¨§Ÿ¨§¨§¨
,mc d`ex dpi`y.øîà éî¦¨©

déì øîà,`piaxàðL àì äìBãb àðL àì àáø øîà Leøéôa ¨©¥§¥¨©¨¨Ÿ§¨§¨Ÿ§¨
éàî àîòè ,äìBãb .äpè÷,miiwp dray ekixvdyàãnçîc íeMî §©¨§¨©£¨©¦¦§©§¨

,mc `a ok zngne zcnegy -énð äpè÷[ok mb-],àãnçîda mbe §©¨©¦§©§¨
.miiwp dray dkixve mcl yeygl yi

lr `l dvivg `ll leahl mikixv ,zeliah iaiig lk ,dxezd on
dligz mxrye mteba oiirl mdilr daeg okle ,mxry lr `le ,mteb
dy` lky ,owize siqed xteqd `xfr .dvivg mda oi`y zrcl
x`az epiptly `xnbd .dliahd iptl dteb setgz ,leahl d`ad

:dliahd iptl mda citwdl mitqep mipice ,dtitg ipic,àáø øîà̈©¨¨
äMà,dliah iptl dnvr zttegd ¦¨
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Ì˙BÓk38[ck: §¨
ט סעיף מקדשין יין איזה על ערב, סימן ב חלק

•
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`zax `zkld

ìùåáî ïéé [áëממדתו שנתמעט עד שנתבשל היינו -

טעמו .34ונשתנה

ùáã åá ùéù ïéé [âëסוכר בו שמעורב יין הדין והוא -35.

íúåîë áåè [ãëשיש כאלה מתארחים בהם במקומות -

מבושל יין ליקח מעדיפים - ביין בנגיעתם אין39חשש בו

יינם' 'סתם שאינו40חשש מיין יותר משובח אינו אם גם -
מבושל.

ואינו מבושל שאינו יין ליקח יש כזה חשש כשאין אבל
.41מפוסטר

zetqede mipeiv

מנחת34) שו"ת וראה שם, ובש"ך ס"ג קכג סי' יו"ד שו"ע
כה. סי' ח"א שלמה

מפוסטר. יין לענין בהערה להלן וראה
ויין35) מבושל, יין מטעם (וכן זה ומטעם סק"ג, מש"ז פמ"ג

לא בו מומחים במקום המיוצר משובח יין להעדיף יש מזוג)
בפירוש). מצויין (אא"כ וכד' סוכר מערבים

שאין36) פי על אף לגריעותא נשתנה לא מבושל יין ז: סעיף
טעמו מקום מכל חזקו מפני כחי מבושל יין שותה אדם כל
ומברכין ברכתו נשתנית לא ולפיכך יותר משובחים הם וריחו

הגפן. פרי בורא עליו
חמץ37) תעׂשה לא לה' ּתקריבּו אׁשר הּמנחה ּכל יא: ב, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹויקרא

לה'. אּׁשה מּמּנּו תקטירּו לא ּדבׁש וכל ׂשאר כל ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹּכי
Ê"ÎÒעד"ז38) ·Ú˙ ÔÓÈÒבשאר לקידוש הכשרים היינות כל :

מבושל יין כגון כוסות לארבע כשרים ושבתות טובים ימים
ואפילו ופלפלין דבש בו שמערבין יין דהיינו וקונדיטון
כמותם משובח אחר יין לו אין אם בהם לצאת יכול לכתחילה

ער"ב. בסי' שנתבאר כמו
(שו"ת39) מבושל כיין מפוסטר יין מחשיבים הפוסקים רוב

ומצריכים המחמירים ישנם אבל נב), סי' ח"ב יו"ד משה אגרות
מפוסטר יין ולדעתו כה, סי' שלמה מנחת (שו"ת ממש בישול
וישנם מבושל), שאינו כיין שנחשב כיון מבושל יין על עדיף
שבת, מחלל ישראל של מגעו לענין כמבושל אותו המחשיבים
ח"ז יצחק מנחת (שו"ת להחמיר יש נכרי של מגעו לענין אבל

סא). סי'
ענבים במיץ הצורך בשעת ולהשתמש להקל כיום ונהגו
כשלא (אף עכו"ם ממגע ליזהר יש שלכתחילה אלא מפוסטר,
יין ליקח להשתדל יש וכן שנשבה), תינוק ישראל במגע נזהרים
מעט מתאדה בו מעלות 80 של פיסטור שעבר ענבים מיץ או

זה. על המקפידים מפעלים כו"כ וישנם מהיין,
יין40) ליקח יש יותר טוב אינו המבושל שהיין שבמקום אף

שאסור כיון מקום מכל אדמו"ר), כ"ק נהג (וכן מבושל שאינו
לכך - בפהרסיא שבת מחלל או מומר נכרי, בו שנגע יין לשתות

אוסרת. אינה נכרי נגיעת בו מבושל יין מעדיפים
נכרי ראהו כאשר גם היין לשתות שלא להחמיר מנהגנו והנה
הדין), מעיקר כלל אסור שאינו אף - קבלה ע"פ טעם (שהוא
ישראל כשראהו ולא - נכרי כשראהו אלא אינה זו חומרא אמנם
ברכה של וכוס והבדלה לקידוש ביין אלא אינה וכן שבת, מחלל
פט"ו), השליחות' בשדה 'נתיבים (עיין אחרת יין בשתיית ולא
יעטפו - צבורי במקום מבושל שאינו יין על המקדשים ולכך
(ס' בביתו אפילו אדמו"ר כ"ק נהג (כן אטומה בשקית הבקבוק
היין הנכרי כשראה ובדיעבד קעה)), ע' ב חלק מנהגים חקרי
המקילים כדעת להקל אפשר שקופה זכוכית בקבוק בתוך
מנהגים חקרי בס' (לוקטו פוגמת אינה לזכוכית מבעד שראייה

שם).
ולהעיר41) כמבושל, נחשב מפוסטר יין דיעות לכמה שהרי

בד"כ. מפוסטרים אינם משובחים שיינות

c"ag i`iyp epizeax zxezn

zay zekld - jexr ogley

ÊËהחורף ימות כל ויום יום בכל לו שיסיקנו הנכרי שכר אם
מעצמו כעושה זה הרי גדול הקור כשאין בשבת גם והסיקו

בו: למחות צריך שלכתחלה אלא מביתו לצאת וא"צ

ÊÈאין מקום מכל גדול הקור שאין ביום אף היתר והנוהגים
ואף מזידים יהיו ואל שוגגים שיהיו שמוטב בידם מוחין
ביום פעמים שני החורף בית לחמם אין גדול שהקור ביום
מקום ומכל בבקר ראשון פעם התנור שהסיק במה די כי השבת

ה בית ולפי הקור לפי מרובההכל זמן החום ממשיך אם חורף
בראשו: עיניו והחכם

טזֿיז סעיפים בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

הדלת‡ פתיחת (נגד הדלת אל קרוב מונח שהוא דולק נר
הרוח ינשב אם לכבות יוכל הדלת שכשיפתחו בענין ממש)
שאינו ואף הרוח יכבנו שמא כנגדו הדלת לפתוח אסור מבחוץ
שאם כיון מקום מכל מותר מתכוין שאינו ודבר לכיבוי מתכוון
הוא ימות ולא רישיה ופסיק יכבה שלא אפשר אי הרוח ינשב
שמא לפותחה אסור בחוץ מנשב רוח שאין בשעה אף לפיכך
מונח הוא הנר אם ואפילו לפתוח שיתחיל מיד לנשב יתחיל
נר בבית מונח ומאחריה לפנים שנפתחת דלת כגון הדלת אחורי
נגד (מכוון והוא לדלת קרוב הוא הנר אם לפותחה אסור דלוק
למזוזה הדלת שבין החלל נגד דהיינו ממש הדלת פתיחת
פתיחת ע"י נעשה זה שחלל מבפנים בה קבועים שהצירים

הדלת).

הנר יכבה שלא בשביל לנעלה מותר כבר פתוחה הדלת אם אבל
השלחן שעל נר שכנגד החלון וכן הבערה גרם משום בזה ואין

קצת: אליו קרוב הנר אם לפתחו ואסור לנועלו מותר

הדלת· לפתוח אסור הדלת אחורי בכותל קבוע הנר ואם
ואי שאחוריה בנר נוקשת הדלת תהא שמא בחול כדרכו
יזהר אלא הוא רישיה ופסיק בו כשתנקש תכבנו שלא אפשר
מותר לנועלה אבל שאחוריה בנר הדלת תגע שלא בנחת לפתוח

ענין. בכל

המזוזה על הדלת תנקש כדרכו בחוזק שכשינעול בענין הוא ואם
בו הקבוע נר ויתנדנד הכותל כל שיתנדנד עד כך כל בחוזק
מבעיר משום ויתחייב הפתילה אצל שבנר השמן קצת ויתקרב
בין ליזהר צריך מכבה משום בזה ויש ממנה קצת יתרחק או
פסיק יהא שלא (בענין בנחת שתהא בנעילה בין בפתיחה

מהדלת: רחוק הנר אם אף רישיה)

לפתוח‚ אסור שמן של הוא אם עצמה בדלת קבוע הנר ואם
ונעילה הפתיחה ידי שעל בחול כדרכו הדלת לנעול או

(ויתחייב הפתילה אל השמן קצת יתקרב שלא אפשר אי כדרכו
אלא מכבה) משום בו (ויש ממנו קצת יתרחק או מבעיר) משום

רישיה. פסיק יהא שלא בענין בנחת ונועל פותח

לפי בה הקבוע המוקצה הנר משום הדלת בטלטול איסור ואין
נ לא שמשמשתשהדלת חשובה שהיא מפני לנר בסיס עשית

להנר. ולא אצלו ובטלה לבית

כדרכו ולנעול לפתוח מותר בו וכיוצא שעוה של נר הוא ואם
יזהר לא אם לגמרי שיכבה לחוש) (שיש בענין הוא א"כ אלא
כלום בכך אין לארץ כך ע"י יפול אם אבל בנחת ולנעול לפתוח

שיתבאר. כמו

להרוח לחוש שאין בענין והוא הדלת אחורי הוא הנר אם וכן
מחמת שיכבה אלא לחדר) מחדר נפתח שהדלת (כגון שמבחוץ
ליזהר צריך בחול כדרכו פותחה אם עליו שמנשבת עצמה הדלת

רישיה): פסיק יהיה שלא (בענין בנחת לפותחה

הדלת„ אל קצת הקרובה המדורה כנגד הדלת לפתוח אסור
יותר המדורה מבערת שהרוח מבחוץ מנשבת הרוח אם
את בודאי מבערת שאינה מצויה רוח אלא שם אין ואפילו
בודאי מבערת שהיא מצויה שאינה רוח משום גזרה המדורה
מותר המדורה כנגד פתוחה היתה אם אבל הוא רישיה ופסיק

מכבה: משום בזה ואין לסגרה

קודם‰ ממנה לסלקו ושכח יום מבעוד טבלא גבי על נר הניח
בשבת בה ולהשתמש לטלטלה הטבלא לו ונצרכה שחשכה
לכל ומטלטלה הארץ על מעליה נופל והנר הטבלא את מנער
אם ואף זה בניעור הנר לכבות יתכוין שלא ובלבד שירצה מקום
מתכוין שאינו שדבר כלום בכך אין נפילתו ידי על מאליו נכבה

כך. ע"י יכבה שלא שאפשר רישיה פסיק כאן ואין הוא

רק בו נשאר ולא מהנר השמן כלה כשכבר אמורים דברים במה
שיש נר אבל בו וכיוצא שעוה של נר שהוא או דולקת פתילה
שלא אפשר שאי לפי מעליה להפילו הטבלא לנער אסור שמן בו
יתרחק או מבעיר משום ויתחייב הפתילה אל קצת השמן יתקרב
קצת. ממנו ישפוך אם שכן וכל מכבה משום בו ויש ממנו קצת

מותר רישיה פסיק שכל לנערה לנכרי לומר מותר מקום ומכל
שעוה של בנר אף ולפיכך רנ"ג בסי' שנתבאר כמו נכרי ידי על
נכרי ידי על אלא בעצמו הישראל יעשה שלא טוב בו וכיוצא

כך. כל לטבלא שא"צ או נכרי למצוא בקל אפשר אם

אפילו שעליה הנר עם לטלטלה יכול הטבלא למקום צריך ואם
ש"ט: בסי' שיתבאר כמו שירצה מקום לאיזה שמן של הוא

אֿה סעיפים הנר כבוי לגרום שלא רעז סימן ב חלק
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הפרק: להתקדשתוכן - שבת" "שמירת של עניינה

כביכול" כמוהם "כמוני ית', בקדושתו

.úáùä úà ìàøùé éðá åøîùå
"ושמרו שמדגיש הכתוב, ישראלמלשון אתבני

דוקא, לישראל ניתנו המצוות שכל אע"פ - השבת"

השומרים הם שבנ"י מודגש שבת גבי דוקא ומ"מ

ישראל בני בין מיוחד קשר שיש משמע, - זו מצוה

השבת. על נצטוו הם רק שמחמתו והשבת,
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קנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

zay zekld - jexr ogley

ÊËהחורף ימות כל ויום יום בכל לו שיסיקנו הנכרי שכר אם
מעצמו כעושה זה הרי גדול הקור כשאין בשבת גם והסיקו

בו: למחות צריך שלכתחלה אלא מביתו לצאת וא"צ

ÊÈאין מקום מכל גדול הקור שאין ביום אף היתר והנוהגים
ואף מזידים יהיו ואל שוגגים שיהיו שמוטב בידם מוחין
ביום פעמים שני החורף בית לחמם אין גדול שהקור ביום
מקום ומכל בבקר ראשון פעם התנור שהסיק במה די כי השבת

ה בית ולפי הקור לפי מרובההכל זמן החום ממשיך אם חורף
בראשו: עיניו והחכם

טזֿיז סעיפים בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

הדלת‡ פתיחת (נגד הדלת אל קרוב מונח שהוא דולק נר
הרוח ינשב אם לכבות יוכל הדלת שכשיפתחו בענין ממש)
שאינו ואף הרוח יכבנו שמא כנגדו הדלת לפתוח אסור מבחוץ
שאם כיון מקום מכל מותר מתכוין שאינו ודבר לכיבוי מתכוון
הוא ימות ולא רישיה ופסיק יכבה שלא אפשר אי הרוח ינשב
שמא לפותחה אסור בחוץ מנשב רוח שאין בשעה אף לפיכך
מונח הוא הנר אם ואפילו לפתוח שיתחיל מיד לנשב יתחיל
נר בבית מונח ומאחריה לפנים שנפתחת דלת כגון הדלת אחורי
נגד (מכוון והוא לדלת קרוב הוא הנר אם לפותחה אסור דלוק
למזוזה הדלת שבין החלל נגד דהיינו ממש הדלת פתיחת
פתיחת ע"י נעשה זה שחלל מבפנים בה קבועים שהצירים

הדלת).

הנר יכבה שלא בשביל לנעלה מותר כבר פתוחה הדלת אם אבל
השלחן שעל נר שכנגד החלון וכן הבערה גרם משום בזה ואין

קצת: אליו קרוב הנר אם לפתחו ואסור לנועלו מותר

הדלת· לפתוח אסור הדלת אחורי בכותל קבוע הנר ואם
ואי שאחוריה בנר נוקשת הדלת תהא שמא בחול כדרכו
יזהר אלא הוא רישיה ופסיק בו כשתנקש תכבנו שלא אפשר
מותר לנועלה אבל שאחוריה בנר הדלת תגע שלא בנחת לפתוח

ענין. בכל

המזוזה על הדלת תנקש כדרכו בחוזק שכשינעול בענין הוא ואם
בו הקבוע נר ויתנדנד הכותל כל שיתנדנד עד כך כל בחוזק
מבעיר משום ויתחייב הפתילה אצל שבנר השמן קצת ויתקרב
בין ליזהר צריך מכבה משום בזה ויש ממנה קצת יתרחק או
פסיק יהא שלא (בענין בנחת שתהא בנעילה בין בפתיחה

מהדלת: רחוק הנר אם אף רישיה)

לפתוח‚ אסור שמן של הוא אם עצמה בדלת קבוע הנר ואם
ונעילה הפתיחה ידי שעל בחול כדרכו הדלת לנעול או

(ויתחייב הפתילה אל השמן קצת יתקרב שלא אפשר אי כדרכו
אלא מכבה) משום בו (ויש ממנו קצת יתרחק או מבעיר) משום

רישיה. פסיק יהא שלא בענין בנחת ונועל פותח

לפי בה הקבוע המוקצה הנר משום הדלת בטלטול איסור ואין
נ לא שמשמשתשהדלת חשובה שהיא מפני לנר בסיס עשית

להנר. ולא אצלו ובטלה לבית

כדרכו ולנעול לפתוח מותר בו וכיוצא שעוה של נר הוא ואם
יזהר לא אם לגמרי שיכבה לחוש) (שיש בענין הוא א"כ אלא
כלום בכך אין לארץ כך ע"י יפול אם אבל בנחת ולנעול לפתוח

שיתבאר. כמו

להרוח לחוש שאין בענין והוא הדלת אחורי הוא הנר אם וכן
מחמת שיכבה אלא לחדר) מחדר נפתח שהדלת (כגון שמבחוץ
ליזהר צריך בחול כדרכו פותחה אם עליו שמנשבת עצמה הדלת

רישיה): פסיק יהיה שלא (בענין בנחת לפותחה

הדלת„ אל קצת הקרובה המדורה כנגד הדלת לפתוח אסור
יותר המדורה מבערת שהרוח מבחוץ מנשבת הרוח אם
את בודאי מבערת שאינה מצויה רוח אלא שם אין ואפילו
בודאי מבערת שהיא מצויה שאינה רוח משום גזרה המדורה
מותר המדורה כנגד פתוחה היתה אם אבל הוא רישיה ופסיק

מכבה: משום בזה ואין לסגרה

קודם‰ ממנה לסלקו ושכח יום מבעוד טבלא גבי על נר הניח
בשבת בה ולהשתמש לטלטלה הטבלא לו ונצרכה שחשכה
לכל ומטלטלה הארץ על מעליה נופל והנר הטבלא את מנער
אם ואף זה בניעור הנר לכבות יתכוין שלא ובלבד שירצה מקום
מתכוין שאינו שדבר כלום בכך אין נפילתו ידי על מאליו נכבה

כך. ע"י יכבה שלא שאפשר רישיה פסיק כאן ואין הוא

רק בו נשאר ולא מהנר השמן כלה כשכבר אמורים דברים במה
שיש נר אבל בו וכיוצא שעוה של נר שהוא או דולקת פתילה
שלא אפשר שאי לפי מעליה להפילו הטבלא לנער אסור שמן בו
יתרחק או מבעיר משום ויתחייב הפתילה אל קצת השמן יתקרב
קצת. ממנו ישפוך אם שכן וכל מכבה משום בו ויש ממנו קצת

מותר רישיה פסיק שכל לנערה לנכרי לומר מותר מקום ומכל
שעוה של בנר אף ולפיכך רנ"ג בסי' שנתבאר כמו נכרי ידי על
נכרי ידי על אלא בעצמו הישראל יעשה שלא טוב בו וכיוצא

כך. כל לטבלא שא"צ או נכרי למצוא בקל אפשר אם

אפילו שעליה הנר עם לטלטלה יכול הטבלא למקום צריך ואם
ש"ט: בסי' שיתבאר כמו שירצה מקום לאיזה שמן של הוא

אֿה סעיפים הנר כבוי לגרום שלא רעז סימן ב חלק
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הפרק: להתקדשתוכן - שבת" "שמירת של עניינה

כביכול" כמוהם "כמוני ית', בקדושתו

.úáùä úà ìàøùé éðá åøîùå
"ושמרו שמדגיש הכתוב, ישראלמלשון אתבני

דוקא, לישראל ניתנו המצוות שכל אע"פ - השבת"

השומרים הם שבנ"י מודגש שבת גבי דוקא ומ"מ

ישראל בני בין מיוחד קשר שיש משמע, - זו מצוה

השבת. על נצטוו הם רק שמחמתו והשבת,
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.'ä úáù åáù úáùä ïéðò äðä éë
שהרי השבת, ענין ביאור להקדים יש זה להבין

שביתת - הוא שבת של "כיהקב"היסודה זה, ביום
וינפש", שבת השביעי וביום גו' ה' עשה ימים ששת
ביום הקב"ה שביתת ענין נבין שאם מובן, מזה אשר

עלי' שנצטוו השבת "שמירת" ענין ג"כ יובן השבת,
בין המיוחד הקשר גם יתבאר וממילא ישראל, בני

דוקא. ישראל ובני שבת

oey`x wxt zayd z` l`xyi ipa exnye

•

1

2

3

4

5

6

7

8

.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

מפניÂ‰ÊÂ(יח) וי"ו בתוספ' וה' פי' חשכי יגיה וה'
על בפ"ע הוי"ה שם להזכיר הדבר כפל שהוא
לחבר והיינו כידוע מחבר הוא וי"ו וכל חשכי שיגיה מה
הוא והענין כלל ביניהן הפסק בלי כא' הללו הויו' ב'
בגוייהו טעמא בפסיק הוי"ה ב"פ נז' מדה"ר דבי"ג משום
ב' בין טעמא ופסיק וחנון רחום אל ה' ה' ויקרא כמ"ש
לחבר המחבר בוי"ו וה' כאן אמר וע"כ כידוע הללו הויות
די"ג הויות ב' שבין טעמא פסיק היפך יחד ההויות ב'
שלפעמים מה ענין להקדים יש הנה זה וביאור כו' מדה"ר
ה' ורחום חנון דוד כמ"ש לה' ורחום חנון מקדים
שא' מדה"ר בי"ג כמו וחנון לרחום ה' מקדים ולפעמים
ממש אא"ס דעצמות ידוע הנה כי כו' וחנון רחום אל ה'
מדות אינון מכל ולאו וכמ"ש וספי' מדה מכל למעלה
כו' רצון יהי שאו' וכמו ותענוג מרצון למעלה גם כלל
במדות גם וחנון דרחום מדות לכלל שיבא כדי וא"כ
הוי"ה שם ע"י להיות הוצרך ותענוג שברצון עליונות
ויו התפשטות וה' צמצום י' אותיות ד' שהן תחילה
דילוג בא אלה אותיות ד' שע"י התפשטות וה"א המשכה
רחום להיות כמו שברצון למדות מקור בבחי' להיות האור
שבי"ג הב' הוי"ה שם והוא וכה"ג אפים וארך וחנון
היינו ה' ורחום חנון שא' ומה כו' רחום אל שלפני מדה"ר
הוי"ה שם שהוא כו' והתפשטות צמצום לכלל שיבא כדי
מצד רק בעצמות תחלה שיתעורר צריך עצמו לזה הנה
בעצם וחנון רחום ונק' בעצמותו הוא חסד חפץ כי עצמו
והתפשטות בצמצום הוי"ה שם לכלל יבא זה שמחמת
(כמו ותענוג שברצון וחנון דרחום למדות מקור להיות כו'
שיומשך לבקש צריך הרי כו' מלפניך רצון יהי או' שאנו
דרחום ממדות והיינו לפניו רצון ויהי וזהו ברצון א"ס
בחי' גם להיות יבא שעי"ז ממש א"ס שבעצמות וחנון
כידוע ביותר האור דילוג וה"ז ברצון וחנון רחום אל
שם להיות לה' וחנון רחום לפעמים שמקדים וזהו וד"ל)
מקור דאצילות א"א בחי' שהוא העליון ברצון גם הוי"ה
בין ממוצע נק' הכתר שבחי' (וכידוע דאצילות לע"ס
מבחי' כלול ממוצע וכל לנאצלים המאציל עצמות

הכלל וכפי לנאצלים וראש וכתר שבמאציל האחרונה
מל' מבחי' הרי לתחתון מעליון השפעה בכל הידוע
בעצמו כולל זה ואמצעי לתחתון כתר נעשה שבעליון
הוי"ה ב"פ ענין והיינו לתחתון וכתר שבעליון מל' מבחי'
כתר והב' שבעצמות אחרונה בחי' הא' מדה"ר שבי"ג
וא"א ע"י שפנימי' וע"י א"א בחי' והוא לנאצלים וראש
ובחי' בכלל דע"י ג"ר והוא בכלל דא"ס ממל' שם מאיר
שבגלגלתא דע"י חו"ג כמו דא"א בג"ר שמלוב' דע"י ז"ת
וזהו כו') לנאצלים וראש שרש הוא כו' וח"ס דא"א
ערוך שאין לפי מדה"ר די"ג הויות ב' בין טעמא דפסיק
וא"א ע"י שבפנימית דא"ס למל' דאצילות כתר בין כלל
ית' שהוא לפי כלל מגיע אתדל"ת אין ששם בכללות
מימות שמתנשא יחיד בחי' לבד מרומם מלך נק' עצמו
ימ"ע הנק' כו' דע"י מז"ת ומתנשא נשגב דהיינו עולם
שבעצמות האחרונה בחי' רק שאינו אעפ"י כו' דאצילות
קודם עצמו דא"ס מל' זהו אבל מלך שנק' ב"ה א"ס
שכדי העולמים חי יחיד מלך וזהו כו' דקו"ח הצמצום
מלך הוא כו' קו"ח בבחי' דאבי"ע העולמים חי שיהי'
שכדי מלך העולמים חי יחיד אומר ולפעמים תחילה יחיד
מצד באתדל"ע להיות הוצרך בנאצלים דא"ס מל' שיאיר
גאות מלך ה' כמו מלך להיות א"ע משפיל להיות עצמו

כלללבש ערוך שאין לפי חיצוני לבוש רק שאינו כו'
בחי' לגבי דאבי"ע העולמות כל על דמלך להתנשאות
מל' ממש מלכותך א' ועכ"ז ממש עצמו שמצד התנשאות
עלינו מלכותך כבוד גלה אומרים שאנו לע"ל וכמו כ"ע
הא' מהוי' והמשיך שקרא כו' ה' ה' ויקרא וזהו כו'
הוי"ה שם גילוי לכלל שיבא המאציל עצמות שבהעלם
וחנון רחום אל להיות והיינו לנאצלים מקור להיות הב'
מצד היה זו והמשכה וקריאה כנ"ל וחכמה ברצון
יח"ע גם אתדל"ת אין כי בלבד עצמו שמצד אתדל"ע
מלך שהוא הנ"ל מטעם כלל לשם מגיע דאצילות דע"ס
פסיק ולכך כו' דאצילות מימ"ע מתנשא לבדו מרומם
זה וי"ו חשכי יגיה וה' א' כאן אך כנ"ל בגווייהו טעמא
כנ"ל כלל ביניהן הפסק בלי הללו הויות ב' המחבר הוא
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הוי"ה בחי' היינו הוי"ה נרי אתה כי דמ"ש הוא והענין
שהרי הרחמים מדות הי"ג מקור שהוא מדה"ר די"ג הב'
העליון האור מקור להיות היינו הוי"ה נרי אתה שא' מה
בנש"י למטה האור לבא שיוכל עד דכנ"י נרות בז' להאיר

כנ"ל כו' ה' נרי תאיר אתה כי וכמ"ש ממש בגופים
עד באבי"ע ההשתלשלות בחי' ע"י האור שיבא שבהכרח
נה"א שנק' כו' דק"נ בחשך גם להאיר השפל עוה"ז

כנ"ל: ממש בפתיל' האור חיבור שהוא

dkepgd xry
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰�‰Âראש תהי' ואל לאריות זנב הוי משארז"ל כלל דרך
הנ"ל מדריגות שני ג"כ בה שיש דאצי' מל' על קאי
וכמ"ש הבריאה לעולם ומקור שורש הוא שהמל' היינו
כמו הוא והב' לבריאה, כת"ר נעשה דאצי' מל' בכהאריז"ל
הוי ארז"ל וע"ז לבריאה, ע"י שנעשה קודם באצי' שהוא
היא שהמל' שזה פי' לשועלי' ראש תהי ואל לאריות זנב
ראש אח"כ שנעשית מכמו נעלה יותר הוא לאריות זנב
באצי' שהיא לפי הוא והטעם דבריאה, ע"י היינו לשועלי'
אעפ"כ העשירי הספי' היינו תחתונה מדריגה שהיא ואף
ממשל ויובן כו'. לבריאה ע"י כשנעשי' משא"כ באצי' היא
בעת אעפ"כ עלי' ולדרי' לארץ מאיר שהיא אף השמש זיו
שהוא מפני והיינו נעלה יותר הוא בשמש כלול שהזיו
וסהרא שמשא יחוד מענין יובן וכן המאור, בעצם כלול
במדריגה היא מהשמש הארתה מקבלת שהלבנה בעת הנה

שמתיחדת הארץ), על שמאיר' אח"כ (מכמו נעלה היותר
שמאיר' מה משא"כ ממנה הארה ומקבלת השמש עם
כתי' הנה למעלה וכך כידוע, דהארה הארה ונק' אח"כ

וז אלקי' ה' ומגן הואשמש ה' משם מקבל אלקי' ששם ה
ע"י אח"כ משא"כ ואלקי' ה' יחוד שנעשה כו' גבוה יותר
יובן וכמ"כ כנ"ל, נפרד ודבר ליש העולם נראה אלקי' שם
ג"כ הי' רבו ממשה מקבל כשהי' נער שנק' יהושע בענין
חמה כפני משה פני ארז"ל הנה כי נעלה היותר במדריגה
מקבלת שהיא בעת שהלבנה וכמו לבנה כפני יהושע ופני
יהושע כמ"כ גבוה יותר במדריגה היא מהשמש הארתה
מקבל שהי' נעלה יותר הי' רבו ממשה מקבל שהי' בעת
משפיע כשנעשה ואח"כ כו', ה' שמש משה מבחי' תמיד
על ומאיר' משפעת שהיא בעת הלבנה כמו ע"ד הי' בפ"ע

כו'. דומה ואינו הארץ
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰�‰Âשנתיים שבחי' ימים שנתיים מקץ ויהי פי' בתו"א
ואיבוד כליון שהוא ותכלית בקץ אצלו הם ימים
הוא מ"ש ע"ד והוא הימים, קץ הזהר כפי' הוא הימים,
פי' להבין ובכדי הממית. בעצמו והוא היצה"ר הוא השטן
שני יש הנה כי ימים, השנתיים מהו צ"ל והזהר האריז"ל
שנה לביתו יהי' נקי כמ"ש מל' הוא דנוק' שנה שנה, בחי'
דכמו שנה בשם ונק' מל' על דקאי בכהאריז"ל ופי' א',
והים בקר י"ב הוא למעלה כמ"כ ר"ח י"ב בשנה שיש
כי שינוי מלשון שנה ופי' דאצי', מל' הוא עליהם עומד
ומקבלת אור לה שאין שהלבנה דכמו לבנה בשם נק' מל'
היא שהרי אורה משנה היא הרי ומאירה מהשמש האור

הוולדמא וכמו השמש אור מערך שאינה אחר אור ירה

ומתגלה שמאיר מה כן אחר, למהות שנשתנה האם בבטן
הוי' לשמש ערוך שאינו אחר אור הוא לבי"ע ממל'
שנ"ה הלבנה ימות ולכן יפרד, משם שהרי מקבלת שממנה
שנה יש וכן חסרים. הם הלבנה שימי שנה כמנין ימים
גבולי י"ב ר"ח י"ב וכנגד ה' שמש בשם הנק' דדכורא
וימות שניתי, לא הוי' אני ומתגלה מאיר ובהם אלכסון
עי"ז ממ"ע הגבוהים ל"ת שס"ה ע"י כי ימים שס"ה החמה
בתו"א למ"ש סותר זה ואין הוי'. שמש גילוי נמשך
שהוא יום יום שעשועים אצלו ואהי' הוא ימים שהשנתיים
אם ו"ה יחוד להיות א"א כי בינה, אאלפך חכמה אאלפך
כלה בחי' ב' שיש בשה"ש כמשנ"ת י"ה יחוד שיהי' לא
תשוקה לשון שפי' הוי' לחצרות נפשי כלתה כמ"ש הא'
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ואיבוד כליון שהוא ותכלית בקץ אצלו הם ימים
הוא מ"ש ע"ד והוא הימים, קץ הזהר כפי' הוא הימים,
פי' להבין ובכדי הממית. בעצמו והוא היצה"ר הוא השטן
שני יש הנה כי ימים, השנתיים מהו צ"ל והזהר האריז"ל
שנה לביתו יהי' נקי כמ"ש מל' הוא דנוק' שנה שנה, בחי'
דכמו שנה בשם ונק' מל' על דקאי בכהאריז"ל ופי' א',
והים בקר י"ב הוא למעלה כמ"כ ר"ח י"ב בשנה שיש
כי שינוי מלשון שנה ופי' דאצי', מל' הוא עליהם עומד
ומקבלת אור לה שאין שהלבנה דכמו לבנה בשם נק' מל'
היא שהרי אורה משנה היא הרי ומאירה מהשמש האור

הוולדמא וכמו השמש אור מערך שאינה אחר אור ירה

ומתגלה שמאיר מה כן אחר, למהות שנשתנה האם בבטן
הוי' לשמש ערוך שאינו אחר אור הוא לבי"ע ממל'
שנ"ה הלבנה ימות ולכן יפרד, משם שהרי מקבלת שממנה
שנה יש וכן חסרים. הם הלבנה שימי שנה כמנין ימים
גבולי י"ב ר"ח י"ב וכנגד ה' שמש בשם הנק' דדכורא
וימות שניתי, לא הוי' אני ומתגלה מאיר ובהם אלכסון
עי"ז ממ"ע הגבוהים ל"ת שס"ה ע"י כי ימים שס"ה החמה
בתו"א למ"ש סותר זה ואין הוי'. שמש גילוי נמשך
שהוא יום יום שעשועים אצלו ואהי' הוא ימים שהשנתיים
אם ו"ה יחוד להיות א"א כי בינה, אאלפך חכמה אאלפך
כלה בחי' ב' שיש בשה"ש כמשנ"ת י"ה יחוד שיהי' לא
תשוקה לשון שפי' הוי' לחצרות נפשי כלתה כמ"ש הא'
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אלא ודבר יש שהוא דהיינו דמל' היש ביטול והיינו
ותרגומו ולבבי שארי כלה מלשון והב' א"ע, שמבטל
לגמרי היש כליון הרצונות כל כליון היינו גושמי ואשתיצי
להיות וא"א חתן, בחי' ב' יש וכן דרושים, בכמה כמשנ"ת
ימים שנתיים וזהו י"ה. יחוד תחלה שיהי' כ"א ו"ה יחוד
לכם וקחו משכו ע"פ בזהר כמ"ש שנה בחי' הב' שיתחברו
על השמים כימי וכמ"ש תתאין ליומין עילאין יומין משכו
דרגא דתב וזהו הארץ ימי עם יתחברו השמים שימי הארץ
דרגא דתב מה כי גאולה לו שיהי' יוסף נזכר ועי"ז לדרגא,
שיתגלה בלתי יחוד להיות וא"א זו"נ יחוד הוא לדרגא
הוי' והי' ועי"ז שניתי לא הוי' אני משניהם הגבוה גילוי
אלקים שם כי מסתיר אין אלקים שם שגם לאלקים לי
כמ"כ הטבע מדרכי יוצאים הם נסים אבל הטבע, גימט'
אלקי' ונתעלה הוי' בשם אלקים שם שנתחבר ביוסף

גאולה שיהי' זכירה נמשך ועי"ז מסתיר ואין הוי' במדריגת
דרגות הב' שיתחברו זכה בפוטיפר שלו מס"נ וע"י ליוסף,
זכירה, בי' דאית לדרגא וזהו גאולה. נמשך נתחברו וכאשר
שכחה שנופל קטן דבר על כ"א נופל אין זכירה לשון כי
כללות הסוכ"ע א"ס לגבי וכן עליו, לזכור וצריך
קטן דבר והם עליהם לזכור צריך העולמות השתלשלות
מס"נ וע"י כו', העולה דא"ק יסוד דיוסף דרגא והוא ממש
בר"ה שאומרים מה ע"ד והוא לשרשו, ונתחבר נתעלה
לעורר מל' הוא מלכיות פסוקי וזכרונות, מלכיות פסוקי
כי הוי' גילוי הוא וזכרונות אלקים, שם הנק' המל' בחי'
וזכרתי כו', זכרת באהבה נח את וגם הוא זכרונות פסוקי
אלקים דשם מדה"ד ע"פ נח גם כי כו', יעקב בריתי את
הוי' שם ע"י הוא וניצול שנזכר ומה להנצל ראוי הי' לא

מהטבע. שלמעלה

miizpy uwn idie
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.ç
íéìëå úåøåà ¯ úåâéøãî 'áî ìåìëå òöåîîä àåä úåìéöà
.øáçîä òöåîî àéä äøåúä ,ïúååäúä ïôåà ïéá ìãáä ùéå

ïáåî åðéà êàאומרים איך לעיל, האמור כל פי על

ערוך, ובאין מאין יש הוא àåäשהאצילות úåìéöàù øçàî
úåùãçúä äæ ïéà éøä íìòää éåìéâ åäæù ,'åë éúìöàå ïéðòë

úëøòîä áúëù åîëå 'åë84øáã ùãçúð àìù úåìéöà ïéðòá

ìà çëî íåúçäå ñåîëä çë äìâúðù ÷ø ìöàðå ìéöàîá
'åë ìòåôä85íäéðù å÷ãöé êéàå יש, וגם ההעלם גילוי גם

.מאין
ïéà øåà ïéá òöåîî àåä úåìéöàã òåãé äðäã àåä ïéðòä êà

'åë íéàøáðä ìà ìéöàîä óåñ,גבול בחינת הם הנבראים –

– ביניהם ממוצע צריכים הם ולכן גבול, בלי הוא סוף ואין

האצילות. עולם והוא
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מבעלי84. פרץ מרבינו קבלה ספר הוא האלוקות' 'מערכת
הנקרא המקובלים מגדולי אחד של פירוש יש (שעליו התוספות

"החייט").
ענין85. כי לדעת לך יש עוד שלישי): (פרק שם המלא לשונו וזה

ענין איננו הסדר בעבודת למטה עוד אזכיר ואשר זכרנו אשר האצילות
טרם היה לא אשר דבר בנאצל או במאציל שנתחדש או שנשתנה
ית'. האלוקות הוא הספירות אצילות כי זכרנו כבר כי חלילה האצילות

לדבר: מדבר ישתנ' לא האלקות כי אמונה מחנה בדגל ואמרנו
אל מהכח והחתום הכמוס הכח שנתגלה הוא האצילו' ענין אבל
נודע לא כי להבה ומעלה מהגחלת הנר מהדלקת מזה והמשל הפעל.
בגחלת הלהבה כי וידוע העינים. לאור לפעל יציאתה עד בגחלת להבה
שהוא הפעל אך בלהבה. חדוש אין בפעל לאור מהכח ובצאתה בכח
הלהבה בצאת גם טרם. ולא עתה בה לרואה חדוש הוא שנתגלה האור

מעלה השלהבת על בגחלת יש אמנם בגחלת. חסרון אין מהגחלת
קדמה והנה השלהבת. טרם הראותה טרם ולא עתה אותה הרוא' לעיני
הם הכחות שהם הספירו' כי באצילות. הנמשל הוא כן במעלה.
הפעל. אל מהכח לצאת להתגלות ית' מאתו הרצון עלות עד במאצילם
השפל בעולם ממנו לצאת העתידה לפעולה יסוד וכח כח כל היות ר"ל
מאתו הרצון עלות עד בדברו דברו יערב ולא המחשבה תחלת בשלמו'

בנין: מחנה בדגל מזה ויזכור הטעם יתבאר כאשר
מעלת אך בנאצל חדוש ולא במאציל חסרון אין דבר של קצרו
מה עם השלהבת על הגחלת כמעלת בהקדמה הנאצל על המאציל
העקר והבן בהם. העבודה טעם משפטי עם מעלתה טעם עוד שיתבאר
תמיד שנזכיר מה עם הבנין כל ויסוד העקרים עקר הוא כי הזה
זכרנו כאשר ית' האלקו' הם הן האלה ספירות עשר כי הזאת בעבודה
הענין. כל יסוד והוא ושנוי פירוד בלי בהם מיוחד ית' ושהאלקות

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ñ"÷ ÷øô ïî÷ì øàáúéù äî ïééòå)86à"ñ÷ ÷øôå87,(שם -

בין הממוצע הוא האצילות עולם כיצד באריכות מבאר

לנבראים. סוף אין האור

éåúåâéøãîä 'áî ìåìë úåéäì êéøö òöåîî ìëã òåãכדי

ביניהם ממוצע להיות úåìéöàáשיוכל ùé ïë íàå שהוא,

הבחינות שתי את ìéöàîäהממוצע, óåñ ïéà øåà úðéçáî

úåøåàä úðéçá ïäå ,íéàøáðä úðéçáî íâåמבחינת שהם

הנאצליםíéìëäåהמאציל מבחינת åë'.שהם úåìéöàã
גילוי זה האצילות שעולם שאמרנו מה שכל יבאר, ובהמשך

שאמרנו ומה האצילות, שבעולם האור דרגת זה ההעלם

הכלים. בבחינת זה מאין יש חידוש זה שאצילות

a"xrz ,zereayd bgc 'a lil
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דאצי'86. דהע"ס ידוע דהנה הוא, הענין וביאור שם: לשונו וזה
התהוות דכל כו', הנבראים אל המאציל אוא"ס בין ממוצע בחי' הן
אמצעות ע"י והוא ב"ה מאוא"ס הוא הכל בעולמות השפעה וכל
אוא"ס לגבי ערוך באין הן הנבראים הלא א"מ ולכאורה כו'. האצי'
דענין ביניהם, ממוצע שייך איך וא"כ כלל ויחוס ערך שום להם שאין
הרבה למעלה שזה רק א' במהות שהן דברים בב' שייך האמצעית
אל מהעליון ההשפעה להיות יכול שע"י הממוצע ענין שייך בזה מזה,
בהעליון שהיא כמו ממדריגתה ההשפעה ירידת והו"ע התחתון
התחתון לפ"ע שנעשית עד בהתלבשות באה וגם האור בזה שנתמעט
שהוא כמו דהשכל התלמיד אל מהרב השכל בהשפעת עד"מ וכמו כו'.

גם הרב עדייןאצל למע' ה"ה המקבל, אופן לפי כבר מדוד שהוא
בערך אינו ע"כ והפנימי' העומק בחי' בזה שמאיר לפי מהמקבל
האור שנתמעט דהיינו שבזה האמצעות וע"י כו', עדיין המקבל
שבערך בענינים בהתלבשות בא וגם כו', מתעלם והפנימי' דהעומק
במשפיע הוא דכ"ז כו'. המקבל אל להתקבל יוכל עי"ז כו', המקבל
בעצם לגמרי המובדלים בדברים אבל כו', זל"ז בערך שהן ומקבל
שייך שאינו וכמו כו', בזה ממוצע שייך מה כלל ערוך שבאין מהותם
שוה בבע"ג שלגבי כיון בגבול שהוא למה בבע"ג בין ממוצע שום
ביניהם אמצעי שום אין א"כ גדול היותר הגבול עם קטן היותר הגבול
איך באורך נת"ל דהנה הוא הענין אך כו'. בבע"ג או גבול או אלא
והב' ממש, א"ס בבחי' הוא הא' מאוא"ס, המשכות מיני ב' שיש

הביאור. המשך שם עיין כו', ומדה גבול בבחי'
הבל"ג מהאוא"ס משוער הוא שהקו ולהיות שם: הפרק ובסיום
הוא ע"כ כו', וגבול מדה בבחי' והוא כו', מהאוא"ס רושם בו יש וגם
א"ק התהוות שיהי' דבכדי העולמות. אל אוא"ס בין ממוצע בבחי'
שזהו מאוא"ס, הנמשך הקו ע"י זהו דכללות דברי' אדם שנק' מאוא"ס
שזהו ב"ה, מאוא"ס ממש הארה וה"ה וגבול מדה שבבחי' ההמשכה

משוער שהוא דזה וגבול, במדה להאיר בעצמו שיער שאוא"ס מה
בו יש זה מצד הרי כו', הא"ס רושם בו יש וגם הבל"ג מאוא"ס
ה"ה וגבול מדה בבחי' שהוא ומה כו', הבל"ג האוא"ס אל התדמות
להיות ממוצע בבחי' הוא הקו וע"כ כו', א"ק בחי' אל התדמות בבחי'

כו'. א"ק בחי' התהוות עי"ז
בבחי'87. הוא הכל האצי' שלפני המדרי' הנה אך שם: לשונו וזה

כו', דבר מציאות העדר בבחי' פשיטות בבחי' והכל והעלם סתימות
הארה הפרשת הוא דאצי' בגילוי שבא ה"ז באצי' בא כאשר אמנם
החסד אור הבינה ואור החכ' אור אור מציאות ובבחי' כו', מאוא"ס
דבקות בבחי' הוא דאור כו', אור בחי' הוא אצי' הרי ומ"מ כו',
בבחי' שהן במאצילן הגנוזות מהע"ס הוא (ושרשו כנ"ל כו' במקורו
וכמו"כ כו', מ"ה בלי ע"ס בחי' הן בהקו וגם כו', ואחדות פשיטות
הכלים שאין בע"ח מ"ש וכנודע כו', פשיטות בבחי' הן דאצי' הע"ס
הן וע"כ כו', מאצי' למע' לא אבל לבי"ע מאצי' אלא אורות נעשים

ה גם הרי וא"כ כו'), עדיין פשיטות מהבבחי' זהו דאצי' ע"ס
יש ונמצא כו'. הא"ס רושם בזה יש וגם כו' בעצמו שיער שהאוא"ס
מה שה"ז המאציל אוא"ס מבחי' בהם שיש והיינו הענינים, ב' בהם
ומבין חכים בבחי' להיות היינו בגבול להאיר בעצמו שיער שהאוא"ס
דמיון בבחי' הוא האצי' דמשו"ז כו', ממש כנף מין והוא כו', וחסדן
בחי' לעליון אדמה ל' אדם נק' שאצי' וזהו כו', המאציל לאוא"ס וערך
שזהו ע"ה ותכלית גבול בבחי' שהן מה אמנם כו'. המאציל אוא"ס
הארה שזהו כיון אעפ"כ כו', וגבול מדה בבחי' להאיר הא"ס כח
בערך אינו דע"ס ותכלית שהגבול הגם הנה ותכלית, גבול שבבחי'
ערוך אין שבאצי' אחרונה היותר בחי' לגבי וגם דבי"ע ותכלית הגבול
א"ס לגבי ותכלית גבול שנק' כיון מ"מ כו', אוקיינוס ים לגבי כטפה
בין ממוצע האצי' נק' ולכן כו', בי"ע לבחי' מתדמין הן זה מצד הרי

הביאור. המשך שם עיין כו'. לנבראים ב"ה א"ס המאציל
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הוי', משם אלקים שם המפרידים חם" "בני נמשכו אלקים, דשם אחרונים צרופים ממ"ח
הוי'. דשם האור על המסתיר אלקים, משם שרשו השמש מגן לעיקר. ההסתר את ומחשיבים

‰p‰Âהאֹור על ּומסּתיר מעלים אלקים ּדׁשם מה ּדזה הגם ¿ƒ≈ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָֹ
מקֹום מּכל וׁשלֹום, חס אמּתי הסּתר זה אין הוי' ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּדׁשם
עד ּפנים, ּכל על הוי' ּדׁשם האֹור על מסּתיר אלקים ׁשם ְְֱֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹהרי
מקֹום ּומּכל אלקי אֹור ּבהּנברא מאיר ׁשּבאמת להיֹות ְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיּוכל
הסּתר זה ׁשאין ואף ׁשּבֹו. אלקי האֹור את מרּגיׁש הּנברא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאין
מּכל האלקי, האֹור את להרּגיׁש יכֹול הּנברא ׁשהרי ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאמּתי,
מהארּבעים הּנה ולכן ּפנים, ּכל על הסּתר זה הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמקֹום

ידי על נמׁש הרי אלקים ּדׁשם האחרֹונים צרּופים ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָֹּוׁשמֹונה
"וחם ענין ׁשהּוא חם ּבני אדמת מדרגת הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָרּבּוי
ּומחּׁשבים הוי' מּׁשם אלקים הּׁשם את ׁשּמפרידים ּכנען", ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאבי
עֹובדים העֹולם ּׁשאּמֹות מה ענין וזהּו לעּקר, ההסּתר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאת

ּבׁשל"ה ּומבאר ב)לחּמה, עּמּוד קנז ּבסּבּובּה(ּדף חּמה ּדהינּו ְְְְְִִַַַַַַָָָָָֹ
לכל הוי' חלק "אׁשר ּוכתיב הּׁשמׁש, ׁשל ונרּתק הּמגן ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא
ׁשהּוא ונרּתק ּדהּמגן לטעֹות, מקֹום להם ׁשהּניח כּו', ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהעּמים"
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בין הממוצע הוא האצילות עולם כיצד באריכות מבאר

לנבראים. סוף אין האור

éåúåâéøãîä 'áî ìåìë úåéäì êéøö òöåîî ìëã òåãכדי

ביניהם ממוצע להיות úåìéöàáשיוכל ùé ïë íàå שהוא,

הבחינות שתי את ìéöàîäהממוצע, óåñ ïéà øåà úðéçáî

úåøåàä úðéçá ïäå ,íéàøáðä úðéçáî íâåמבחינת שהם

הנאצליםíéìëäåהמאציל מבחינת åë'.שהם úåìéöàã
גילוי זה האצילות שעולם שאמרנו מה שכל יבאר, ובהמשך

שאמרנו ומה האצילות, שבעולם האור דרגת זה ההעלם

הכלים. בבחינת זה מאין יש חידוש זה שאצילות

a"xrz ,zereayd bgc 'a lil
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דאצי'86. דהע"ס ידוע דהנה הוא, הענין וביאור שם: לשונו וזה
התהוות דכל כו', הנבראים אל המאציל אוא"ס בין ממוצע בחי' הן
אמצעות ע"י והוא ב"ה מאוא"ס הוא הכל בעולמות השפעה וכל
אוא"ס לגבי ערוך באין הן הנבראים הלא א"מ ולכאורה כו'. האצי'
דענין ביניהם, ממוצע שייך איך וא"כ כלל ויחוס ערך שום להם שאין
הרבה למעלה שזה רק א' במהות שהן דברים בב' שייך האמצעית
אל מהעליון ההשפעה להיות יכול שע"י הממוצע ענין שייך בזה מזה,
בהעליון שהיא כמו ממדריגתה ההשפעה ירידת והו"ע התחתון
התחתון לפ"ע שנעשית עד בהתלבשות באה וגם האור בזה שנתמעט
שהוא כמו דהשכל התלמיד אל מהרב השכל בהשפעת עד"מ וכמו כו'.

גם הרב עדייןאצל למע' ה"ה המקבל, אופן לפי כבר מדוד שהוא
בערך אינו ע"כ והפנימי' העומק בחי' בזה שמאיר לפי מהמקבל
האור שנתמעט דהיינו שבזה האמצעות וע"י כו', עדיין המקבל
שבערך בענינים בהתלבשות בא וגם כו', מתעלם והפנימי' דהעומק
במשפיע הוא דכ"ז כו'. המקבל אל להתקבל יוכל עי"ז כו', המקבל
בעצם לגמרי המובדלים בדברים אבל כו', זל"ז בערך שהן ומקבל
שייך שאינו וכמו כו', בזה ממוצע שייך מה כלל ערוך שבאין מהותם
שוה בבע"ג שלגבי כיון בגבול שהוא למה בבע"ג בין ממוצע שום
ביניהם אמצעי שום אין א"כ גדול היותר הגבול עם קטן היותר הגבול
איך באורך נת"ל דהנה הוא הענין אך כו'. בבע"ג או גבול או אלא
והב' ממש, א"ס בבחי' הוא הא' מאוא"ס, המשכות מיני ב' שיש

הביאור. המשך שם עיין כו', ומדה גבול בבחי'
הבל"ג מהאוא"ס משוער הוא שהקו ולהיות שם: הפרק ובסיום
הוא ע"כ כו', וגבול מדה בבחי' והוא כו', מהאוא"ס רושם בו יש וגם
א"ק התהוות שיהי' דבכדי העולמות. אל אוא"ס בין ממוצע בבחי'
שזהו מאוא"ס, הנמשך הקו ע"י זהו דכללות דברי' אדם שנק' מאוא"ס
שזהו ב"ה, מאוא"ס ממש הארה וה"ה וגבול מדה שבבחי' ההמשכה

משוער שהוא דזה וגבול, במדה להאיר בעצמו שיער שאוא"ס מה
בו יש זה מצד הרי כו', הא"ס רושם בו יש וגם הבל"ג מאוא"ס
ה"ה וגבול מדה בבחי' שהוא ומה כו', הבל"ג האוא"ס אל התדמות
להיות ממוצע בבחי' הוא הקו וע"כ כו', א"ק בחי' אל התדמות בבחי'

כו'. א"ק בחי' התהוות עי"ז
בבחי'87. הוא הכל האצי' שלפני המדרי' הנה אך שם: לשונו וזה

כו', דבר מציאות העדר בבחי' פשיטות בבחי' והכל והעלם סתימות
הארה הפרשת הוא דאצי' בגילוי שבא ה"ז באצי' בא כאשר אמנם
החסד אור הבינה ואור החכ' אור אור מציאות ובבחי' כו', מאוא"ס
דבקות בבחי' הוא דאור כו', אור בחי' הוא אצי' הרי ומ"מ כו',
בבחי' שהן במאצילן הגנוזות מהע"ס הוא (ושרשו כנ"ל כו' במקורו
וכמו"כ כו', מ"ה בלי ע"ס בחי' הן בהקו וגם כו', ואחדות פשיטות
הכלים שאין בע"ח מ"ש וכנודע כו', פשיטות בבחי' הן דאצי' הע"ס
הן וע"כ כו', מאצי' למע' לא אבל לבי"ע מאצי' אלא אורות נעשים

ה גם הרי וא"כ כו'), עדיין פשיטות מהבבחי' זהו דאצי' ע"ס
יש ונמצא כו'. הא"ס רושם בזה יש וגם כו' בעצמו שיער שהאוא"ס
מה שה"ז המאציל אוא"ס מבחי' בהם שיש והיינו הענינים, ב' בהם
ומבין חכים בבחי' להיות היינו בגבול להאיר בעצמו שיער שהאוא"ס
דמיון בבחי' הוא האצי' דמשו"ז כו', ממש כנף מין והוא כו', וחסדן
בחי' לעליון אדמה ל' אדם נק' שאצי' וזהו כו', המאציל לאוא"ס וערך
שזהו ע"ה ותכלית גבול בבחי' שהן מה אמנם כו'. המאציל אוא"ס
הארה שזהו כיון אעפ"כ כו', וגבול מדה בבחי' להאיר הא"ס כח
בערך אינו דע"ס ותכלית שהגבול הגם הנה ותכלית, גבול שבבחי'
ערוך אין שבאצי' אחרונה היותר בחי' לגבי וגם דבי"ע ותכלית הגבול
א"ס לגבי ותכלית גבול שנק' כיון מ"מ כו', אוקיינוס ים לגבי כטפה
בין ממוצע האצי' נק' ולכן כו', בי"ע לבחי' מתדמין הן זה מצד הרי

הביאור. המשך שם עיין כו'. לנבראים ב"ה א"ס המאציל

•
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הוי', משם אלקים שם המפרידים חם" "בני נמשכו אלקים, דשם אחרונים צרופים ממ"ח
הוי'. דשם האור על המסתיר אלקים, משם שרשו השמש מגן לעיקר. ההסתר את ומחשיבים

‰p‰Âהאֹור על ּומסּתיר מעלים אלקים ּדׁשם מה ּדזה הגם ¿ƒ≈ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָֹ
מקֹום מּכל וׁשלֹום, חס אמּתי הסּתר זה אין הוי' ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּדׁשם
עד ּפנים, ּכל על הוי' ּדׁשם האֹור על מסּתיר אלקים ׁשם ְְֱֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹהרי
מקֹום ּומּכל אלקי אֹור ּבהּנברא מאיר ׁשּבאמת להיֹות ְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיּוכל
הסּתר זה ׁשאין ואף ׁשּבֹו. אלקי האֹור את מרּגיׁש הּנברא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאין
מּכל האלקי, האֹור את להרּגיׁש יכֹול הּנברא ׁשהרי ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאמּתי,
מהארּבעים הּנה ולכן ּפנים, ּכל על הסּתר זה הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמקֹום

ידי על נמׁש הרי אלקים ּדׁשם האחרֹונים צרּופים ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָֹּוׁשמֹונה
"וחם ענין ׁשהּוא חם ּבני אדמת מדרגת הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָרּבּוי
ּומחּׁשבים הוי' מּׁשם אלקים הּׁשם את ׁשּמפרידים ּכנען", ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאבי
עֹובדים העֹולם ּׁשאּמֹות מה ענין וזהּו לעּקר, ההסּתר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאת

ּבׁשל"ה ּומבאר ב)לחּמה, עּמּוד קנז ּבסּבּובּה(ּדף חּמה ּדהינּו ְְְְְִִַַַַַַָָָָָֹ
לכל הוי' חלק "אׁשר ּוכתיב הּׁשמׁש, ׁשל ונרּתק הּמגן ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא
ׁשהּוא ונרּתק ּדהּמגן לטעֹות, מקֹום להם ׁשהּניח כּו', ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהעּמים"
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הּמעלים אלקים מּׁשם ׁשרׁשֹו הּנה הּׁשמׁש מאֹור על ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּמסי
ּׁשחֹוׁשבים מה טעּותם הּוא ּובזה הוי', ּדׁשם האֹור על ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּומסּתיר
ּבמדרׁש איתא ּדהּנה הּוא, הענין ּובאּור לעּקר. ההסּתר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאת

טֹוב כא)ׁשֹוחר סימן א ולב(מזמֹור דעת יזרּו חכמים "ׂשפתי : ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ
כן לא טו)ּכסילים אּלּו(מׁשלי – דעת יזרּו חכמים ׂשפתי ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֹ

ולב ּתמיד. יֹום ּבכל הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ׁשּממליכין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָיׂשראל
ו טמטּום, ׁשאֹומרים הּמינין אּלּו – ּכן לא ּגירסא(יׁש)ּכסילים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָֹֻ

לֹו)אבטֹומטֹוס מחּוצה מניע ּבלּתי עצמֹו, מניע היה(ּופרּוׁשֹו ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
על הּוא העֹולם הנהגת ואׁשר הּקדמּות מאמיני והם ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהעֹולם",

ּומּזלֹות. הּגלּגּלים רצֹון ְְִִַַַַָּפי
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וכמאמר בתלמידים, עשי' לשון שמצינו מה יובן ובזה

הכתוב52רז"ל עליו מעלה תורה חבירו בן את המלמד כל

חדשה, ברי' נעשה הרי הלימוד ידי דעל פי' עשאו, כאלו

שאינו הפשוט איש גם הרי הנפש שלימות דמצד וכנ"ל

חכמה בדברי ולהשכיל להבין יכול כן גם ה"ה תורה, יודע

התפתח שלא מוחו חומר מצד היא שהמניעה אלא ושכל,

עושאו הוא תורה המלמדו כן אם ומדע, חכמה בדברי

רק נקרא ומ"מ חדשה, ברי' שנעשה לידה בדוגמת ממש,

לבד, גילוי הוא דשם וידוע תורה, המלמדו של שמו על

לפי הוא הדבר וטעם ממש, ילידו שהוא לבן דומה ואינו

בכללות ומ"מ ממש, השפעה היותו עם השכל שהשפעת

היות ואם שפע, היא עצמית והשפעה אור, רק הוא ענינו

כחושי נעשים לימוד ריבוי ידי על הנה התלמיד דחושי

הרי התלמידים דרוב במוחש רואים שאנו וכמו הרב,

או בהשכלה אם השכל חושי בהם מתפתח הזמן במשך

כמו הללו הסוגים באחד היינו בהעמקה, או בהבנה

בכלי רק הם אלו דכל לפי אור, הוא כ"ז ומ"מ בהרב,

אי ראש וכמאמר המוח, בכלי לא אבל בלבד, השכל
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דומה אינו ומ"מ ממש, האור עצם הם הגילוים בהמשכת
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הזקן אדמו"ר כ"ק הוד הי' הפנימית רוסיא בערי היהודים של המוסרי במצבם שהתענין הראשון

הגדולים לפני ברבים לימוד שיעורי להם ולסדר רוסיא יהודי את לבקר מיוחדים צירים שלח אשר

הקטנים. בשביל חדרים וליסד ואגדה מדרש וגמרא משנה במקרא

בהיומן מרשימותי אחת רשימה לדוגמא להעתיק הנני ובזמנו.85ובזה בעתו שקבלתי כפי

רודניא, לעיר פרסאות עשרה כחמש הסמוך לוליעקווינא בכפר הי' ופולין רוסיא מדינת בין הגבול

רוסיא. – סמאלענסק לעיר ההולכת המלך בדרך – ולחוץ ומהכפר פולין מדינת ולפנים ָמהכפר

רוסיא במדינת אבל ליטא, במדינת ומיעוטם פולין במדינת היהודים מושב עיקר הי' ההיא בעת

העוסקים הארץ מעמי ורובם יהודים של בודדות משפחות רק היו – סמאלענסק בפלך – ָהפנימית
– הערים אזרחי וגם כפר, אנשי והיו האדמה לעבודת המתיחסות במלאכות וכדומה הנפחות במלאכת

כפר. חיי חיו – ההיא מדינה ובחבל ההיא בעת
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מופלג למדן צורה בעל שהי' האראדאק מעיר זאב יוחנן ר' הזקן אדמו"ר כ"ק הוד מחסידי ָָָאחד

על והעולה החסידות, תורת בידיעת רחבה דעה בעל ותוספות, פרש"י עם בע"פ מסכתות בכמה ובקי

ומתפרנס האחוזות בעלי האדונים ובחצרות בכפרים רוכל ועסקו טובות מדות ובעל עבודה בעל כולנה

לצדקה. הגונים סכומים מפריש והי' בריוח

סמאלענסק בפלך לגבול מעבר מסחרו בדבר מהלכו שיעשה הזקן אדמו"ר כ"ק הוד לו אמר ָפעם

רוסיא. במדינת

רובו הנה בפרט סמאלענסק ופלך גסה מדינה היא בכלל רוסיא מדינת אשר ידעו פולין יהודי ָכל

גרות יהודים של אחדות משפחות ורק להכירם86גוים אפשר שאי עד כך כל נתגשמו המה וגם שמה

ההיא. הארץ כאזרחי היו חייהם וארחות במלבושיהם כי

זה תמורת כי ביותר, העציבו זה הילוכו אבל הזקן, אדמו"ר כ"ק הוד כדבר עשה רי"ז החסיד

ב עובר מלוןשכשהי' ובתי בכפרים ישראל בני הרבה מוצא הי' והאראדאק וויטעבסק שבסביבות ָָָכפרים
גילו בבני וגם תורה בבני גם פוגש הי' ולפעמים בתורה ועוסק אצלם מתאכסן והי' דרכים פרשת על

החסידים. גילו בני במסיבת העיירות באחת שובת או לביתו ש"ק על חוזר הי' הרוב ועל החסידים

ועמי בורים אנשים במסיבת בסמאלענסק חגג השבועות וחג חדשים כחמשה הלך זה ָבהילוכו

שהפריש – גדול סכום – הכסף צרור את אתו ויביא הזקן אדמו"ר כ"ק להוד אלול בחודש וכשבא הארץ

– הקודמים בהילוכיו מרויח הי' מאשר ויותר חמש פי – זה הילוכו בדרך הרויח מאשר לצדקה

נפשו על ויתחנן הארץ ועמי בורים במסיבת שהי' העבר על נפשו במר ויבך מצבו על מאד ויתמרמר

יהודים. של בחבל כבתחלה לסחור לו ולהתיר זו קשה מעבודה לפוטרו

כתיב יחפץ ודרכו כוננו גבר מצעדי מה' קשות, הזקן אדמו"ר כ"ק הוד מכונן87ויענהו השי"ת ,

חפץ88דרכי הנני בזה יאמר אשר מהו ואדם יושלם, – ה' דרך – דרכו אשר חפץ ית' שהוא לפי הגבר

חפץ. אינני ובזה

והקור רב השלג ולהיות כבתחלה, לגבול מעבר הילוכו את רי"ז החסיד עשה שוב הסוכות חג אחר

ממלאכתם פנויים היו אצלם שהתאכסן והיהודים ויותר, כשבועיים מקומות בכמה להתעכב הוכרח גדול

טובות, למדות אותם ולעורר התורה דיני את להם להורות ביתם בני ועם עמהם לשוחח לבו על וישם

תשובה. בעלי כמה לו היו כבר החורף ובמשך לו הצליח וה'

הצליח אשר הגדולה מעבודתו לב וטוב שמח הי' ניסן בתחילת הזקן אדמו"ר כ"ק להוד וכשבא

ותרומת הוצאות89בה, על הזקן אדמו"ר כ"ק הוד הוציא הזקן אדמו"ר לכ"ק הביא אשר לצדקה פרנסתו

ההם. במקומות מלמדים

לעיירות סמאלענסק לפלך שלחם אשר אנשים כמה בשם הזקן אדמו"ר כ"ק הוד קרא הפסח ָאחר

שנים שלש עברו ולא רי"ז החסיד הוראת ע"פ ברבנים90וכפרים מסודרים קהלות שם שנוסדו עד

צדקה. של ומוסדות טבילה בתי ולהבדיל כנסיות בבתי ומלמדים, שו"בים

שנה כעשרים עברו תקנ"ד91ככה בשנת – הפנימית מדינתה שערי את רוסיא ממשלת וכשפתחה
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ופאד וואהלין ליטא מדינת כל אשר ּפולין חלוקת אחרי וביניהם– משפחות ומאות לרוסיא, נספחו אליא ָָָ
הקהלות של המוסרי מצבם על התפלאו הפנימית רוסיא לערי מושבם העתיקו תורה גדולי הרבה

מומחים. ומלמדים תורה מופלגי ורבנים כנסיות בתי שהחזיקו חבריהם במספר הקטנות

∑

1

2

3

ycew zexb`

תרפ"א] סיון [אמצע

והעבודה. התורה בדרך התחזק הטוב האל יעזרינו ...כי

בגשמיות אתם מהנעשה הודיעוני נא יואילו ועתה

להם יש והאם האל, יברכם הפרנסה מצב הוא איך ורוחניות,

הם ומי מי עוסקים, הם ובמה לתורה, עתים קביעות

אין עתה עד ואם חבירים, באגודת ללמוד יחדיו המתחברים

בקביעות לומדים אגודת ליסד יכולים אפשר כזאת, להם

תניא חסידות לימוד ובפרט נגלה שיעורי הן מוגבלים בזמנים

ילמדו אשר מלבד הנה בש"ק אשר ולהשתדל וכתבים, לקו"ת

בע"פ דרוש א' יחזור עוד הנה שיחליטו, וכמה במה בפנים,

יחדיו יתקבצו כי הדבר ונכון ברורה. ובשפה טעם בטוב ויחזור

לקרב פארבריינגען, חסידיתן א להתדבר, קרובים לעתים

וכה כה אשר לנו ספרו החסידים זקני כי ולחיותם הלבבות

ראו ובזה ובמועד, בשבת יחדיו להתרועע קדם, בימי התנהגו

ותכלית עיקר זהו אשר הלב, בהתעוררות בעזהש"י טוב פרי

חסידים. ובשיחת התפלה, בעבודת ומתגדל המתגלה הלימוד,

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד בזכות שבשמים ואבינו

מצב להרים הי' מעיינו כל אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

כי ותפילה, בתחינה האלקים לפני והתרפס ברו"ג החסידים

אל רחמי מעורר כי יפונה לא עתה גם הנה בגו"ר, להם יושיע

כי העולם, אבות בדרכי לילך ומשתדלים ההולכים על עלינו,

ואשר מע"י בכל ברכה שפע למו וישפיע בעזרם הטוב האל יהי'

בעבודת המצות וקיום תפלה בתורה עבודתם לעבוד יוכלו

ויתעלה. ית' עולם בורא וכאוות כרצון המדות ותיקון זיכוך

בטובם לראות משתוקק והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והיו

ורבם. מורם בן ברו"ג
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המשך ביאור למס' נדה ליום שלישי עמ' ב

dxigadקיד zia zekld ± m"anx

'i dkld 'b wxt

ìL çøtäå íéìâøä :çôè øNò äðBîL äéä äøBðnä dábçôèå ,÷ìç íéçôè éðLe ,äL Ÿ©©§¨¨¨§¨¨¨¤©¨©§©¦§©¤©§Ÿ¨§¥§¨¦¨¨§¤©
ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç íéçôèe ,çøôe øBzôk òéáb BaL¤¨¦©©§¤©§¨©¦¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨
éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©¨¨§¤©©§§¥
çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦

ìL eøizLð ;÷ìç íéçôèe ;äøBðnä dáb ãâðkìL ïäaL ,íéçôè äL,íéòéáâ äL §¤¤Ÿ©©§¨§¨©¦¨¨¦§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦
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ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור
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ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

dxigadקיד zia zekld ± m"anx

'i dkld 'b wxt

ìL çøtäå íéìâøä :çôè øNò äðBîL äéä äøBðnä dábçôèå ,÷ìç íéçôè éðLe ,äL Ÿ©©§¨¨¨§¨¨¨¤©¨©§©¦§©¤©§Ÿ¨§¥§¨¦¨¨§¤©
ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç íéçôèe ,çøôe øBzôk òéáb BaL¤¨¦©©§¤©§¨©¦¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨
éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©¨¨§¤©©§§¥
çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦

ìL eøizLð ;÷ìç íéçôèe ;äøBðnä dáb ãâðkìL ïäaL ,íéçôè äL,íéòéáâ äL §¤¤Ÿ©©§¨§¨©¦¨¨¦§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦
:dúøeö àéä Bæå .çøôe øBzôk©§¤©§¦¨¨

ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור



קטוקסו dxigad zia zekld ± m"anx

'i dkld 'b wxt

ìL çøtäå íéìâøä :çôè øNò äðBîL äéä äøBðnä dábçôèå ,÷ìç íéçôè éðLe ,äL Ÿ©©§¨¨¨§¨¨¨¤©¨©§©¦§©¤©§Ÿ¨§¥§¨¦¨¨§¤©
ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç íéçôèe ,çøôe øBzôk òéáb BaL¤¨¦©©§¤©§¨©¦¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨
éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©¨¨§¤©©§§¥
çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦

ìL eøizLð ;÷ìç íéçôèe ;äøBðnä dáb ãâðkìL ïäaL ,íéçôè äL,íéòéáâ äL §¤¤Ÿ©©§¨§¨©¦¨¨¦§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦
:dúøeö àéä Bæå .çøôe øBzôk©§¤©§¦¨¨

ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

קטומתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני  dxigad zia zekld ± m"anx

'i dkld 'b wxt

ìL çøtäå íéìâøä :çôè øNò äðBîL äéä äøBðnä dábçôèå ,÷ìç íéçôè éðLe ,äL Ÿ©©§¨¨¨§¨¨¨¤©¨©§©¦§©¤©§Ÿ¨§¥§¨¦¨¨§¤©
ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç íéçôèe ,çøôe øBzôk òéáb BaL¤¨¦©©§¤©§¨©¦¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨
éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©¨¨§¤©©§§¥
çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦

ìL eøizLð ;÷ìç íéçôèe ;äøBðnä dáb ãâðkìL ïäaL ,íéçôè äL,íéòéáâ äL §¤¤Ÿ©©§¨§¨©¦¨¨¦§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦
:dúøeö àéä Bæå .çøôe øBzôk©§¤©§¦¨¨

ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

`zeaמתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני  iwxtl mixe`ia

d dpyn b wxt

ìëå .õøà Cøc ìBòå úeëìî ìBò epnî ïéøéáòî ,äøBz ìBò åéìò ìa÷îä ìk ,øîBà äðwä ïa àéðeçð éaø©¦§§¨¤©¨¨¥¨©§©¥¨¨¨©£¦¦¦¤©§§¤¤¤¤§¨

:õøà Cøc ìBòå úeëìî ìBò åéìò ïéðúBð ,äøBz ìBò epnî ÷øBtä©¥¦¤¨§¦¨¨©§§¤¤¤¤

ycew zegiyn zecewp

למדת ענין אינה תורה עול קבלת א. במשנתנו: השאלות
ארץ" דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין ב. דוקא. חסידות
הקשר ג. בלבד? זה אלא תורה עול קבלת על שכר אין כלום –

הקנה. בן נחוניא רבי – המאמר לבעל

והביאור:

äøBz ìBò åéìò ìa÷îäמצד תורה שלומד מי היינו – ©§©¥¨¨¨

אצלו מורגש בלימודו; לו שיש התענוג מצד לא עול, קבלת
שהרי האדם, לטבע בניגוד היא זו עבודה התענוג. ולא ה"עול",
והשגה, מהבנה ביותר מתענג שאדם הוא הדברים מטבע
אלא שבדבר התענוג מצד בתורה עוסק הוא אין זאת ולמרות

מדה: כנגד עמו מתנהגים ולכן תורה". "עול epnîמצד ïéøéáòî©£¦¦¦¤

úeëìî ìBòדמלכותא "דינא הרי העולם טבע שמצד אף – ©§

õøà.1דינא" Cøc ìBòåהנהג" להיות צריך הטבע שבדרך אף – §¤¤¤¤

ארץ" דרך מנהג .2בם

äøBzואילו ìBò epnî ÷øBtäמתוך הוא לימודו אלא – ©¥¦¤¨

טבעית, עבודה שהיא Cøcתענוג, ìBòå úeëìî ìBò åéìò ïéðúBð§¦¨¨©§§¤¤

õøà.העולם טבע מצד שמתחייב כפי – ¤¤

בתורה, מופלג שהי' הקנה, בן נחוניא לרבי קשור זה וענין
לתלמידיו זכאי בן יוחנן רבן כמאמר הנגלה, בתורת "נראין3הן

בתורת וכן ומדבריכם", מדברי הקנה בן נחוניא רבי דברי
ברור כן ואם הבהיר, דספר המחבר שהוא כידוע הנסתר,
פי על ואף תענוג; של באופן השלימות, בתכלית הי' שלימודו

דוקא. "עול" של באופן לימוד ותבע דרש כן

שמצינו מה גם לבאר יש זה הי'4לפי הקנה בן נחוניא שרבי
תקלה תארע שלא כו' רצון "יהי המדרש לבית בכניסתו מתפלל
מקום אין תענוג, מתוך הוא התורה לימוד כאשר ידי": על

ה מצד אפילו רצוי, בלתי מענין שכןלחשש הבהמית, והנפש גוף
בכל התורה חודרת בתורה, מלובש האדם של שתענוגו היות

כחותיו שלילת5פרטי "עול", של באופן הוא כשהלימוד ואילו ;
דנפש התענוג והן האלקית דנפש התענוג הן התענוג, וביטול

"תקלה". תהי' הבהמית והנפש הגוף שמצד יתכן הבהמית,

העבודה שכאשר שידוע ממה זה על להקשות יש (לכאורה
בלתי לענין אפשרות ישנה מציאותו, הרגש תענוג, מתוך היא
אין וביטול עול קבלת מתוך היא העבודה כאשר ואילו רצוי,

לכך. לחשוש

מדובר שם שכן, סתירה. כאן אין שפיר דייקת כד אולם,
התענוג כח שלו, התענוג כח את וזיכך בירר שלא באדם
ללימוד בו משתמש זה שברגע אלא כמקודם, נשאר כשלעצמו
מדובר כאן ואילו אחרים. לדברים בו משתמש כך ואחר התורה,
שכל הפנימיים, כחות הן כחותיו, בכל חדרה שהתורה באדם
תענוג לו שאין עד ותענוג, רצון המקיפים, כחות והן ומדות,
שום אין כזה שבמצב ופשוט בתורה. התענוג מלבד אחר
שום אין מציאותו בכל שכן תקלה, לידי שיבוא אפשרות
על מקבל הוא כאשר אולם רצוי. בלתי לענין נקודתֿאחיזה
כיצד דרך לו אין הרי עול, קבלת בחינת תורה", "עול עצמו

מציאותו) מונחת היכן .6לבחון

äøBz ìBò åéìò ìa÷îä ìk̈©§©¥¨¨¨

ככתוב ושמחה, תענוג גורם התורה לימוד בזה: לדקדק 7יש

מתאים כיצד כן ואם רב", שלל כמוצא אמרתך על אנכי "שש
" תורה"?עולהביטוי

בלימודו, חיות לאדם לו כשאין שגם היא, התנא כוונת אלא
להתחזק עליו אותו, המבלבלות שונות גשמיות טרדות עקב

קבלת מתוך תורה מתחשבעולוללמוד שאינו זה ידי ועל תורה.
זוכה עול, קבלת בדרך תורה ולומד העולם טרדות עם
ארץ". דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין מהן: להשתחרר

הנ"ל לטרדות שהעצה הסוברים אלו מדעת להוציא ובכדי
ללמדנולמעטהיא התנא ממשיך לו, יקל זה ידי ועל בלימודו

עליו נותנין תורה עול ממנו הפורק "כל – ואדרבה היא, שלא
ארץ". דרך ועול מלכות עול

הנה זו, בעבודה האדם על להקל הראו[ובכדי השמים מן
ישיבה ותלמידי רבנים כן: הדבר המדינה חוקי לפי שגם
"טורח – מלכות" מ"עול פטורים תורה עול עליהם המקבלים

.9וחיילותיו"]8המלך

ב.1. י, גיטין

ב.2. לה, ברכות

ב.3. י, ב"ב

ב.4. כח, ברכות

ומצלא.5. מגנא תורה א: כא, סוטה וראה

השומעים6. רשימת פי על – תשמ"ה עקב ואתחנן, ש"פ משיחות

בלבד.

קסב.7. קיט, תהלים

פיה"מ.8.

בלבד.9. השומעים רשימת פי על – תשי"ט בהר ש"פ משיחת
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:õøà Cøc ìBòå úeëìî ìBò åéìò ïéðúBð ,äøBz ìBò epnî ÷øBtä©¥¦¤¨§¦¨¨©§§¤¤¤¤

ycew zegiyn zecewp

למדת ענין אינה תורה עול קבלת א. במשנתנו: השאלות
ארץ" דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין ב. דוקא. חסידות
הקשר ג. בלבד? זה אלא תורה עול קבלת על שכר אין כלום –

הקנה. בן נחוניא רבי – המאמר לבעל

והביאור:

äøBz ìBò åéìò ìa÷îäמצד תורה שלומד מי היינו – ©§©¥¨¨¨

אצלו מורגש בלימודו; לו שיש התענוג מצד לא עול, קבלת
שהרי האדם, לטבע בניגוד היא זו עבודה התענוג. ולא ה"עול",
והשגה, מהבנה ביותר מתענג שאדם הוא הדברים מטבע
אלא שבדבר התענוג מצד בתורה עוסק הוא אין זאת ולמרות

מדה: כנגד עמו מתנהגים ולכן תורה". "עול epnîמצד ïéøéáòî©£¦¦¦¤

úeëìî ìBòדמלכותא "דינא הרי העולם טבע שמצד אף – ©§

õøà.1דינא" Cøc ìBòåהנהג" להיות צריך הטבע שבדרך אף – §¤¤¤¤

ארץ" דרך מנהג .2בם

äøBzואילו ìBò epnî ÷øBtäמתוך הוא לימודו אלא – ©¥¦¤¨

טבעית, עבודה שהיא Cøcתענוג, ìBòå úeëìî ìBò åéìò ïéðúBð§¦¨¨©§§¤¤

õøà.העולם טבע מצד שמתחייב כפי – ¤¤

בתורה, מופלג שהי' הקנה, בן נחוניא לרבי קשור זה וענין
לתלמידיו זכאי בן יוחנן רבן כמאמר הנגלה, בתורת "נראין3הן

בתורת וכן ומדבריכם", מדברי הקנה בן נחוניא רבי דברי
ברור כן ואם הבהיר, דספר המחבר שהוא כידוע הנסתר,
פי על ואף תענוג; של באופן השלימות, בתכלית הי' שלימודו

דוקא. "עול" של באופן לימוד ותבע דרש כן

שמצינו מה גם לבאר יש זה הי'4לפי הקנה בן נחוניא שרבי
תקלה תארע שלא כו' רצון "יהי המדרש לבית בכניסתו מתפלל
מקום אין תענוג, מתוך הוא התורה לימוד כאשר ידי": על

ה מצד אפילו רצוי, בלתי מענין שכןלחשש הבהמית, והנפש גוף
בכל התורה חודרת בתורה, מלובש האדם של שתענוגו היות

כחותיו שלילת5פרטי "עול", של באופן הוא כשהלימוד ואילו ;
דנפש התענוג והן האלקית דנפש התענוג הן התענוג, וביטול

"תקלה". תהי' הבהמית והנפש הגוף שמצד יתכן הבהמית,

העבודה שכאשר שידוע ממה זה על להקשות יש (לכאורה
בלתי לענין אפשרות ישנה מציאותו, הרגש תענוג, מתוך היא
אין וביטול עול קבלת מתוך היא העבודה כאשר ואילו רצוי,

לכך. לחשוש

מדובר שם שכן, סתירה. כאן אין שפיר דייקת כד אולם,
התענוג כח שלו, התענוג כח את וזיכך בירר שלא באדם
ללימוד בו משתמש זה שברגע אלא כמקודם, נשאר כשלעצמו
מדובר כאן ואילו אחרים. לדברים בו משתמש כך ואחר התורה,
שכל הפנימיים, כחות הן כחותיו, בכל חדרה שהתורה באדם
תענוג לו שאין עד ותענוג, רצון המקיפים, כחות והן ומדות,
שום אין כזה שבמצב ופשוט בתורה. התענוג מלבד אחר
שום אין מציאותו בכל שכן תקלה, לידי שיבוא אפשרות
על מקבל הוא כאשר אולם רצוי. בלתי לענין נקודתֿאחיזה
כיצד דרך לו אין הרי עול, קבלת בחינת תורה", "עול עצמו

מציאותו) מונחת היכן .6לבחון

äøBz ìBò åéìò ìa÷îä ìk̈©§©¥¨¨¨

ככתוב ושמחה, תענוג גורם התורה לימוד בזה: לדקדק 7יש

מתאים כיצד כן ואם רב", שלל כמוצא אמרתך על אנכי "שש
" תורה"?עולהביטוי

בלימודו, חיות לאדם לו כשאין שגם היא, התנא כוונת אלא
להתחזק עליו אותו, המבלבלות שונות גשמיות טרדות עקב

קבלת מתוך תורה מתחשבעולוללמוד שאינו זה ידי ועל תורה.
זוכה עול, קבלת בדרך תורה ולומד העולם טרדות עם
ארץ". דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין מהן: להשתחרר

הנ"ל לטרדות שהעצה הסוברים אלו מדעת להוציא ובכדי
ללמדנולמעטהיא התנא ממשיך לו, יקל זה ידי ועל בלימודו

עליו נותנין תורה עול ממנו הפורק "כל – ואדרבה היא, שלא
ארץ". דרך ועול מלכות עול

הנה זו, בעבודה האדם על להקל הראו[ובכדי השמים מן
ישיבה ותלמידי רבנים כן: הדבר המדינה חוקי לפי שגם
"טורח – מלכות" מ"עול פטורים תורה עול עליהם המקבלים

.9וחיילותיו"]8המלך
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השומעים6. רשימת פי על – תשמ"ה עקב ואתחנן, ש"פ משיחות

בלבד.

קסב.7. קיט, תהלים

פיה"מ.8.

בלבד.9. השומעים רשימת פי על – תשי"ט בהר ש"פ משיחת
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ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr el zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

"מּפי מׁשה אמר הראׁשֹונים הּספרים ׁשאת אמרּו ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹרז"ל

ּפרּוׁש: עצמֹו". "מּפי ּדברים וספר ‰e·b¯‰הּגבּורה", ÈtÓ'ה – ְְְְִִִֵֵֶַַָָƒƒ«¿»

ׁשּלא ּבאפן ּבכתב, אֹותן העּתיק והּוא ּבפיו ּדבריו את ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹׂשם

הּדברים. ּבמסירת והּׂשגתֹו ּדעּתֹו BÓˆÚהתערבה ÈtÓ'ה ּדברי – ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָƒƒ«¿ְִֵ

ּבדעּתֹו, ׁשהּׂשיג ה' ּדברי את מעצמֹו ּדּבר הּוא ּבדעּתֹו, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַנתלּבׁשּו

עצמֹו". "מּפי ּכאּלּו יׂשראל לבני מסרם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָולכן

éðùáé:íëáéøå íëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−§¦«§¤«
âéíérãéå íéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáä̈´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯§Ÿ¦²¦«ª¦−
ì:íëéLàøa íîéNàå íëéèáLãééúà eðrzå §¦§¥¤®©«£¦¥−§¨«¥¤«©©«£−Ÿ¦®

:úBNrì zøac-øLà øácä-áBè eøîàzååèçwàå ©´Ÿ§½«©¨¨¬£¤¦©−§¨©«£«¨«¤©º
ïzàå íérãéå íéîëç íéLðà íëéèáL éLàø-úà¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ¦«ª¦½¨«¤¥¬

úBàî éøNå íéôìà éøN íëéìr íéLàø íúBà¨²¨¦−£¥¤®¨¥¸£¨¦¹§¨¥´¥À
ì íéøèLå úøNr éøNå íéMîç éøNå:íëéèáL §¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−§¦§¥¤«

æèrîL øîàì àåää úra íëéèôL-úà äeöàå̈«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ¨³Ÿ©
ïéáe åéçà-ïéáe Léà-ïéa ÷ãö ízèôLe íëéçà-ïéa¥«£¥¤Æ§©§¤´¤½¤¥«¦¬¥«¨¦−¥¬

:Bøbæéìãbk ïèwk ètLna íéðô eøékú-àì ¥««Ÿ©¦̧¨¦¹©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ
ètLnä ék Léà-éðtî eøeâú àì ïeòîLz¦§¨½³Ÿ¨¸Æ¦§¥¦½¦¬©¦§−̈

÷z íkî äL÷é øLà øácäå àeä íéäìàìïeáø ¥«Ÿ¦´®§©¨¨Æ£¤´¦§¤´¦¤½©§¦¬
:åézrîLe éìàçéúà àåää úra íëúà äeöàå ¥©−§©§¦«¨«£©¤¬¤§¤−¨¥´©¦®¥¬

:ïeNrz øLà íéøácä-ìkèéúà Cìpå áøçî òqpå ¨©§¨¦−£¤¬©«£«©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´
íúéàø øLà àeää àøBpäå ìBãbä øaãnä-ìk̈©¦§¨´©¨Á§©¨¸©¹£¤´§¦¤À
eðúà eðéäìà ýåýé äeö øLàk éøîàä øä Cøc¤µ¤©´¨«¡Ÿ¦½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¨®

:rðøa Lã÷ ãr àápåëíúàa íëìà øîàå ©¨¾Ÿ©−¨¥¬©§¥«©¨«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ
:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà éøîàä øä-ãr©©´¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«

àëéäìà ýåýé ïúð äàøéðôì Eäìr õøàä-úà E Â§¥Â¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨®̈¤£¥´
éúáà éäìà ýåýé øac øLàk Løàøéz-ìà Cì E ¥À©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦−̈

:úçz-ìàå§©¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(209 'nr fh zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

את ּבפרׁשתנּו מׁשה ּתלה מּדּוע לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנתלּבׁש

מׁשה ּבחינת מּצד ּגם ׁשּכן ּביתרֹו, לא ּבעצמֹו, הּׁשֹופטים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹֹמּנּוי

ׁשֹופטים. ׁשּצריכים ְְְִִִִֶָנרּגׁש

,éðù
éùéìùáëäçìLð eøîàzå íëlk éìà ïeáø÷zå©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³

eðúà eáLéå õøàä-úà eðì-eøtçéå eðéðôì íéLðà£¨¦Æ§¨¥½§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³Ÿ¨̧Æ
øLà íéørä úàå da-äìrð øLà Cøcä-úà øác̈½̈¤©¤¸¤Æ£¤´©«£¤½̈§¥Æ¤«¨¦½£¤¬

:ïäéìà àáðâëíéðL íkî çwàå øácä éðéra áèéiå ¨−Ÿ£¥¤«©¦©¬§¥©−©¨¨®¨«¤©³¦¤Æ§¥´
:èáMì ãçà Léà íéLðà øNrãëeìriå eðôiå ¨¨´£¨¦½¦¬¤−̈©¨«¤©¦§Æ©©«£´

:dúà eìbøéå ìkLà ìçð-ãr eàáiå äøäääëeç÷iå ¨½̈¨©¨−Ÿ©©´©¤§®Ÿ©§©§−Ÿ¨«©¦§³
øáã eðúà eáLiå eðéìà eãøBiå õøàä éøtî íãéá§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤©¦−¥¥®©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ
:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà õøàä äáBè eøîàiå©Ÿ́§½¨´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«

ëå:íëéäìà ýåýé ét-úà eøîzå úìrì íúéáà àìå§¬Ÿ£¦¤−©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
æëeðúà ýåýé úàðNa eøîàzå íëéìäàá eðâøzå©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈ÆŸ½̈

éøîàä ãéa eðúà úúì íéøöî õøàî eðàéöBä«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬¨«¡Ÿ¦−
:eðãéîLäìçëeqîä eðéçà íéìò eðçðà | äðà §©§¦¥«¨¨´£©´§Ÿ¦À©¥ÁÁ¥©̧

úìãb íéør epnî íøå ìBãb ír øîàì eðááì-úà¤§¨¥¹¥ÀŸ©´¨³¨¨Æ¦¤½¨¦²§Ÿ¬Ÿ
:íL eðéàø íé÷ðr éða-íâå íéîMa úøeöáe§−Ÿ©¨®̈¦§©§¥¬£¨¦−¨¦¬¨«

iying ,iriax - a - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èë:íäî ïeàøéú-àìå ïeöørú-àì íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ¦«§−¥¤«
ìíëì íçlé àeä íëéðôì Cìää íëéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½−¦¨¥´¨¤®

:íëéðérì íéøöîa íëzà äNr øLà ìëkÂ§ÂŸ£¤̧¨¨¯¦§¤²§¦§©−¦§¥«¥¤«
àìéäìà ýåýé EàNð øLà úéàø øLà øaãnáeE ©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³§¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

øLà Cøcä-ìëa Bða-úà Léà-àOé øLàk©«£¤¬¦¨¦−¤§®§¨©¤¸¤Æ£¤´
:äfä íB÷nä-ãr íëàa-ãr ízëìäáìøácáe £©§¤½©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«©¨−̈
:íëéäìà ýåýéa íðéîàî íëðéà äfäâìCìää ©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©«Ÿ¥̧

| Làa íëúðçì íB÷î íëì øeúì Cøca íëéðôì¦§¥¤¹©¤À¤¨¬¨¤²¨−©«£«Ÿ§¤®¨¥´
:íîBé ïðráe dá-eëìz øLà Cøca íëúàøì äìéì©À§¨©§«Ÿ§¤Æ©¤¸¤Æ£¤´¥«§½̈¤«¨−̈¨«

ãìòáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬
:øîàìäìøBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà ¥«Ÿ¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬

Lð øLà äáBhä õøàä úà äfä òøäúúì ézra ¨−̈©¤®¥µ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−
:íëéúáàìåìäpàøé àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ ©«£«Ÿ¥¤««¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨

øLà ïré åéðáìe da-Cøc øLà õøàä-úà ïzà-Bìå§«¤¥¯¤¨¨²¤£¤¬¨«©−̈§¨¨®©¾©£¤¬
:ýåýé éøçà àlîæìpàúä éa-íbíëììâa ýåýé ó ¦¥−©«£¥¬§Ÿ̈«©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½¦§©§¤−

:íL àáú-àì äzà-íb øîàìçìïeð-ïa rLBäé ¥®Ÿ©©−̈«Ÿ¨¬Ÿ¨«§ª³©¦Æ
éðôì ãîòäàeä-ék ÷fç Búà änL àáé àeä E ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨Ÿ´©¥½¦−

:ìàøNé-úà äpìçðé©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(250 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ּבׁשנת נאמר זה ּׁשּספר מה לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָנתלּבׁש

ּובהּׂשגתֹו ּבדעּתֹו ׁשּנתלּבׁשה ּכפי הּתֹורה התּגּלּות ׁשּכן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהארּבעים,

ּובהּׂשגתם ּבדעּתם ּתֹורה מּתן עניני ּכל ׁשּנקלטּו ּפעלה מׁשה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשל

לׁשמֹוע", ואזנים לראֹות ועינים לדעת "לב ּבבחינת יׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשל

ּדרּביּה". אּדעּתיּה איניׁש קאי . . ׁשנין "ארּבעין רז"ל: ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָּובלׁשֹון

éòéáøèìøLà íëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â£¤̧
íäìå änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé-àìŸ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ®̈¨§¨¤´

:äeLøéé íäå äpðzàîeòñe íëì eðt ízàå ¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨§©¤−§´¨¤®§¬
:óeñ-íé Cøc äøaãnäàîéìà eøîàzå | eðrzå ©¦§−̈¨¤¬¤©«©©«£´©«Ÿ§´¥©À

eðeö-øLà ìëk eðîçìðå äìrð eðçðà ýåýéì eðàèç̈»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ§¦§©½§§¬Ÿ£¤¦−̈
eðéäzå Bzîçìî éìk-úà Léà eøbçzå eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ µ¤§¥´¦§©§½©¨¦−

:äøää úìrìáîàì íäì øîà éìà ýåýé øîàiå ©«£¬Ÿ¨¨«¨©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ
eôâpz àìå íëaø÷a épðéà ék eîçlú-àìå eìrú©«£Æ§«Ÿ¦¨´£½¦¬¥¤−¦§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½

:íëéáéà éðôìâîízrîL àìå íëéìà øaãàå ¦§¥−«Ÿ§¥¤«¨«£©¥¬£¥¤−§´Ÿ§©§¤®
:äøää eìrzå eãæzå ýåýé ét-úà eøîzåãîàöiå ©©§Æ¤¦´§Ÿ̈½©¨¦−©©«£¬¨¨«¨©¥¥̧

íëúà eôcøiå íëúàø÷ì àeää øäa áLiä éøîàä̈«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ¦§©§¤½©¦§§´¤§¤½
cä äðéNrz øLàkøérNa íëúà eúkiå íéøá ©«£¤¬©«£¤−¨©§Ÿ¦®©©§¬¤§¤²§¥¦−

:äîøç-ãräîòîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå ©¨§¨«©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³
:íëéìà ïéæàä àìå íëì÷a ýåýéåîLã÷á eáLzå §Ÿ̈Æ§´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«©¥«§¬§¨¥−
:ízáLé øLà íéîik íéaø íéîéáàòqpå ïôpå ¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«©¥¹¤©¦©³

áñpå éìà ýåýé øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¥¨®©¨¬¨
:íéaø íéîé øérN-øä-úàñ ¤©¥¦−¨¦¬©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr hi zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ׁש"אפילּו רז"ל ּׁשאמרּו מה לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנתלּבׁש

ראׁשֹונים, וכתבּו ּדריׁש", ּתֹורה ּבמׁשנה סמּוכים, ּדריׁש ּדלא ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֹמאן

אבל ּומאחר, מקּדם ואין נאמרה הּגבּורה מּפי הּתֹורה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֻֻ"ּדכל

אּלא סּדר לא ּפרׁשה, אחר ּפרׁשה ּתֹורה מׁשנה ׁשּסּדר ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹמׁשה,

ּבׂשכלֹו, הּדברים סדר את מׁשה הּׂשיג ּדברים ּבספר ּכי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלהּדרׁש".

ּומּׂשג. מּובן הּפרׁשּיֹות ׁשּסדר ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּובהכרח

éùéîçá:øîàì éìà ýåýé øîàiåâ-úà áñ íëì-áø ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ©¨¤¾−Ÿ¤
:äðôö íëì eðt äfä øääãøîàì åö írä-úàå ¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨§¤¨¨»©´¥Ÿ¼

íéáLiä åNr-éða íëéçà ìeáâa íéøár ízà©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´§¥«¥½̈©«Ÿ§¦−
:ãàî ízøîLðå íkî eàøééå øérNaäeøbúz-ìà §¥¦®§¦«§´¦¤½§¦§©§¤−§«Ÿ©¦§¨´

ìâø-ók Cøãî ãr íöøàî íëì ïzà-àì ék íá̈½Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−¦§©´©®̈¤
:øérN øä-úà ézúð åNrì äMøé-ékåeøaLz ìëà ¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬¥¦«´Ÿ¤¦§§¯

ízàî eøëz íéî-íâå ízìëàå óñka ízàî¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®§©©¹¦¦§¯¥«¦¨²
:íúéúLe óñkaæéäìà ýåýé ékìëa Eëøa E ©¤−¤§¦¤«¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ

| äæ äfä ìãbä øaãnä-úà Ezëì òãé Eãé äNrî©«£¥´¨¤½¨©´¤§§½¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´
éäìà ýåýé äðL íéraøà:øác zøñç àì Cnr E ©§¨¦´¨À̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«

çøérNa íéáLiä åNr-éðá eðéçà úàî øárpå©©«£ºŸ¥¥¯©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
Cøc øárpå ïôpå øáb ïéörîe úìéàî äáørä Cøcî¦¤¸¤Æ¨«£¨½̈¥«¥©−¥«¤§Ÿ́¨®¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ¤−¤

:áàBî øaãîèáàBî-úà øöz-ìà éìà ýåýé øîàiå ¦§©¬¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ¤½̈
Böøàî Eì ïzà-àì ék äîçìî ía øbúz-ìàå§©¦§¨¬−̈¦§¨®̈Â¦«Ÿ¤¥̧§³¥«©§Æ

:äMøé ør-úà ézúð èBì-éðáì ék äMøééíéîàä §ª½̈¦´¦§¥½¨©¬¦¤−̈§ª¨«¨«¥¦¬
:íé÷ðrk íøå áøå ìBãb ír dá eáLé íéðôì§¨¦−¨´§¨®©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦«

àéeàø÷é íéáànäå íé÷ðrk íä-óà eáLçé íéàôø§¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®§©´Ÿ¨¦½¦§§¬
:íéîà íäìáééðáe íéðôì íéøçä eáLé øérNáe ¨¤−¥¦«§¥¦º¨«§´©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯

ízçz eáLiå íäéðtî íeãéîLiå íeLøéé åNr¥¨´¦«¨À©©§¦Æ¦§¥¤½©¥«§−©§¨®
ýåýé ïúð-øLà BúMøé õøàì ìàøNé äNr øLàk©«£¤¯¨¨´¦§¨¥À§¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−



קסט iying ,iriax - a - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èë:íäî ïeàøéú-àìå ïeöørú-àì íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ¦«§−¥¤«
ìíëì íçlé àeä íëéðôì Cìää íëéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½−¦¨¥´¨¤®

:íëéðérì íéøöîa íëzà äNr øLà ìëkÂ§ÂŸ£¤̧¨¨¯¦§¤²§¦§©−¦§¥«¥¤«
àìéäìà ýåýé EàNð øLà úéàø øLà øaãnáeE ©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³§¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

øLà Cøcä-ìëa Bða-úà Léà-àOé øLàk©«£¤¬¦¨¦−¤§®§¨©¤¸¤Æ£¤´
:äfä íB÷nä-ãr íëàa-ãr ízëìäáìøácáe £©§¤½©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«©¨−̈
:íëéäìà ýåýéa íðéîàî íëðéà äfäâìCìää ©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©«Ÿ¥̧

| Làa íëúðçì íB÷î íëì øeúì Cøca íëéðôì¦§¥¤¹©¤À¤¨¬¨¤²¨−©«£«Ÿ§¤®¨¥´
:íîBé ïðráe dá-eëìz øLà Cøca íëúàøì äìéì©À§¨©§«Ÿ§¤Æ©¤¸¤Æ£¤´¥«§½̈¤«¨−̈¨«

ãìòáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬
:øîàìäìøBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà ¥«Ÿ¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬

Lð øLà äáBhä õøàä úà äfä òøäúúì ézra ¨−̈©¤®¥µ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−
:íëéúáàìåìäpàøé àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ ©«£«Ÿ¥¤««¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨

øLà ïré åéðáìe da-Cøc øLà õøàä-úà ïzà-Bìå§«¤¥¯¤¨¨²¤£¤¬¨«©−̈§¨¨®©¾©£¤¬
:ýåýé éøçà àlîæìpàúä éa-íbíëììâa ýåýé ó ¦¥−©«£¥¬§Ÿ̈«©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½¦§©§¤−

:íL àáú-àì äzà-íb øîàìçìïeð-ïa rLBäé ¥®Ÿ©©−̈«Ÿ¨¬Ÿ¨«§ª³©¦Æ
éðôì ãîòäàeä-ék ÷fç Búà änL àáé àeä E ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨Ÿ´©¥½¦−

:ìàøNé-úà äpìçðé©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(250 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ּבׁשנת נאמר זה ּׁשּספר מה לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָנתלּבׁש

ּובהּׂשגתֹו ּבדעּתֹו ׁשּנתלּבׁשה ּכפי הּתֹורה התּגּלּות ׁשּכן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהארּבעים,

ּובהּׂשגתם ּבדעּתם ּתֹורה מּתן עניני ּכל ׁשּנקלטּו ּפעלה מׁשה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשל

לׁשמֹוע", ואזנים לראֹות ועינים לדעת "לב ּבבחינת יׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשל

ּדרּביּה". אּדעּתיּה איניׁש קאי . . ׁשנין "ארּבעין רז"ל: ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָּובלׁשֹון

éòéáøèìøLà íëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â£¤̧
íäìå änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé-àìŸ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ®̈¨§¨¤´

:äeLøéé íäå äpðzàîeòñe íëì eðt ízàå ¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨§©¤−§´¨¤®§¬
:óeñ-íé Cøc äøaãnäàîéìà eøîàzå | eðrzå ©¦§−̈¨¤¬¤©«©©«£´©«Ÿ§´¥©À

eðeö-øLà ìëk eðîçìðå äìrð eðçðà ýåýéì eðàèç̈»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ§¦§©½§§¬Ÿ£¤¦−̈
eðéäzå Bzîçìî éìk-úà Léà eøbçzå eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ µ¤§¥´¦§©§½©¨¦−

:äøää úìrìáîàì íäì øîà éìà ýåýé øîàiå ©«£¬Ÿ¨¨«¨©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ
eôâpz àìå íëaø÷a épðéà ék eîçlú-àìå eìrú©«£Æ§«Ÿ¦¨´£½¦¬¥¤−¦§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½

:íëéáéà éðôìâîízrîL àìå íëéìà øaãàå ¦§¥−«Ÿ§¥¤«¨«£©¥¬£¥¤−§´Ÿ§©§¤®
:äøää eìrzå eãæzå ýåýé ét-úà eøîzåãîàöiå ©©§Æ¤¦´§Ÿ̈½©¨¦−©©«£¬¨¨«¨©¥¥̧

íëúà eôcøiå íëúàø÷ì àeää øäa áLiä éøîàä̈«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ¦§©§¤½©¦§§´¤§¤½
cä äðéNrz øLàkøérNa íëúà eúkiå íéøá ©«£¤¬©«£¤−¨©§Ÿ¦®©©§¬¤§¤²§¥¦−

:äîøç-ãräîòîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå ©¨§¨«©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³
:íëéìà ïéæàä àìå íëì÷a ýåýéåîLã÷á eáLzå §Ÿ̈Æ§´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«©¥«§¬§¨¥−
:ízáLé øLà íéîik íéaø íéîéáàòqpå ïôpå ¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«©¥¹¤©¦©³

áñpå éìà ýåýé øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¥¨®©¨¬¨
:íéaø íéîé øérN-øä-úàñ ¤©¥¦−¨¦¬©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr hi zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c LnÁÀ»¿»ƒ

ה' ׁשּדבר היינּו עצמֹו", "מּפי מׁשה אמר ּדברים ספר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ׁש"אפילּו רז"ל ּׁשאמרּו מה לבאר יׁש זה לפי ּבׂשכלֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנתלּבׁש

ראׁשֹונים, וכתבּו ּדריׁש", ּתֹורה ּבמׁשנה סמּוכים, ּדריׁש ּדלא ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֹמאן

אבל ּומאחר, מקּדם ואין נאמרה הּגבּורה מּפי הּתֹורה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֻֻ"ּדכל

אּלא סּדר לא ּפרׁשה, אחר ּפרׁשה ּתֹורה מׁשנה ׁשּסּדר ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹמׁשה,

ּבׂשכלֹו, הּדברים סדר את מׁשה הּׂשיג ּדברים ּבספר ּכי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלהּדרׁש".

ּומּׂשג. מּובן הּפרׁשּיֹות ׁשּסדר ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּובהכרח

éùéîçá:øîàì éìà ýåýé øîàiåâ-úà áñ íëì-áø ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ©¨¤¾−Ÿ¤
:äðôö íëì eðt äfä øääãøîàì åö írä-úàå ¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨§¤¨¨»©´¥Ÿ¼

íéáLiä åNr-éða íëéçà ìeáâa íéøár ízà©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´§¥«¥½̈©«Ÿ§¦−
:ãàî ízøîLðå íkî eàøééå øérNaäeøbúz-ìà §¥¦®§¦«§´¦¤½§¦§©§¤−§«Ÿ©¦§¨´

ìâø-ók Cøãî ãr íöøàî íëì ïzà-àì ék íá̈½Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−¦§©´©®̈¤
:øérN øä-úà ézúð åNrì äMøé-ékåeøaLz ìëà ¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬¥¦«´Ÿ¤¦§§¯

ízàî eøëz íéî-íâå ízìëàå óñka ízàî¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®§©©¹¦¦§¯¥«¦¨²
:íúéúLe óñkaæéäìà ýåýé ékìëa Eëøa E ©¤−¤§¦¤«¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ

| äæ äfä ìãbä øaãnä-úà Ezëì òãé Eãé äNrî©«£¥´¨¤½¨©´¤§§½¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´
éäìà ýåýé äðL íéraøà:øác zøñç àì Cnr E ©§¨¦´¨À̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«

çøérNa íéáLiä åNr-éðá eðéçà úàî øárpå©©«£ºŸ¥¥¯©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
Cøc øárpå ïôpå øáb ïéörîe úìéàî äáørä Cøcî¦¤¸¤Æ¨«£¨½̈¥«¥©−¥«¤§Ÿ́¨®¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ¤−¤

:áàBî øaãîèáàBî-úà øöz-ìà éìà ýåýé øîàiå ¦§©¬¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ¤½̈
Böøàî Eì ïzà-àì ék äîçìî ía øbúz-ìàå§©¦§¨¬−̈¦§¨®̈Â¦«Ÿ¤¥̧§³¥«©§Æ

:äMøé ør-úà ézúð èBì-éðáì ék äMøééíéîàä §ª½̈¦´¦§¥½¨©¬¦¤−̈§ª¨«¨«¥¦¬
:íé÷ðrk íøå áøå ìBãb ír dá eáLé íéðôì§¨¦−¨´§¨®©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦«

àéeàø÷é íéáànäå íé÷ðrk íä-óà eáLçé íéàôø§¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®§©´Ÿ¨¦½¦§§¬
:íéîà íäìáééðáe íéðôì íéøçä eáLé øérNáe ¨¤−¥¦«§¥¦º¨«§´©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯

ízçz eáLiå íäéðtî íeãéîLiå íeLøéé åNr¥¨´¦«¨À©©§¦Æ¦§¥¤½©¥«§−©§¨®
ýåýé ïúð-øLà BúMøé õøàì ìàøNé äNr øLàk©«£¤¯¨¨´¦§¨¥À§¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−



iyiyקע - b - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íäìâéøárpå ãøæ ìçð-úà íëì eøárå eî÷ äzr ¨¤«©À̈ª²§¦§¬¨¤−¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ
:ãøæ ìçð-úàãéLãwî | eðëìä-øLà íéîiäå ¤©¬©¨«¤§©¨¦º£¤¨©´§¦¨¥´

ìL ãøæ ìçð-úà eðøár-øLà ãr rðøaíéL ©§¥À©©³£¤¨©̧§Æ¤©´©¤½¤§¦¬
äîçìnä éLðà øBcä-ìk íz-ãr äðL äðîLe§Ÿ¤−¨®̈©¸Ÿ¨©¹©§¥³©¦§¨¨Æ

:íäì ýåýé òaLð øLàk äðçnä áøwîåèíâå ¦¤´¤©©«£¤½©«£¤²¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«§©³
ãr äðçnä áøwî ínäì ía äúéä ýåýé-ãé©§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®©−

:ínzæèäîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå ª¨«©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²
írä áøwî úeîì:ñæé:øîàì éìà ýåýé øaãéå ¨−¦¤¬¤¨¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

çéør-úà áàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà: ©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈¤¨«
èéía øbúz-ìàå íøöz-ìà ïBnr éða ìeî záø÷å§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−§©¦§¨´¨®

ék äMøé Eì ïBnr-éða õøàî ïzà-àì ék¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³§Æ§ª½̈¦¬
:äMøé äézúð èBì-éðáìëáLçz íéàôø-õøà ¦§¥−§©¦¬¨§ª¨«¤«¤§¨¦¬¥«¨¥−

eàø÷é íéðnräå íéðôì dá-eáLé íéàôø àåä-óà©¦®§¨¦³¨«§¨Æ§¨¦½§¨´©Ÿ¦½¦§§¬
:íénæîæ íäìàëíé÷ðrk íøå áøå ìBãb ír ¨¤−©§ª¦«©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦®

:ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî ýåýé íãéîLiå©©§¦¥³§Ÿ̈Æ¦§¥¤½©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«
áëøLà øérNa íéáLiä åNr éðáì äNr øLàk©«£¤³¨¨Æ¦§¥´¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧

ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî éøçä-úà ãéîLä¦§¦³¤©«Ÿ¦Æ¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈
:äfä íBiä ãrâë-ãr íéøöça íéáLiä íéeräå ©−©¬©¤«§¨«©¦²©«§¦¬©«£¥¦−©

eáLiå íãéîLä øzôkî íéàöiä íéøzôk äfr©®̈©§Ÿ¦Æ©«Ÿ§¦´¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬
:ízçúãëäàø ïðøà ìçð-úà eøárå eòq eîe÷ ©§¨«´§À§¦§»¤©´©©§Ÿ¼§¥´

-úàå éøîàä ïBaLç-Cìî ïçéñ-úà Eãéá ézúð̈©´¦Â§¨«§Â¤¦¸Ÿ¤«¤¤§¯¨«¡Ÿ¦²§¤
:äîçìî Ba øbúäå Lø ìçä Böøàäëäfä íBiä ©§−¨¥´¨®§¦§¨¬−¦§¨¨«©´©¤À

úçz íénrä éðt-ìr Eúàøéå Ecçt úz ìçà̈¥Æ¥³©§§Æ§¦§¨´§½©§¥Æ¨«©¦½©−©
eìçå eæâøå ErîL ïeòîLé øLà íéîMä-ìk̈©¨¨®¦£¤³¦§§Æ¦§£½§¨«§¬§¨−

éðtî:Eåë-ìà úBîã÷ øaãnî íéëàìî çìLàå ¦¨¤«¨«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´§¥½¤
øîàì íBìL éøác ïBaLç Cìî ïBçéñ:æëäøarà ¦−¤´¤¤§®¦§¥¬¨−¥«Ÿ¤§§¨´

:ìåàîNe ïéîé øeñà àì Cìà Cøca Cøca Eöøàá§©§¤½©¤¬¤©¤−¤¥¥®¬Ÿ¨−¨¦¬§«Ÿ
çëóñka íéîe ézìëàå éðøaLz óñka ìëà́Ÿ¤©¤³¤©§¦¥¸¦Æ§¨©½§¦©²¦©¤¬¤

:éìâøá äøarà ÷ø éúéúLå éì-ïzzèëøLàk ¦¤¦−§¨¦®¦©−¤§§¨¬§©§¨«©«£¤̧
íéáàBnäå øérNa íéáLiä åNr éða éì-eNr̈«¦¹§¥´¥À̈©«§¦Æ§¥¦½§©´¨¦½
-ìà ïcøiä-úà øárà-øLà ãr øra íéáLiä©«§¦−§¨®©³£¤¤«¡ŸÆ¤©©§¥½¤

:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà õøàäìäáà àìå ¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«§´Ÿ¨À̈
ýåýé äL÷ä-ék Ba eðøárä ïBaLç Cìî ïçéñ¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−®¦«¦§¨Á§Ÿ̈¸

éäìàEãéá Bzz ïrîì Bááì-úà õnàå Bçeø-úà E ¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ¤§¨½§©²©¦¬§¨«§−
:äfä íBikñ ©¬©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr hk zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬

אחד לכל "מראין חזֹון ׁשּבׁשּבת אמר, מּברּדיטׁשֹוב ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹהרה"ק

מחזה). מּלׁשֹון ('חזֹון' מרחֹוק" ּדלעתיד הּמקּדׁש מּיׂשראל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָואחד

למעלה, ׁשּמכריזים הּׁשֹונים הּכרֹוזים ּדר על ׁשהּוא לבאר, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָויׁש

הּנׁשמה על ּגם מׁשּפיע וזה אֹותם, ׁשֹומעת למעלה ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָׁשהּנׁשמה

הּנׁשמה ׁשל ה'ּמּזל' ּכאן: ואף חזי". "מּזלייהּו ּכמאמר ְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּבּגּוף,

למּטה. האדם על ּפֹועלת זֹו ּוראּיה הּמקּדׁש, את ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָרֹואה

éùéùàìéðôì úz éúlçä äàø éìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½
:Böøà-úà úLøì Lø ìçä Böøà-úàå ïçéñ-úà¤¦−Ÿ§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤¤©§«

áìäîçìnì Bnr-ìëå àeä eðúàø÷ì ïçéñ àöiå©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈
:äöäéâìpå eðéðôì eðéäìà ýåýé eäðziåBúà C ¨«§¨©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²

áéúëåðá-úàåéø÷:Bnr-ìk-úàå åéða-úàåãìãkìpå §¤¨−̈§¤¨©«©¦§³Ÿ
íúî øér-ìk-úà íøçpå àåää úra åéør-ìk-úà¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ¤¨¦´§¦½

:ãéøN eðøàLä àì óhäå íéLpäåäìäîäaä ÷ø §©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§¨¦«©¬©§¥−̈
íéørä ììLe eðì eðææa:eðãëì øLàåìørørî ¨©§́¨®§©¬¤«¨¦−£¤¬¨¨«§¥«£Ÿ¥¿

-ãrå ìçpa øLà øéräå ïðøà ìçð-úôN-ìr øLà£¤Á©§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³©©̧©Æ§©
-úà epnî äáâN øLà äéø÷ äúéä àì ãrìbä©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«§−̈¦¤®¤

:eðéðôì eðéäìà ýåýé ïúð ìkäæìõøà-ìà ÷ø ©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«©²¤¤¬¤
ìëå øää éørå ÷aé ìçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnr-éða§¥«©−´Ÿ¨¨®§¨¨©º©³©©ŸÆ§¨¥´¨½̈§¬Ÿ

:eðéäìà ýåýé äeö-øLàâàïLaä Cøc ìrpå ïôpå £¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«©¥´¤©©½©¤−¤©¨¨®
Bnr-ìëå àeä eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiå©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¥¹¯§¨©²

:érøãà äîçìnìáàøéz-ìà éìà ýåýé øîàiå ©¦§¨−̈¤§¤«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´
Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå Búà ézúð Eãéá ék BúàŸ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤©§®
øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNr øLàk Bl úéNrå§¨¦´¨½©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬

:ïBaLça áLBéâíb eðãéa eðéäìà ýåýé ïziå ¥−§¤§«©¦¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¹§¨¥À©²
ézìa-ãr eäkpå Bnr-ìk-úàå ïLaä-Cìî âBò-úà¤¬¤«¤©¨−̈§¤¨©®©©¥¾©¦§¦¬

:ãéøN Bì-øéàLäãúra åéør-ìk-úà ãkìpå ¦§¦«−¨¦«©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´
ízàî eðç÷ì-àì øLà äéø÷ äúéä àì àåää©¦½³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬«Ÿ¨©−§¥«¦¨®
:ïLaa âBò úëìîî ábøà ìáç-ìk øér íéML¦¦¬¦Æ¨¤´¤©§½Ÿ©§¤¬¤−©¨¨«

äçéøáe íéúìc ääáâ äîBç úøöa íéør älà-ìk̈¥¹¤¨¦¯§ª²Ÿ¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦§¦®©
:ãàî äaøä éæøtä éørî ãáìåíúBà íøçpå §©²¥«¨¥¬©§¨¦−©§¥¬§«Ÿ©©«£¥´½̈

øér-ìk íøçä ïBaLç Cìî ïçéñì eðéNr øLàk©«£¤´¨¦½§¦−Ÿ¤´¤¤§®©«£¥Æ¨¦´
:óhäå íéLpä íúîæìLe äîäaä-ìëåíéørä ì §¦½©¨¦−§©¨«§¨©§¥¨²§©¬¤«¨¦−

:eðì eðBfaçéðL ãiî õøàä-úà àåää úra çwpå ©¬¨«©¦©º¨¥³©¦Æ¤¨½̈¤¦©À§¥Æ
ïðøà ìçpî ïcøiä øára øLà éøîàä éëìî©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ

xihtn ,iriay - b - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïBîøç øä-ãrèïéøN ïBîøçì eàø÷é íéðãéö ©©¬¤§«¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ
:øéðN Bì-eàø÷é éøîàäåéøLénä éør | ìk §¨´¡Ÿ¦½¦§§−§¦«´Ÿ¨¥´©¦ÀŸ

éør érøãàå äëìñ-ãr ïLaä-ìëå ãrìbä-ìëå§¨©¦§¨Æ§¨©¨½̈©©§−̈§¤§¤®¦¨¥²
:ïLaa âBò úëìîîàéøàLð ïLaä Cìî âBò-÷ø ék ©§¤¬¤−©¨¨«¦´©º¤´¤©¨À̈¦§©»

àåä äìä ìæøa Nør BNør äpä íéàôøä øúiî¦¤´¤¨«§¨¦¼¦¥³©§Æ¤¤́©§¤½£´Ÿ¦½
úBnà òaøàå dkøà úBnà òLz ïBnr éða úaøa§©©−§¥´©®¥¯©©´¨§À̈§©§©¬©²

:Léà-únàa daçøáéeðLøé úàfä õøàä-úàå ¨§−̈§©©¦«§¤¨¨¯¤©²Ÿ¨©−§
éöçå ïðøà ìçð-ìr-øLà ørørî àåää úrä¥´©¦®¥«£Ÿ¥º£¤©©´©©§ÀŸ©«£¦³

:éãbìå éðáeàøì ézúð åéørå ãrìbä-øäâéøúéå ©©¦§¨Æ§¨½̈¨©¾¦¨«¥¦−§©¨¦«§¤̧¤
èáL éöçì ézúð âBò úëìîî ïLaä-ìëå ãrìbä©¦§¨³§¨©¨¨Æ©§¤¤́½¨©¾¦©«£¦−¥´¤
àøwé àeää ïLaä-ìëì ábøàä ìáç ìk äMðîä©«§©¤®´Ÿ¤³¤¨«©§ŸÆ§¨©¨½̈©¬¦¨¥−

:íéàôø õøàãéìáç-ìk-úà ç÷ì äMðî-ïa øéàé ¤¬¤§¨¦«¨¦´¤§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤
íúà àø÷iå éúërnäå éøeLbä ìeáb-ãr ábøà©§½Ÿ©§¬©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧

-úà BîL-ìr:äfä íBiä ãr øéàé úeç ïLaä ©§³¤©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(612 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬

יהּודי לכל מראים חזֹון ׁשּבׁשּבת אמר, מּברּדיטׁשֹוב ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹהרה"ק

מּׁשּום ּדוקא ידֹו על נתּגּלה ׁשּזה לֹומר, ויׁש הּׁשליׁשי. הּבית ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאת

ּבׁשמֹו: ּגם ׁשּנרמז ּוכפי הּגאּלה, את לפעל היתה ÈÂÏׁשעבֹודתֹו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻ≈ƒ

˜ÁˆÈאבל הּגלּות. ׁשרׁש ׁשהיא ּגבּורה, ּבחינת הם הּׁשמֹות ׁשני – ƒ¿»ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

נעׂשה וכ ּגלּוי, מחסד ׁשּלמעלה נסּתר, חסד מתלּבׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבגבּורה

ÈÂÏו הּקּב"ה, עם התחּברּות –˜ÁˆÈהּבאה וׂשמחה צחֹוק – ≈ƒְְְִִַַָָƒ¿»ְְְִַָָָ

לנהֹורא'. חׁשּוכא ְְְֲִִֵַָָָמ'אתהּפכא

éòéáùåè:ãrìbä-úà ézúð øéëîìeæèéãbìå éðáeàøìå §¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«§¨«¥¦̧§©¨¦¹
ìáâe ìçpä CBz ïðøà ìçð-ãrå ãrìbä-ïî ézúð̈©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©©§½Ÿ¬©©−©§ª®

:ïBnr éða ìeáb ìçpä ÷aé ãråæéïcøiäå äáøräå §©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬©«§¨«£¨−̈§©©§¥´
úçz çìnä íé äáørä íé ãrå úøpkî ìáâe§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ¨´©¤½©©²©

:äçøæî äbñtä úcLàçéàåää úra íëúà åöàå ©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨¨«£©´¤§¤½¨¥¬©¦−
úàfä õøàä-úà íëì ïúð íëéäìà ýåýé øîàì¥®Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À¨©̧¨¤¹¤¨¨³¤©ŸÆ
ìàøNé-éða íëéçà éðôì eøárz íéöeìç dzLøì§¦§½̈£¦´©«©§À¦§¥²£¥¤¬§¥«¦§¨¥−

:ìéç-éða-ìkèéézrãé íëð÷îe íëtèå íëéLð ÷ø ¨§¥¨«¦Â©§¥¤´§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦
:íëì ézúð øLà íëéøra eáLé íëì áø äð÷î-ék¦«¦§¤¬©−¨¤®¥«§Æ§¨´¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤«

ëçéðé-øLà ãríä-íâ eLøéå íëk íëéçàì | ýåýé Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´©¥½
øára íäì ïúð íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−§¥´¤
:íëì ézúð øLà BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä©©§¥®§©§¤À¦µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦¨¤«

àëéðér øîàì àåää úra éúéeö reLBäé-úàåE §¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ¥¤´
ì íëéäìà ýåýé äNr øLà-ìk úà úàøäéðL ¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ

úBëìînä-ìëì ýåýé äNré-ïk älàä íéëìnä©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½
:änL øáò äzà øLàáëýåýé ék íeàøéz àì £¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨−Ÿ¦«¨®¦µ§Ÿ̈´

:íëì íçìpä àeä íëéäìàqqq ¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬¨¤«
.ïîéñ ä"éëìî ,íé÷åñô ä"÷

ã ycew zegiyn zecewp ã(30 'nr h zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬

הּבית והּנה הּׁשליׁשי. הּבית את יהּודי לכל מראים חזֹון ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָּבׁשּבת

אברהם ׁשּכנגד והּׁשני, הראׁשֹון אחרי ּבא יעקב, ׁשּכנגד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשליׁשי,

אברהם, ׁשּכנגד לפסח, קׁשּורה חזֹון ׁשּבת ואף ְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָויצחק,

יצחק. ׁשּכנגד ּבאב,ÁÒtּולׁשבּועֹות, ּתׁשעה ׁשּלפני הּׁשּבת היא - ְְְִֶֶֶָָ∆«ְְְִִִֵֶַַָָָ

ּפסח. ׁשל הראׁשֹון הּיֹום חל ׁשּבֹו יֹום ּבאֹותֹו ּתמיד BÚe·L˙ׁשחל ְִִֶֶֶֶַַָָָָ»

עד נמׁשכת חג ּכל הׁשּפעת והרי ׁשבּועֹות, הּוא ׁשּלפניה החג –ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

הּבא. ַַַָלחג
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥

éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©

:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥

,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨

,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBB

øéèôîëçéðé-øLà ãreLøéå íëk íëéçàì | ýåýé Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´
íäì ïúð íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà íä-íâ©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−
ézúð øLà BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä øára§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦

:íëìàëøîàì àåää úra éúéeö reLBäé-úàå ¨¤«§¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ
éðéríëéäìà ýåýé äNr øLà-ìk úà úàøä E ¥¤´¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
ì-ìëì ýåýé äNré-ïk älàä íéëìnä éðL ¦§¥Æ©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨

:änL øáò äzà øLà úBëìînäáëíeàøéz àì ©©§¨½£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨−Ÿ¦«¨®
:íëì íçìpä àeä íëéäìà ýåýé ékqqq ¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr hk zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬

"חזֹון ההפטרה, התחלת ׁשם על חזֹון' 'ׁשּבת נקראת זֹו ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָׁשּבת

מ זֹו ּבׁשּבת ,לאיד ּדפּורענּותא. ּבמּלי ׁשּמדּברת ראיםיׁשעיהּו", ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּדברים ׁשני ּכאן ׁשאין לֹומר, ויׁש הּׁשליׁשי. הּבית את יהּודי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלכל

הּׁשליׁשי, הּבית את ּכבר 'רֹואים' עצמֹו ּבחרּבן ׁשּכן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהפּכּיים,

נׁש' ּדבר מ'ּבנינא לעבֹור לתּקן', מנת 'על הּוא החרּבן ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻׁשהרי

ּבגדר עצמֹו ׁשהּוא אפֹוא, ונמצא הּוא'; ּברי ּדקּודׁשא ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָל'בנינא

ְִָּבנין.



קעי xihtn ,iriay - b - mixac zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïBîøç øä-ãrèïéøN ïBîøçì eàø÷é íéðãéö ©©¬¤§«¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ
:øéðN Bì-eàø÷é éøîàäåéøLénä éør | ìk §¨´¡Ÿ¦½¦§§−§¦«´Ÿ¨¥´©¦ÀŸ

éør érøãàå äëìñ-ãr ïLaä-ìëå ãrìbä-ìëå§¨©¦§¨Æ§¨©¨½̈©©§−̈§¤§¤®¦¨¥²
:ïLaa âBò úëìîîàéøàLð ïLaä Cìî âBò-÷ø ék ©§¤¬¤−©¨¨«¦´©º¤´¤©¨À̈¦§©»

àåä äìä ìæøa Nør BNør äpä íéàôøä øúiî¦¤´¤¨«§¨¦¼¦¥³©§Æ¤¤́©§¤½£´Ÿ¦½
úBnà òaøàå dkøà úBnà òLz ïBnr éða úaøa§©©−§¥´©®¥¯©©´¨§À̈§©§©¬©²

:Léà-únàa daçøáéeðLøé úàfä õøàä-úàå ¨§−̈§©©¦«§¤¨¨¯¤©²Ÿ¨©−§
éöçå ïðøà ìçð-ìr-øLà ørørî àåää úrä¥´©¦®¥«£Ÿ¥º£¤©©´©©§ÀŸ©«£¦³

:éãbìå éðáeàøì ézúð åéørå ãrìbä-øäâéøúéå ©©¦§¨Æ§¨½̈¨©¾¦¨«¥¦−§©¨¦«§¤̧¤
èáL éöçì ézúð âBò úëìîî ïLaä-ìëå ãrìbä©¦§¨³§¨©¨¨Æ©§¤¤́½¨©¾¦©«£¦−¥´¤
àøwé àeää ïLaä-ìëì ábøàä ìáç ìk äMðîä©«§©¤®´Ÿ¤³¤¨«©§ŸÆ§¨©¨½̈©¬¦¨¥−

:íéàôø õøàãéìáç-ìk-úà ç÷ì äMðî-ïa øéàé ¤¬¤§¨¦«¨¦´¤§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤
íúà àø÷iå éúërnäå éøeLbä ìeáb-ãr ábøà©§½Ÿ©§¬©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧

-úà BîL-ìr:äfä íBiä ãr øéàé úeç ïLaä ©§³¤©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(612 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬

יהּודי לכל מראים חזֹון ׁשּבׁשּבת אמר, מּברּדיטׁשֹוב ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹהרה"ק

מּׁשּום ּדוקא ידֹו על נתּגּלה ׁשּזה לֹומר, ויׁש הּׁשליׁשי. הּבית ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאת

ּבׁשמֹו: ּגם ׁשּנרמז ּוכפי הּגאּלה, את לפעל היתה ÈÂÏׁשעבֹודתֹו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻ≈ƒ

˜ÁˆÈאבל הּגלּות. ׁשרׁש ׁשהיא ּגבּורה, ּבחינת הם הּׁשמֹות ׁשני – ƒ¿»ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

נעׂשה וכ ּגלּוי, מחסד ׁשּלמעלה נסּתר, חסד מתלּבׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבגבּורה

ÈÂÏו הּקּב"ה, עם התחּברּות –˜ÁˆÈהּבאה וׂשמחה צחֹוק – ≈ƒְְְִִַַָָƒ¿»ְְְִַָָָ

לנהֹורא'. חׁשּוכא ְְְֲִִֵַָָָמ'אתהּפכא

éòéáùåè:ãrìbä-úà ézúð øéëîìeæèéãbìå éðáeàøìå §¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«§¨«¥¦̧§©¨¦¹
ìáâe ìçpä CBz ïðøà ìçð-ãrå ãrìbä-ïî ézúð̈©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©©§½Ÿ¬©©−©§ª®

:ïBnr éða ìeáb ìçpä ÷aé ãråæéïcøiäå äáøräå §©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬©«§¨«£¨−̈§©©§¥´
úçz çìnä íé äáørä íé ãrå úøpkî ìáâe§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ¨´©¤½©©²©

:äçøæî äbñtä úcLàçéàåää úra íëúà åöàå ©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨¨«£©´¤§¤½¨¥¬©¦−
úàfä õøàä-úà íëì ïúð íëéäìà ýåýé øîàì¥®Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À¨©̧¨¤¹¤¨¨³¤©ŸÆ
ìàøNé-éða íëéçà éðôì eøárz íéöeìç dzLøì§¦§½̈£¦´©«©§À¦§¥²£¥¤¬§¥«¦§¨¥−

:ìéç-éða-ìkèéézrãé íëð÷îe íëtèå íëéLð ÷ø ¨§¥¨«¦Â©§¥¤´§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦
:íëì ézúð øLà íëéøra eáLé íëì áø äð÷î-ék¦«¦§¤¬©−¨¤®¥«§Æ§¨´¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤«

ëçéðé-øLà ãríä-íâ eLøéå íëk íëéçàì | ýåýé Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´©¥½
øára íäì ïúð íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−§¥´¤
:íëì ézúð øLà BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä©©§¥®§©§¤À¦µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦¨¤«

àëéðér øîàì àåää úra éúéeö reLBäé-úàåE §¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ¥¤´
ì íëéäìà ýåýé äNr øLà-ìk úà úàøäéðL ¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ

úBëìînä-ìëì ýåýé äNré-ïk älàä íéëìnä©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½
:änL øáò äzà øLàáëýåýé ék íeàøéz àì £¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨−Ÿ¦«¨®¦µ§Ÿ̈´

:íëì íçìpä àeä íëéäìàqqq ¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬¨¤«
.ïîéñ ä"éëìî ,íé÷åñô ä"÷

ã ycew zegiyn zecewp ã(30 'nr h zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬

הּבית והּנה הּׁשליׁשי. הּבית את יהּודי לכל מראים חזֹון ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָּבׁשּבת

אברהם ׁשּכנגד והּׁשני, הראׁשֹון אחרי ּבא יעקב, ׁשּכנגד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשליׁשי,

אברהם, ׁשּכנגד לפסח, קׁשּורה חזֹון ׁשּבת ואף ְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָויצחק,

יצחק. ׁשּכנגד ּבאב,ÁÒtּולׁשבּועֹות, ּתׁשעה ׁשּלפני הּׁשּבת היא - ְְְִֶֶֶָָ∆«ְְְִִִֵֶַַָָָ

ּפסח. ׁשל הראׁשֹון הּיֹום חל ׁשּבֹו יֹום ּבאֹותֹו ּתמיד BÚe·L˙ׁשחל ְִִֶֶֶֶַַָָָָ»

עד נמׁשכת חג ּכל הׁשּפעת והרי ׁשבּועֹות, הּוא ׁשּלפניה החג –ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

הּבא. ַַַָלחג
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥

éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©

:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥

,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨

,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBB

øéèôîëçéðé-øLà ãreLøéå íëk íëéçàì | ýåýé Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´
íäì ïúð íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà íä-íâ©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−
ézúð øLà BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä øára§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦

:íëìàëøîàì àåää úra éúéeö reLBäé-úàå ¨¤«§¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ
éðéríëéäìà ýåýé äNr øLà-ìk úà úàøä E ¥¤´¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
ì-ìëì ýåýé äNré-ïk älàä íéëìnä éðL ¦§¥Æ©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨

:änL øáò äzà øLà úBëìînäáëíeàøéz àì ©©§¨½£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨−Ÿ¦«¨®
:íëì íçìpä àeä íëéäìà ýåýé ékqqq ¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr hk zegiy ihewl)

ÔBÊÁ ˙aL«»¬

"חזֹון ההפטרה, התחלת ׁשם על חזֹון' 'ׁשּבת נקראת זֹו ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָׁשּבת

מ זֹו ּבׁשּבת ,לאיד ּדפּורענּותא. ּבמּלי ׁשּמדּברת ראיםיׁשעיהּו", ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּדברים ׁשני ּכאן ׁשאין לֹומר, ויׁש הּׁשליׁשי. הּבית את יהּודי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלכל

הּׁשליׁשי, הּבית את ּכבר 'רֹואים' עצמֹו ּבחרּבן ׁשּכן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהפּכּיים,

נׁש' ּדבר מ'ּבנינא לעבֹור לתּקן', מנת 'על הּוא החרּבן ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻׁשהרי

ּבגדר עצמֹו ׁשהּוא אפֹוא, ונמצא הּוא'; ּברי ּדקּודׁשא ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָל'בנינא

ְִָּבנין.
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.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
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Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
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`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ì íéøáã úùøôì äøèôäà ÷øô äéòùé

ààeäi÷æçé æçà íúBé eäifr éîéa íéìLeøéå äãeäé-ìr äæç øLà õBîà-ïá eäérLé ïBæç£¸§©§¨´¤¨½£¤´¨½̈©§−̈¦«¨¨®¦¦¥̧ª¦¨¯¨²¨¨¬§¦§¦−̈
:äãeäé éëìîáeòLt íäå ézîîBøå ézìcb íéða øac ýåýé ék õøà éðéæàäå íéîL eòîL ©§¥¬§¨«¦§³¨©̧¦¸§©«£¦´¦¤½¤¦¬§Ÿ̈−¦¥®¨¦¸¦©´§¦§©½§¦§¥−¨¬§

:éáâ:ïðBaúä àì énr òãé àì ìàøNé åéìra ñeáà øBîçå eäð÷ øBL òãéãéBb | éBä ¦«¨©¬¸Ÿ¥½©«£−¥´§¨¨®¦§¨¥¸´Ÿ¨©½©¦−¬Ÿ¦§¨«´´
ìàøNé LBã÷-úà eöàð ýåýé-úà eáær íéúéçLî íéða íérøî òøæ ïår ãák ír àèçŸ¥À©µ¤´¤¨½Ÿ¤©́§¥¦½¨¦−©§¦¦®¨«§´¤§Ÿ̈À¦«£²¤§¬¦§¨¥−

:øBçà eøæðä:éec ááì-ìëå éìçì Làø-ìk äøñ eôéñBz ãBò ekú äî-ìråìâø-ókî ¨¬Ÿ¨«©¤¬ª²−¦´¨¨®¨´Ÿ¨«¢¦½§¨¥−̈©¨«¦©¤³¤
:ïîMa äëkø àìå eLaç àìå eøæ-àì äiøè äkîe äøeaçå òöt íúî Ba-ïéà Làø-ãrå§©Ÿ¸¥«´§½Ÿ¤¬©§©−̈©¨´§¦¨®Ÿ¸Ÿ¸§´Ÿª½̈§¬Ÿª§¨−©¨«¤

æäîîLe dúà íéìëà íéøæ íëcâðì íëúîãà Là úBôøN íëéør äîîL íëöøà©§§¤´§¨½̈¨«¥¤−§ª´¥®©§©§¤À§¤§§¤¸¨¦¸«Ÿ§¦´Ÿ½̈§¨−̈
:íéøæ úëtäîkç:äøeöð øérk äL÷îá äðeìîk íøëá äkñk ïBiö-úá äøúBðåèéìeì §©§¥©¬¨¦«§«§¨¬©¦−§ª¨´§¨®¤¦§¨¬§¦§−̈§¦¬§¨«¥¸

:eðéîc äøîrì eðééä íãñk èrîk ãéøN eðì øéúBä úBàáö ýåýééýåýé-øáã eòîL §Ÿ̈´§¨½¦¬¨²¨¦−¦§¨®¦§´Ÿ¨¦½©«£Ÿ̈−¨¦«¦§¬§©§Ÿ̈−
:äøîr ír eðéäìà úøBz eðéæàä íãñ éðéö÷àéézráN ýåýé øîàé íëéçáæ-áø él änì §¦¥´§®Ÿ©«£¦²©¬¡Ÿ¥−©¬£Ÿ̈«¨´¨¦³«Ÿ¦§¥¤¸Ÿ©´§Ÿ̈½¨©²§¦

:ézöôç àì íéãezrå íéùáëe íéøt íãå íéàéøî áìçå íéìéà úBìòáéúBàøì eàáú ék Ÿ¬¥¦−§¥´¤§¦¦®§©¸¨¦¯§¨¦²Ÿ§©¦−¬Ÿ¨¨«§¦¦´¨½Ÿ¥«̈−
:éøöç ñîø íëãiî úàæ Lwá-éî éðtâéàéä äárBz úøè÷ àåL-úçðî àéáä eôéñBú àì ¨¨®¦«¦¥¬²Ÿ¦¤§¤−§¬Ÿ£¥¨«´Ÿ¦À¨¦¸¦§©½̈§§¯Ÿ¤«¥¨²¦−

:äøörå ïåà ìëeà-àì àø÷î àø÷ úaLå Lãç éìãéeéä éLôð äàðù íëéãrBîe íëéLãç ¦®³Ÿ¤§©¨¸§´Ÿ¦§½̈«Ÿ©¬−̈¤©«£¨¨«¨§¥¤³«£¥¤¸¨«Ÿ§¨´©§¦½¨¬

:àùð éúéàìð çøèì éìråèépðéà älôú eaøú-ék íb íkî éðér íéìrà íëétk íëNøôáe ¨©−¨®Ÿ©¦§¥−¦§«ŸŸ§¨«¦§¤´©¥¤À©§¦³¥©¸¦¤½©²¦«©§¬§¦−̈¥¤´¦
:eàìî íéîc íëéãé rîLæè:røä eìãç éðér ãâpî íëéììrî rø eøéñä ekfä eöçø Ÿ¥®©§¥¤−¨¦¬¨¥«©«£¸¦©½¨¦²¬Ÿ©©«©§¥¤−¦¤¤́¥¨®¦§−¨¥«©

æé:äðîìà eáéø íBúé eèôL õBîç eøMà ètLî eLøc áèéä eãîìçéäçëeðå àð-eëì ¦§¬¥¥²¦§¬¦§−̈©§´¨®¦§´¨½¦−©§¨¨«§¨¬§¦¨«§−̈
:eéäé øîvk òìBzë eîécàé-íà eðéaìé âìMk íéðMk íëéàèç eéäé-íà ýåýé øîàéŸ©´§Ÿ̈®¦¦«§¸£¨«¥¤³©¨¦¸©¤´¤©§¦½¦©§¦¬©−̈©¤¬¤¦«§«

èé:eìëàz õøàä áeè ízrîLe eáàz-íàëét ék eìkàz áøç íúéøîe eðàîz-íàå ¦Ÿ−§©§¤®¬¨¨−¤Ÿ¥«§¦§¨«£−§¦¤®¤´¤§ª§½¦²¦¬
:øac ýåýéàëäzrå da ïéìé ÷ãö ètLî éúàìî äðîàð äéø÷ äðBæì äúéä äëéà §Ÿ̈−¦¥«¥¨¸¨«§¨´§½̈¦§−̈¤«¡¨¨®§¥«£¦´¦§À̈¤²¤¨¦¬−̈§©¨¬
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לוח זמנים לשבוע פרשת דברים - חזון בערים שונות בעולם קעד
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
5:485:528:438:459:159:1710:2610:2719:4619:4220:1220:0819:2320:19באר שבע  )ק(

5:445:488:418:439:139:1510:2410:2519:4919:4520:1520:1119:1620:22חיפה )ק( 

5:435:478:418:439:129:1410:2310:2519:4719:4320:1420:0919:0420:18ירושלים )ק( 

5:475:518:438:459:159:1710:2610:2719:4719:4320:1320:0919:2420:21תל אביב )ק(

5:135:218:338:379:059:0910:2310:2620:4820:4021:2321:1520:2421:33אוסטריה וינה )ק(

7:257:209:229:209:549:5210:4510:4317:2817:3317:5618:0017:1418:11אוסטרליה מלבורן )ח(

5:245:318:398:439:119:1510:2910:3120:4220:3621:1621:0920:1921:13אוקראינה אודסה )ק(

4:494:568:088:128:408:439:5810:0120:2120:1320:5620:4819:5720:52אוקראינה דונייצק )ק(

4:595:068:188:228:508:5410:0910:1120:3320:2521:0821:0020:0921:04אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:185:268:408:449:139:1710:3210:3521:0520:5721:4221:3320:4021:37אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:085:178:328:369:049:0810:2410:2720:5920:5121:3721:2820:3521:32אוקראינה קייב )ק(

5:535:599:079:109:399:4210:5610:5821:0620:5921:3921:3120:4221:48איטליה מילאנו )ק(

6:096:098:438:439:139:1310:1510:1518:3218:3118:5418:5318:1418:57אקוואדור קיטו )ח(
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5:415:468:478:509:209:2210:3410:3620:2420:1820:5420:4820:0121:02ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:116:179:219:249:539:5611:0811:1021:0621:0021:3621:3020:4321:44ארה״ב דטרויט )ק(
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5:365:418:428:459:159:1810:2910:3120:2020:1420:5020:4419:5721:00ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:305:368:408:439:119:1410:2610:2820:2420:1820:5420:4820:0121:01ארה״ב שיקאגו )ק(
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6:266:238:398:389:119:0910:0710:0617:3317:3517:5617:5917:1718:05ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:055:148:328:379:049:0810:2510:2821:0720:5821:4621:3620:4221:58בריטניה לונדון )ק(

5:055:158:368:419:089:1310:3010:3321:2521:1522:0621:5520:5922:20בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:085:178:368:419:089:1310:2910:3221:1721:0821:5721:4720:5121:51גרמניה ברלין )ק(

5:365:449:009:049:329:3610:5110:5421:2721:1822:0421:5521:0221:59גרמניה פרנקפורט )ק(

6:456:428:578:569:279:2610:0410:0417:4417:4718:0818:1117:2818:15דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:106:128:538:549:269:2710:3210:3319:2019:1819:4319:4119:0019:45הודו בומביי )ח(

6:056:078:498:509:219:2210:2810:2819:1719:1519:4019:3818:5719:42הודו פונה )ח(

5:065:138:248:288:569:0010:1410:1620:3320:2621:0821:0020:0921:04הונגריה בודפשט )ק(

5:485:538:558:589:279:3010:4110:4320:3320:2721:0320:5720:1021:01טורקיה איסטנבול )ק(

6:176:229:209:229:529:5411:0511:0720:4620:4121:1421:0920:2421:13יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת דברים - חזון 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
5:305:378:468:499:189:2210:3610:3820:5120:4421:2621:1820:2821:22מולדובה קישינב )ק(

7:027:049:509:5210:2010:2111:2811:2920:2420:2220:4820:4520:0420:49מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:507:449:389:3510:1110:0810:5910:5717:2217:2817:5217:5717:0818:01ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:155:188:108:128:418:429:509:5119:0519:0219:3019:2718:4419:31נפאל קטמנדו )ח(

7:037:039:329:3310:0510:0511:0711:0719:1919:1919:4119:4119:0119:45סינגפור סינגפור )ח(

4:374:468:068:118:388:429:5910:0220:4620:3721:2721:1620:2121:20פולין ורשא )ק(

6:276:268:468:459:199:1810:1710:1718:0318:0418:2518:2617:4618:30פרו לימה )ח(

6:096:159:249:279:569:5911:1311:1521:2521:1821:5821:5121:0122:07צרפת ליאון )ק(

6:076:159:289:3210:0010:0411:1911:2121:4621:3822:2222:1421:2222:32צרפת פריז )ק(

5:455:468:228:228:528:529:569:5618:2018:2018:4318:4218:0218:46קולומביה בוגוטה )ח(

5:525:599:049:079:369:3910:5210:5420:5520:4821:2621:2020:3221:34קנדה טורונטו )ק(

5:245:308:388:419:109:1310:2710:2920:3720:3021:1021:0320:1321:19קנדה מונטריאול )ק(

5:475:518:448:469:179:1910:2910:3019:5719:5220:2420:1919:3520:23קפריסין לרנקה )ק(

5:115:218:518:569:219:2610:4610:4922:0021:4922:4622:3321:3323:00רוסיה מוסקבה )ח(

5:455:529:029:059:349:3810:5210:5421:0921:0221:4421:3620:4521:40רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

5:475:549:069:109:379:4110:5510:5821:1721:1021:5221:4320:5322:00שוייץ ציריך )ק(

5:575:598:368:379:099:1010:1410:1418:5118:5019:1419:1218:3219:16תאילנד 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

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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