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záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨

Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤

îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤

äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨

äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§

,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤

äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨

àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ

éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨

,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤

.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤

Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤

Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤

.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨

,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦

àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ

íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦

íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤

ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨

(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨

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

.ycegd inil wlgzny

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥

.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

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

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

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

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

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

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

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

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

נקודות משיחות קודש - מזמור קיא - מתוך "תהילות מנחם"
"כח מעשיו" בפנימיות הענינים

ה. נתבאר לעיל )בס"ג( ש"כח מעשיו" קאי על כחו של הקב"ה בבריאת העולם )ומצד זה "הגיד 
לעמו לתת להם נחלת גוים"(, ועבודת האדם לפעול בזה הגדלה ותוספת "כח", כמ"ש "יגדל נא כח 

אדני"8.
לרעה9, שנמשכים מב'  עתים  וי"ד  עתים לטובה,  י"ד  עתים,  על כ"ח  דהנה "כח מעשיו" מורה 
ידות, ימין ושמאל, ועד"מ כמו שבאדם למטה יש בכל יד חמש אצבעות, ג' פרקים בכל אצבע מארבע 
אצבעות, וב' פרקים באגודל10, ביחד יש י"ד11 פרקים, ובסה"כ בב' ידיים, ימין ושמאל, יש כ"ח פרקים.
כך יש למעלה בשרש הענין, ב' ידיים – עשר אצבעות, הם י' ספירות, חמש לעומת חמש12 )ואות 
הברית באמצע, שהוא אות וא"ו דא אות אמת13, המבריח מן הקצה אל הקצה ואין בו שינויים14(, יש בהם 

8( שלח יד, יז. 
9( ראה קהלת ג, ב ואילך. תקו"ז תס"ט )קא, ב(.

10( ומ"ש במשנה )אהלות פ"א מ"ח( שיש ששה פרקים בכל אצבע, היינו, עד הקנה )ראה תויו"ט שם(, אבל באצבעות עצמם יש בכל אצבע ג' 
פרקים, ובאגודל ב' פרקים.

11( ראה סדר היום )בכוונת הקדיש(. וראה גם תקו"ז בהקדמה )ד, ב( תי"ט )מ, א(.
12( ראה ספר יצירה פ"א מ"ג.

13( זהר ר"פ ויקרא. נתבאר בביאוה"ז להצ"צ שם.
14( ע"פ תרומה כו, כח. וראה ביאוה"ז שם.

הבשך מעבוד במ
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‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰

‰·eLּבעֹונ כׁשלּת ּכי אלקי הוי' עד ,1יׂשראל »ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
על ּבּדרּוׁשים נׂשיאינּו רּבֹותינּו ּדּיּוקי ְְִִִִִֵֵֵַַַוידּועים

זה אלקי,2ּפסּוק הוי' עד יׂשראל ׁשּובה ׁשּנאמר מהּו , ְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
יׂשראל ׁשּובה למימר ליּה והוה רגיל, ּבלּתי לׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשהּוא

ּׁשּכתּוב מה עלּֿדר) אלקי ה' ה'3אל אל תׁשּוב ּכי ֱִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
מדּיקים ּגם גֹו'). גֹו',4אלקי יׂשראל ׁשּובה ּׁשּכתּוב ּבמה ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשעּקר אף הּנה הּתׁשּובה, ּבענין ּדקאי מּכיון ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדלכאֹורה,
ּבּלב הּוא ּכּמאמר5הּתׁשּובה ּבּצּדיקים, ּגם 6וׁשּי ְְֲִִֵַַַַַַַַָָָ

ענין הרי מּכלֿמקֹום ּבתיּובּתא, צּדיקּיא ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָלאתבא
ּתּקּון אצלֹו להיֹות ׁשּצרי ּבמי ׁשּי ּבפׁשטּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָהּתׁשּובה
ּבהלכה ׁשהּוא ּכפי ּובפרט רצּויים, ּבלּתי ְְְְְֲִִִִִִִֶַָָָָענינים

ּתׁשּובה הלכֹות ּברמּב"ם ּכּמבאר ׁשענין7ׁשּבּתֹורה, ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹ
ּתׁשּובה ּוכפרּוׁש רצּויים, ּבלּתי ענינים על הּוא ְְְְְְִִִִִֵַַָָָהּתׁשּובה

ּתֹורה ּב'לּקּוטי (ּכדאיתא "העֹולם" ענין8לפי ׁשּזהּו ,( ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ
נזּכר לּמה ּכן ואם ּבעֹולם, ּגם לפעל ׁשּבּתֹורה, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹההלכֹות

ראׁש לי אֹותּיֹות ׁשהּוא יׂשראל הּתאר הּתאר9ּכאן ולא , ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹֹֹ
עקב י' אֹותּיֹות ׁשהּוא יֹותר10יעקב מתאים זֹו ׁשּבדרּגא , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

הּתׁשּובה ענין ּבפׁשטּות.לכאֹורה ְְְְְִִַַַָָ

‰p‰Âּבכּמה אֹופּנים ּבכּמה נתּבאר זה ענין ּבאּור ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
עלּֿפי יּובן ּבזה הּבאּורים ואחד ְְִִִֵֶַַַַָָּדרּוׁשים,
לכ"ק תרנ"ה ׁשנת ּתׁשּובה ּדׁשּבת ּבּמאמר ְְְְְֲִַַַַַָָָָֹהּמבאר

נׁשמתֹוֿעדן (מהורש"ב) מה11אדמּו"ר עלֿזה ׁשּמביא , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
הּתׁשּובה (ּבאּגרת ּבּתניא היא12ּׁשּכתּוב ׁשהּתׁשּובה ( ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
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ב.1) יד, ובכ"מ.2)הושע תרס"ו. זה רד"ה א'תקיד. ע' ש"ש אוה"ת רע"ב). (סו, הב' שובה רד"ה י.3)לקו"ת ל, רד"ה4)נצבים

ובכ"מ. תשל"ו. תש"ד. א). שכה, ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ה ב).5)זה (לו, פכ"ט תניא ואילך. סע"ד ס, ר"ה לקו"ת ראה6)ראה

ובכ"מ. ב. צב, שמע"צ ואילך.7)לקו"ת ה"א ד.8)פ"א ס, ובכ"מ.9)ר"ה הזהר. בשם ב) (טו, ציצית מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

ובכ"מ.10) ג. סב, ד"ה ואילך.11)לקו"ת ד כו, אחרי לקו"ת בכ"ז גם וראה שב. ע' תר"ל סה"מ גם וראה בתחלתו, תרנ"ה סה"מ

י.12)ובכ"מ. פרק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

בפסוק: פותחת תשובה, שבת השבת, הפטרת

E�BÚa zÏLÎ Èk EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL1ÌÈÚe„ÈÂ , »ƒ¿»≈«¬»»¡…∆ƒ»«¿»«¬∆ƒƒ
È˜eicשדייקו הלשון דיוקי על המבוססות בפסוק ¯e�È˙Baשאלות ƒ≈«≈

e�È‡ÈN�חב"ד וכתבוÌÈLe¯caאדמו"רי שאמרו החסידות ÏÚמאמרי ¿ƒ≈«¿ƒ«
‰Ê ˜eÒt2e‰Ó ההסבר, »∆«

זהÓ‡pL¯בכך בפסוק ∆∆¡«
'ÈÂ‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL»ƒ¿»≈«¬»»
ÔBLÏ ‡e‰L ,EÈ˜Ï‡¡…∆∆»
dÈÏ ‰Â‰Â ,ÏÈ‚¯ ÈzÏaƒ¿ƒ»ƒ«¬»≈

¯ÓÈÓÏ"עד" לא לומר לו והיה ¿≈«
‰'אלא Ï‡ Ï‡¯NÈ ‰·eL»ƒ¿»≈∆

‰Ó C¯cŒÏÚ) EÈ˜Ï‡¡…∆«∆∆«
·e˙kM3אחר Èkבפסוק ∆»ƒ

('B‚ EÈ˜Ï‡ '‰ Ï‡ ·eL»̇∆¡…∆
היא התשובה »Ìbה'.‡Ïשהרי

ÌÈ˜i„Ó4נשיאינו רבותינו ¿«¿ƒ
שלהם החסידות »¿Óa‰במאמרי

Ï‡¯NÈ ‰·eL ·e˙kM∆»»ƒ¿»≈
,'B‚לשוב שהנקראים היינו

בשם זה בפסוק נקראים בתשובה

ÔÂÈkÓ"ישראל" ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»ƒ≈»
È‡˜cמדבר ÔÈ�Úaהפסוק ¿»≈¿ƒ¿«

¯wÚL Û‡ ‰p‰ ,‰·eLz‰«¿»ƒ≈«∆ƒ«
·la ‡e‰ ‰·eLz‰5 «¿»«≈
על לקבל האדם של החלטה

ה' מלכות את ענייןCiLÂעצמו ¿«»
ÌÈ˜Ècva,זה Ìbחטאו שלא «««ƒƒ

לעש צריכים ואינם ותבפועל

כלשהו מעשה על תשובה

¯Ó‡nk6בא שהמשיח הזוהר ««¬»
‡i˜Ècˆ ‡·˙‡Ï¿«»»«ƒ«»

,‡z·eÈ˙aצדיקים להשיב ƒ¿¿»
התשובה מושג כן ואם בתשובה,

בדרגה שנמצא במי גם שייך

הוא ולכן ה' בעבודת גבוהה

"לי (אותיות "ישראל" נקרא

להלן) כמובא «ŒÏkÓƒראש",
˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ÈÓa CiL ˙eËLÙa ‰·eLz‰ ÔÈ�Ú È¯‰ ÌB˜Ó»¬≈ƒ¿««¿»¿«¿«»¿ƒ∆»ƒƒ¿

,ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa ÌÈ�È�Ú Ôewz BÏˆ‡,בפועל ופגם שחטא לאחר ∆¿ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ

Ì"aÓ¯a ¯‡·nk ,‰¯BzaL ‰ÎÏ‰a ‡e‰L ÈÙk Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ∆«¬»»∆«»«¿…»»«¿«
‰·eLz ˙BÎÏ‰7ÈzÏa ÌÈ�È�Ú ÏÚ ‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈ�ÚL ƒ¿¿»∆ƒ¿««¿»«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

"ÌÏBÚ‰" ÈÙÏ ‰·eLz Le¯ÙÎe ,ÌÈÈeˆ¯אדם בני שסתם כפי ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»
ועוונות חטאים על תשובה של במובן תשובה המושג את לפרש רגילים

‡˙È‡„k)מובא יש, ƒ¿ƒ»
‰¯Bz ÈËewÏ'a8e‰fL ,( ¿ƒ≈»∆∆

,‰¯BzaL ˙BÎÏ‰‰ ÔÈ�Úƒ¿««¬»∆«»
,ÌÏBÚa Ìb ÏÚÙÏשהרי ƒ¿…«»»

ואיך לפעול איך קובעת ההלכה

הזה בעולם בפועל מצוות לקיים

עוסקת (ואיננה הגשמי

מבחינה הדברים במשמעות

Ôkרוחנית) Ì‡Âמאחר ¿ƒ≈
ההלכה פי ועל שבפשטות

חטאים על בתשובה מדובר

בדרגות תשובה על (ולא כפשוטו

Ô‡kגבוהות) ¯kÊ� ‰nÏ»»ƒ¿»»
‡e‰L Ï‡¯NÈ ¯‡z‰«…«ƒ¿»≈∆
L‡¯ ÈÏ ˙Bi˙B‡9, ƒƒ…

גדולה על מורה וה"ראש"

ÚÈ˜·וחשיבות ¯‡z‰ ‡ÏÂ¿…«…««¬…
·˜Ú 'È ˙Bi˙B‡ ‡e‰L10, ∆ƒ»≈

נחיתות מסמל וה"עקב"

BÊ ‡b¯„aL"יעקב" בדרגת ∆¿«¿»
"ישראל" מדרגת הנמוכה

‰¯B‡ÎÏ ¯˙BÈ ÌÈ‡˙Ó«¿ƒ≈ƒ¿»
‰·eLz‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿»

?.˙eËLÙa¿«¿
‰Ê ÔÈ�Ú ¯e‡a ‰p‰Â¿ƒ≈≈ƒ¿»∆
ÌÈpÙB‡ ‰nÎa ¯‡a˙�ƒ¿»≈¿«»«ƒ

שונות «»¿nÎa‰בצורות
,ÌÈLe¯cחסידות מאמרי ¿ƒ

‰ÌÈ¯e‡aשונים, „Á‡Â¿«««≈ƒ
·eÈ ‰Êa¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ Ô »∆»«ƒ«¿…»

‰·eLz ˙aLc ¯Ó‡na««¬»¿«»¿»
˜"ÎÏ ‰"�¯˙ ˙�L¿«ƒ¿

¯"eÓ„‡(מהורש"ב) «¿
Ô„ÚŒB˙ÓL�11˙¯b‡a) ‡È�za ·e˙kM ‰Ó ‰ÊŒÏÚ ‡È·nL , ƒ¿»≈∆∆≈ƒ«∆«∆»««¿»¿ƒ∆∆
‰·eLz‰12,‰Êa ˜i„Óe .‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰·eLz‰L ( «¿»∆«¿»ƒ«¿≈«»¿«≈»∆
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 מפתח  כללי

ב  ...................................................   תפילין נחת סדר ה  )א

ג  ............................................קיב ,קיאלים מזמורי תה  )ב

      'גו שובה ישראלה "מאמר ד  )ג

ה   .........................  ו"מתש'ה ,תשרי' שבת שובה ו, פרשת וילך שבת

   פרשת וילךשבת  תשיח  )ד

טז ........................................  ו"כתש'ה, ו תשרי"וא, שבת שובה

  פרשת וילך – לקוטי שיחות  )ה

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

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

כט  .................................................  ל "זציצחק שניאורסאהן 

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

ל  ............................  תרגום מאידיש, דיחוברת  ל שניאורסאהן"ז

אל  ............................  פרשת וילך – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

בל  .........................  פרשת וילךלשבוע חומש שיעור יומי   )ט

גמ  .............................  פרשת וילךלשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

מד  ...................................................  פרשת וילךלשבוע  

ונ  .............................  פרשת וילךלשבוע  "יום יוםה"לוח   )יב

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

  

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

אס   ..........................  פרשת וילךלשבוע  פרקים ליום' ג –  )יד

עט   .........................  פרשת וילךלשבוע  פרק אחד ליום –  )טו

זפ  ..............................  פרשת וילךלשבוע  ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

פח  ..................................................  בס קפר יםתהל, הפרק  מלכים א

  נדרים משניות  )יח

צ  .............................................................    ביאור קהתי

צה  .............................................................  יומאמסכת  עקבעין י  )יט

  

  עם ביאורים  ברכותמסכת   )כ

  צו  ...............................................................  נב עד דף מומדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

כטק  ..............................................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

כטק  ..............................................................  ר הזקן"אדמו

  התורלקוטי   )כג

לק  .................................................................  ר הזקן"ומאד

   שערי אורה  )כד

לק  ..............................................................  ר האמצעי"אדמו

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

אלק  .....................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

אלק  ...........................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

בלק  ..........................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כח

גלק  ..........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםיי דלקוט  )כט

דלק  ..........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )ל

הלק  .........................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

להק  ........................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

לחק  ..............................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

מאק  ....................................  פרשת וילךלשבוע לוח זמנים   )לג

מגק  .........  לראש השנה ושבת קודשהדלקת נרות מצות סדר   )לד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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‰·eLּבעֹונ כׁשלּת ּכי אלקי הוי' עד ,1יׂשראל »ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
על ּבּדרּוׁשים נׂשיאינּו רּבֹותינּו ּדּיּוקי ְְִִִִִֵֵֵַַַוידּועים

זה אלקי,2ּפסּוק הוי' עד יׂשראל ׁשּובה ׁשּנאמר מהּו , ְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
יׂשראל ׁשּובה למימר ליּה והוה רגיל, ּבלּתי לׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשהּוא

ּׁשּכתּוב מה עלּֿדר) אלקי ה' ה'3אל אל תׁשּוב ּכי ֱִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
מדּיקים ּגם גֹו'). גֹו',4אלקי יׂשראל ׁשּובה ּׁשּכתּוב ּבמה ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשעּקר אף הּנה הּתׁשּובה, ּבענין ּדקאי מּכיון ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדלכאֹורה,
ּבּלב הּוא ּכּמאמר5הּתׁשּובה ּבּצּדיקים, ּגם 6וׁשּי ְְֲִִֵַַַַַַַַָָָ

ענין הרי מּכלֿמקֹום ּבתיּובּתא, צּדיקּיא ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָלאתבא
ּתּקּון אצלֹו להיֹות ׁשּצרי ּבמי ׁשּי ּבפׁשטּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָהּתׁשּובה
ּבהלכה ׁשהּוא ּכפי ּובפרט רצּויים, ּבלּתי ְְְְְֲִִִִִִִֶַָָָָענינים

ּתׁשּובה הלכֹות ּברמּב"ם ּכּמבאר ׁשענין7ׁשּבּתֹורה, ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹ
ּתׁשּובה ּוכפרּוׁש רצּויים, ּבלּתי ענינים על הּוא ְְְְְְִִִִִֵַַָָָהּתׁשּובה

ּתֹורה ּב'לּקּוטי (ּכדאיתא "העֹולם" ענין8לפי ׁשּזהּו ,( ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ
נזּכר לּמה ּכן ואם ּבעֹולם, ּגם לפעל ׁשּבּתֹורה, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹההלכֹות

ראׁש לי אֹותּיֹות ׁשהּוא יׂשראל הּתאר הּתאר9ּכאן ולא , ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹֹֹ
עקב י' אֹותּיֹות ׁשהּוא יֹותר10יעקב מתאים זֹו ׁשּבדרּגא , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

הּתׁשּובה ענין ּבפׁשטּות.לכאֹורה ְְְְְִִַַַָָ

‰p‰Âּבכּמה אֹופּנים ּבכּמה נתּבאר זה ענין ּבאּור ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
עלּֿפי יּובן ּבזה הּבאּורים ואחד ְְִִִֵֶַַַַָָּדרּוׁשים,
לכ"ק תרנ"ה ׁשנת ּתׁשּובה ּדׁשּבת ּבּמאמר ְְְְְֲִַַַַַָָָָֹהּמבאר

נׁשמתֹוֿעדן (מהורש"ב) מה11אדמּו"ר עלֿזה ׁשּמביא , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
הּתׁשּובה (ּבאּגרת ּבּתניא היא12ּׁשּכתּוב ׁשהּתׁשּובה ( ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
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e�È‡ÈN�חב"ד וכתבוÌÈLe¯caאדמו"רי שאמרו החסידות ÏÚמאמרי ¿ƒ≈«¿ƒ«
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להלן) כמובא «ŒÏkÓƒראש",
˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ÈÓa CiL ˙eËLÙa ‰·eLz‰ ÔÈ�Ú È¯‰ ÌB˜Ó»¬≈ƒ¿««¿»¿«¿«»¿ƒ∆»ƒƒ¿

,ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa ÌÈ�È�Ú Ôewz BÏˆ‡,בפועל ופגם שחטא לאחר ∆¿ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ
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ועוונות חטאים על תשובה של במובן תשובה המושג את לפרש רגילים
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,‰¯BzaL ˙BÎÏ‰‰ ÔÈ�Úƒ¿««¬»∆«»
,ÌÏBÚa Ìb ÏÚÙÏשהרי ƒ¿…«»»

ואיך לפעול איך קובעת ההלכה
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מה מּובן אינֹו ּדלכאֹורה ּבזה, ּומדּיק הּתֹורה. ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָעלֿידי
ּביניהם. ׁשּיכּות אין ּדלכאֹורה לּתֹורה, ּתׁשּובה ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָּׁשּיי
החזרת הּוא הּתׁשּובה ׁשענין מה ּבהקּדם זה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּומבאר

ּכתיב הּנה ּכי ּבפנים, ּפנים,13ּפנים ולא ערף אלי ּפנּו ּכי ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹ
אבל ּומצוֹות, ּבּתֹורה יתּבר אליו ׁשּפֹונים - אלי ּפנּו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכי
והּתׁשּובה כּו', ערף ּבבחינת אּלא זה אין ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּכלֿמקֹום
הּקׁשר ׁשם מבאר ועלּֿפיֿזה ּבפנים. ּפנים החזרת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהיא
ּבבחינת העבֹודה ׁשּתהיה זה ענין ּכי לתֹורה, ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָּדתׁשּובה
ׁשם. ּכּמבאר ּדוקא, הּתֹורה עלֿידי הּוא ּבפנים, ְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹּפנים
ולא ערף אלי ּפנּו ׁשּכתּוב ּדמּמה ּבזה, להֹוסיף ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹויׁש
ׁשּלפני וכּו') ּפנים (החזרת ּתׁשּובה ּגם ּדיׁש מּוכח ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּפנים,
ׁשעלֿ ּבפנים ּפנים החזרת ּומּכלֿמקֹום הּתֹורה, ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּבחינת
זה ּבפסּוק והּנה יֹותר. נעלית ּתׁשּובה היא הּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָידי
לסיפא. מריׁשא סתירה יׁש ּפנים) ולא ערף אלי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹ(ּפנּו
הּפנים, ענין על מֹורה ׁשּזה אלי, ּפנּו ּכתיב ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּדבריׁשא
ּפנּיה ׁשל זה ענין על אחר לׁשֹון לכּתב אפׁשר היה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהרי
ׁשּזה מּוכח ּדוקא, אלי ּפנּו ּׁשּכתּוב ּומּמה קער), ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ(א
מפרׁש ּבּסיפא מהּֿׁשאיןּֿכן ּפנים. ּבחינת עם ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹקׁשּור
ולא וׁשֹולל, ּומדּגיׁש ׁשּכֹופל אּלא עֹוד ולא ערף, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹׁשּזהּו
ּבעבֹודת ּבחינֹות ּכּמה ׁשּיׁש ּבזה, הענין נקּודת א ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּפנים.
ּפנּו ּבחינת ׁשּיׁש היינּו הּפנים, החזרת ׁשענינּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּתׁשּובה

(ּפ ּפנים ּבבחינת היא ׁשּגם ּפנים, ולא ערף אלי),אלי נּו ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
עּקר ּכי ּבפנים. ּדפנים הענין ׁשלמּות היא מּזה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָּולמעלה
ּדמה ּדרגֹות, ּכּמה ּבֹו יׁש והּלב ּבּלב, הּוא ְְְְֵֵֵַַַַַָָָהּתׁשּובה
ּתׁשּובה, ּבׁשם נקרא וׁשּלפניו ההּוא הּזמן ער ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּלפי
הּתׁשּובה ענין להיֹות צרי ׁשּלאחריו הּזמן ּבער ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנה

ּבּתניא (ּכּמבאר זה זמן על החּדּוׁש14ּגם וזהּו .( ְְְְִֶֶַַַַַַַָָֹ
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תרנ"ה משנת הנזכר במאמרו הרש"ב Ó‰אדמו"ר Ô·eÓ B�È‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»«
?.Ì‰È�Èa ˙eÎiL ÔÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,‰¯BzÏ ‰·eLz CÈiM«»¿»«»¿ƒ¿»≈«»≈≈∆

‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈ�ÚL ‰Ó Ìc˜‰a ‰Ê ¯‡·Óeהאדם של התקרבות ¿»≈∆¿∆¿≈«∆ƒ¿««¿»
של באופן È˙k·לאלוקות ‰p‰ Èk ,ÌÈ�Ùa ÌÈ�t ˙¯ÊÁ‰13בדברי «¬»«»ƒ¿»ƒƒƒ≈¿ƒ

ירמיהו הנביא של התוכחה

על אומר שהקדושֿברוךֿהוא

ישראל e�tבני ÈkהפנוÈÏ‡ ƒ»≈«
Û¯Úממנו ÏÂ‡והתרחקו …∆¿…
,ÌÈ�tבקירוב אלי פונים ואינם »ƒ

פנים אל פנים למבט שנמשל

הדברים של הפנימית והמשמעות

Yהיא ÈÏ‡ e�t Èkשיש היינו ƒ»≈«
כיוון ה' אל ישראל בני של פנייה

C¯a˙È ÂÈÏ‡ ÌÈ�BtL∆ƒ≈»ƒ¿»≈
Ï·‡ ,˙BÂˆÓe ‰¯Bza«»ƒ¿¬»

ÌB˜ÓŒÏkÓשהם למרות ƒ»»
אליו ‡l‡פונים ‰Ê ÔÈ‡≈∆∆»

,'eÎ Û¯Ú ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«…∆
˙¯ÊÁ‰ ‡È‰ ‰·eLz‰Â¿«¿»ƒ«¬»«

.ÌÈ�Ùa ÌÈ�t»ƒ¿»ƒ
¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂבמאמר ¿«ƒ∆¿»≈

‰·eL˙c ¯Lw‰ ÌL»«∆∆ƒ¿»
‰Ê ÔÈ�Ú Èk ,‰¯B˙Ï¿»ƒƒ¿»∆
˙�ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆»¬»ƒ¿ƒ«
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,ÌÈ�Ùa ÌÈ�t»ƒ¿»ƒ«¿≈
¯‡·nk ,‡˜Âc ‰¯Bz‰«»«¿»«¿…»

ÌLבמעלתה באריכות »
שבה התורה של המיוחדת

החכמה חכמהֿעילאה, מלובשת

הוא ברוך הקדוש של העליונה

ממעש המצוות).(בשונה ה

‰nÓc ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ«
·e˙kLהפסוק e�tבלשון ∆»»

,ÌÈ�t ‡ÏÂ Û¯Ú ÈÏ‡≈«…∆¿…»ƒ
‰·eLz Ìb LÈc ÁÎeÓ»¿≈«¿»
('eÎÂ ÌÈ�t ˙¯ÊÁ‰)«¿»«»ƒ¿
,‰¯Bz‰ ˙�ÈÁa È�ÙlL∆ƒ¿≈¿ƒ««»

כן הרי סוף סוף פנים" "פנים התקרבות הייתה ולא עורף שפנו למרות שהרי

ה' אל אלי", È„ÈŒÏÚL"פנו ÌÈ�Ùa ÌÈ�t ˙¯ÊÁ‰ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»«¬»«»ƒ¿»ƒ∆«¿≈
.¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰·eLz ‡È‰ ‰¯Bz‰«»ƒ¿»«¬≈≈

‡LÈ¯Ó ‰¯È˙Ò LÈ (ÌÈ�t ‡ÏÂ Û¯Ú ÈÏ‡ e�t) ‰Ê ˜eÒÙa ‰p‰Â¿ƒ≈¿»∆»≈«…∆¿…»ƒ≈¿ƒ»≈≈»
‡ÙÈÒÏ.לסופו È˙k·מראשו ‡LÈ¯·cכתוב הפסוק של e�tבתחילתו ¿≈»ƒ¿≈»¿ƒ»

·zÎÏ ¯LÙ‡ ‰È‰ È¯‰L ,ÌÈ�t‰ ÔÈ�Ú ÏÚ ‰¯BÓ ‰fL ,ÈÏ‡≈«∆∆∆«ƒ¿««»ƒ∆¬≈»»∆¿»ƒ¿…
,(¯Ú˜ ‡) ‰i�t ÏL ‰Ê ÔÈ�Ú ÏÚ ¯Á‡ ÔBLÏוכדומה אלי נטו כמו »«≈«ƒ¿»∆∆¿ƒ»«∆

"פנים" לשון של משמעות בו שיש "פנו" לשון דווקא e˙kM·ולאו ‰nÓeƒ«∆»
ÈÏ‡ e�tפנים fL‰לשון ÁÎeÓ ,‡˜Âcכאן מדובר שבו ה' אל הקירוב »≈««¿»»∆∆

‡ÙÈqa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .ÌÈ�t ˙�ÈÁa ÌÚ ¯eL˜הפסוק של בסופו »ƒ¿ƒ«»ƒ«∆≈≈«≈»
„BÚ ‡ÏÂ ,Û¯Ú e‰fL L¯ÙÓשהפנו בפסוק שמפורש בלבד זו לא ¿…»∆∆…∆¿…

ÏÙBkL"עורף" ‡l‡∆»∆≈
‡ÏÂ ,ÏÏBLÂ LÈb„Óe«¿ƒ¿≈¿…

.ÌÈ�t»ƒ
,‰Êa ÔÈ�Ú‰ ˙„e˜� C‡«¿«»ƒ¿»»∆
˙B�ÈÁa ‰nk LiL∆≈«»¿ƒ
‰·eLz‰ ˙„B·Úa«¬««¿»
,ÌÈ�t‰ ˙¯ÊÁ‰ d�È�ÚL∆ƒ¿»»«¬»««»ƒ
של ה'פנים' אל האדם של

לאחר כביכול, הוא, ברוך הקדוש

החטא בעקבות שנוצר הריחוק

LiL e�ÈÈ‰נמוכה דרגה «¿∆≈
עבודת של הפנים בהחזרת

שהיא e�tהתשובה ˙�ÈÁa¿ƒ«»
ÌbL ,ÌÈ�t ‡ÏÂ Û¯Ú ÈÏ‡≈«…∆¿…»ƒ∆«

‡È‰,נמוכה דרגה שהיא למרות ƒ
מוגדרת היא גם זאת בכל

) ÌÈ�t ˙�ÈÁ·aמלשון כמובן ƒ¿ƒ«»ƒ
עורף הפניית לגבי שגם הכתוב

ÏÚÓÏe‰נאמר ,(ÈÏ‡ e�t»≈«¿«¿»
‰fÓבהחזרת גבוהה יותר דרגה ƒ∆

התשובה בעבודת È‰ƒ‡פנים
ÌÈ�Ùc ÔÈ�Ú‰ ˙eÓÏL¿≈»ƒ¿»¿»ƒ

ÌÈ�Ùaבפנים פנים החזרת ¿»ƒ
לכך והסיבה מושלמת. בצורה

ואף שונות בדרגות קיים שהדבר

ההבדל כמו מזו זו רחוקות

היא ו"פנים" "עורף" בין הגדול

‡e‰ ‰·eLz‰ ¯wÚ Èkƒƒ««¿»
,·laשבה ובמחשבה בהחלטה «≈

לאדם אדם בין רבים הבדלים יש

שבה מעשית מפעולה (בשונה

שווים) Baכולם LÈ ·l‰Â¿«≈≈
ÈÙlL ‰Óc ,˙B‚¯c ‰nk«»¿»¿«∆¿ƒ

‡e‰‰ ÔÓf‰ C¯Úמסויים נתון אותוÂÈ�ÙlLÂברגע שעד לזמן ביחס וכן ∆∆«¿««¿∆¿»»
ÂÈ¯Á‡lLרגע ÔÓf‰ C¯Úa ‰p‰ ,‰·eLz ÌLa כאשר�˜¯‡ ƒ¿»¿≈¿»ƒ≈¿∆∆«¿«∆¿«¬»

רוחנית בדרגה עלה ÔÓÊהאדם ÏÚ Ìb ‰·eLz‰ ÔÈ�Ú ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿««¿»««¿«
‰Êמספיקה הייתה שעה באותה שעשו התשובה שבשעתו (nk·‡¯למרות ∆«¿…»

‡È�za14בחינות יש והלב בלב התשובה עיקר ..." לשונו: וזה כט פרק ««¿»
הזמן ולפי האדם] לדרגת [בהתאם אדם שהוא מה לפי והכול רבות ומדרגות

ליודעים..."). כידוע והמקום
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ּבחדׁש ׁשּלפניֿזה הּתׁשּובה לגּבי ּתׁשּובה ימי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּבעׂשרת
עׂשרה ּתׁשּובה, ימי לעׂשרת ּבנֹוגע ּדהּנה וכּו'. ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָאלּול
הרמּב"ם ּכתב הּכּפּורים, ליֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹימים

ּתׁשּובה יפה15ּבהלכֹות והּצעקה ׁשהּתׁשּובה אףֿעלּֿפי ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָ
הּכּפּורים ליֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין הּימים ּבעׂשרה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלעֹולם,
הּכּפּורים יֹום כּו' מּיד היא ּומתקּבלת ּביֹותר יפה ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָהיא
ּומחילה סליחה קץ והּוא כּו' לּכל ּתׁשּובה זמן ְְְְְִִֵַַָָָֹהּוא
ימי ּדעׂשרת הּתׁשּובה ּוגמר ׁשּׁשלמּות והינּו ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָליׂשראל,
הּכּפּורים ליֹום ּובנֹוגע הּכּפּורים, ּביֹום הּוא ְְְְִִִִֵַַַָּתׁשּובה

ּפנים16ּכתיב לבחינת ׁשּיבֹוא ּדהינּו ּתטהרּו, הוי' לפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ
ימי ּדעׂשרת הּתׁשּובה ּדעּקר מּובן זה ׁשּמּכל כּו', ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבפנים
ּפנים החזרת ּתטהרּו, הוי' ּדלפני ּבאפן הּוא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּתׁשּובה
ימי ּדעׂשרת העבֹודה ּדהּנה הּוא, והענין ּדוקא. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבפנים
וימי אלּול ּדחדׁש העבֹודה ׁשלמּות אחרי ּבאה ְְְֱֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֹּתׁשּובה
ׁשלמּות יׁשנּה אלּול ּדבחדׁש הּׁשנה, וראׁש ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹֹהּסליחֹות
הּנרמזים ּתבֹות' ה'ראׁשי ּבד' ּומצֹות, ּבתֹורה ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָהעבֹודה
העֹולם ׁשעליהם העּמּודים ג' ּכנגד ׁשהם אלּול ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבתבת
וענין חסדים ּוגמילּות (ּתפּלה) עבֹודה ּדתֹורה ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָעֹומד

החדׁש17הּתׁשּובה ּבמׁש ּכבר אֹומרים ואז את18, ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹ
ל אבּקׁש.19הּבּקׁשה הוי' ּפני את פני ּבּקׁשּו לּבי אמר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ראׁש ּבערב ואחרּֿכ ּבׁשלמּות. הם אּלּו ענינים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדכל
להלכה ּכּמּובא ּבּדין, ׁשּזֹוכים ּבטּוחים ּכבר ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשנה

לבנים20ּב'ּטּור' לֹובׁשים הּׁשנה ראׁש ּבערב ׁשּלכן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּבראׁש ּבּדין ׁשּזֹוכים ּבטּוחים ּכי לבנים ְְְְְִִִִִִִֶַַָֹּומתעּטפים
יֹותר עֹוד נעלית לׁשלמּות ּבאים ּולאחריֿזה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּׁשנה.
הּוא עצמֹו זה ּדענין ּתׁשּובה. ימי ּובעׂשרת הּׁשנה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבראׁש
ׁשּנקרא אּלא עֹוד ולא ּפנּו. ּפנים, ּבבחינת העבֹודה ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹּכבר
אליו היא ּפנים ּבבחינת ׁשהּפנּיה ּדייקא, אלי ּפנּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבׁשם
הּקּב"ה, את ממליכים הּׁשנה ּׁשּבראׁש מה ּדזהּו ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיתּבר
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LecÁ‰ e‰ÊÂוהיתרון‰·eLz‰ Èa‚Ï ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚaL ¿∆«ƒ∆«¬∆∆¿≈¿»¿«≈«¿»
'eÎÂ ÏeÏ‡ L„Áa ‰ÊŒÈ�ÙlLהיא אלול בחודש התשובה שגם אף ∆ƒ¿≈∆¿…∆¡¿

שלימה. eLz·‰,תשובה ÈÓÈ ˙¯NÚÏ Ú‚B�a ‰p‰cשהם‰¯NÚ ¿ƒ≈¿≈««¬∆∆¿≈¿»¬»»
Ì"aÓ¯‰ ·˙k ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ‰�M‰ L‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ»ƒ∆≈…«»»¿«ƒƒ»«»«¿«

‰·eLz ˙BÎÏ‰a15ŒÛ‡ ¿ƒ¿¿»«
‰·eLz‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆«¿»
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ּבחדׁש ׁשּלפניֿזה הּתׁשּובה לגּבי ּתׁשּובה ימי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּבעׂשרת
עׂשרה ּתׁשּובה, ימי לעׂשרת ּבנֹוגע ּדהּנה וכּו'. ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָאלּול
הרמּב"ם ּכתב הּכּפּורים, ליֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹימים

ּתׁשּובה יפה15ּבהלכֹות והּצעקה ׁשהּתׁשּובה אףֿעלּֿפי ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָ
הּכּפּורים ליֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין הּימים ּבעׂשרה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלעֹולם,
הּכּפּורים יֹום כּו' מּיד היא ּומתקּבלת ּביֹותר יפה ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָהיא
ּומחילה סליחה קץ והּוא כּו' לּכל ּתׁשּובה זמן ְְְְְִִֵַַָָָֹהּוא
ימי ּדעׂשרת הּתׁשּובה ּוגמר ׁשּׁשלמּות והינּו ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָליׂשראל,
הּכּפּורים ליֹום ּובנֹוגע הּכּפּורים, ּביֹום הּוא ְְְְִִִִֵַַַָּתׁשּובה

ּפנים16ּכתיב לבחינת ׁשּיבֹוא ּדהינּו ּתטהרּו, הוי' לפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ
ימי ּדעׂשרת הּתׁשּובה ּדעּקר מּובן זה ׁשּמּכל כּו', ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבפנים
ּפנים החזרת ּתטהרּו, הוי' ּדלפני ּבאפן הּוא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּתׁשּובה
ימי ּדעׂשרת העבֹודה ּדהּנה הּוא, והענין ּדוקא. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבפנים
וימי אלּול ּדחדׁש העבֹודה ׁשלמּות אחרי ּבאה ְְְֱֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֹּתׁשּובה
ׁשלמּות יׁשנּה אלּול ּדבחדׁש הּׁשנה, וראׁש ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹֹהּסליחֹות
הּנרמזים ּתבֹות' ה'ראׁשי ּבד' ּומצֹות, ּבתֹורה ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָהעבֹודה
העֹולם ׁשעליהם העּמּודים ג' ּכנגד ׁשהם אלּול ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבתבת
וענין חסדים ּוגמילּות (ּתפּלה) עבֹודה ּדתֹורה ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָעֹומד

החדׁש17הּתׁשּובה ּבמׁש ּכבר אֹומרים ואז את18, ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹ
ל אבּקׁש.19הּבּקׁשה הוי' ּפני את פני ּבּקׁשּו לּבי אמר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ראׁש ּבערב ואחרּֿכ ּבׁשלמּות. הם אּלּו ענינים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדכל
להלכה ּכּמּובא ּבּדין, ׁשּזֹוכים ּבטּוחים ּכבר ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשנה

לבנים20ּב'ּטּור' לֹובׁשים הּׁשנה ראׁש ּבערב ׁשּלכן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּבראׁש ּבּדין ׁשּזֹוכים ּבטּוחים ּכי לבנים ְְְְְִִִִִִִֶַַָֹּומתעּטפים
יֹותר עֹוד נעלית לׁשלמּות ּבאים ּולאחריֿזה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּׁשנה.
הּוא עצמֹו זה ּדענין ּתׁשּובה. ימי ּובעׂשרת הּׁשנה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבראׁש
ׁשּנקרא אּלא עֹוד ולא ּפנּו. ּפנים, ּבבחינת העבֹודה ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹּכבר
אליו היא ּפנים ּבבחינת ׁשהּפנּיה ּדייקא, אלי ּפנּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבׁשם
הּקּב"ה, את ממליכים הּׁשנה ּׁשּבראׁש מה ּדזהּו ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיתּבר
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לי" ודודי ÌÈ„ÒÁלדודי ˙eÏÈÓ‚e"לאביונים ומתנות לרעהו ÔÈ�ÚÂ"איש ¿ƒ¬»ƒ¿ƒ¿«
‰·eLz‰17'ה "[ומל «¿»

לבב", ואת לבבך את אלוקיך]

¯·k ÌÈ¯ÓB‡ Ê‡Âלפני עוד ¿»¿ƒ¿»
הכיפורים ויום השנה ראש

L„Á‰ CLÓa18כז בפרק ¿∆∆«…∆
וישעי" אורי ה' "לדוד בתהלים

מראש החל בתפילה שמוסיפים

אלול ‰Lwa‰חודש ˙‡∆««»»
EÏ19È�Ù eLwa ÈaÏ ¯Ó‡ ¿»«ƒƒ«¿»»

Lw·‡ 'ÈÂ‰ EÈ�t היינו‡˙ ∆»∆¬»»¬«≈
אכןבקש לה' שההתקרבות ה

פנים. בבחינת «¿ÏÎcתהיה
˙eÓÏLa Ì‰ el‡ ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒ≈≈ƒ¿≈
אלול. בחודש למצב בהתאם

L‡¯ ·¯Úa CkŒ¯Á‡Â¿««»¿∆∆…
ÌÈÁeËa ¯·k ‰�M‰«»»¿»¿ƒ

ÔÈca ÌÈÎBfLשיתקיים ∆ƒ«ƒ
עצמו, השנה בראש למחרת

'¯eh'a ‰ÎÏ‰Ï ‡·enk20 «»«¬»»«
‰�M‰ L‡¯ ·¯Úa ÔÎlL∆»≈¿∆∆…«»»
ÌÈ�·Ï ÌÈL·BÏ¿ƒ¿»ƒ

ÌÈ�·Ï ÌÈÙhÚ˙Óeכפי ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
שאם קדם בימי נהוג שהיה

היה לבנים בבגדים יוצא הנידון

דינו ונגמר בדין שזכה סימן זה

ÌÈÎBfLלחיים ÌÈÁeËa Èkƒ¿ƒ∆ƒ
.‰�M‰ L‡¯a ÔÈca«ƒ¿…«»»
ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe¿«¬≈∆»ƒ
¯˙BÈ „BÚ ˙ÈÏÚ� ˙eÓÏLÏƒ¿≈«¬≈≈
˙¯NÚ·e ‰�M‰ L‡¯a¿…«»»«¬∆∆
‰Ê ÔÈ�Úc .‰·eLz ÈÓÈ¿≈¿»¿ƒ¿»∆

BÓˆÚשמגיעים לפני עוד «¿
בפנים פנים החזרת של לשלימות

הכיפורים ביום שהיא ‰e‡כפי
˙�ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ ¯·k¿»»¬»ƒ¿ƒ«

,ÌÈ�tבפסוק ‡ÈÏונקראת e�t ÌLa ‡¯˜pL ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ .e�t »ƒ»¿…∆»∆ƒ¿»¿≈»≈«
,‡˜ÈÈcפנו" ואומר מדייק ÈÁ·a�˙ללמדנו‡ÈÏ"הפסוק ‰i�t‰L »¿»∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«

ÌÈÎÈÏÓÓ ‰�M‰ L‡¯aM ‰Ó e‰Êc ,C¯a˙È ÂÈÏ‡ ‡È‰ ÌÈ�t»ƒƒ≈»ƒ¿»≈¿∆«∆¿…«»»«¿ƒƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



`jiwlח 'ied cr l`xyi daey

על21ּכמאמר אֹותֹו ׁשּממליכים היינּו עליכם, ׁשּתמליכּוני ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַ
העֹולם ּכל על ּגם אֹותֹו ממליכים ואחרּֿכ ְְְִִִֵַַַַַָָָָָיׂשראל,
ּבתפּלת ּכבר נפעל זה ּדענין ּכּלֹו. העֹולם על מלֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻֻּכּלֹו,
ּבּקּדּוׁש לאחריֿזה וקלֿוחמר וכלֿׁשּכן הּׁשנה, ראׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹליל
סעּודה עם קׁשּור הּקּדּוׁש ּדענין הּׁשנה, ראׁש ְְְְִִִֵַַַָָָָֹּדליל

ׁשהּוא22ּגׁשמית ּכמֹו העֹולם על היא ׁשההמלכה והינּו , ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ
ּבּלב, הּוא הּתׁשּובה ׁשעּקר מּכיון אמנם מּמׁש. ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבגׁשמּיּות
הּזמן ער ׁשּלפי אף הּנה ּדרגֹות, ּכּמה ּבֹו יׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוהּלב
ּפנים ּבׁשם נקרא זה הרי וכּו' אלּול ּדחדׁש ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָֹההּוא
העבֹודה ער לפי מּכלֿמקֹום, הּׁשלמּות, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּבתכלית
צריכה ּכי ערף, ּבבחינת זה הרי ּתׁשּובה, ימי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבעׂשרת
הּתׁשּובה זה ּומּטעם ּבּתׁשּובה. יֹותר עלּיה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלהיֹות
מהּתׁשּובה יֹותר למעלה היא ּתׁשּובה ימי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבעׂשרת
הּכּפּורים ּביֹום הּוא הּתׁשּובה ׁשּגמר ועד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּלפניֿזה.
הוי' לפני נאמר ׁשעלֿזה ּומחילה, סליחה קץ ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

ּדזהּו ּכל23ּתטהרּו. מסּלק הּתׁשּובה ׁשענין הּטעם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ּומ ּדתֹורה הוי'. לפני מּגיע ׁשהּוא מּׁשּום צֹותהּפגמים, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

קריאתֿׁשמע ּבנּסח ׁשאֹומרים ּכמֹו הוי', לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֻׁשּייכים
ּבּקּבלה (ּומקֹורֹו הּמּטה ּפֹוגמים24ׁשעל החטאים ׁשּכל ( ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ

ּבּזהר וכדאיתא הוי'. ּדׁשם האֹותּיֹות ּפסּוק25ּבד' 26על ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹ
ּכאּלּו עליכם אני מעלה ּכתיב, אּתם אֹותם, ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָועׂשיתם

היינּו ּפֹועלים27עׂשיתּוני, ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ׁשעלֿידי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָ
ּתּקּון ולכן הוי'). (ׁשם ּדזעירֿאנּפין הּספירֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּבנין
למעלה הוי', לפני ׁשּמּגיעים עלֿידי הּוא וכּו' ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּפגמים
מעלת ּתכן וזהּו הוי'. ּדׁשם ּובפנימּיּות הוי' ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּׁשם
ׁשעלֿידּה הּכּפּורים, ויֹום ּתׁשּובה ימי ּדעׂשרת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּתׁשּובה
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,‰"aw‰ ברוך‡˙ הקדוש של מלכותו את עצמם על מקבלים ישראל בני ∆«»»
מלכיותÓ‡Ók21¯הוא פסוקי אומרים השנה שבראש הגמרא ¿«¬«

,Ï‡¯NÈ ÏÚ B˙B‡ ÌÈÎÈÏÓnL e�ÈÈ‰ ,ÌÎÈÏÚ È�eÎÈÏÓzL∆«¿ƒƒ¬≈∆«¿∆«¿ƒƒ«ƒ¿»≈
,Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ÏÚ Ìb B˙B‡ ÌÈÎÈÏÓÓ CkŒ¯Á‡Âהתפילה כנוסח ¿««»«¿ƒƒ««»»»À

השנה ÏÚבראש CBÏÓ¿«
‰Ê ÔÈ�Úc .Blk ÌÏBÚ‰»»À¿ƒ¿»∆
ÏÈÏ ˙lÙ˙a ¯·k ÏÚÙ�ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ«≈

,‰�M‰ L‡¯עם שכבר …«»»
לפני עוד השנה, ראש תחילת

ר ביום שהיא השופר אשתקיעת

של המלכות' 'קבלת ישנה השנה,

ישראל בני ידי על «¿ŒÏÎÂה'
ŒÈ¯Á‡Ï ¯ÓÁÂŒÏ˜Â ÔkL∆≈¿«»…∆¿«¬≈

‰Êליל של ערבית תפילת לאחר ∆
השנה ÏÈÏcראש Lecwa«ƒ¿≈

,‰�M‰ L‡¯קבלת שאז …«»»
מעלה בתוספת היא המלכות

כיוון ‰Lecwויתרון ÔÈ�Úc¿ƒ¿««ƒ
‰„eÚÒ ÌÚ ¯eL»̃ƒ¿»

˙ÈÓLb22,היא הלכה שהרי «¿ƒ
דווקא להיות צריך שהקידוש

הסעודה ¿»¿e�È‰Âבמקום
‰ÎÏÓ‰‰Lישראל שבני ∆««¿»»

למלך ה' את ÏÚממליכים ‡È‰ƒ«
‡e‰L BÓk ÌÏBÚ‰»»¿∆

LnÓ ˙eiÓL‚a'שה כך ¿«¿ƒ«»
הגשמי, העולם על גם מולך

רוחני עניין נשארת לא ומלכותו

מופשט.

¯wÚL ÔÂÈkÓ Ì�Ó‡»¿»ƒ≈»∆ƒ«
·l‰Â ,·la ‡e‰ ‰·eLz‰«¿»«≈¿«≈
,˙B‚¯c ‰nk Ba LÈ≈«»¿»

לעיל ÈÙlLכמבואר Û‡ ‰p‰ƒ≈«∆¿ƒ
C¯Úוביחס ‰ÔÓfבהתאם ∆∆«¿«

'eÎÂ ÏeÏ‡ L„Ác ‡e‰‰«¿…∆¡¿
,˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ÌÈ�t ÌLa ‡¯˜� ‰Ê È¯‰וראוי נכון ובהחלט ¬≈∆ƒ¿»¿≈»ƒ¿«¿ƒ«¿≈

כך על ‡ÈÏ"לומר Â�Ù"C¯Ú ÈÙÏ ,ÌB˜ÓŒÏkÓוביחס ‰B·Ú„‰בהתאם ƒ»»¿ƒ∆∆»¬»
‰Ê È¯‰ ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚaפנייה Èkעדיין ,Û¯Ú ˙�ÈÁ·aבימי «¬∆∆¿≈¿»¬≈∆ƒ¿ƒ«…∆ƒ

תשובה ימי ÌÚhÓeעשרת .‰·eLza ¯˙BÈ ‰iÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¬ƒ»≈«¿»ƒ««
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚaL ‰·eLz‰ ‰Ê∆«¿»∆«¬∆∆¿≈¿»ƒ¿«¿»≈

‰ÊŒÈ�ÙlL ‰·eLz‰Óיותר בדרגה תשובה נדרשת הללו בימים כי ≈«¿»∆ƒ¿≈∆
‰eLz·‰גבוהה. ¯ÓbL „ÚÂשלה ‰ÌÈ¯etkוהשלמות ÌBÈa ‡e‰ ¿«∆¿««¿»¿«ƒƒ

לו שקדמו התשובה מימי ˜ıשלמעלה ‡e‰Lשל והשלמות ÁÈÏÒ‰הסוף ∆≈¿ƒ»
‰ÊŒÏÚL ,‰ÏÈÁÓeיום של והנעלית הגבוהה בדרגה התשובה על ¿ƒ»∆«∆

דווקא e¯‰Ëzהכיפורים 'ÈÂ‰ È�ÙÏ ¯Ó‡�לדרגה באים אז רק כי ∆¡«ƒ¿≈¬»»ƒ¿»
לעיל. שנתבאר כפי בפנים, פנים בהחזרת e‰Êc23ÔÈ�ÚLהגבוהה ÌÚh‰ ¿∆«««∆ƒ¿«

Ïk ˜lÒÓ ‰·eLz‰«¿»¿«≈»
‡e‰L ÌeMÓ ,ÌÈÓ‚t‰«¿»ƒƒ∆

'ÈÂ‰ È�ÙÏ ÚÈbÓומבואר «ƒ«ƒ¿≈¬»»
ל"לפני" גם שהכוונה בחסידות

מהוי'. למעלה של במובן

ÌÈÎÈiL ˙BˆÓe ‰¯B˙c¿»ƒ¿«»ƒ
BÓk ,'ÈÂ‰ ÌLÏ¿≈¬»»¿
Œ˙‡È¯˜ Áq�a ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¿À«¿ƒ«
‰hn‰ ÏÚL ÚÓL¿«∆««ƒ»

‰Ïawa B¯B˜Óe)24ÏkL ( ¿««»»∆»
'„a ÌÈÓ‚Bt ÌÈ‡ËÁ‰«¬»ƒ¿ƒ¿

'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰ובעת »ƒ¿≈¬»»
בקריאתֿשמע התשובה עבודת

את מתקנים המיטה שעל

הללו. «È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ˙‡הפגמים
¯‰fa25˜eÒt ÏÚ26 «…««»

,Ì˙B‡ Ì˙ÈNÚÂ,המצוות את «¬ƒ∆»
·È˙k Ìz‡ללא חסר בכתיב , «∆¿ƒ

"אתם", נכתב כאילו וא"ו

לבני אומר הוא ברוך הקדוש

ÌÎÈÏÚישראל È�‡ ‰ÏÚÓ«¬∆¬ƒ¬≈∆
,È�e˙ÈNÚ el‡kכאילו ¿ƒ¬ƒƒ
כביכול, אותי, e�ÈÈ‰27עשיתם «¿

‰¯Bz‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«»
ÔÈ�a ÌÈÏÚBt ˙BˆÓeƒ¿¬ƒƒ¿«
ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊc ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒƒ¿≈«¿ƒ
של המידות הם זעירות, פנים

) העליונות ‰ÈÂ'הספירות ÌL≈¬»»
הספירות) עשר את בתוכו שכולל

המצוות וקיום התורה בלימוד כי

תוספת שתהיה גורם האדם

וכך העליונות הספירות של וב'כלים' ב'אורות' אלוקי אור של וגילוי המשכה

'נבנות'. eÎÂ'הספירות ÌÈÓ‚t‰ Ôewz ÔÎÏÂהחטאים עקב ‰e‡שנוצרו ¿»≈ƒ«¿»ƒ¿
˙eiÓÈ�Ù·e 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ ,'ÈÂ‰ È�ÙÏ ÌÈÚÈbnL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆«ƒƒƒ¿≈¬»»¿«¿»ƒ≈¬»»ƒ¿ƒƒ

'ÈÂ‰ ÌLcהחיוביות שהפעולות כשם עצמן, בספירות רק נעשה הפגם כי ¿≈¬»»
התשובה עבודת ידי על אבל עצמן בספירות אור מוסיפות ומצוות תורה של

" באלוקות גבוהה יותר דרגה עם ומתקשר מתחבר וממילא"ה'È�ÙÏהאדם

נתקנים. ÚÓהפגמים ÔÎz e‰ÊÂ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚc ‰·eLz‰ ˙Ï ¿∆…∆«¬««¿»«¬∆∆¿≈¿»
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ּבפנים, ּפנים ּבחינת הוי', לפני ּבבחינת ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָמּגיעים
(ּכּנ"ל). ּפנים ולא ערף אלי ּפנּו מּבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלמעלה

‰p‰Âׁשעלֿידי ׁשּבּתׁשּובה החּדּוׁש יֹותר להבין ּכדי ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשם ּבּמאמר מבאר אפן28הּתֹורה, ּבין ּכללי חּלּוק ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּדהּנה למּטה. הּתֹורה המׁשכת ואפן העֹולם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהתהּוּות
ּוכמאמר צמצּום, עלֿידי היא ּבכלל העֹולם 29התהּוּות ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

ּדׁשם הּמאמרֹות עלֿידי העֹולם, נברא מאמרֹות ְְְֲֲֲִֵֵַַַַַָָָָָָָּבעׂשרה
ּבתכלית העלם ּבבחינת צמצּום, הּוא ׁשענינֹו .30אלקים ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָֹ

ּכתיב ּבּתֹורה היא31אמנם ׁשהּתֹורה ּכּׂשלמה, אֹור עֹוטה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָ
הּוא הּלבּוׁש ּומּכלֿמקֹום (ׂשלמה), לבּוׁש ְְְְִִִַַַָָָּבבחינת
והּמס הּצמצּום ּבענין ּדהּנה הּוא, והענין אֹור. ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָּבבחינת

ּכתיב ׁשּיׁש32ׁשּלמעלה, הּנֹורא, הּקרח ּכעין רקיע ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, אצילּות ּבין ּופרסא קרח ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָּבחינת
לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה הּכללית אצילּות ּבין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָועלּֿדרֿזה

ּבמקֹומם33הּכללּיים עֹומדים ׁשהּמים הּוא הּקרח ּדענין . ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָ
זזים ׁשאינם עד ּותנּודה ּתנּועה ׁשל ּבמּצב ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָואינם
קׁשה ודבר ּגּוׁש לדבר ׁשּנעׂשים אּלא עֹוד ולא ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹמּמקֹומם,
ויׁש ּבתכלית. צמצּום ׁשּזהּו וחּיּות, לחלּוחית ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַׁשאין
קרירּות עלֿידי נעׂשה הּׁשלג ׁשּגם ׁשלג, ּבבחינת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַצמצּום
הּקרח ּדענין לקרח. ּדֹומה אינֹו מּכלֿמקֹום אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמים,
מּמּנּו לעׂשֹות ּכדי ּגדֹולה ליגיעה וצרי קׁשה ּדבר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהּוא
ּתכלית ּביֹותר, ההעלם ּבחינת על מֹורה זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַמים,
ׁשאינֹו העלם על מֹורה הּׁשלג ענין מהּֿׁשאיןּֿכן .ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹהחׁש
ׁשּלא מים מהּׁשלג לעׂשֹות אפׁשר ׁשהרי ,ּכ ּכל ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּגדֹול
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,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂאלול חודש של התשובה עבודת לגבי ובפרט בכלל ¿«ƒƒ
d„ÈŒÏÚLדווקא,'ÈÂ‰ È�ÙÏ ˙�ÈÁ·a ÌÈÚÈbÓ,פנים לבחינת ∆«»»«ƒƒƒ¿ƒ«ƒ¿≈¬»»

הוי' שם של e�tפנימיות, ˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ,ÌÈ�Ùa ÌÈ�t ˙�ÈÁa¿ƒ«»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ¿ƒ«»
ÌÈ�t ‡ÏÂ Û¯Ú ÈÏ‡התשובה בעניין נעלית עבודה היא (Ï"pk).שגם ≈«…∆¿…»ƒ««

¯˙BÈ ÔÈ·‰Ï È„k ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈¿»ƒ≈
ŒÏÚL ‰·eLzaL LecÁ‰«ƒ∆«¿»∆«
¯‡·Ó ,‰¯Bz‰ È„È¿≈«»¿»≈

¯Ó‡naתרנ"ה ÌL28משנת ««¬»»
˜elÁהבדלÔÙ‡ ÔÈa ÈÏÏk ƒ¿»ƒ≈…∆

ÔÙ‡Â ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿«»»¿…∆
,‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««»¿«»

‰˙‰ee˙כדלהלן. ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«
ŒÏÚ ‡È‰ ÏÏÎa ÌÏBÚ‰»»ƒ¿»ƒ«

ÌeˆÓˆ È„Èהאור של והגבלה ¿≈ƒ¿
שיתהווה כך הבליֿגבול האלוקי

נבראים עם מוגבל עולם ממנו

המשנהÓ‡ÓÎe29¯מוגבלים, ¿«¬«
‡¯·� ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa«¬»»«¬»ƒ¿»
È„ÈŒÏÚ ,ÌÏBÚ‰»»«¿≈
ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ˙B¯Ó‡n‰««¬»¿≈¡…ƒ
"ברא לבריאה ביחס ככתוב

אלקים" "ויאמר אלקים",

B�È�ÚLמידת אלוקים, של ∆ƒ¿»
ענין נובע שממנה הגבורה

ˆÌeˆÓ,ההגבלה ‡e‰ƒ¿
˙ÈÏÎ˙a ÌÏÚ‰ ˙�ÈÁ·a30 ƒ¿ƒ«∆¿≈¿«¿ƒ

הוא זה והעלם כלל, לגלות מבלי

לשון העולם, נברא שבה הדרך

והסתר. Bza¯‰העלם Ì�Ó‡»¿»«»
התורה כתובÈ˙k31·לגבי ¿ƒ

,‰ÓÏOk ¯B‡ ‰ËBÚ∆««¿»
˙�ÈÁ·a ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒƒ¿ƒ«

‰ÓÏN) Le·Ïשמלה ),כמו ¿«¿»
בתוכה המלובש האינסופי האלוקי שהלבושÌB˜ÓŒÏkÓeלאור למרות ƒ»»

ומסתיר ‡B¯מעלים ˙�ÈÁ·a ‡e‰ Le·l‰.והסתר העלם ולא «¿ƒ¿ƒ«
העולם נברא ידו שעל הצמצום בין ההבדל את יותר בפרטיות ומבאר והולך

בתורה: סוף אין האור של והעלם

ÌeˆÓv‰ ÔÈ�Úa ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Âהאור של והמיעוט ההגבלה ¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿««ƒ¿
נוסףCÒn‰Âהאלוקי צמצום הגורם מסתיר וילון כעין ÏÚÓlL‰,שהוא ¿«»»∆¿«¿»
·È˙k32Á¯˜ ˙�ÈÁa LiL ,‡¯Bp‰ Á¯w‰ ÔÈÚk ÚÈ˜¯ ‡e‰L ¿ƒ∆»ƒ«¿≈«∆««»∆≈¿ƒ«∆«

‡Ò¯Ùeמעין והיא "פרסא" אונקלוס תרגם הפרוכת" "והבדילה הכתוב על «¿»
הנמצא מסתיר iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï‰,מסך ˙eÏÈˆ‡ ÔÈaעולם על ≈¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

בריאהֿ בעולמות ואילו ממש" "אלוקות שהוא בחסידות נאמר האצילות

ובגלל הגשמי הזה לעולם עד העולמות לבריאת מקום נתינת יש יצירהֿעשיה

האלוקי האור על שמסתירה 'פרסא' ביניהם יש לבי"ע אצילות בין הערך ריחוק

את להסתיר שנועד והמסך הוילון (כמשל ויתגלה יומשך ממנו מיעוט שרק

השמש) ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰אור
˙ÈÏÏk‰ ˙eÏÈˆ‡ ÔÈa≈¬ƒ«¿»ƒ

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ïƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
ÌÈiÏÏk‰33המושגים היינו «¿»ƒƒ

שהם כפי ו'בי"ע' 'אצילות'

העליונים בעולמות יותר, בדקות

בין הערך ריחוק ישנו שם שגם

בי"ע שגם (אף לבי"ע אצילות

נעלית יותר הרבה בדרגה הם

למטה שהוא כפי מעניינם

הפרסא ועל הפרטית). מאצילות

אצילות שבין ומפסקת המבדילה

ל'קרח שנמשלה כתוב לבי"ע

‰e‡הנורא' Á¯w‰ ÔÈ�Úc¿ƒ¿««∆«
ÌÓB˜Óa ÌÈ„ÓBÚ ÌÈn‰L∆««ƒ¿ƒƒ¿»

שקפאו vÓa·כיוון Ì�È‡Â¿≈»¿«»
‰„e�˙e ‰Úe�z ÏLכדרכם ∆¿»¿»

הרגיל במצבם המים »Ú„של
,ÌÓB˜nÓ ÌÈÊÊ Ì�È‡L∆≈»»ƒƒ¿»
ÌÈNÚpL ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ¿…∆»∆«¬ƒ

Leb ¯·„Ïנוזל ולא קפוא ¿»»
Ba ÔÈ‡L ‰L˜ ¯·„Â¿»»»∆∆≈

ÁÏe‰fL ,˙eiÁÂ ˙ÈÁeÏ «¿ƒ¿«∆∆
˙ÈÏÎ˙a ÌeˆÓˆלעומת ƒ¿¿«¿ƒ

דבר להיות המקורי המים טבע

בתניא (כמובא חיות ששופע לח

כל מצמיחים "שהמים א פרק

כך על ומבואר תענוג" מיני

היא שבמים הלחלוחית שטבע

ובפירות). בצמחים ומתיקות טעם ˆÌeˆÓהנותנת LÈÂהחיות של ¿≈ƒ¿
המים של צמצום אלא קרח להיות שהופכים כך כדי עד לא שבמים והחיוניות

‰NÚ� ‚ÏM‰ ÌbL ,‚ÏL ˙�ÈÁ·aממים,ÌÈn‰ ˙e¯È¯˜ È„ÈŒÏÚ ƒ¿ƒ«∆∆∆««∆∆«¬∆«¿≈¿ƒ««ƒ
Á¯˜Ï ‰ÓBc B�È‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡של כזו רמה על מדובר ולא ¬»ƒ»»≈∆¿∆«

הקרח. כמו חיות וחוסר ˜L‰קיפאון ¯·c ‡e‰L Á¯w‰ ÔÈ�Úc¿ƒ¿««∆«∆»»»∆
‰ÏB„b ‰ÚÈ‚ÈÏ CÈ¯ˆÂרב ‰¯Èמאמץ ,ÌÈÓ epnÓ ˙BNÚÏ È„k ¿»ƒƒƒ»¿»¿≈«¬ƒ∆«ƒ¬≈

‰¯BÓ ‰Êמשל ‰CLÁומהווה ˙ÈÏÎz ,¯˙BÈa ÌÏÚ‰‰ ˙�ÈÁa ÏÚ ∆∆«¿ƒ««∆¿≈¿≈«¿ƒ«…∆
לאור. ביחס חושך כמו מוחלט והסתר ‰ÏM‚העלם ÔÈ�Ú ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿««∆∆

˙BNÚÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ,Ck Ïk ÏB„b B�È‡L ÌÏÚ‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆«∆¿≈∆≈»»»∆¬≈∆¿»«¬

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



ט e"nyz'd ixyz 'e ,daey zay ,jlie zyxt zay

ּבפנים, ּפנים ּבחינת הוי', לפני ּבבחינת ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָמּגיעים
(ּכּנ"ל). ּפנים ולא ערף אלי ּפנּו מּבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלמעלה

‰p‰Âׁשעלֿידי ׁשּבּתׁשּובה החּדּוׁש יֹותר להבין ּכדי ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשם ּבּמאמר מבאר אפן28הּתֹורה, ּבין ּכללי חּלּוק ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּדהּנה למּטה. הּתֹורה המׁשכת ואפן העֹולם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהתהּוּות
ּוכמאמר צמצּום, עלֿידי היא ּבכלל העֹולם 29התהּוּות ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

ּדׁשם הּמאמרֹות עלֿידי העֹולם, נברא מאמרֹות ְְְֲֲֲִֵֵַַַַַָָָָָָָּבעׂשרה
ּבתכלית העלם ּבבחינת צמצּום, הּוא ׁשענינֹו .30אלקים ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָֹ

ּכתיב ּבּתֹורה היא31אמנם ׁשהּתֹורה ּכּׂשלמה, אֹור עֹוטה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָ
הּוא הּלבּוׁש ּומּכלֿמקֹום (ׂשלמה), לבּוׁש ְְְְִִִַַַָָָּבבחינת
והּמס הּצמצּום ּבענין ּדהּנה הּוא, והענין אֹור. ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָּבבחינת

ּכתיב ׁשּיׁש32ׁשּלמעלה, הּנֹורא, הּקרח ּכעין רקיע ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, אצילּות ּבין ּופרסא קרח ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָּבחינת
לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה הּכללית אצילּות ּבין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָועלּֿדרֿזה

ּבמקֹומם33הּכללּיים עֹומדים ׁשהּמים הּוא הּקרח ּדענין . ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָ
זזים ׁשאינם עד ּותנּודה ּתנּועה ׁשל ּבמּצב ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָואינם
קׁשה ודבר ּגּוׁש לדבר ׁשּנעׂשים אּלא עֹוד ולא ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹמּמקֹומם,
ויׁש ּבתכלית. צמצּום ׁשּזהּו וחּיּות, לחלּוחית ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַׁשאין
קרירּות עלֿידי נעׂשה הּׁשלג ׁשּגם ׁשלג, ּבבחינת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַצמצּום
הּקרח ּדענין לקרח. ּדֹומה אינֹו מּכלֿמקֹום אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמים,
מּמּנּו לעׂשֹות ּכדי ּגדֹולה ליגיעה וצרי קׁשה ּדבר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהּוא
ּתכלית ּביֹותר, ההעלם ּבחינת על מֹורה זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַמים,
ׁשאינֹו העלם על מֹורה הּׁשלג ענין מהּֿׁשאיןּֿכן .ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹהחׁש
ׁשּלא מים מהּׁשלג לעׂשֹות אפׁשר ׁשהרי ,ּכ ּכל ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּגדֹול
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ועוד.28) ד). (כו, שם אחרי לקו"ת גם וראה שם. ותר"ל תרנ"ה רפ"ה.29)סה"מ פ"א30)אבות והאמונה היחוד שער בכ"ז ראה

ובכ"מ. ובכ"מ.31)ואילך. א. פו, שמע"צ לקו"ת וראה ב. קד, כד.32)תהלים א, ואילך.33)יחזקאל ב פז, שמע"צ לקו"ת ראה
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,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂאלול חודש של התשובה עבודת לגבי ובפרט בכלל ¿«ƒƒ
d„ÈŒÏÚLדווקא,'ÈÂ‰ È�ÙÏ ˙�ÈÁ·a ÌÈÚÈbÓ,פנים לבחינת ∆«»»«ƒƒƒ¿ƒ«ƒ¿≈¬»»

הוי' שם של e�tפנימיות, ˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ,ÌÈ�Ùa ÌÈ�t ˙�ÈÁa¿ƒ«»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ¿ƒ«»
ÌÈ�t ‡ÏÂ Û¯Ú ÈÏ‡התשובה בעניין נעלית עבודה היא (Ï"pk).שגם ≈«…∆¿…»ƒ««

¯˙BÈ ÔÈ·‰Ï È„k ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈¿»ƒ≈
ŒÏÚL ‰·eLzaL LecÁ‰«ƒ∆«¿»∆«
¯‡·Ó ,‰¯Bz‰ È„È¿≈«»¿»≈

¯Ó‡naתרנ"ה ÌL28משנת ««¬»»
˜elÁהבדלÔÙ‡ ÔÈa ÈÏÏk ƒ¿»ƒ≈…∆

ÔÙ‡Â ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿«»»¿…∆
,‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««»¿«»

‰˙‰ee˙כדלהלן. ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«
ŒÏÚ ‡È‰ ÏÏÎa ÌÏBÚ‰»»ƒ¿»ƒ«

ÌeˆÓˆ È„Èהאור של והגבלה ¿≈ƒ¿
שיתהווה כך הבליֿגבול האלוקי

נבראים עם מוגבל עולם ממנו

המשנהÓ‡ÓÎe29¯מוגבלים, ¿«¬«
‡¯·� ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa«¬»»«¬»ƒ¿»
È„ÈŒÏÚ ,ÌÏBÚ‰»»«¿≈
ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ˙B¯Ó‡n‰««¬»¿≈¡…ƒ
"ברא לבריאה ביחס ככתוב

אלקים" "ויאמר אלקים",

B�È�ÚLמידת אלוקים, של ∆ƒ¿»
ענין נובע שממנה הגבורה

ˆÌeˆÓ,ההגבלה ‡e‰ƒ¿
˙ÈÏÎ˙a ÌÏÚ‰ ˙�ÈÁ·a30 ƒ¿ƒ«∆¿≈¿«¿ƒ

הוא זה והעלם כלל, לגלות מבלי

לשון העולם, נברא שבה הדרך

והסתר. Bza¯‰העלם Ì�Ó‡»¿»«»
התורה כתובÈ˙k31·לגבי ¿ƒ

,‰ÓÏOk ¯B‡ ‰ËBÚ∆««¿»
˙�ÈÁ·a ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒƒ¿ƒ«

‰ÓÏN) Le·Ïשמלה ),כמו ¿«¿»
בתוכה המלובש האינסופי האלוקי שהלבושÌB˜ÓŒÏkÓeלאור למרות ƒ»»

ומסתיר ‡B¯מעלים ˙�ÈÁ·a ‡e‰ Le·l‰.והסתר העלם ולא «¿ƒ¿ƒ«
העולם נברא ידו שעל הצמצום בין ההבדל את יותר בפרטיות ומבאר והולך

בתורה: סוף אין האור של והעלם

ÌeˆÓv‰ ÔÈ�Úa ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Âהאור של והמיעוט ההגבלה ¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿««ƒ¿
נוסףCÒn‰Âהאלוקי צמצום הגורם מסתיר וילון כעין ÏÚÓlL‰,שהוא ¿«»»∆¿«¿»
·È˙k32Á¯˜ ˙�ÈÁa LiL ,‡¯Bp‰ Á¯w‰ ÔÈÚk ÚÈ˜¯ ‡e‰L ¿ƒ∆»ƒ«¿≈«∆««»∆≈¿ƒ«∆«

‡Ò¯Ùeמעין והיא "פרסא" אונקלוס תרגם הפרוכת" "והבדילה הכתוב על «¿»
הנמצא מסתיר iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï‰,מסך ˙eÏÈˆ‡ ÔÈaעולם על ≈¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

בריאהֿ בעולמות ואילו ממש" "אלוקות שהוא בחסידות נאמר האצילות

ובגלל הגשמי הזה לעולם עד העולמות לבריאת מקום נתינת יש יצירהֿעשיה

האלוקי האור על שמסתירה 'פרסא' ביניהם יש לבי"ע אצילות בין הערך ריחוק

את להסתיר שנועד והמסך הוילון (כמשל ויתגלה יומשך ממנו מיעוט שרק

השמש) ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰אור
˙ÈÏÏk‰ ˙eÏÈˆ‡ ÔÈa≈¬ƒ«¿»ƒ

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ïƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
ÌÈiÏÏk‰33המושגים היינו «¿»ƒƒ

שהם כפי ו'בי"ע' 'אצילות'

העליונים בעולמות יותר, בדקות

בין הערך ריחוק ישנו שם שגם

בי"ע שגם (אף לבי"ע אצילות

נעלית יותר הרבה בדרגה הם

למטה שהוא כפי מעניינם

הפרסא ועל הפרטית). מאצילות

אצילות שבין ומפסקת המבדילה

ל'קרח שנמשלה כתוב לבי"ע

‰e‡הנורא' Á¯w‰ ÔÈ�Úc¿ƒ¿««∆«
ÌÓB˜Óa ÌÈ„ÓBÚ ÌÈn‰L∆««ƒ¿ƒƒ¿»

שקפאו vÓa·כיוון Ì�È‡Â¿≈»¿«»
‰„e�˙e ‰Úe�z ÏLכדרכם ∆¿»¿»

הרגיל במצבם המים »Ú„של
,ÌÓB˜nÓ ÌÈÊÊ Ì�È‡L∆≈»»ƒƒ¿»
ÌÈNÚpL ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ¿…∆»∆«¬ƒ

Leb ¯·„Ïנוזל ולא קפוא ¿»»
Ba ÔÈ‡L ‰L˜ ¯·„Â¿»»»∆∆≈

ÁÏe‰fL ,˙eiÁÂ ˙ÈÁeÏ «¿ƒ¿«∆∆
˙ÈÏÎ˙a ÌeˆÓˆלעומת ƒ¿¿«¿ƒ

דבר להיות המקורי המים טבע

בתניא (כמובא חיות ששופע לח

כל מצמיחים "שהמים א פרק

כך על ומבואר תענוג" מיני

היא שבמים הלחלוחית שטבע

ובפירות). בצמחים ומתיקות טעם ˆÌeˆÓהנותנת LÈÂהחיות של ¿≈ƒ¿
המים של צמצום אלא קרח להיות שהופכים כך כדי עד לא שבמים והחיוניות

‰NÚ� ‚ÏM‰ ÌbL ,‚ÏL ˙�ÈÁ·aממים,ÌÈn‰ ˙e¯È¯˜ È„ÈŒÏÚ ƒ¿ƒ«∆∆∆««∆∆«¬∆«¿≈¿ƒ««ƒ
Á¯˜Ï ‰ÓBc B�È‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡של כזו רמה על מדובר ולא ¬»ƒ»»≈∆¿∆«

הקרח. כמו חיות וחוסר ˜L‰קיפאון ¯·c ‡e‰L Á¯w‰ ÔÈ�Úc¿ƒ¿««∆«∆»»»∆
‰ÏB„b ‰ÚÈ‚ÈÏ CÈ¯ˆÂרב ‰¯Èמאמץ ,ÌÈÓ epnÓ ˙BNÚÏ È„k ¿»ƒƒƒ»¿»¿≈«¬ƒ∆«ƒ¬≈

‰¯BÓ ‰Êמשל ‰CLÁומהווה ˙ÈÏÎz ,¯˙BÈa ÌÏÚ‰‰ ˙�ÈÁa ÏÚ ∆∆«¿ƒ««∆¿≈¿≈«¿ƒ«…∆
לאור. ביחס חושך כמו מוחלט והסתר ‰ÏM‚העלם ÔÈ�Ú ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿««∆∆

˙BNÚÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ,Ck Ïk ÏB„b B�È‡L ÌÏÚ‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆«∆¿≈∆≈»»»∆¬≈∆¿»«¬
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ּכ ּכל יגיעה הּמׁשניֹות34עלֿידי עם ּגם זה לקּׁשר [ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ולא הּמקוה את מעלין יׁש הּיארצייט, ּביֹום ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּלֹומדים
הּׁשלג ּפֹוסלין ולא מעלין אּלּו כּו', (חסֿוׁשלֹום) ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹּפֹוסלין

ׁשאינֹו35כּו' להלכה ּדעה יׁש לקרח, ּבנֹוגע מהּֿׁשאיןּֿכן ,ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשלג הּׁשלג36ּכמֹו ּכי הענינים, ּבפנימּיּות הּדבר ּדטעם . ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

ענין לפעל הּׁשלג יכֹול ולכן הּקרח, ּכמֹו וכּו' העלם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאינֹו
מהּקרח יֹותר ּתטהרּו) הוי' לפני (ענין 37הּטהרה ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

מׁשל הם וׁשלג ּדקרח אּלּו ענינים ּדב' ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ(ּכדלקּמן)].
ּבריאת ׁשּבׁשביל הּצמצּום הּצמצּום, אֹופּני ב' על ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֻודגמא
אצילּות ׁשּבין הּנֹורא הּקרח ּבחינת ׁשהּוא ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהעֹולם,
ׁשהּוא הּׁשלג, ּובחינת הּכללּיים. ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה
ּכּׂשלמה, אֹור עֹוטה ּבחינת ּדתֹורה, הּצמצּום ְְְְְִִִֶַַַַַָָּבחינת

ׁשּגםׁש אף ּכי ּבלבד. הּגּלּוי ּבׁשביל הּוא זה ּצמצּום ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַ
ּבּתניא וכדאיתא ירידתּה, ּבׁשביל צמצּום יׁש 38ּבּתֹורה ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָ

עד כּו' הּמדרגֹות ּבסתר וירדה נסעה ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּתֹורה
הרי מּכלֿמקֹום כּו'. הּספר על ּבדיֹו כּו' ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנתלּבׁשה
ׁשם ּבּמאמר וכּמּובא הּגּלּוי, ּבׁשביל הּוא זה 39צמצּום ְְְֲִִִִֶַַַַָָָ

ּדאצילּות, החכמה התהּוּות ּבׁשביל הּוא זה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָׁשּצמצּום
למּטה, הענין נמׁש ׁשּמּזה עד כּו', ּברּתא יסד ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּדאּבא
ּבלבד. הּגּלּוי ּבׁשביל הּוא ּדתֹורה ׁשהּצמצּום ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָהרי

‰p‰Âּכפי העֹולם עצמֹו, ּבעֹולם ּגם יׁשנן אּלּו ּדרגֹות ב' ¿ƒ≈ְְְְִֵֶַַָָָָָָ
מּצד ׁשהּוא ּכמֹו והעֹולם עצמֹו מּצד ְְְִִֶֶַַַָָׁשהּוא

ׁשם ּבּמאמר וכּמּובא ּכתיב40הּתֹורה. ּדהּנה וידעּת41, ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָ
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ואילך.34)ובכ"מ. תתפט ע' ח"ב תער"ב המשך נו. ע' א, כרך נ"ך אוה"ת ואילך. ב סג, סידור שם. ותר"ל תרנ"ה סה"מ בכ"ז ראה

מ"א.35)ובכ"מ. פ"ז ה"ג.36)מקוואות פ"ז מקוואות הל' שם.37)רמב"ם אוה"ת גם וראה שם. תער"ב המשך (ח,38)ראה פ"ד

שה.39)ב). ע' שם תר"ל סה"מ ד. ע' שם תרנ"ה שג.40)סה"מ ע' תר"ל ואילך. סע"ב תרנ"ה לט.41)סה"מ ד, ואתחנן
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Ck Ïk ‰ÚÈ‚È È„ÈŒÏÚ ‡lL ÌÈÓ ‚ÏM‰Ó34רך שהשלג כיון ≈«∆∆«ƒ∆…«¿≈¿ƒ»»»
הקשה לקרח יחסית בקלות Ê‰ומפשיר ¯M˜Ï LÈÂ]הקרח בין ההבדל את ¿≈¿«≈∆

‰ËÈÈˆ¯‡i,והשלג ÌBÈa ÌÈ„ÓBlL ˙BÈ�Ln‰ ÌÚ Ìb'ז פרק «ƒ«ƒ¿»∆¿ƒ¿«»¿«
מקוואות קפאוLÈממסכת או שהתקררו מים של ‡˙סוגים ÔÈÏÚÓ ≈«¬ƒ∆

‰Â˜n‰השיעור את משלימים «ƒ¿∆
בכמות (מים כשר למקוה הנחוץ

סאה) ארבעים …¿ÏÂ‡של
ÔÈÏÒBtמהכשרו המקווה את ¿ƒ

,'eÎ (ÌBÏLÂŒÒÁ)והמשנה «¿»
ÏÂ‡מפרטת ÔÈÏÚÓ el‡≈«¬ƒ¿…

'eÎ ‚ÏM‰ ÔÈÏÒBt35וכן) ¿ƒ«∆∆
שקפאו מים הוא שגם הברד

מסוימת), ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óבמידה
‰Úc LÈ ,Á¯˜Ï Ú‚B�a Ôk≈¿≈«¿∆«≈≈»
BÓk B�È‡L ‰ÎÏ‰Ï«¬»»∆≈¿

‚ÏL36אפשר אי זו הדעה ולפי ∆∆
קרח. באמצעות מקווה להכשיר

¯·c‰ ÌÚËcלהבדל הסיבה ¿«««»»
לשלג קרח eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ˙בין

,ÌÈ�È�Ú‰היא‚ÏM‰ Èk »ƒ¿»ƒƒ«∆∆
ÌÏÚ‰ B�È‡על והסתר ≈∆¿≈

והלחלוחית שבמיםהחיוניות

ÔÎÏÂ ,Á¯w‰ BÓk 'eÎÂ¿¿«∆«¿»≈
ÔÈ�Ú ÏÚÙÏ ‚ÏM‰ ÏBÎÈ»«∆∆ƒ¿…ƒ¿«
'ÈÂ‰ È�ÙÏ ÔÈ�Ú) ‰¯‰h‰«»√»ƒ¿«ƒ¿≈¬»»

e¯‰Ëzשל התקרבות שהוא ƒ¿»
בדרגה הוא ברוך לקדוש האדם

לעיל כמבואר ביותר, )גבוהה
Á¯w‰Ó ¯˙BÈ37 ≈≈«∆«

ÌÈ�È�Ú '·c .[(Ôn˜Ï„k)¿ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒ
Á¯˜c el‡קפואים מים ≈¿∆«

שהתקררוÏLÂ‚לחלוטין מים ¿∆∆
לגמרי קפאו לא ‰ÌeˆÓvאך ÈpÙB‡ '· ÏÚ ‡Ó‚„Â ÏLÓ Ì‰של ≈»»¿À¿»««≈«ƒ¿

לעיל שנזכרו האינסופי, האלוקי È¯a‡˙האור ÏÈ·LaL ÌeˆÓv‰«ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ«
Œ‰‡È¯·Ï ˙eÏÈˆ‡ ÔÈaL ‡¯Bp‰ Á¯w‰ ˙�ÈÁa ‡e‰L ,ÌÏBÚ‰»»∆¿ƒ««∆««»∆≈¬ƒƒ¿ƒ»

ÌÈiÏÏk‰ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ.מוחלט והסתר העלם ‰ÏM‚,והוא ˙�ÈÁ·e ¿ƒ»¬ƒ»«¿»ƒƒ¿ƒ««∆∆
,‰ÓÏOk ¯B‡ ‰ËBÚ ˙�ÈÁa ,‰¯B˙c ÌeˆÓv‰ ˙�ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ««ƒ¿¿»¿ƒ«∆««¿»
לגמרי ומסתיר מעלים לא אבל המכסה ובגד ללבוש שנמשל הצמצום

‰Ê ÌeˆÓvLבתורה להתלבש כדי האלוקי האור ÏÈ·Laשל ‡e‰ ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ
„·Ïa Èelb‰.בעקבותיו שיבוא האור גילוי היא ומטרתו ‡Ûוכוונתו Èk «ƒƒ¿«ƒ«

,d˙„È¯È ÏÈ·La ÌeˆÓˆ LÈ ‰¯Bza ÌbLויחס ערך כל אין שהרי ∆««»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»

התורה ובין למעלה הוא ברוך הקדוש של ורצונו חכמתו שהיא כפי התורה בין

הזה העולם בענייני ונתלבשה למטה שירדה È�za38‡מובאÈ‡„ÎÂ˙‡כפי ¿ƒ¿ƒ»««¿»
‰LaÏ˙pL „Ú 'eÎ ˙B‚¯„n‰ ¯˙Òa ‰„¯ÈÂ ‰ÚÒ� ‰¯Bz‰L∆«»»¿»¿»¿»¿≈∆««¿≈«∆ƒ¿«¿»

'eÎ ¯Ùq‰ ÏÚ BÈ„a 'eÎבסתר" נקראת לדרגה מדרגה הזו והירידה ƒ¿««≈∆
מחייבת היא גם כי המדרגה"

והסתר. ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהעלם
‡e‰ ‰Ê ÌeˆÓˆ È¯‰¬≈ƒ¿∆

,Èelb‰ ÏÈ·Laוכיון ƒ¿ƒ«ƒ
הצמצום של והתכלית שהמטרה

של בסופו שיבוא הגילוי היא

העלם זה אין מלכתחילה דבר,

יחסי רק אלא מוחלט והסתר

ÌL ¯Ó‡na ‡·enÎÂ39 ¿«»««¬»»
‰Ê ÌeˆÓvLשל בחכמתו ∆ƒ¿∆

לדרגה (מדרגה הוא ברוך הקדוש

בעניני שנתלבשה כפי לתורה עד

הגשמי) הזה ‰e‡העולם
‰ÓÎÁ‰ ˙ee‰˙‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿««»¿»

˙eÏÈˆ‡cהעליונה מהחכמה «¬ƒ
שהיא כפי החכמה בין גם כי

שהיא כפי החכמה ובין סוף באין

הערך, ריחוק יש באצילות

,'eÎ ‡z¯a „ÒÈ ‡a‡c¿«»»««¿»
יסד האב ופירושו: הזוהר, מאמר

הוא "אב" כלומר, הבת. את

ו"בת" החכמה, לספירת כינוי

לספירת כינוי הוא מקבל, בחינת

תחתונה הכי הספירה המלכות,

אך הספירות מכל המקבלת

בספירת נעוץ שלה היסוד

והעליונה הראשונה החכמה,

כיון ולענייננו, הספירות. מבין

מובן התחתונה, המלכות, לבחינת היסוד היא דאצילות החכמה שספירת

האלוקי. האור של והעלם צמצום ידי על היא דאצילות החכמה »Ú„שהתהוות
‰fnLזה ‰ÔÈ�Úמצמצום CLÓ�התורה חכמת ‰¯Èשל ,‰hÓÏ ∆ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿»¿«»¬≈

‡e‰ ‰¯B˙c ÌeˆÓv‰Lבשביל הצמצום (כמו מוחלט והסתר העלם לא ∆«ƒ¿¿»
צמצום אלא העולמות) Ïa·„.בריאת Èelb‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«ƒƒ¿«

el‡ ˙B‚¯c '· ‰p‰Âבשביל יחסי, וצמצום מוחלט העלם של צמצום ¿ƒ≈¿»≈
BÓˆÚהגילוי „vÓ ‡e‰L ÈÙk ÌÏBÚ‰ ,BÓˆÚ ÌÏBÚa Ìb Ô�LÈ∆¿»«»»«¿»»¿ƒ∆ƒ««¿

„vÓ ‡e‰L BÓk ÌÏBÚ‰Â,‰¯Bz‰.להלן שיתבאר enÎÂ·‡כפי ¿»»¿∆ƒ««»¿«»
ÌL ¯Ó‡na40·È˙k ‰p‰c בתורה41, ‡ÔÈנאמר 'B‚ ÌBi‰ zÚ„ÈÂ ««¬»»¿ƒ≈¿ƒ¿»«¿»«≈
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אחד ּפרּוׁש ּפרּוׁשים, ב' יׁש ּובזה עֹוד, אין גֹו' ִֵֵֵֵֶֶַָָהּיֹום
מציאּות ׁשּיׁש והינּו מּלבּדֹו, עֹוד ׁשאין היינּו עֹוד' ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַּד'אין
לּכח לגמרי ּובטל טפל הּוא ׁשהעֹולם אּלא עֹולם ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשל
עֹוד ׁשאין היינּו עֹוד' ּד'אין ב' ּופרּוׁש ּבּנפעל. ְְְִֵֵֵֵֶַַַָהּפֹועל
הּפֹועל, לּכח ּבטל ׁשהּוא ּכמֹו הּנפעל לא ּגם מּמׁש, ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּדבר
ּבעֹולם רֹואים ׁשאין היינּו ּבעצמֹו, הּפֹועל הּכח רק ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאּלא
הּידּוע וכּסּפּור ׁשּבֹו. הּפֹועל הּכח מציאּות את ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹאּלא

נׂשיאינּו רּבֹותינּו את42אֹודֹות רֹואים ׁשאין ׁשאמרּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
ּוכמֹו הּפֹועל. הּכח את רק אּלא ּבאלקאן) (דעם ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּתקרה

ׁשּגם43ׁשּכתּוב אּלה, ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום ׂשאּו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּברא מי את אּלא רֹואים אין ּבעֹולם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכׁשּמסּתּכלים
(ּבפנימּיּות ּבזה הּידּוע ּוכפרּוׁש הּפֹועל. ּכח ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּלה,

מ ׂשאּו ׁשּכתּוב ׁשּמה הּכּונההענין), אין עיניכם, רֹום ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשמים ּבצבא ּבפׁשטּות, לּמרֹום להסּתּכל רק ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָּבזה

ּבבחינת44וכּו' עיניכם מרֹום ׂשאּו הּוא הּפרּוׁש אּלא , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
להיֹות ׁשּצריכה היינּו ׁשּבעֹולם, ודבר ּדבר ׁשּבכל ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָָמרֹום
ולכן ּדבר, ׁשּבכל הּפֹועל ּבכח רק לכּתחּלה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹההסּתּכלּות
הּפֹועל ּכח את אּלא רֹואים ׁשאין אּלה, ּברא מי ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּוראּו
עֹולם ׁשל מציאּות ׁשאין ּבזה הּכּונה ואין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבּנפעל.
רֹואים אין עצמֹו ּדבעֹולם הּוא הּפרּוׁש אּלא ְְְִֵֵֶַַַָָָָחסֿוׁשלֹום,
הּתֹורה מּצד ׁשהּוא ּוכמֹו ׁשּבֹו. האלקּות את ְֱִֶֶֶֶַַָָָֹאּלא
ואת הּׁשמים את אלקים ּברא ּדבראׁשית ְְְֱִִִִִֵֵֵַַָָָָֹּכפׁשּוטּה,

הּׁשמים45הארץ ּבריאת היתה הּתֹורה ׁשעלּֿפי היינּו , ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
צבאיהם וכל נבראה46והארץ לא מציאּותם ׁשּכל אּלא , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹ

קּיּום להיֹות אפׁשר ׁשּיהיה ּכדי הּתֹורה, ּבׁשביל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָאּלא
לא ּתֹורה ּכי הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם ּומצֹותיה ְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּתֹורה

היא יכֹול47ּבּׁשמים ׁשּבּתֹורה ההלכֹות ׁשּלּמּוד ּדאף , ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָ
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e�ÈÈ‰ '„BÚ ÔÈ‡'c „Á‡ Le¯t ,ÌÈLe¯t '· LÈ ‰Ê·e ,„BÚ»∆≈≈ƒ≈∆»¿≈«¿
,Bc·lÓ „BÚ ÔÈ‡Lהוא ברוך הקדוש e‡ÈˆÓ˙מלבד LiL e�È‰Â ∆≈ƒ¿«¿«¿∆≈¿ƒ

ÏÚBt‰ ÁkÏ È¯Ó‚Ï ÏË·e ÏÙË ‡e‰ ÌÏBÚ‰L ‡l‡ ÌÏBÚ ÏL∆»∆»∆»»»≈»≈¿«¿≈«…««≈
ÏÚÙpaשהוא הבורא של מכוחו היא העולם של וחיותו קיומו שכל כיוון «ƒ¿»

הנמצא הפועל" ה"כוח

שהוא העולם היינו ב"נפעל",

– הפועל" ה"כוח של תוצאה

הבורא אל ובטל טפל העולם לכן

לעומת חשיבות שום לו ואין

ÔÈ‡'cהבורא. '· Le¯Ùe≈¿≈
„BÚ ÔÈ‡L e�ÈÈ‰ '„BÚ«¿∆≈

,LnÓ ¯·cשום שאין כלומר »»«»
וכלל כלל נוספת »Ìbמציאות

‡Ïשל ‰ÏÚÙpהמציאות …«ƒ¿»
ÁkÏ ÏËa ‡e‰L BÓk¿∆»≈«…«

,ÏÚBt‰קיימת לא היא אף «≈
עצמאית מציאות «∆‡l‡בתור

BÓˆÚa ÏÚBt‰ Ák‰ ˜«̄«…««≈¿«¿
מציאות, ÔÈ‡Lהוא e�ÈÈ‰«¿∆≈

˙‡ ‡l‡ ÌÏBÚa ÌÈ‡B¯ƒ»»∆»∆
ÏÚBt‰ Ák‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«…««≈

BaLשכאשר כך כדי עד ∆
את רואים לא העולם על מביטים

את ורק אך אלא העולם מציאות

ה"כוח הבורא של מציאותו

‰Úe„iהפועל". ¯etqÎÂ¿«ƒ«»«
e�È‡ÈN� e�È˙Ba¯ ˙B„B‡42 «≈¿ƒ≈

˙‡ ÌÈ‡B¯ ÔÈ‡L e¯Ó‡L∆»¿∆≈ƒ∆
(Ô‡˜Ï‡a ÌÚ„) ‰¯˜z‰«ƒ¿»∆«¿»
ÏÚBt‰ Ák‰ ˙‡ ˜¯ ‡l‡∆»«∆«…««≈
המציאות שמכוחו ה'" "דבר

קיימת. ¿BÓÎeהגשמית
·e˙kL43ÌB¯Ó e‡N ∆»¿»

‡¯a ÈÓ e‡¯e ÌÎÈ�ÈÚ≈≈∆¿ƒ»»
L ,‰l‡ÌÈÏkzÒnLk Ìb ≈∆∆«¿∆ƒ¿«¿ƒ

ÌÈ‡B¯ ÔÈ‡ ÌÏBÚaאת »»≈ƒ
עצמאית כמציאות «∆‡l‡העולם

ורק Êa‰אך Úe„i‰ Le¯ÙÎe .ÏÚBt‰ Ák ,‰l‡ ‡¯aL ÈÓ ˙‡∆ƒ∆»»≈∆…««≈¿≈«»«»∆
החסידות ÌB¯Óבתורת e‡N ·e˙kL ‰nL ,(ÔÈ�Ú‰ ˙eiÓÈ�Ùa)ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»∆«∆»¿»

,˙eËLÙa ÌB¯nÏ ÏkzÒ‰Ï ˜¯ ‰Êa ‰�ek‰ ÔÈ‡ ,ÌÎÈ�ÈÚ≈≈∆≈««»»»∆«¿ƒ¿«≈«»¿«¿
'eÎÂ ÌÈÓM‰ ‡·ˆa44,קיים העולמות את ומקיים שמחיה ה' דבר כי ƒ¿»«»«ƒ¿

וכו' והכוכבים והירח השמש היינו כפשוטו ב"מרום" רק לא «∆‡l‡ופועל

¯·c ÏÎaL ÌB¯Ó ˙�ÈÁ·a ÌÎÈ�ÈÚ ÌB¯Ó e‡N ‡e‰ Le¯t‰«≈¿»≈≈∆ƒ¿ƒ«»∆¿»»»
,ÌÏBÚaL ¯·„Âשבארץ הנבראים גם BÈ‰Ï˙כולל ‰ÎÈ¯vL e�ÈÈ‰ ¿»»∆»»«¿∆¿ƒ»ƒ¿

‰lÁzÎÏ ˙eÏkzÒ‰‰אלא הדברים של ובחומריות בגשמיות ¯˜לא «ƒ¿«¿¿«¿ƒ»«
ÏÚBt‰ ÁÎaהאלוקי ÔÎÏÂהרוחני ,¯·c ÏÎaLואומר הפסוק ממשיך ¿…««≈∆¿»»»¿»≈

על ותביטו עיניכם תשאו שאם
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אחד ּפרּוׁש ּפרּוׁשים, ב' יׁש ּובזה עֹוד, אין גֹו' ִֵֵֵֵֶֶַָָהּיֹום
מציאּות ׁשּיׁש והינּו מּלבּדֹו, עֹוד ׁשאין היינּו עֹוד' ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַּד'אין
לּכח לגמרי ּובטל טפל הּוא ׁשהעֹולם אּלא עֹולם ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשל
עֹוד ׁשאין היינּו עֹוד' ּד'אין ב' ּופרּוׁש ּבּנפעל. ְְְִֵֵֵֵֶַַַָהּפֹועל
הּפֹועל, לּכח ּבטל ׁשהּוא ּכמֹו הּנפעל לא ּגם מּמׁש, ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּדבר
ּבעֹולם רֹואים ׁשאין היינּו ּבעצמֹו, הּפֹועל הּכח רק ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאּלא
הּידּוע וכּסּפּור ׁשּבֹו. הּפֹועל הּכח מציאּות את ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹאּלא

נׂשיאינּו רּבֹותינּו את42אֹודֹות רֹואים ׁשאין ׁשאמרּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
ּוכמֹו הּפֹועל. הּכח את רק אּלא ּבאלקאן) (דעם ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּתקרה

ׁשּגם43ׁשּכתּוב אּלה, ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום ׂשאּו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּברא מי את אּלא רֹואים אין ּבעֹולם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכׁשּמסּתּכלים
(ּבפנימּיּות ּבזה הּידּוע ּוכפרּוׁש הּפֹועל. ּכח ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּלה,

מ ׂשאּו ׁשּכתּוב ׁשּמה הּכּונההענין), אין עיניכם, רֹום ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשמים ּבצבא ּבפׁשטּות, לּמרֹום להסּתּכל רק ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָּבזה

ּבבחינת44וכּו' עיניכם מרֹום ׂשאּו הּוא הּפרּוׁש אּלא , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
להיֹות ׁשּצריכה היינּו ׁשּבעֹולם, ודבר ּדבר ׁשּבכל ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָָמרֹום
ולכן ּדבר, ׁשּבכל הּפֹועל ּבכח רק לכּתחּלה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹההסּתּכלּות
הּפֹועל ּכח את אּלא רֹואים ׁשאין אּלה, ּברא מי ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּוראּו
עֹולם ׁשל מציאּות ׁשאין ּבזה הּכּונה ואין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבּנפעל.
רֹואים אין עצמֹו ּדבעֹולם הּוא הּפרּוׁש אּלא ְְְִֵֵֶַַַָָָָחסֿוׁשלֹום,
הּתֹורה מּצד ׁשהּוא ּוכמֹו ׁשּבֹו. האלקּות את ְֱִֶֶֶֶַַָָָֹאּלא
ואת הּׁשמים את אלקים ּברא ּדבראׁשית ְְְֱִִִִִֵֵֵַַָָָָֹּכפׁשּוטּה,

הּׁשמים45הארץ ּבריאת היתה הּתֹורה ׁשעלּֿפי היינּו , ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
צבאיהם וכל נבראה46והארץ לא מציאּותם ׁשּכל אּלא , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹ

קּיּום להיֹות אפׁשר ׁשּיהיה ּכדי הּתֹורה, ּבׁשביל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָאּלא
לא ּתֹורה ּכי הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם ּומצֹותיה ְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּתֹורה

היא יכֹול47ּבּׁשמים ׁשּבּתֹורה ההלכֹות ׁשּלּמּוד ּדאף , ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָ
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ּבגןֿעדן ּגם אפׁשר48להיֹות הּתֹורה קּיּום מּכלֿמקֹום , ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּׁשּבנֹוגע מה ּדזהּו הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם ּדוקא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלהיֹות

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ׁשּבּתֹורה עֹולם49להלכה הליכֹות ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ
הּוא50לֹו ההלכֹות ּדענין הלכֹות, אּלא הליכֹות ּתקרי ְְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָאל

הּזה העֹולם ּכל נברא ולכן ּדוקא, עֹולם ּבהליכֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלפעל
עֹוד אין ׁשּבאמת ונמצא, הּתֹורה. קּיּום ּבׁשביל ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּגׁשמי,
הּוא העֹולם מציאּות וכל הּתֹורה, מּלבד מּמׁש ְְְִִַַַָָָָָָָּדבר
הּפֹועל הּכח רק הּוא הּנפעל מציאּות ׁשּכל היינּו ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹהּתֹורה,
זֹו, ּבדרּגא האדם ּבעבֹודת ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבֹו.
ּבחמרּיּותֹו הּנדמה הּגׁשמי ּבגּופֹו עבֹודתֹו ּׁשעֹובד ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּדמה

(ּכדאיתא העֹולם אּמֹות ּובנּו51ּבּתניאלגּופי ענין ׁשּלכן , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
זה ּבגּוף הּנה הּגׁשמי), ּבּגּוף הּוא ולׁשֹון עם מּכל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבחרּת
היינּו ולׁשֹון, עם מּכל ּבחרּת ּׁשּבנּו מה אּלא רֹואה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאינֹו
ּבעֹולם עסקֹו ּבכל ועלּֿדרֿזה ּבּגּוף. ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבחירה
לּגׁשמּיּות ּבחיצֹונּיּותם הּדֹומים ׁשּבֹו, ּגׁשמּיים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָּובדברים
הּפֹועל, ּכח את אּלא ּבזה רֹואה אינֹו העֹולם, אּמֹות ֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשל

ּדּבר ה' ּפי הּידּוע52ּכי הּזקן אדמּו"ר ּפתּגם ועלּֿדר .53 ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
עֹוׂשים והם ּגׁשמּיּות, ליׂשראל נֹותן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשהּׁשםֿיתּבר
ׁשלג ּבבחינת הּצמצּום ענין ּדזהּו רּוחנּיּות. ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָמּגׁשמּיּות
רק הּוא (ׁשלג) ההעלם מציאּות ׁשּכל היינּו ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּתֹורה,

ּבלבד. הּגּלּוי ְְִִִִַַּבׁשביל

‰p‰ּבּתֹורה ּגם הּוא עלּֿדרֿזה ּבעֹולם, ׁשהּוא ּכׁשם ƒ≈ְֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּמצֹות, על הּתֹורה ּבענין חּדּוׁש ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶַַַַַָָעצמּה,

ׁשם הּדרּוׁש ּבהמׁש הּוא54ּכּמבאר הּתׁשּובה עּקר ׁשּלכן , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
לבחינת מּגיעים הּתֹורה עלֿידי ׁשּדוקא מּׁשּום ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָּבּתֹורה,
ּכל הּנה הּתֹורה מּצד ּכי מּמׁש. עֹוד' ׁש'אין ּבפנים, ְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפנים
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זיקה הדבריםמבלי של הפשוטה הגשמית ˜Ìeiלמשמעות ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ
‰¯Bz‰בפועל במעשה ÌÏBÚaיכול‡LÙ¯והמצוות ‡˜Âc ˙BÈ‰Ï «»∆¿»ƒ¿«¿»»»

e‰Êc ,ÈÓLb‰ ‰f‰לכך הפנימי ÎÏ‰Ï‰הטעם Ú‚B�aM ‰Ó «∆««¿ƒ¿∆«∆¿≈««¬»»
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰¯BzaL49הפסוק BÏעל ÌÏBÚ ˙BÎÈÏ‰50 ∆«»»¿«≈«¬ƒ»
‡l‡ ˙BÎÈÏ‰ È¯˜z Ï‡«ƒ¿ƒ¬ƒ∆»
˙BÎÏ‰‰ ÔÈ�Úc ,˙BÎÏ‰¬»¿ƒ¿««¬»
˙BÎÈÏ‰a ÏÚÙÏ ‡e‰ƒ¿…«¬ƒ

,‡˜Âc ÌÏBÚהמטרה וזו »«¿»
(שאיננה ההלכות של העיקרית

ההלכות לימוד ידי על נשלמת

ליישם מבלי עדן, בגן שהוא כפי

הזה) בעולם בפועל ≈«¿ÔÎÏÂאותן
שלשמה והמטרה הכוונה זו

‰f‰ ÌÏBÚ‰ Ïk ‡¯·�ƒ¿»»»»«∆
Ìei˜ ÏÈ·La ,ÈÓLb‰««¿ƒƒ¿ƒƒ

.‰¯Bz‰«»
˙Ó‡aL ,‡ˆÓ�Âלאמיתו ¿ƒ¿»∆∆¡∆

בעיני במבט אם (גם דבר של

מיד) זה את רואים לא ≈‡ÔÈבשר
LnÓ ¯·c „BÚמציאות »»«»

ÏÎÂאמיתית ,‰¯Bz‰ „·lÓƒ¿««»¿»
‡e‰ ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»»

,‰¯Bz‰ולצורך שבשבילה «»
העולם נברא ¿»‰e�ÈÈקיומה

ÏÚÙp‰ ˙e‡ÈˆÓ ÏkL∆»¿ƒ«ƒ¿»
‰Ákהעולם ˜¯ ‡e‰««…«
ÏÚBt‰הרוחני BaL.האלוקי «≈∆

Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«
,BÊ ‡b¯„a Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»¿«¿»
שום לעולם שאין הכרה מתוך

BÚM·„מציאות ‰Óc¿«∆≈
B˙„B·Úאת עובד שהיהודי אף ¬»

המצוות וקיום התורה בלימוד ה'

BÙe‚aהגוף באמצעות ¿
ÈÓLb‰גשמי הוא והגוף ««¿ƒ

כך כדי עד ∆¿Ó„p‰«ƒ‰וחומרי
(È‡„k˙‡הדומה ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÈÙe‚Ï B˙ei¯ÓÁaמובא יש, ¿»¿ƒ¿≈À»»ƒ¿ƒ»
‡È�za51ÔÎlL העולם, אומות של לגוף היהודי של הגוף בין הדמיון בגלל ««¿»∆»≈

ÈÓLb‰ Ûeba ‡e‰ ÔBLÏÂ ÌÚ ÏkÓ z¯Áa e�·e ÔÈ�Úהמושג כי ƒ¿«»»«¿»ƒ»«¿»«««¿ƒ
מהם באחד בוחרים זאת ובכל שווים שנראים דברים שני בין רק קיים בחירה

בני בין עצום הבדל יש הנשמה מבחינת כי הגשמי הגוף לגבי רק נכון זה ודבר

וחידוש), פלא לא היא ישראל בני של וההעדפה העולם ואומות ≈p‰ƒ‰ישראל
‰Ê Ûe‚aוחומרי גשמי היותו e�aMלמרות ‰Ó ‡l‡ ‰‡B¯ B�È‡ ¿∆≈∆∆»«∆»

‰¯ÈÁa‰ e�ÈÈ‰ ,ÔBLÏÂ ÌÚ ÏkÓ z¯Áaהאלוקית‰ÏÚÓlL »«¿»ƒ»«¿»«¿«¿ƒ»∆¿«¿»
,BaL ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„·e ÌÏBÚa B˜ÒÚ ÏÎa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .Ûeba«¿«∆∆∆¿»ƒ¿»»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ∆
Ì˙ei�BˆÈÁa ÌÈÓBc‰«ƒ¿ƒƒ»
˙Bn‡ ÏL ˙eiÓLbÏ««¿ƒ∆À

,ÌÏBÚ‰'ה את שעובד מי הנה »»
כזו Êa‰בדרגה ‰‡B¯ B�È‡≈∆»∆

,ÏÚBt‰ Ák ˙‡ ‡l‡וכפי ∆»∆…««≈
לא שאז המשיח ימות על שנאמר

האור על והסתר העלם יהיה

בשר") ("כל וכולם יראוהאלוקי,

ac¯ויכירו '‰ Èt Èk52וכל ƒƒƒ≈
הדברים של והחיות הקיום

ה'. בדבר רק הם הגשמיים

¯"eÓ„‡ Ìb˙t C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆ƒ¿««¿
Úe„i‰ Ô˜f‰53ŒÌM‰L «»≈«»«∆«≈

Ï‡¯NÈÏ Ô˙B� C¯a˙Èƒ¿»≈≈¿ƒ¿»≈
ÌÈNBÚ Ì‰Â ,˙eiÓLb«¿ƒ¿≈ƒ

˙ei�Áe¯ ˙eiÓLbÓהם כי ƒ«¿ƒ»ƒ
- שבעצם וידיעה, להכרה באים

העיקר היא הרוחנית המציאות

ולגשמיות האמיתית והמציאות

הרוחניות. לעומת ערך כל אין

ÌeˆÓv‰ ÔÈ�Ú e‰Êc¿∆ƒ¿««ƒ¿
,‰¯BzaL ‚ÏL ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆∆∆«»
˙e‡ÈˆÓ ÏkL e�ÈÈ‰«¿∆»¿ƒ
˜¯ ‡e‰ (‚ÏL) ÌÏÚ‰‰«∆¿≈∆∆«

„·Ïa Èelb‰ ÏÈ·Laועד ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«
לא הגשמית שהמציאות כך כדי

האלוקות על ומסתירה מעלימה

אלוקות. מגלה אדרבה אלא

,ÌÏBÚa ‡e‰L ÌLk ‰p‰ƒ≈¿≈∆»»
כפי וצמצום העלם בו שיש

העלם בו ויש העולם מצד שהוא

התורה מצד שהוא כפי וצמצום

LecÁ LiL ,dÓˆÚ ‰¯Bza Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚויתרוןÔÈ�Úa «∆∆∆««»«¿»∆≈ƒ¿ƒ¿«
ÌL Le¯c‰ CLÓ‰a ¯‡·nk ,˙Bˆn‰ ÏÚ ‰¯Bz‰54ÔÎlL , «»««ƒ¿«¿…»¿∆¿≈«¿»∆»≈

‰¯Bza ‡e‰ ‰·eLz‰ ¯wÚ,שבתניא התשובה מאגרת לעיל (כמובא ƒ««¿»«»
בא וכעת ותשובה, תורה בין המיוחד הקשר מה השאלה נשאלה כך ועל

ÌÈ�tהביאור) ˙�ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ÌeMÓƒ∆«¿»«¿≈«»«ƒƒƒ¿ƒ«»ƒ
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אֹור עֹוטה ּבחינת ּבלבד, אלקּות היא העֹולם ְְְֱִִִִֶַַָָֹמציאּות
למי ּכׁשּיׁש רק ׁשּייכֹות הּמצֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכּׂשלמה,
אּלא העֹולם, מציאּות עם קׁשּורֹות ׁשהן היינּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָלצּוֹות,

העליֹון רצֹון קּיּום ּפֹועלים הּנה55ׁשּבזה זה ּומּטעם . ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
והגּבלה, ּובמדידה ּגׁשמּיים ּבדברים נתלּבׁשּו ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָהּמצֹות
ּתפּלין ּפרׁשּיֹות וד' טפחים עׂשרה ּגבֹוהה ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֶָָָָָָָֻסּכה

וכּו ּגׁשמי העֹוסק56ּובקלף ּכל הרי ּבּתֹורה מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
עֹולה ּובתֹורת חּטאת אם57ּבתֹורת ּגם הקריבם, ּכאּלּו ְְְְִִִִַַַַָָָ

ועד הּמקּדׁש, לבית ׁשּמחּוץ ּובמקֹום ּבּלילה, הּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּלּמּוד
והגּבלה, מּמדידה למעלה ׁשהיא היינּו לארץ, ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָלחּוץ

ׁשּכתּוב עד58ּוכמֹו ים, מּני ּורחבה מדה מארץ ארּכה ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻ
ועלֿ מדה. מּגדר ּולמעלה אֹור מּגדר למעלה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהיא

ּׁשּכתּוב מה אינּה59ּדר ׁשהּתֹורה ּכאׁש, ּדברי ּכה הּלא ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּתטהרּו. הוי' לפני ּבחינת הּטהרה, הפ ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקּבלת

ÈtŒÏÚÂימי ּדעׂשרת ּבּתׁשּובה החּדּוׁש יּובן הּנ"ל ּכל ¿«ƒְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשהּתׁשּובה ׁשּלפניֿזה, הּתׁשּובה על ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָּתׁשּובה
ּתֹורה, ּדבחינת הּתׁשּובה היא ּתׁשּובה ימי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּדעׂשרת
ּפנים, ולא ערף אלי ּפנּו ענין וזהּו ּבפנים. ּפנים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהחזרת
ׁשהּוא מּכיון ּתׁשּובה, ימי ּדעׂשרת הּתׁשּובה לפני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדגם
נמצאים וכּו', ודסליחֹות ּדאלּול הּתׁשּובה לאחרי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָּכבר
ׁשאףֿעלּֿפיֿכן אּלא ּפנים, מּלׁשֹון ּפנּו אלי, ּדפנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבמּצב
ולא ערף ּבחינת הּוא ּתׁשּובה, ימי ּדעׂשרת הּדרּגא ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלגּבי
ּדרּגת ּבכללּות היא וכּו' ּדאלּול הּתׁשּובה ּכי ְְְְֱִִִִֶַַַָָָּפנים.
ּובטל טפל הּוא ׁשהעֹולם עֹוד', ּד'אין ּבבּטּול ְְְִֵֵֵֶַָָָָָהּתׁשּובה
למציאּות אצלֹו נרּגׁש ׁשהעֹולם ּומּכיון ׁשּבֹו. האלקי ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלּכח
ׁשל מציאּות רֹואה הּוא הרי ּובטל), טפל ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ(ורק
היא ּתׁשּובה ימי ּדעׂשרת הּתׁשּובה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹערף.
ּדמּכיון ּבפנים. ּפנים ּבחינת הּתֹורה, ּדבחינת ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָּבּתׁשּובה
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אֹור עֹוטה ּבחינת ּבלבד, אלקּות היא העֹולם ְְְֱִִִִֶַַָָֹמציאּות
למי ּכׁשּיׁש רק ׁשּייכֹות הּמצֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכּׂשלמה,
אּלא העֹולם, מציאּות עם קׁשּורֹות ׁשהן היינּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָלצּוֹות,

העליֹון רצֹון קּיּום ּפֹועלים הּנה55ׁשּבזה זה ּומּטעם . ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
והגּבלה, ּובמדידה ּגׁשמּיים ּבדברים נתלּבׁשּו ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָהּמצֹות
ּתפּלין ּפרׁשּיֹות וד' טפחים עׂשרה ּגבֹוהה ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֶָָָָָָָֻסּכה

וכּו ּגׁשמי העֹוסק56ּובקלף ּכל הרי ּבּתֹורה מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
עֹולה ּובתֹורת חּטאת אם57ּבתֹורת ּגם הקריבם, ּכאּלּו ְְְְִִִִַַַַָָָ

ועד הּמקּדׁש, לבית ׁשּמחּוץ ּובמקֹום ּבּלילה, הּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּלּמּוד
והגּבלה, מּמדידה למעלה ׁשהיא היינּו לארץ, ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָלחּוץ

ׁשּכתּוב עד58ּוכמֹו ים, מּני ּורחבה מדה מארץ ארּכה ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻ
ועלֿ מדה. מּגדר ּולמעלה אֹור מּגדר למעלה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהיא

ּׁשּכתּוב מה אינּה59ּדר ׁשהּתֹורה ּכאׁש, ּדברי ּכה הּלא ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּתטהרּו. הוי' לפני ּבחינת הּטהרה, הפ ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקּבלת

ÈtŒÏÚÂימי ּדעׂשרת ּבּתׁשּובה החּדּוׁש יּובן הּנ"ל ּכל ¿«ƒְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשהּתׁשּובה ׁשּלפניֿזה, הּתׁשּובה על ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָּתׁשּובה
ּתֹורה, ּדבחינת הּתׁשּובה היא ּתׁשּובה ימי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּדעׂשרת
ּפנים, ולא ערף אלי ּפנּו ענין וזהּו ּבפנים. ּפנים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהחזרת
ׁשהּוא מּכיון ּתׁשּובה, ימי ּדעׂשרת הּתׁשּובה לפני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדגם
נמצאים וכּו', ודסליחֹות ּדאלּול הּתׁשּובה לאחרי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָּכבר
ׁשאףֿעלּֿפיֿכן אּלא ּפנים, מּלׁשֹון ּפנּו אלי, ּדפנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבמּצב
ולא ערף ּבחינת הּוא ּתׁשּובה, ימי ּדעׂשרת הּדרּגא ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלגּבי
ּדרּגת ּבכללּות היא וכּו' ּדאלּול הּתׁשּובה ּכי ְְְְֱִִִִֶַַַָָָּפנים.
ּובטל טפל הּוא ׁשהעֹולם עֹוד', ּד'אין ּבבּטּול ְְְִֵֵֵֶַָָָָָהּתׁשּובה
למציאּות אצלֹו נרּגׁש ׁשהעֹולם ּומּכיון ׁשּבֹו. האלקי ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלּכח
ׁשל מציאּות רֹואה הּוא הרי ּובטל), טפל ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ(ורק
היא ּתׁשּובה ימי ּדעׂשרת הּתׁשּובה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹערף.
ּדמּכיון ּבפנים. ּפנים ּבחינת הּתֹורה, ּדבחינת ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָּבּתׁשּובה
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,ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓבשונה ¿ƒ»»

לעולם הירידה שלמרות מהתורה

כל הרי בצמצום, שכרוכה

הוא וההעלם הצמצום

שהאמת גישה מתוך מלכתחילה

הן המצוות אבל האלוקות היא

מציאות יש שלעולם מבט מתוך

‰ÊaL ‡l‡קיום באמצעות ∆»∆»∆
¯ˆÔBהמצוות Ìei˜ ÌÈÏÚBt¬ƒƒ»

ÔBÈÏÚ‰55. »∆¿
‰Ê ÌÚhÓeשהמצוות מאחר ƒ««∆

העולם גדרי בתוך דווקא ניתנו

‰Bˆn˙כמציאות ‰p‰ƒ≈«ƒ¿
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a eLaÏ˙�ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó·eכולל ƒ¿ƒ»¿«¿»»
מקום של והגבלות מידות גם

שבגללם הדברים שני וזמן,

מדוד הוא הגשמי הזה העולם

ולדוגמה È‰L‡ומוגבל, ‰kÒÀ»∆ƒ
ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·bולא ¿»¬»»¿»ƒ

ÔÈlÙzפחות ˙BiL¯t '„Â¿»»ƒ¿ƒƒ
יותר ולא פחות «¿ÛÏ˜·eƒלא

eÎÂ ÈÓLb56הם אלה שכל «¿ƒ¿
הזה. העולם מגדרי הגבלות

È¯‰ ‰¯Bza ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»¬≈
˙‡hÁ ˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰ Ïk»»≈¿««»

‰ÏBÚ ˙¯B˙·e57el‡k ¿«»¿ƒ
„enl‰ Ì‡ Ìb ,Ì·È¯˜‰ƒ¿ƒ»«ƒ«ƒ
ÌB˜Ó·e ,‰ÏÈla ‡e‰««¿»¿»
,Lc˜n‰ ˙È·Ï ıeÁnL∆ƒ¿≈«ƒ¿»

,ı¯‡Ï ıeÁÏ „ÚÂמבלי ¿«¿»»∆
והקרבת חטאת הקרבת של המצוות לקיום שיש ובהגבלות במדידות להתחשב

È‰L‡עולה e�ÈÈ‰התורה‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏגדרי של «¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
הזה, e˙kL·העולם BÓÎe58התורה Á¯e·‰על ‰„Ó ı¯‡Ó ‰k¯‡ ¿∆»¬À»≈∆∆ƒ»¿»»

„Ú ,ÌÈ ÈpÓכך bÓ„¯כדי ‰ÏÚÓÏe C¯B‡ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ƒƒ»«∆ƒ¿«¿»ƒ∆∆∆¿«¿»ƒ∆∆
‰„Ó.העולם של והגבלות גדרים הם הללו שהדברים Ó‰כפי C¯cŒÏÚÂ ƒ»¿«∆∆«

·e˙kM59התורה l‰,L‡k‡על È¯·c ‰kכך על Bz‰L¯‰ונאמר ∆»«……¿»ƒ»≈∆«»
,‰¯‰h‰ CÙ‰ ˙Ïa˜Ó d�È‡וזוהי טומאה מקבלת איננה שהאש כשם ≈»¿«∆∆≈∆«»√»
e¯‰Ëz 'ÈÂ‰ È�ÙÏ ˙�ÈÁaכמבואר נפגמת, לא שלעולם דרגה היינו ¿ƒ«ƒ¿≈¬»»ƒ¿»

לעיל.

Ï"p‰ Ïk ÈtŒÏÚÂלאחר ¿«ƒ»««
בעבודת השונות הדרגות ביאור

אופני ביאור ולאחר התשובה

על והמבט השונים הצמצום

התורה מצד שהוא כפי העולם

העולם מצד שהוא «Ô·eÈוכפי
LecÁ‰והיתרון‰·eLza «ƒ«¿»

ÏÚ ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚc«¬∆∆¿≈¿»«
,‰ÊŒÈ�ÙlL ‰·eLz‰«¿»∆ƒ¿≈∆
ÈÓÈ ˙¯NÚc ‰·eLz‰L∆«¿»«¬∆∆¿≈
‰·eLz‰ ‡È‰ ‰·eLz¿»ƒ«¿»
˙¯ÊÁ‰ ,‰¯Bz ˙�ÈÁ·cƒ¿ƒ«»«¬»«

ÌÈ�Ùa ÌÈ�tהקירוב שהיא »ƒ¿»ƒ
והמושלם. המלא

Û¯Ú ÈÏ‡ e�t ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«»≈«…∆
,ÌÈ�t ‡ÏÂדרגה היא שגם ¿…»ƒ

נקראת ולכן התשובה בעבודת

כיון אלי" È�ÙÏ"פנו Ì‚c¿«ƒ¿≈
‰·eLz‰הנעלית˙¯NÚc «¿»«¬∆∆

‡e‰L ÔÂÈkÓ ,‰·eLz ÈÓÈ¿≈¿»ƒ≈»∆
‰·eLz‰ È¯Á‡Ï ¯·k¿»¿«¬≈«¿»
,'eÎÂ ˙BÁÈÏÒ„Â ÏeÏ‡c∆¡¿ƒ¿ƒ¿

ÌÈ‡ˆÓ�כברe�Ùc ·vÓa ƒ¿»ƒ¿«»¿»
,ÌÈ�t ÔBLlÓ e�t ,ÈÏ‡≈«»ƒ¿»ƒ
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‡l‡∆»∆««ƒ≈
ÈÓÈ ˙¯NÚc ‡b¯c‰ Èa‚Ï¿«≈««¿»«¬∆∆¿≈
Û¯Ú ˙�ÈÁa ‡e‰ ,‰·eLz¿»¿ƒ«…∆
‰·eLz‰ Èk .ÌÈ�t ‡ÏÂ¿…»ƒƒ«¿»

ÏeÏ‡cשל ההתעלות גם כולל ∆¡
הסליחות התחלתeÎÂ'ימי עד ¿

תשובה ימי È‰ƒ‡עשרת
‰·eLz‰ ˙b¯c ˙eÏÏÎaƒ¿»«¿««¿»

,'„BÚ ÔÈ‡'c Ïeh·aהיינו ¿ƒ¿≈
בכך והכרה ««∆ÌÏBÚ‰Lידיעה

BaL È˜Ï‡‰ ÁkÏ ÏË·e ÏÙË ‡e‰חשובה עצמאית מציאות לו ואין »≈»≈«…«»¡…ƒ∆
עצמו. e‰L‡מצד ˜¯Â) ˙e‡ÈˆÓÏ BÏˆ‡ Lb¯� ÌÏBÚ‰L ÔÂÈkÓeƒ≈»∆»»ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿«∆

Û¯Ú ÏL ˙e‡ÈˆÓ ‰‡B¯ ‡e‰ È¯‰ ,(ÏË·e ÏÙËמשל שהוא »≈»≈¬≈∆¿ƒ∆…∆
האלוקי. האור על ומסתיר מעלים העולם כי מאלוקות ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óלריחוק

È ˙¯NÚc ‰·eLz‰ Ôk˙�ÈÁ·c ‰·eLza ‡È‰ ‰·eLz ÈÓ ≈«¿»«¬∆∆¿≈¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ«
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ּכל ּכי ּכלל, מציאּות ׁשּיׁש ּומרּגיׁש רֹואה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָׁשאינֹו
ּבערף ּגם הרי ׁשּבֹו, האלקּות רק היא ּבעֹולם ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהּמציאּות
ימי עׂשרת ענין וזהּו ּפנים. ּבחינת אּלא רֹואה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאינֹו

ׁשם ּכּמבאר ימים,60ּתׁשּובה, עׂשרה זה על נקּבעּו ּדלכן , ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ
ּדעׂשרה הּכּפּורים, ליֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ימים ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹעׂשרה

מראׁש ׁשּביׂשראל, הּדרגֹות עׂשר ּכנגד הם יכםאּלּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
מימי וׁשֹואב עצי חֹוטב עד יׁש61ׁשבטיכם ּוכנגדם , ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

ּבחינֹות עׂשר אדם ּכל ּבנפׁש עׂשרה62ּגם נקּבעּו ּדלכן , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּנפׁש, מּמּדֹות אחת מּדה יֹום ּבכל להחזיר אּלּו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָימים

עבידּתיּה עביד ויֹומא יֹומא ּכל ּבׁשביל63ּכי נקּבע ולכן , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵָָָָָ
הּימים עׂשרת ׁשּבמׁש עד מיחד, יֹום ׁשּבּנפׁש מּדה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּכל
ּבפנים. ּפנים ּבבחינת האדם ׁשל ּומּדֹותיו ׂשכלֹו ּכל ְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָָיהיּו
ּכמֹו ּגּלּוי ענינֹו ּדיֹום ּדוקא, ימים עׂשרה הם ּגּופא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָּובזה

היא64ׁשּכתּוב הּתכלית ּכי יֹום, לאֹור אלקים וּיקרא ְְֱִִִִִֶַַַָָָֹ
נפׁשֹו ּכחֹות ּבכל ּבגלּוי ּבפנים ּדפנים זה ענין ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֻׁשּימׁש
ּבעֹולם, לחלקֹו ועלֿידיֿזה האדם, ׁשל ּובגּופֹו אדם ְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשל
אּלּו ׁשּימים מה ּדזהּו ּכּלֹו. העֹולם לכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻועלֿידיֿזה
ּתׁשּובה, ימי ּבׁשם חּיים' ו'תֹורת אמת' ּב'תֹורת ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָנקראים
ימים רק ׁשאינם הּתׁשּובה, ענין הּוא אּלּו ימים מהּות ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכי
ׁשּבעֹולם מה עלּֿדר) ּתׁשּובה ּבהם לעׂשֹות ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּצרי
ערף אלי ּפנּו ּבחינת עלּֿדר הּפֹועל, ּכח את ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹרֹואים
ימי ענין הּוא הּימים ּומהּות מציאּות ׁשּכל אּלא ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָהּנ"ל),
ּבחינת הּׁשני), לּפרּוׁש עֹוד' 'אין ענין עלּֿדר) ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּתׁשּובה
הוי' פני את ּפני ּדבּקׁשּו הענין ׁשלמּות ּבפנים, ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָּפנים
ּתׁשּוב והרּוח ּבבחינת היא אּלּו ּבימים והּתׁשּובה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָאבּקׁש.

נתנּה אׁשר האלקים ּתֹורה'65אל ּב'לּקּוטי ּכּמבאר , ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
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LÈb¯Óe ‰‡B¯ B�È‡L ÔÂÈkÓc .ÌÈ�Ùa ÌÈ�t ˙�ÈÁa ,‰¯Bz‰«»¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»∆≈∆«¿ƒ
˙e‡ÈˆÓ LiLעולם ¯˜של ‡È‰ ÌÏBÚa ˙e‡Èˆn‰ Ïk Èk ,ÏÏk ∆≈¿ƒ¿»ƒ»«¿ƒ»»ƒ«
,BaL ˙e˜Ï‡‰משלו מציאות שום לעולם Û¯Úaואין Ìb È¯‰בצמצום »¡…∆¬≈«»…∆

עצמו והסתר ÌÈ�tובהעלם ˙�ÈÁa ‡l‡ ‰‡B¯ B�È‡ניכר זו בדרגה כי ≈∆∆»¿ƒ«»ƒ
אינו הצמצום כל כיצד ונרגש

הגילוי. בשביל אלא

ÈÓÈ ˙¯NÚ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¬∆∆¿≈
ÌL ¯‡·nk ,‰·eLz60, ¿»«¿…»»

‰Ê ÏÚ eÚa˜� ÔÎÏc¿»≈ƒ¿¿«∆
,ÌÈÓÈ ‰¯NÚחכמינו כדברי ¬»»»ƒ

אלה לימים ««¬NÚ¯‰שקראו
‰�M‰ L‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ»ƒ∆≈…«»»

,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏוהמספר ¿«ƒƒ
כיוון מדוייק הוא ««¬»NÚc¯‰עשר

¯NÚ „‚�k Ì‰ el‡≈≈¿∆∆∆∆
˙B‚¯c‰השונות «¿»

,Ï‡¯NÈaLבפסוק המנויות ∆¿ƒ¿»≈
ניצבים פרשת בתחילת

„Ú ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯Ó≈»≈∆ƒ¿≈∆«
·‡BLÂ EÈˆÚ ·ËBÁ≈≈∆¿≈

EÈÓÈÓ61Ìb LÈ Ì„‚�Îe , ≈∆¿∆¿»≈«
¯NÚ Ì„‡ Ïk LÙ�a¿∆∆»»»∆∆

˙B�ÈÁa62,עד מ"חכמה" ¿ƒ
לעשר במקביל "מלכות",

העליונות ≈«¿ÔÎÏcהספירות
el‡ ÌÈÓÈ ‰¯NÚ eÚa˜�ƒ¿¿¬»»»ƒ≈

תשובה להשיבÈÊÁ‰Ï¯כימי ¿«¬ƒ
הנכון ולמצבה «¿ÏÎaלמקומה

ÌBÈהימים «cÓƒ‰מעשרת
Èk ,LÙp‰ ˙BcnÓ ˙Á‡««ƒƒ«∆∆ƒ
„È·Ú ‡ÓBÈÂ ‡ÓBÈ Ïk»»¿»¬ƒ

dÈz„È·Ú63,ויום יום בכל ¬ƒ¿≈
בעבודה ה' את עובד האדם

יום לאותו ≈«¿ÔÎÏÂהמיוחדת
‰cÓ Ïk ÏÈ·La Úa˜�ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ»

,„ÁÈÓ ÌBÈ LÙpaLלהת האדם יוכל יום שבאותו בתיקוןכדי מקד ∆«∆∆¿À»
מסוימת אחת מידה Ïkוהחזרת eÈ‰È ÌÈÓi‰ ˙¯NÚ CLÓaL „Ú«∆¿∆∆¬∆∆«»ƒƒ¿»

Ì„‡‰ ÏL ÂÈ˙BcÓe BÏÎNלכוחות מתחלקים הנפש כוחות עשר שכן ƒ¿ƒ»∆»»»
יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, (חסד, והמידות דעת) בינה, (חכמה, השכל

יהיו כולם אז נפשו כוחות עשר כל את וכשיתקן ÌÈ�tמלכות) ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«»ƒ
.ÌÈ�Ùa¿»ƒ

‡Ùeb ‰Ê·eעצמו,‡˜Âc ÌÈÓÈ ‰¯NÚ Ì‰"ימים" המושג על דגש עם »∆»≈¬»»»ƒ«¿»

e˙kL·כיוון BÓk Èelb B�È�Ú ÌBÈc64¯B‡Ï ÌÈ˜Ï‡ ‡¯˜iÂ ¿ƒ¿»ƒ¿∆»«ƒ¿»¡…ƒ»
הגילוי נהיה ‰ÈÏÎz˙שבאמצעותו Èk ,ÌBÈעבודת של והכוונה המטרה ƒ««¿ƒ
תשובה ימי בעשרת ÈeÏ‚aה' ÌÈ�Ùa ÌÈ�Ùc ‰Ê ÔÈ�Ú CLÓiL ‡È‰ƒ∆À¿«ƒ¿»∆¿»ƒ¿»ƒ¿»

יתגלה אלא ובפנימיות בהעלם רק קיים יהיה ולא וניכר נראה «¿ÏÎaשיהיה
Ì„‡ ÏL BLÙ� ˙BÁk…«¿∆»»
ŒÏÚÂ ,Ì„‡‰ ÏL BÙe‚·e¿∆»»»¿«

‰ÊŒÈ„Èהדבר יבוא מהאדם ¿≈∆
נרגש ויהיה גילוי ¿∆¿B˜ÏÁÏלידי

,ÌÏBÚaחלק יש אדם לכל כי »»
שה'בירור' בעולם מסויים

דווקא עליו מוטל שלו והזיכוך

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂשהביטול ידי על ¿«¿≈∆
האדם של והמוחלט המלא

(בכל באדם ניכר יהיה לאלוקות

ובחלקו ונפשו) גופו פרטי

בסופו גם ניכר יהיה הוא בעולם,

דבר Blk.של ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ¿»»»À
el‡ ÌÈÓiL ‰Ó e‰Êc¿∆«∆»ƒ≈
'˙Ó‡ ˙¯B˙'a ÌÈ‡¯˜�ƒ¿»ƒ¿«¡∆

'ÌÈiÁ ˙¯B˙'Âדברי שכל ¿««ƒ
וזו מוחלטת אמת הם התורה

הדברים של האמיתית המציאות

בפועל להנהגה הוראה הם וכן

הזה בעולם האדם ≈¿ÌLaבחיי
˙e‰Ó Èk ,‰·eLz ÈÓÈ¿≈¿»ƒ«
ÔÈ�Ú ‡e‰ el‡ ÌÈÓÈ»ƒ≈ƒ¿«

,‰·eLz‰שעניין היינו «¿»
המהות הוא הוא התשובה

הימים של והפנימית האמיתית

ÌÈÓÈהללו ˜¯ Ì�È‡Lסתם ∆≈»«»ƒ
אלא אחר) ועניין תוכן (עם

Ì‰a ˙BNÚÏ CÈ¯vL∆»ƒ«¬»∆
C¯cŒÏÚ) ‰·eLz‰Ó ¿»«∆∆«

Ák ˙‡ ÌÈ‡B¯ ÌÏBÚaL∆»»ƒ∆…«
,ÏÚBt‰עדיין באים לא אבל «≈

כלל מציאות לא הוא שהעולם Û¯Úלהכרה ÈÏ‡ e�t ˙�ÈÁa C¯cŒÏÚ«∆∆¿ƒ«»≈«…∆
ÈÓÈ ÔÈ�Ú ‡e‰ ÌÈÓi‰ ˙e‰Óe ˙e‡ÈˆÓ ÏkL ‡l‡ ,(Ï"p‰««∆»∆»¿ƒ««»ƒƒ¿«¿≈

È�M‰ Le¯tÏ '„BÚ ÔÈ‡' ÔÈ�Ú C¯cŒÏÚ) ‰·eLzהיא שהאלוקות ¿»«∆∆ƒ¿«≈«≈«≈ƒ
העולם של מהותו וכל ענינו ‰ÔÈ�Úכל ˙eÓÏL ,ÌÈ�Ùa ÌÈ�t ˙�ÈÁa ,(¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿»

Lw·‡ 'ÈÂ‰ EÈ�Ù ˙‡ È�t eLw·c,בתשובה הנעלית הדרגה שהיא ¿«¿»»∆»∆¬»»¬«≈
מושלמת. ‡elתשובה ÌÈÓÈa ‰·eLz‰Âתשובה ימי עשרת ‰È‡של ¿«¿»¿»ƒ≈ƒ

d�˙� ¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡ ·eLz Áe¯‰Â ˙�ÈÁ·a65¯‡·nk , ƒ¿ƒ«¿»«»∆»¡…ƒ¬∆¿»»«¿…»
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האזינּו זֹו)66(ּבפרׁשת ּבׁשּבת וללמד לקרא ׁשּמתחילים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹֹ
הּנֹותן ּדכל נתנּה, אׁשר האלקים אל ּתׁשּוב והרּוח ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבענין

נֹותן הּוא יפה ּבי67ּבעין ׁשּנתּת נׁשמה ּבבחינת וגם ,68 ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ואּתה יצרּתּה אּתה בראתּה, אּתה מּבחינת ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָ(ׁשּלמעלה
הּתֹורה, עלֿידי נפעל זה ׁשענין ּובפרט ּבי). ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָנפחּתּה

חד ּכּוּלא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ׁשעלֿידי69ּדאֹוריתא ועד , ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָ
וקּודׁשאֿ ואֹוריתא יׂשראל ׁשּיהיה ּפֹועלים ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָהעבֹודה

חד ּכּוּלא ּבׁשּבת70ּבריֿהּוא ׁשעֹומדים ּובפרט . ְְְְִִִֶַַָָָ
ּתׁשב אֹותּיֹות ׁשּׁשּבת ּתׁשּובה, ימי היינּו71ׁשּבעׂשרת , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
עילאה ּתׁשּובה ענינֹו ּבכלל הּׁשּבת ענין72ׁשענין , ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָ

ׁשּבֹו72הּתֹורה ּתׁשּובה, ימי ׁשּבעׂשרת ׁשּבת ּובפרט , ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
צבאם וכל והארץ הּׁשמים ויכּלּו ענין ויכּלּו73נפעל , ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

צדק' ה'צמח אדמּו"ר (ּכפרּוׁש ותענּוג ּכּליֹון ),74מּלׁשֹון ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ
זה ּבׁשּבת עֹולים ּתׁשּובה ימי עׂשרת עניני ׁשּכל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהיינּו,
יֹומין ּכּוּלהּו מתּברכין ּומיּניּה ותענּוג. ּכּליֹון ׁשל ,75ּבאפן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹ

יתקּים זה, ּבׁשּבת ׁשּבעמדנּו ויהיֿרצֹון הּׁשנה. ימֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל
לאתבא ׁשּבּתׁשּובה, הּׁשלמּות ּדתכלית זה ענין ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּבנּו
ׁשּבת ׁשּכּלֹו הּיֹום את יביא וזה ּבתיּובּתא, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻצּדיקּיא

העֹולמים לחּיי מּמׁש.76ּומנּוחה ּבימינּו ּבמהרה , ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ
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אחרי.66) ר"פ גם וראה שם.67)בתחלתה. האזינו לקו"ת וראה א. נג, השחר.68)ב"ב ברכות ובכ"מ.69)לשון א. כד, זח"א

א.70) עג, זח"ג ב).71)ראה (צט, פ"י אגה"ת רפ"י.72)ראה א.73)אגה"ת ב, ואילך.74)בראשית ב מב, בראשית זח"ב75)אוה"ת

א. וש"נ.76)פח, בסופה. תמיד
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e�ÈÊ‡‰ ˙L¯Ùa) '‰¯Bz ÈËewÏ'a66„ÓÏÏÂ ‡¯˜Ï ÌÈÏÈÁ˙nL ¿ƒ≈»¿»»««¬ƒ∆«¿ƒƒƒ¿…¿ƒ¿…
,d�˙� ¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡ ·eLz Áe¯‰Â ÔÈ�Úa (BÊ ˙aLa¿«»¿ƒ¿«¿»«»∆»¡…ƒ¬∆¿»»
אלא) ועוון חטא על תשובה רק (לא היא התשובה עניין ופנימיות שאמיתית

של חזרה היינו הוא, ברוך הקדוש אל הנשמה של מחדש והתקרבות חזרה

ומקורה לשורשה הנשמה

ברוך הקדוש שמשם באלוקות

אותה ו'נתן' ברא «¿ÏÎcהוא
‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈÚa Ô˙Bp‰«≈¿«ƒ»»

Ô˙B�67,שמשמעו הלכתי מושג ≈
ספק ויש לחברו מתנה הנותן כי

יש מושלמת, הנתינה כמה עד

להרחיב מעוניין הנותן כי להניח

הנתינה כי הנתינה, את ולחזק

(בניגוד המקבל מחיבת נובעת

עניין למוכר אין שבה למכירה

למתחייב) מעבר לקונה לתת

הוא ברוך הקדוש – ובענייננו

עם יפה בעין הנשמה את 'נתן'

וממקור ונעלים רבים כוחות

ביותר "אשרÌ‚Âנעלה המושג ¿«
קשור �ÓL‰נתנה" ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»»
Èa z˙pL68שב האדם וכאשר ∆»«»ƒ

ומתחברת חוזרת הנפש בתשובה

זו «¿»¿∆(ÏÚÓlL‰לבחינה
,d˙‡¯· ‰z‡ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»»
‰z‡Â dz¯ˆÈ ‰z‡«»¿«¿»¿«»

.(Èa dzÁÙ�¿«¿»ƒ
ÏÚÙ� ‰Ê ÔÈ�ÚL Ë¯Ù·eƒ¿»∆ƒ¿»∆ƒ¿»

„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â ‡˙È¯B‡c ,‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ69, «¿≈«»¿«¿»¿¿»¿ƒ»«
אחד הכול הוא ברוך והקדוש ‰B·Ú„‰התורה È„ÈŒÏÚL „ÚÂעבודת של ¿«∆«¿≈»¬»

e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â‡התשובה ‡˙È¯B‡Â Ï‡¯NÈ ‰È‰iL ÌÈÏÚBt¬ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«¿»¿¿»¿ƒ
„Á ‡lek70.'ה ועם התורה עם מתאחדים ישראל בני Ë¯Ù·eוגם »«ƒ¿»

ÌÈ„ÓBÚLעצמם תשובה ימי eLz·‰,בעשרת ÈÓÈ ˙¯NÚaL ˙aLa ∆¿ƒ¿«»∆«¬∆∆¿≈¿»
·Lz ˙Bi˙B‡ ˙aML71ÏÏÎa ˙aM‰ ÔÈ�ÚL e�ÈÈ‰ השנה, כל ∆«»ƒ»≈«¿∆ƒ¿«««»ƒ¿»

ÏÈÚ‡‰כולה ‰·eLz B�È�Ú72,בתשובה הגבוהה (הדרגה עליונה תשובה ƒ¿»¿»ƒ»»
שבספר התשובה' ב'אגרת כמבואר תחתונה, תשובה תתאה", "תשובה לעומת

‰Bz¯‰התניא) ÔÈ�Ú72, ƒ¿««»
"תשובה נחשב בתורה והעיסוק

aL˙עילאה" Ë¯Ù·eƒ¿»«»
,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚaL∆«¬∆∆¿≈¿»
elÎÈÂ ÔÈ�Ú ÏÚÙ� BaL∆ƒ¿»ƒ¿««¿À
ÏÎÂ ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»»∆¿»

Ì‡·ˆ73ÔBLlÓ elÎÈÂ , ¿»»«¿Àƒ¿
Le¯Ùk) ‚e�Ú˙Â ÔBÈlkƒ»¿«¬¿≈
ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡«¿«∆«

שקדמו),74ˆ„˜' הימים של ∆∆
È�È�Úלשבת ÏkL ,e�ÈÈ‰«¿∆»ƒ¿¿≈

ÌÈÏBÚ ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ¬∆∆¿≈¿»ƒ
‰Ê ˙aLaומקורם לשורשם ¿«»∆

ÔBÈlkבאלוקות ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ»
dÈpÈÓe .‚e�Ú˙Âהזו מהשבת ¿«¬ƒ≈

תשובה ימי עשרת של

ÔÈÓBÈ e‰lek ÔÈÎ¯a˙Ó75, ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
לאחר הבא השבוע ימות רק לא

אלא ‰M�‰השבת ˙BÓÈ Ïk»¿«»»
בדרגה ה' עבודת תהיה שבכולם

הזו. הנעלית

e�„ÓÚaL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆¿»¿≈
,‰Ê ˙aLaשמעלותיו ¿«»∆

לעיל נמנו ≈»¿Ìi˜˙Èƒהמיוחדות
‡i˜Ècˆ ‡·˙‡Ï ,‰·eLzaL ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙c ‰Ê ÔÈ�Ú e�a»ƒ¿»∆¿«¿ƒ«¿≈∆«¿»¿«»»«ƒ«»

,‡z·eÈ˙aבתשובה צדיקים aL˙להשיב BlkL ÌBi‰ ˙‡ ‡È·È ‰ÊÂ ƒ¿¿»¿∆»ƒ∆«∆À«»
ÌÈÓÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰Áe�Óe76,בגאולה שיהיה כפי העולם מצב שזהו ¿»¿«≈»»ƒ
LnÓ.השלימה, e�ÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»
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האזינּו זֹו)66(ּבפרׁשת ּבׁשּבת וללמד לקרא ׁשּמתחילים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹֹ
הּנֹותן ּדכל נתנּה, אׁשר האלקים אל ּתׁשּוב והרּוח ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבענין

נֹותן הּוא יפה ּבי67ּבעין ׁשּנתּת נׁשמה ּבבחינת וגם ,68 ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ואּתה יצרּתּה אּתה בראתּה, אּתה מּבחינת ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָ(ׁשּלמעלה
הּתֹורה, עלֿידי נפעל זה ׁשענין ּובפרט ּבי). ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָנפחּתּה

חד ּכּוּלא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ׁשעלֿידי69ּדאֹוריתא ועד , ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָ
וקּודׁשאֿ ואֹוריתא יׂשראל ׁשּיהיה ּפֹועלים ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָהעבֹודה

חד ּכּוּלא ּבׁשּבת70ּבריֿהּוא ׁשעֹומדים ּובפרט . ְְְְִִִֶַַָָָ
ּתׁשב אֹותּיֹות ׁשּׁשּבת ּתׁשּובה, ימי היינּו71ׁשּבעׂשרת , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
עילאה ּתׁשּובה ענינֹו ּבכלל הּׁשּבת ענין72ׁשענין , ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָ

ׁשּבֹו72הּתֹורה ּתׁשּובה, ימי ׁשּבעׂשרת ׁשּבת ּובפרט , ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
צבאם וכל והארץ הּׁשמים ויכּלּו ענין ויכּלּו73נפעל , ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

צדק' ה'צמח אדמּו"ר (ּכפרּוׁש ותענּוג ּכּליֹון ),74מּלׁשֹון ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ
זה ּבׁשּבת עֹולים ּתׁשּובה ימי עׂשרת עניני ׁשּכל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהיינּו,
יֹומין ּכּוּלהּו מתּברכין ּומיּניּה ותענּוג. ּכּליֹון ׁשל ,75ּבאפן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹ

יתקּים זה, ּבׁשּבת ׁשּבעמדנּו ויהיֿרצֹון הּׁשנה. ימֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל
לאתבא ׁשּבּתׁשּובה, הּׁשלמּות ּדתכלית זה ענין ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּבנּו
ׁשּבת ׁשּכּלֹו הּיֹום את יביא וזה ּבתיּובּתא, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻצּדיקּיא

העֹולמים לחּיי מּמׁש.76ּומנּוחה ּבימינּו ּבמהרה , ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ
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אחרי.66) ר"פ גם וראה שם.67)בתחלתה. האזינו לקו"ת וראה א. נג, השחר.68)ב"ב ברכות ובכ"מ.69)לשון א. כד, זח"א

א.70) עג, זח"ג ב).71)ראה (צט, פ"י אגה"ת רפ"י.72)ראה א.73)אגה"ת ב, ואילך.74)בראשית ב מב, בראשית זח"ב75)אוה"ת

א. וש"נ.76)פח, בסופה. תמיד
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e�ÈÊ‡‰ ˙L¯Ùa) '‰¯Bz ÈËewÏ'a66„ÓÏÏÂ ‡¯˜Ï ÌÈÏÈÁ˙nL ¿ƒ≈»¿»»««¬ƒ∆«¿ƒƒƒ¿…¿ƒ¿…
,d�˙� ¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡ ·eLz Áe¯‰Â ÔÈ�Úa (BÊ ˙aLa¿«»¿ƒ¿«¿»«»∆»¡…ƒ¬∆¿»»
אלא) ועוון חטא על תשובה רק (לא היא התשובה עניין ופנימיות שאמיתית

של חזרה היינו הוא, ברוך הקדוש אל הנשמה של מחדש והתקרבות חזרה

ומקורה לשורשה הנשמה

ברוך הקדוש שמשם באלוקות

אותה ו'נתן' ברא «¿ÏÎcהוא
‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈÚa Ô˙Bp‰«≈¿«ƒ»»

Ô˙B�67,שמשמעו הלכתי מושג ≈
ספק ויש לחברו מתנה הנותן כי

יש מושלמת, הנתינה כמה עד

להרחיב מעוניין הנותן כי להניח

הנתינה כי הנתינה, את ולחזק

(בניגוד המקבל מחיבת נובעת

עניין למוכר אין שבה למכירה

למתחייב) מעבר לקונה לתת

הוא ברוך הקדוש – ובענייננו

עם יפה בעין הנשמה את 'נתן'

וממקור ונעלים רבים כוחות

ביותר "אשרÌ‚Âנעלה המושג ¿«
קשור �ÓL‰נתנה" ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»»
Èa z˙pL68שב האדם וכאשר ∆»«»ƒ

ומתחברת חוזרת הנפש בתשובה

זו «¿»¿∆(ÏÚÓlL‰לבחינה
,d˙‡¯· ‰z‡ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»»
‰z‡Â dz¯ˆÈ ‰z‡«»¿«¿»¿«»

.(Èa dzÁÙ�¿«¿»ƒ
ÏÚÙ� ‰Ê ÔÈ�ÚL Ë¯Ù·eƒ¿»∆ƒ¿»∆ƒ¿»

„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â ‡˙È¯B‡c ,‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ69, «¿≈«»¿«¿»¿¿»¿ƒ»«
אחד הכול הוא ברוך והקדוש ‰B·Ú„‰התורה È„ÈŒÏÚL „ÚÂעבודת של ¿«∆«¿≈»¬»

e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â‡התשובה ‡˙È¯B‡Â Ï‡¯NÈ ‰È‰iL ÌÈÏÚBt¬ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«¿»¿¿»¿ƒ
„Á ‡lek70.'ה ועם התורה עם מתאחדים ישראל בני Ë¯Ù·eוגם »«ƒ¿»

ÌÈ„ÓBÚLעצמם תשובה ימי eLz·‰,בעשרת ÈÓÈ ˙¯NÚaL ˙aLa ∆¿ƒ¿«»∆«¬∆∆¿≈¿»
·Lz ˙Bi˙B‡ ˙aML71ÏÏÎa ˙aM‰ ÔÈ�ÚL e�ÈÈ‰ השנה, כל ∆«»ƒ»≈«¿∆ƒ¿«««»ƒ¿»

ÏÈÚ‡‰כולה ‰·eLz B�È�Ú72,בתשובה הגבוהה (הדרגה עליונה תשובה ƒ¿»¿»ƒ»»
שבספר התשובה' ב'אגרת כמבואר תחתונה, תשובה תתאה", "תשובה לעומת

‰Bz¯‰התניא) ÔÈ�Ú72, ƒ¿««»
"תשובה נחשב בתורה והעיסוק

aL˙עילאה" Ë¯Ù·eƒ¿»«»
,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚaL∆«¬∆∆¿≈¿»
elÎÈÂ ÔÈ�Ú ÏÚÙ� BaL∆ƒ¿»ƒ¿««¿À
ÏÎÂ ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»»∆¿»

Ì‡·ˆ73ÔBLlÓ elÎÈÂ , ¿»»«¿Àƒ¿
Le¯Ùk) ‚e�Ú˙Â ÔBÈlkƒ»¿«¬¿≈
ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡«¿«∆«

שקדמו),74ˆ„˜' הימים של ∆∆
È�È�Úלשבת ÏkL ,e�ÈÈ‰«¿∆»ƒ¿¿≈

ÌÈÏBÚ ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ¬∆∆¿≈¿»ƒ
‰Ê ˙aLaומקורם לשורשם ¿«»∆

ÔBÈlkבאלוקות ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ»
dÈpÈÓe .‚e�Ú˙Âהזו מהשבת ¿«¬ƒ≈

תשובה ימי עשרת של

ÔÈÓBÈ e‰lek ÔÈÎ¯a˙Ó75, ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
לאחר הבא השבוע ימות רק לא

אלא ‰M�‰השבת ˙BÓÈ Ïk»¿«»»
בדרגה ה' עבודת תהיה שבכולם

הזו. הנעלית

e�„ÓÚaL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆¿»¿≈
,‰Ê ˙aLaשמעלותיו ¿«»∆

לעיל נמנו ≈»¿Ìi˜˙Èƒהמיוחדות
‡i˜Ècˆ ‡·˙‡Ï ,‰·eLzaL ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙c ‰Ê ÔÈ�Ú e�a»ƒ¿»∆¿«¿ƒ«¿≈∆«¿»¿«»»«ƒ«»

,‡z·eÈ˙aבתשובה צדיקים aL˙להשיב BlkL ÌBi‰ ˙‡ ‡È·È ‰ÊÂ ƒ¿¿»¿∆»ƒ∆«∆À«»
ÌÈÓÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰Áe�Óe76,בגאולה שיהיה כפי העולם מצב שזהו ¿»¿«≈»»ƒ
LnÓ.השלימה, e�ÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»
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טז

.e"kyz'd ,ixyz e"`e ,daey zay ,jlie t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

שבהם ‡. בשנים וגם השנה. שבתחלת הראשונה בשבת שנים בהרבה בתורה שקורין הפרשה היא וילך פרשת 
מתברכין  ש"מיני' כיון הרי האזינו), פרשת הראשונה בשבת קורין (שאז ר"ה שלפני בשבת וילך פרשת קורין

יומין"כול  כללי 1הו ענין שזהו מובן, ומזה וילך. פרשת עם קשורים השנה של הראשונים והימים שר"ה נמצא, ,
השנה. כל בעבודת

בזה: והענין

בנ"י, אצל תמיד להיות שצריך כללי הו"ע ― הליכה ― כמ"ש"וילך" "מהלכים", בשם "ונתתי2שנקראים
האלה", העומדים בין מהלכים להיות 3וכמ"ש לך צריכה ישראל איש של שעבודתו והיינו, חיל", אל מחיל "ילכו

ועאכו"כ  שעה, ובכל יום בכל למדריגה ממדריגה להתעלות צריך אלא אחת, במדריגה לעמוד נשאר שאינו באופן
דכיון  שעברה, בשנה ממדריגתו ביותר להתעלות שצריך ― וילך) פרשת בתורה קורין (שאז השנה בהתחלת

. ומאיר יורד ושנה שנה .ש"בכל ומחודש חדש אור עליון . אור עולם מימי עדיין מאיר הי' שלא יותר עליון .
באגה"ק  (כמבואר יתירה.4כזה" בהדגשה ההליכה ענין להיות צריך שאז מובן הרי ,(

משה": "וילך ― רבינו משה ע"י  נעשה בנ"י אצל ההליכה וענין

וכמ"ש 5ידוע  מהימנא", "רעיא רבינו, ממשה החל הרועים, שבעת ע"י נמשכים בנ"י עניני הי'6שכל "ומשה
לכך  מתוקן הי' לידתו שמתחלת ע"י 7רועה", ― לבנ"י ולהשפיע להמשיך הי' רבינו משה של שענינו והיינו, ,

כמ"ש  שמו, על ונקראת ידו על שניתנה האחרון 8התורה יומו עד עניניהם, כל את ― עבדי" משה תורת "זכרו
הפסוק  על רש"י פירוש האחרון").9(ע"ד היום "עד ― האחרון" הים "עד

והיינו, משה, ע"י נמשך לדרגא מדרגא ההליכה ענין אצלם להיות שיוכל לבנ"י הנתינתֿכח שגם מובן, ומזה
מארז"ל  וע"ד ההליכה. ענין יהי' אצלם שגם בנ"י כל אצל פועל משה" ד "וילך גופא 10שהענין רישא "בתר

lif`."

וגו" ויאמר וגו' וידבר משה "וילך בכתוב: אלו 11וממשיך אצל רק לא ההליכה ענין פועל רבינו שמשה ―
("וידבר") לדיבור שזקוקים מבנ"י אלו אצל גם אלא רכה, בלשון ("ויאמר") אמירה מספיקה שעבורם מבנ"י

קשות" אתנו גו' האיש "דיבר (כמו קשה בנוגע 12בלשון רק לא הוא אזיל" גופא רישא ד"בתר שהענין והיינו, ,(
מישראל. אחד כל אצל זה הרי גופא בנ"י אצל אלא בנ"י, לכללות

מוסיף ·. ― וכתבי ֿיד דפוסים כמה ולפי המתחיל, בדיבור רש"י מעתיק ― משה" "וילך ― אלו תיבות
"וגו'". תיבת גם

רש" מעתיק לא אח"כ לומר תלמוד כחו, שתשש "יכול ומפרש: ולבוא", לצאת עוד אוכל "לא ב', מפסוק י
ליחו  נס ולא עינו ליהושע".13כהתה וניתנה הרשות ממני שניטלה רשאי, איני אוכל, לא מהו אלא ,

אלי". אמר  שה' לפי ולבוא, לצאת עוד אוכל לא פירוש "זהו ומפרש: אלי", אמר "וה' התיבות מעתיק אח"כ

ושנותי, ימי  מלאו "היום ומפרש : היום", "אנכי התיבות מעתיק אמות".ואח"כ  זה ביום נולדתי זה ביום

"ד"א ולבוא": לצאת עוד אוכל "לא במ"ש נוסף פירוש מביא שנסתמו ואח"כ מלמד תורה, בדברי ולבוא לצאת
החכמה". ומעינות מסורות ממנו
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א.1) פח, ב. סג, זח"ב
ז.2) ג, זכרי'
ח.3) פד, תהלים
סי"ד.4)
(ע'5) לשם קצרות" והערות הגהות וב"מ"מ, רפמ"ב, תניא ראה

וש"נ. רעח).
א.6) ג, שמות
ד.7) פ"ב, שמו"ר

שמו"ר 8) א. טו, בשלח מכילתא א. פט, שבת וראה כב. ג, מלאכי
וש"נ. ד. פ"ל,

ב.9) לד, ברכה
ב.10) מה, סוטה וראה א. מא, עירובין
דאשתקד 11) תשרי ו' שובה, שבת וילך, ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 31 ע' חמ"א התוועדויות ― מנחם (תורת בתחלתה
ל.12) מב, מקץ
ז.13) לד, ברכה

.e"kyz'd ,ixyz e"`e ,daey zay ,jlie t"y zgiy

התורה , ע "י היא  לבנ"י בהשפעה  ישראל רועה  שפעולת כיון ומעינות [כלומר: מסורות ממנו "נסתמו כאשר הנה
להמשיך יכול אינו אזי ישראל].החכמה", מנהיג יהושע יהי' ולהבא שמכאן ובהכרח בנ"י, את להנהיג

להבין:‚. וצריך
מרמז א) שבה "וגו'", תיבת גם ― וכת"י דפוסים כמה (ולפי משה" "וילך התיבות את רש"י מעתיק מדוע

ולבוא"? לצאת עוד אוכל "לא בתיבות לפירושו שייכים אינם שלכאורה שלאח"ז), התיבות את

המפרשים ב) וה'14קושיית ולבוא לצאת עוד אוכל "לא מ"ש  תחילה ומפרש הכתוב סדר משנה שרש"י ―
מ"ש מפרש ואח"כ אלי", היום"?!f"ptlאמר  "אנכי

אינו ג) השני הפירוש שגם לאידך, וכן כו'"; "ד"א ומוסיף הראשון, בפירוש מסתפק לא שרש"י הטעם מהו
בו  שיש בגלל ורק הראשון, הפירוש הוא העיקרי הפירוש ואדרבה, הראשון, בפירוש צורך יש ולכן מספיק,

השני. בפירוש גם צורך יש קושי,

בפשו  מובנים להיות צריכים רש"י בפירוש הענינים פרטי שכל כמ"פ דוקא.וכמדובר מקרא של טו

בזה:„. הביאור לומר ויש
שזוהי  ― ולבוא" לצאת עוד אוכל "לא רבינו משה אומר לאח"ז ומיד משה", "וילך נאמר הפרשה בהתחלת

הלך?! איך ולבוא, לצאת יכול הי' לא אם שהרי ובי', מיני' סתירה

זאת  ועושה ישראל"), כל אל גו' "וידבר לאח"ז (כמ"ש בנ"י לכל ומדבר הולך רבינו משה עצמך: והגע
להספיק כדי נפלאה, הפרשה;בזריזות שבהמשך  לבנ"י  הדיבור ביום : בו לעשות שהוצרך  הענינים כל כתיבת את 

[ומה  השבטים י"ב כל את גו'" משה ברך אשר הברכה "וזאת האזינו; פרשת השבטים; לי"ב ונתינתה התורה
נעשים היו ― תורה דברי ובפרט ― רבינו משה של עניניו שכל לומר שמסתבר עם meiaגם וביחד דוקא].

ולבוא"?! לצאת עוד אוכל "לא רבינו משה אומר זה

לצאת עוד אוכל "לא משה", "וילך התיבות את מעתיק שרש"י של וזהו בפשוטו הקושי שזהו ― ולבוא"
בפירושו. לתרץ רש"י שבא מקרא

"וגו'"‰. תיבת להוספת בנוגע וכת"י בדפוסים גירסאות שינויי יש גופא :15ובזה
אבל  לאו. אם "וגו'", כתוב אם נפק"מ למאי כזה; קטן לדיוק לב שמים שאינם כאלה שיש ― ובהקדמה

וכידוע  הדיוק, בתכלית הוא רש"י שפירוש שכיון היא, המור 16האמת צרור בספר שנעתק ע"י 17מה (ונתבאר
מקאזניץ  ישראל ר' פירושו 18הרה"צ על תעניות תרי"ג שהתענה רש"י וכדברי רש"י, פירוש מעלת לגודל בנוגע ( ָ

בדיוק. היא "וגו'" תיבת הוספת שגם מובן, הרי כו',

התיבות  אם ― הוא "וגו'" תיבת שמוסיפים או משה" "וילך התיבות את רק מעתיקים אם החילוק ובנדו"ד,
המשך  מצד דוקא היא שהסתירה או ולבוא", לצאת עוד אוכל "לא למ"ש בסתירה הם כשלעצמם משה" "וילך

"וגו'": בתיבת המרומז הפסוק

משנ"ת  הכתוב 19ובהקדם יציאה 20בפירוש (א) "תצא": בתיבת פירושים ב' לפרש שיש למלחמה", תצא "כי
"וילך": בתיבת אלו פירושים ב' לפרש יש וכמו"כ הרוח. למצב ביחס יציאה (ב) הפשוט), (כפירוש למקום ביחס

אחר. רוח למצב (ב) אחר, למקום (א)

" בפסוק לישמעאלים"eklולדוגמא: למקום 21ונמכרנו כפשוטה, להליכה היא שהכוונה לפרש אפשר אי ―
גו'" באה ישמעאלים אורחת והנה ויראו עיניהם ש"וישאו דכיון אחר;22אחר, למקום לילך הוצרכו לא הרי ,

אחר, באופן יוסף עם להתנהג חשבו עתה שעד שכיון היינו, הרוח, למצב ביחס "לכו" תיבת לפרש ובהכרח
" יהודה להם אמר כו'.eklלכן ההנהגה יחס את נשנה הבה גו'": ונמכרנו
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התורה , ע "י היא  לבנ"י בהשפעה  ישראל רועה  שפעולת כיון ומעינות [כלומר: מסורות ממנו "נסתמו כאשר הנה
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בו  שיש בגלל ורק הראשון, הפירוש הוא העיקרי הפירוש ואדרבה, הראשון, בפירוש צורך יש ולכן מספיק,
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ולבוא"?! לצאת עוד אוכל "לא רבינו משה אומר זה
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וכידוע  הדיוק, בתכלית הוא רש"י שפירוש שכיון היא, המור 16האמת צרור בספר שנעתק ע"י 17מה (ונתבאר
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בדיוק. היא "וגו'" תיבת הוספת שגם מובן, הרי כו',
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לוי" מבית איש "וילך בפסוק לפרש יש במצב 23ועד"ז להליכה אלא כפשוטה, להליכה הכוונה שאין ―
כו'. הרוח

ביחס אלא) למקום, ביחס (לא היא זו שהליכה נפרש אם ― משה" "וילך לפסוק gexdובנוגע avnl הרי ,
ולבוא". לצאת עוד אוכל "לא ממ"ש קושיא ליתא מעיקרא

ביחס הוא מקרא של בפשוטו "וילך" פירוש כלל שבדרך כיון לפרש mewnlאבל, אפשרות אין כאשר (ורק
בלית הנה במקום, להליכה התיבו שהכוונה הרי הרוח), למצב ביחס להליכה שהכוונה לפרש מוכרחים ת ברירה

למקום) ביחס "וילך", בתיבת הרגיל הפירוש (לפי משה" בסתירה mnvrlyk"וילך הם "וגו'") תיבת הוספת (ללא
משה". "וילך התיבות את רק מעתיק שרש"י גירסאות יש ולכן, ולבוא". לצאת עוד אוכל "לא לאח"ז למ"ש

בסתירה  אינם כשלעצמם משה" "וילך התיבות לדעתם, כי, "וגו'", תיבת גם שמוסיפים גירסאות יש אבל
למצב  ביחס להליכה היא שהכוונה ולפרש לדחוק יכולים שהרי ולבוא", לצאת עוד אוכל "לא לאח"ז למ"ש
שינוי  הי' שלא מוכח שמזה ישראל", כל אל גו' "וידבר ― "וגו'" ― הכתוב מהמשך היא הסתירה אלא הרוח;

בפ' גם שהרי הרוח, למצב הרוח ביחס מצב של שינוי כאן שאין כך, ישראל, כל אל רבינו משה דיבר נצבים
וכיו"ב, אחרת הכנה שדורש לרבים, לדיבור ליחיד דיבור ביחס בין כלל) בדרך (כמו משה" "וילך לפרש ובהכרח

כל אל שהלך ולבוא".למקום, לצאת עוד אוכל "לא לאח"ז למ"ש בסתירה זה הרי וא"כ, ישראל,

.Â:רש"י מפרש זה ועל
גו' משה ש"וילך אף ― ולבוא" לצאת עוד אוכל "לא באמרו משה שכוונת כלומר, כחו", שתשש "יכול
לעשות  יכול אינו אבל וכו', ומדבר הולך הוא שאכן היא, ― כנ"ל כו', ובזריזות גו'", ישראל כל אל וידבר

כחו, שתשש כיון לכן), מקודם שהי' ומצב המעמד ערך לפי ולבוא" לצאת עוד אוכל ("לא כמקודם זאת

מ"ש  וע"ד כלל. וחלישות שינוי שום אצלו הי' שלא והיינו, ליחו", נס ולא עינו כהתה לא לומר "תלמוד
הנגע" "כהה ממראיתו"24בנגעים "הוכהה נשתנה 25, שלא היינו עינו" כהתה ש"לא מובן ומזה טהור. ה"ה שאז ,

לצאת  עוד אוכל "לא באמרו שכוונתו לומר אפשר אי ובמילא ליחו". נס ל"לא בנוגע גם מובן ומזה כלל,
כחו". "שתשש היא ולבוא"

רשאי, "איני ― אלא וכו', ולדבר לילך כחו במלוא הי' שהרי בגשמיות, לא ― אוכל" לא מהו "אלא
כמ"ש  מלך, הי ' שמשה דאף הקב"ה, [ע"י הרשות ממני ה'26שניטלה אלא ע"ג "אין הרי מלך", בישורון "ויהי

אתי 27אלקיו" ועפ"ז ליהושע". וניתנה בנ"י] את להנהיג הרשות ממנו נטל שהקב"ה כיון רשאי, אינו ולכן ,
ולבוא". לצאת עוד אוכל "לא הכתוב להמשך משה" "וילך בין כלל סתירה שאין שפיר

הציווי  לולי גם דלכאורה, ― הזה" הירדן את תעבור לא אלי אמר "וה' הכתוב: המשך לפרש רש"י וממשיך
ישראל? את להנהיג הרשות ממנו שניטלה כיון ולבוא, לצאת עוד יכול הי' לא הזה", הירדן את תעבור "לא

ולבוא, לצאת עוד אוכל לא פירוש "זהו ―itl:"אלי אמר שה'

ש" ― רש"י אומר ― לפרש מוכרחני הרגיל, ע "ד הכתובים סגנון זה שאין פירוש eאף הוא גו'" אמר  ה'
שה' "לפי הוא הדבר וסיבת שטעם משה"), "וילך למ"ש הסתירה (לתרץ ולבוא" לצאת עוד אוכל "לא למ"ש
וניתנה  הרשות ממני שניטלה והיינו, לפניך", עובר הוא יהושע גו' הזה הירדן את תעבור "לא ― אלי" אמר

ליהושע.

.Ê:"היום" תיבת גם לפרש רש"י צריך ועפ"ז
גו'" ויראתך פחדך תת אחל הזה "היום כמו היום, תיבת בכתוב כמ"פ שמצינו ― נתתי 28ובהקדמה "ראה ,

היום" שרש"י 29לפניך לאחרי אבל בפירוש. צורך הי' לא כאן וגם מאומה. לפרש צריך אינו ורש"י וכיו"ב, ,
הרשות  ממני שניטלה רשאי, "איני אלא) כחו", "שתשש (לא פירושו ולבוא" לצאת עוד אוכל ש"לא מפרש

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

א.23) ב, שמות
ו.24) יג, תזריע
עה"פ.25) פרש"י
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נוגע  מה הקב"ה, ע"י הרשות נטילת מצד הוא שהטעם כיון השאלה: נשאלת ― כו' אלי אמר שה' לפי כו'",
ענין "היום"?onfdכאן ,

אלא  אינה הסיבה כל אם כי, למות, זמנו שהגיע לפי היא הרשות ממנו שניטלה לכך שהסיבה לומר ואין
וכפי  ולבוא, לצאת להמשיך שיוכל כדי ושנים ימים לו להוסיף הקב"ה של ביכלתו הרי למות, זמנו שהגיע לפי

שנה  עשרה חמש לו שהוסיפו בחזקיהו .30שמצינו

אמות", זה ביום נולדתי זה ביום ושנותי, ימי מלאו "היום "היום", תיבת רש"י מפרש שמפרש ixg`lולכן
הוא  הדברים שפירוש להורות ― הכתוב סדר היפך גו'", אלי אמר וה' ולבוא לצאת עוד אוכל "לא התיבות

הוא ושנותי" ימי מלאו vei`ש"היום lret לצאת עוד אוכל "לא הפוך: בסדר נאמר כאילו זה והרי סיבה, ולא ,
ושנותי". ימי מלאו "היום ולכן כו'", אלי אמר שה' לפי ולבוא

הפירוש  לפי דלכאורה, ― הזה" הירדן את תעבור לא אלי אמר "וה' לומר משה שהוצרך מה מובן ועפ"ז
הוא ושנותי" ימי מלאו ש"היום הירדן daiqהפשוט את לעבור יוכל שלא מאליו מובן הרי יוצא), פועל (ולא

הירדן  את תעבור לא אלי אמר "וה' להוסיף משה הוצרך מה ולשם גוף), ללא נשמה של ומצב במעמד (בהיותו
. הזה הירדן את תעבור לא אלי אמר ש"וה' האמור, ע"פ הוא הביאור אלא ― לפניך הזה"? עובר הוא יהושע .

וניתנה  הרשות ממני "שניטלה ולבוא", לצאת עוד אוכל ש"לא לכך אלי") אמר שה' ("לפי הסיבה היא גו'"
vei`ליהושע", lretde להוסיף יכול הקב"ה הי' הנ"ל, סיבה לולי (משא"כ ושנותי" ימי מלאו ש"היום ― מזה

כנ"ל). לחזקיהו, כמו ושנים, ימים לו

.Á לא היום אנכי שנה ועשרים מאה "בן הכתוב: לסדר מתאים שאינו ― הוא זה בפירוש הקושי אמנם,
אלי", אמר "וה' לפני נאמר יוצא, הפועל שזהו ש"היום", היינו, גו'", אלי אמר וה' ולבוא לצאת עוד אוכל

הס  יבה.שזוהי
החכמה". ומעינות מסורות ממנו שנסתמו מלמד תורה, בדברי ולבוא לצאת "ד"א רש"י: מוסיף ולכן

בענין (לא קאי ולבוא" לצאת עוד אוכל ש"לא הפירוש שלפי ―ומובן, תורה בדברי אלא) בנ"י, הנהגת
הפסוק: בכללות הפירוש משתנה

"א) (לא הוא גו'" אלי אמר ולבואyexit"וה' לצאת עוד אוכל אלא)itlלא הא', כבפירוש אלי", אמר שה'
envr ipta oipr יוכל לא ולהבא שמכאן ישראל, רועה של הענינים לשני בנוגע לבנ"י מדבר רבינו שמשה והיינו, ,

לארץ  בנ"י את להביא (ב) תורה", בדברי ולבוא, לצאת עוד אוכל "לא ― לבנ"י תורה ללמד (א) לעשותם:
את  ינהל והוא גו'", לפניך עובר הוא "יהושע ולכן הזה", הירדן את תעבור לא אלי אמר "וה' ― ישראל

כו'. המלכים ל"א עם המלחמה

(ואין ב) וכיו"ב גו'" ויראתך פחדך תת אחל הזה "היום בפסוק כמו בפשטות, הוא "היום" תיבת פירוש
― הא') כבפירוש כו'", ושנותי ימי מלאו "היום לדייק adle`צורך o`kny.'כו יהושע ע"י ההנהגה סדר יתחיל

הן  ההנהגה סדר ישתנה ולהבא ומכאן היום", אנכי שנה ועשרים מאה "בן הכתוב: סדר שפיר אתי ועפ"ז
― ישראל לארץ לכניסה בנוגע והן תורה", "בדברי ולבוא", לצאת עוד אוכל "לא ― התורה ללימוד בנוגע

הזה". הירדן את תעבור לא אלי אמר "וה'

.Ë ולכן) מקרא של מפשוטו יותר רחוק הוא תורה", בדברי ולבוא לצאת עוד אוכל "לא הפירוש ואעפ"כ,
כי: שני), כפירוש רק הובא

ה' "יפקוד משה לבקשת בנוגע רש"י שפירש כפי למלחמה, בנוגע הוא ולבוא" ב"לצאת הפשוט הפירוש
ה  על איש לפניהם"גו' יבוא ואשר לפניהם יצא אשר .31עדה האומות מלכי כדרך "לא בבתיהם , יושבים שהיו .

. ועוג בסיחון שנלחמתי אני שעשיתי כדרך אלא למלחמה, חיילותיהם את אומר ומשלחין הוא בדוד וכן כי 32.
או  לימוד הוא הרגיל הלשון הרי תורה, לדברי בנוגע ואילו בראש"; ונכנס בראש  יוצא לפניהם, ובא יוצא הוא

ולבוא". "לצאת ולא וכיו"ב, שינון
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נוגע  מה הקב"ה, ע"י הרשות נטילת מצד הוא שהטעם כיון השאלה: נשאלת ― כו' אלי אמר שה' לפי כו'",
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שנה  עשרה חמש לו שהוסיפו בחזקיהו .30שמצינו

אמות", זה ביום נולדתי זה ביום ושנותי, ימי מלאו "היום "היום", תיבת רש"י מפרש שמפרש ixg`lולכן
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ושנותי". ימי מלאו "היום ולכן כו'", אלי אמר שה' לפי ולבוא
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הוא ושנותי" ימי מלאו ש"היום הירדן daiqהפשוט את לעבור יוכל שלא מאליו מובן הרי יוצא), פועל (ולא

הירדן  את תעבור לא אלי אמר "וה' להוסיף משה הוצרך מה ולשם גוף), ללא נשמה של ומצב במעמד (בהיותו
. הזה הירדן את תעבור לא אלי אמר ש"וה' האמור, ע"פ הוא הביאור אלא ― לפניך הזה"? עובר הוא יהושע .

וניתנה  הרשות ממני "שניטלה ולבוא", לצאת עוד אוכל ש"לא לכך אלי") אמר שה' ("לפי הסיבה היא גו'"
vei`ליהושע", lretde להוסיף יכול הקב"ה הי' הנ"ל, סיבה לולי (משא"כ ושנותי" ימי מלאו ש"היום ― מזה

כנ"ל). לחזקיהו, כמו ושנים, ימים לו

.Á לא היום אנכי שנה ועשרים מאה "בן הכתוב: לסדר מתאים שאינו ― הוא זה בפירוש הקושי אמנם,
אלי", אמר "וה' לפני נאמר יוצא, הפועל שזהו ש"היום", היינו, גו'", אלי אמר וה' ולבוא לצאת עוד אוכל

הס  יבה.שזוהי
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בענין (לא קאי ולבוא" לצאת עוד אוכל ש"לא הפירוש שלפי ―ומובן, תורה בדברי אלא) בנ"י, הנהגת
הפסוק: בכללות הפירוש משתנה
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― ישראל לארץ לכניסה בנוגע והן תורה", "בדברי ולבוא", לצאת עוד אוכל "לא ― התורה ללימוד בנוגע

הזה". הירדן את תעבור לא אלי אמר "וה'

.Ë ולכן) מקרא של מפשוטו יותר רחוק הוא תורה", בדברי ולבוא לצאת עוד אוכל "לא הפירוש ואעפ"כ,
כי: שני), כפירוש רק הובא

ה' "יפקוד משה לבקשת בנוגע רש"י שפירש כפי למלחמה, בנוגע הוא ולבוא" ב"לצאת הפשוט הפירוש
ה  על איש לפניהם"גו' יבוא ואשר לפניהם יצא אשר .31עדה האומות מלכי כדרך "לא בבתיהם , יושבים שהיו .

. ועוג בסיחון שנלחמתי אני שעשיתי כדרך אלא למלחמה, חיילותיהם את אומר ומשלחין הוא בדוד וכן כי 32.
או  לימוד הוא הרגיל הלשון הרי תורה, לדברי בנוגע ואילו בראש"; ונכנס בראש  יוצא לפניהם, ובא יוצא הוא

ולבוא". "לצאת ולא וכיו"ב, שינון
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לארץ  להכניסם בנ"י הנהגת על קאי ולבוא" לצאת עוד אוכל ש"לא הוא והעיקרי הראשון הפירוש ולכן
צורך  יש הכתובים, לסדר בנוגע הראשון שבפירוש הקושי בגלל ורק כו'; המלכים ל"א עם המלחמה את ולנהל

כנ"ל. השני, בפירוש גם

.È" הדיוק ― החכמה" ומעינות מסורות ממנו שנסתמו "מלמד רש"י בפירוש הביאור ממנו",enzqpyהמשך
" ורק כבר; לו שנתנו מה ממנו שנטלו שלמדים zexeqnולא הענינים על (נוסף פה בעל למשה שנמסרו ענינים ,"

לידרש" "שכתובה בכתב", "רובה בכלל שהם בהם, נדרשת שהתורה תושב"כ),33מהמדות עם ביחד וניתנו ,
dnkgdו" zepirn"34 גבול לו שאין דאורייתא פלפולא עצמן,35, התורה פרשיות עם קשורים שאינם ענינים שהם ,

כיון  ומ"מ, פרשיות. ג' עוד ― תורה עניני ריבוי לבנ"י משה אמר כן לאחרי שגם לכך בסתירה זה אין שלכן
כחמה" משה ש"פני ובפרט תורה". בדברי ולבוא לצאת עוד אוכל ש"לא סימן זה הי' מתורתו, חלק ,36שנסתם

שהגיע  הסימן וזהו אורו, ענין עצם שנפגע מורה משה של באורו השינוי עצם הרי שינוי , בה שאין שענינה
ד"פני  כלבנה"36הזמן דבר 37יהושע אפילו לשכוח שלא ליזהר צריך כמה עד מישראל, אחד לכל וההוראה .

מהותו  בעצם שנוגע הו"ע א' פרט שאפילו כיון תורה, מדברי אחד רגע לבטל או כ"ק 38אחד, ע"י הוגה ―
ואילך. 189 ע' חכ"ט בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר

***

.‡È.ישראל שובה ד"ה מאמר

***

.·È במאמר) לעיל להמדובר מו"ח 39בהמשך כ"ק שסיפר הסיפור גם ישנו העני, תפלת מעלת בענין (
מהר"ש 40אדמו"ר  אדמו"ר ע"י גו' יעטוף כי לעני תפלה ד"ה המאמר אמירת תרכ"ט 41אודות תשרי ו' ביום ,

בקישינוב. תשובה), ימי עשרת על חול" "יום לומר שאפשר כמה עד ― חול ביום אז (שהי'
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ובפרש"י.33) ע"ב ריש ס, גיטין
הדיוק 34) ― רש"י בפירוש מופלאים ענינים שיש רואים כאן וגם

חסידות dnkgdד"מעינות בדרושי כמבואר דעת), או בינה (ולא "
שה"ש  לקו"ת (ראה דוקא החכמה בכח הוא המעיין התגלות שראשית

ובכ"מ). ואילך. א לט,
גם 35) ויש קצבה, לו יש שנהר למעיין, נהר בין החילוק שזהו

ממנו  שישאבו וככל תמיד, נובע מעיין משא"כ כו', המכזבין נהרות
אומרים  שהיו הפתגם וכידוע כו'. מחדש ומתמלא לנבוע ממשיך ה"ה
ישפיע  ואז יותר, ממנו ("שעּפט") שאבו משפיע: כלפי להיחס בנוגע

כו'). כחו יתעלם ישפיע, לא אם (ואדרבה: יותר
כ.36) כז, פינחס פרש"י
ליהושע,37) וניתנה ממשה הרשות שניטלה לאחרי שגם ולהעיר,

מקבל  עניניו שכל כך, הרב, הוא ומשה התלמיד הוא יהושע עדיין הנה
היא  (התלמיד) יהושע של מציאותו שכל ועד דוקא, ממשה יהושע
זמן  "כל פרשתנו: בסיום רש"י ובלשון (הרב), משה של מציאותו

נראה הי' חי הואdynlשיהושע ואילך igכאילו סט"ז (כדלקמן "
מקבלת  החמה שקיעת לאחרי שגם ולבנה, בחמה וכמו בארוכה).
מ"שמש  המשל (סוסכ"ז) באגה"ק וכמבואר מהחמה, אור הלבנה
בהערות  הנסמן (ראה בתיקונים כדאיתא לארץ, מתחת לכוכבים המאיר
מתפשטת  פטירתו שאחר ע"ה רבינו משה על שם) לתניא ותיקונים
מתחת  המאיר שמש כמו נשמות, ריבוא לששים ודרא דרא בכל הארתו
בנ"י  הנהגת מסירת גם הנה ולכן, כוכבים". רבוא לששים לארץ

ע"י להיות הוצרכה epiaxליהושע dyn הקב"ה ע"י (ולא דוקא
בעצמו).
תשכ"ו 38) דר"ה ב' יום (שיחת משנת"ל ע"פ ― בזה להוסיף ויש

אדמו"ר  מדברי ((15 ע' חמ"ה התוועדויות ― מנחם (תורת ס"ג
ואילך) תלז ס"ע תרכ"ז סה"מ ― פ"ט תרכ"ח תקעו (ד"ה מהר"ש
א)), קב, (תהלים יעטוף" כי לעני ("תפלה העני תפלת מעלת בענין

וז"ל:
הרב  והקשה וכירח, כשמש מאירות ועינינו אומרים אנו "דהנה

עוד לומר שייך מה וא"כ כשמש, אומרים אנו שאם ז"ל, וכירח,המגיד
ואור כלל, לירח השמש ערוך אין לגמרי שהרי ובטל טפל הוא הירח

שאין  מה בירח מעלה שיש ז"ל, המגיד הרב ותירץ השמש. אור לגבי
מקודם, לה הי' שלא מה חדש אור מקבל שהירח לפי והיינו בשמש,

יות  תענוג בזה מלובש שאיןע"כ השמש באור משא"כ שינויים ר, בה
התענוג בה מאיר אין כו' אלא אינו כלל תמידי שתענוג לפי כ"כ,

ואמר שכשעניתענוג. רואים  שאנו ועשיר, מעני זה על משתכר משל
והיינו  מלכים, סגולת לו שיש ממלך יותר מזה מתענג זהובים, מאה
בתכלית  עני שהי' מקודם, לו הי' שלא חדש דבר אצלו שהוא לפי
יותר  כו' בזה מאד מתענג הוא מהעוני, כשיוצא ואח"כ העניות,
מזה  מתענג אינו אעפ"כ מזה, יותר הרבה יש שלעשיר שאף מהעשיר,
ועינינו  מבקשים שאנו וזהו תענוג. אינו תמידי שתענוג לפי כלל,
כלום, מגרמה לה שלית שירח לפי והיינו וכירח, כשמש מאירות

. גדול תענוג בזה מלובש השמש, אור כשמקבלת אנו ואח"כ ע"כ .
רבמבקשים אור בה שיש כשמש המעלות, ב' כו' ואין שיהי' בעצם

עליון  תענוג בזה שמלובש חדש אור שמקבלת וכירח כלל, שינויים בה
כו'".

איזה  ואבידת מחסרון לצער בנוגע גיסא, לאידך גם מובן ומזה
כמו  כ"כ גדול אינו שלו הצער הנה בצער, שרגיל כיון שהעני, דבר,

כו'. העשיר של צערו
אצל  גם אלא עשיר), (שמש, רבינו משה אצל רק לא הנה ואעפ"כ,
נוגע  להיות צריך עני), ירח, בבחי' שהוא מי (גם מישראל אחד כל

תורה. מדברי אחד דבר של חסרון גם מהותו בעצם
ואילך).39) 21 ע' חמ"ה התוועדויות ― מנחם (תורת ואילך פ"ג
אדמו"ר 40) התולדות בספר נעתק ואילך. מד ע' ח"ד שלו אג"ק

ואילך. 16 ע' מהר"ש
מקשר 41) שבו לעני, תפלה עה"פ הצ"צ של מהדרוש גם ולהעיר

א'שצא  ע' ר"ה דרושי אוה"ת (ראה נוספים ענינים כמה עם זה ענין
ואילך).

.e"kyz'd ,ixyz e"`e ,daey zay ,jlie t"y zgiy

זה  שמשום הוא והבכן והבחינות, הספירות הפרצופים בכל ומקבל משפיע ענין בביאור הי' המאמר תוכן
המשפיע. הוא והעשיר המקבל, הוא העני ומקבל, משפיע ענין להיותו ועשיר, עני אדם בציור גם להיות צריך

― טענה בקול כמדבר ― (באידיש) ואמר ― קולו קדושת הדרת  את מהר"ש אדמו"ר כ"ק הרים ― אבל
של  קומה בציור למטה, גם הנה לכן ומקבל, דמשפיע הענין להיות צריך העולמות שבכללות שכיון הדבר אמת

צריך מדוע טוען: העני אבל ומקבל, דמשפיע הענין להיות צריך המ ed`נש"י, היא להיות העני וטענת קבל.
צודקת. טענה

בבכי'. העם געה ― אדמו"ר כ"ק הוד מפי יוצאים הללו קודש דברי בהשמע לספר: וממשיך

האחרון. ביומי כזו בתמימות לבכות זוכה הייתי הלואי החסידים: א' ואמר 

"דעם  נ"ע): מהורש"ב אדמו"ר (כ"ק אביו לו שאמר מה לספר אדמו"ר מו"ח כ"ק ַטאטענס 42ומוסיף
לעד". חקוק ווערן דארפן חסידות זאגען בעת ווערטער ַַָָזשארגאן

והאישור  העני, להיות הוא צריך מדוע טוען שהעני מהר"ש, אדמו"ר של פתגמו אדמו"ר: מו"ח כ"ק ומסיים
לעשות  ועוז כח נותן זה וענין העינים, נגד תמיד לעמוד צריך ― צודקת טענה אכן היא העני שטענת שלו,

בפרט. מצוה ושומרי תורה ולבני בכלל, שאפשר מי לכל טוב אך  ולעשות ולחזור

.‚È. טוב אך "לעשות הדיוק ולבאר להוסיף איפכא ויש דלכאורה, ― בפרט" מצוה ושומרי תורה לבני .
בדעה" אלא עני "אין עני, בבחי' הוא תומ"צ שומר אינו שעדיין מי שהרי גדולה 43מסתברא, עליו והרחמנות ,

יותר?!
(במאמר  משנת"ל ע"פ נחלתו"44ויובן לשארית פשע על ועובר  עון נושא כמוך אֿל "מי בענין "למי 45) ,

כשיריים" עצמו דוקא.46שמשים הראוי למקום שיומשכו באופן להיות צריכה מדה"ר י"ג שהמשכת ,

צדיקים" כולם ("עמך "צדיקים כי, שאפשר, מי לכל להיות צריכה הטוב עשיית בנדו"ד: דומין 47ועד"ז (
(וכמשנת"ל 48לבוראן" כו' תנאי ללא לכל, משפיע הקב"ה והרי את 49, לומר הטוב גורל על ידי "הנחת בענין

לך" קח שעשיית 50זה כדי אלא כו'); המוכן מן הכל ונותן הקב"ה משפיע ישראל של עבודתם לפני שעוד ,
שיהי' עליו לפעול להשתדל צריך ההשפעה, עם בבד בד הנה הראוי, למקום השפעה של באופן תהי' הטוב

תומ"צ. שומר

.„È כל את כולה השנה כל על להמשיך כדי בפועל במעשה שתבוא טובה החלטה להיות צריכה זה ובענין
בר"ה, שנמשכו הענינים

המיצר"51וכמשנת"ל ― "מן הקריאה ע"י שנעשה במרחב" ד"ענני וכמארז"ל 52שהענין שרשה 53, שנה "כל
שופר  תקיעת לאחרי מיד נעשה זה הרי בסופה", מתעשרת ―54בתחילתה

הר"ן  בדרשות המבואר שדברי 55ע"פ להבטיח כדי בגשמיות פעולה איזו לעשות שהוצרכו לנביאים, בנוגע
נביאים  בני הן נביאים אין "אם אשר, בנ"י, לכל בנוגע גם ועד"ז העולם. במציאות ממש בפועל יומשכו הנבואה

וכו'"56הן" לבן זוכה "האב והרי ,57.

.ÂË(:אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק
כל  הנה שבוע, בכל תורה כמו בלקוטי הפרשה לימוד את הבדלה) קודם לסיים שבדעתם (או שסיימו אלו

"לחיים" עתה יאמרו ―58.
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החסידות,=42) אמירת באמצע אאמו"ר של באידיש המילים
לעד. חקוקים להיות צריכים

סע"א.43) סח, כתובות וראה רע"א. מא, נדרים
ואילך).44) 19 ס"ע חמ"ה התוועדויות ― מנחם (תורת פ"ב
יח.45) ז, מיכה
ע"ב.46) ריש יז, ר"ה
חלק.47) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
ועוד.48) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר
התוועדויות 49) ― מנחם (תורת ס"ה תשכ"ו דר"ה ב' יום שיחת

וש"נ. .(16 ע' חמ"ה
נצבים.50) ס"פ פרש"י

(51― מנחם (תורת השנה דראש ב' דיום המיצר מן סד"ה
.(12 ע' חמ"ה התוועדויות

ה.52) קיח, תהלים
ע"ב.53) ריש טז, ר"ה
תכא.54) ע ' שט. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי סז. ע' לוי"צ תורת ראה

וש"נ. ואילך. 64 ס"ע ח"א תנש"א התוועדויות גם וראה
לך 55) הרקאנטי על לבוש ו. יב, לך לך רמב"ן וראה ב'. דרוש
שם. לך
א.56) סו, פסחים ― חז"ל לשון
מ"ט.57) פ"ב עדיות
וש"נ.58) .265 ע ' ריש  חמ"ד התוועדויות  ― מנחם תורת  גם  ראה



כי .e"kyz'd ,ixyz e"`e ,daey zay ,jlie t"y zgiy

זה  שמשום הוא והבכן והבחינות, הספירות הפרצופים בכל ומקבל משפיע ענין בביאור הי' המאמר תוכן
המשפיע. הוא והעשיר המקבל, הוא העני ומקבל, משפיע ענין להיותו ועשיר, עני אדם בציור גם להיות צריך

― טענה בקול כמדבר ― (באידיש) ואמר ― קולו קדושת הדרת  את מהר"ש אדמו"ר כ"ק הרים ― אבל
של  קומה בציור למטה, גם הנה לכן ומקבל, דמשפיע הענין להיות צריך העולמות שבכללות שכיון הדבר אמת

צריך מדוע טוען: העני אבל ומקבל, דמשפיע הענין להיות צריך המ ed`נש"י, היא להיות העני וטענת קבל.
צודקת. טענה

בבכי'. העם געה ― אדמו"ר כ"ק הוד מפי יוצאים הללו קודש דברי בהשמע לספר: וממשיך

האחרון. ביומי כזו בתמימות לבכות זוכה הייתי הלואי החסידים: א' ואמר 

"דעם  נ"ע): מהורש"ב אדמו"ר (כ"ק אביו לו שאמר מה לספר אדמו"ר מו"ח כ"ק ַטאטענס 42ומוסיף
לעד". חקוק ווערן דארפן חסידות זאגען בעת ווערטער ַַָָזשארגאן

והאישור  העני, להיות הוא צריך מדוע טוען שהעני מהר"ש, אדמו"ר של פתגמו אדמו"ר: מו"ח כ"ק ומסיים
לעשות  ועוז כח נותן זה וענין העינים, נגד תמיד לעמוד צריך ― צודקת טענה אכן היא העני שטענת שלו,

בפרט. מצוה ושומרי תורה ולבני בכלל, שאפשר מי לכל טוב אך  ולעשות ולחזור

.‚È. טוב אך "לעשות הדיוק ולבאר להוסיף איפכא ויש דלכאורה, ― בפרט" מצוה ושומרי תורה לבני .
בדעה" אלא עני "אין עני, בבחי' הוא תומ"צ שומר אינו שעדיין מי שהרי גדולה 43מסתברא, עליו והרחמנות ,

יותר?!
(במאמר  משנת"ל ע"פ נחלתו"44ויובן לשארית פשע על ועובר  עון נושא כמוך אֿל "מי בענין "למי 45) ,

כשיריים" עצמו דוקא.46שמשים הראוי למקום שיומשכו באופן להיות צריכה מדה"ר י"ג שהמשכת ,

צדיקים" כולם ("עמך "צדיקים כי, שאפשר, מי לכל להיות צריכה הטוב עשיית בנדו"ד: דומין 47ועד"ז (
(וכמשנת"ל 48לבוראן" כו' תנאי ללא לכל, משפיע הקב"ה והרי את 49, לומר הטוב גורל על ידי "הנחת בענין

לך" קח שעשיית 50זה כדי אלא כו'); המוכן מן הכל ונותן הקב"ה משפיע ישראל של עבודתם לפני שעוד ,
שיהי' עליו לפעול להשתדל צריך ההשפעה, עם בבד בד הנה הראוי, למקום השפעה של באופן תהי' הטוב

תומ"צ. שומר

.„È כל את כולה השנה כל על להמשיך כדי בפועל במעשה שתבוא טובה החלטה להיות צריכה זה ובענין
בר"ה, שנמשכו הענינים

המיצר"51וכמשנת"ל ― "מן הקריאה ע"י שנעשה במרחב" ד"ענני וכמארז"ל 52שהענין שרשה 53, שנה "כל
שופר  תקיעת לאחרי מיד נעשה זה הרי בסופה", מתעשרת ―54בתחילתה

הר"ן  בדרשות המבואר שדברי 55ע"פ להבטיח כדי בגשמיות פעולה איזו לעשות שהוצרכו לנביאים, בנוגע
נביאים  בני הן נביאים אין "אם אשר, בנ"י, לכל בנוגע גם ועד"ז העולם. במציאות ממש בפועל יומשכו הנבואה

וכו'"56הן" לבן זוכה "האב והרי ,57.

.ÂË(:אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק
כל  הנה שבוע, בכל תורה כמו בלקוטי הפרשה לימוד את הבדלה) קודם לסיים שבדעתם (או שסיימו אלו

"לחיים" עתה יאמרו ―58.
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החסידות,=42) אמירת באמצע אאמו"ר של באידיש המילים
לעד. חקוקים להיות צריכים

סע"א.43) סח, כתובות וראה רע"א. מא, נדרים
ואילך).44) 19 ס"ע חמ"ה התוועדויות ― מנחם (תורת פ"ב
יח.45) ז, מיכה
ע"ב.46) ריש יז, ר"ה
חלק.47) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
ועוד.48) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר
התוועדויות 49) ― מנחם (תורת ס"ה תשכ"ו דר"ה ב' יום שיחת

וש"נ. .(16 ע' חמ"ה
נצבים.50) ס"פ פרש"י

(51― מנחם (תורת השנה דראש ב' דיום המיצר מן סד"ה
.(12 ע' חמ"ה התוועדויות

ה.52) קיח, תהלים
ע"ב.53) ריש טז, ר"ה
תכא.54) ע ' שט. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי סז. ע' לוי"צ תורת ראה

וש"נ. ואילך. 64 ס"ע ח"א תנש"א התוועדויות גם וראה
לך 55) הרקאנטי על לבוש ו. יב, לך לך רמב"ן וראה ב'. דרוש
שם. לך
א.56) סו, פסחים ― חז"ל לשון
מ"ט.57) פ"ב עדיות
וש"נ.58) .265 ע ' ריש  חמ"ד התוועדויות  ― מנחם תורת  גם  ראה



e"kyz'd.כב ,ixyz e"`e ,daey zay ,jlie t"y zgiy

היעוד  לקיום ועד כו', התורה פרד"ס בכל אצלם יתוסף שעי"ז מתורתך".59ויה"ר נפלאות ואביטה עיני "גל

***

.ÊË פרשתנו רש"י:60בסיום שואל ― תשחיתון" השחת כי מותי אחרי ידעתי "כי רבינו משה לדברי בנוגע ,
שנאמר  השחיתו, לא יהושע ימות כל שתלמידו 61"והרי "מכאן ומתרץ, יהושע", ימי כל ה' את ישראל ויעבוד

"אחרי מ"ש וא"כ, חי". הוא כאילו למשה נראה הי' חי שיהושע זמן כל כגופו, עליו חביב אדם כי izenשל
יהושע. למיתת אלא) משה, למיתת (לא היא בזה הכוונה הנה תשחיתון", השחת

להבין: וצריך

שלפנ"ז א) בפסוק כבר נזכרה ― משה מיתת אחרי הבלתיֿרצוי' היום 62ההנהגה עמכם חי בעודני "הן :
כי ואף ה' עם הייתם izenממרים ixg`'ה את ישראל "ויעבוד ממ"ש השאלה כבר מתעוררת זה שבפסוק כך ,"

פרשתנו? שבסיום מותי" "אחרי לפסוק עד מאומה, רש"י פירש לא ואעפ"כ, יהושע", ימי כל

"ב) ― לפנ"ז עוד נזכר הענין תוכן מזה: `jizeaיתירה mr akey jpd נכר אלהי אחרי וזנה הזה העם וקם
גו'" עבודה 63הארץ אודות מדובר שבו מיוחד חומר ישנו פרשתנו שבסיום שבפסוק לתרץ שאין מובן [ומזה

נא  שלפנ"ז בפסוק גם שהרי תירוצו זרה, יועיל לא זה ובפסוק דע"ז], שזהו"ע הארץ", נכר אלהי אחרי "וזנה מר
כי: מותי", "אחרי שבפסוק רש"י של

למשה נראה הי' חי שיהושע זמן ש"כל לתרץ אפשר המיתה, לענין בנוגע igבשלמא `ed eli`k וע"ד) "
מת 64מארז"ל  לא אבינו ממארז"ל .65"יעקב גם ולהעיר בחיים", הוא אף בחיים זרעו מה שאומרים 66. ת"ח "כל

שיאמרו  יה"ר רבש"ע הקב"ה לפני דוד "אמר שלכן בקבר ", דובבות שפתותיו הזה בעולם מפיו שמועה דבר
חי" אני כאילו בקבר נעות שפתי "שיהיו בעוה"ז", מפי  שמועה קאי 67דבר מותי" "אחרי שמ"ש אפ"ל ולכן ,(

יהושע; מיתת על

הגמרא  ובלשון שבמציאות, דבר זה הרי ― אבותיך" עם ל"שוכב בנוגע .64אבל בכדי "וכי חנטייא : חנטו .
ממ"ש  השאלה וא"כ, אבותיו, עם משה שכב לא יהושע מיתת שעד לומר אפשר שאי כך, קברייא", וקברו

בתקפה. יהושע", ימי כל ה' את ישראל "ויעבוד

תורתג) שהיא שהתורה יתכן בפועל `znאיך שהי' ― תשחיתון" ד"השחת ומצב המעמד אודות כותבת
מות "אחריryediלאחרי ―izen) "dync'הי חי שיהושע זמן ש"כל בגלל רק ,(dynl d`xp;"חי הוא כאילו

"אחרי  כותבת אמת שתורת יתכן איך יהושע", ימי "כל משה, מות אחרי בנ"י חטאו לא ממש שבפועל כיון
. בגללמותי רק תשחיתון" השחת .oeincd?רבינו משה של

.ÊÈ:בזה הביאור לומר ויש
בגלל  ― הוא פרשתנו בסיום רק היא יהושע" ימי כל ה' את ישראל "ויעבוד ממ"ש רש"י ששאלת הטעם

תשחיתון": "השחת הלשון דיוק

גו'" עצה את תשחית "לא כמו הוא השחתה לשון משרשו 68משמעות העץ את לעקור שאסור דהיינו, ,
אין  אחרת, לתועלת בו משתמשים כאשר (שהרי כלל תועלת ממנו תהי' ולא מציאותו שתאבד באופן ומקורו,

השחתה  נקרא ).69זה

שאין  באופן ושרשו, ממקורו ח"ו לגמרי עקירה של באופן הוא תשחיתון" ד"השחת שהענין מובן, ומזה
דוקא. זרה בעבודה שייך זה שענין ― לקדמותו המצב את להחזיר אפשרות

תשחיתון", ד"השחת ומצב מעמד יהי' משה מות שלאחרי לומר אפשר איך השאלה: נשאלת זה בפסוק ולכן,
יהושע"?! ימי כל ה' את ישראל ויעבוד שנאמר השחיתו, לא יהושע ימות כל "והרי
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טז.63) שם,
ב.64) ה, תענית

ויחי65) בפרש"י לג.הובא מט,
וש"נ.66) רע"א. צז, יבמות
שם.67) פרש"י
יט.68) כ, שופטים פ'
תשחית69) בל ערך תלמודית אנציק' וש"נ.ראה שלו). ע' ג (כרך

.e"kyz'd ,ixyz e"`e ,daey zay ,jlie t"y zgiy

לשוב  יכולים שחטאו, למרות הרי זרה, בעבודה קאי שלא כיון ― ה'" עם הייתם "ממרים בפסוק משא"כ
ה'". את ישראל "ויעבוד לומר אפשר שעדיין כך, בתשובה,

" רק נאמר כאן הרי ― כנ"ל) ע"ז, של (שזהו"ע הארץ" נכר אלהי אחרי וזנה הזה העם "וקם ",dpfeומ"ש
מ"ש  ע"ד רק אלא בפועל, מעשה של ענין זה אתם70שאין אשר עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו mipef"ולא

והיינו, חומד", והלב רואה "העין רש"י: כפירוש רקאחריהם", ציצית,שיש מצות ניתנה זה ועל בלבו, תאוה
ובמילא גו'", תתורו "לא אזי גו'" וזכרתם אותו ש"ראיתם eai`שעי"ז `l.ממש בפועל חטא לידי

(לא  בפועל מעשה של ענין אודות (א) מדובר שבו פרשתנו, שבסיום תשחיתון" השחת "כי  בפסוק רק ולכן,
― גו'") "ממרים רק (לא ומקורו משרשו לגמרי שנעקר השחתה, של ובאופן (ב) גו'"), "וזנה הלב, תאוות רק

יהושע". ימי כל ה' את ישראל ויעבוד שנאמר השחיתו, לא יהושע ימות כל "והרי השאלה: מתעוררת

.ÁÈ כאילו למשה נראה הי' חי שיהושע זמן כל כגופו, עליו חביב אדם של שתלמידו "מכאן רש"י, ומתרץ
מות  "אחרי לומר רבינו משה יכול ולכן חי", .iהוא מיתת(דמשה) שלאחרי הזמן על תשחיתון" השחת .ryedi:

שהתלמיד  זמן שכל ― אמת תורת ע"פ ― היא האמת הרי כגופו", עליו חביב אדם של ש"תלמידו כיון
"הי' שאכן הוא והחידוש הרב; גם חי dynlחי, d`xp'הי משה שאצל היינו, חי", הוא ybxpeכאילו d`xp האמת

חי". הוא "כאילו אמיתי) שאינו דבר  לו נדמה שהי' ח"ו, להיפך (ולא

אומרים שאודותיו ― ליעקב בנוגע גם חידוש הוא l"fgוזהו אף בחיים זרעו מה מת, לא אבינו ש"יעקב
מותי" "אחרי אמר בעצמו משה הנה ― למשה בנוגע ואילו זאת; יאמר בעצמו שיעקב מצינו לא אבל בחיים",

חי שיהושע זמן ש"כל כיון ליהושע, dynlביחס d`xp 'id."חי הוא כאילו

. "תלמידו ― בגופו גם אלא קמ"ל), (דמאי בנשמתו חי שהוא רק לא ― גופא עליוובזה חביב .etebk"
דייקא.

הנביאים  שאר מנבואת יותר נעלית בדרגא היתה שנבואתו משה, לנבואת בנוגע שמצינו ואעפ"כ,71וע"ד ,
. בדעתו כח כו'""הי' שלם עומדו על עומד והוא הנבואה דברי להבין מבלבל,72. הי' לא הגשמי שהגוף והיינו, ,

הנשמה. כמו ומצב מעמד באותו הי' אלא

.ËÈ:להבין צריך ועדיין
ה' את ישראל "ויעבוד הכתוב: בהמשך כמפורש ― ה' את לעבוד ישראל המשיכו יהושע מיתת לאחרי גם

יהושע ימי ryediכל ixg` mini ekix`d xy` mipwfd ini lke שאז חי שיהושע הזמן שנסתיים לאחרי שגם והיינו, ,"
השחיתו? לא מותי", ד"אחרי הזמן שזהו חי, הוא כאילו למשה נראה הי'

זל"ז): רש"י בדברי והשייכות הקשר רואים (וכאן במק"א רש"י דברי ע"פ ― בזה הביאור לומר ויש

הפסוק  על ראה, הירדן`ixg"73בפרשת העברת "אחר רש"י: מפרש השמש", מבוא wegxnlדרך d`lde daxd,
אחרי שנאמר מקום כל אחרי, לשון הפסוק bltenוזהו על לך, לך בפ' רש"י פירש וכן הדברים 74הוא". "אחר

מופלג". ― אחרי סמוך, ― אחר שנאמר מקום "כל האלה",

ד" הפירוש גם .`ixgועפ"ז, למרחוק והלאה "הרבה הוא היינו,מותי" מופלג", .ax onf jyn מיתת לאחרי
משה.

שהרי  ליתא, מעיקרא ― השחיתו") לא יהושע ימות כל ("והרי דידן בפסוק רש"י קושיית עפ"ז, ולכאורה,
יהושע. ימות כל גם לכלול יכול משה" מיתת לאחרי רב זמן "משך

. למרחוק והלאה "הרבה שגם נאמר אלא, שעליו להדבר שייכות לו שיש באופן להיות מוכרח מופלג" .
"ixg`" בפסוק וכמו ."ixg`שזהו השמש", מבוא ("הלא oniqדרך עיבל והר גריזים הר של מקומם היכן לידע

מערב" לצד הירדן מן "להלן גו'", השמש מבוא דרך אחרי הירדן בעבר אי 75המה מרחוק, שזהו למרות הרי ,(
סימן. בתור אפילו לשמש יכול אינו שאז ביותר, גדול בריחוק שיהי' אפשר
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שה"ש  לקו"ת א. לג, מקץ תו"א הז'. ביסוד חלק פ' סנהדרין פיהמ"ש
ובכ"מ. ב. כח,
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עה"פ.75) פרש"י
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לשוב  יכולים שחטאו, למרות הרי זרה, בעבודה קאי שלא כיון ― ה'" עם הייתם "ממרים בפסוק משא"כ
ה'". את ישראל "ויעבוד לומר אפשר שעדיין כך, בתשובה,

" רק נאמר כאן הרי ― כנ"ל) ע"ז, של (שזהו"ע הארץ" נכר אלהי אחרי וזנה הזה העם "וקם ",dpfeומ"ש
מ"ש  ע"ד רק אלא בפועל, מעשה של ענין זה אתם70שאין אשר עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו mipef"ולא

והיינו, חומד", והלב רואה "העין רש"י: כפירוש רקאחריהם", ציצית,שיש מצות ניתנה זה ועל בלבו, תאוה
ובמילא גו'", תתורו "לא אזי גו'" וזכרתם אותו ש"ראיתם eai`שעי"ז `l.ממש בפועל חטא לידי

(לא  בפועל מעשה של ענין אודות (א) מדובר שבו פרשתנו, שבסיום תשחיתון" השחת "כי  בפסוק רק ולכן,
― גו'") "ממרים רק (לא ומקורו משרשו לגמרי שנעקר השחתה, של ובאופן (ב) גו'"), "וזנה הלב, תאוות רק

יהושע". ימי כל ה' את ישראל ויעבוד שנאמר השחיתו, לא יהושע ימות כל "והרי השאלה: מתעוררת

.ÁÈ כאילו למשה נראה הי' חי שיהושע זמן כל כגופו, עליו חביב אדם של שתלמידו "מכאן רש"י, ומתרץ
מות  "אחרי לומר רבינו משה יכול ולכן חי", .iהוא מיתת(דמשה) שלאחרי הזמן על תשחיתון" השחת .ryedi:

שהתלמיד  זמן שכל ― אמת תורת ע"פ ― היא האמת הרי כגופו", עליו חביב אדם של ש"תלמידו כיון
"הי' שאכן הוא והחידוש הרב; גם חי dynlחי, d`xp'הי משה שאצל היינו, חי", הוא ybxpeכאילו d`xp האמת

חי". הוא "כאילו אמיתי) שאינו דבר  לו נדמה שהי' ח"ו, להיפך (ולא

אומרים שאודותיו ― ליעקב בנוגע גם חידוש הוא l"fgוזהו אף בחיים זרעו מה מת, לא אבינו ש"יעקב
מותי" "אחרי אמר בעצמו משה הנה ― למשה בנוגע ואילו זאת; יאמר בעצמו שיעקב מצינו לא אבל בחיים",

חי שיהושע זמן ש"כל כיון ליהושע, dynlביחס d`xp 'id."חי הוא כאילו

. "תלמידו ― בגופו גם אלא קמ"ל), (דמאי בנשמתו חי שהוא רק לא ― גופא עליוובזה חביב .etebk"
דייקא.

הנביאים  שאר מנבואת יותר נעלית בדרגא היתה שנבואתו משה, לנבואת בנוגע שמצינו ואעפ"כ,71וע"ד ,
. בדעתו כח כו'""הי' שלם עומדו על עומד והוא הנבואה דברי להבין מבלבל,72. הי' לא הגשמי שהגוף והיינו, ,

הנשמה. כמו ומצב מעמד באותו הי' אלא

.ËÈ:להבין צריך ועדיין
ה' את ישראל "ויעבוד הכתוב: בהמשך כמפורש ― ה' את לעבוד ישראל המשיכו יהושע מיתת לאחרי גם

יהושע ימי ryediכל ixg` mini ekix`d xy` mipwfd ini lke שאז חי שיהושע הזמן שנסתיים לאחרי שגם והיינו, ,"
השחיתו? לא מותי", ד"אחרי הזמן שזהו חי, הוא כאילו למשה נראה הי'

זל"ז): רש"י בדברי והשייכות הקשר רואים (וכאן במק"א רש"י דברי ע"פ ― בזה הביאור לומר ויש

הפסוק  על ראה, הירדן`ixg"73בפרשת העברת "אחר רש"י: מפרש השמש", מבוא wegxnlדרך d`lde daxd,
אחרי שנאמר מקום כל אחרי, לשון הפסוק bltenוזהו על לך, לך בפ' רש"י פירש וכן הדברים 74הוא". "אחר

מופלג". ― אחרי סמוך, ― אחר שנאמר מקום "כל האלה",

ד" הפירוש גם .`ixgועפ"ז, למרחוק והלאה "הרבה הוא היינו,מותי" מופלג", .ax onf jyn מיתת לאחרי
משה.

שהרי  ליתא, מעיקרא ― השחיתו") לא יהושע ימות כל ("והרי דידן בפסוק רש"י קושיית עפ"ז, ולכאורה,
יהושע. ימות כל גם לכלול יכול משה" מיתת לאחרי רב זמן "משך

. למרחוק והלאה "הרבה שגם נאמר אלא, שעליו להדבר שייכות לו שיש באופן להיות מוכרח מופלג" .
"ixg`" בפסוק וכמו ."ixg`שזהו השמש", מבוא ("הלא oniqדרך עיבל והר גריזים הר של מקומם היכן לידע

מערב" לצד הירדן מן "להלן גו'", השמש מבוא דרך אחרי הירדן בעבר אי 75המה מרחוק, שזהו למרות הרי ,(
סימן. בתור אפילו לשמש יכול אינו שאז ביותר, גדול בריחוק שיהי' אפשר
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e"kyz'd.כד ,ixyz e"`e ,daey zay ,jlie t"y zgiy

לעניננו: ובנוגע

עכצ"ל, יהושע", אחרי ימים האריכו אשר הזקנים ימי וכל יהושע ימי כל ה' את ישראל "ויעבוד שנאמר כיון
שלאחרי  שהזמן לומר אפשר איך ולכאורה, הזקנים. ימי וכל יהושע ימי כל לאחרי היינו תשחיתון" ש"השחת

" נקרא יהי' הזקנים, ימי כל וגם יהושע ימי גם `ixgכל להיות צריך "מופלג", היותו עם אשר, (דמשה), מותי"
אליו?! שייך

נחשב  יהושע מיתת שזמן ונמצא, חי", הוא כאילו למשה נראה הי' חי שיהושע זמן ש"כל רש"י מפרש ולכן
ימים שהאריכו הזקנים ימי שלאחרי הזמן הרי שכן, וכיון משה, מיתת ryediלזמן ixg` להקרא שפיר יכול ,

"ixg`מיתת מזמן רק מתחיל משה מיתת שזמן כיון .ryediמותי",

.Î אשר הזקנים ימי ל"כל בנוגע הפסוק המשך אודות מאומה רש"י הזכיר לא למה להבין: צריך עפ"ז אך
יהושע"? אחרי ימים האריכו

ימים  ימים, "האריכו מקרא): של פשוטו ע"פ הוא (שגם ביהושע הפסוק על רש"י פירוש ע"פ זה לבאר ויש
" שיקרא מספיק זה הרי [ואעפ"כ האריכו" לא שנים "שנענשו",`ixgהאריכו, ― הדבר וטעם "מופלג"], מותי",

כראוי". (ליהושע) הספידוהו שלא "לפי

לפירוש  ישיר באופן נוגע זה אין שהרי זאת, להזכיר רש"י רצה לא לכן כו', גנאי של ענין בזה שיש וכיון
חי". הוא כאילו למשה נראה הי' חי שיהושע זמן "שכל הוא שעיקרו דידן, הפסוק

.‡Î:מזה וההוראה
ממדרגת  אלף מני אחד חלק אפילו להשיג לגשת לבו ערב אשר ואיזהו זה הוא ש"מי שאע"פ ― ובהקדמה

מהימנא". רעיא ע"ה"76. רבינו משה מבחי' בה יש ישראל מבית ונפש נפש ש"כל זה מצד הרי כל 77, יכול ,
מנהו" ושמץ קצהו "אפס להשיג מישראל .76אחד

כגופו, עליו חביב יהי' שתלמידו באופן להתנהג צריך רב שכל ― ותלמיד רב שבין ליחס בנוגע ובנדו"ד,
הוא  כאילו למשה נראה הי' חי שיהושע זמן "כל שלכן, כגופו, משה אצל חביב הי' שיהושע מזה שלמדים כפי

חי".

ולהעיר:
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•

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

א).76) (סג, פמ"ד תניא
שם.77) פמ"ד גם וראה רפמ"ב. שם
א.78) יז, סנהדרין וראה כח. יא, בהעלותך

ועוד.79) ע"ב. ריש כה, ברכות ― חז"ל ל'
(80) הסיום ).l"endחסר

jlie zyxt zegiy ihewlhi jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
"ÈÂÏ È�· ÌÈ�‰Î‰" ÏÚ È·Â˘ËÂ‚Â¯‰ ˘Â¯ÈÙ

הפסוק על הזאת1בפירושו התורה את משה "ויכתוב

ואל ה' ברית ארון את הנושאים לוי בני הכהנים אל ויתנה

הרוגוטשובי הגאון מתעכב ישראל", זקני המילים2כל על

לוי": בני "הכהנים

בסוף כן לפני כתוב כבר לוי" בני "הכהנים הביטוי

שופטים בני3פרשת הכהנים "ונגשו – ערופה עגלה בענין

בעלי תמימים, אלא לי "אין ב"ספרי": נאמר ושם לוי...",

שהמילים כלומר, לוי". בני – לומר תלמוד מנין? – מומים

בעלי כהנים שגם לרבות, באות לוי" "בני המיותרות

ערופה4מומין עגלה לענין –5כשרים

באה מה – מאי?" "וכאן הרוגוטשובי שואל כך ועל

לומר אין כאן הרי לוי"? "בני במילים כאן לרבות התורה

על כאן מדובר אין כי מומים, בעלי מרבות אלו שמילים

פסולים. מומים בעלי שלגביה עבודה,

נשאר שבהם הבודדים, המקומות מן אחד וזהו

בקושייתו .6הרוגוטשובי

.·
"...‰˘Ó ·Â˙ÎÈÂ"Ï È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ

על רש"י מפירוש ללמוד אפשר מספר, פעמים כאמור

מופלאים" "ענינים וכך7התורה התורה. חלקי בשאר גם

דלעיל הקושיה מתורצת רש"י, פירוש שלפי בעניננו, גם

פי על מקרא:eheytדוקא של

ויתנה משה... "ויכתוב בפסוקנו: מפרש –רש"י

שבטו". לבני נתנה כולה כשנגמרה

שמסבירים כפי מובנים, כולה" "כשנגמרה רש"י דברי

ספר8מפרשיו את כתב רבנו שמשה יחשבו, שלא כדי :

לפרשה עד רק מספרתefהתורה שהתורה (כיון יותר, ולא ,

o`kכתבו רבנו בלתיepzpeשמשה התורה ספר את ונתן ,(

"כשנגמרה נתנו שהוא רש"י אומר ".dlekמושלם,

גם המתחיל" ב"דיבור רש"י מצטט מדוע מובן (בכך

" בקיצור אומר ואינו "ויתנה", המילה dynאת aezkie,

כולה".

שמדובר הוכחה אין עדיין בלבד "ויכתוב" המילה כי

לומר מוכרחים "ויתנה", שכתוב כיון אך "כולה". על כאן

את מוסר בודאי, היה, לא משה כי ל"כולה", היא שהכוונה

שלימה). בלתי התורה

לבני "נתנה בהמשך רש"י דברי מובנים אין אך

עצמו בפסוק הנאמר על בכך חוזר הוא לכאורה, שבטו":

ארון..."? את הנושאים לוי בני הכהנים אל "ויתנה –

המילה שמשמעות להדגיש היא רש"י כוונת אם

– שבטו" "בני – כולו לוי שבט את כוללת כאן "כהנים"

לכן, קודם כתוב כבר לוי" בני "כהנים הביטוי קשה:

ושם רק`oiכדלעיל, אלא כולו, לוי לשבט ,mipdklהכוונה

לשרתו ה'... בחר בם "כי בהמשך שם שמודגש כפי

נאמר כן כמו נגע", וכל ריב כל יהיה פיהם ועל ולברך...

בתורה פעמים מספר הלויים" "הכהנים הביטוי ובכל9גם ,

היא10מקום רש"יmipdklהכוונה שמפרש כפי בלבד,

הראשונה שיצאו11בפעם הכהנים – הלויים "הכהנים :

שהמילים כאן, רש"י של הוכחתו איפוא מהי לוי", משבט

כולו לוי שבט אל המכוונות לוי" בני הכהנים אל "ויתנה

שבטו"? "לבני –

ארון את "הנושאים נאמר עצמו הפסוק בסוף אמנם,

הלויים היו הארון ונושאי ה'", להסביר,12ברית אפשר אך ,

ה"חזקוני" את13כדברי שהכינו הכהנים על כאן שמדובר ,

(את אותם "שמו והם לשאתו, ללויים לאפשר כדי הארון
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ט.1) לא, פרשתנו

רסא).2) (ע' כאן עה"ת

ה.3) כא,

הלוים4) לכהנים יהי' "לא א) יח, (שופטים עה"פ ברש"י) (הובא בספרי

ואכ"מ. לוי". שבט "כל ממש"נ מומים בעלי מרבה לוי" שבט כל

גו",5) ולברך גו' בחר בם "כי הכתוב כהמשך כשרים, כהנים לברכת וגם

אי. ובתוד"ה רע"א כז, תענית וראה שם. וכבספרי

התורה".6) "שר עליו אמר אדמו"ר מו"ח דכ"ק וידוע

א).7) (קפא, שלו שבועות במס' השל"ה ל'

ומשכיל8) ש"ח כאן. מהרי"ק ופי' וחי' הא') (בפי' זכרון ס' גו"א, ראה

באו"א. לדוד

ט.9) כז, תבא ח. כד, תצא א. יח, יח. יז, ט. יז, שופטים

תרומות10) הגבול קדשי אלו – "ונחלתו א) (יח, בשופטים שפרש"י ומה

zexyrne(הלויים "(לכהנים שנאמר משום היינו – הלויים על גם דקאי כו'",

iel hay lkלוי שבט "כל (4 הערה (כנ"ל שפרש"י ואף הלויים. גם שמרבה ,"

שם). כבש"ח (ודלא "כל" מתיבת היינו – מומין" בעלי בין תמימין בין –

ואכ"מ.

ט.11) יז, שופטים

כאן.12) מהרי"ק ופי' חי' ראה

נקראו13) דהכהנים כ' הא' בפי' – כאן). עה"ת ש"ך גם (וראה הב' בפי'

בספר נקראו (וכן כו' משה פטירת אחרי אותו שנשאו מפני גו'" ארון "נושאי

א – וכיו"ב) גו'" ארון נושאי "הכהנים גֿד) (קאפיטל לפרשיהושע קשה בל

עדיין.i"yxtaכן זה למד לא התלמיד שהרי ,
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במדבר פרשת בסוף ככתוב משאו", אל קהת)... .14בני

הוא זאת בכל אך "חלק", כלֿכך אינו זה פירוש ואמנם,

שבמילים הפירוש מאשר מקרא של לפשוטו יותר קרוב

"mipdkd.כולו לוי לשבט היא הכוונה לוי" בני

ש"הנושאים לפרש אפשר אי כך ובין כך בין (ובפרט:

הם ה'" ברית ארון נשאוlkאת קהת בני רק כי לוי, שבט

הארון ).15את

.‚
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הוא: לכך ההסבר

אל שב"ויתנה רש"י, סובר אחרים, כבפסוקים כאן, גם

רק היתה ממש שהנתינה היא, הכוונה לוי" בני הכהנים

שעליה השאלה, מתעוררת כך משום דוקא אך לכהנים,

התורה ספר את מסר רבנו משה הרי בפירושו: עונה הוא

לכל – ישראל" זקני כל "ואל גם הפסוק, בסוף שנאמר כפי

נציגיהם היו הזקנים אשר ישראל, ספר16שבטי ואם .

היה לוי", בני ל"הכהנים שניתן יוצאmipdklהתורה בלבד,

שבט של מהלויים חוץ ישראל, שבטי לכל ניתן שהוא

לוי?!

שבטו", לבני "נתנה בפירושו: רש"י מדגיש לכן

היא לכהנים, רבנו משה עלֿידי התורה ספר שמסירת

" ehayמסירה ipalלוי שבט את בכך ייצגו הכהנים כי ,"

התורה17כולו ספר את קבלו ישראל זקני שכל כשם בדיוק ,

ישראל. שבטי כל של כנציגים

המילים את מוסיפה שהתורה לכך, הסיבה גם זוהי

התורה ספר את להם נתנו לא כי לוי", ipta"בני mipdkk

mnvr"כ אלא ,iel ipa mipdkאשר לוי, שבט נציגי – "

ה"שרים" כולו,18בהיותם השבט נציגי הם לוי שבט של

ישראל. שבטי לזקני בדומה

לוי משבט מובדלים הכהנים כללי, באופן ,19אמנם,

נפרד מחנה של20והם פשוטו לפי בכך, הכוונה אין אך ,

אלא21מקרא לוי, משבט לחלוטין נפרדים שהם ,sqepay

כהונה. מעלת גם להם יש הלויה למעלת

לכך: ההוכחות מן חלק להלן

"למה רש"י: אומר בהעלותך פרשת בתחילת א)

שכשראה לפי הנשיאים, לפרשת המנורה פרשת נסמכה

הוא לא עמהם... היה שלא הנשיאים.. חנוכת le`אהרן

ehayגדולה שלך חייך, הקדושֿברוךֿהוא: לו אמר ,

מוכח, מכך הנרות". את ומטיב מדליק שאתה משלהם,

לאהרן רק שייכת והטבתם הנרות הדלקת שענין שלמרות

)dpedk22של השתתפותו זוהי זאת בכל כולו23), השבט

את עלֿידיֿכך הסיר והקדושֿברוךֿהוא המזבח, בחנוכת

הוא ש"לא .leehay"...24`הטענה

למשה: הקדושֿברוךֿהוא אמר קרח מחלוקת לאחר ב)

אהרן שם ואת מטות... עשר שנים מטה... מטה מאתם "קח

על ielתכתוב dhn"...אחד מטה רש"י:25כי שמפרש וכפי

– משפחות לשתי שחלקתים אףֿעלֿפי – אחד מטה "כי

מקום מכל – לבד ולויה לבד כהונה `cgמשפחות hay

`ed."

.„
ÌÈ�‰Î È·‚Ï ÌÈÓÂÓ ÈÏÚ·Î ,‰�Â‰ÎÏ ˙Â¯Ê Y ‰ÈÂÏ‰
כיצד ההלכה, בדרך בלימוד גם מובן, לעיל האמור לפי

מרבה שופטים, בסוף אשר לוי" בני "(הכהנים) במילים

א': בסעיף כדלעיל, המומים, בעלי את התורה

קדשי אוכלים ואף כהנים, הם המומים שבעלי כשם

מכפרת שאכילתם נקראים26קדשים, הם זאת בכל אך ,

הירושלמי בתלמוד כנאמר תמימים, כהנים לגבי :27"זרים"

שהם למרות לוי, בני גם כך – מום" בעל הוא זר, "הוא
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ואילך.14) ה ד,

כאן.15) זכרון ספר ראה

ארון את לשאת הלוי שבט גו' הבדיל ההיא "בעת ח) י, (עקב ומש"נ

ותכלית שלימות נקט כי י"ל – ה'" נשיאתdlcaddברית שזהו – לוי דשבט

הארון.

גו'" ארון נושאי הלוים את משה "ויצו כה) (לא, בפרשתנו לקמן ומש"נ

דקאי [או כנ"ל לפרש עלwxיש דקאי – שם (ובראב"ע קהת בני )mipdkdעל

מדסתים]. לרש"י, כן לומר ודוחק –

כו.16) יא, בהעלותך פרש"י

תורה17) הספר משה "נתן ג) (כט, תבוא בפ' דייק ielוכן ipalבני את ..

כו'". שבטך

טז.18) ב, שמות פרש"י ג"כ וראה ו. יט, יתרו פרש"י

הוא19) קדשים קדש להקדישו אהרן "ויבדל יג) כג, א (דה"י וכמש"נ

הכהנים רפ"ד): המקדש כלי (הל' הרמב"ם ובלשון גו'", עולם על ובניו

כו'. הלויים מכלל הובדלו

ב.20) ב, במדבר פרש"י

לה.21) סי' או"ח לב חקרי בס' ההלכה ע"ד שקו"ט ראה

(22" רש"י ד"הdz`yכלשון ב כד, יומא תו"י וראה כו'". ומטיב מדליק

בהעלותך פ' עה"ת בצפע"נ (נעתק גֿד לג, מת"ע הל' צפע"נ וראה הדלקה.

חי"ח [המתורגם] בלקו"ש – הפשט ע"ד – בארוכה ונתבאר ועוד. פזֿפח): ע'

ואילך. 108 ע'

(פ23) ובמדב"ר ג) (בהעלותך שבתנחומא "לכךובפרט מסיים: ג) ט"ו,

ואח"כ בהעלותך וגו' אהרן אל דבר miieldנאמר z` gwרק מביא ורש"י ,"

מצד גדול אהרן ה.zexpdדשל שם תנחומא וראה כו'. כהונה עניני (רק כו'

"והיו ג). (שם ובבמדב"ר ג) (שם בתנחומא י"ל: והחילוק ו). שם, במדב"ר

שם, בתנחומא (ועד"ז בפרש"י משא"כ לוי), שבט (כל כו'" ואומרים מצירין

גם הייתה שהסיבה אף אהרן) של (רק דעתו" אז "חלשה ו) שם, במדב"ר ה.

שבטו". "ולא

אהרן24) זה הלוי נשיא הי' ומי ו): (שם, ובמדב"ר ה) (שם, תנחומא וראה

כו'.

הקודמת.25) שבהערה ובמדב"ר תנחומא וראה יזֿיח. יז, קרח

להצ"צ26) סהמ"צ ג"כ וראה מעה"ק. מהל' רפ"י רמב"ם לג. כט, תצוה

צ). (ע' ק"ק אכילת מצות לא) (ע' כו' בע"מ עבודת איסור מצות

ה"א.27) פ"ב יומא

jlie zyxt - zegiyÎihewl

כ"זרים" נחשבים הם זאת בכל הכהנים, עם אחד" "שבט

לוי" "בני המילים זו, דוגמא מצד ולכן, הכהנים, לעומת

המומים. בעלי את מרבות

קדושת מפני לכהנים ניתן לא התורה ספר בעניננו: וכך

dpedkdכ"כהנים אלא ככהניםipaielכשלעצמה, – "

בכך שיש למרות הלויה, ענין את גם בתוכם הכוללים

שבהם. הכהונה חלק לגבי "זרות"

.‰
‰¯Â‡ÎÏ ,ÌÈ�Â˘ ÌÈ�‰Î‰ Y ÂÏ‡ ÌÈ�È�Ú ‰˘ÂÏ˘·

מן זאת בכל נפרדים הכהנים אם ברור: לא עדיין אך

עצמו בפני במחנה היו אשר עד ניתן28הלויים, לא מדוע ,

התורה ספר כ"שרים"mipdkkלהם רק ולא עצמם, בפני

הלויים? של

– לעיל שנזכרו הענינים שני לגבי גם קיימת זו שאלה

המשכן "חנוכת במקום שהיא הנרות, והטבת הדלקת (א)

הפרידו לא מדוע – קרח במחלוקת המטה (ב) והמזבח"

הלויים? מן הכהנים את שם

לכאורה, יותר, סביר אלו ענינים בשלושה ואדרבה:

לוי: משבט הכהנים את להפריד

נאמר אמנם בעניננו, "יורו29א) כולו לוי שבט על

את ללמד שעליהם – לישראל" ותורתך ליעקב משפטיך

מיוחד תפקיד לכהנים יש זאת, בכל אך – תורה ישראל

נאמר עליהם ודוקא אל30בכך, והגידוmipdkd"ובאת ...

כל יהיה פיהם "ועל יורוך...", אשר התורה פי על לך...

כך, ואם הלויים. לגבי נאמר שאינו ענין נגע", וכל ריב

עם יחד ולא בנפרד, התורה ספר את להם לתת היה צריך

הלויים.

הדלקת מצות שייכת31ב) הנרות calaוהטבת mipdkl,

" דלעיל: רש"י הנרות",dz`yכלשון את ומטיב מדליק

–`xeqוללויים כך ואם ישראל. שבטי כלכל זאת, לעשות

בחנוכת אחרת השתתפות ללויים להיות צריכה היתה

המזבח.

ה'" קהל על תתנשאו "ומדוע קרח טענת לא32ג) כלל

אלא לוי, היה עצמו שקרח לוי, שבט לגבי עלwec`היתה

dpedkdאומר שהוא כפי גם33כשלעצמה, "ובקשתם

dpedk"לאות "למשמרת היו המטות והרי – ש"ולא34" ,

על עוד לכהניםdpedkd"35ילונו להיות צריך היה כך ואם ,

לעצמם. מטה

.Â
‡ÎÙ‰˙‡ Y ÌÈ�‰Î‡ÈÙÎ˙‡ Y ÌÈÈÂÏ ,

הוא: הענינים, בפנימיות לכך, ההסבר

כדי ישראל מכל הורמו הלויים והן הכהנים הן אמנם,

הקדושֿברוךֿהוא את מעניני36לשרת מופרשים והם

הזה אסור37העולם לכהן ביניהם: הבדל יש אך ,

לחוץֿלארץ38להיטמא לצאת לו אסור ולפיכך ואילו39, ,

לחלוטין מופרש כהן כלומר, חל. זה איסור אין הלוי על

בו שתהיה ואסור והטהרה, הקדושה היפך של מענינים

כאשר ורק טומאה, מעניני מושלל אינו הלוי ואילו טומאה.

לעסוק צריך להיטהרzcearaהוא צריך הוא .40הלויים

אצל הקיימות ו"לויה" "כהונה" של בדרגות גם lkכך

בנפש41יהודי הדרגה היא "כהן" דרגת שום42: אין שבה

טומאה עם דרגה43מגע היא שבנפש "לוי" ודרגת .

אך אליה, להגיע יכולה זוdceardשהטומאה דרגה של

"הביטל" אותיות – ("טבילה" הטומאה.44מבטלת את (

התניא ובלשון אחרות, של45במילים עבודה הוא כהן :

העשויים למעדנים בדומה רע, כלל אין "אתהפכא",

"אתכפיא", עבודת – לויים ומתוקים", ערבים "ממאכלים

העשויים כמעדנים אותו, ומבטלים הרע את שוברים

ומתוקנים מתובלים שהם רק חמוצים, או חריפים "מדברים

היטב...".
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(28.20 הערה לעיל ראה

י.29) לג, ברכה

ה.30) כא, טֿיא. יז, שופטים

(31.22 הערה לעיל ראה

ג.32) טז, קרח

וש"נ.33) 107 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש בארוכה בזה וראה י. שם,

כה.34) יז, שם

רש"י.35) ומפרשי רמב"ן וראה שם. פרש"י

רפ"ג.36) המקדש כלי (הלכות הרמב"ם ובל' ובפרש"י. ח. י, עקב ראה

לעבודת מובדל כולו לוי זרע הי"ב): פי"ג ויובל שמיטה הל' רמב"ם וראה

כו'. המקדש

העולם.37) מדרכי הבדלו שם): ויובל שמיטה (הלכות הרמב"ם ובל'

אמור.38) ר"פ

שסט.39) סו"ס יו"ד טושו"ע הי"ג. פ"ג אבל הל' רמב"ם

הקריב40) כאילו עולה בתורת העוסק כל בסופה) (מנחות ממרז"ל להעיר

אלו). בהל' שעוסקים ולוי כהן זו בשעה נמצא שלא (אף עולה

אלא41) בלבד לוי שבט ולא הי"ג): שם ויובל שמיטה (הל' רמב"ם ראה

הקדשים. קדש וכו' איש כל

דהנשמה42) – א) (קיח, סי"ב באגה"ק הובא – א צה, מזח"ב להעיר

כהן. בת נקראת

"לשארו43) ליטמא לו שמותר מכיון סתם, כהן בחי' יותר, ובפרטיות

כה"ג בחי' משא"כ הטומאה: מענין לגמרי מובדל אינו וגו'", הקרוב

בכ"ז ראה – הטומאה מענין לגמרי מובדל הוא כאו"א) ואצל (שלמעלה,

ואילך. 164 ע' ח"ז לקו"ש

הוי"ו44) שנתחלף אלא ושם: סע"ד) (קנט, המקוה כוונת סוף סידור

בה"א.

פכ"ז.45)
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כ"זרים" נחשבים הם זאת בכל הכהנים, עם אחד" "שבט

לוי" "בני המילים זו, דוגמא מצד ולכן, הכהנים, לעומת

המומים. בעלי את מרבות

קדושת מפני לכהנים ניתן לא התורה ספר בעניננו: וכך

dpedkdכ"כהנים אלא ככהניםipaielכשלעצמה, – "

בכך שיש למרות הלויה, ענין את גם בתוכם הכוללים

שבהם. הכהונה חלק לגבי "זרות"

.‰
‰¯Â‡ÎÏ ,ÌÈ�Â˘ ÌÈ�‰Î‰ Y ÂÏ‡ ÌÈ�È�Ú ‰˘ÂÏ˘·

מן זאת בכל נפרדים הכהנים אם ברור: לא עדיין אך

עצמו בפני במחנה היו אשר עד ניתן28הלויים, לא מדוע ,

התורה ספר כ"שרים"mipdkkלהם רק ולא עצמם, בפני

הלויים? של

– לעיל שנזכרו הענינים שני לגבי גם קיימת זו שאלה

המשכן "חנוכת במקום שהיא הנרות, והטבת הדלקת (א)

הפרידו לא מדוע – קרח במחלוקת המטה (ב) והמזבח"

הלויים? מן הכהנים את שם

לכאורה, יותר, סביר אלו ענינים בשלושה ואדרבה:

לוי: משבט הכהנים את להפריד

נאמר אמנם בעניננו, "יורו29א) כולו לוי שבט על

את ללמד שעליהם – לישראל" ותורתך ליעקב משפטיך

מיוחד תפקיד לכהנים יש זאת, בכל אך – תורה ישראל

נאמר עליהם ודוקא אל30בכך, והגידוmipdkd"ובאת ...

כל יהיה פיהם "ועל יורוך...", אשר התורה פי על לך...

כך, ואם הלויים. לגבי נאמר שאינו ענין נגע", וכל ריב

עם יחד ולא בנפרד, התורה ספר את להם לתת היה צריך

הלויים.

הדלקת מצות שייכת31ב) הנרות calaוהטבת mipdkl,

" דלעיל: רש"י הנרות",dz`yכלשון את ומטיב מדליק

–`xeqוללויים כך ואם ישראל. שבטי כלכל זאת, לעשות

בחנוכת אחרת השתתפות ללויים להיות צריכה היתה

המזבח.

ה'" קהל על תתנשאו "ומדוע קרח טענת לא32ג) כלל

אלא לוי, היה עצמו שקרח לוי, שבט לגבי עלwec`היתה

dpedkdאומר שהוא כפי גם33כשלעצמה, "ובקשתם

dpedk"לאות "למשמרת היו המטות והרי – ש"ולא34" ,

על עוד לכהניםdpedkd"35ילונו להיות צריך היה כך ואם ,

לעצמם. מטה

.Â
‡ÎÙ‰˙‡ Y ÌÈ�‰Î‡ÈÙÎ˙‡ Y ÌÈÈÂÏ ,

הוא: הענינים, בפנימיות לכך, ההסבר

כדי ישראל מכל הורמו הלויים והן הכהנים הן אמנם,

הקדושֿברוךֿהוא את מעניני36לשרת מופרשים והם

הזה אסור37העולם לכהן ביניהם: הבדל יש אך ,

לחוץֿלארץ38להיטמא לצאת לו אסור ולפיכך ואילו39, ,

לחלוטין מופרש כהן כלומר, חל. זה איסור אין הלוי על

בו שתהיה ואסור והטהרה, הקדושה היפך של מענינים

כאשר ורק טומאה, מעניני מושלל אינו הלוי ואילו טומאה.

לעסוק צריך להיטהרzcearaהוא צריך הוא .40הלויים

אצל הקיימות ו"לויה" "כהונה" של בדרגות גם lkכך

בנפש41יהודי הדרגה היא "כהן" דרגת שום42: אין שבה

טומאה עם דרגה43מגע היא שבנפש "לוי" ודרגת .

אך אליה, להגיע יכולה זוdceardשהטומאה דרגה של

"הביטל" אותיות – ("טבילה" הטומאה.44מבטלת את (

התניא ובלשון אחרות, של45במילים עבודה הוא כהן :

העשויים למעדנים בדומה רע, כלל אין "אתהפכא",

"אתכפיא", עבודת – לויים ומתוקים", ערבים "ממאכלים

העשויים כמעדנים אותו, ומבטלים הרע את שוברים

ומתוקנים מתובלים שהם רק חמוצים, או חריפים "מדברים

היטב...".
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(28.20 הערה לעיל ראה

י.29) לג, ברכה

ה.30) כא, טֿיא. יז, שופטים

(31.22 הערה לעיל ראה

ג.32) טז, קרח

וש"נ.33) 107 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש בארוכה בזה וראה י. שם,

כה.34) יז, שם

רש"י.35) ומפרשי רמב"ן וראה שם. פרש"י

רפ"ג.36) המקדש כלי (הלכות הרמב"ם ובל' ובפרש"י. ח. י, עקב ראה

לעבודת מובדל כולו לוי זרע הי"ב): פי"ג ויובל שמיטה הל' רמב"ם וראה

כו'. המקדש

העולם.37) מדרכי הבדלו שם): ויובל שמיטה (הלכות הרמב"ם ובל'

אמור.38) ר"פ

שסט.39) סו"ס יו"ד טושו"ע הי"ג. פ"ג אבל הל' רמב"ם

הקריב40) כאילו עולה בתורת העוסק כל בסופה) (מנחות ממרז"ל להעיר

אלו). בהל' שעוסקים ולוי כהן זו בשעה נמצא שלא (אף עולה

אלא41) בלבד לוי שבט ולא הי"ג): שם ויובל שמיטה (הל' רמב"ם ראה

הקדשים. קדש וכו' איש כל

דהנשמה42) – א) (קיח, סי"ב באגה"ק הובא – א צה, מזח"ב להעיר

כהן. בת נקראת

"לשארו43) ליטמא לו שמותר מכיון סתם, כהן בחי' יותר, ובפרטיות

כה"ג בחי' משא"כ הטומאה: מענין לגמרי מובדל אינו וגו'", הקרוב

בכ"ז ראה – הטומאה מענין לגמרי מובדל הוא כאו"א) ואצל (שלמעלה,

ואילך. 164 ע' ח"ז לקו"ש

הוי"ו44) שנתחלף אלא ושם: סע"ד) (קנט, המקוה כוונת סוף סידור

בה"א.

פכ"ז.45)



jlieכח zyxt - zegiyÎihewl

מהלויים הכהנים את הפרידו לא מדוע מובן זה לפי

של ותכליתם מטרתם כי שהוזכרו, הענינים בשלושת

שאינו רצוי, בלתי ענין תיקון היא הללו הענינים שלושת

לוי. לדרגת אלא רע, שום אין שבה כהן, לדרגת קשור

ענין מפני עצמם בכהנים אפילו אלו ענינים היו ולפיכך,

שבהם שבהם.le`הלויה הכהונה מעלת מפני

.Ê
Ú¯‰ ÔÂ˜È˙ Y Ï"�‰ ÌÈ�È�Ú‰ ˙˘ÂÏ˘

הדברים: הסבר

תורה לימוד למען לא ניתן ספרֿהתורה בעניננו: א)

ניתן הוא ולכן רצויה, בלתי התנהגות למנוע כדי אלא סתם,

תבוא שבפרשת הברית וכריתת התוכחות לאחר דוקא

.46וניצבים

ל"חלשה קשורה היתה הנרות והטבת הדלקת ב)

בתשובה, חזרה שמעין עבודה זוהי אהרן, של דעתו"

יוצאה אורה כללית: שענינה – שבו "לוי" מדרגת הנובעת

העולם לדחות47לכל תפקידו – אור מעט אפילו שהרי ,

jyeg.

לתיקון קשורה היתה המטות לקיחת קרח: מחלוקת ג)

ככתוב קרח, בני48מחלוקת תלונות את מעלי "והשכותי

ישראל...".

בשלושה לוי משבט מופרדים הכהנים היו לא ולכן

אלו. ענינים

לביצוע לוי שבט שלוחי הם (ואהרן) הכהנים שני, מצד

ובתשובה בתיקון היו כך ידי על כי אלו, ענינים שלושה

הרע,izyשבהם תיקון – ו"אתכפיא" לוי דרגת המעלות:

בשיא נעשה הרע תיקון – ו"אתהפכא" כהן ודרגת

של49השלימות באופן ,`ktdz`ומרירו לנהורא חשוכא

נעשה והוא טוב.elekלמתקא,

(e"kyz i"evp t"y zgiyn)
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ואילך.46) כו שם, ואילך. טז לא, בפרשתנו לקמן וכן

ירושלמי47) וראה ז. פל"א, ויק"ר ב. בהעלותך שם ו, תצוה תנחומא

ה"ה. פ"ד, ברכות

כ.48) יז, קרח

ו)הטבת49) ב(הדלקת ואסורים סתם, בלוים א"א לכן – עיקר שג"ז וכיון

הנרות.

              

    
         

          
          

         
           

           


         
       

        
          

         
     

        
       

       
           

         
        


        

         
         

       
           

      
          

        
   

        
         

          
        

           
           

        



        

         
        

          
       

          
        

      
         

         
          

    
         

          
         

        
          

        
   

       























































































































הבשך מיאור לבס' מרכות ליום חבישי עב' א



כט

נוסח התפלה - יום הכיפורים
לשנה הבאה בירושלים1

בזהר2  שכתוב  כמו  הפסח,  לחג  שייך  הכפורים  יום 
ששני העזים שהכינה רבקה ליצחק בערב פסח3 רומזים 

לשני השעירים של יום כפור4.
ובגמר תפלת נעילה אומרים לשנה הבאה בירושלים, 

וכן בגמר הסדר של פסח.
וביום כפור כתיב5 בזאת יבא אהרן אל הקדש, במדת 
המלוכה,  ניתנה  שלו  ביהודה,  שכתוב  )כמו  המלכות6 
וזאת ליהודה7, ודוד המלך אמר8 בזאת אני בוטח(. וגם 

מצה, לחמא עניא, היא בחינת מלכות9.
ובשנה מעוברת קורין פרשת יום הכפורים שבפרשת 

אחרי לפני חג הפסח10.
)הערות לזהר א עמ' צז(

חג הסוכות - פסוקים

בסכת תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו 
בסכת, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את 

בני ישראל11.

משלשת  נמשכים  שבפסוק  בסוכות  פעמים  שלש 
בסוכות   — השנה  בראש  שופר  תקיעת  של  הסדרים 
מן  נמשכים  חסר  בסכת  וב'  תשר"ת,  מן  נמשך  מלא 

תש"ת תר"ת.
תר"ת,  תש"ת  תשר"ת  הוא  הסדר  השנה  ובראש 

1( תפלת נעילה של יום כפור.
2( זח"א קמב, א.
3( תולדות כז, ט.
4( פנחס כט, יא.

5( אחרי טז, ג.
6( זח"א ח, א.
7( ברכה לג, ז.

8( תהלים כז, ג.
9( ראה לקוטי תורה ויקרא ו, ג.

10( וראה תורת מנחם תפארת לוי יצחק בראשית עמ' קמא, שישנה נקוו
דה משותפת בין ערב פסח ליום כפור - ביעור הרע, אלא שביום כפור 

הוא בדרך דחיה, ובערב פסח באופן של אתהפכא, עיי"ש. 
11( אמור כג, מב-מג.

ומתמעטות.  הולכות  הגבורות  כי  ומתמעט,  שהולך 
חסר(  בסכת  )ב'  תר"ת  תש"ת  הוא  הסדר  ובסוכות 
החסדים  כי  ומתרבה,  שהולך  מלא(,  )בסוכות  תשר"ת 

הולכים ומתרבים.
נר  לגבי  הלל  ובית  שמאי  בית  מפלוגתת  והראיה 
שפוחת  להו  סבירא  גבורה,  שמאי,  שבית  חנוכה12, 

והולך, ובית הלל, חסד, סבירא להו שמוסיף והולך.
)ליקוטים ואגרות עמ' שנז(

האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי13.

לפעמים קורין פרשת האזינו לפני סוכות.
האזנה ושמיעה הן בחינת בינה14, וסוכה היא מקיפים 

דבינה15.
וסוכה פירושה שמיעה, כמו הסכת ושמע ישראל16.

)הערות לזהר א עמ' רו(

קרוב ה' לנשברי לב, ואת דכאי רוח יושיע17.

קרוב ה' — בחג הסוכות, שאז הקב"ה קרוב לישראל, 
כי סוכה היא בחינת וימינו תחבקני18.

ימי  בעשרת  לב  נשברי  שהיו  למי   — לב  לנשברי 
תשובה.

)גם יש לפרש,
קרוב ה' לנשברי לב — בעשרת ימי תשובה, עליהם 

כתיב19 קראוהו בהיותו קרוב(.
הושענא  רבה,  בהושענא   — יושיע  רוח  דכאי  ואת 

לשון ישועה.

)הערות לזהר ב עמ' סח(

12( שבת כא, ב.
13( האזינו לב, א.
14( זח"ג קלח, ב.
15( זח"ג רנה, ב.
16( תבוא כז, ט.

17( תהלים לד, יט.
18( שיר השירים ח, ג.

19( ישעיה נה, ו.

ליקוטים מתורת לוי יצחק

              

    
         

          
          

         
           

           


         
       

        
          

         
     

        
       

       
           

         
        


        

         
         

       
           

      
          

        
   

        
         

          
        

           
           

        



        

         
        

          
       

          
        

      
         

         
          

    
         

          
         

        
          

        
   

       

























































































































ל

יד  חוברת

בנו  התכריכים. לצורך חדש פשתן בד ואפילו לארון, קרשים ― הדרוש כל את עמהם הביאו אלה אנשים

הקרשים  את גם שתידרש. כמות בכל חדש פשתן בד לו לספק לו הורה והגבאי בצבא, קצין היה הגבאי של

רגילים. לאנשים להשגה ניתנים היו לא אלו דברים שני שכן סיפק, הוא

שהביאו  המזון את אכלו אצלם, כנהוג הארץ, על מיד התיישבו הם לביתנו. היישר מנסיעתם הגיעו השניים

לנהוג. כיצד הוראות לבקש והחלו עמהם,

לרא  המת לכל את מסר ולא הבטחתו, את קיים אכן הרופא אם לדעת כדי לביתֿהרפואה, ללכת צורך היה ש

שיהיה, ככל קשה הדבר יהיה ― לשניאורסון משהו הבטחתי "אם היתה: תשובתו הנוצרים. עם יחד לקבורה

הבטחתי!" על אעבור לא אך

כשמצאו  עצרו הם הקבר. את בה לחפור אדמה חלקת למצוא כדי בשלושה השדה אל יצאו הם לאחרֿמכן

יכולה  היתה לא שהקבורה מכך נבע מתאים מקום לחפש הצורך מביתֿהרפואה. הרחק לא מתאים, מקום

מפורסם... "חוטא" עמד הפעולה שבראש העובדה לנוכח בפרט מדי, גלויה בצורה 122להיעשות

ביתֿהרפואה  אל לבדו שוב נכנס הנחוצות, ההוראות כל את קדישא" ה"חברה ולגבאי הבוכרי לרב מסר בעלי

בו. יבחינו שלא כדי הביתה, מיד הלך ולאחרֿמכן מהנפטר, מחילה לבקש כדי

רבות  והודו מלאיֿסיפוק היו הם המת. בהלוויית העוסקים שני לביתנו הגיעו אחרֿהצהריים ארבע בשעה

שכזו. במצוה אותם שזיכה כך על לבעלי

ועל  באידיש, אחת מלה ולו ידע שלא עםֿהארץ, היה הגבאי במידתֿמה. יודעֿספר כאדם דיבר הרב

בחוזקה  לחץ הוא בעלי, בפני לבטא רצה אותה התפעלותו, גודל בשל אך כלל. לדבר מה היה לא לשוןֿהקודש

רבי!" "לחיים, ואמר: ידו, את

שאין  שדומתני עז, רגש מתוך היתה זו אמירה בלשוןֿהקודש. ידע זה שיהודי היחידות המלים אלה היו

לאֿקאזאחיים. יהודים בקרב כמותו למצוא

הפועל, אל בעלי כאן שהוציא המעשה של ערכו גודל את להבין מסוגלים אינו רגילים בתנאים החיים אנשים

שבקדושה". "גבורה זאת לכנות ניתן ― לי נראה כך ― הבנתי לפי בכך. הכרוך הקושי מידת ואת

בפחד  מעורב בחיוך שנאמר משפט שבהם, המבוגרים בפי ובוודאי במקום, היהודים של בפיהם היה שגור

שמשפחתו  וגלמוד, בודד ביהודי מדובר היה עוד זה ובמקרה הקאזאחים! עם יחד לשכב מתאווה אני אין מר:

לאנחות. אותו עזבה

לרלוי"צ.122) הכוונה

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



לי

שוכב  הנך  משה  אל  ה'  ויאמר   – טז  לא, 
עם אבתיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר 
הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבני והפר 

את בריתי אשר כרתי אתו

המינים  שאלו  וז"ל  )צ:(  חלק  פרק  סנהדרין  במסכת  א. 
ויודע מה שעתיד  את ר' גמליאל מנין שהקב"ה מחי' מתים 
להיות א"ל תרווייהו מן המקרא הזה הנך שוכב עם אבותיך 
וקם א"ל ודלמא וקם העם הזה וזנה א"ל נקוטו מיהא פלגא 
תמוה  היא  הזאת  הגמרא  להיות,  שעתיד  מה  דיודע  בידייכו 

הלא שתים שאל ממנו והוא לא השיב לו אלא אחת.
אמר  יהודא  רב  אמר  )שם(  דחלק  הגמרא  אקדים  להבין 
רב מנין לתחיות המתים מן התורה שנאמר ונתתם תרומת ה' 
לאהרן הכהן וכי אהרן לעולם קיים שישראל נותנים לו תרומה 
פי' רש"י הלא אהרן לא בא לארץ ישראל ואיך יתנו לו תרומה 
שאינו נוהגת אלא בארץ אלא רומז לתחיות המתים שלעתיד 
שהקב"ה  שנאמר  אם  כי  מוכח  אינו  וזה  תרומה.  לו  יתנו 
ונתתם  ידע כשאמר  הקב"ה  עתידות שאז קשיא הלא  יודע 
ואיך  לארץ  יבא  שלא  עליו  יוגזר  שעתיד  לאהרן  ה'  תרומת 
המתים  לתחיות  רומז  אלא  לאהרן  ה'  תרומת  ונתתם  אמר 
אבל הרשע שכופר ח"ו שאין הקב"ה יודע עתידות אינו מוכח 
שאמר  שעה  באותו  שכביכול  ואומר  כופר  הרשע  כי  כלום 
ונתתם תרומת ה' לאהרן לא הי' יודע שיוגזר עליו שלא יבא 

לארץ והי' סבר שיבא לארץ ויקוים ונתתם תרומת ה'.
לכן ה"פ שהמינים שאלו מנין שהקב"ה מחי' מתים, אם 
לעולם  אהרן  וכי  לאהרן  ה'  תרומת  ונתתם  מהפסוק  תאמר 
קיים שישראל נותנין לו תרומה קשה מנין דיודע מה שעתיד 
כשאמר  וא"כ  להיות,  שעתיד  מה  יודע  אינו  דלמא  להיות 
ונתתם תרומת ה' לאהרן עדיין לא הי' יודע שיבא לארץ אבל 
אינו רומז על תחיות המתים א"ל הנך שוכב עם אבותיך וקם 
א"ל  עתידות  דידע  שמורה  וזנה  הזה  העם  וקם  ודלמא  א"ל 
וא"כ  להיות,  שעתיד  מה  שיודע  בידייכו  פלגא  מיהא  נקוטו 
תרומת  ונתתם  מהפסוק  המתים  תחיות  מוכח  נמי  ממילא 
ונתתם  ולמה אמר  ישראל  יבא לארץ  ידע שאהרן לא  כי  ה' 

תרומת ה' לאהרן אלא מכאן לתחיות המתים מן התורה.
בגדי אהרן

ב"ח  יהושע  רבי  את  הרומיים  שאלו  וז"ש  חלק  בפרק  ב. 
מן  תרווייהו  א"ל  עתידות  ויודע  מתים  מחי'  שהקב"ה  מנין 
עם  שוכב  הנך  משה  אל  ה'  ויאמר  שנאמר  הזה  המקרא 
הזה  העם  וקם  ודילמא  א"ל  כו'  וזנה  הזה  העם  וקם  אבותיך 
הוא  הזה  המאמר  והנה  עכ"ל.  פלגא  מיהא  נקוט  א"ל  וזנה 
תמוה במאד, מחד למה שאלו הרומיים שני שאלות כא' כל 

הי"ל  ראשונה  שאלה  להם  שהשיבו  ולאחר  בפ"ע,  וא'  אחד 
ודילמא  ששאלו  אחר  להקשות  יש  גם  שני'.  שאלה  לשאול 
וקם העם הזה וזנה א"ל נקוט מיהא פלגא וא"כ לא השיב להם 

כלום על שאלה שני'.
ולע"נ שיובן במה דאיתא במ"ר פ' בראשית והובא בילקוט 
תהלים סי' תשצ"ד וז"ל אמר ר' יוחנן אלה תולדות השמים 
והארץ בהבראם בה"א בראם הוי העולם נברא בהא ומה ה"א 
זו פתוח מלמטה וסתום מכל צדדיו רמז שכל המתים יורדים 
והחלון  המתים  לתחיית  רמז  מלמעלה  שלו  והקוץ  לשאול 
שמן הצד רמז לבעלי תשובה עכ"ל יע"ש. נמצינו למדין דמה 

שנברא העולם בה"א לרמוז שיש ת"ה.
בהבראם  מהו  בהבראם  וז"ל  במ"ר  שם  מ"ש  נקדים  עוד 
זה  לפי  עכ"ל.  העולם  נברא  אברהם  של  בזכותו  באברהם 
ראי'  הא  להיות  שעתיד  מה  יודע  הוא  שהקב"ה  משמע 
ובזכותו נברא העולם  שראה שעתיד לצאת אברהם בעולם 
נקוט מיהא דיש ב' סברות דנלמדין מן הה"א תחיית המתים 

ושיודע עתידות.
יובן לשון הגמרא דהרומיים היו סוברים דבהבראם  ובזה 
נלמד ת"ה על שהקב"ה יודע עתידות ואם כן אם היו שואלין 
יכול  הי'  התורה  מן  המתים  לתחיית  מניין  שאלה  חד  רק 
כאחת  שאלות  ב'  שאלו  וע"כ  בהבראם,  כתיב  הלא  להשיב 
מנין  להיות  שעתיד  מה  ויודע  המתים  מחי'  שהקב"ה  מניין 
שניהם מן התורה, ואם משיב הרי כתיב בהבראם והיינו בה"א 
כן אי אפשר ללמד מכאן  ונלמד תחיית המתים, אם  בראם 
שיודע עתידות דכיון שכבר נלמד מכאן תחיית המתים לכן 
ב' שאלות כאחד מן המקרא דאם משיב על אחד מהנה ישאר 

השני' בקושיא.
המקרא  מן  תרווייהו  חנניא  בן  יהושע  רבי  להם  והשיב 
וסברו  וזנה,  הזה  העם  וקם  אבותיך  עם  שוכב  הנך  דכתיב 
הרומיים שר' יוחנן אינו לומד כלום מן המקרא דבהבראם רק 
ב' למד מן המקרא דהנך שוכב עם אבותיך לכן שאלו ודילמא 
וקם העם הזה וזנה, וא"כ לא מן הפסוק הזה נלמד אלא חדא.

ולכך השיב להם נקוט מיהא פלגא בידייכו, כלומר לא כמו 
המקרא  מן  תרווייהו  להם  שאמרתי  שמה  סוברים  שאתם 
שאפילו הוא שתרווייהו אני לומד מן המקרא הזה ח"ו גם אני 
או  המתים  תחיית  או  ללמד  בא  דבהבראם  שהכתוב  סובר 
שיודע העתידות, ומה שהבאתי לכם מן הכתוב דהנך שוכב 
תחיית  שיש  ראי'  יש  הזה  הכתוב  מן  שגם  ר"ל  אבותיך  עם 
הזה  הכתוב  מן  שאין  תאמר  ואם  עתידות,  יודע  או  המתים 
ראי' אלא חדא א"כ נקוט מיהא פלגא מן הכתוב הזה וחדא 

מן הכתוב דבהבראם וק"ל.
עץ חיים

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וילך
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:äfä ïcøiä-úà¤©©§¥¬©¤«
i"yx£‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ „BÚ ÏÎe‡Œ‡Ï∑:לֹומר ּתלמּוד ּכחֹו? ׁשּתׁשׁש לד)יכל אּלא (לקמן לחה". נס ולא עינֹו כהתה "לא …«»≈¿»ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

ליהֹוׁשע  ונּתנה הר ׁשּות מּמּני ׁשּנּטלה רּׁשאי, איני אּוכל"? "לא ‡ÈÏ.מהּו ¯Ó‡ '‰Â∑ עֹוד אּוכל "לא ּפרּוׁש זהּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻ«»«≈«ֵֶַֹ
ולבֹוא", אלי לצאת אמר ׁשה' ‰ÌBi.לפי ÈÎ‡∑(יא זה (ר"ה ּוּביֹום נֹולדּתי, זה ּביֹום ּוׁשנֹותי, ימי מלאּו הּיֹום ְְִֵֵֶַַָָָ»…ƒ«ְְְְְִֶֶַַַַָָ

מסֹורֹות  מּמּנּו ׁשּנסּתמּו מלּמד ּתֹורה, ּבדברי  ולבֹוא", "לצאת אחר: ּדבר החכמה אמּות. .ּומעינֹות ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 189 cenr h"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dnkgd zFpirnE zFxFqn znizq§¦©¨©§§©¨§¨

ולבולבולבולבֹוֹוֹוֹוא א א א  לצאתלצאתלצאתלצאת עעעעֹוֹוֹוֹודדדד ֹֹֽֽֽֽלאלאלאלא־־־־אאאאּוּוּוּוכלכלכלכל ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
החכמה ּומעינֹות מסֹורֹות מּמּנּו ׁשּנסּתמּו מלּמד ּתֹורה, רש"י)ּבדברי ובפירוש ב. (לא, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

– להם ּופרׁשן ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ג' ליׂשראל מסר יֹום ּבאֹותֹו והרי חכמה, מעינֹות מּמׁשה ׁשּנסּתּתמּו רׁש"י ּכתב היא לתמּה, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיׁש
נּתנה" ּבפרּוׁשּה המשניות)ּד"ּתֹורה לפירוש הרמב"ם חכמה?(הקדמת עניני רּבּוי יׁש ּופירּוׁשן אּלּו ׁשּבפרׁשּיֹות וּדאי , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

סֹוטה ּבמּסכת הּובא ּתֹורה" ּבדברי – ולבֹוא לצאת אּוכל "לא ז"ל רּבֹותינּו מאמר ּדהּנה ּבזה, לֹומר ב)ויׁש הּגרסא (יג, ׁשם אבל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּובתנחּומא חכמה", "מעינֹות ּגרס יעקב' ּוב'עין חכמה", ׁשערי מּמּנּו "ׁשּנסּתּתמּו בסופה)היא ואתחנן אבל (פרשת חכמה". "מסרת – ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

החכמה". ּומעינֹות מסֹורֹות מּמּנּו "ׁשּנסּתמּו וכתב ׁשּנה, ּבפרּוׁשֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָרׁש"י
נאמר  למׁשה אּלא ּבּתֹורה, לּה ללמד רמז ׁש"אין הלכֹות הן "מסֹורֹות" ּדהּנה, ּדלעיל. הּקׁשיא ּתתיּׁשב לׁשֹונֹו ׁשּמּדּיּוק לֹומר ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻויׁש

ּפה" ב)על ס, בגיטין .(רש"י ֶַ
ים" מּני ּורחבה מּדה מארץ ּד"ארּכה סֹוף, לֹו ׁשאין הּמתּגּבר ּכמעין ׁשהּוא ּתֹורה, ׁשל ּפלּפּולּה הּוא החכמה" ט)ּו"מעינֹות יא, .(איוב ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ּבגמרא אמרּו ׁשהרי ׁשּבכתב, ּתֹורה ּבפרּוׁש מכרח חלק אינֹו ּתֹורה ׁשל א)ּופלּפּולּה לח, "למׁשה (נדרים רק נּתן ּתֹורה ׁשל ׁשּפלּפּולּה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻ
ּונתנ  עין טֹובת ּבּה ׁש"נהג אּלא ליׂשראל".ּולזרעֹו" ּה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבׁשלמּות, ּולפרׁשן אּלּו ּפרׁשּיֹות ג' יׂשראל ּבני את ללּמד יכֹול היה החכמה, ּומעינֹות מסֹורֹות מּמׁשה ׁשּנסּתּלקּו לאחר ׁשאף ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹונמצא
ּופרּוׁשּה. ׁשּבכתב ּתֹורה ּבלּמּוד מכרחים אינם החכמה" "מעינֹות והן "מסֹורֹות" רמברמברמברמב""""ן ן ן ן ּדהן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

(â)éäìà ýåýéàeä E|éðôì øáò-úà ãéîLé-àeä E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«©§¦º¤
éðôlî älàä íéBbäéðôì øáò àeä òLBäé ízLøéå EE ©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§¨®§ªÀ©µŸ¥´§¨¤½
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ÌÚא  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ÏÈlÓe ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆«ƒ»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ
:Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈

‡‡ב  ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»¿∆¿ƒ¿ƒ¬»
ÏÚÓÏe ˜tÓÏ „BÚ ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈≈¬»»ƒ¿ƒ«¿≈»
:ÔÈ„‰ ‡c¯È ˙È ¯aÚ˙ ‡Ï ÈÏ ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬«ƒ»¿ƒ«»«¿¿»»≈

ÈˆLÈג  ‡e‰ CÓ„˜ ¯·ÚÈ d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»≈¿≈≈ƒ«√»»¿≈≈
ÚLB‰È Ôep˙¯È˙Â CÓ„wÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ˙È»«¿«»»ƒ≈ƒ√»»¿≈¿ƒ¿À«

:ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók CÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰»≈√»»¿»ƒ«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.‰LÓ CÏiÂ ּדבריו (‡) ּכל הּׁשלים ּכאׁשר «≈∆∆ְְֲִִֶַָָָ
ה  והּנׁשים אז והּטף לפניו הּנּצבים ּכל לכּו ְְְְִִִַַַַָָָָָָָ

זה, להזּכיר הּכתּוב  הצר ולא  לאהליו , ְְְְְֳִִֶַַַָָָֹֻאיׁש
נּצבים  אּתם יא) ט כט (לעיל אמר ּכבר ְִִִֶַַָָָּכי
ּבברית  לעבר אלהיכם ה' לפני ּכּלכם ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָֹֻהּיֹום
מּפניו. ילכּו ּבּברית עברם ואחר ,אלהי ְְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹה'
מּמחנה  הל מׁשה ּכי עּתה, הּכתּוב ְֲִִֶֶַַַַַָָָֹויאמר

ׁשּירצה  ּכמי לכּבדם, יׂשראל מחנה אל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלוּיה
מּמּנּו: רׁשּות לּטל ּובא מחברֹו ְְֲִִִֵֵֵֶָָֹלהּפטר

‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Ó Ôa Ì‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ (·)«…∆¬≈∆∆≈»¿∆¿ƒ»»
.ÌBi‰ ÈÎ‡,ענינֹו על אֹותם לנחם וזה »…ƒ«ְְְִֵֶַַָָ

מּמּני, ּתֹועלת עֹוד לכם ואין זקן אני ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכלֹומר
ואל  ׁשם. אעבר ׁשּלא צּוּני הּׁשם ּכי ְְֱִִִֵֶֶַַַָֹֹועֹוד
לא  עּמכם יעבר ה' ּכי ּתיראּו, ואל ְְְֲֲִִִִֶַַָֹֹּתפחדּו

הּוא  ויהֹוׁשע ּבעבּורי, מּכם ׁשכינתֹו ְְֲִִִִֵֶַַַָֻיסּלק
ׁשמׁשה  ּפי על ואף ּבמקֹומי. לפניכם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹהעֹובר
העיד  ּכאׁשר ּובבריאּותֹו, ּבתקפֹו היה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָרּבינּו
נס  ולא עינֹו כהתה לא  ז) לד (להלן ְֲֵַָָָָֹֹהּכתּוב

לנחמם: ּכן להם אמר ְֲֵֵֶַַָָָֹלחה,
È"L¯Â,ּכתב‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ „BÚ ÏÎe‡ ‡Ï לפי ¿«ƒַָ…«»≈¿»ְִ

הּירּדן. את תעבר לא אלי אמר ְֲֵֵֶֶַַַַַָֹֹׁשה'

jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz '` ipy meil inei xeriy

ß ixyz '` ipy mei ß

(ã)éëìî âBòìe ïBçéñì äNò øLàk íäì ýåýé äNòå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬§²©§¥¬
:íúà ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä̈«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−Ÿ¨«

(ä)äåönä-ìëk íäì íúéNòå íëéðôì ýåýé íðúðe§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧©¦§½̈
:íëúà éúéeö øLà£¤¬¦¦−¦¤§¤«

(å)ék íäéðtî eöøòz-ìàå eàøéz-ìà eöîàå e÷æç|ýåýé ¦§´§¦§½©¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®¦´§Ÿ̈´
éäìààì Cnò Cìää àeä Eñ :jáæòé àìå Etøé ¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤«¨

i"yx£Et¯È ‡Ï∑מּמּנּו נעזב להיֹות רפיֹון, ל יּתן .לא …«¿¿ְְְֱִִִִֵֶֶָֹ

BÚÏe‚ד  ÔBÁÈÒÏ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰Ï ÈÈ „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿¿»ƒ¬«¿ƒ¿
:ÔB‰˙È ÈˆL Èc ÔB‰Ú¯‡Ïe ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ«¿≈¡…»»¿«¿¬ƒ≈ƒ»¿

ÏÎkה  ÔB‰Ï Ôe„aÚ˙Â ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»√»≈¿«¿¿¿¿»
:ÔBÎ˙È ˙È„wÙ Èc ‡z„˜Ùz«¿∆¿»ƒ«≈ƒ»¿

˙Ôe¯·zו  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï eÓÈl‡Â eÙÈ˜z¿ƒ¿«ƒ»ƒ¿¬¿»ƒ»¿
CÓ„˜ ¯a„Óc ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¬≈¿»¡»»ƒ¿««√»»

:CpLË¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb
dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

äðùä ùàø ìù ïåùàø íåéì äøèôäá-à ÷øô à ìàåîù

ààóeö-ïá eçz-ïa àeäéìà-ïa íçøé-ïa äð÷ìà BîLe íéøôà øäî íéôBö íéúîøä-ïî ãçà Léà éäéå©§¦Á¦̧¤¹̈¦¨¨¨©²¦¦−¥©´¤§¨®¦§¿¤Â§¨Â̈¤§Ÿ¨¯¤¡¦²¤¬Ÿ¤−

:éúøôàá:íéãìé ïéà äpçìe íéãìé äpðôì éäéå äpðt úéðMä íLå äpç úçà íL íéLð ézL Bìåâäìrå ¤§¨¦«§¸§¥´¨¦½¥³©©¸©½̈§¥¬©¥¦−§¦®̈©§¦³¦§¦¨¸§¨¦½§©−̈¥¬§¨¦«§¨¨Á

éðôç éìr-éðá éðL íLå äìLa úBàáö ýåýéì çaæìå úBçzLäì äîéîé íéîiî Bøérî àeää Léàä̈¦̧©³¥¦¸¦¨¦´¨¦½¨§¦§©£¯§¦§²Ÿ©©Ÿ̈¬§¨−§¦®Ÿ§º̈§¥´§¥¥¦À¨§¦¸

:ýåýéì íéðäk ñçðôeã:úBðî äéúBðáe äéða-ìëìe BzLà äpðôì ïúðå äð÷ìà çaæiå íBiä éäéåääpçìe ¦´§½̈«Ÿ£¦−©Ÿ̈«©§¦´©½©¦§©−¤§¨¨®§¨©º¦§¦¨´¦§À§¨¨¤²¨§¤−¨¨«§©¾̈

:dîçø øâñ ýåýéå áäà äpç-úà ék íétà úçà äðî ïzéådîrøä øeára ñrk-íb dúøö äzñrëå ¦¥²¨¨¬©©−©®̈¦¦³¤©¨¸¨¥½©Ÿ̈−¨©¬©§¨«§¦£©³¨¨¨¨¸©©½©©£−©§¦¨®

:dîçø ãra ýåýé øâñ-ékæàìå äkázå äpñrëz ïk ýåýé úéáa dúìr écî äðLá äðL äNré ïëå ¦¨©¬§Ÿ̈−§©¬©§¨«§¥̧©£¤¹¨¨´§¨À̈¦¥³£Ÿ¨¸§¥´§Ÿ̈½¥−©§¦¤®¨©¦§¤−§¬Ÿ

:ìëàúçéëðà àBìä Cááì òøé äîìå éìëàú àì äîìå ékáú äîì äpç dLéà äð÷ìà dì øîàiå Ÿ©«©¸Ÿ¤¹̈¤§¨¨´¦À̈©¨¸¨´¤¦§¦À§¨̧¤¸´Ÿ«Ÿ§¦½§−̈¤¥©´§¨¥®£³¨Ÿ¦¸

:íéða äøNrî Cì áBèèå äúL éøçàå äìLá äìëà éøçà äpç í÷zåàqkä-ìr áLé ïäkä éìr ´½̈¥£¨−̈¨¦«©¨´¨©½̈©£¥²¨§¨¬§¦−Ÿ§©£¥´¨®Ÿ§¥¦´©Ÿ¥ÀŸ¥¸©©¦¥½

:ýåýé ìëéä úæeæî-ìré:äkáú äëáe ýåýé-ìr ìltúzå Lôð úøî àéäåàéýåýé øîàzå øãð øczå ©§©−¥©¬§Ÿ̈«§¦−¨´©¨®¤©¦§©¥¬©§Ÿ̈−¨¬Ÿ¦§¤«©¦¸Ÿ¤¹¤©Ÿ©À§Ÿ̈¸

íéLðà òøæ Eúîàì äzúðå Eúîà-úà çkLú-àìå éðzøëæe Eúîà éðra äàøú äàø-íà úBàáö§¨¹¦¨¬Ÿ¦§¤´¨¢¦´£¨¤À§©§©̧¦¸§«Ÿ¦§©´¤£¨¤½§¨©¨¬©£¨§−¤©́£¨¦®

:BLàø-ìr äìré-àì äøBîe åéiç éîé-ìk ýåýéì åézúðeáééìrå ýåýé éðôì ìltúäì äúaøä ék äéäå §©¦³©Ÿ̈¸¨§¥´©½̈−̈Ÿ©£¤¬©Ÿ«§¨¨¸¦´¦§§½̈§¦§©¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¥¦−

:äét-úà øîLâéì éìr äáLçiå rîMé àì dìB÷å úBòp äéúôN ÷ø daì-ìr úøaãî àéä äpçå:äøkL Ÿ¥¬¤¦«¨§©À̈¦ µ§©¤¤́©¦½̈©µ§¨¤´¨¨½§−̈´Ÿ¦¨¥®©©©§§¤¬¨¥¦−§¦Ÿ̈«

ãéðéé-úà éøéñä ïéøkzLz éúî-ãr éìr äéìà øîàiåéìrî C:CåèäMà éðãà àì øîàzå äpç ïrzå ©³Ÿ¤¥¤̧¨̧¥¦½©¨©−¦§©¨¦®¨¦¬¦¤¥¥−¥¨¨«¦©©̧©©¨³©¸Ÿ¤¸´Ÿ£Ÿ¦½¦¨³

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לצאת  אברהם, רּבי ּדעת ועל נכֹון. ְְְִֵֵַַַַַָָָָואינֹו
ּבזקנּותֹו. ּכחֹותיו חלׁשּו ּכי לּמלחמה ְְְְְִִִַָָָָָֹולבֹוא

נכֹון: אינּנּו זה ְֵֶֶַָוגם
eÈ˙Ba¯Âׁשּנסּתּתמּו מלּמד יג:), (סוטה אמרּו ¿«≈ְְְְִֵֶַַָ

נס, ּבמעׂשה זה והיה חכמה. מעינֹות ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָמּמּנּו
ּבפניו: ליהֹוׁשע ּגדּלה לתת ידאג ְְְִִֵֶַַָָָָֹֻֻׁשּלא



לג jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz '` ipy meil inei xeriy

ß ixyz '` ipy mei ß

(ã)éëìî âBòìe ïBçéñì äNò øLàk íäì ýåýé äNòå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬§²©§¥¬
:íúà ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä̈«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−Ÿ¨«

(ä)äåönä-ìëk íäì íúéNòå íëéðôì ýåýé íðúðe§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧©¦§½̈
:íëúà éúéeö øLà£¤¬¦¦−¦¤§¤«

(å)ék íäéðtî eöøòz-ìàå eàøéz-ìà eöîàå e÷æç|ýåýé ¦§´§¦§½©¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®¦´§Ÿ̈´
éäìààì Cnò Cìää àeä Eñ :jáæòé àìå Etøé ¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤«¨

i"yx£Et¯È ‡Ï∑מּמּנּו נעזב להיֹות רפיֹון, ל יּתן .לא …«¿¿ְְְֱִִִִֵֶֶָֹ

BÚÏe‚ד  ÔBÁÈÒÏ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰Ï ÈÈ „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿¿»ƒ¬«¿ƒ¿
:ÔB‰˙È ÈˆL Èc ÔB‰Ú¯‡Ïe ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ«¿≈¡…»»¿«¿¬ƒ≈ƒ»¿

ÏÎkה  ÔB‰Ï Ôe„aÚ˙Â ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»√»≈¿«¿¿¿¿»
:ÔBÎ˙È ˙È„wÙ Èc ‡z„˜Ùz«¿∆¿»ƒ«≈ƒ»¿

˙Ôe¯·zו  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï eÓÈl‡Â eÙÈ˜z¿ƒ¿«ƒ»ƒ¿¬¿»ƒ»¿
CÓ„˜ ¯a„Óc ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¬≈¿»¡»»ƒ¿««√»»

:CpLË¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb
dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

äðùä ùàø ìù ïåùàø íåéì äøèôäá-à ÷øô à ìàåîù

ààóeö-ïá eçz-ïa àeäéìà-ïa íçøé-ïa äð÷ìà BîLe íéøôà øäî íéôBö íéúîøä-ïî ãçà Léà éäéå©§¦Á¦̧¤¹̈¦¨¨¨©²¦¦−¥©´¤§¨®¦§¿¤Â§¨Â̈¤§Ÿ¨¯¤¡¦²¤¬Ÿ¤−

:éúøôàá:íéãìé ïéà äpçìe íéãìé äpðôì éäéå äpðt úéðMä íLå äpç úçà íL íéLð ézL Bìåâäìrå ¤§¨¦«§¸§¥´¨¦½¥³©©¸©½̈§¥¬©¥¦−§¦®̈©§¦³¦§¦¨¸§¨¦½§©−̈¥¬§¨¦«§¨¨Á

éðôç éìr-éðá éðL íLå äìLa úBàáö ýåýéì çaæìå úBçzLäì äîéîé íéîiî Bøérî àeää Léàä̈¦̧©³¥¦¸¦¨¦´¨¦½¨§¦§©£¯§¦§²Ÿ©©Ÿ̈¬§¨−§¦®Ÿ§º̈§¥´§¥¥¦À¨§¦¸

:ýåýéì íéðäk ñçðôeã:úBðî äéúBðáe äéða-ìëìe BzLà äpðôì ïúðå äð÷ìà çaæiå íBiä éäéåääpçìe ¦´§½̈«Ÿ£¦−©Ÿ̈«©§¦´©½©¦§©−¤§¨¨®§¨©º¦§¦¨´¦§À§¨¨¤²¨§¤−¨¨«§©¾̈

:dîçø øâñ ýåýéå áäà äpç-úà ék íétà úçà äðî ïzéådîrøä øeára ñrk-íb dúøö äzñrëå ¦¥²¨¨¬©©−©®̈¦¦³¤©¨¸¨¥½©Ÿ̈−¨©¬©§¨«§¦£©³¨¨¨¨¸©©½©©£−©§¦¨®

:dîçø ãra ýåýé øâñ-ékæàìå äkázå äpñrëz ïk ýåýé úéáa dúìr écî äðLá äðL äNré ïëå ¦¨©¬§Ÿ̈−§©¬©§¨«§¥̧©£¤¹¨¨´§¨À̈¦¥³£Ÿ¨¸§¥´§Ÿ̈½¥−©§¦¤®¨©¦§¤−§¬Ÿ

:ìëàúçéëðà àBìä Cááì òøé äîìå éìëàú àì äîìå ékáú äîì äpç dLéà äð÷ìà dì øîàiå Ÿ©«©¸Ÿ¤¹̈¤§¨¨´¦À̈©¨¸¨´¤¦§¦À§¨̧¤¸´Ÿ«Ÿ§¦½§−̈¤¥©´§¨¥®£³¨Ÿ¦¸

:íéða äøNrî Cì áBèèå äúL éøçàå äìLá äìëà éøçà äpç í÷zåàqkä-ìr áLé ïäkä éìr ´½̈¥£¨−̈¨¦«©¨´¨©½̈©£¥²¨§¨¬§¦−Ÿ§©£¥´¨®Ÿ§¥¦´©Ÿ¥ÀŸ¥¸©©¦¥½

:ýåýé ìëéä úæeæî-ìré:äkáú äëáe ýåýé-ìr ìltúzå Lôð úøî àéäåàéýåýé øîàzå øãð øczå ©§©−¥©¬§Ÿ̈«§¦−¨´©¨®¤©¦§©¥¬©§Ÿ̈−¨¬Ÿ¦§¤«©¦¸Ÿ¤¹¤©Ÿ©À§Ÿ̈¸

íéLðà òøæ Eúîàì äzúðå Eúîà-úà çkLú-àìå éðzøëæe Eúîà éðra äàøú äàø-íà úBàáö§¨¹¦¨¬Ÿ¦§¤´¨¢¦´£¨¤À§©§©̧¦¸§«Ÿ¦§©´¤£¨¤½§¨©¨¬©£¨§−¤©́£¨¦®

:BLàø-ìr äìré-àì äøBîe åéiç éîé-ìk ýåýéì åézúðeáééìrå ýåýé éðôì ìltúäì äúaøä ék äéäå §©¦³©Ÿ̈¸¨§¥´©½̈−̈Ÿ©£¤¬©Ÿ«§¨¨¸¦´¦§§½̈§¦§©¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¥¦−

:äét-úà øîLâéì éìr äáLçiå rîMé àì dìB÷å úBòp äéúôN ÷ø daì-ìr úøaãî àéä äpçå:äøkL Ÿ¥¬¤¦«¨§©À̈¦ µ§©¤¤́©¦½̈©µ§¨¤´¨¨½§−̈´Ÿ¦¨¥®©©©§§¤¬¨¥¦−§¦Ÿ̈«

ãéðéé-úà éøéñä ïéøkzLz éúî-ãr éìr äéìà øîàiåéìrî C:CåèäMà éðãà àì øîàzå äpç ïrzå ©³Ÿ¤¥¤̧¨̧¥¦½©¨©−¦§©¨¦®¨¦¬¦¤¥¥−¥¨¨«¦©©̧©©¨³©¸Ÿ¤¸´Ÿ£Ÿ¦½¦¨³

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לצאת  אברהם, רּבי ּדעת ועל נכֹון. ְְְִֵֵַַַַַָָָָואינֹו
ּבזקנּותֹו. ּכחֹותיו חלׁשּו ּכי לּמלחמה ְְְְְִִִַָָָָָֹולבֹוא

נכֹון: אינּנּו זה ְֵֶֶַָוגם
eÈ˙Ba¯Âׁשּנסּתּתמּו מלּמד יג:), (סוטה אמרּו ¿«≈ְְְְִֵֶַַָ

נס, ּבמעׂשה זה והיה חכמה. מעינֹות ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָמּמּנּו
ּבפניו: ליהֹוׁשע ּגדּלה לתת ידאג ְְְִִֵֶַַָָָָֹֻֻׁשּלא



לד
jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'a iyily meil inei xeriy

ß ixyz 'a iyily mei ß

(æ)ìàøNé-ìë éðéòì åéìà øîàiå òLBäéì äLî àø÷iå©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´¨¦§¨¥»
øLà õøàä-ìà äfä íòä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤̧
:íúBà äpìéçðz äzàå íäì úúì íúáàì ýåýé òaLð¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´¨¤®§©−̈©§¦¤¬̈¨«

i"yx£‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‡B·z ‰z‡ Èk∑יהיּו ׁשּבּדֹור 'זקנים ליהֹוׁשע: אמר מׁשה הדין'. עּמא עם ּתעּול אּת 'ארי ƒ«»»∆»»«∆ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻ
ה  אבל ועצתן', ּדעּתן לפי הּכל ,אׁשר עּמ הארץ אל יׂשראל ּבני את ּתביא אּתה "ּכי ליהֹוׁשע: אמר הּוא ּברּו ּקדֹוׁש ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

להם" לג)נׁשּבעּתי ּדּבר (לקמן קדקדן, על וה מּקל טל ,ּב ּתלּוי הּכל ּכרחם, על ּתביא, ּדּברים , ׁשני ולא לּדֹור אחד ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ח)לּדֹור  .(סנהדרין ַ

(ç)àeä ýåýéå|éðôì CìääEtøé àì Cnò äéäé àeä E ©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−
:úçú àìå àøéú àì jáæòé àìå§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«

ÏÎז  ÈÈÚÏ dÏ ¯Ó‡Â ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒÀ««¬«≈¿≈≈»
‡nÚ ÌÚ ÏeÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â Û˜z Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¬≈«¿≈ƒ«»
ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«

:ÔB‰˙È dpÒÁz z‡Â ÔB‰Ï¿¿«¿«¿¿ƒ«»¿

·CcÚÒח  È‰È d¯ÓÈÓ CÓ„˜ ¯a„Óc ‡e‰ ÈÈÂ«¿»ƒ¿««√»»≈¿≈¿≈¿«¿»
‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï Cp˜Á¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»»ƒ¿«¿»

:¯·zƒ̇¿«

:ýåýé éðôì éLôð-úà CtLàå éúéúL àì øëLå ïééå éëðà çeø-úL÷æèéðôì Eúîà-úà ïzz-ìà §©¸©̧¨½Ÿ¦§©¬¦§¥−̈´Ÿ¨¦®¦¨¤§¬Ÿ¤©§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«©¦¥¸¤£¨´§½¦§¥−

:äpä-ãr ézøac éñrëå éçéN áøî-ék ìriìa-úaæéì éëì øîàiå éìr ïriåïzé ìûøNé éýìûå íBìL ©§¦¨®©¦¥¬Ÿ¦¦²§©§¦−¦©¬§¦©¥«¨©©©̄¥¦²©−Ÿ¤§¦´§¨®¥Ÿ¥´¦§¨¥À¦¥¸

:Bnrî zìàL øLà CúìL-úàçééðéra ïç EúçôL àöîz øîàzåìëàzå dkøãì äMàä Cìzå E ¤¥´¨¥½£¤¬¨©−§§¥¦«©¾Ÿ¤¦§¨¯¦§¨«§²¥−§¥¤®©¥̧¤¨¦¨³§©§¨¸©Ÿ©½

:ãBr dì-eéä-àì äéðôeèéòãiå äúîøä íúéa-ìà eàáiå eáLiå ýåýé éðôì eåçzLiå ø÷aá eîkLiå ¨¤¬¨Ÿ¨−̈«©©§¦´©ÀŸ¤©¦§©£¸¦§¥´§Ÿ̈½©¨ª²©¨¬Ÿ¤¥−̈¨¨¨®¨©¥³©

:ýåýé äøkæiå BzLà äpç-úà äð÷ìàëBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå äpç øäzå íéîiä úBô÷úì éäéå ¤§¨¨¸¤©¨´¦§½©¦§§¤−¨§Ÿ̈«©§¦¸¦§ª´©¨¦½©©¬©©−̈©¥´¤¥®©¦§¨³¤§¸

:åézìàL ýåýéî ék ìàeîLàë:Bøãð-úàå íéîiä çáæ-úà ýåýéì çaæì Búéa-ìëå äð÷ìà Léàä ìriå §¥½¦¬¥Ÿ̈−§¦§¦«©©²©¨¦¬¤§¨−̈§¨¥®¦§¯Ÿ©©Ÿ̈²¤¤¬©©¨¦−§¤¦§«

áëýåýé éðt-úà äàøðå åéúàáäå ørpä ìîbé ãr dLéàì äøîà-ék äúìr àì äpçåíL áLéå §©−̈´Ÿ¨¨®¨¦¨§¨´§¦À̈©´¦¨¥³©©̧©¸©£¦Ÿ¦À§¦§¨¸¤§¥´§Ÿ̈½§¨¬©−̈

:íìBò-ãrâëéðéra áBhä éNr dLéà äð÷ìà dì øîàiåBøác-úà ýåýé í÷é Cà Búà Cìîb-ãr éáL C ©¨«©´Ÿ¤¨Á¤§¨¨̧¦¹̈£¦¯©´§¥©À¦§¦¸©¨§¥´Ÿ½©²¥̈¬§Ÿ̈−¤§¨®

:Búà dìîb-ãr dða-úà ÷ðézå äMàä áLzåãëìL íéøôa ezìîb øLàk dnr eäìrzåäôéàå äL ©¥³¤¨¦¨¸©¥´¤¤§½̈©¨§−̈Ÿ«©©£¥̧¦¹̈©£¤´§¨©À§¨¦³§Ÿ¨¸§¥¨̧

:ørð ørpäå BìL ýåýé-úéá eäàázå ïéé ìáðå çî÷ úçàäë:éìr-ìà ørpä-úà eàáiå øtä-úà eèçLiå ©©¬¤̧©¸§¥´¤©½¦©§¦¥¬¥§Ÿ̈−¦®§©©−©¨«©©¦§£−¤©®̈©¨¦¬¤©©−©¤¥¦«

åë:ýåýé-ìà ìltúäì äæa äënr úávpä äMàä éðà éðãà ELôð éç éðãà éa øîàzåæëäfä ørpä-ìà ©¸Ÿ¤¸¦´£Ÿ¦½¥¬©§§−£Ÿ¦®£¦´¨¦À̈©¦¤³¤¦§¨¸¨¤½§¦§©¥−¤§Ÿ̈«¤©©¬©©¤−

:Bnrî ézìàL øLà éúìàL-úà éì ýåýé ïziå ézìltúäçëíéîiä-ìk ýåýéì eäézìàLä éëðà íâå ¦§©¨®§¦©¦¥̧§Ÿ̈¬¦¸¤§¥´¨¦½£¤¬¨©−§¦¥¦«§©´¨Ÿ¦À¦§¦§¦̧¸©Ÿ̈½¨©¨¦¸

:ýåýéì íL eçzLiå ýåýéì ìeàL àeä äéä øLàáàäîø ýåýéa éaì õìr øîàzå äpç ìltúzå £¤´¨½̈¬¨−©Ÿ̈®©¦§©¬−̈©Ÿ̈«©¦§©¥³©¨¸©Ÿ©½¨©³¦¦¸©Ÿ̈½¨¬¨

:EúreLéa ézçîN ék éáéBà-ìr ét áçø ýåýéa éðø÷áøeö ïéàå Ezìa ïéà-ék ýåýék LBã÷-ïéà ©§¦−©Ÿ̈®¨³©¦̧©´§©½¦¬¨©−§¦¦«¨¤«¥¨¬©Ÿ̈−¦¥´¦§¤®§¥¬−

:eðéäìàkâ:úBììr eðkúð Bìå ýåýé úBòc ìû ék íëétî ÷úr àöé ääáâ ääáb eøaãú eaøz-ìà ¥Ÿ¥«©©§³§©§¸§Ÿ¨´§Ÿ½̈¥¥¬¨−̈¦¦¤®¦´¥³¥¸§Ÿ̈½§¬¦§§−£¦«

ã:ìéç eøæà íéìLëðå íézç íéøab úL÷ääráL äãìé äø÷r-ãr elãç íéárøe eøkNð íçla íéráN ¤¬¤¦Ÿ¦−©¦®§¦§¨¦−¨¬§¨«¦§¥¦³©¤̧¤¸¦§½̈§¥¦−¨¥®©£¨¨¸¨§¨´¦§½̈

:äììîà íéða úaøåå:ìriå ìBàL ãéøBî äiçîe úéîî ýåýéæ:íîBøî-óà ìétLî øéLrîe LéøBî ýåýé §©©¬¨¦−ª§¨«¨§Ÿ̈−¥¦´§©¤®¦¬§−©¨«©§Ÿ̈−¦´©«£¦®©§¦−©§¥«

çõøà é÷öî ýåýéì ék íìçðé ãBáë àqëå íéáéãð-ír áéLBäì ïBéáà íéøé útLàî ìc øôrî íé÷î¥¦̧¥¨¹̈À̈¥©§Ÿ¸¨¦´¤§½§¦¸¦§¦¦½§¦¥¬¨−©§¦¥®¦³©Ÿ̈¸§ª´¥¤½¤

:ìáz íäéìr úLiåè:Léà-øaâé çëá àì-ék encé CLça íérLøe øîLé åéãéñç éìâøéezçé ýåýé ©¨¬¤£¥¤−¥¥«©§¥³£¦¨¸¦§½Ÿ§¨¦−©´Ÿ¤¦¨®¦¬Ÿ§−Ÿ©¦§©¦«§Ÿ̈º¥©´

:BçéLî ïø÷ íøéå Bkìîì æò-ïzéå õøà-éñôà ïéãé ýåýé írøé íéîMa åéìr åéáéøî§¦À̈¨¨¸©¨©´¦©§¥½§Ÿ̈−¨¦´©§¥®̈¤§¦¤´Ÿ§©§½§¨¥−¤¬¤§¦«

jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'a iyily meil inei xeriy

(è)íéðäkä-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤»¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤©«Ÿ£¦Æ
éð÷æ-ìk-ìàå ýåýé úéøa ïBøà-úà íéàNpä éåì éða§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®§¤¨¦§¥−

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£dziÂ 'B‚Â ‰LÓ ·zÎiÂ∑,ּכּלּה ׁשבטֹוּכׁשגמרה לבני רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .נתנּה «ƒ¿……∆¿«ƒ¿»ְְְְְִִֵֶָָָָָֻ

d·‰ÈÂט  ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»«¿»»»ƒ»«
ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÔÈÏËc ÈÂÏ Èa ‡i‰ÎÏ¿»¬«»¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»¬¿»»«¿»

:Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏe¿»»≈ƒ¿»≈

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb
dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

äðùä ùàø ìù éðù íåéì äøèôäàì ÷øô äéîøé

à:ìàøNé Bòébøäì CBìä áøç éãéøN ír øaãna ïç àöî ýåýé øîà äkáéì äàøð ýåýé ÷Bçøî µŸ¨©´§Ÿ̈½¨¨¬¥¸©¦§½̈©−§¦´¥¨®¤¨¬§©§¦−¦§¨¥«¥¨¾§Ÿ̈−¦§¨´¦®

ézáäà íìBò úáäàåézëLî ïk-ìr C:ãñç Câðáà ãBòétú écrz ãBò ìûøNé úìeúa úéðáðå CC §©£©³¨¸£©§¦½©¥−§©§¦¬¨«¤³¤§¥¸§¦§¥½§©−¦§¨¥®µ©§¦´ª©½¦

:íé÷çNî ìBçîa úàöéåã:eìlçå íérèð eòèð ïBøîL éøäa íéîøë érhz ãBòäeàø÷ íBé-Lé ék §¨−̈¦§¬§©£¦«µ¦§¦´§¨¦½§¨¥−«Ÿ§®¨§¬«Ÿ§¦−§¦¥«¦´¤½¨§¬

:eðéýìû ýåýé-ìà ïBiö äìrðå eîe÷ íéøôà øäa íéøöðåeìäöå äçîN á÷réì epø ýåýé øîà äë-ék «Ÿ§¦−§©´¤§¨®¦µ§©£¤´¦½¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥«¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¨³§©£Ÿ¸¦§½̈§©£−

øàL úà Enr-úà ýåýé òLBä eøîàå eììä eòéîLä íéBbä Làøa:ìàøNé úéæíúBà àéáî éððä §´Ÿ©¦®©§¦³©§¸§¦§½©³§Ÿ̈¸¤©§½¥−§¥¦¬¦§¨¥«¦§¦Á¥¦̧¹̈

:äpä eáeLé ìBãb ìä÷ åcçé úãìéå äøä çqôe øer ía õøà-éúkøiî íézöa÷å ïBôö õøàîçéëáa ¥¤´¤¨À§¦©§¦»¦©§§¥¼̈¤¼¨µ¦¥´¦¥½©¨¨¬§Ÿ¤−¤©§¨®¨¨¬−̈¨¬¥¨¦§¦´

áàì ìàøNéì éúééä-ék da eìLké àì øLé Cøãa íéî éìçð-ìà íëéìBà íìéáBà íéðeðçúáe eàáé̈ÀŸ«§©«£¦»«¦¥¼«¦¥¸¤©´£¥©½¦§¤´¤¨½̈¬Ÿ¦¨§−®̈¦¨¦³¦§¦§¨¥¸§½̈

:àeä éøëa íéøôàåèBøîLe epöa÷é ìàøNé äøæî eøîàå ÷çønî íéiàá eãébäå íéBb ýåýé-øáã eòîL §¤§©−¦§¬Ÿ¦«¦§³§©§Ÿ̈¸¦½§©¦¬¨¦¦−¦¤§¨®§¦§À§¨¥³¦§¨¥¸§©§¤½§¨−

:Bøãr ärøké:epnî ÷æç ãiî Bìàâe á÷ré-úà ýåýé äãô-ékàéáeè-ìà eøäðå ïBiö-íBøîá eðpøå eàáe §Ÿ¤¬¤§«¦¨¨¬§Ÿ̈−¤©£®Ÿ§¨¾¦©−¨¨¬¦¤«»̈»§¦§´¦§«¦¼§¨£º¤´

:ãBr äáàãì eôéñBé-àìå äåø ïâk íLôð äúéäå ø÷áe ïàö-éða-ìrå øäöé-ìrå Løéz-ìrå ïâc-ìr ýåýé§Ÿ̈À©¨¨¸§©¦´Ÿ§©¦§½̈§©§¥−Ÿ¨®̈§¨§¨³©§¨¸§©´¨¤½§«Ÿ¦¬§©£−̈«

áé:íðBâéî íézçnNå íézîçðå ïBNNì íìáà ézëôäå åcçé íéð÷æe íéøçáe ìBçîa äìeúa çîNz æà́̈¦§©³§¨¸§¨½©ª¦¬§¥¦−©§¨®§¨©§¦̧¤§¨³§¨¸§¦´©§¦½§¦©§¦−¦¨

âé:ýåýé-íàð eòaNé éáeè-úà énrå ïLc íéðäkä Lôð éúéeøåãééäð òîLð äîøa ìB÷ ýåýé øîà äk §¦¥¦²¤¬¤©«Ÿ£¦−®̈¤§©¦²¤¦¬¦§−̈§ª§Ÿ̈´Ÿ¨©´§Ÿ̈À´§¨¨³¦§¨¸§¦¸

:epðéà ék äéða-ìr íçpäì äðàî äéða-ìr äkáî ìçø íéøeøîú éëaåèCìB÷ érðî ýåýé øîà äk §¦´©§¦½¨¥−§©¨´©¨¤®¨¥£¨²§¦¨¥¬©¨¤−¨¦¬¥¤«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦§¦³¥¸

éðérå éëaî:áéBà õøàî eáLå ýåýé-íàð Cúlrôì øëN Lé ék ärîcî CæèCúéøçàì äå÷z-Léå ¦¤½¦§¥©−¦¦¦§®̈¦Á¥̧¨¨³¦§ª¨¥¸§ª§Ÿ̈½§−̈¥¤¬¤¥§¥¦§¨¬§©£¦¥−

:íìeáâì íéðá eáLå ýåýé-íàðæééðáLä ãnì àì ìârk øñeàå éðzøqé ããBðúî íéøôà ézrîL rBîL §ª§Ÿ̈®§¨¬¨¦−¦§¨¨´©¨©À§¦¤§©¸¦¸¦§¥½¦©§©̧¦¸¨¦¨¥½§¥−¤´Ÿª¨®£¦¥´¦

:éäìà ýåýé äzà ék äáeLàåçéézîìëð-íâå ézLa Cøé-ìr éz÷ôñ érãeä éøçàå ézîçð éáeL éøçà-ék §¨½¨¦¬©−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¨¦©£¥³¦¸¦©½§¦§©£¥¸¦¨´§¦½¨©−§¦©¨¥®µŸ§¦§©¦§©½§¦

:éøeòð útøç éúàNð ékèéreLrL ãìé íà íéøôà éì øéwé ïáäãBò epøkæà øëæ Ba éøaã écî-ék íé ¦¬¨−̈¦¤§©¬§¨£¥Á©¦̧¦¹¤§©À¦¦ µ¤¤́©£¦½¦¦¥³©§¦¸½¨¬Ÿ¤§§¤−®

:ýåýé-íàð epîçøà íçø Bì érî eîä ïk-ìr©¥À¨³¥©¸½©¥¬£©£¤−§ª§Ÿ̈
dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.˙‡f‰ ‰¯Bz‰ ˙‡ ‰LÓ ·zÎiÂ (Ë)«ƒ¿…∆∆«»«…

יׂשראל. ּכל לעיני עד ּבראׁשית ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָמּתחּלת
ּתקרא  ּכתּוב  יא) (פסוק ׁשּבכאן ּפי על  ְְְִִֶַַָָָואף

רֹומז  והּוא  יׂשראל, ּכל נגד  הּזאת הּתֹורה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹאת
רּבֹותינּו ּדעת על הּדברים אּלה ׁשל הּזה ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָלּספר

מא.) (פסוק (סוטה ּובאר חזר ּבזה אבל ,ֲֵֵֶַָָָ

הּתֹורה  ּדברי את לכּתב מׁשה ּככּלֹות ויהי ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹכד)
הּתֹורה  ּכל יכלל  וזה ּתּמם, עד ספר על  ְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻהּזאת

ָֻּכּלה:



לה
jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'a iyily meil inei xeriy

ß ixyz 'a iyily mei ß

(æ)ìàøNé-ìë éðéòì åéìà øîàiå òLBäéì äLî àø÷iå©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´¨¦§¨¥»
øLà õøàä-ìà äfä íòä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤̧
:íúBà äpìéçðz äzàå íäì úúì íúáàì ýåýé òaLð¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´¨¤®§©−̈©§¦¤¬̈¨«

i"yx£‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‡B·z ‰z‡ Èk∑יהיּו ׁשּבּדֹור 'זקנים ליהֹוׁשע: אמר מׁשה הדין'. עּמא עם ּתעּול אּת 'ארי ƒ«»»∆»»«∆ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻ
ה  אבל ועצתן', ּדעּתן לפי הּכל ,אׁשר עּמ הארץ אל יׂשראל ּבני את ּתביא אּתה "ּכי ליהֹוׁשע: אמר הּוא ּברּו ּקדֹוׁש ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

להם" לג)נׁשּבעּתי ּדּבר (לקמן קדקדן, על וה מּקל טל ,ּב ּתלּוי הּכל ּכרחם, על ּתביא, ּדּברים , ׁשני ולא לּדֹור אחד ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ח)לּדֹור  .(סנהדרין ַ

(ç)àeä ýåýéå|éðôì CìääEtøé àì Cnò äéäé àeä E ©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−
:úçú àìå àøéú àì jáæòé àìå§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«

ÏÎז  ÈÈÚÏ dÏ ¯Ó‡Â ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒÀ««¬«≈¿≈≈»
‡nÚ ÌÚ ÏeÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â Û˜z Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¬≈«¿≈ƒ«»
ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«

:ÔB‰˙È dpÒÁz z‡Â ÔB‰Ï¿¿«¿«¿¿ƒ«»¿

·CcÚÒח  È‰È d¯ÓÈÓ CÓ„˜ ¯a„Óc ‡e‰ ÈÈÂ«¿»ƒ¿««√»»≈¿≈¿≈¿«¿»
‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï Cp˜Á¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»»ƒ¿«¿»

:¯·zƒ̇¿«

:ýåýé éðôì éLôð-úà CtLàå éúéúL àì øëLå ïééå éëðà çeø-úL÷æèéðôì Eúîà-úà ïzz-ìà §©¸©̧¨½Ÿ¦§©¬¦§¥−̈´Ÿ¨¦®¦¨¤§¬Ÿ¤©§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«©¦¥¸¤£¨´§½¦§¥−

:äpä-ãr ézøac éñrëå éçéN áøî-ék ìriìa-úaæéì éëì øîàiå éìr ïriåïzé ìûøNé éýìûå íBìL ©§¦¨®©¦¥¬Ÿ¦¦²§©§¦−¦©¬§¦©¥«¨©©©̄¥¦²©−Ÿ¤§¦´§¨®¥Ÿ¥´¦§¨¥À¦¥¸

:Bnrî zìàL øLà CúìL-úàçééðéra ïç EúçôL àöîz øîàzåìëàzå dkøãì äMàä Cìzå E ¤¥´¨¥½£¤¬¨©−§§¥¦«©¾Ÿ¤¦§¨¯¦§¨«§²¥−§¥¤®©¥̧¤¨¦¨³§©§¨¸©Ÿ©½

:ãBr dì-eéä-àì äéðôeèéòãiå äúîøä íúéa-ìà eàáiå eáLiå ýåýé éðôì eåçzLiå ø÷aá eîkLiå ¨¤¬¨Ÿ¨−̈«©©§¦´©ÀŸ¤©¦§©£¸¦§¥´§Ÿ̈½©¨ª²©¨¬Ÿ¤¥−̈¨¨¨®¨©¥³©

:ýåýé äøkæiå BzLà äpç-úà äð÷ìàëBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå äpç øäzå íéîiä úBô÷úì éäéå ¤§¨¨¸¤©¨´¦§½©¦§§¤−¨§Ÿ̈«©§¦¸¦§ª´©¨¦½©©¬©©−̈©¥´¤¥®©¦§¨³¤§¸

:åézìàL ýåýéî ék ìàeîLàë:Bøãð-úàå íéîiä çáæ-úà ýåýéì çaæì Búéa-ìëå äð÷ìà Léàä ìriå §¥½¦¬¥Ÿ̈−§¦§¦«©©²©¨¦¬¤§¨−̈§¨¥®¦§¯Ÿ©©Ÿ̈²¤¤¬©©¨¦−§¤¦§«

áëýåýé éðt-úà äàøðå åéúàáäå ørpä ìîbé ãr dLéàì äøîà-ék äúìr àì äpçåíL áLéå §©−̈´Ÿ¨¨®¨¦¨§¨´§¦À̈©´¦¨¥³©©̧©¸©£¦Ÿ¦À§¦§¨¸¤§¥´§Ÿ̈½§¨¬©−̈

:íìBò-ãrâëéðéra áBhä éNr dLéà äð÷ìà dì øîàiåBøác-úà ýåýé í÷é Cà Búà Cìîb-ãr éáL C ©¨«©´Ÿ¤¨Á¤§¨¨̧¦¹̈£¦¯©´§¥©À¦§¦¸©¨§¥´Ÿ½©²¥̈¬§Ÿ̈−¤§¨®

:Búà dìîb-ãr dða-úà ÷ðézå äMàä áLzåãëìL íéøôa ezìîb øLàk dnr eäìrzåäôéàå äL ©¥³¤¨¦¨¸©¥´¤¤§½̈©¨§−̈Ÿ«©©£¥̧¦¹̈©£¤´§¨©À§¨¦³§Ÿ¨¸§¥¨̧

:ørð ørpäå BìL ýåýé-úéá eäàázå ïéé ìáðå çî÷ úçàäë:éìr-ìà ørpä-úà eàáiå øtä-úà eèçLiå ©©¬¤̧©¸§¥´¤©½¦©§¦¥¬¥§Ÿ̈−¦®§©©−©¨«©©¦§£−¤©®̈©¨¦¬¤©©−©¤¥¦«

åë:ýåýé-ìà ìltúäì äæa äënr úávpä äMàä éðà éðãà ELôð éç éðãà éa øîàzåæëäfä ørpä-ìà ©¸Ÿ¤¸¦´£Ÿ¦½¥¬©§§−£Ÿ¦®£¦´¨¦À̈©¦¤³¤¦§¨¸¨¤½§¦§©¥−¤§Ÿ̈«¤©©¬©©¤−

:Bnrî ézìàL øLà éúìàL-úà éì ýåýé ïziå ézìltúäçëíéîiä-ìk ýåýéì eäézìàLä éëðà íâå ¦§©¨®§¦©¦¥̧§Ÿ̈¬¦¸¤§¥´¨¦½£¤¬¨©−§¦¥¦«§©´¨Ÿ¦À¦§¦§¦̧¸©Ÿ̈½¨©¨¦¸

:ýåýéì íL eçzLiå ýåýéì ìeàL àeä äéä øLàáàäîø ýåýéa éaì õìr øîàzå äpç ìltúzå £¤´¨½̈¬¨−©Ÿ̈®©¦§©¬−̈©Ÿ̈«©¦§©¥³©¨¸©Ÿ©½¨©³¦¦¸©Ÿ̈½¨¬¨

:EúreLéa ézçîN ék éáéBà-ìr ét áçø ýåýéa éðø÷áøeö ïéàå Ezìa ïéà-ék ýåýék LBã÷-ïéà ©§¦−©Ÿ̈®¨³©¦̧©´§©½¦¬¨©−§¦¦«¨¤«¥¨¬©Ÿ̈−¦¥´¦§¤®§¥¬−

:eðéäìàkâ:úBììr eðkúð Bìå ýåýé úBòc ìû ék íëétî ÷úr àöé ääáâ ääáb eøaãú eaøz-ìà ¥Ÿ¥«©©§³§©§¸§Ÿ¨´§Ÿ½̈¥¥¬¨−̈¦¦¤®¦´¥³¥¸§Ÿ̈½§¬¦§§−£¦«

ã:ìéç eøæà íéìLëðå íézç íéøab úL÷ääráL äãìé äø÷r-ãr elãç íéárøe eøkNð íçla íéráN ¤¬¤¦Ÿ¦−©¦®§¦§¨¦−¨¬§¨«¦§¥¦³©¤̧¤¸¦§½̈§¥¦−¨¥®©£¨¨¸¨§¨´¦§½̈

:äììîà íéða úaøåå:ìriå ìBàL ãéøBî äiçîe úéîî ýåýéæ:íîBøî-óà ìétLî øéLrîe LéøBî ýåýé §©©¬¨¦−ª§¨«¨§Ÿ̈−¥¦´§©¤®¦¬§−©¨«©§Ÿ̈−¦´©«£¦®©§¦−©§¥«

çõøà é÷öî ýåýéì ék íìçðé ãBáë àqëå íéáéãð-ír áéLBäì ïBéáà íéøé útLàî ìc øôrî íé÷î¥¦̧¥¨¹̈À̈¥©§Ÿ¸¨¦´¤§½§¦¸¦§¦¦½§¦¥¬¨−©§¦¥®¦³©Ÿ̈¸§ª´¥¤½¤

:ìáz íäéìr úLiåè:Léà-øaâé çëá àì-ék encé CLça íérLøe øîLé åéãéñç éìâøéezçé ýåýé ©¨¬¤£¥¤−¥¥«©§¥³£¦¨¸¦§½Ÿ§¨¦−©´Ÿ¤¦¨®¦¬Ÿ§−Ÿ©¦§©¦«§Ÿ̈º¥©´

:BçéLî ïø÷ íøéå Bkìîì æò-ïzéå õøà-éñôà ïéãé ýåýé írøé íéîMa åéìr åéáéøî§¦À̈¨¨¸©¨©´¦©§¥½§Ÿ̈−¨¦´©§¥®̈¤§¦¤´Ÿ§©§½§¨¥−¤¬¤§¦«

jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'a iyily meil inei xeriy

(è)íéðäkä-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤»¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤©«Ÿ£¦Æ
éð÷æ-ìk-ìàå ýåýé úéøa ïBøà-úà íéàNpä éåì éða§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®§¤¨¦§¥−

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£dziÂ 'B‚Â ‰LÓ ·zÎiÂ∑,ּכּלּה ׁשבטֹוּכׁשגמרה לבני רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .נתנּה «ƒ¿……∆¿«ƒ¿»ְְְְְִִֵֶָָָָָֻ

d·‰ÈÂט  ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»«¿»»»ƒ»«
ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÔÈÏËc ÈÂÏ Èa ‡i‰ÎÏ¿»¬«»¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»¬¿»»«¿»

:Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏe¿»»≈ƒ¿»≈

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb
dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

äðùä ùàø ìù éðù íåéì äøèôäàì ÷øô äéîøé

à:ìàøNé Bòébøäì CBìä áøç éãéøN ír øaãna ïç àöî ýåýé øîà äkáéì äàøð ýåýé ÷Bçøî µŸ¨©´§Ÿ̈½¨¨¬¥¸©¦§½̈©−§¦´¥¨®¤¨¬§©§¦−¦§¨¥«¥¨¾§Ÿ̈−¦§¨´¦®

ézáäà íìBò úáäàåézëLî ïk-ìr C:ãñç Câðáà ãBòétú écrz ãBò ìûøNé úìeúa úéðáðå CC §©£©³¨¸£©§¦½©¥−§©§¦¬¨«¤³¤§¥¸§¦§¥½§©−¦§¨¥®µ©§¦´ª©½¦

:íé÷çNî ìBçîa úàöéåã:eìlçå íérèð eòèð ïBøîL éøäa íéîøë érhz ãBòäeàø÷ íBé-Lé ék §¨−̈¦§¬§©£¦«µ¦§¦´§¨¦½§¨¥−«Ÿ§®¨§¬«Ÿ§¦−§¦¥«¦´¤½¨§¬

:eðéýìû ýåýé-ìà ïBiö äìrðå eîe÷ íéøôà øäa íéøöðåeìäöå äçîN á÷réì epø ýåýé øîà äë-ék «Ÿ§¦−§©´¤§¨®¦µ§©£¤´¦½¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥«¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¨³§©£Ÿ¸¦§½̈§©£−

øàL úà Enr-úà ýåýé òLBä eøîàå eììä eòéîLä íéBbä Làøa:ìàøNé úéæíúBà àéáî éððä §´Ÿ©¦®©§¦³©§¸§¦§½©³§Ÿ̈¸¤©§½¥−§¥¦¬¦§¨¥«¦§¦Á¥¦̧¹̈

:äpä eáeLé ìBãb ìä÷ åcçé úãìéå äøä çqôe øer ía õøà-éúkøiî íézöa÷å ïBôö õøàîçéëáa ¥¤´¤¨À§¦©§¦»¦©§§¥¼̈¤¼¨µ¦¥´¦¥½©¨¨¬§Ÿ¤−¤©§¨®¨¨¬−̈¨¬¥¨¦§¦´

áàì ìàøNéì éúééä-ék da eìLké àì øLé Cøãa íéî éìçð-ìà íëéìBà íìéáBà íéðeðçúáe eàáé̈ÀŸ«§©«£¦»«¦¥¼«¦¥¸¤©´£¥©½¦§¤´¤¨½̈¬Ÿ¦¨§−®̈¦¨¦³¦§¦§¨¥¸§½̈

:àeä éøëa íéøôàåèBøîLe epöa÷é ìàøNé äøæî eøîàå ÷çønî íéiàá eãébäå íéBb ýåýé-øáã eòîL §¤§©−¦§¬Ÿ¦«¦§³§©§Ÿ̈¸¦½§©¦¬¨¦¦−¦¤§¨®§¦§À§¨¥³¦§¨¥¸§©§¤½§¨−

:Bøãr ärøké:epnî ÷æç ãiî Bìàâe á÷ré-úà ýåýé äãô-ékàéáeè-ìà eøäðå ïBiö-íBøîá eðpøå eàáe §Ÿ¤¬¤§«¦¨¨¬§Ÿ̈−¤©£®Ÿ§¨¾¦©−¨¨¬¦¤«»̈»§¦§´¦§«¦¼§¨£º¤´

:ãBr äáàãì eôéñBé-àìå äåø ïâk íLôð äúéäå ø÷áe ïàö-éða-ìrå øäöé-ìrå Løéz-ìrå ïâc-ìr ýåýé§Ÿ̈À©¨¨¸§©¦´Ÿ§©¦§½̈§©§¥−Ÿ¨®̈§¨§¨³©§¨¸§©´¨¤½§«Ÿ¦¬§©£−̈«

áé:íðBâéî íézçnNå íézîçðå ïBNNì íìáà ézëôäå åcçé íéð÷æe íéøçáe ìBçîa äìeúa çîNz æà́̈¦§©³§¨¸§¨½©ª¦¬§¥¦−©§¨®§¨©§¦̧¤§¨³§¨¸§¦´©§¦½§¦©§¦−¦¨

âé:ýåýé-íàð eòaNé éáeè-úà énrå ïLc íéðäkä Lôð éúéeøåãééäð òîLð äîøa ìB÷ ýåýé øîà äk §¦¥¦²¤¬¤©«Ÿ£¦−®̈¤§©¦²¤¦¬¦§−̈§ª§Ÿ̈´Ÿ¨©´§Ÿ̈À´§¨¨³¦§¨¸§¦¸

:epðéà ék äéða-ìr íçpäì äðàî äéða-ìr äkáî ìçø íéøeøîú éëaåèCìB÷ érðî ýåýé øîà äk §¦´©§¦½¨¥−§©¨´©¨¤®¨¥£¨²§¦¨¥¬©¨¤−¨¦¬¥¤«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦§¦³¥¸

éðérå éëaî:áéBà õøàî eáLå ýåýé-íàð Cúlrôì øëN Lé ék ärîcî CæèCúéøçàì äå÷z-Léå ¦¤½¦§¥©−¦¦¦§®̈¦Á¥̧¨¨³¦§ª¨¥¸§ª§Ÿ̈½§−̈¥¤¬¤¥§¥¦§¨¬§©£¦¥−

:íìeáâì íéðá eáLå ýåýé-íàðæééðáLä ãnì àì ìârk øñeàå éðzøqé ããBðúî íéøôà ézrîL rBîL §ª§Ÿ̈®§¨¬¨¦−¦§¨¨´©¨©À§¦¤§©¸¦¸¦§¥½¦©§©̧¦¸¨¦¨¥½§¥−¤´Ÿª¨®£¦¥´¦

:éäìà ýåýé äzà ék äáeLàåçéézîìëð-íâå ézLa Cøé-ìr éz÷ôñ érãeä éøçàå ézîçð éáeL éøçà-ék §¨½¨¦¬©−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¨¦©£¥³¦¸¦©½§¦§©£¥¸¦¨´§¦½¨©−§¦©¨¥®µŸ§¦§©¦§©½§¦

:éøeòð útøç éúàNð ékèéreLrL ãìé íà íéøôà éì øéwé ïáäãBò epøkæà øëæ Ba éøaã écî-ék íé ¦¬¨−̈¦¤§©¬§¨£¥Á©¦̧¦¹¤§©À¦¦ µ¤¤́©£¦½¦¦¥³©§¦¸½¨¬Ÿ¤§§¤−®

:ýåýé-íàð epîçøà íçø Bì érî eîä ïk-ìr©¥À¨³¥©¸½©¥¬£©£¤−§ª§Ÿ̈
dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.˙‡f‰ ‰¯Bz‰ ˙‡ ‰LÓ ·zÎiÂ (Ë)«ƒ¿…∆∆«»«…

יׂשראל. ּכל לעיני עד ּבראׁשית ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָמּתחּלת
ּתקרא  ּכתּוב  יא) (פסוק ׁשּבכאן ּפי על  ְְְִִֶַַָָָואף

רֹומז  והּוא  יׂשראל, ּכל נגד  הּזאת הּתֹורה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹאת
רּבֹותינּו ּדעת על הּדברים אּלה ׁשל הּזה ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָלּספר

מא.) (פסוק (סוטה ּובאר חזר ּבזה אבל ,ֲֵֵֶַָָָ

הּתֹורה  ּדברי את לכּתב מׁשה ּככּלֹות ויהי ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹכד)
הּתֹורה  ּכל יכלל  וזה ּתּמם, עד ספר על  ְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻהּזאת

ָֻּכּלה:



jlieלו zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b iriax meil inei xeriy

ß ixyz 'b iriax mei ß

(é)õwî øîàì íúBà äLî åöéå|úðL ãòîa íéðL òáL ©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À§Ÿ¥²§©¬
:úBkqä âça ähîMä©§¦−̈§©¬©ª«

i"yx£ÌÈL Ú·L ıwÓ∑?"הׁשמּטה "ׁשנת אֹותּה קֹורא ולּמה הּׁשמינית. ּׁשנה ׁשהיא ׁשמּטה, ׁשל ראׁשֹונה ּבׁשנה ƒ≈∆«»ƒְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ׁשביעית  ׁשל ּבקציר ּבּה, נֹוהגת ׁשביעית ׁשביעית ׁשעדין למֹוצאי .הּיֹוצא ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 187 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ipiq xd cnrn oirn ± ldwd zevn¦§©©§¥¥¥©£©©¦¨

גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־העםהעםהעםהעם הקהלהקהלהקהלהקהל .... .... כלכלכלכל־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבבבבבֹוֹוֹוֹואאאא .... .... ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע |||| ואילך)ממממּקּקּקּקץץץץ י (לא, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הרי  לארץ, לכניסתם עד זֹו ּבמצוה נתחּיבּו ׁשּלא ּדאף הּתֹורה, לסּיּום עד הקהל מצות צּוּוי עם הּכתּוב המּתין ּטעם מה לעּין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹיׁש

זה? לפני ּבּכתּוב ונאמרּו יׂשראל, ּבארץ רק הּוא ׁשּקּיּומן יׂשראל ּבני נצטּוּו מצֹות וכּמה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכּמה
הקהל למצות ּבנֹוגע הרמּב"ם ּׁשּכתב מה על־ּפי זה, לבאר ו)וי ׁש הלכה ג פרק חגיגה לׁשמֹוע (הלכות אזנם ּולהקׁשיב לּבם להכין "חּיבין : ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

על־ּדר זה הרי ּבּתֹורה, קֹורא ּדכׁשהּמל ונמצא ׁשֹומעּה". הּגבּורה ּומּפי ּבּה נצטּוה ּכאּלּו עצמֹו ויראה . . ּבסיני ּבֹו ׁשּנּתנה ּכיֹום . .ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
סיני. הר ֲִַַַָמעמד

ּוזמן  ּבמקֹום ּתנאי רק זה ּבארץ ׁשּתלּויֹות מה הּמצֹות, ּבׁשאר ּבארץ: הּתלּויֹות מצֹות מּׁשאר הקהל מצות ׁשׁשֹונה יּובן, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָועל־ּפי־זה
זֹו. מצוה והמחּיבת הּגֹורמת היא היא לארץ ּכניסתם הקהל, מצות מה־ּׁשאין־ּכן לארץ. ׁשּיּכנסּו עד ּבהן חּיבים ׁשאין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָחּיּובן,

יׂשראל, ארץ – ּבתכלית ׁשֹונה למקֹום הּמדּבר, – הּתֹורה את קּבלּו ּבֹו מהּמקֹום יׂשראל ּבני ּיעברּו ׁשּכאׁשר הּוא הקהל מצות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּדגדר
מּזמן  אצלם להיֹות צרי יהֹוׁשע, לנׂשיאּות הּתֹורה, מקּבל – מׁשה מּנׂשיאּות יעברּו ּולזרזם וכן לחּזקם סיני, הר מעמד מעין לזמן ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

הּתֹורה. ְְִַָּבמצֹות
הּמצֹות  ּכׁשאר ולא מׁשה, ּומּנׂשיאּות הּמדּבר מן ליציאתם ּבסמיכּות נאמרה זֹו ׁשּמצוה לכ הּטעם ּבפׁשטּות מּובן ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹועל־ּפי־זה,

ּבארץ. ְֶַָָהּתלּויֹות

(àé)éäìà ýåýé éðt-úà úBàøì ìàøNé-ìë àBáaE §´¨¦§¨¥À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ãâð úàfä äøBzä-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬©²Ÿ¤¬¤

:íäéðæàa ìàøNé-ìk̈¦§¨¥−§¨§¥¤«
i"yx£˙‡f‰ ‰¯Bz‰Œ˙‡ ‡¯˜z∑ סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא הּדברים", "אּלה מּתחּלת קֹורא היה ּבימה (מא)הּמל על , ƒ¿»∆«»«…ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבעזרה  עֹוׂשין ׁשהיּו עץ .ׁשל ֲִֵֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 301 'nr ,hi jxk zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזאתאתאתאת ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה אתאתאתאת יא)ּתּתּתּתקראקראקראקרא קקקקֹוֹוֹוֹורארארארא(לא, היההיההיההיה (רש"י)ההההּמּמּמּמלללל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
והּׂשגה  מהבנה למעלה הּוא ּבּתֹורה זה חלק ׁשּכן ׁשּבּכתב, ּבּתֹורה אז קראּו לכן אחת. למציאּות יׂשראל ּכל התאחדּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּב"הקהל"

ׁשוים. יׂשראל ּכל זה ּובענין הּתֹורה), ּברכת לבר ויכל ּתֹורה ּתלמּוד מצות מקים הּדברים ּפרּוׁש את מבין ׁשאינֹו מי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ(ּגם
יׂשראל" קהל ּכל "לב הּוא אחת, למציאּות העם את מאחד הּוא ׁשּכן קֹורא, היה פ"ג)והּמל מלכים הלכֹות .(רמּב"ם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 328 'nr ,hi jxk zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזאתאתאתאת ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה אתאתאתאת יא)ּתּתּתּתקראקראקראקרא ּבּבּבּבעזרהעזרהעזרהעזרה(לא, עעעעֹוֹוֹוֹוׂשׂשׂשׂשיןיןיןין ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו עץעץעץעץ ׁשׁשׁשׁשלללל ּבּבּבּבימהימהימהימה עלעלעלעל .... .... קקקקֹוֹוֹוֹורארארארא היההיההיההיה (רש"י)ההההּמּמּמּמלללל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבעניני  ("עץ "), ארעי ּבאפן רק – ּבעזרה" עֹוׂשין ׁשהיּו עץ" "ׁשל להיֹות חיבת זֹו ּו"בימה" והתנּׁשאּות. ּתקיפֹות על מֹורה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ"ּבימה"

קדּׁשה. ׁשל ׁשאינּה והתנּׁשאּות עּזּות לידי ּתביא לא ׁשהיא להּזהר ויׁש ("עזרה"), ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻקדּׁשה

(áé)øLà Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàä íòä-úà ìä÷ä©§¥´¤¨À̈¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−£¤´
éøòLaýåýé-úà eàøéå eãîìé ïòîìe eòîLé ïòîì E ¦§¨¤®§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ¤§Ÿ̈´

:úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì eøîLå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ
i"yx£ÌÈL‡‰∑ ללמד.ÌÈLp‰Â∑ לׁשמע.Ûh‰Â∑ למביאיהם ׂשכר לתת ּבאים? .לּמה »¬»ƒְִֹ¿«»ƒְִַֹ¿««ְִִִֵֵֶָָָָָָ

Ú·Lי  ÛBqÓ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿¿≈»ƒ¿«
:‡ilËÓ„ ‡bÁa ‡˙hÓL„ ‡zL ÔÓÊa ÔÈL¿ƒƒ¿««»ƒ¿ƒ¿»¿«»ƒ¿««»

ÈÈיא  Ì„˜ ‰‡ÊÁ˙‡Ï Ï‡¯NÈ ÏÎ È˙ÈÓa¿≈≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿¬»»√»¿»
‡˙È¯B‡ ˙È È¯˜z ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈»«¿»

:ÔepÚÓL˙Â Ï‡¯NÈ Ïk Ì„˜ ‡„‰»»√»»ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ

ÏÙËÂ‡יב  ‡iLe ‡i¯·b ‡nÚ ˙È LBk¿»«»À¿«»¿«»¿«¿»
ÏÈ„·e ÔeÚÓLÈc ÏÈ„a CÈÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÈÈ Ì„wÓ ÔeÏÁ„ÈÂ (ÔeÙÏÈ„ ‡") ÔeÙlÈc¿«¿¿≈¿¿ƒ¿¬ƒ√»¿»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯hÈÂ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 193 'nr ,i jxk zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזאתאתאתאת ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּדּדּדּדבריבריבריברי ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתת יב)ווווׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּוּוּוּו (לא, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
הּדבר"""""ווווׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּוּוּוּו"""" את ׁשמר "ואביו ּכמֹו וצּפּיה, המּתנה מּלׁשֹון לז)– .(וישב ְְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָָָָ

טֹובה.""""לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתת"""" והחלטה ּומחׁשבה טֹוב ּבלב להסּתּפק לא ּבפעל, – ְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵַַַַַַַַָָָָָֹֹ
ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה"""" ּדּדּדּדבריבריבריברי ּכּכּכּכלללל זכּיֹות.""""אתאתאתאת ּככּלֹו ׁשרּוּבֹו ּבכ ּדי לֹומר ולא – ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻ

ולא """"ההההּזּזּזּזאתאתאתאת"""" ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה עם ׁשּבכתב ּתֹורה מּסיני, למׁשה ׁשּנּתנה ּכמֹו מּמׁש ׁשהיא ולֹומר ּבאצּבע" "להראֹות ׁשניּתן הינּו – ַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ
ר"ל. ּכהלכה ׁשּלא ּבּתֹורה ּפנים ְֲִֶַַַָָָָֹלגּלֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr ci zegiy ihewl)

ילמדילמדילמדילמדּוּוּוּו ּוּוּוּולמעןלמעןלמעןלמען ייייׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּו למעןלמעןלמעןלמען .... .... העםהעםהעםהעם אתאתאתאת יב)הקהלהקהלהקהלהקהל העם העם העם העם (לא, אתאתאתאת [[[[להקהיללהקהיללהקהיללהקהיל ּבּבּבּבידיהםידיהםידיהםידיהם זהבזהבזהבזהב ׁשׁשׁשׁשלללל וחצוחצוחצוחצֹוֹוֹוֹוצרצרצרצרֹוֹוֹוֹותתתת .... .... עעעעֹוֹוֹוֹומדיםמדיםמדיםמדים ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ההההּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש]]]] ח)לביתלביתלביתלבית ז, סוטה מּׁשלׁשה (ּתֹוספּתא לראֹות ׁשּיׁש ּכפי לקדּׁשה, ּביֹותר הּנמּו את ּגם להעלֹות הּוא ּכהן ׁשל העּקרי ּתפקידֹו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

הרע  הּיצר ׁשל הּזהמא את מעבירה :("ּבאּפ קטֹורה "יׂשימּו (ּכּכתּוב מיחדת חׁשיבּות ּבּה ׁשּיׁש הּקטרת, ּבעבֹודת ׁשּמצינּו ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻּדברים
הּיהּודי (זהר) ּגם העם, ּכל את ּומרים מקהיל ׁשּכהן זהּו רע. ׁשריחּה חלּבנה, ּבּה יׁש לּקרּבנֹות); (ּבנּגּוד אדם למאכל ראּויה אינּה ;ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּביֹותר. רמברמברמברמב""""ן ן ן ן הּנמּו ְֵַָ

(âé)-úà äàøéì eãîìå eòîLé eòãé-àì øLà íäéðáe§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈¤
äîãàä-ìò íéiç ízà øLà íéîiä-ìk íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ©¨´£¨½̈

ô :dzLøì änL ïcøiä-úà íéøáò ízà øLà£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«

ß ixyz 'c iying mei ß

(ãé)éîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåàø÷ úeîì E ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»¨¼§¨´
äLî Cìiå epeöàå ãòBî ìäàa eávéúäå òLBäé-úà¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−©«£©¤®©¥³¤¤Æ

:ãòBî ìäàa eávéúiå òLBäéå¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤¥«
i"yx£epeˆ‡Â∑רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .ואזרזּנּו «¬«∆ְֲֶַָ

(åè)ïðòä ãenò ãîòiå ïðò ãenòa ìäàa ýåýé àøiå©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ©¬¤«¨−̈
:ìäàä çút-ìò רמברמברמברמב""""ן ן ן ן ©¤¬©¨«Ÿ¤

(æè)pä äLî-ìà ýåýé øîàiåéúáà-íò áëL Eí÷å E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®§¨Á
äðæå äfä íòä|éøçà|àeä øLà õøàä-øëð éäìà ¨¨̧©¤¹§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤£¤̧³

ézøk øLà éúéøa-úà øôäå éðáæòå Baø÷a änL-àá̈¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤§¦¦½£¤¬¨©−¦
:Bzà¦«

ÔeÙlÈÂיג  ÔeÚÓLÈ ÔeÚ„È ‡Ï Èc ÔB‰È·e¿≈ƒ»»¿ƒ¿¿¿«¿
Ïk ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ (ÔeÙÏÈÂ ‡")¿≈¿¿ƒ¿«»¿»¡»¬»
Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ«»ƒ««»ƒ««¿»ƒ«

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»«»¿≈¿«

ÓÓÏ˙יד  CÈÓBÈ e·È¯˜ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿ƒ»ƒ¿«
‡ÓÊ ÔkLÓa e„zÚ˙‡Â ÚLB‰È ˙È ‡¯¿̃»»¿À«¿ƒ¿«»¿«¿«ƒ¿»
e„zÚ˙‡Â ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ ÏÊ‡Â dp„wÙ‡Â∆¡«¿ƒ≈«¬«…∆ƒÀ¿ƒ¿«»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

Ì˜Âטו  ‡Ú„ ‡„enÚa ‡kLÓa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿¿»¿«»«¬»»¿»
:‡kLÓ Ú¯z ÏÚ ‡Ú„ ‡„enÚ«»«¬»»«¿««¿¿»

‡·‰˙Cטז  ÌÚ ·ÎL z‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»«¿»≈ƒ¬»»»
ÈÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a ÈÚËÈÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ìe˜ÈÂƒ«»»≈¿ƒ¿≈»««¬««¿≈
Ôe˜aLÈÂ ÔB‰ÈÈa Ônz ÏÚ ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»≈≈¿ƒ¿¿
:ÔB‰nÚ ˙È¯Ê‚ Èc ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈzÏÁc««¿ƒ¿«¿»¿»ƒƒ¿»ƒƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.e„ÓÏÈ ÔÚÓÏe eÚÓLÈ ÔÚÓÏ (‚ÈŒ·È)¿««ƒ¿¿¿««ƒ¿¿
ׁשֹומעֹות  הן ּגם ּכי והּנׁשים, ְְֲִִִֵַַָָָהאנׁשים

ה'. את ליראה eÚ„Èולֹומדֹות ‡Ï ¯L‡ Ì‰È·e ְְְְִֶָ¿≈∆¬∆…»¿
.e„ÓÏÂ eÚÓLÈ,ויׁשאלּו יׁשמעּו ּכי הּטף, הם ƒ¿¿¿»¿ְְְְֲִִִֵַַ

הּטף  אין ּכי אֹותם. ויחנכּו ירּגילּום ְְְִִִֵַַַַָָָוהאבֹות
הּׁשנים  קטּני הם אבל ׁשדים, יֹונקי ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָהּזה

טעם וזה ,להתחּנ ÈÏ¯‡‰הּקרֹובים e„ÓÏÂ ְְְְִִֵֶַַַַ¿»¿¿ƒ¿»
אבל  ויראּו. ולמדּו אמר למעלה ּכי ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָּבעתיד,
ללמד  האנׁשים ג.), (חגיגה אמרּו ְְֲִִֵַָָָֹרּבֹותינ ּו

ׂשכר  לּתן  ּבא, לּמה  והּטף  לׁשמע, ְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹוהּנׁשים
ְִִֵֶלמביאיהם:

ÔÈ‡Â .È"L¯ ÔBLÏ ,epÊ¯Ê‡Â .epeˆ‡Â („È)«¬«∆«¬«¿∆»«ƒ¿≈
(‚Î ˜ÂÒÙ ÔÏ‰Ï) ÌM‰ ¯·c Èk ,C¯…̂∆ƒ¿««≈
ואּלּו היא מצוה ּתביא" אּתה ּכי ואמץ  ְְֱֲִִִִִֶַַָָָָ"חזק
מיתה. חּיב היה ּכן יעׂשה ולא מתעּצל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהיה

ּפרּוׁש ׁשּיהיה אֹותֹו"epeˆ‡Â"ויּתכן ׁשאמּנה ְְִִֵֵֶֶָ«¬«∆ֲֶֶַ
ּבּפסּוק  ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו יׂשראל, על ּומצּוה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָנגיד

יט): כז (במדבר לעיניהם אתֹו ְְִִֵֵֶָֹוצּויתה

.ÔÚ „enÚa Ï‰‡a '‰ ‡¯iÂ (ÂË),הּטעם «≈»»…∆¿«»»ַַַ
והּׁשם  הּפתח על היה הענן עּמּוד ְִֵֶֶַַַַַָָָָּכי
רּבי  ּדעת על הּכבֹוד, וזהּו ּבאהל, נראה ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהיה
ּבעּמּוד  ה' וּירד  ּכמֹו הּוא ּדע ּתי, ועל ְְְְְִֵֶַַַַַָָאברהם.
והּנה  ה), יב (במדבר האהל ּפתח וּיעמד ְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹענן 

י) טז (שמות ּבענן נראה ה' :ּכבֹוד ְְִֶָָָ
,ÌÚh‰Â ׁשּיׁשמע מׁשה עם לדּבר רצה ּכי ¿«««ְְִִִֵֶֶַַָָ

עצמֹו, יהֹוׁשע את יצּוה וׁשם ְְְְְֶֶַַַַָֻֻיהֹוׁשע
ל ונֹועדּתי כב) כה (שם נאמר למׁשה ְְְְְֱִִֵֶֶַַוהּנה



לז jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 193 'nr ,i jxk zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזאתאתאתאת ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּדּדּדּדבריבריבריברי ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתת יב)ווווׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּוּוּוּו (לא, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
הּדבר"""""ווווׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּוּוּוּו"""" את ׁשמר "ואביו ּכמֹו וצּפּיה, המּתנה מּלׁשֹון לז)– .(וישב ְְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָָָָ

טֹובה.""""לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתת"""" והחלטה ּומחׁשבה טֹוב ּבלב להסּתּפק לא ּבפעל, – ְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵַַַַַַַַָָָָָֹֹ
ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה"""" ּדּדּדּדבריבריבריברי ּכּכּכּכלללל זכּיֹות.""""אתאתאתאת ּככּלֹו ׁשרּוּבֹו ּבכ ּדי לֹומר ולא – ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻ

ולא """"ההההּזּזּזּזאתאתאתאת"""" ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה עם ׁשּבכתב ּתֹורה מּסיני, למׁשה ׁשּנּתנה ּכמֹו מּמׁש ׁשהיא ולֹומר ּבאצּבע" "להראֹות ׁשניּתן הינּו – ַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ
ר"ל. ּכהלכה ׁשּלא ּבּתֹורה ּפנים ְֲִֶַַַָָָָֹלגּלֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr ci zegiy ihewl)

ילמדילמדילמדילמדּוּוּוּו ּוּוּוּולמעןלמעןלמעןלמען ייייׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּו למעןלמעןלמעןלמען .... .... העםהעםהעםהעם אתאתאתאת יב)הקהלהקהלהקהלהקהל העם העם העם העם (לא, אתאתאתאת [[[[להקהיללהקהיללהקהיללהקהיל ּבּבּבּבידיהםידיהםידיהםידיהם זהבזהבזהבזהב ׁשׁשׁשׁשלללל וחצוחצוחצוחצֹוֹוֹוֹוצרצרצרצרֹוֹוֹוֹותתתת .... .... עעעעֹוֹוֹוֹומדיםמדיםמדיםמדים ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ההההּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש]]]] ח)לביתלביתלביתלבית ז, סוטה מּׁשלׁשה (ּתֹוספּתא לראֹות ׁשּיׁש ּכפי לקדּׁשה, ּביֹותר הּנמּו את ּגם להעלֹות הּוא ּכהן ׁשל העּקרי ּתפקידֹו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

הרע  הּיצר ׁשל הּזהמא את מעבירה :("ּבאּפ קטֹורה "יׂשימּו (ּכּכתּוב מיחדת חׁשיבּות ּבּה ׁשּיׁש הּקטרת, ּבעבֹודת ׁשּמצינּו ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻּדברים
הּיהּודי (זהר) ּגם העם, ּכל את ּומרים מקהיל ׁשּכהן זהּו רע. ׁשריחּה חלּבנה, ּבּה יׁש לּקרּבנֹות); (ּבנּגּוד אדם למאכל ראּויה אינּה ;ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּביֹותר. רמברמברמברמב""""ן ן ן ן הּנמּו ְֵַָ

(âé)-úà äàøéì eãîìå eòîLé eòãé-àì øLà íäéðáe§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈¤
äîãàä-ìò íéiç ízà øLà íéîiä-ìk íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ©¨´£¨½̈

ô :dzLøì änL ïcøiä-úà íéøáò ízà øLà£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«

ß ixyz 'c iying mei ß

(ãé)éîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåàø÷ úeîì E ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»¨¼§¨´
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:ãòBî ìäàa eávéúiå òLBäéå¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤¥«
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(åè)ïðòä ãenò ãîòiå ïðò ãenòa ìäàa ýåýé àøiå©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ©¬¤«¨−̈
:ìäàä çút-ìò רמברמברמברמב""""ן ן ן ן ©¤¬©¨«Ÿ¤

(æè)pä äLî-ìà ýåýé øîàiåéúáà-íò áëL Eí÷å E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®§¨Á
äðæå äfä íòä|éøçà|àeä øLà õøàä-øëð éäìà ¨¨̧©¤¹§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤£¤̧³

ézøk øLà éúéøa-úà øôäå éðáæòå Baø÷a änL-àá̈¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤§¦¦½£¤¬¨©−¦
:Bzà¦«

ÔeÙlÈÂיג  ÔeÚÓLÈ ÔeÚ„È ‡Ï Èc ÔB‰È·e¿≈ƒ»»¿ƒ¿¿¿«¿
Ïk ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ (ÔeÙÏÈÂ ‡")¿≈¿¿ƒ¿«»¿»¡»¬»
Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ«»ƒ««»ƒ««¿»ƒ«

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»«»¿≈¿«

ÓÓÏ˙יד  CÈÓBÈ e·È¯˜ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿ƒ»ƒ¿«
‡ÓÊ ÔkLÓa e„zÚ˙‡Â ÚLB‰È ˙È ‡¯¿̃»»¿À«¿ƒ¿«»¿«¿«ƒ¿»
e„zÚ˙‡Â ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ ÏÊ‡Â dp„wÙ‡Â∆¡«¿ƒ≈«¬«…∆ƒÀ¿ƒ¿«»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

Ì˜Âטו  ‡Ú„ ‡„enÚa ‡kLÓa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿¿»¿«»«¬»»¿»
:‡kLÓ Ú¯z ÏÚ ‡Ú„ ‡„enÚ«»«¬»»«¿««¿¿»

‡·‰˙Cטז  ÌÚ ·ÎL z‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»«¿»≈ƒ¬»»»
ÈÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a ÈÚËÈÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ìe˜ÈÂƒ«»»≈¿ƒ¿≈»««¬««¿≈
Ôe˜aLÈÂ ÔB‰ÈÈa Ônz ÏÚ ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»≈≈¿ƒ¿¿
:ÔB‰nÚ ˙È¯Ê‚ Èc ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈzÏÁc««¿ƒ¿«¿»¿»ƒƒ¿»ƒƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.e„ÓÏÈ ÔÚÓÏe eÚÓLÈ ÔÚÓÏ (‚ÈŒ·È)¿««ƒ¿¿¿««ƒ¿¿
ׁשֹומעֹות  הן ּגם ּכי והּנׁשים, ְְֲִִִֵַַָָָהאנׁשים

ה'. את ליראה eÚ„Èולֹומדֹות ‡Ï ¯L‡ Ì‰È·e ְְְְִֶָ¿≈∆¬∆…»¿
.e„ÓÏÂ eÚÓLÈ,ויׁשאלּו יׁשמעּו ּכי הּטף, הם ƒ¿¿¿»¿ְְְְֲִִִֵַַ

הּטף  אין ּכי אֹותם. ויחנכּו ירּגילּום ְְְִִִֵַַַַָָָוהאבֹות
הּׁשנים  קטּני הם אבל ׁשדים, יֹונקי ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָהּזה

טעם וזה ,להתחּנ ÈÏ¯‡‰הּקרֹובים e„ÓÏÂ ְְְְִִֵֶַַַַ¿»¿¿ƒ¿»
אבל  ויראּו. ולמדּו אמר למעלה ּכי ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָּבעתיד,
ללמד  האנׁשים ג.), (חגיגה אמרּו ְְֲִִֵַָָָֹרּבֹותינ ּו

ׂשכר  לּתן  ּבא, לּמה  והּטף  לׁשמע, ְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹוהּנׁשים
ְִִֵֶלמביאיהם:

ÔÈ‡Â .È"L¯ ÔBLÏ ,epÊ¯Ê‡Â .epeˆ‡Â („È)«¬«∆«¬«¿∆»«ƒ¿≈
(‚Î ˜ÂÒÙ ÔÏ‰Ï) ÌM‰ ¯·c Èk ,C¯…̂∆ƒ¿««≈
ואּלּו היא מצוה ּתביא" אּתה ּכי ואמץ  ְְֱֲִִִִִֶַַָָָָ"חזק
מיתה. חּיב היה ּכן יעׂשה ולא מתעּצל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהיה

ּפרּוׁש ׁשּיהיה אֹותֹו"epeˆ‡Â"ויּתכן ׁשאמּנה ְְִִֵֵֶֶָ«¬«∆ֲֶֶַ
ּבּפסּוק  ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו יׂשראל, על ּומצּוה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָנגיד

יט): כז (במדבר לעיניהם אתֹו ְְִִֵֵֶָֹוצּויתה

.ÔÚ „enÚa Ï‰‡a '‰ ‡¯iÂ (ÂË),הּטעם «≈»»…∆¿«»»ַַַ
והּׁשם  הּפתח על היה הענן עּמּוד ְִֵֶֶַַַַַָָָָּכי
רּבי  ּדעת על הּכבֹוד, וזהּו ּבאהל, נראה ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהיה
ּבעּמּוד  ה' וּירד  ּכמֹו הּוא ּדע ּתי, ועל ְְְְְִֵֶַַַַַָָאברהם.
והּנה  ה), יב (במדבר האהל ּפתח וּיעמד ְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹענן 

י) טז (שמות ּבענן נראה ה' :ּכבֹוד ְְִֶָָָ
,ÌÚh‰Â ׁשּיׁשמע מׁשה עם לדּבר רצה ּכי ¿«««ְְִִִֵֶֶַַָָ

עצמֹו, יהֹוׁשע את יצּוה וׁשם ְְְְְֶֶַַַַָֻֻיהֹוׁשע
ל ונֹועדּתי כב) כה (שם נאמר למׁשה ְְְְְֱִִֵֶֶַַוהּנה



jlieלח zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c iying meil inei xeriy

i"yx£ı¯‡‰Œ¯Î∑ הארץ רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .ּגֹויי ≈«»»∆ֵֶָָ

(æé)éðô ézøzñäå íézáæòå àeää-íBiá Bá étà äøçå§¨¨´©¦´´©«Â©Â©«£©§¦º§¦§©§¦̧¨©³
øîàå úBøöå úBaø úBòø eäàöîe ìëàì äéäå íäî¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ§¨ª²¨¬©−§¨®§¨©Æ
éðeàöî éaø÷a éäìà ïéà-ék ìò àìä àeää íBia©´©½£ÀŸ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½§¨−¦

:älàä úBòøä̈«¨¬¨¥«¤
i"yx£ÈÙ Èz¯zÒ‰Â∑ּבצרתם ׁשאיני ּכמֹו .רֹואה ¿ƒ¿«¿ƒ»«ְְִֵֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(199 'nr gi zegiy ihewl)

וצרוצרוצרוצרֹוֹוֹוֹותתתת ררררּבּבּבּבֹוֹוֹוֹותתתת רערערערעֹוֹוֹוֹותתתת ּוּוּוּומצאהמצאהמצאהמצאהּוּוּוּו .... .... מהםמהםמהםמהם פניפניפניפני יז)והסוהסוהסוהסּתּתּתּתררררּתּתּתּתיייי נעׂשה (לא, הּוא מהקב"ה מתנּתק יׂשראל עם ׁשּכאׁשר הרמב"ם, ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
ּכאן אין ּפרטית. ּבהׁשּגחה היא עצמּה זֹו הנהגה אמנם, מעצמן. ּכאּלּו "מציאה", ּבדר עליו ּבאֹות והּצרֹות לּמקרה", ססססּלּלּלּלּוּוּוּוק ק ק ק "מפקר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻ

הׁשּגחה אּלא ּופרט, ּפרט ּכל על ּכאן ּגם הׁשּגחה קּיימת ּבאמת ׁשהרי ׁשאדם מסמסמסמסּתּתּתּתרתרתרתרתההׁשּגחה, ּכ ּכדי עד ּפני"), ("והסּתרּתי ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
ּבמקרה. ּבאֹות ׁשּצרֹותיו לחׁשב ְְֲִֶֶַָָָָֹעלּול

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 199 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

iEQkl mipR zxYqd oiA lCadd©¤§¥¥©§¨©¨¦§¦

גוגוגוגו'''' מהםמהםמהםמהם פניפניפניפני והסוהסוהסוהסּתּתּתּתררררּתּתּתּתיייי ועזבועזבועזבועזבּתּתּתּתיםיםיםים .... .... אאאאּפּפּפּפיייי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽוחרהוחרהוחרהוחרה
ּבצרתם רֹואה ׁשאיני רש"י)ּכמֹו ובפירוש יז. (לא, ְְִֵֶֶָָָ

זהּו והרי ׁשבין', ּבפני ּדלת ׁש'ננעלה נמצא הרי ּבצרתם, רֹואה אינֹו הּקּב"ה צרֹות, ׁשּבאֹות לאחרי ּגם ּדאם ּתמּוּה: הּדבר ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָלכאֹורה
מּדרּכֹו ר ׁשע ּבׁשּוב אם ּכי הרׁשע ּבמֹות אחּפץ "אם ׁשּנאמר ּוכמֹו ּתׁשּובה, לידי האדם את להביא ׁשּבאים העֹונׁשים, ּכּונת ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהפ

ְָָוחיה"?
רק  אּלא הּקּב"ה מּצד אמּתית אינּה עין העלמת ׁשל ּדההנהגה ּבצרתם', רֹואה ׁשאיני 'ּכמֹו ּבלׁשֹונֹו רׁש"י ּדּיק ׁשּלכ לבאר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָויׁש

רֹואה. אינֹו ׁשהּקּב"ה נדמה המקּבלים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּלגּבי
מכּסה  ּדכׁשאדם הּוא, הסּתר ללׁשֹון ּכּסּוי לׁשֹון ּבין ּדהחּלּוק ּבזה, וכּיֹוצא פני כּסיתי ולא פני, והסּתרּתי הּכתּוב מּלׁשֹון ּגם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹויּובן
ּבנֹוגע  רק הּוא ׁשההסּתר להיֹות יכֹול ּפניו, מסּתיר ּכׁשאדם מה־ּׁשאין־ּכן מכּסים. ׁשּפניו לעצמֹו, ּגם הּוא הּפנים ּבכּסּוי הּׁשּנּוי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּפניו,

ּכלל. ׁשּנּוי אין עצמם לפניו ּבנֹוגע אבל אֹותֹו, רֹואה ׁשאינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלּזּולת,
הּקּב"ה  ׁשאין הּצרֹות רּבּוי מחמת נדמה יׂשראל ׁשּלבני אּלא ּבאמת, הסּתר ׁשּיׁש הּכּונה ׁשאין פני', 'והסּתרּתי לּפרּוׁש ּבנֹוגע הּוא ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָוכן

ּפֹונ  יׂשראל ּבני ּכאׁשר ׁשּמּיד ּומּובן ּבצרתם. יׂשראל רֹואה לבני ּומׁשּפיע פני", והסּתרּתי ּד"ועזבּתים הענין מתּבּטל הּקּב"ה, אל ים ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
הּברכֹות. ּכל רמברמברמברמב""""ן ן ן ן את ְֶַָָ

(çé)äòøä-ìk ìò àeää íBia éðt øézñà øzñä éëðàå§¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬¨¨«¨−̈
:íéøçà íéäìà-ìà äðô ék äNò øLà£¤´¨¨®¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−£¥¦«

‰‰È‡יז  ‡„ÈÚa ÔB‰· ÈÊ‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»«ƒ
ÊaÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰Ó ÈzÎL ˜lÒ‡Â Ôep˜Á¯‡Â¿«¿≈ƒ∆¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
¯ÓÈÈÂ Ô˜ÚÂ Ô‡ÈbÒ ÔLÈa ÔB‰˙È ÔÚ¯ÚÈÂƒ»¿«»¿ƒ»«ƒ»¿»»¿≈«
È‰Ï‡ ˙ÈÎL ˙ÈÏcÓ ‡Ï‰ ‡È‰‰ ‡„ÈÚa¿ƒ¿»«ƒ¬»ƒ¿≈¿ƒ«¡»«

:ÔÈl‡‰ ‡iLÈa ÈeÚ¯Ú ÈÈa≈ƒ»¿ƒƒ«»»ƒ≈

ÓBÈa‡יח  ÔB‰pÓ ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡˜lÒ ‡‡Â«¬»«»»¡««¿ƒ¿ƒƒ¿¿»
eit˙‡ È¯‡ e„·Ú Èc ‡LÈa Ïk ÏÚ ‡e‰‰««»ƒ»ƒ¬»¬≈ƒ¿¿ƒ

:‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יהֹוׁשע  אבל הּכּפרת, מעל אּת ודּברּתי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֻׁשם
ּבאהל  לּכנס היה ואסּור ההיא ּבּמעלה היה ְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹלא 

והּנה ‰‡‰Ïּכלל. Á˙t ÏÚ ÔÚ‰ „enÚ „ÓÚiÂ ְְִֵָ««¬…«∆»»«∆«»…∆
ּפתח  על  הּכבֹוד ּובֹו הענן היה ּכי לבאר ְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשב 

ּבאהל: הּוא והּנה עליו, חֹופף ְִֵֵֶֶָָָָֹֹהאהל
.ı¯‡‰ ¯Î È‰Ï‡ (ÊË).רׁש"י לׁשֹון הארץ, ּגֹויי ¡…≈≈«»»∆ִֵֶַָָָ

ּבארץ  נכר ׁשהּוא האלהים אבל ּכן, ְֱֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹואינּנּו
ּכענין  הארץ, אלהי נקרא הּנכּבד הּׁשם ּכי ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹהּזאת.
מׁשּפט  את ידעּו לא ּכי כו) יז ב (מלכים ְְֱִִֶֶֶַַָֹׁשּנאמר
ּכעל  ירּוׁשלים אלהי אל וידּברּו וכן הארץ, ְְְְְֱֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאלהי
ּוכתיב  יט), לב ב הימים (דברי הארץ עּמי ְֱִֵֵֶַָָֹאלהי
רּבי  זה והזּכיר ה', ּבארץ יׁשבּו לא ג) ט ְְְְִִִֵֶֶֶַֹ(הושע

כה): יח (ויקרא ּפרׁשּתיו ּוכבר ְְְִֵַַָָָאברהם,

,Ba¯˜a ‰nL ‡· ‡e‰ ¯L‡ ÌÚËÂ ׁשהּוא ¿««¬∆»»»¿ƒ¿ֶ
"ּבקרּבֹו" אֹו ועבדיו. עּמֹו ּבקרב ְְְֲִֶֶַַָָָּבא
הארץ  אֹותם נׂשא ולא ּכמֹו הארץ, ְְְֶֶֶֶָָָָָָָֹּבקרב
יח), ט (ישעיה ארץ נעּתם ו), יג ְֶֶַָ(בראשית

אברהם: רּבי ְְְִִֵַַָָּכדברי
(ÁÈŒÊÈ)וטעםÈk ÏÚ ‡Ï‰ ‡e‰‰ ÌBia ¯Ó‡Â ְַַ¿»«««¬…«ƒ

.Èa¯˜a È‰Ï‡ ÔÈ‡ ּגמּור וּדּוי אינּנּו ≈¡…«¿ƒ¿ƒִֵֶָ
הרהּור  הּוא אבל עונם, את והתוּדּו ְְְְְֲֲִִִֶַַָָֹּכענין 
אׁשמים  ּכי ויּכירּו מעלם על  ׁשּיתחרטּו ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָוחרטה ,

וטעם Ètהם. ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ ÈÎ‡Â ּפעם ְֵַַ¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ»«ַַ
ּכי  ּבלּבם יׂשראל ׁשהרהרּו ּבעבּור ּכי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָאחרת,
ּבקרּבם  אלהיהם אין ּכי ועל לאלהים ְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָֹֹחטאּו
חסּדי  לרב ראּוי היה האּלה , הרעֹות ְְְֵֵֶַָָָָָָָֹמצאּום

ּבעבֹודה  ּכפרּו ׁשּכבר ויּצילם ׁשּיעזרם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשם
נׁשּפט זרה, הּנני לה) ב (ירמיה ׁשאמר ּוכענין ְְְְִִִִֶַַָָָָ

ּכי  אמר, ּולכ חטאתי: לא אמר על ְְִִֵַַָָָָָָֹאֹות
ּבעבֹודה  לבטח ׁשעׂשּו הּגדֹולה הרעה ּכל ְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹעל 

ּפנים זרה ּכהסּתר לא מהם, ּפנים עֹוד יסּתיר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
רעֹות  ּומצאּום רחמיו ּפני ׁשהסּתיר ְְְֲִִִֵֶַָָָָהראׁשֹון
הּגאּלה, ּפני ּבהסּתר ׁשּיהיּו רק וצרֹות, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻרּבֹות
מד) כו (ויקרא רחמיו ּפני ּבהבטחת ְְְְְֲֵַַַַַָָויעמדּו
לא  איביהם ּבארץ ּבהיֹותם זאת ּגם ְְְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹואף
על  ׁשּיֹוסיפּו עד וגו' געלּתים ולא ְְְְְִִִֶַַַַֹמאסּתים
ׁשלמה, ּותׁשּובה  ּגמּור וּדּוי הּנזּכרת ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהחרטה
אלהי ה' עד וׁשבּת ב) (ל למעלה ׁשּנזּכר ְְְְְְֱִֶֶַַַָָָֹּכמֹו

וגו':

jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'd iyiy meil inei xeriy

(èé)dãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk äzòå§©À̈¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬
äøéMä él-äéäz ïòîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹©¦¨¬

:ìàøNé éðáa ãòì úàfä©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Œ˙‡˙‡f‰ ‰¯ÈM‰∑(לב עּמֹו(לקמן אדמתֹו "וכּפר עד הּׁשמים", .""האזינּו ∆«ƒ»«…ְְֲִִִֶַַַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 237 'nr ,ck jxk zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזאתאתאתאת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשירהירהירהירה אתאתאתאת לכםלכםלכםלכם כתבכתבכתבכתבּוּוּוּו יט)ועועועועּתּתּתּתהההה (לא, ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
ּתֹורה ספר ּכתיבת ׁשל המצוה את זה מּפסּוק למדּו כא)חז"ל .(סנהדרין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

אדמֹו"ר: כ"ק ּכ על ְַַַָָאמר
הּׁשירה  ּומצֹות, ּתֹורה על עדּות היא האזינּו ׁשּפרׁשת הינּו ּבבני־יׂשראל", לעד הּזאת הּׁשירה לי ּתהיה "למען נאמר הּפסּוק ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבהמׁש
מקרא) ׁשל ּפׁשּוטֹו (לפי ׁשמדּבר מּפסּוק ּכּלּה) הּתֹורה (ּכל ּתֹורה ספר ּכתיבת מצות נלמדה לכן הּתֹורה. ּבכל וחּיּות קּיּום ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻּפֹועלת

האזינּו. רמברמברמברמב""""ן ן ן ן ּבׁשירת ְֲִִַַ

ß ixyz 'd iyiy mei ß

(ë)äîãàä-ìà epàéáà-ék|úáæ åéúáàì ézòaLð-øLà ¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦©«£ŸÀ̈¨©³
íéøçà íéäìà-ìà äðôe ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç̈¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®¨º̈¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ

:éúéøa-úà øôäå éðeöàðå íeãáòå©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−¤§¦¦«
i"yx£Èeˆ‡Â∑ ּכעס לׁשֹון נאּוץ ּכל וכן .והכעיסּוני, ¿ƒ¬ƒְְְְִִִִֵַַָ

(àë)äúðòå úBøöå úBaø úBòø Búà ïàöîú-ék äéäåÂ§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´©»§¨¼Â§¨«§Â̈
ék Bòøæ étî çëMú àì ék ãòì åéðôì úàfä äøéMä©¦¨¸©³Ÿ§¨¨Æ§¥½¦²¬Ÿ¦¨©−¦¦´©§®¦¯
epàéáà íøèa íBiä äNò àeä øLà Bøöé-úà ézòãé̈©´§¦¤¦§À£¤̧³Ÿ¤Æ©½§¤´¤£¦¤½

:ézòaLð øLà õøàä-ìà¤¨−̈¤£¤¬¦§¨«§¦
i"yx£„ÚÏ ÂÈÙÏ ˙‡f‰ ‰¯ÈM‰ ‰˙ÚÂ∑ּבתֹוכּה ּבֹו אֹותֹוׁשהתריתי הּמֹוצאֹות ּכל ÈtÓ.על ÁÎM˙ ‡Ï Èk ¿»¿»«ƒ»«…¿»»¿≈ְְְִִֵֶַַָָƒ…ƒ»«ƒƒ

BÚ¯Ê∑ לגמרי מּזרעם מׁשּתּכחת ּתֹורה ׁשאין ליׂשראל, הבטחה זֹו רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .הרי «¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

(áë)àeää íBia úàfä äøéMä-úà äLî ázëiå©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬©−Ÿ©´©®
:ìàøNé éða-úà dãnìéå©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

‰„‡יט  ‡zÁaLz ˙È ÔBÎÏ e·È˙k ÔÚÎe¿«¿ƒ¿»À¿«¿»»»
ÏÈ„a ÔB‰ÓÙa dÈeL Ï‡¯NÈ È·Ï dÙl‡Â¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿«¿À¿¿ƒ
È·a „È‰ÒÏ ‡„‰ ‡zÁaLz ÈÓ„˜ È‰˙cƒ¿≈√»«À¿«¿»»»¿»ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔB‰˙‰·‡Ïכ  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡ È¯‡¬≈»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ«¬»»¿
ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿«¿≈¿¿ƒ¿¿
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a Ôet˙ÈÂ Ôe˜pt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»««¬««¿«»
:ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈÓ„˜ ÔeÊb¯ÈÂ ÔepÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À¿«¿¿√»«¿«¿»¿»«

Ô˜ÚÂכא  Ô‡ÈbÒ ÔLÈa d˙È ÔÚ¯ÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿»¿»»≈ƒ»«ƒ»¿»»
¯‡ „È‰ÒÏ È‰BÓ„˜ ‡„‰ ‡zÁaLz ·˙˙ÂÈ ¿»≈À¿«¿»»»√»ƒ¿»ƒ¬≈
˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰Èa ÌtÓ ÈL˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈ƒÀ¿≈¬≈¡ƒ√»«»
‡Ï „Ú ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔB‰¯ˆÈƒ¿¿ƒƒ»¿ƒ»≈«»

:˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ

ÓBÈa‡כב  ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»¿«¿»»»¿»
:Ï‡¯NÈ È·Ï dpÙl‡Â ‡e‰‰«¿«≈ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.˙‡f‰ ‰¯ÈM‰ ˙‡ ÌÎÏ e·˙k ‰zÚÂ (ËÈ)¿«»ƒ¿»∆∆«ƒ»«…
ׁשניהם  ויהֹוׁשע למׁשה הּפׁשט, ּדר ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֻעל
נביאֹו יהֹוׁשע לעׂשֹות רצה ּכי ׁשּיכּתבּוה, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֻיצּוה
עֹומד  ויהֹוׁשע ּכתבּה מׁשה והּנה מׁשה. ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻּבחּיי
מׁשה  וּיכּתב טעם וזה ורֹואה, וקֹורא ְְְְִִֵֶֶֶַַַֹעּמֹו
למׁשה  יׂשראל. ּבני את ולּמד ּה כב). ְְְְְִֵֵֶֶַָָ(פסוק
ּגם  ּכי וילמדּו, יׁשמעּו מּמּנּו ּכי העּקר, ְְְְְִִִִִִֶֶַָָׁשה ּוא
ּבּסֹוף  ׁשאמר ּכמֹו עּמֹו מלּמד היה ְְְִֵֶַַַַָָָֻיהֹוׁשע

נּון: ּבן והֹוׁשע הּוא מד) לב ְִֵַ(להלן
.˙‡f‰ ‰¯ÈM‰ ÌÚËÂל אּגיד אׁשר הּׁשירה ¿«««ƒ»«…ְֲִִֶַַָ

יׂשראל  ּכי ׁשירה, ויקראּה האזינ ּו. והיא  ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָעּתה ,
נכּתבה  וכן ּובזמרה, ּבׁשיר ּתמיד ְְְְְְְִִִִֵָָָָֹיאמרּוה
הפסק  ּבהם יכּתבּו הּׁשירים ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָּכׁשירה,

הּנעימה: ְְִִַָּבמקֹומֹות
(‡Î)וטעם‡e‰ ¯L‡ B¯ˆÈ ˙‡ ÈzÚ„È Èk ְַַƒ»«¿ƒ∆ƒ¿¬∆

.ÌBi‰ ‰NÚ ּכי ידעּתי עּתה ּכי ּכטעם …∆«ְְִִִַַַַָָ
ׁשהיא  יב), כב (בראשית אּתה אלהים ְֱִִֵֶַָֹירא
ידיעה  ּבעתיד הידיעה ּכי ּבפעל, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹהידיעה
ולא  ּבּמדּבר יׂשראל חטאּו לא ואם ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֹֹּבכח.
ּבהם  ׁשּיעיד  הגּון  היה לא ּבפעל יצרֹו ְְִִֶֶַַָָָָָֹֹנֹודע

ואעידה  ׁשּתחטאּו, לפניו הּגלּוי לֹומר, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָׁשירה
וצרֹות  רּבֹות רעֹות אתכם ׁשּתמצאנה ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָּבכם
הּתֹורה  להם ׁשיּתן הראּוי היה אבל וכזה, ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָּכזה
הארץ  טּוב  ּוׁשמעּתם ּתאבּו אם סתם, ְְְִִִֶֶַָָָָֹּבידיעה
ּתאּכלּו. חרב ּומריתם ּתמאנּו ואם ְְְְְֲִִֵֶֶֶָֹֻּתאכלּו
ולּבם  הרע יצרם להם ּגם ׁשּנֹודע עּתה ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָאבל
ּכענין  אֹותם, הּקֹורֹות ּכל להם יּגיד ְְִִֶֶַַַַָָָהּזֹונה,
קׁשה  ּכי מּדעּתי ה) ד מח (ישעיה ְֱִִִֶֶֶַַָׁשּנאמר
ואּגיד  נחּוׁשה ּומצח ערּפ ּברזל וגיד ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָאּתה

:הׁשמעּתי ּתבֹוא ּבטרם מאז ְְְְִִֵֶֶַָָל



לט jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'd iyiy meil inei xeriy

(èé)dãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk äzòå§©À̈¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬
äøéMä él-äéäz ïòîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹©¦¨¬

:ìàøNé éðáa ãòì úàfä©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Œ˙‡˙‡f‰ ‰¯ÈM‰∑(לב עּמֹו(לקמן אדמתֹו "וכּפר עד הּׁשמים", .""האזינּו ∆«ƒ»«…ְְֲִִִֶַַַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 237 'nr ,ck jxk zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזאתאתאתאת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשירהירהירהירה אתאתאתאת לכםלכםלכםלכם כתבכתבכתבכתבּוּוּוּו יט)ועועועועּתּתּתּתהההה (לא, ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
ּתֹורה ספר ּכתיבת ׁשל המצוה את זה מּפסּוק למדּו כא)חז"ל .(סנהדרין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

אדמֹו"ר: כ"ק ּכ על ְַַַָָאמר
הּׁשירה  ּומצֹות, ּתֹורה על עדּות היא האזינּו ׁשּפרׁשת הינּו ּבבני־יׂשראל", לעד הּזאת הּׁשירה לי ּתהיה "למען נאמר הּפסּוק ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבהמׁש
מקרא) ׁשל ּפׁשּוטֹו (לפי ׁשמדּבר מּפסּוק ּכּלּה) הּתֹורה (ּכל ּתֹורה ספר ּכתיבת מצות נלמדה לכן הּתֹורה. ּבכל וחּיּות קּיּום ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻּפֹועלת

האזינּו. רמברמברמברמב""""ן ן ן ן ּבׁשירת ְֲִִַַ

ß ixyz 'd iyiy mei ß

(ë)äîãàä-ìà epàéáà-ék|úáæ åéúáàì ézòaLð-øLà ¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦©«£ŸÀ̈¨©³
íéøçà íéäìà-ìà äðôe ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç̈¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®¨º̈¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ

:éúéøa-úà øôäå éðeöàðå íeãáòå©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−¤§¦¦«
i"yx£Èeˆ‡Â∑ ּכעס לׁשֹון נאּוץ ּכל וכן .והכעיסּוני, ¿ƒ¬ƒְְְְִִִִֵַַָ

(àë)äúðòå úBøöå úBaø úBòø Búà ïàöîú-ék äéäåÂ§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´©»§¨¼Â§¨«§Â̈
ék Bòøæ étî çëMú àì ék ãòì åéðôì úàfä äøéMä©¦¨¸©³Ÿ§¨¨Æ§¥½¦²¬Ÿ¦¨©−¦¦´©§®¦¯
epàéáà íøèa íBiä äNò àeä øLà Bøöé-úà ézòãé̈©´§¦¤¦§À£¤̧³Ÿ¤Æ©½§¤´¤£¦¤½

:ézòaLð øLà õøàä-ìà¤¨−̈¤£¤¬¦§¨«§¦
i"yx£„ÚÏ ÂÈÙÏ ˙‡f‰ ‰¯ÈM‰ ‰˙ÚÂ∑ּבתֹוכּה ּבֹו אֹותֹוׁשהתריתי הּמֹוצאֹות ּכל ÈtÓ.על ÁÎM˙ ‡Ï Èk ¿»¿»«ƒ»«…¿»»¿≈ְְְִִֵֶַַָָƒ…ƒ»«ƒƒ

BÚ¯Ê∑ לגמרי מּזרעם מׁשּתּכחת ּתֹורה ׁשאין ליׂשראל, הבטחה זֹו רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .הרי «¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

(áë)àeää íBia úàfä äøéMä-úà äLî ázëiå©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬©−Ÿ©´©®
:ìàøNé éða-úà dãnìéå©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

‰„‡יט  ‡zÁaLz ˙È ÔBÎÏ e·È˙k ÔÚÎe¿«¿ƒ¿»À¿«¿»»»
ÏÈ„a ÔB‰ÓÙa dÈeL Ï‡¯NÈ È·Ï dÙl‡Â¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿«¿À¿¿ƒ
È·a „È‰ÒÏ ‡„‰ ‡zÁaLz ÈÓ„˜ È‰˙cƒ¿≈√»«À¿«¿»»»¿»ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔB‰˙‰·‡Ïכ  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡ È¯‡¬≈»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ«¬»»¿
ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿«¿≈¿¿ƒ¿¿
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a Ôet˙ÈÂ Ôe˜pt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»««¬««¿«»
:ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈÓ„˜ ÔeÊb¯ÈÂ ÔepÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À¿«¿¿√»«¿«¿»¿»«

Ô˜ÚÂכא  Ô‡ÈbÒ ÔLÈa d˙È ÔÚ¯ÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿»¿»»≈ƒ»«ƒ»¿»»
¯‡ „È‰ÒÏ È‰BÓ„˜ ‡„‰ ‡zÁaLz ·˙˙ÂÈ ¿»≈À¿«¿»»»√»ƒ¿»ƒ¬≈
˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰Èa ÌtÓ ÈL˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈ƒÀ¿≈¬≈¡ƒ√»«»
‡Ï „Ú ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔB‰¯ˆÈƒ¿¿ƒƒ»¿ƒ»≈«»

:˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ

ÓBÈa‡כב  ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»¿«¿»»»¿»
:Ï‡¯NÈ È·Ï dpÙl‡Â ‡e‰‰«¿«≈ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.˙‡f‰ ‰¯ÈM‰ ˙‡ ÌÎÏ e·˙k ‰zÚÂ (ËÈ)¿«»ƒ¿»∆∆«ƒ»«…
ׁשניהם  ויהֹוׁשע למׁשה הּפׁשט, ּדר ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֻעל
נביאֹו יהֹוׁשע לעׂשֹות רצה ּכי ׁשּיכּתבּוה, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֻיצּוה
עֹומד  ויהֹוׁשע ּכתבּה מׁשה והּנה מׁשה. ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻּבחּיי
מׁשה  וּיכּתב טעם וזה ורֹואה, וקֹורא ְְְְִִֵֶֶֶַַַֹעּמֹו
למׁשה  יׂשראל. ּבני את ולּמד ּה כב). ְְְְְִֵֵֶֶַָָ(פסוק
ּגם  ּכי וילמדּו, יׁשמעּו מּמּנּו ּכי העּקר, ְְְְְִִִִִִֶֶַָָׁשה ּוא
ּבּסֹוף  ׁשאמר ּכמֹו עּמֹו מלּמד היה ְְְִֵֶַַַַָָָֻיהֹוׁשע

נּון: ּבן והֹוׁשע הּוא מד) לב ְִֵַ(להלן
.˙‡f‰ ‰¯ÈM‰ ÌÚËÂל אּגיד אׁשר הּׁשירה ¿«««ƒ»«…ְֲִִֶַַָ

יׂשראל  ּכי ׁשירה, ויקראּה האזינ ּו. והיא  ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָעּתה ,
נכּתבה  וכן ּובזמרה, ּבׁשיר ּתמיד ְְְְְְְִִִִֵָָָָֹיאמרּוה
הפסק  ּבהם יכּתבּו הּׁשירים ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָּכׁשירה,

הּנעימה: ְְִִַָּבמקֹומֹות
(‡Î)וטעם‡e‰ ¯L‡ B¯ˆÈ ˙‡ ÈzÚ„È Èk ְַַƒ»«¿ƒ∆ƒ¿¬∆

.ÌBi‰ ‰NÚ ּכי ידעּתי עּתה ּכי ּכטעם …∆«ְְִִִַַַַָָ
ׁשהיא  יב), כב (בראשית אּתה אלהים ְֱִִֵֶַָֹירא
ידיעה  ּבעתיד הידיעה ּכי ּבפעל, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹהידיעה
ולא  ּבּמדּבר יׂשראל חטאּו לא ואם ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֹֹּבכח.
ּבהם  ׁשּיעיד  הגּון  היה לא ּבפעל יצרֹו ְְִִֶֶַַָָָָָֹֹנֹודע

ואעידה  ׁשּתחטאּו, לפניו הּגלּוי לֹומר, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָׁשירה
וצרֹות  רּבֹות רעֹות אתכם ׁשּתמצאנה ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָּבכם
הּתֹורה  להם ׁשיּתן הראּוי היה אבל וכזה, ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָּכזה
הארץ  טּוב  ּוׁשמעּתם ּתאבּו אם סתם, ְְְִִִֶֶַָָָָֹּבידיעה
ּתאּכלּו. חרב ּומריתם ּתמאנּו ואם ְְְְְֲִִֵֶֶֶָֹֻּתאכלּו
ולּבם  הרע יצרם להם ּגם ׁשּנֹודע עּתה ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָאבל
ּכענין  אֹותם, הּקֹורֹות ּכל להם יּגיד ְְִִֶֶַַַַָָָהּזֹונה,
קׁשה  ּכי מּדעּתי ה) ד מח (ישעיה ְֱִִִֶֶֶַַָׁשּנאמר
ואּגיד  נחּוׁשה ּומצח ערּפ ּברזל וגיד ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָאּתה

:הׁשמעּתי ּתבֹוא ּבטרם מאז ְְְְִִֵֶֶַָָל



jlieמ zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'e ycew zayl inei xeriy

(âë)äzà ék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa òLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈
íäì ézòaLð-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz̈¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤¦§©´§¦¨¤®

:Cnò äéäà éëðàå§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«
i"yx£ÔeŒÔa ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÈÂ∑:ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשכינה, ּכלּפי למעלה נׁשּבעּתי מּוסב אׁשר הארץ "אל «¿«∆¿À«ƒְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

רמברמברמברמב""""ן ן ן ן ."להם  ֶָ

(ãë)éäéå|úàfä-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk ©§¦´§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ
:ínz ãò øôñ-ìò רמברמברמברמב""""ן ן ן ן ©¥®¤©−ª¨«

ß ixyz 'e ycew zay ß

(äë)ýåýé-úéøa ïBøà éàNð íiåìä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤©«§¦¦½«Ÿ§¥²£¬§¦«§Ÿ̈−
:øîàì¥«Ÿ

(åë)ãvî Búà ízîNå äfä äøBzä øôñ úà ç÷ì̈ÀŸ©¥´¥³¤©¨Æ©¤½§©§¤´Ÿ½¦©²
:ãòì Ea íL-äéäå íëéäìà ýåýé-úéøa ïBøà£¬§¦«§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®§¨«¨¨¬§−§¥«

i"yx£Á˜Ï∑,"זכֹור" "הלֹו"ּכמֹו: Œ˙È¯a‰'."ׁשמֹור", ÔB¯‡ „vÓ∑:'ּבתרא ּב'בבא יׂשראל חכמי ּבֹו נחלקּו »…«ְָָָƒ«¬¿ƒְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ
מּבחּוץ  הארֹון מן ּבֹולט היה 'ּדף אֹומרים: מהם מּנח,יׁש היה הּלּוחֹות 'מּצד אֹומרים: ויׁש מּנח', היה וׁשם , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ

הארֹון' ּבתֹו. ְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr bl zegiy ihewl)

לעדלעדלעדלעד ּבּבּבּב ׁשׁשׁשׁשםםםם כו)והיהוהיהוהיהוהיה עעעעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם(לא, ּבּבּבּבאיאיאיאי לכללכללכללכל ההההּנּנּנּנאמןאמןאמןאמן העדהעדהעדהעד ׁשׁשׁשׁשההההּוּוּוּואאאא .... .... ראראראראׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבכבדכבדכבדכבד ייייׁשׁשׁשׁשבבבב ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ספרספרספרספר לפנילפנילפנילפני ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשבבבב מימימימי (רמב"ם ּכּכּכּכלללל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
תורה) ספר הלכות -סוף והּנּכר הּנראה ּדבר על אינּה עדּות והּנה, העּמים. מּכל ּבנּו ה' ׁשּבחר ּכ על עדּות היא ּתֹורה ׁשּספר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהרי

והוהוהוהּמּמּמּמצוהצוהצוהצוה,,,, ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה -קקקקּיּיּיּיּוּוּוּוםםםם לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּבעדּות צר אין כן ּכמֹו לעין. הּנראה ּדבר ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל ׁשהּוא הּנפׁשקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשתתתת , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ
- הּנעלם ּדבר על היא העדּות ּבגּלּוי. מאירה היא רצֹון) ּבעת (ּכגֹון ׁשּלפעמים יהּודי, ׁשּבכל העצמיהעצמיהעצמיהעצמיהּקדֹוׁשה עם ההההּקּקּקּקׁשׁשׁשׁשרררר יהּודי ׁשל ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

.יתּבר ְְִֵַָעצמּותֹו

(æë)éøî-úà ézòãé éëðà ékïä äLwä Etøò-úàå E ¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¤¤§§½§¤¨§§−©¨¤®¥´
óàå ýåýé-íò íúéä íéøîî íBiä íënò éç épãBòa§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹©À©§¦³¡¦¤Æ¦§Ÿ̈½§©−

:éúBî éøçà-ék¦©«£¥¬¦«

Û˜zכג  ¯Ó‡Â Ôe ¯a ÚLB‰È ˙È „ÈwÙe«ƒ»¿À«««¬«¿≈
‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÏÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â¿«ƒ¬≈«¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:CcÚÒ· È‰È È¯ÓÈÓe ÔB‰Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«¿»

ÈÓb˙tכד  ˙È ·zÎÓÏ ‰LÓ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈…∆¿ƒ¿«»ƒ¿»≈
:eÓÈÏLc „Ú ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ

˜ÓÈ‡כה  ÔB¯‡ ÈÏË È‡ÂÏ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»≈»≈»¿≈¬¿»»
:¯ÓÈÓÏ ÈÈ„«¿»¿≈»

ÔeeL˙eכו  ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒ ˙È e·ÈÒƒ»ƒ¿»¿«¿»»≈¿«
È‰ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ‡B¯‡ ¯ËqÓ d˙È»≈ƒ¿«¬»¿»»«¿»¡»¬ƒ≈

:„È‰ÒÏ Ca Ôn«̇»»¿»ƒ

ÈÂ˙כז  C˙e·¯Ò ˙È (‡Ú„È) ‡Ú„È ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿«¿»»«¿»»«¿»»¿»
ÔBÎnÚ Ìi˜ ‡‡ „Ú· ‡‰ ‡ÈL˜c CÏ„¿̃»»¿«¿»»¿«¬»«»ƒ¿
(È¯‡) Û‡Â ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»¿«¬≈

:˙eÓ‡c ¯˙a»«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Ôe Ôa ÚLB‰È ˙‡ ÂˆÈÂ (‚Î) למעלה מּוסב «¿«∆¿À«ƒְְַָָ
ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשכינה, ‰‡¯ıּכלּפי Ï‡ ְְְְִֵֶַָָֹ∆»»∆

,CnÚ ‰È‰‡ ÈÎ‡Â Ì‰Ï ÈzÚaL ¯L‡ לׁשֹון ¬∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿»…ƒ∆¿∆ƒ»ָ
ּפרׁש: ויפה ְִֵֵֶַָרׁש"י,

ÏÚÂ,(טו (בפסוק אברהם רּבי ‡˙ּדעת ÂˆÈÂ ¿«ְִַַַַָָ«¿«∆
,ÚLB‰È אמר ּכן ועל הּׁשם, ּבמצות מׁשה ¿À«ְְְִֵֵֶַַַַָ

.Ì‰Ï ÈzÚaL ¯L‡,מׁשה ׁשאמר מצינּו וכן ¬∆ƒ¿«¿ƒ»∆ְִֵֶֶַָָ
וכן  יד), יא (לעיל ּבעּתֹו ארצכם מטר ְְְְְְִִֵֶַַַָונתּתי
טו), פסוק (שם לבהמ ּת ּבׂשד עׂשב ְְְְְִִֵֶֶֶַָָונתּתי
(לעיל  אלהיכם ה' אני ּכי ּתדעּו למען ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַֹוכן
מּפני  הּמארה את ּב ה' יׁשּלח וכן ה), ְְְְְִֵֵֵֶַַַָכט
ּוכבר  כ), כח (לעיל עזבּתני אׁשר מעללי ְְֲֲֲִֶֶַַַָָָֹרע

ּבהם יב):ּדּברּתי ה (לעיל ְִִֶַָ
(ÂÎŒ„Î)וטעם.·zÎÏ ‰LÓ ˙BlÎk È‰ÈÂ ּכי ְַַ«¿ƒ¿«∆ƒ¿…ִ

הּכהנים  אל וּיּתנּה הּתֹורה את ּכתב ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹמּתחּלה
להם  אמר ולא ט), (פסוק למעלה נאמר ְְְֱֲֶֶֶַַַַָָָֹּכאׁשר
ּבּׁשירה  נצטּוה כן ואחרי אֹותּה, יּניחּו ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָאּנה
יׂשראל  ּבני את וילּמד ּה אֹותּה וּיכּתב ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהּזאת,
ויהי  הּתֹורה. על אֹותּה הֹוסיף והּנה ּבּיֹום, ְְִִִֵַַַַָָּבֹו
אז  הּתֹורה, ּבספר הּכל לכּתב מׁשה ְְְִִֵֶֶַַָָֹֹּככלֹות

הּכהנים את ‰f‰צּוה ‰¯Bz‰ ¯ÙÒ ˙‡ ÁB˜Ï ֲִִֶַָֹ»«≈≈∆«»«∆
,ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙È¯a ÔB¯‡ „vÓ B˙B‡ ÌzÓNÂ¿«¿∆ƒ«¬¿ƒ¡…≈∆
לא  מעּתה ּכי הּצד, מן ּבארֹון מּנח ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּיהיה

טעם וזה לגרע, אֹו להֹוסיף ּכלל בֹו È‰ÈÂיגעּו ְְְְְִִִֶַַַָֹ«¿ƒ
.Ìnz „Ú ·zÎÏ ‰LÓ ˙BlÎk רּבי אמר ּכן ועל ¿«∆ƒ¿…«À»ְִֵַַַָ

מקּדמת  הּברכה וזאת ּכי א) (בפסוק ְְְְִֶֶַַָָָָֹֻאברהם
וידּבר  מׁשה  וּיל נאמר ּכאׁשר למעלה ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּומק ֹומּה

יׂשראל: ּכל אל האּלה הּדברים ּכל ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָאת

,ÔÎzÈÂ את וילּמדּה הּׁשירה ׁשּכתב אחרי  ּכי ¿ƒ»≈ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
לׁשבטיהם  איׁש איׁש יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֶָָּבני
ּבספר  ּכתבּה הּמדרׁש, ּבית  אל לפניו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשהביאם

הּכהנים את וצּוה ‰Bz¯‰,הּתֹורה, ¯ÙÒ ˙‡ Á˜Ï ְֲִִֶַַָָֹ»…«∆≈∆«»
עם  ּבארֹון מּנחת ּתהיה הּׁשירה ׁשּגם ְִִִֶֶַַַַַָָָֻלֹומר
לעד. ׁשם היא ּכי הּתֹורה מּכלל ׁשהיא ְְִִִִֵֶַַַָָָהּתֹורה,
זקני  ּכל עֹוד אליו ׁשּיקהילּו להם, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָואמר
ּכי  עּמהם יאספּו והעם והּׁשֹוטרים, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהּׁשבטים
וידּבר  מׁשה וּיבא מד) לב  (להלן ּבּסֹוף נאמר ְֱֵֵֶֶַַַַַָֹכן
והּנה  העם. ּבאזני הּזאת הּׁשירה ּדברי ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאת
והעיד  העם ּכל אליו וּיקהילּו ּכן, הּכהנים ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹעׂשּו
ּבאזני  ּבהקהל הארץ ואת הּׁשמים את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהם
יתּבר הּׁשם לֹו אמר ואז העם. וכל ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֹהּכהנים 
הּזה, העברים הר אל עלה מט) פסוק ֲֲִֵֶֶַַָָ(שם

jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'e ycew zayl inei xeriy

(çë)íëéøèLå íëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®
ía äãéòàå älàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨½̈

:õøàä-úàå íéîMä-úà¤©¨©−¦§¤¨¨«¤
i"yx£ÈÏ‡ eÏÈ‰˜‰∑ הּיֹום אֹותֹו ּתקעּו ׁשּנאמר:ולא לפי הּקהל, את להקהיל י)ּבחצצרֹות ולא (במדבר ,"ל "עׂשה «¿ƒ≈«ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

מֹותֹו יֹום קדם נגנזּו ּבחּייו ואף עליהם, יהֹוׁשע מֹותֹו)הׁשליט ּביֹום אחרים: ּׁשּנאמ (ספרים מה לקּים ח)ר:, ׁשלטֹון (קהלת "ואין ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
הּמות" ı¯‡‰Œ˙‡Â.ּביֹום ÌÈÓM‰Œ˙‡ Ìa ‰„ÈÚ‡Â∑:למעלה העיד ּכבר הרי ּתאמר: ל)ואם בכם (לעיל "העידתי ְֶַָ¿»ƒ»»∆«»«ƒ¿∆»»∆ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

וגֹו' הּׁשמים "האזינּו לֹומר: ּבא ועכׁשו אמר, לא וארץ לּׁשמים אבל אמר, ליׂשראל התם וגֹו'"? ."הּיֹום ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 220 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mzirxn o`v lrn EcxRi `l l`xUi irFx¥¦§¨¥Ÿ¦¨§¥©Ÿ©§¦¨

ווווׁשׁשׁשׁשטריכם טריכם טריכם טריכם  ׁשׁשׁשׁשבטיכםבטיכםבטיכםבטיכם אתאתאתאת־־־־ּכּכּכּכלללל־־־־זקניזקניזקניזקני אליאליאליאלי ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽהקהילהקהילהקהילהקהילּוּוּוּו ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
הּמות. ּביֹום ׁשלטֹון ואין ּׁשּנאמר, מה לקּים . . הּקהל את להקהיל ּבחצֹוצרֹות הּיֹום אֹותֹו ּתקעּו כח)ולא (לא, ְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

אׁשר  חיל" אל מחיל "ילכּו נאמר ּבצּדיקים והרי ירידה, ׁשל ענין מׁשה אצל יהיה הּפטירה ׁשּביֹום לֹומר ׁשּי אי ּתמּוּה: ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹלכאֹורה
ירידה  ּבֹו ׁשּנפעלה לֹומר ׁשּי ואי העּלּוי, ּבתכלית נתעּלה רּבנּו מׁשה האחרֹון, ּביֹומֹו ואם־ּכן ליֹום. מּיֹום ּבמדרגתם ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹמתעּלים

ְַָחס־וׁשלֹום?
הּידּוע על־ּפי א־ב)ּובפרט שס"ט, נּתנּו(של"ה וכּלם לעֹולם, נּתנּו ּבינה ׁשערי חמּׁשים ּדהּנה הּנּו"ן, ׁשער את הּׂשיג ּפטירתֹו ׁשּביֹום ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

אחד חסר ב)למׁשה, כא, השנה ּפטירתֹו(ראש ּוביֹום .?ׁשּבאין־ערֹו עּלּוי ׁשּזהּו הּנּו"ן, לׁשער הּגיע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מענין  למעלה ׁשהּוא היינּו למעלּיּותא, הּוא - הּמות" ּביֹום ׁשלטֹון ּד"אין - זה ּדענין הענינים: ּפנימּיּות על־ּפי ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָויׁש

ְִַהּׁשלטֹון.
ּבמדרגתֹו מהם נעלה היֹותֹו ּדעם עּמֹו, על הּׁשֹולט הּמל ּובדגמת לּנׁשלט, הּׁשֹולט ּבין ׁשּיכּות על מֹורה 'ׁשליטה' הּתאר ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֻּדהּנה

מתנּׂשא. הּוא עליו העם, אל וער ׁשּיכּות לֹו יׁש ּבכל־זאת העם", מּכל ּגבֹוּה ומעלה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ"מּׁשכמֹו
על  - "ׁשלטֹון מּתאר ּולמעלה העם, מן לגמרי ּבאין־ערֹו ׁשהיא ּכזֹו נעלית למדרגה עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה נתעּלה מיתתֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּוביֹום

לעם). ׁשּיכּותֹו על (הּמֹורה ֶַַַָָָָָהעם"
הּקׁשר  נפסק יׂשראל, על "ׁשליטה" לֹו ׁשּיׁש לֹומר ׁשּי ׁשאין עד ּכל־ּכ ׁשּנתעּלה מׁשה ּפטירת ּדביֹום הוה־אמינא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּולפי־זה

מרעיתֹו. לצאן ּבינֹו ְְְֲִִֵַַָָָֹרחמנא־ליצלן
ּובאיזה  מּצב ּבכל ּכי יׂשראל, ּבני ּכל את אליו להקהיל ׁשּבּקׁש אלי", "הקהילּו אמר מׁשה, ּפטירת ּביֹום ׁשאף הּכתּוב, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹמלּמדנּו

רׁש"י וכלׁשֹון מרעיתֹו. צאן עם ּומאחד קׁשּור הּוא מׁשה, ּבֹו ׁשּנמצא כא)ּדרּגא כא, מׁשה".(חקת הם ויׂשראל יׂשראל, הּוא "מׁשה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹֻ

(èë)ízøñå ïeúçLz úçLä-ék éúBî éøçà ézòãé ék¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½§©§¤´
äòøä íëúà úàø÷å íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧¤§¤³¨«¨¨Æ
ýåýé éðéòa òøä-úà eNòú-ék íéîiä úéøçàa§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤¨©Æ§¥¥´§Ÿ̈½

:íëéãé äNòîa Bñéòëäì§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«
i"yx£Ôe˙ÁLz ˙ÁL‰ŒÈk È˙BÓ È¯Á‡∑:ׁשּנאמר הׁשחיתּו, לא יהֹוׁשע ימֹות ּכל ב)והרי יׂשראל (שופטים "וּיעבדּו «¬≈ƒƒ«¿≈«¿ƒְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻ

נראה  היה חי, ׁשּיהֹוׁשע זמן ׁשּכל ּכגּופֹו, עליו חביב אדם ׁשל ׁשּתלמידֹו מּכאן יהֹוׁשע"? ימי ּכל ה' למׁשה את ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻ
חי  הּוא .ּכאּלּו ְִָ

(ì)éøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−
:ínz ãò úàfä äøéMä©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

סימן. אדני"ה פסוקים, ע' נצבים של מ' ועם וילך ל' פרשת חסלת

ÔBÎÈË·Lכח  È·Ò Ïk ˙È È˙ÂÏ eLÈk¿ƒ¿»ƒ»»»≈ƒ¿≈
‡iÓb˙t ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÏlÓ‡Â ÔBÎÈÎ¯ÒÂ¿»¿≈∆¡«≈√»≈»ƒ¿»«»
:‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÔB‰a „‰Ò‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿«¿≈¿»¿«»¿»«¿»

‡¯Èכט  ˙eÓ‡c ¯˙a (‡Ú„È) ‡Ú„È È¯‡¬≈¿«¿»»«¿»»«¿≈¬≈
˙È„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔeÏaÁ˙ ‡ÏaÁ«»»¿«¿¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ«≈ƒ
È¯‡ ‡iÓBÈ ÛBÒa ‡zLa ÔBÎ˙È Ú¯Ú˙e ÔBÎ˙È»¿¿»«»¿ƒ¿»¿«»¬≈
È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c ˙È Ôe„aÚ«̇¿¿»¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ

:ÔBÎÈ„È È„·BÚa¿»≈¿≈

È˙ל  Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»»¿»»¿ƒ¿»≈»
:eÓÈÏLc „Ú ‡„‰ ‡zÁaLez ÈÓb˙tƒ¿»≈¿«¿»»»«ƒ¿ƒ

Ù Ù Ù

èì÷ 'îò ïî÷ì äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì êìéå úùøôì äøèôä
dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּספר  ונתנּו אֹותם ּׁשּצּוה מה הּכהנים עׂשּו ואז לּכהנים, ׁשּנתן הּספר ּבסֹוף אֹותּה וּיכּתב הּברכה וזאת אֹותם ּובר ועמד מּיד, ּכן לעׂשֹות ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹונתחּיב
ּבּתֹורה: האמּור ּכּסדר הּכל והּנה הּברית. ארֹון מּצד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשלם



מי jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'e ycew zayl inei xeriy

(çë)íëéøèLå íëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®
ía äãéòàå älàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨½̈

:õøàä-úàå íéîMä-úà¤©¨©−¦§¤¨¨«¤
i"yx£ÈÏ‡ eÏÈ‰˜‰∑ הּיֹום אֹותֹו ּתקעּו ׁשּנאמר:ולא לפי הּקהל, את להקהיל י)ּבחצצרֹות ולא (במדבר ,"ל "עׂשה «¿ƒ≈«ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

מֹותֹו יֹום קדם נגנזּו ּבחּייו ואף עליהם, יהֹוׁשע מֹותֹו)הׁשליט ּביֹום אחרים: ּׁשּנאמ (ספרים מה לקּים ח)ר:, ׁשלטֹון (קהלת "ואין ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
הּמות" ı¯‡‰Œ˙‡Â.ּביֹום ÌÈÓM‰Œ˙‡ Ìa ‰„ÈÚ‡Â∑:למעלה העיד ּכבר הרי ּתאמר: ל)ואם בכם (לעיל "העידתי ְֶַָ¿»ƒ»»∆«»«ƒ¿∆»»∆ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

וגֹו' הּׁשמים "האזינּו לֹומר: ּבא ועכׁשו אמר, לא וארץ לּׁשמים אבל אמר, ליׂשראל התם וגֹו'"? ."הּיֹום ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 220 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mzirxn o`v lrn EcxRi `l l`xUi irFx¥¦§¨¥Ÿ¦¨§¥©Ÿ©§¦¨

ווווׁשׁשׁשׁשטריכם טריכם טריכם טריכם  ׁשׁשׁשׁשבטיכםבטיכםבטיכםבטיכם אתאתאתאת־־־־ּכּכּכּכלללל־־־־זקניזקניזקניזקני אליאליאליאלי ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽהקהילהקהילהקהילהקהילּוּוּוּו ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
הּמות. ּביֹום ׁשלטֹון ואין ּׁשּנאמר, מה לקּים . . הּקהל את להקהיל ּבחצֹוצרֹות הּיֹום אֹותֹו ּתקעּו כח)ולא (לא, ְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

אׁשר  חיל" אל מחיל "ילכּו נאמר ּבצּדיקים והרי ירידה, ׁשל ענין מׁשה אצל יהיה הּפטירה ׁשּביֹום לֹומר ׁשּי אי ּתמּוּה: ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹלכאֹורה
ירידה  ּבֹו ׁשּנפעלה לֹומר ׁשּי ואי העּלּוי, ּבתכלית נתעּלה רּבנּו מׁשה האחרֹון, ּביֹומֹו ואם־ּכן ליֹום. מּיֹום ּבמדרגתם ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹמתעּלים

ְַָחס־וׁשלֹום?
הּידּוע על־ּפי א־ב)ּובפרט שס"ט, נּתנּו(של"ה וכּלם לעֹולם, נּתנּו ּבינה ׁשערי חמּׁשים ּדהּנה הּנּו"ן, ׁשער את הּׂשיג ּפטירתֹו ׁשּביֹום ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

אחד חסר ב)למׁשה, כא, השנה ּפטירתֹו(ראש ּוביֹום .?ׁשּבאין־ערֹו עּלּוי ׁשּזהּו הּנּו"ן, לׁשער הּגיע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מענין  למעלה ׁשהּוא היינּו למעלּיּותא, הּוא - הּמות" ּביֹום ׁשלטֹון ּד"אין - זה ּדענין הענינים: ּפנימּיּות על־ּפי ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָויׁש

ְִַהּׁשלטֹון.
ּבמדרגתֹו מהם נעלה היֹותֹו ּדעם עּמֹו, על הּׁשֹולט הּמל ּובדגמת לּנׁשלט, הּׁשֹולט ּבין ׁשּיכּות על מֹורה 'ׁשליטה' הּתאר ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֻּדהּנה

מתנּׂשא. הּוא עליו העם, אל וער ׁשּיכּות לֹו יׁש ּבכל־זאת העם", מּכל ּגבֹוּה ומעלה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ"מּׁשכמֹו
על  - "ׁשלטֹון מּתאר ּולמעלה העם, מן לגמרי ּבאין־ערֹו ׁשהיא ּכזֹו נעלית למדרגה עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה נתעּלה מיתתֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּוביֹום

לעם). ׁשּיכּותֹו על (הּמֹורה ֶַַַָָָָָהעם"
הּקׁשר  נפסק יׂשראל, על "ׁשליטה" לֹו ׁשּיׁש לֹומר ׁשּי ׁשאין עד ּכל־ּכ ׁשּנתעּלה מׁשה ּפטירת ּדביֹום הוה־אמינא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּולפי־זה

מרעיתֹו. לצאן ּבינֹו ְְְֲִִֵַַָָָֹרחמנא־ליצלן
ּובאיזה  מּצב ּבכל ּכי יׂשראל, ּבני ּכל את אליו להקהיל ׁשּבּקׁש אלי", "הקהילּו אמר מׁשה, ּפטירת ּביֹום ׁשאף הּכתּוב, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹמלּמדנּו

רׁש"י וכלׁשֹון מרעיתֹו. צאן עם ּומאחד קׁשּור הּוא מׁשה, ּבֹו ׁשּנמצא כא)ּדרּגא כא, מׁשה".(חקת הם ויׂשראל יׂשראל, הּוא "מׁשה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹֻ

(èë)ízøñå ïeúçLz úçLä-ék éúBî éøçà ézòãé ék¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½§©§¤´
äòøä íëúà úàø÷å íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧¤§¤³¨«¨¨Æ
ýåýé éðéòa òøä-úà eNòú-ék íéîiä úéøçàa§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤¨©Æ§¥¥´§Ÿ̈½

:íëéãé äNòîa Bñéòëäì§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«
i"yx£Ôe˙ÁLz ˙ÁL‰ŒÈk È˙BÓ È¯Á‡∑:ׁשּנאמר הׁשחיתּו, לא יהֹוׁשע ימֹות ּכל ב)והרי יׂשראל (שופטים "וּיעבדּו «¬≈ƒƒ«¿≈«¿ƒְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻ

נראה  היה חי, ׁשּיהֹוׁשע זמן ׁשּכל ּכגּופֹו, עליו חביב אדם ׁשל ׁשּתלמידֹו מּכאן יהֹוׁשע"? ימי ּכל ה' למׁשה את ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻ
חי  הּוא .ּכאּלּו ְִָ

(ì)éøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−
:ínz ãò úàfä äøéMä©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

סימן. אדני"ה פסוקים, ע' נצבים של מ' ועם וילך ל' פרשת חסלת

ÔBÎÈË·Lכח  È·Ò Ïk ˙È È˙ÂÏ eLÈk¿ƒ¿»ƒ»»»≈ƒ¿≈
‡iÓb˙t ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÏlÓ‡Â ÔBÎÈÎ¯ÒÂ¿»¿≈∆¡«≈√»≈»ƒ¿»«»
:‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÔB‰a „‰Ò‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿«¿≈¿»¿«»¿»«¿»

‡¯Èכט  ˙eÓ‡c ¯˙a (‡Ú„È) ‡Ú„È È¯‡¬≈¿«¿»»«¿»»«¿≈¬≈
˙È„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔeÏaÁ˙ ‡ÏaÁ«»»¿«¿¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ«≈ƒ
È¯‡ ‡iÓBÈ ÛBÒa ‡zLa ÔBÎ˙È Ú¯Ú˙e ÔBÎ˙È»¿¿»«»¿ƒ¿»¿«»¬≈
È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c ˙È Ôe„aÚ«̇¿¿»¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ

:ÔBÎÈ„È È„·BÚa¿»≈¿≈

È˙ל  Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»»¿»»¿ƒ¿»≈»
:eÓÈÏLc „Ú ‡„‰ ‡zÁaLez ÈÓb˙tƒ¿»≈¿«¿»»»«ƒ¿ƒ

Ù Ù Ù

èì÷ 'îò ïî÷ì äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì êìéå úùøôì äøèôä
dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּספר  ונתנּו אֹותם ּׁשּצּוה מה הּכהנים עׂשּו ואז לּכהנים, ׁשּנתן הּספר ּבסֹוף אֹותּה וּיכּתב הּברכה וזאת אֹותם ּובר ועמד מּיד, ּכן לעׂשֹות ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹונתחּיב
ּבּתֹורה: האמּור ּכּסדר הּכל והּנה הּברית. ארֹון מּצד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשלם



מב

ב' פעמים י"ד פרקים, היינו כ"ח פרקים. וזהו אלקות שבהגבלה, שיש בו כח פרקים ועתים )נרמז גם 
בפסוק הראשון של בראשית, שיש בו כ"ח אותיות1(, שמדובר בו אודות כללות כח ההתהוות.

אולם ע"י שהאדם עובד עבודתו באופן שלמעלה מהגבלה, בחי' אהבה ש"בכל מאדך"2, שמצד 
גילוי  ממשיך  הוא  אזי  ודעת,  מטעם  שלמעלה  דלבא"3  "רעותא  בחי'  מהכוחות,  שלמעלה  העצם 
שמלמעלה מהשתלשלות בתוך הכ"ח עתים של סדר השתלשלות, שבהם יש התחלקות דימין ושמאל, 

ואז ה"כח מעשיו" – כל הכ"ח עתים, עולים בקו הימין, ד"לית שמאלא בהאי עתיקא"4 וכולא ימין5.
ח – סמוכים לעד לעולם

"סמוכים" על שולחן אביהם
י"ל ע"ד הרמז בפירוש "סמוכים לעד לעולם": שתמורת זה שישראל בזמן הגלות "גלו מעל שולחן 
אביהם"6, הנה בגאולה האמיתית והשלימה יהיו "סמוכים" על שולחנו, באופן נצחי – "לעד לעולם"7.

1( ראה תקו"ז בהקדמה )יג, א(.
2( ואתחנן ו, ה. 

3( ל' הזהר ח"ג רפט, ב. 
4( זח"ג קכט, א. ועד"ז שם רפט, א.

5( מד"ה אמר ר"ע אשריכם ישראל ה'תשי"ז.
6( ראה ברכות ג, א.

7( מהשלמה לשיחת ש"פ ויגש ה'תשנ"א.

הבשך תהלות בנחם בעבוד ג 

              

     
        


       

        
       

        
       

        
         


       

        
        

        
          

       

        
     

        
        

     
         

         
       




         

          
  

       
         

 



































































הבשך מיאור לבס' מרכות ליום רמיעי עב' מ



מג

לשבוע פרשת וילך תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ט אלול
פרק כ, מפרק קמ
עד סוף פרק קנ 
ופרקים פה-פז

יום רביעי - ג' תשרי
מפרק יח

עד סוף פרק כב
ופרקים צד-צו

יום שני - א' תשרי
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט
ופרקים פח-צ

יום חמישי - ד' תשרי
מפרק כג

עד סוף פרק כח
ופרקים צז-צט

יום שלישי - ב' תשרי
פרק כ, מפרק י
עד סוף פרק יז
ופרקים צא-צג

יום שישי - ה' תשרי
מפרק כט

עד סוף פרק לד
ופרקים ק-קב

שבת קודש - ו' תשרי
פרק כ 

מפרק לה עד סוף פרק לח ופרקים קג-קה

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 

ב' פעמים י"ד פרקים, היינו כ"ח פרקים. וזהו אלקות שבהגבלה, שיש בו כח פרקים ועתים )נרמז גם 
בפסוק הראשון של בראשית, שיש בו כ"ח אותיות1(, שמדובר בו אודות כללות כח ההתהוות.

אולם ע"י שהאדם עובד עבודתו באופן שלמעלה מהגבלה, בחי' אהבה ש"בכל מאדך"2, שמצד 
גילוי  ממשיך  הוא  אזי  ודעת,  מטעם  שלמעלה  דלבא"3  "רעותא  בחי'  מהכוחות,  שלמעלה  העצם 
שמלמעלה מהשתלשלות בתוך הכ"ח עתים של סדר השתלשלות, שבהם יש התחלקות דימין ושמאל, 

ואז ה"כח מעשיו" – כל הכ"ח עתים, עולים בקו הימין, ד"לית שמאלא בהאי עתיקא"4 וכולא ימין5.
ח – סמוכים לעד לעולם

"סמוכים" על שולחן אביהם
י"ל ע"ד הרמז בפירוש "סמוכים לעד לעולם": שתמורת זה שישראל בזמן הגלות "גלו מעל שולחן 
אביהם"6, הנה בגאולה האמיתית והשלימה יהיו "סמוכים" על שולחנו, באופן נצחי – "לעד לעולם"7.

1( ראה תקו"ז בהקדמה )יג, א(.
2( ואתחנן ו, ה. 

3( ל' הזהר ח"ג רפט, ב. 
4( זח"ג קכט, א. ועד"ז שם רפט, א.

5( מד"ה אמר ר"ע אשריכם ישראל ה'תשי"ז.
6( ראה ברכות ג, א.

7( מהשלמה לשיחת ש"פ ויגש ה'תשנ"א.



`lelמד h"k oey`x mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ט ראשון יום
אגרת יט  ,fkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øåà äèåò èé,254 'nr cr.úåìéöàã

.èéweqtl zqgizn - hi oniq - ef ycewd zxb`1."dnlyk xe` dher" :

reci2oial "seq oi` xe`" oia rvenn `idy ,dxez zece` xacn df weqty ,

" ly oipr ixd `ed "seq oi` xe`" ,oky .zenlerseq oi`zenlere ,(leab ila) "

zenlerd zeedzd didz eci lr rvennl miwewf `lina ,leab ilra md

rvennd .zenlera drtydde

.dxez - `ed mdipiareci ok3,

gxkdd on rvenn lky

zebixcnd izyn ea dpiidzy

dxeza yi okl ,oxagn `edy

:"dnly"e "xe`" zepigad izy

zeinipt `ed dxez ly "xe`"

seq oi` ly oipr `idy ,dxezd

ux`n dkex`" ,(leab ila)

"dcn4`idy "dnly"e ;yeal-

dxezc `ilb ly oiprd `id

leab da yiy ,(zilbpd dxezd)

zekiiy dl yi ,xeriye

epax xiaqn ef zxb`a .zenlerl

yi dxezc dlbpay owfd

ly xzei dlrpd oiprd mlrda

oial dxez ly dbyd oia lcadd z` xiaqn oke ,dxezd zeinipt ,"xe`"

.d`eap ly dbyd

."'Bâå äîìOk øBà äèò"xzzqne yalzn xe`dy ,dpeekd - Ÿ¤©©§¨§
shrzn zelbzdn dlrnly dxezd xe`y xiaqi owfd epaxe .yeala

.mlrde yeala yalzneì"æ é"øàä ìL äøBz éèewìa ,äpä¦¥§¦¥¨¤¨£¦©
áúk àø÷iå úLøôe àOú ék úLøt5eðaø äLî úâOä ék , ¨¨©¦¦¨¨¨©©¦§¨¨©¦©¨©Ÿ¤©¥

,äàlò äîëçc úeiîéðt úðéçáa äúéä àì íBìMä åéìò- ¨¨©¨Ÿ¨§¨¦§¦©§¦¦§¨§¨¦¨¨
,dpeilrd dnkgd zeinipt,"úeìéöàc àaà" àø÷pä,oky - ©¦§¨©¨©£¦

,"zeliv`c dnkg"n dlrnl ody zebixcn opyi "d`lir dnkg"a
,yxtn `ede - dnecke oencw mc`c dnkge xzkay dnkg enk
dnkgd zeinipta dzid `l epax dyn zbydy xne` `edy dny
,"zeliv`"n dlrnly dnkgd zebixcnl wx dpeekd oi` ,dpeilrd
dnkg"y itk) "zeliv`"ay dpeilrd dnkgd zeinipta mb `l`

,("zeliv`c `a`" z`xwp "d`lirøúkä úøéôña ïkL ìëå§¨¤¥¦§¦©©¤¤
,äpnî äìòîlL,"dnkg"n -éøà" àø÷pä,"ïétðà Ci`cea ixd - ¤§©§¨¦¤¨©¦§¨£¦©§¦

ly dpiga ixd `ed "oitp` jix`" oky ,dfa dbyd el dzid `ly
leab lra `edy seba zyaelnd dnype ;leab ila zekix` ,"jix`"

,leab ila ly oipr biydl dgeka oi` -íà ék,biyd dyn - ¦¦
íéøBçà úðéçáa,zeipevigd -äîëçcmvre zeiniptd ef oi` - ¦§¦©£©¦§¨§¨

dcixil zekiiy xak dl yiy zeipevigd m` ik ,"dnkg"d zbixcn
,"dnkg"n dhnly zebixcnaúLaìîä6úLaìúnä ,äðéáa- ©§ª¤¤§¦¨©¦§©¤¤

zyalzn "dpia","ïétðà øéòæ" íéàø÷pL úBðBzçz úBøéôñ 'æa§§¦©§¤¦§¨¦§¥©§¦

zecnd ray od el` ,dlabde mevnve zephw ,"xirf" ly oipr -
" mya ze`xwpdzecnitk xak df ,oky ,xeriye "dcn" oeyln ,"

xewn zeidl xeriy lye dcn ly oipra yalzn "seq oi` xe`"y
,zenlerl,äøBzä ãBñ`idy itk (dpeilr) "d`lir dnkg" - ©¨

raya ("dpia" ici lr) zcxei
oipr ly ceqd df - zecnd
mipicde zeklddy ,dxezd
,leqte xyk ,dxezd ly
,xedhe `nh ,i`kfe aiig
i`kf ,xyk :zecndn mi`a
.cqgd zcnn - xedhe
zcnn - `nhe aiig ,leqt

,'eke ,dxeabdúèMtúîe¦§©¤¤
úBøéôñ 'ã óBñ ãò©§¦
-çöð :ïäL ,úBðBzçzä©©§¤¥¤©

,úeëìî-ãBñé-ãBä- §©§
el` zexitq ,onvr zecnay
m` ik ,zecnd zeinvr opi`
,cqg zecn ly mitprd
cixedl ,zx`tz ,dxeab

,"zx`tz" ,"dxeab" ,"cqg" zecnd z` ynnleúâOä äúéä íLå§¨¨§¨©¨©
Búàeáð,epax dyn ly -úðéçaî eðéäc ,úeiîéðt úðéçáa §¨¦§¦©§¦¦§©§¦§¦©

,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöðc úeiîéðtopipry ,el` zexitqa `wec - §¦¦§¤©§©§
i zepeilrd zexitqdn drtydd z` cixedldhnly zenlera xze

zbyd dzid ok`e zeidl dleki dzid `wec my - "zeliv`"n
zexitq zeinvre zeinipta epax dyn ly d`eapdel`,ìáà£¨

äâOä íeL Bì äúéä àì úeëìî-ãBñé-ãBä-çöpî äìòîì§©§¨¦¤©§©§Ÿ¨§¨©¨¨
íéøBçà úðéçáa íà ék ,úeiîéðta,zeipevigd -äîëçc ©§¦¦¦¦¦§¦©£©¦§¨§¨

úLaìîä74-çöðc úeiîéðt CBz úèMtúîe úLaìîä ,äðéaa ©§ª¤¤©¦¨©§ª¤¤¦§©¤¤§¦¦§¤©
,úeëìî-ãBñé-ãBäoiivn iaxd .zeinipta dbyd el dzid my wx - §©§

mrtd cer exfga owfd epax ycgn dn :dl`yd "mipewize zexrd"a
;m"idpa zyalznd ,dpiaa yalznd dnkgc miixeg` ly oiprd lr
xikfn owfd epax oi` o`ky oiivl yie ?df iptl xak z`f xn` ixd
zeyalzdd `l` ,lirl xkfpk zecnd x`ya zeyalzdd z`

.cala m"idpae dpiaayãBñayxcna xne`y -7:äîëç úBìáBð" §§¨§¨
,"äøBz ¯ äìòîlLdpezgz dbixcna zcxei `idy itk "dnkg" - ¤§©§¨¨

oipr dfy) "dnkg"d zbixcnl `nbece oirnk wx `idy cr ,xzeia
dxezdy ,`id xacd zernyn ixd .dxezd oipr edf - ("zelaep" ly
"zelaep"d m` ik ,(dpeilr) "d`lir dnkg" ly zeinvrd dppi`
zelbzda zcxl leki df wx oky ;"d`lir dnkg" ly zeipevigde
,dxezc dlbp zpiga ,zelbzd ly oipr `idy dxez zpigaa ,dxenb

àéäL`id dxez -,"ïétðà øéòæ" úðéçáaly oipr ,lirl xkfpk - ¤¦¦§¦©§¥©§¦

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

ùã÷ä úøâà
äèåò èééèå÷ìá äðä .'åâå äîìùë øåà

àùú éë 'ô ì"æéøàä ìù äøåú
úðéçáá äúéä àì ä"òøî úâùä éë áúë àø÷éå 'ôå
ù"ëå 'éöàã àáà àø÷ðä äàìéò äîëçã úåéîéðô
à"ë à"à àø÷ðä äðîî äìòîìù øúëä úøéôñá
úùáìúîä äðéáá úùáåìîä äîëçã íééøåçà 'éçáá
úèùôúîå äøåúä ãåñ à"æ '÷ðù úåðåúçú úåøéôñ 'æá
äúéä íùå î"éäð ïäù úåðåúçúä úåøéôñ 'ã óåñ ãò
úåéîéðô 'éçáî åðééäã úåéîéðô 'éçáá åúàåáð úâùä
äâùä íåù åì äúéä àì î"éäðî äìòîì ìáà .î"éäðã
úùáåìîä äîëçã íééøåçà 'éçáá à"ë úåéîéðôá
î"éäðã úåéîéðô êåú úèùôúîå úùáåìîä äðéáá
à"æ 'éçáá àéäù äøåú äìòîìù äîëç úåìáåð ãåñá
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ב.1. קד, עה"פ.2.תהלים הצ"צ) (רשימות אור יהל וש"נ.3.ראה ואילך. 11 ע' חי"ט לקו"ש ˘ËÈÏ"‡:4.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,יא "איוב
˘ËÈÏ"‡:5.ט. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דוקא שנלמד ואיך בל"ת, ממ"ש  - באגה"ק כהנ"ל ללמוד איך  היטב ובויקרא".·ˆÛÂ¯È"עיי"ש בכ"ת הנא'
כבפנים.6. שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" ב"הערות אבל "המלובשת", שלפנינו: ז.7.בתניא פי"ז, ב"ר

ixyz '` ipy mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  א' שני יום
,254 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä ïéðòä êà,gkw 'nr cr.úåéúåàä

,leabe mevnve zephw:áéúëãëeaezky enke -8:úà úéàøå" §¦§¦§¨¦¨¤
éðôe ,éøçà,zeiniptd -,"eàøé àì,epax dyn lr xn`p df weqt - £Ÿ̈¨©Ÿ¥¨

`le "miixeg`" zpiga wx ze`xl did leki epax dyn mb ,oky
,dlrnly "dnkg"d ly zeinvrde zeiniptdíL ïiòihewl"a - ©¥¨

,l"fix`d ly "dxezøòLáe§©©
äøBàëìå .à ÷øt äàeápä©§¨¤¤§¦§¨

øîàð éøä ;àéìôäì Lé9: ¥§©§¦£¥¤¡©
ãBò àéáð í÷ àìå"§Ÿ¨¨¦

,"äLîk ìàøNéadyny - §¦§¨¥§Ÿ¤
zebixcna biyd epax
,d`eapa xzeia zedeabd

éàåì"æ é"øàä âéOä C §¥¦¦¨£¦©
elôà ,úeiîéðt úðéçáa íéLeøc änk Løãå epnî øúBé¥¦¤§¨©©¨§¦¦§¦©§¦¦£¦
?úeìéöàc øúëå äîëçäî äìòîlL úBaø úBâøãîe úBøéôña¦§¦©§¥©¤§©§¨¥©¨§¨§¤¤©£¦
zeinipta wx `l l"fix`d zlawa miaexn "miyexc" mpyiy -
dlrnly zebixcnd zeinipta mb `l` ,zeliv`c "dnkg"
l"fix`dy oeeik ,ixd ;zeliv`c "xzk"n elit`e ,zeliv`c "dnkg"n

"dnkg" zeinipta ez`eapa biyd `ly epax dyn lr xne`
zcxei "dnkg"y itk ,"dnkg" ly miixeg`a wx `l` ,zeliv`c
!?epax dyn xy`n xzei biyd l"fix`dy ,ixd - 'eke zeyalzda

"`ipz"l "zedbd ihewl"a10"`"ahixd iyecig" oeyl o`k `aen11:
dpeilrd dakxn dyrn"
da elkzqp `ly dyecwd
dreci dceqe mlern mi`iap
dyrn - "zn`d ilral
dpeilrd dakxnd
dlrnly "dakxn")
oipr yi ,oky ,"zeliv`"n
mlera "dakxn"d
"dakxn"d oipr epyie ,"zeliv`"d mlera "dakxn"e ,"d`ixa"d

dakxn dyrn ixd ,("zeliv`"n dlrnldpeilrddlrnly)
ebiyd `l) ,da elkzqd `l mlern mi`iapdy ,("zeliv`"d mlern
milaewnd dl` ,zn`d ilral dreci dceqe ,(mz`eapa dze`

."zn`d znkg" z`xwpd dlawd znkg mirceid

éðòä CàúâOä ïéa ìBãb Løôä LiL ,ìkì ïáeîe èeLt àeä ï ©¨¦§¨¨¨©Ÿ¤¥¤§¥¨¥©¨©
,úòãå äîëç úâOä àéäL ,ì"æ é"øàäå é"aLøk úîàä éîëç©§¥¨¡¤§©§¦§¨£¦©¤¦©¨©¨§¨¨©©

íéàéápä øàLe íBìMä åéìò eðaø äLî úâOä ïéáe,ebiydy - ¥©¨©Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨©§¦¦
äàeáða12:Lnî "äiàø" íLa áeúka äpëîä ,ici lry - ¦§¨©§ª¨©¨§¥§¦¨©¨

"zedn" mi`ex "di`x"
ly dbyda eli`e ,xacd
z` wx mipian zrce dnkg
`le) xacd "ze`ivn"
d`eapy ,jk lr .(ezedn
epax `ian ,"di`x" z`xwp
aezky dnn zei`x owfd

:epax dynaúà úéàøå"§¨¦¨¤
,"éøçàdyna wx `le - £Ÿ̈

d`eapd zbixcny) epax
(xzeia ddeabd dzid ely
`l` ,"di`x" oeyld aezk

aezk `iapd diryia mb13:
,"'ä úà äàøàå"xak ,epia` mdxa`a ,dxez ozn iptl elit`e - ¨¤§¤¤

:ez`eapa "di`x" oeyld ok mb aezk"'ä åéìà àøiå"14.ixd aezk - ©¥¨¥¨
.ynn zednd zii`x `idy ,"di`x" oeylL óàå"di`x" oeyld - §©¤

d`eapd oipra,ìLî Cøc eäfdf "di`x" -lyn,d`eap lrdðéàå ¤¤¤¨¨§¥¨
éøö ìLîpä ,íB÷î ìkî ,Lnî éîLb øNa ïéò úiàøúBéäì C §¦©¥¨¨©§¦©¨¦¨¨©¦§¨¨¦¦§

,ìLnì äîBcitk ,xacd zedn zii`x `id dpeekd lynay oeeike - ¤©¨¨
dkixv (d`eapd zii`x) lynpa mb jk ,zinybd oira mi`exy
ly zednd z` "zgwel"d zipgex di`x ly dfk beq ,dpeekd zeidl

,d`eapa mi`exy ziwl`d dbixcnd¯ "'ä åéìà àøiå" :íebøúëe§©§©¥¨¥¨
,"'eëå déì àéìbúàå"§¦§©§¨¥§
,úelbúä úðéça àeäL¤§¦©¦§©

åéìà äìâpL15íìòpä ¤¦§¨¥¨©¤§¨
àeä-Ceøa,xzqpe mlrp - ¨

,zelbzdn dlrnlúðéçáa¦§¦©
.úelbúä"zelbzd" - ¦§©

mb hlwp dfy ,dzernyn
lr ,xzei dkenpd dbxca
,zinyb di`xa enk jxc
zhlewd drinya enk `ly
epi` ipgexdy ,ipgex xac wx
dbixcna hlwidl leki
,di`x ly xzei dpezgzd
df oi`y xacd zernyne ,cala zipgex dricia x`yp `ed
- dyexit "zelbzd" eli`e ,xzei dpezgzd dbxcd iabl zelbzda
,zelbzda `ed xacd ,oky ,xzei dpezgzd dbxca mb hlwp dfy

,úîàä éîëç úâOäa ïk ïéàM äî,milaewnd -äìâð àlL ©¤¥¥§©¨©©§¥¨¡¤¤Ÿ¦§¨
íäéìà16àeä-Ceøa íìòpä ä"éåä17íäL ÷ø ,úelbúä úðéçáa £¥¤£¨¨©¤§¨¨¦§¦©¦§©©¤¥
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מה ixyz '` ipy mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  א' שני יום
,254 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä ïéðòä êà,gkw 'nr cr.úåéúåàä

,leabe mevnve zephw:áéúëãëeaezky enke -8:úà úéàøå" §¦§¦§¨¦¨¤
éðôe ,éøçà,zeiniptd -,"eàøé àì,epax dyn lr xn`p df weqt - £Ÿ̈¨©Ÿ¥¨

`le "miixeg`" zpiga wx ze`xl did leki epax dyn mb ,oky
,dlrnly "dnkg"d ly zeinvrde zeiniptdíL ïiòihewl"a - ©¥¨

,l"fix`d ly "dxezøòLáe§©©
äøBàëìå .à ÷øt äàeápä©§¨¤¤§¦§¨

øîàð éøä ;àéìôäì Lé9: ¥§©§¦£¥¤¡©
ãBò àéáð í÷ àìå"§Ÿ¨¨¦

,"äLîk ìàøNéadyny - §¦§¨¥§Ÿ¤
zebixcna biyd epax
,d`eapa xzeia zedeabd

éàåì"æ é"øàä âéOä C §¥¦¦¨£¦©
elôà ,úeiîéðt úðéçáa íéLeøc änk Løãå epnî øúBé¥¦¤§¨©©¨§¦¦§¦©§¦¦£¦
?úeìéöàc øúëå äîëçäî äìòîlL úBaø úBâøãîe úBøéôña¦§¦©§¥©¤§©§¨¥©¨§¨§¤¤©£¦
zeinipta wx `l l"fix`d zlawa miaexn "miyexc" mpyiy -
dlrnly zebixcnd zeinipta mb `l` ,zeliv`c "dnkg"
l"fix`dy oeeik ,ixd ;zeliv`c "xzk"n elit`e ,zeliv`c "dnkg"n

"dnkg" zeinipta ez`eapa biyd `ly epax dyn lr xne`
zcxei "dnkg"y itk ,"dnkg" ly miixeg`a wx `l` ,zeliv`c
!?epax dyn xy`n xzei biyd l"fix`dy ,ixd - 'eke zeyalzda

"`ipz"l "zedbd ihewl"a10"`"ahixd iyecig" oeyl o`k `aen11:
dpeilrd dakxn dyrn"
da elkzqp `ly dyecwd
dreci dceqe mlern mi`iap
dyrn - "zn`d ilral
dpeilrd dakxnd
dlrnly "dakxn")
oipr yi ,oky ,"zeliv`"n
mlera "dakxn"d
"dakxn"d oipr epyie ,"zeliv`"d mlera "dakxn"e ,"d`ixa"d

dakxn dyrn ixd ,("zeliv`"n dlrnldpeilrddlrnly)
ebiyd `l) ,da elkzqd `l mlern mi`iapdy ,("zeliv`"d mlern
milaewnd dl` ,zn`d ilral dreci dceqe ,(mz`eapa dze`

."zn`d znkg" z`xwpd dlawd znkg mirceid

éðòä CàúâOä ïéa ìBãb Løôä LiL ,ìkì ïáeîe èeLt àeä ï ©¨¦§¨¨¨©Ÿ¤¥¤§¥¨¥©¨©
,úòãå äîëç úâOä àéäL ,ì"æ é"øàäå é"aLøk úîàä éîëç©§¥¨¡¤§©§¦§¨£¦©¤¦©¨©¨§¨¨©©

íéàéápä øàLe íBìMä åéìò eðaø äLî úâOä ïéáe,ebiydy - ¥©¨©Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨©§¦¦
äàeáða12:Lnî "äiàø" íLa áeúka äpëîä ,ici lry - ¦§¨©§ª¨©¨§¥§¦¨©¨

"zedn" mi`ex "di`x"
ly dbyda eli`e ,xacd
z` wx mipian zrce dnkg
`le) xacd "ze`ivn"
d`eapy ,jk lr .(ezedn
epax `ian ,"di`x" z`xwp
aezky dnn zei`x owfd

:epax dynaúà úéàøå"§¨¦¨¤
,"éøçàdyna wx `le - £Ÿ̈

d`eapd zbixcny) epax
(xzeia ddeabd dzid ely
`l` ,"di`x" oeyld aezk

aezk `iapd diryia mb13:
,"'ä úà äàøàå"xak ,epia` mdxa`a ,dxez ozn iptl elit`e - ¨¤§¤¤

:ez`eapa "di`x" oeyld ok mb aezk"'ä åéìà àøiå"14.ixd aezk - ©¥¨¥¨
.ynn zednd zii`x `idy ,"di`x" oeylL óàå"di`x" oeyld - §©¤

d`eapd oipra,ìLî Cøc eäfdf "di`x" -lyn,d`eap lrdðéàå ¤¤¤¨¨§¥¨
éøö ìLîpä ,íB÷î ìkî ,Lnî éîLb øNa ïéò úiàøúBéäì C §¦©¥¨¨©§¦©¨¦¨¨©¦§¨¨¦¦§

,ìLnì äîBcitk ,xacd zedn zii`x `id dpeekd lynay oeeike - ¤©¨¨
dkixv (d`eapd zii`x) lynpa mb jk ,zinybd oira mi`exy
ly zednd z` "zgwel"d zipgex di`x ly dfk beq ,dpeekd zeidl

,d`eapa mi`exy ziwl`d dbixcnd¯ "'ä åéìà àøiå" :íebøúëe§©§©¥¨¥¨
,"'eëå déì àéìbúàå"§¦§©§¨¥§
,úelbúä úðéça àeäL¤§¦©¦§©

åéìà äìâpL15íìòpä ¤¦§¨¥¨©¤§¨
àeä-Ceøa,xzqpe mlrp - ¨

,zelbzdn dlrnlúðéçáa¦§¦©
.úelbúä"zelbzd" - ¦§©

mb hlwp dfy ,dzernyn
lr ,xzei dkenpd dbxca
,zinyb di`xa enk jxc
zhlewd drinya enk `ly
epi` ipgexdy ,ipgex xac wx
dbixcna hlwidl leki
,di`x ly xzei dpezgzd
df oi`y xacd zernyne ,cala zipgex dricia x`yp `ed
- dyexit "zelbzd" eli`e ,xzei dpezgzd dbxcd iabl zelbzda
,zelbzda `ed xacd ,oky ,xzei dpezgzd dbxca mb hlwp dfy

,úîàä éîëç úâOäa ïk ïéàM äî,milaewnd -äìâð àlL ©¤¥¥§©¨©©§¥¨¡¤¤Ÿ¦§¨
íäéìà16àeä-Ceøa íìòpä ä"éåä17íäL ÷ø ,úelbúä úðéçáa £¥¤£¨¨©¤§¨¨¦§¦©¦§©©¤¥
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ixyzמו '` ipy mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

] íìòpä äîëç úBîeìòz íéâéOî:xg` gQp[íìòpajxc lr - ©¦¦©£¨§¨©¤§¨ª¨©¥©¤§¨
ezeipgexa f` x`yp "ipgex"dy ,ipgex xac zhlewd "driny"
mihlew md jk ,ezeipgexa eze` "zgwel" dbydde drinyde
mlrpd oiprdy `l j` ,`ltpe mlrp `edy oiprd z` mzbyda

zelbzda mdil` dlbzn
.mzbixcnl dcixi ly
:eøîà ïëìå .íäî àìôîeª§¨¥¤§¨¥¨§

l"f epinkg -18:éãò íëç"ó ¨¨¨¦
ìBëiL ,"àéápî,mkgd - ¦¨¦¤¨

äìòîì Búîëça âéOäì§©¦§¨§¨§©§¨
eìëeiL úBâøãnî äìòî©§¨¦©§¥¤§
úðéçáa ähîì ãøéì¥¥§©¨¦§¦©
äàøîa íéàéáðì úelbúä¦§©¦§¦¦§©§¥

íúàeáð19,oeeik ,oky - §¨¨
xacd jixv ,mi`iapd l`y

ote`a dhnl zcxlly
zebixcnd ixd ,di`x
jxc lr - xzeia zedeabd
ly zeiniptd ,lirl xkfpy
- (dpeilr) "d`lir dnkg"
dhnl zcxl odl xyt` i`

,zelbzdaeìëeé àì ék¦Ÿ§
,íäéìà úBlbúäìe ãøéì- ¥¥§¦§©£¥¤

,"d`eapd d`xn"a mi`iapl
,úBðBzçzä úBâøãî ÷ø©©§¥©©§

:ïäLzexitq --ãBä-çöð ¤¥¥©
ïä ïäL ,úeëìî-ãBñé§©§¤¥¥
úBlbúîe ãéîz úBãøBiä©§¨¦¦§©

,ïç éòãBéì òeãik ,úeiçå ïéçî úðéçáa ìa÷îäì òétLnäî- ¥©©§¦©§©§©¥¦§¦©Ÿ¦§©©¨©§§¥¥
,dlawd zxez icnell recikìL úeëìî-ãBñé-ãBä-çöpäL¤©¥©§©§¤

ïBéìòädpezgzd dbixcnd efy ,xzei dpeilrd dbixcnd ly - ¨¤§
,dpeilrd dbixcnd ly xzeiaïBzçza íéLaìúîdbixcna - ¦§©§¦©©§

,xzei dpezgzdúeiçä úãøBäå äòtLää éìk ïä ïäL ,BúBéçäì§©£¤¥¥§¥©©§¨¨§¨©©©
ïBzçzì ïBéìòäîdpezgzd dbixcnl xzei dpeilrd dbixcndn - ¥¨¤§©©§

,xzeiúBlbúnä ïä ïä ïk íb ïëìå ,úBâøãnäå úBîìBòä ìëa§¨¨¨§©©§¥§¨¥©¥¥¥©¦§©
,Lnî úelbúä úðéçáa íéàéápì,d`eapd oipra xacdy itk - ©§¦¦¦§¦©¦§©©¨

.zelbzd ly ote`a mdil` cxei dfy ,lirl xkfpkïëBúáe- §¨
,zeklnÎceqiÎcedÎgvp zexitqaøBà Laìîzxitq -,äðéaä §ª¨©¦¨

] øBàî úeäìàä úðáä úðéça àéäL:xg` gQpóBñ ïéà [øBàå ¤¦§¦©£¨©¨¡Ÿ¥ª¨©¥§¥
,àeä-Ceøazewl`d zpad - reaix i`vga ,ipyd gqepd itl e` - ¨

dpada cxei `ed jexa "seq oi` xe`" mby ,`ed jexa seq oi` xe`e
,efdëBúáe,"dpia"a -àéäL ,äîëçc íéøBçà íéLaìî- §¨§ª¨¦£©¦§¨§¨¤¦

,`id "dnkg"úeäìàa äðáääå ìëOäî äìòîlL äâøãî©§¥¨¤§©§¨¥©¥¤§©£¨¨¨¡Ÿ
L ék ,àeä-Ceøa.äðáääå ìëOä øB÷î ìò äøBî "äîëç" í- ¨¦¥¨§¨¤©§©¥¤§©£¨¨

"dnkg" dlndy ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga g"i wxta xkfpk

"dn gk" `id20,lkya dbyde dpad xa epi`y xac ,eøîà ïëìå§¨¥¨§
,"ú÷ôð äîëçî àúéøBà"c ,øäfaxdefa ,dnkgn d`a dxez - ©Ÿ©§©§¨¥¨§¨¨§¨

"d`lir dnkg"n d`a (dxez) `ziixe`y xn`p (` ,aq) glya
cerae (` ,`qx) opgz`e (` ,atw) zweg xdefa mb jke ,(dpeilr)

,zenewnúBöî éîòè ék¦©£¥¦§
,elbúð àìlky ly oiprk - Ÿ¦§©

,dpad lyeäìòîì íäå§¥§©§¨
,äðáääå ìëOäî- ¥©¥¤§©£¨¨

."dnkg"n dlrnlíâå§©
älbúpL ïîB÷î eäæéàa§¥¤§¨¤¦§©¨
ïáenä íòè äæéà Løtúðå§¦§¨¥¥¤©©©¨
äæ ïéà ¯ äøBàëì eðì̈¦§¨¥¤
Bcáì eðì ïáenä íòhä©©©©¨¨§©

úéìëz,seq -íòhäly - ©§¦©©©
,devnd,Bìeáâexn`py - §

el oi`e mrhd miizqn o`ky
,xzei wnerBëBúa àlà- ¤¨§

,mrhd jezaLaìî§ª¨
äîëç úBîeìòúå úeiîéðt§¦¦§©£¨§¨
ìëOäî äìòîlL¤§©§¨¥©¥¤

.äðáääådyecw dgiya -21 §©£¨¨
epaxy ,iaxd mrt xiaqd
df oi`y oeyla wiicn owfd
seq df oi` ,"mrhd zilkz"

dmrh,xnelk ,devnd ly
df oi`y cala ef `ly

,dnvr devnd zilkz`l`
d zilkz `l elit` dfmrh

oeilrd oevxd `ed devn ly izin`d dpipr oky ,devnd ly
miiwl ick `ed zeevnd meiw xwir ixd okly ,mrhn ixnbl dlrnly
azek "wcv gnv"d x"enc` w"ky itke .`ed jexa yecwd oevx

xtq" mb `xwpd) "jizevn jxc" extqainrhxtq `ed ik ,zeevnd
lyminrhzeevn lrdpey`xd devna cin (22dpeekd xwiry ,

`xea epeeiv jky devnd ziiyra oeekl ,`id devn meiwa zyxcpd
eieeiv miiwn `ed dyrn eze`ay mc`d rciye ,zeyrl mlerd
oeeknd z` rcei `ed oi`y zexnl ,`ed jexa yecwd ly epevxe
mrhn edyn oaeny dny oldl my xne` `ede ,devnd ly dxhnde
df oi` (yexcde dxiwgd ,zeciqgde dlawd jxc lr enk) devnd
oi`a efn dxizie ,qepiiwe`d min dtihke ,oiprd ly fnx wx zn`a
biydl el xyt` i` (sebd) xnega yealy mc`d oky ,ynn jexr
ocr oba dpy mitl` zylyn dlrnl xaky epax dyne ,zeipgex
dl` lk lre ,zeevnd inrh zbyd wnera lig l` lign cinz jlede

aezk (biyn epax dyny dn)23dbydly) "uw izi`x dlkz lkl"
jzevn dagx" dnvr devnd eli`e ,(leabe uw yi ocr ob ly oeilkle

xzei deabe deab da yi oky ,leab ila ,"dagx" `id "c`n24dn .
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ùã÷ä úøâà
] íìòðä äîëç úåîåìòú íéâéùî íäùà"ð[íìòðá

éãò íëç åøîà ïëìå íäî àìôåîåìåëéù àéáðî ó
åìëåéù úåâøãîî äìòî äìòîì åúîëçá âéùäì
íúàåáð äàøîá íéàéáðì úåìâúä 'éçáá äèîì ãøéì
úåâøãî ÷ø íäéìà úåìâúäìå ãøéì åìëåé àì éë
úåìâúîå ãéîú úåãøåéä ïä ïäù î"éäð ïäù úåðåúçúä
ç"éì òåãéë úåéçå ïéçåî 'éçáá ìá÷îäì òéôùîäî
ïäù åúåéçäì ïåúçúá íéùáìúî ïåéìòä ìù î"éäðäù
ìëá ïåúçúì ïåéìòäî úåéçä úãøåäå äòôùää éìë ïä
íéàéáðì úåìâúîä ïä ïä ë"â ïëìå úåâøãîäå úåîìåòä
àéäù äðéáä øåà ùáåìî ïëåúáå ùîî úåìâúä 'éçáá

] øåàî úåäìàä úðáä 'éçáà"ðäëåúáå ä"á ñ"à [øåàå
äìòîìù äâøãî àéäù äîëçã íééøåçà íéùáåìî
äøåî äîëç íù éë ä"á úåäìàá äðáääå ìëùäî
àúééøåàã øäæá åøîà ïëìå äðáääå ìëùä øå÷î ìò
äìòîì íäå åìâúð àì úåöî éîòè éë ú÷ôð äîëçî
äìâúðù ïîå÷î åäæéàá íâå .äðáääå ìëùäî
íòèä äæ ïéà äøåàëì åðì ïáåîä íòè äæéà ùøôúðå
åëåúá àìà åìåáâå íòèä úéìëú åãáì åðì ïáåîä
ìëùäî äìòîìù äîëç úåîåìòúå úåéîéðô ùáåìî
ä"á÷ä éôî àöéù øåáéãå øåáéã ìëá ïëå äðáääå
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ixyz 'a iyily mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ב' שלישי יום
,gkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîëç 'éçá äðäå,256 'nr cr:ì"æéøàäî

" wxy xne` `edyonewn edfi`adxe`kly ,devnd mrh dlbzp "
,ielb mrh oda yiy ,"zecr"e "mihtyn" ly zeevn daxd ixd opyi

a wxy xne` `ed ,`eti` ,cvik .zeevnd aex odedl` i`zeevn
axdl) "`ipz" lr "mixe`ia ihewl"a jk lr `aen ?onrh dlbzp

mby ,iaxd mya ('iy sx`w
oze`awx mrh yi zeevn
devnlllkadihxt eli`e ,

`l - devnd ly miaexnd
,lynl ,enk ,mnrh dlbzp
devndy ,oilitz zevn
didiy ,mrh dl yi llka

"jici lr ze`l"25eli`e ,
zevn ly miaxd dihxt
,zeraexn dpiidzy :oilitz
drax`a zeiyxt rax`
ci lyae ,y`x lya "miza"

mrh mdl oi` dl` lk - dnecke ,zexegy zerevx ,cala cg` "zia"
.ielbaàeä-Ceøa-LBãwä étî àöiL øeaãå øeac ìëa ïëå§¥§¨¦§¦¤¨¨¦¦©¨¨

,C"ðza íéáeúkä ,íéàéápì`ed j"pzay d`eap ly xeaic lky - ©§¦¦©§¦©§©
d lkl d`eapea dxn`p d`eapdy onf eze`l wx `l ,zexec26,ïä¥
äçëBz éøácd`eap ly 'd xaca l`xyi ipa z` egiked mi`iapy - ¦§¥¥¨

ik ,l`xyi ipa z` giken `iapdy df oi` ixd f`y ,mdil` dlbzpy
,`iapd ici lr l`xyi ipa z` giken `ed jexa yecwd m`éøetñ ïäå§¥¦¥

úBiNòîixd ,miaezka e` mi`iapa e` dxeza riten xetiqd m` - ©£¦
,dxeza rawp dfy oeeik j` ,rxi` jky ,eheytk dfy xacd zn`

,mipnfd lkl igvp oipr `ed ezernyníëBúa íéLaìîixaca - §ª¨¦§¨
,zeiyrnd ixetiqae dgkezdäìòîlL úeäìà úîëç úðéça§¦©¨§©¡Ÿ¤§©§¨

,"áéúk"äå "éøw"ä ïéðòî Leça äàøpk ,äðáääå ìëOäî- ¥©¥¤§©£¨¨©¦§¤§¥¦§©©§¦§©§¦
mi`xewy ji` oial oze` miazeky ji` oia lcad yiy j"pza milin

,oze`"éøw"ä ékji` - ¦©§¦
,dlnd z` mi`xewyàeä

,eðì úéìâpä äðáää éôì§¦©£¨¨©¦§¥¨
"áéúk"äåmiazeky ji` - §©§¦

,dlnd z`äìòîì àeä§©§¨
Bæ äázL ,äðáääå ìëOäî¥©¥¤§©£¨¨¤¥¨

dúáéúëk,dazkpy itk - ¦§¦¨¨
úðéçáa Leáì dì ïéà¥¨§¦§¦©
¯ äta dúàéø÷áe ,äðáää©£¨¨¦§¦¨¨©¤

.Leáì dì Lé,dpad ly - ¥¨§
itl dlnd z` mipiany
enk .oiprd ly heytd epkez

"ezirxn o`ve enr epgp` (ele) `le epyr `ed" ,lynl27aizkdy ,
(e"`ea) "ele" `ed ixwde ,"oi`e" `id dpeekdy (s"l`a) "`le" `ed
itl yeal el yi (eil`e) "ele" ixwd ixd - "eil`e" `id dpeekdy
ep` eil`e ,"epgp` ele" - "epyr `ed ik" :o`k xaecny ,oiprd zehyt
(s"l`a) "`le" `ed aizkd eli`e ;"ezirxn o`ve enr" xeza micgein

xaqd jkl yi dwenrd ezernyna ixd ,"oi`e"28yeala la` ,
dpad mey jkl oi` - heytd yexitd29.úBìBãb úBiúBàa ïéðòä ïëå§¥¨¦§¨§¦§
,äàlò àîìòî ïäL ,C"ðzaLzxitqa ,xzei oeilr mlern - ¤©§©¤¥¥©§¨¦¨¨

,"dpia"d.úBiúBàä øàLk Leáì éìa éelâa íMî úBøéàîe§¦¦¨§¦§¦§¦§¨¨¦

â"éøúa úLaìîä àeä-Ceøa úeäìà úîëç úðéça ,äpäå- §¦¥§¦©¨§©¡Ÿ¨©§ª¤¤§©§©
,613,"äîëçc íéøBçà úðéça" íLa úàø÷ð ¯ äøBzä úBöî¦§©¨¦§¥§¥§¦©£©¦§¨§¨

epax dyn biydy dny ,owfd epax xn` lirl ."dnkg"d zeipevig -
,"dnkgc miixeg`" wx `ed ,"dnkg"d zpigae zxitqa ,d`eapa

dn mby ,xn` okn xg`le
"zwtp dnkgn" dxezy
df ("dnkg" zpigan d`a)
ly "miixeg`" zpiga ok mb
miixeg`" mby ,dnkg
dlrnly oipr `ed "dnkgc
mixne` - dpadne lkyn
,dnkgn d`a dxezy okl
znkgy xne` `ed oke
b"ixza zyaelnd zewl`
zpiga ok mb `id - zeevn

,dnkg ly miixeg`ìk ék¦¨

äìòîa úBðBzçzäå úBðBöéçä úBâøãî ïä úBøéôqaL íéøBçà£©¦¤©§¦¥©§¥©¦§©©§§©£¨
Laìúäì ähîì èMtúäìe ãøéì eìëeiM äî ,Bæ äøéôñaL¤¦§¦¨©¤§¥¥§¦§©¥§©¨§¦§©¥

,íéðtä úðéçáe ;íúBéçäì íéàeøaaly ziniptd dpigad - ©§¦§©£¨§¦©©¨¦
,dxitqdóBñ-ïéà dìéöàîa úãçéîä dîöò äøéôqä àéä¦©§¦¨©§¨©§ª¤¤§©£¦¨¥

úéìëúa àeä-Ceøä§©§¦
,ìLî Cøc ïBâk .ãeçiä©¦§¤¤¨¨

äîëç úøéôñdzece` - §¦©¨§¨
,o`k xaecnúãçéî àéäL¤¦§ª¤¤

-Ceøa óBñ-ïéà dìéöàîa§©£¦¨¥¨
ék ,ãeçiä úéìëúa àeä§©§¦©¦¦

àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
Bîk) ãçà Búîëçå§¨§¨¤¨§

,(ìéòì øàaúpL'a wxta - ¤¦§¨¥§¥
oey`xd wlga a"p wxtae

,"`ipz"d xtq lyäîe©
èMtúîe øéànM¤¥¦¦§©¥
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àåä áéúëäå åðì úéìâðä äðáää éôì àåä éø÷ä éë
äì ïéà äúáéúëë åæ äáéúù äðáääå ìëùäî äìòîì
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â"éøúá úùáåìîä ä"á úåäìà úîëç 'éçá äðäå
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מז ixyz 'a iyily mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ב' שלישי יום
,gkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîëç 'éçá äðäå,256 'nr cr:ì"æéøàäî

" wxy xne` `edyonewn edfi`adxe`kly ,devnd mrh dlbzp "
,ielb mrh oda yiy ,"zecr"e "mihtyn" ly zeevn daxd ixd opyi

a wxy xne` `ed ,`eti` ,cvik .zeevnd aex odedl` i`zeevn
axdl) "`ipz" lr "mixe`ia ihewl"a jk lr `aen ?onrh dlbzp

mby ,iaxd mya ('iy sx`w
oze`awx mrh yi zeevn
devnlllkadihxt eli`e ,

`l - devnd ly miaexnd
,lynl ,enk ,mnrh dlbzp
devndy ,oilitz zevn
didiy ,mrh dl yi llka

"jici lr ze`l"25eli`e ,
zevn ly miaxd dihxt
,zeraexn dpiidzy :oilitz
drax`a zeiyxt rax`
ci lyae ,y`x lya "miza"

mrh mdl oi` dl` lk - dnecke ,zexegy zerevx ,cala cg` "zia"
.ielbaàeä-Ceøa-LBãwä étî àöiL øeaãå øeac ìëa ïëå§¥§¨¦§¦¤¨¨¦¦©¨¨

,C"ðza íéáeúkä ,íéàéápì`ed j"pzay d`eap ly xeaic lky - ©§¦¦©§¦©§©
d lkl d`eapea dxn`p d`eapdy onf eze`l wx `l ,zexec26,ïä¥
äçëBz éøácd`eap ly 'd xaca l`xyi ipa z` egiked mi`iapy - ¦§¥¥¨

ik ,l`xyi ipa z` giken `iapdy df oi` ixd f`y ,mdil` dlbzpy
,`iapd ici lr l`xyi ipa z` giken `ed jexa yecwd m`éøetñ ïäå§¥¦¥

úBiNòîixd ,miaezka e` mi`iapa e` dxeza riten xetiqd m` - ©£¦
,dxeza rawp dfy oeeik j` ,rxi` jky ,eheytk dfy xacd zn`

,mipnfd lkl igvp oipr `ed ezernyníëBúa íéLaìîixaca - §ª¨¦§¨
,zeiyrnd ixetiqae dgkezdäìòîlL úeäìà úîëç úðéça§¦©¨§©¡Ÿ¤§©§¨

,"áéúk"äå "éøw"ä ïéðòî Leça äàøpk ,äðáääå ìëOäî- ¥©¥¤§©£¨¨©¦§¤§¥¦§©©§¦§©§¦
mi`xewy ji` oial oze` miazeky ji` oia lcad yiy j"pza milin

,oze`"éøw"ä ékji` - ¦©§¦
,dlnd z` mi`xewyàeä

,eðì úéìâpä äðáää éôì§¦©£¨¨©¦§¥¨
"áéúk"äåmiazeky ji` - §©§¦

,dlnd z`äìòîì àeä§©§¨
Bæ äázL ,äðáääå ìëOäî¥©¥¤§©£¨¨¤¥¨

dúáéúëk,dazkpy itk - ¦§¦¨¨
úðéçáa Leáì dì ïéà¥¨§¦§¦©
¯ äta dúàéø÷áe ,äðáää©£¨¨¦§¦¨¨©¤

.Leáì dì Lé,dpad ly - ¥¨§
itl dlnd z` mipiany
enk .oiprd ly heytd epkez

"ezirxn o`ve enr epgp` (ele) `le epyr `ed" ,lynl27aizkdy ,
(e"`ea) "ele" `ed ixwde ,"oi`e" `id dpeekdy (s"l`a) "`le" `ed
itl yeal el yi (eil`e) "ele" ixwd ixd - "eil`e" `id dpeekdy
ep` eil`e ,"epgp` ele" - "epyr `ed ik" :o`k xaecny ,oiprd zehyt
(s"l`a) "`le" `ed aizkd eli`e ;"ezirxn o`ve enr" xeza micgein

xaqd jkl yi dwenrd ezernyna ixd ,"oi`e"28yeala la` ,
dpad mey jkl oi` - heytd yexitd29.úBìBãb úBiúBàa ïéðòä ïëå§¥¨¦§¨§¦§
,äàlò àîìòî ïäL ,C"ðzaLzxitqa ,xzei oeilr mlern - ¤©§©¤¥¥©§¨¦¨¨

,"dpia"d.úBiúBàä øàLk Leáì éìa éelâa íMî úBøéàîe§¦¦¨§¦§¦§¦§¨¨¦

â"éøúa úLaìîä àeä-Ceøa úeäìà úîëç úðéça ,äpäå- §¦¥§¦©¨§©¡Ÿ¨©§ª¤¤§©§©
,613,"äîëçc íéøBçà úðéça" íLa úàø÷ð ¯ äøBzä úBöî¦§©¨¦§¥§¥§¦©£©¦§¨§¨

epax dyn biydy dny ,owfd epax xn` lirl ."dnkg"d zeipevig -
,"dnkgc miixeg`" wx `ed ,"dnkg"d zpigae zxitqa ,d`eapa

dn mby ,xn` okn xg`le
"zwtp dnkgn" dxezy
df ("dnkg" zpigan d`a)
ly "miixeg`" zpiga ok mb
miixeg`" mby ,dnkg
dlrnly oipr `ed "dnkgc
mixne` - dpadne lkyn
,dnkgn d`a dxezy okl
znkgy xne` `ed oke
b"ixza zyaelnd zewl`
zpiga ok mb `id - zeevn

,dnkg ly miixeg`ìk ék¦¨

äìòîa úBðBzçzäå úBðBöéçä úBâøãî ïä úBøéôqaL íéøBçà£©¦¤©§¦¥©§¥©¦§©©§§©£¨
Laìúäì ähîì èMtúäìe ãøéì eìëeiM äî ,Bæ äøéôñaL¤¦§¦¨©¤§¥¥§¦§©¥§©¨§¦§©¥

,íéðtä úðéçáe ;íúBéçäì íéàeøaaly ziniptd dpigad - ©§¦§©£¨§¦©©¨¦
,dxitqdóBñ-ïéà dìéöàîa úãçéîä dîöò äøéôqä àéä¦©§¦¨©§¨©§ª¤¤§©£¦¨¥

úéìëúa àeä-Ceøä§©§¦
,ìLî Cøc ïBâk .ãeçiä©¦§¤¤¨¨

äîëç úøéôñdzece` - §¦©¨§¨
,o`k xaecnúãçéî àéäL¤¦§ª¤¤

-Ceøa óBñ-ïéà dìéöàîa§©£¦¨¥¨
ék ,ãeçiä úéìëúa àeä§©§¦©¦¦

àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
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,(ìéòì øàaúpL'a wxta - ¤¦§¨¥§¥
oey`xd wlga a"p wxtae
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ixyzמח 'a iyily mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,úéìëúå ìeáb éìòa íäL ,íéðBzçza ähîì Cøaúé Búîëçî¥¨§¨¦§¨¥§©¨©©§¦¤¥©£¥§§©§¦
,seqe leab mdl yi -Laìúîeíäa"xi`n" oky ,zeinipta - ¦§©¥¨¤

epi` xe`dy ,"siwn" ly ote`a zeidl ixd leki "hytzn"e
,ea cg`zn epi`e ,hytzne xi`n `ed eay xacd jxr itl mvnvzn

,ixd `id "zeyalzd" eli`e
jxr itl mvnvzn xe`dy
yalzn `ed eay xacd
m` ,ixd .ez` cg`zne
yalzn mday mi`xapd
leab ilra md ,xe`d
ixd xyt` i` ,zilkze
yalznd xe`dy zeidl
zpigaay xe` didi mda
xacdy itk - leab ila
`idy dnvr dxitqa
zilkza liv`na zcge`n
liv`ndy myke ,cegid
,"leab ila"e "seq oi`" `ed
zpigaa `id dxitqd mb jk
xi`ny dn ixd ,"leab ila"

hytzneyalznemi`xapa
,"íéøBçà" àø÷ð- ¦§¨£©¦

`le dxitqd ly zeipevigd
,dnvr dxitqdíb àø÷ðå§¦§¨©

äiNò" úðéça ïk¥§¦©£¦¨
"úeìéöàaL30.- ¤©£¦

ly zeipevigde "miixeg`"d
"dnkg"y) "dnkg"d zxitq
ly dpigad ixd `id
zpiga `xwp ("zeliv`"

ddiyr- "zeliv`"ay
"zeliv`" ly dpiga

.dhnl zcxl dlekiyíãàaL Bîk ,ìLî Cøc ìò ,Leøt¥©¤¤¨¨§¤¨¨¨
úðéça ïäL ,Bfî ähîì Bæ ,úBâøãî 'ä BúîLða LiL ïBzçzä©©§¤¥§¦§¨©§¥§©¨¦¤¥§¦©

àéä äNònäå ,äNòîe øeaãå äáLçîe úBcnäå ìëOä- ©¥¤§©¦©£¨¨§¦©£¤§©©£¤¦
dbixcnd,ílëaL äðBzçzä`ed "dyrn"a epyiy ytpd ielib - ©©§¨¤§ª¨

ytpd oci lry zepigad x`ya xy`n daxda dzegt dbixcna
,dlbzn,äNònä çëa Laìîe äîLpäî èMtúnä úeiçäL¤©©©¦§©¥¥©§¨¨§ª¨§Ÿ©©©£¤

,øeacä çëa Laìîe äpnî èMtúnä úeiçä éaâì ïéàk àeä§©¦§©¥©©©¦§©¥¦¤¨§ª¨§Ÿ©©¦
àeäL`ed ,xeaicd gek -äpnî èMtúnä úeiçä éaâì ïéàk- ¤§©¦§©¥©©©¦§©¥¦¤¨

,dnypdnìëNå úBcîe äáLçîa Laìîemicge`n dl` lk - §ª¨§©£¨¨¦§¥¤
,la` ,`id ,ytpl "yeal" `idy daygn elit` ,oky .ytpd mr
dnvr ytpdy myk cinz zniiw `ide ,ytpd mr cge`nd yeal
,ytpdn ,"micxtp miyeal" md dyrne xeaic eli`e ,cinz zniiw

"xacln zeygl zre xacl zr" ixd xeaica elit` okly)31mdae ,(
,xeaic xy`n ytpdn xzei daxd cxtp "dyrn" ,`tebCøc ìò ïk¥©¤¤

Lnî äæ,ytpd ly lyna xacdy enk -Búîëç úðéça àéä ¤©¨¦§¦©¨§¨
[Laìúäì] (òétLäì) äpnî èMtúäì ìëeiM äî ,Cøaúé¦§¨¥©¤©§¦§©¥¦¤¨§©§¦©§¦§©¥

,ílk íéðBzçza,oky - ©©§¦ª¨
"ziyr dnkga mlek" ixd32,

ici lr deedzp lkd
"dnkg"y ixd ,"dnkg"
,mi`xapd lka zyalzn
"dnkg" ly dpiga efi`e
lka yalzdl dleki

mi`xapdíä33éaâì ïéàk ¥§©¦§©¥
íéðt úðéçazeinipt - §¦©¨¦

,"dnkg"dìéöàna ãçéîä©§ª¨©©£¦
dén÷ àlëc ,àeä-Ceøä§ª¨©¥

,áéLç àìklkd ,oky - §¨¨¦
`ed jexa yecwd iabl
ixd - melkl aygp

" `idy dpigady'inw"
eiabl `id - (ez` zcge`n)

.melk `lkìëì äòtLääå§©©§¨¨§¨
éìòa íäL ílk íéàøápä©¦§¨¦ª¨¤¥©£¥
úáLçð ¯ úéìëúå ìeáb§§©§¦¤§¤¤
ìBëéák íeöîöå äãéøé§¦¨§¦§¦§¨
óBñ-ïéà ìéöànä éaâì§©¥©©£¦¥
,ìLî Cøc ìò ,àeä-Ceøä©¤¤¨¨
äãéøé úáLçpL Bîk§¤¤§¤¤§¦¨
íãàä ìëNì íeöîöå§¦§§¥¤¨¨¨
äæéàa íöîöîä ìékNnä©©§¦©§ª§¨§¥¤
úéøîçå úeiîLb äiNò£¦¨©§¦§¨§¦
eðaø äLî ïëìå .Lnî©¨§¨¥Ÿ¤©¥
ãò âéOäL ,íBìMä åéìò̈¨©¨¤¦¦©

,äîëçc íéøBçà,lirl xkfpk -,äøBzä Bãé ìò ïúpzL äëæ £©¦§¨§¨¨¨¤¦¨¥©¨©¨
àéäL`id ,dxezd -äî Leøt ,"äìòîlL äîëç úBìáBð" ¤¦§¨§¨¤§©§¨¥©

ähîì ãøBéå äpnî ìáBpM,eðlL úeiîLb äøBúa Laìúîe ¤¥¦¤¨§¥§©¨¦§©¥§¨©§¦¤¨
dúéìëúå døwòL,dxez ly -äNòú àì úBönä íei÷ àeä ¤¦¨¨§©§¦¨¦©¦§Ÿ©£¤

øîàîk ,Lnî äNòîe ìòôa äNòå34,"íúBNòì íBiä" :itke - ©£¥§Ÿ©©£¤©¨§©£©©©£¨
oiaexira zxne` `xnbdy35xgnl `le mzeyrl meid" :jk lr

.dfd mlera ,meid `weec `ed zeevnd meiw onfy ,"mzeyrlìBãâ"å§¨
"äNòî éãéì àéánL ãeîìz36,cenlz ly zelcbdy ixd - ©§¤¥¦¦¥©£¤

dfy iptn `id (cenil)`ian`id zilkzdy ixd ,zeevnd ziiyrl
,zeevnd meiw -BúéìL äëtäpL Bì çð ¯ úBNòì àlL ãîBlä"å§©¥¤Ÿ©£Ÿ©¤¤§§¨¦§¨

"'eëå37,,`xap did `le -íi÷iL ãò ìbìbúäì çøëî íãà ìëå §§¨¨¨ª§¨§¦§©§¥©¤§©¥
â"éøzä ìk,613 -ì"æ é"øàäî òãBpk ,Lnî ìòôa úBöî38:- ¨©©§©¦§§Ÿ©©¨©©¥¨£¦©
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ùã÷ä úøâà
ùáìúîå úéìëúå ìåáâ éìòá íäù íéðåúçúá äèîì
'éô 'éöàáù äéùò 'éçá ë"â '÷ðå íééøåçà '÷ð íäá
úåâøãî 'ä åúîùðá ùéù ïåúçúä íãàáù åîë î"ãò
äáùçîå úåãîäå ìëùä 'éçá ïäù åæî äèîì åæ
íìåëáù äðåúçúä àéä äùòîäå äùòîå øåáãå
äùòîä çëá ùáåìîå äîùðäî èùôúîä úåéçäù
çëá ùáåìîå äðîî èùôúîä úåéçä éáâì ïéàë àåä
äðîî èùôúîä úåéçä éáâì ïéàë àåäù øåáãä
àéä ùîî æ"ãò ïë ìëùå úåãîå äáùçîá ùáåìîå
(òéôùäì) äðîî èùôúäì ìëåéù äî 'úé åúîëç 'éçá
úðéçá éáâì ïéàë íä íìåë íéðåúçúá [ùáìúäì]
áéùç àìë äéî÷ àìåëã ä"á ìéöàîá ãçåéîä íéðô
ìåáâ éìòá íäù íìåë íéàøáðä ìëì äòôùääå
ìéöàîä éáâì ìåëéáë íåöîöå äãéøé úáùçð úéìëúå
ìëùì íåöîöå äãéøé úáùçðù åîë î"ãò ä"á ñ"à
úåéîùâ äéùò äæéàá íöîåöîä ìéëùîä íãàä
ãò âéùäù ä"ò åðéáø äùî ïëìå ùîî úéøîåçå
úåìáåð àéäù äøåúä é"ò ïúðúù äëæ äîëçã íééøåçà
äèîì ãøåéå äðîî ìáåðù äî 'éô äìòîìù äîëç
àåä äúéìëúå äø÷éòù åðìù úåéîùâ äøåúá ùáìúîå
øîàîë ùîî äùòîå ìòåôá äùòå ú"ì úåöîä íåé÷
ãîåìäå äùòî éãéì àéáîù ãåîìú ìåãâå íúåùòì íåéä
íãà ìëå 'åëå åúééìù äëôäðù åì çåð úåùòì àìù
ìòåôá úåöî â"éøúä ìë íéé÷éù ãò ìâìâúäì çøëåî

:ì"æéøàäî òãåðë ùîî
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.30:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'עשי הול"ל ולכאורה שראיתי. בהדפוסים ובל"ג ˘·ÓÎÁ‰"כ"ה דגבול בהחילוק מדבר שכאן אפ"ל ואולי .
דאצי' הא ה"ה דאצי' דבל"ג - זל"ז שבין והשייכות שבאצי'. מדגיש ולכן דבריאה, תורה - שלמדתנו דאציל', תורה - תורתך - ואצילות בי"ע -

הספירות". שאר ובי"ע שבשם) (יו"ד חכ' ז.31.הוא ג, קהלת כד.32.ראה קד, שליט"א 33.תהלים אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" ב"הערות
הוא. יא.34.שצ"ל ז, א.35.ואתחנן ב.36.כב, מ, ה"א.37.קידושין פ"א שבת שם 38.ירושלמי ובהנסמן ה"ד פ"א לאדה"ז ת"ת הל' ראה

ixyz 'b iriax mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ג' רביעי יום
אגרת יט  ,hkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åðì úåìâðä úåéúåàä,hkw 'nr cr:òãåðë

lr `ian ,369 cenr ,mildz lr ,"wcv gnv"d iaxdl "xe` ldi"a
xe` dher" weqta zxb`d z` ligzn owfd epax :ef ycew zxb`
dncwddn `l` ,df weqt lr xe`iad xqg zxb`ae ,"dnlyk
dlrnly dnkg zelaep" `xwpd "dnkgc miixeg`"y xazqn
`a` zeinipt zpigae ,dxezc dlbpe (yeald) "dnly"d df ,"dxez
z`iaa dlbzi df exwiray) ,dxez inrh `id (dnkgd zeinipt)

weqtd lr xne` i"yxy itk ,giynd39,"edit zewiypn ipwyi" ,

`idy zeciqgd zelbzd `id df oirne ,dxez inrh dlbi giyny
(zay axra - zayd ilk`nn minrehy jxc lr ,giynl dpkd40.

yaelnd "xe`"d ("xe` ldi"a "wcv gnv"d jiynn) `ede
,"miwicvl efpb"y oey`x meia `xapy xe`d df ,oky ,"dnly"a

dxeza - efpb okide41xne` f"nxdy itk ,"`a` ceqi zeinipt" edfe ,
jzelrda zyxta42xn`na xeciqdn my oiivn "wcv gnv"de .

"ziviv mdl eyre"43.

etqepy zexb`dn `id "zelbpd zeize`d" ligznd xeaic ,d`ad zxb`d

itk ,ycew zexb` dnk d`ved dze`a etqep recid itk .q"xz zpy z`veda

"w"db`dn zehnyd" etqepy ,"dax drcen"a aiilewipn xy` 'x azeky44.
wxy ji` xaecn zncewd zxb`a ,oky ,`ed zncewd zxb`l ef zxb` jynd

,ced ,gvp - "m"idp" zepigad

ritynd ly - zekln ,ceqi

ef zxb` seqae ,lawna zekynp

zeize`d" ligznd xeaic)

eze` ok mb xaqen ("zelbpd

okez45miixeg`d wxy ,

- i"dp zepiga ly zeipevigde

,oeilrd ly - ceqi ,ced ,gvp

.oezgza zekynp

úBiúBàä46,eðì úBìâpä ¨¦©¦§¨
øeac äNòîa :ïä¥§©£¤¦

,äNòîc .äáLçîe- ©£¨¨§©£¤
ze`ad ,"dyrn"d zeize`

,dyrnae azkaúðeîz ïä¥§©
éøeLà áúëaL úBiúBàä̈¦¤¦§¨£¦

.äøBz øôñaLitk - ¤§¥¤¨
a"i wxta d"dbda xaqedy
,"dpen`de cegid xry" ly

ihxt zeige geke dkynd `id dxezd zeize` a"kn ze` lk ixd
dzaizka ze` lkl yi okle ,zxg` ze`a zkynp dppi`y cgein
dkyndd xeiv lr dxend cgein xeiv (dxez xtq ly ixey` azka)
,ze` dze`a mikynpd gekde zeigd ,xe`d zelbzd ote` lre
dnka zexeywe ixwir oipr od onvr zeize`d ixd dxez xtq azkae

,ozaizk zxev lr mipic ihxtìáäa úB÷÷çð øeacä úBiúBàå§¦©¦¤§¨§¤¤
àéäL ,ïúøeöa äfî äæ íéðBL íé÷ìç á"ëì ÷lçúnä ,ìB÷å§©¦§©¥§£¨¦¦¤¦¤§¨¨¤¦

ì ìëa úBiúBà á"ëä àèáîe úøáäïBL47ïéa Løôä ïéà ék , £¨©¦§¨©¦§¨¨¦¥¤§¥¥
ìì øàL ïéáe Lãwä ïBLúøáä úeäîa úBðBL,iehia - §©Ÿ¤¥§¨§§¨£¨©

ék ,úBiúBàäïôeøöa íà48.oia lcad miiw zeize`d sexiva - ¨¦¦¦§¥¨
lka deey xacd zeize`d iehia mvra eli`e ,dipyl zg` dty

.zepeyldì ìëa ïk íb ïä ,äáLçnä úBiúBàåíãàL ïBL §¦©©£¨¨¥©¥§¨¨¤¨¨
úBáz áMçî,oeyld -lä úBiúBàå÷ø .ãáì á"ë ïäL ,ïBL §©¥¥§¦©¨¤¥§©©

éðéî 'â da Lé ,äáLçîaL¤§©£¨¨¥¨¦¥
éøäL ,úBiúBà úBðéça§¦¦¤£¥
äøBz øôña äàBøLk§¤¤§¥¤¨
ïä ¯ úBiúBàä úðeîz§©¨¦¥

,BzáLçîa úBøièöî- ¦§©§§©£©§
d`ex `edy itkl m`zda

,dxezd xtqa oze`äæå§¤
äiNò" úðéça àø÷ð¦§¨§¦©£¦¨

;"äáLçnaLitk - ¤©©£¨¨
oipr zxdxdn "daygn"y
ly zeize` ,dyrn ly
ly diyr-e ,azke dyrn
ÎdxiviÎd`ixa zelylzyd

,diyròîBL øLàk ïëå§¥©£¤¥©
ïä ¯ øeacä úBiúBà¦©¦¥
BzáLçîa úBîLøð¦§¨§©£©§
àø÷ð äæå ,ïäa øäøäîe§©§¥¨¤§¤¦§¨
"äáLçnaL øeac" úðéça§¦©¦¤©©£¨¨

,xeaic ly zeize`a xdxdn `ed daygnay ji` -eidef -úðéçá§¦©
;"äøéöé""d`ixa" ly dpiga `id dnvr daygn ,oky - §¦¨

"eiziyr s` eizxvi eiz`xa"y49,"dyrne xeaic daygn" cbpk `ed
,"dxivi" zpiga - xeaic ,"d`ixa" zpiga - `id daygn ,ixd
zpiga - ixd `id "daygn" ok m`e ."diyr" zpiga - dyrne
df ixd ,xeaic ly zeize` daygna xdxdn `edyk eli`e ,"d`ixa"

xeaic.(d`ixaay "dxivi" zpiga - daygnayäáLçnä úBiúBàå§¦©©£¨¨
äáLçî" àø÷ð ¯ øeacä úBiúBà øeäøä éìa dcáì§©¨§¦¦§¦©¦¦§¨©£¨¨

,Lnî øeacä úBiúBà ,äpäå ."äàéøa" úðéça ,"äáLçnaL- ¤©©£¨¨§¦©§¦¨§¦¥¦©¦©¨
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ùã÷ä úøâà
úåéúåàä.äáùçîå øåáã äùòîá ïä åðì úåìâðä

áúëáù úåéúåàä úðåîú ïä äùòîã
ìå÷å ìáäá úå÷÷çð øåáãä úåéúåàå .ú"ñáù éøåùà
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ומ"מ. ב.39.בציונים א, שם.40.שה"ש בהערות ובהנסמן 282 ע' חט"ו לקו"ש שם.41.ראה ובהנסמן 10 ע' ח"י א.42.לקו"ש קסב, ח"ג
תשכ"ה).43. (קה"ת, דא"ח עם ˘ËÈÏ"‡:44.סידור ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ סה"מ) זמן לאחר באגה"ק הוסיף בעצמו שאדה"ז שמצינו "ולהעיר

ובכ"מ)". .170 ע' ˘ËÈÏ"‡:45.תש"ח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰עפמש"נ - במחדו"מ".È¯˘·ÓÂ"דוגמא - באדם שזהו איך אלוקה ‰Ú¯˙46.אחזה
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."וי"ל קצת. באו"א שלכאורה בי' פל"ב הק"ש ש' באמ"ב יל"ע ˘ËÈÏ"‡:47."בכהנ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מעלת"

אחרות)". בתמונות מתעלמות - תמונתן - דעשי' (משא"כ ומח' דדיבור ˘ËÈÏ"‡:48.האותיות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להברתן צירופן שייך מה "צ"ע
הרי קדושות שאינן מתרץ ואולי לשלול? בצירופן".ˆ"Ïדהוצרך שזהו ומבאר - בשינוי) - (עאכו"כ מלשה"ק ז.49.בירידה מג, ישעי'
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תשרי  ג' רביעי יום
אגרת יט  ,hkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åðì úåìâðä úåéúåàä,hkw 'nr cr:òãåðë

lr `ian ,369 cenr ,mildz lr ,"wcv gnv"d iaxdl "xe` ldi"a
xe` dher" weqta zxb`d z` ligzn owfd epax :ef ycew zxb`
dncwddn `l` ,df weqt lr xe`iad xqg zxb`ae ,"dnlyk
dlrnly dnkg zelaep" `xwpd "dnkgc miixeg`"y xazqn
`a` zeinipt zpigae ,dxezc dlbpe (yeald) "dnly"d df ,"dxez
z`iaa dlbzi df exwiray) ,dxez inrh `id (dnkgd zeinipt)

weqtd lr xne` i"yxy itk ,giynd39,"edit zewiypn ipwyi" ,

`idy zeciqgd zelbzd `id df oirne ,dxez inrh dlbi giyny
(zay axra - zayd ilk`nn minrehy jxc lr ,giynl dpkd40.

yaelnd "xe`"d ("xe` ldi"a "wcv gnv"d jiynn) `ede
,"miwicvl efpb"y oey`x meia `xapy xe`d df ,oky ,"dnly"a

dxeza - efpb okide41xne` f"nxdy itk ,"`a` ceqi zeinipt" edfe ,
jzelrda zyxta42xn`na xeciqdn my oiivn "wcv gnv"de .

"ziviv mdl eyre"43.

etqepy zexb`dn `id "zelbpd zeize`d" ligznd xeaic ,d`ad zxb`d

itk ,ycew zexb` dnk d`ved dze`a etqep recid itk .q"xz zpy z`veda

"w"db`dn zehnyd" etqepy ,"dax drcen"a aiilewipn xy` 'x azeky44.
wxy ji` xaecn zncewd zxb`a ,oky ,`ed zncewd zxb`l ef zxb` jynd

,ced ,gvp - "m"idp" zepigad

ritynd ly - zekln ,ceqi

ef zxb` seqae ,lawna zekynp

zeize`d" ligznd xeaic)

eze` ok mb xaqen ("zelbpd

okez45miixeg`d wxy ,

- i"dp zepiga ly zeipevigde

,oeilrd ly - ceqi ,ced ,gvp

.oezgza zekynp

úBiúBàä46,eðì úBìâpä ¨¦©¦§¨
øeac äNòîa :ïä¥§©£¤¦

,äNòîc .äáLçîe- ©£¨¨§©£¤
ze`ad ,"dyrn"d zeize`

,dyrnae azkaúðeîz ïä¥§©
éøeLà áúëaL úBiúBàä̈¦¤¦§¨£¦

.äøBz øôñaLitk - ¤§¥¤¨
a"i wxta d"dbda xaqedy
,"dpen`de cegid xry" ly

ihxt zeige geke dkynd `id dxezd zeize` a"kn ze` lk ixd
dzaizka ze` lkl yi okle ,zxg` ze`a zkynp dppi`y cgein
dkyndd xeiv lr dxend cgein xeiv (dxez xtq ly ixey` azka)
,ze` dze`a mikynpd gekde zeigd ,xe`d zelbzd ote` lre
dnka zexeywe ixwir oipr od onvr zeize`d ixd dxez xtq azkae

,ozaizk zxev lr mipic ihxtìáäa úB÷÷çð øeacä úBiúBàå§¦©¦¤§¨§¤¤
àéäL ,ïúøeöa äfî äæ íéðBL íé÷ìç á"ëì ÷lçúnä ,ìB÷å§©¦§©¥§£¨¦¦¤¦¤§¨¨¤¦

ì ìëa úBiúBà á"ëä àèáîe úøáäïBL47ïéa Løôä ïéà ék , £¨©¦§¨©¦§¨¨¦¥¤§¥¥
ìì øàL ïéáe Lãwä ïBLúøáä úeäîa úBðBL,iehia - §©Ÿ¤¥§¨§§¨£¨©

ék ,úBiúBàäïôeøöa íà48.oia lcad miiw zeize`d sexiva - ¨¦¦¦§¥¨
lka deey xacd zeize`d iehia mvra eli`e ,dipyl zg` dty

.zepeyldì ìëa ïk íb ïä ,äáLçnä úBiúBàåíãàL ïBL §¦©©£¨¨¥©¥§¨¨¤¨¨
úBáz áMçî,oeyld -lä úBiúBàå÷ø .ãáì á"ë ïäL ,ïBL §©¥¥§¦©¨¤¥§©©

éðéî 'â da Lé ,äáLçîaL¤§©£¨¨¥¨¦¥
éøäL ,úBiúBà úBðéça§¦¦¤£¥
äøBz øôña äàBøLk§¤¤§¥¤¨
ïä ¯ úBiúBàä úðeîz§©¨¦¥

,BzáLçîa úBøièöî- ¦§©§§©£©§
d`ex `edy itkl m`zda

,dxezd xtqa oze`äæå§¤
äiNò" úðéça àø÷ð¦§¨§¦©£¦¨

;"äáLçnaLitk - ¤©©£¨¨
oipr zxdxdn "daygn"y
ly zeize` ,dyrn ly
ly diyr-e ,azke dyrn
ÎdxiviÎd`ixa zelylzyd

,diyròîBL øLàk ïëå§¥©£¤¥©
ïä ¯ øeacä úBiúBà¦©¦¥
BzáLçîa úBîLøð¦§¨§©£©§
àø÷ð äæå ,ïäa øäøäîe§©§¥¨¤§¤¦§¨
"äáLçnaL øeac" úðéça§¦©¦¤©©£¨¨

,xeaic ly zeize`a xdxdn `ed daygnay ji` -eidef -úðéçá§¦©
;"äøéöé""d`ixa" ly dpiga `id dnvr daygn ,oky - §¦¨

"eiziyr s` eizxvi eiz`xa"y49,"dyrne xeaic daygn" cbpk `ed
,"dxivi" zpiga - xeaic ,"d`ixa" zpiga - `id daygn ,ixd
zpiga - ixd `id "daygn" ok m`e ."diyr" zpiga - dyrne
df ixd ,xeaic ly zeize` daygna xdxdn `edyk eli`e ,"d`ixa"

xeaic.(d`ixaay "dxivi" zpiga - daygnayäáLçnä úBiúBàå§¦©©£¨¨
äáLçî" àø÷ð ¯ øeacä úBiúBà øeäøä éìa dcáì§©¨§¦¦§¦©¦¦§¨©£¨¨

,Lnî øeacä úBiúBà ,äpäå ."äàéøa" úðéça ,"äáLçnaL- ¤©©£¨¨§¦©§¦¨§¦¥¦©¦©¨
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ixyzנ 'c iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ד' חמישי יום
אגרת כ  ,hkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãç éäåéçå åäéà ë,258 'nr cr.ù"òå

,ynn xeaic m` ik ,daygnay xeaic `lúBìa÷îe úBeäúî ïä¥¦§©§©§
øaãî íéîòôlL óàå .äáLçnaL ïîöò elà úBiúBàî ïúeiç©¨¥¦¥©§¨¤©©£¨¨§©¤¦§¨¦§©¥

øäøäîe íãàzrya - ¨¨§©§¥
,dyrnøçà øáãa- §¨¨©¥

zeize` oi` dxe`kle
zeig f` zelawn xeaicd
,oky ,daygnd zeize`n
oipra xdxdn epi` ixd `ed

,xacn `edyBðéà éøä£¥¥
øaãì ìBëé`ed oi`yk - ¨§©¥

,xacn `edy dna xdxdn
íéøeac ïúBà íà ék¦¦¨¦¦

íéôeøöå,miln ly - §¥¦
eéäå íøac øákL¤§¨¦§¨§¨

elà íéôeøöå íéøeaãa øàLðå ,ãàî úBaø íéîòt BzáLçîa§©£©§§¨¦©§Ÿ§¦§©§¦¦§¥¦¥
eîéLøä,myexd -.úBaø íéîòt íäa äñðëpL äáLçnäî- ¨§¦¥©©£¨¨¤¦§§¨¨¤§¨¦©

oze` ly myexdy ixd
`ed ,daygnd zeize`
xeaic zeize` ly zeigd

el`.eäæåxacdy itk - §¤
,"zexitq"aíéøBçà úðéça§¦©£©¦

ãBñé-ãBä-çöð úeiðBöéçå§¦¦¤©§
ñðëpL "ïBéìòä óeöøt"î¦©§¨¤§¤¦§©

,ïBzçzasevxtn - ©©§
qpkpy dpeilrd dbixcnd

,dpezgzd dbixcnaúBéäì¦§
,úeiçå ïéçî úðéça Bì§¦©Ÿ¦§©

:òãBpk©©

.k,zeciqga xzeia miwenrd mipiprd cg` `ed (k oniq) ef ycew zxb` okez

."`ipz"d xtqa xaqed mxh dzr cry zeciqg ly oipra ceqi da `hazne

lka ytgl ie`x - g"i oniql dncwda hexhexta xaqed xaky itk ,mxa

zeevnd meiwa lreta dcearl rbepa zxb` dze`a sqeezn dn ycewd zxb`

zexedl" ick eazkp ixd ycewd zexb` ,oky) cgeina dwcvd zevnae llka

da ekli jxcd 'd mrldyrnde'd ikxc l`xyi ipa z` cnll ,"oeyri xy`

aedyrn,(xagnd ipa mipe`bd mipaxd mzncwda miazeky itk) lreta

dxeza miwqery dl` xear dwcvl xywa eazkp zexb`d aexy oeeike

zeig xzi mitiqend mipipr el` ycew zexb`a yi - l`xyi ux`a dceare

.(dwcvd zevna ielire

owfd epaxy ,jkn mb ze`xl mileki ,ef zxb` ly zcgeind dzeaiyg

azek "wcv gnv"d iaxdy itk) dze` azk1ezewlzqd iptly minia" (

."`priit xtka

iceqi oipr `hazn ,ef zxb`a mixaqend miwenrd mipipra mby ,ok` mi`ex

zeevn meiw ly ielira ixnbl xg` byen ozepy ycgzeiyrnzeevn) llka

,inyb slwa oilitz ,inyb xnva ziviv enk ,miinyb mixaca zeyrpd

.cgeina dwcvd zevne ,(dnecke

`wec `id "zeinybd zeedzd"y - `ed ,ef ycewÎzxb`a xaqend ceqid

jexa yecwdn `wec `id miinybd mixacd ly mzeedzd ,"seq oi` zenvr"n

`edenvrmieedzn mdny miielibde zexe`dn dlrnl ixnbl `edy

,`wec "seq oi` zenvr" ,oky .miipgexd mipiprde mipeilrd zenlerd

,"melye qg el zncewd daiqe dlir mey ila ezenvrn eze`ivn"y

da jiiy `ly ze`ivn m` ik ,dxvepy ze`ivn `l) zizenvr `id eze`ivny

- ("ze`ivnd aiiegn" `edy ze`ivn ly ote` df ixd ,"ze`ivn `l" ly oipr

mi`xpd miinybd mi`xapd ly enk efk ze`ivn `exal egeka yi `ed `wec

mixeywe miielz mdy llk mda d`xp `l xya ipirle ,mnvrl ze`ivnk

`edy ea d`xpy "xe`"a lynl xacdy itk) mze` deednd zxg` ze`ivna

(daiq) "dlir"a xeywe `a `edy d`xp (aaeqn) "lelr"a ,"xe`n"n zehytzd

`a `edy llk d`xp `l inybd xaca eli`e ,elyonlhael,epnn deab edyn

.(ezenvrn eli`k `id eze`ivny xac dfy d`xp `l`

xewnd oky ,d`a `id epnny xewnl ixnbl jexr oi`a `idy ,efk ze`ivn

" `xwp dfy cr ,zinyb ze`ivn - `ide ,iwl` gek ,ipgex `edoi`n yi- "

`ed jexa yecwdn ,seq oi` zenvr ici lr wx zeedzdl dleki efk ze`ivn

`edy ,envrseq oi``wecy ,`vei jkn .zeipgexn mbe zeinybn mb dlrnle

mixacd zeedzdmiinybddlrnl `edy ,envr `ed jexa yecwdn `id

.miipgexd mipiprd mieedzn mdny miielibde zexe`d lkn

ceqidfici lr zeiyrn zeevn meiwa ixnbl mixg` ielire d`ltd ozep

."seq oi` zenvr"n `wec `id mzeedzdy miinyb mixac

xaqedy dnl sqepae ,ycg oipr `ed ,zeiyrnd zeevnd meiw oipra df ielir

,"ezeyrl"a dlrnd (jli`e d"l wxtn) "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga

:xeaice daygna miniiwny zeevnd iabl ,dyrna miniiwny zeevna

jexa yecwd ly dpeekde oevxd cvn wx "dyrn" ly dlrnd lr xaecn my

,"mipezgza dxic jxazi el zeidl" `id d`ixad zilkz lke zeid :`ed

zewl` jynezy ,oezgzd inybd mlera dxic `ed jexa yecwdl didzy

oipr ,zewl` lr xzqdde jyegd mewna ,dfd mlera dhnl o`k zelbzdadf

zewl` mikiynn `wec df ici lr ,oky .zeiyrn zeevn ici lr xwira rvean

oiprn dhnl mdy mlerd ly miinybd mipipra ,zinybd "diyr"l cr

.xeaicde daygnd

ytpd ly dzektdzde dkekif ,zindad ytpd jekifle xexial rbepa mb jk

owzl ick df oi`y ,dnypd zcixi zilkz ixd efy) dyecwle aehl zindad

zeevn ici lr xzei rvazn df ixd (zindad ytpd z` owzl ick `l` ,dze`

ziviv zyial ,oilitz zgpd ,devn ly zinyb dlert ziiyr ,oky .zeiyrn

.zindad zipeigd ytpd geka `wec df ixd -

d cvn wx `id "dyrn" ly dlrnd lk ,xen`l m`zda ixdoevxdedpeek

ixd ,ziyrp devnd eay ,xacd mvr cvn j` ,`ed jexa yecwd ly

zewl` zpade zrici zevn enk ,miipgex zegeka ziyrpy devn dxe`kl
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א.1. קע, מצותיך דרך

ixyz 'c iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`id - ald ly ipgexd ybxa 'd zad` zevn e` ,gend zbydae lkya

mixacae zeinybd micia ziyrpd zinyb dlertn dlrnl dxe`kl

,`ed jexa yecwd oevx mirvan da mbe devn `id ef mby oeeik) miinyb

jexa yecwd mr `ian dfy xywde oeilrd oevxd meiw ly oiprdy ixd

,zipgex devna mb epyi ,`ed

dna xacd mvr cvne

jexa yecwd oevx mirvany

ipgex xac ,dxe`kl ixd - `ed

ald ybxe gend zbyd enk -

dwenre dpeilr dcear `ed -

zinybd dlertd xy`n xzei

.(ziyrn devn miyer day

Îzxb`a xiaqny dn cvn ,j`

zeevn ly dlrnd ef ycew

mixacdy iptn zeiyrn

cvn mby ,jkn `vei ,seqÎoi`Îzenvrn `wec mi`a minybdxacd mvreay

zeevna oi`y dn zeiyrn zeevna zelrzde ielir epyi ,ziyrp devnd

mlrp gek miinybd mixaca yi ,oky .miipgex mipipr ici lr zeyrpd

.dpeilrd dpeekd z` inybd xaca mirvany drya dlbznd

ely ycewd zegiyn zg`a `ian r"p v"iixd x"enc` w"k2dlbzp xy`ky ,

ycew zxb`a dfd ceqidefzeedzdy ,"zeiniinyd dnypdÎzeln xtqn" ,

zepiirn miciqg lv` egztp - seq oi` zenvrn `wec `id miinybd mixacd

.zeiyrn zeevn meiwa zeig ly miycg

zehyta dxen iaxdy ji` xikfdl `vi cer ,zxb`d mipta oiprd epcnla

milna oic wqte dkld oeyla `aen ef zxb` ly ceqidy d`lten zipe`b

."dxezd iceqi" zekld ly zepey`xd zeklda m"anxa zexetq

,ãç éäBiçå eäéà"mdy zexe`d) epnn mi`ad zeigd ipipre `ed - ¦§©¦©
cg` xac md ("zexitq"d ly milkl zeige dnyp ly oipr
oi` mr) ez` micgein wx `l md "zexitq"d ly zexe`d ,xnelk)

md `l` (seqcg` xac,(seqÎoi` mr"ïBäa ãç éäBîøâe eäéà3 ¦§¨¦©§
zexitqd ly zexe`l milkd mdy) epnn mi`ad milkde `ed -

zenypl miteb enke4.(zexitqa) oda cg` xac md (Leøt)5øNò , ¥¤¤
,úBøBàä ïä ¯ "éäBiç" .úeìéöàc úBøéôñody) zexitqd ly - §¦©£¦©¦¥¨

(xe`e zeig ly oipr,íéìkä ïä ¯ "éäBîøâ"emdy zexitqd ly - §¨¦¥©¥¦
,zexe`le zeigl milke mitebkïlkLcg` xac mlek mdy itk - ¤ª¨

" mrmdy iptn ,"seq oi` xe`,úe÷ìàzexitqd ly milkd mby - ¡Ÿ
,zewl` md.('eë äiNò-äøéöé-äàéøáa ïk ïéàM äîmy - ©¤¥¥¦§¦¨§¦¨£¦¨

- zexitqd ly zexe`dn miieqn wlg oke zexitqd ly milkd
md `l` ,zewl` mpi`mi`xap.zewl`n eedzpyéøöåïéáäì C §¨¦§¨¦

éà ,áèéäãç "óBñ-ïéà"ä C,cg` xac -ïä "éäBîøb" íò ¥¥¥¨¥©¦§¨¦¥
,íéìkä,zexitqd ly -,úéìëúå ìeáb úðéçáa ïä íéìkä éøä ©¥¦£¥©¥¦¥¦§¦©§§©§¦

oipr `id dxitq lky cala ef `l -cgein,dpia `l `id dnkg ,
leab ilra ok mb md cqgd e` dnkgd `l` ,dxeab `l `ed cqg
,zehiytd zilkza heyt ixd `ed "seq oi`" eli`e ,zilkze

`ede ,cqg e` dnkg enk xcben oipr lkne xeiv lkn dlrnleoi`
seqcg` xac zeidl milkd mileki ,`eti` ,cvik ,leabe uw ila ,

?seq oi` mríéiç õòa áeúkL Bîk6.ly dpigaa md milkdy - §¤¨§¥©¦
"dxezd xe`"a xiaqn "wcv gnv"d .zilkze leab7milky dny ,

,dcne leab ly dpigaa md
mdy dnl dpeekdgek

gekd ,seqÎoi` ly leabd
xi`dl seqÎoi`a epyiy
leaba epnn jyneiy ote`a
xne` `ed ixd ,oky .dcnae

"ycewd zcear"a8Îoi`d" :
,`lekc `zenily `ed seq
Îizlaa gk el yiy myk
gk el yi ok leabÎlra
el yiy xn`z m`y ,leaba

enily xqgn dz` ixd leaba gk el oi`e leabÎlraÎizlaa gk"ez
`ed seqÎoi` -zenilyd,leab ilaa gek el yiy myk ,lkd ly

leab ilaa wx gek el yiy xn`z m` ,oky .leaba gek el yi jk
ezin`l ,xnelk ,ely zenilya xqgn dz` - leaba gek el oi`e
`le leab ila wx `edy ,"dlabd" `ed "leab ila" mb xac ly
ila" wx `edy gek ,ixd ,"leab"d oipra zenily dpyi m`e ,leab
"seqÎoi`" eli`e ,"leab" ly zenilyd ea xqg "leab" `le "leab

ly zenilyd ixd `edlkdgek el yiy myky ixd gxkdd on ,
`ad leabdy ,my miiqn `ede .leaba mb gek el yi jk leab ilaa
mdy (zexitqd ly milkd xnelk) "zexitq"d md ,dpey`xl epnn

ly dpigaagek,dcnae leaba mipipr jiyndle xi`dl gek ,leabd
ly dpigaa didz ,ilka yalznd xe`dn jynezy drtyddy
lk lr .leabÎilae seq oi` xe`n `id drtyddy zexnl ,leab
,`eti` ,cvik ,zilkz lye leab ly dpigaa md milkd ixd ,mipt
leabn ixnbl dlrnl `edy ,"seq oi`" mr (cg` xac) "cg" md

?dcnneäðekä íðîàmd milke seq oi`y xne` `edy dna - ¨§¨©©¨¨
,cg` xacàéäxac `ed seq oi`y ,xnel `ly :epiax w"k ztqed - ¦

micg`zn mdy ,`id dpeekd `l` ,zexitqd ly milkd mr cg`
e` seqÎoi` ici lr wx zeyridl dlekiy dlert - dlertl rbepa
mda seqÎoi` ici lr ziyrp ef dlerte ,seqÎoi` mr micg`znyk

:owfd epax oeylae .mci lreúe÷ìà ïäL ,øîBìly oipra -àøáì ©¤¥¡Ÿ¦§Ÿ
,"óBñ-ïéà"ä Bîk ïéàî Légeka wx `ed "oi`"n "yi" zeedzd - ¥¥©¦§¨¥

`ed jexa yecwd9l"f epinkgy enk ,"`xead wiga" wx df ,
mixne`10mileki oi` mler i`a lk (mitq`zn) oiypkzn m`" :

zeedzd ly oiprd ,oky ,"dnyp ea lihdle cg` yezi spk `exal
"seq oi`"y ,mixne` jk lre ."`xead wiga" wx `ed "oi`"n "yi"
mci lry :"zeliv`"c zexitq xyr ly milkd mr cg` xac `ed

i`"n "yi" deedzimieedzn mci lre mdny zewl` mdy ixd ,"o
."oi`"n "yi"ìzLä úðéçáa àìåìeìòå älò úeìLdaiq - §Ÿ¦§¦©¦§©§§¦¨§¨
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ני ixyz 'c iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`id - ald ly ipgexd ybxa 'd zad` zevn e` ,gend zbydae lkya

mixacae zeinybd micia ziyrpd zinyb dlertn dlrnl dxe`kl

,`ed jexa yecwd oevx mirvan da mbe devn `id ef mby oeeik) miinyb

jexa yecwd mr `ian dfy xywde oeilrd oevxd meiw ly oiprdy ixd

,zipgex devna mb epyi ,`ed

dna xacd mvr cvne

jexa yecwd oevx mirvany

ipgex xac ,dxe`kl ixd - `ed

ald ybxe gend zbyd enk -

dwenre dpeilr dcear `ed -

zinybd dlertd xy`n xzei

.(ziyrn devn miyer day

Îzxb`a xiaqny dn cvn ,j`

zeevn ly dlrnd ef ycew

mixacdy iptn zeiyrn

cvn mby ,jkn `vei ,seqÎoi`Îzenvrn `wec mi`a minybdxacd mvreay

zeevna oi`y dn zeiyrn zeevna zelrzde ielir epyi ,ziyrp devnd

mlrp gek miinybd mixaca yi ,oky .miipgex mipipr ici lr zeyrpd

.dpeilrd dpeekd z` inybd xaca mirvany drya dlbznd

ely ycewd zegiyn zg`a `ian r"p v"iixd x"enc` w"k2dlbzp xy`ky ,

ycew zxb`a dfd ceqidefzeedzdy ,"zeiniinyd dnypdÎzeln xtqn" ,

zepiirn miciqg lv` egztp - seq oi` zenvrn `wec `id miinybd mixacd

.zeiyrn zeevn meiwa zeig ly miycg

zehyta dxen iaxdy ji` xikfdl `vi cer ,zxb`d mipta oiprd epcnla

milna oic wqte dkld oeyla `aen ef zxb` ly ceqidy d`lten zipe`b

."dxezd iceqi" zekld ly zepey`xd zeklda m"anxa zexetq

,ãç éäBiçå eäéà"mdy zexe`d) epnn mi`ad zeigd ipipre `ed - ¦§©¦©
cg` xac md ("zexitq"d ly milkl zeige dnyp ly oipr
oi` mr) ez` micgein wx `l md "zexitq"d ly zexe`d ,xnelk)

md `l` (seqcg` xac,(seqÎoi` mr"ïBäa ãç éäBîøâe eäéà3 ¦§¨¦©§
zexitqd ly zexe`l milkd mdy) epnn mi`ad milkde `ed -

zenypl miteb enke4.(zexitqa) oda cg` xac md (Leøt)5øNò , ¥¤¤
,úBøBàä ïä ¯ "éäBiç" .úeìéöàc úBøéôñody) zexitqd ly - §¦©£¦©¦¥¨

(xe`e zeig ly oipr,íéìkä ïä ¯ "éäBîøâ"emdy zexitqd ly - §¨¦¥©¥¦
,zexe`le zeigl milke mitebkïlkLcg` xac mlek mdy itk - ¤ª¨

" mrmdy iptn ,"seq oi` xe`,úe÷ìàzexitqd ly milkd mby - ¡Ÿ
,zewl` md.('eë äiNò-äøéöé-äàéøáa ïk ïéàM äîmy - ©¤¥¥¦§¦¨§¦¨£¦¨

- zexitqd ly zexe`dn miieqn wlg oke zexitqd ly milkd
md `l` ,zewl` mpi`mi`xap.zewl`n eedzpyéøöåïéáäì C §¨¦§¨¦

éà ,áèéäãç "óBñ-ïéà"ä C,cg` xac -ïä "éäBîøb" íò ¥¥¥¨¥©¦§¨¦¥
,íéìkä,zexitqd ly -,úéìëúå ìeáb úðéçáa ïä íéìkä éøä ©¥¦£¥©¥¦¥¦§¦©§§©§¦

oipr `id dxitq lky cala ef `l -cgein,dpia `l `id dnkg ,
leab ilra ok mb md cqgd e` dnkgd `l` ,dxeab `l `ed cqg
,zehiytd zilkza heyt ixd `ed "seq oi`" eli`e ,zilkze

`ede ,cqg e` dnkg enk xcben oipr lkne xeiv lkn dlrnleoi`
seqcg` xac zeidl milkd mileki ,`eti` ,cvik ,leabe uw ila ,

?seq oi` mríéiç õòa áeúkL Bîk6.ly dpigaa md milkdy - §¤¨§¥©¦
"dxezd xe`"a xiaqn "wcv gnv"d .zilkze leab7milky dny ,

,dcne leab ly dpigaa md
mdy dnl dpeekdgek

gekd ,seqÎoi` ly leabd
xi`dl seqÎoi`a epyiy
leaba epnn jyneiy ote`a
xne` `ed ixd ,oky .dcnae

"ycewd zcear"a8Îoi`d" :
,`lekc `zenily `ed seq
Îizlaa gk el yiy myk
gk el yi ok leabÎlra
el yiy xn`z m`y ,leaba

enily xqgn dz` ixd leaba gk el oi`e leabÎlraÎizlaa gk"ez
`ed seqÎoi` -zenilyd,leab ilaa gek el yiy myk ,lkd ly

leab ilaa wx gek el yiy xn`z m` ,oky .leaba gek el yi jk
ezin`l ,xnelk ,ely zenilya xqgn dz` - leaba gek el oi`e
`le leab ila wx `edy ,"dlabd" `ed "leab ila" mb xac ly
ila" wx `edy gek ,ixd ,"leab"d oipra zenily dpyi m`e ,leab
"seqÎoi`" eli`e ,"leab" ly zenilyd ea xqg "leab" `le "leab

ly zenilyd ixd `edlkdgek el yiy myky ixd gxkdd on ,
`ad leabdy ,my miiqn `ede .leaba mb gek el yi jk leab ilaa
mdy (zexitqd ly milkd xnelk) "zexitq"d md ,dpey`xl epnn

ly dpigaagek,dcnae leaba mipipr jiyndle xi`dl gek ,leabd
ly dpigaa didz ,ilka yalznd xe`dn jynezy drtyddy
lk lr .leabÎilae seq oi` xe`n `id drtyddy zexnl ,leab
,`eti` ,cvik ,zilkz lye leab ly dpigaa md milkd ixd ,mipt
leabn ixnbl dlrnl `edy ,"seq oi`" mr (cg` xac) "cg" md

?dcnneäðekä íðîàmd milke seq oi`y xne` `edy dna - ¨§¨©©¨¨
,cg` xacàéäxac `ed seq oi`y ,xnel `ly :epiax w"k ztqed - ¦

micg`zn mdy ,`id dpeekd `l` ,zexitqd ly milkd mr cg`
e` seqÎoi` ici lr wx zeyridl dlekiy dlert - dlertl rbepa
mda seqÎoi` ici lr ziyrp ef dlerte ,seqÎoi` mr micg`znyk

:owfd epax oeylae .mci lreúe÷ìà ïäL ,øîBìly oipra -àøáì ©¤¥¡Ÿ¦§Ÿ
,"óBñ-ïéà"ä Bîk ïéàî Légeka wx `ed "oi`"n "yi" zeedzd - ¥¥©¦§¨¥

`ed jexa yecwd9l"f epinkgy enk ,"`xead wiga" wx df ,
mixne`10mileki oi` mler i`a lk (mitq`zn) oiypkzn m`" :

zeedzd ly oiprd ,oky ,"dnyp ea lihdle cg` yezi spk `exal
"seq oi`"y ,mixne` jk lre ."`xead wiga" wx `ed "oi`"n "yi"
mci lry :"zeliv`"c zexitq xyr ly milkd mr cg` xac `ed

i`"n "yi" deedzimieedzn mci lre mdny zewl` mdy ixd ,"o
."oi`"n "yi"ìzLä úðéçáa àìåìeìòå älò úeìLdaiq - §Ÿ¦§¦©¦§©§§¦¨§¨
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ixyzנב 'c iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,aaeqne÷"îøä áúkM äîe .ãáì11xne` exiacxew dyn iax - §©©¤¨©¨§©
,"zexitq" oipraìzLä ïéðò,ìeìòå älò úeìLzexitqdny - ¦§©¦§©§§¦¨§¨

,lelre dlir ly ote`a jynpúLøt LBãwä øäfa àeä ïëå§¥©Ÿ©©¨¨¨©
úéLàøa12ìzLäa eðéä ,ïîöò úBøéôqa úBøéôqä úeìLitk - §¥¦©§§¦§©§§©§¦©§¦©§¨

d`a zg` dxitqy
,dipy dxitqn zlylzyne
"dpia"y itk lynl enk
,'eke "dnkg"n d`a

,(íéìkä úðéçáa)ly - ¦§¦©©¥¦
,zexitqdéìa" úBàø÷pL¤¦§¨§¦

äøéöé øôña "äî13,- ¨§¥¤§¦¨
xtqa "dn ila" ze`xwpd

dxivi14xyr" oeyla - ,
xyr ozcn dn ila zexitq
- dpeekd "dn ila"e ,"'eke
Lé úðéçáa ïðéàL15 ¤¥¨¦§¦©¥

,âOî úeäîe,mi`xapl - ¨ª¨
úéìc "óBñ-ïéà"ä Bîëe§¨¥§¥
déa àñéôz äáLçî©£¨¨§¦¨¥

ììk16,i` daygn mey - §¨
mi`xwp zexitqd ly milkd mb jk ,ea dqitz dl didzy xyt`
lkyl dbydÎzxa `idy zedn mey df oi`y ,zedn ila ,"dn ila"

oipr mixne` jk lr ixd ,mi`xapdoi`y ,"zexitq"a zelylzydd
,"oi`n yi" d`ixa ly ote`a dipy dxitqn deedzn zg` dxitq
"dn ila" `ed `l` ,zbyen zedn didiy "yi" df oi` ixd ,oky
ly milkdy ,jk lr ."lelre dlir" ly ote`a `a df ixd -

:di`x owfd epax `ian - zbyen zedn mpi` zexitqdBîëe§
áeúkL17éðôe" :,ily zeiniptd -."eàøé àìiabl elit`y - ¤¨¨©Ÿ¥¨

dpeekd o`k ,zeiniptd ,"ipt"y ,zbyen zedn df oi` epax dyn
d zeiniptl mbmilkdbydde di`xdn elit` dlrnl md mby ,
,epax dyn ly,BúâOäå íBìMä åéìò eðaø äLî úàeáðe§©Ÿ¤©¥¨¨©¨§©¨¨

äúéä,wx -."ïétðà øéòæ"c çöðc ïBéìò ÷øtîwlgdn - ¨§¨¦¤¤¤§§¤©¦§¥©§¦
itky ,zecnd ray - "oitp` xirf" ly "gvp" zpiga ly oeilrd
wx od ceqiÎcedÎgvp zexitqd ,(h"i oniq) zncewd zxb`a xkfpy
zeipevig wx ody ixd ,lawnd l` dcixide drtydd ilk

.zeiniptd `le zexitqdìzLäáeìeìòä úeìLlylzynd - §¦§©§§¤¨
,"dlir"dn,älòäî ówî àeälylzyn "lelr"dy iptl dfy - ª¨¥¨¦¨

"lelr"d swen f`y ,ezlira lelk oiicr `ed `l` ,"dlir"dn
,ely "dlir"aBìöà úeàéöna ìèáe,ely "dlir"l lha `ed - ¨¥©§¦¤§
LîMä åéæklha ynyd eify itk -,LîMaixg` mb xak df - §¦©¤¤©¤¤

lha "lelr"d z`f lka ,"dlir"dn dlbzne lylzyn "lelr"dy

dny ,onvr zexitqd zkynda xacd jky ."dlir"l ze`ivna
dpeilrd dxitql ,"dlir"l ze`ivna lha dlbzne jynpy

,zlylzyn `id dpnnyñcøta áeúkL Bîk18.÷"îøäî- §¤¨©©§¥¥¨§©
ote`a ixd`edy "yi" zeedzdl leki did `l dfk dkynd

,ezybxda ze`ivn
ze`ivnl envr yibxny
ztqed .exewnl lha epi`e

:epiax w"kyia f"cre
'iyrc-íb óàå§©©

ãàî íéaø íéîeöîö- ¦§¦©¦§Ÿ
,xe`d z` minvnvnd
mevnvd ixg`y xe`dy
xe`l llk jxra epi`
ixd - mevnvd iptly

,dl` minevnv elit`àìŸ
áò íLb úBéäì eìéòBé¦¦§¤¤¨

ìzLäî ,øôòkúeìL §¨¨¥¦§©§§
íéìëOî úeiðçeøä̈£¦¦§¨¦

elôà íéìcáðztqed - ¦§¨¦£¦
:epiax w"kmilkyn

milcap,,íéëàìnä ìL,dxeve xneg ilra ixd md mik`ln - ¤©©§¨¦
zeceqin ixd `ed mdly xnegdy oeeik z`f lkamiipgex`l -

ixg` `a dfyk elit` - xtr enk "ar" myb dfn deedzi
enk ,zelylzyd ly oipr oiicr df ixd ,oky .miax minevnv
`ide jxr dl yi xzeia dpezgzd zrahdy (zxyxy) zlyly

,xzeia dpeilrd zrahl dxeywàlàdleki zelylzydd - ¤¨
,ritydl,"øBL éðt"î "äîäaä çeø" úBéäìdakxnay - ¦§©©§¥¨¦§¥

ixnbl dwegx dndad seb z` dignd gexdy zexnly ,dlrnly
geka yi z`f lka ,dpeilrd dakxnay "xey ipt"l jxra dpi`e
mby oeeik ,dndad ly gexd lylzyzy ritydl zelylzydd
dhn dhnl `idy `l` ,ipgex xac `id dndad ly gexd
zelylzydd geka oi` j` ;dakxnay "xey ipt"n dbixcna
ze`ivn `edy xac - "ipgex oi`"n "inyb yi" deedziy ritydl

.ixnbl dycg.íL ïiòå ,øçà íB÷îa øàaúpL Bîkiaxd - §¤¦§¨¥§¨©¥§©¥¨
d"c xe` dxezl - `id owfd epax zpeeky xnel yiy ,o`k oiivn
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הבשך מיאור לבס' מרכות ליום שישי עב' מ



היום יום . . . נו

ה'תש"גכט אלול, ערב ר"היום רביעי
יִלין.  ְבׁשִ ָרה. ֵערּוב ּתַ ַרת ְנָדִרים, ּוַבֲעׂשָ ִים. ַהּתָ ֹמֶרת ַהּבֶֹקר, ְוֵאין ְנִפיַלת ַאּפַ ַאׁשְ ְסִליחֹות ּבְ

חומש: האזינו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ. פה־פז.

תניא: האותיות הנגלות . . . כנודע.

יום הולדת את הצ"צ - שנת תקמ"ט.
מפתגמי רבינו הזקן: מען הָאט גָאר קיין השגה ניט, ווי עס איז טייער בא השי"ת 

דער גוף פון א אידען.

ַנת תקמ"ט. ַמח ֶצֶדק" – ׁשְ ֶדת ֶאת ַה"ּצֶ יֹום ֻהּלֶ
ל ְיהּוִדי. רּוְך הּוא ּגּופֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה ָיָקר ֵאֶצל ַהּקָ ּמָ ג, ַעד ּכַ ֵקן: ֵאין ָלנּו ׁשּום ֻמּשָׂ נּו ַהּזָ ֵמי ַרּבֵ ְתּגָ ִמּפִ

ה'תש"דא תשרי, א דר"היום חמישי

חומש: האזינו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. פח־צ.

תניא: כ. איהו . . . ־258־ בלה"ק.

ִעיָלה. ְלָדִוד גו' ָהָאֶרץ  יׁש, ְלַבד ִמּנְ ּדִ ּקַ א" ּבַ ֶהֱחָינּו. ֵאין ּכֹוְפִלין "ְלֵעּלָ רֹון. ׁשֶ ּכָ ל יֹום ַהּזִ רֹות: ׁשֶ ת ַהְדָלַקת ַהּנֵ ְרּכַ ּבִ
ִליְך:  ה מֹוֲעֵדי", ְו"ַאְתִקינּו". ְלַתׁשְ י ֹחק. ְוֵאין אֹוְמִרים "ֵאּלֶ ְקעּו, ּכִ ִקּדּוׁש ַהּיֹום: ּתִ ּוְמלֹוָאּה גו' - ֹקֶדם ָעֵלינּו. ּבְ

ית ָקָטן. ּלִ ְמַנֲעִרים ׁשּוֵלי ַהּטַ
י  ָרָכה ְוֹקֶדם ָהֲאִכיָלה. אֹוְכִלים ֹראׁש ַאִיל, ֲאָבל ֵאין אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון" ּכִ ּפּוַח - ַאַחר ַהּבְ ַעל ַהּתַ "ְיִהי ָרצֹון" ׁשֶ

ּפּוַח. ִאם ַעל ַהּתַ

ה'תש"דב תשרי, ב דר"היום ששי
ת מּוָסף. ְתִפּלַ ין - ּבִ ְלֵאל עֹוֵרְך ּדִ

חומש: האזינו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. צא־צג.

תניא: והגם שהיש . . . . ־קל־ עילתו.

הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ּבְ

א(,  ַעּמּוד  )ע"ד  ַהֶהְפֵרׁש"  "ְלָהִבין  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ ַמע  ׁשְ ִריַאת  ַהּקְ ַער  ׁשַ ּדּור  ּסִ ּבַ תּוב  ּכָ ּשֶׁ ַמה 
י  ָראׁשֵ סּוִקים ׁשֶ נֹות ֵמַהּפְ ּוָ ָלל ֵהם ַהּכַ ֶדֶרְך ּכְ רּוׁשֹו: ּבְ ֹכַח", ּפֵ א ּבְ ִקיַעת ׁשֹוָפר אֹוְמִרים "ָאּנָ ּקֶֹדם ּתְ ׁשֶ
ָבה, ֲאָבל  ַמֲחׁשָ ֹכַח כּו'" ּבְ א ּבְ בֹות "ָאּנָ ִנים ַהּתֵ ַכּוְ ּמְ ם מ"ב, ָאְמָנם ֵיׁש ׁשֶ ִני ִמּשֵׁ ם ׁשֵ ֶהם ׁשֵ ּלָ בֹות ׁשֶ ּתֵ
ִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל,  ּבְ רּור  ּבָ ָהִעְנָיִנים  נֹות ָצִריְך ִלְלֹמד  ַכּוָ ּבְ ְוָהעֹוֵסק  בֹות.  ְוַהּתֵ ֵאין אֹוְמִרים ָהאֹוִתּיֹות 

ָנתֹו ְרצּוָיה. ּוָ ְוָאז ּכַ

ה'תש"דג תשרי ש"תשבת
ת מֹוָצֵאי יֹום טֹוב.  ּבָ ָכל ׁשַ ָנה", ְוֵכן ּבְ ַמְתִחיִלין "ִמְזמֹור ְלָדִוד" ְוֹלא "ְלכּו ְנַרּנְ

מֹוָך - ִמיֵמי ֶקֶדם. לּו ָבם. ִמי ֵאל ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ׁשּוָבה - ִיּכָ
חומש: האזינו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: יחכב. צדצו.
תניא: אך נשמת . . . 260 בבי"ע.

ת  ּבָ נּו: ׁשַ ר לֹו ַרּבֵ ֱאלּול תקס"ד ִסּפֵ י ּבֶ ּשִׁ ׁשִ ֵצא ּבְ ֵקן ב ּתֵ נּו ַהּזָ ַמח ֶצֶדק" ֵאֶצל ַרּבֵ יִחידּות ַה"ּצֶ ּבִ
ְבּתָ ַעד ֲהָוָי'  יד ִמּמֶעְזִריְטׁש( – ּתֹוָרה, ְוַהְתָחָלָתּה "ְוׁשַ ּגִ י )ָהַרב ַהּמַ בֹוא תקכ"ח ָאַמר מֹוִרי ְוַרּבִ ת ּתָ ָרׁשַ ּפָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



נז היום יום . . . 
הּוא ְלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלמֹות, ִיְהֶיה  ר ֲהָוָי', ׁשֶ ׁשּוָבה ְצִריָכה ִלְהיֹות ַעד ֲאׁשֶ י ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֱאֹלֶקיָך", ּוֵבֵאר ּכִ
ִהְתעֹוְררּות  א ָהיּו ּבְ יׁשָ א ַקּדִ ל ַהֶחְבַרּיָ ָרא ֱאֹלִקים. ּכָ ית ּבָ ֵראׁשִ ַבע, ּבְ א ַהּטֶ ִגיַמְטִרּיָ ֱאֹלֶהיָך, ֱאֹלִקים ּבְ
יַע  י הּוא ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהּגִ יּפָאִלי ָאַמר, ּכִ יק ר' ְמׁשּוָלם זּוְסָיא ֵמַאּנִ ּדִ דֹוָלה ִמּתֹוָרה ַהִהיא. ָהַרב ַהּצַ ּגְ
ִמים  בֹות: ת, ּתָ י ּתֵ ׁשּוָבה ָראׁשֵ י ּתְ ׁשּוָבה ַלֲחָלִקים, ּכִ ק ֶאת ַהּתְ ן ְיַחּלֵ זֹו, ְוַעל ּכֵ ׁשּוָבה ּכָ ְלַמֲעַלת ּתְ
ָרֶכיָך  ָכל ּדְ מֹוָך. ב, ּבְ י ָתִמיד. ו, ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ְהֶיה ִעם ֲהָוָי' ֱאֹלֶקיָך. ש, ׁשִ ּתִ

ֵעהּו. ה, ַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך. ּדָ
ֵמָחֵמׁש  ְצרּוָפה  ׁשּוָבה"  "ּתְ ַבת  ּתֵ ם:  ִסּיֵ "ל,  ַהּנַ ֶאת  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלי  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
ם  ה ָהֳאָפִנים – ְוֻכּלָ ֲאִריכּות ֲחִמּשָׁ ׁשּוָבה – ּוֵבֵאר ּבַ ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶרְך ְוֹאֶפן ּבַ ל אֹות הּוא ּדֶ ר ּכָ אֹוִתּיֹות, ֲאׁשֶ

ה. ִפּלָ ִאים ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ַעל ְיֵדי ֲעבֹוַדת ַהּתְ ּבָ

ה'תש"דד תשרייום ראשון
נּו. ְסִליחֹות. ַדְלָיה ִנְדֶחה. ָאִבינּו ַמְלּכֵ צֹום ּגְ

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. צז־צט.

תניא: אמנם . . . קלא והלידה.

ֹאֶפן ָהא': "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ אּור ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִקּצּור ּבֵ
ִחינֹות  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ִמימּות,  ַהּתְ ְיֵדי  ָאה ַעל  ַהּבָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֱאֹלֶקיָך. ֲעבֹוַדת  ֲהָוָי'  ְהֶיה ִעם  ּתִ ִמים  ּתָ ת, 
ְקֵראת  ב – ַהּנִ ִמימּות ַהּלֵ ָנה ִהיא ּתְ ּלָ ׁשּוָבה ָהעֹוָלה ַעל ּכֻ ִמימּות, ּוְבַיַחס ֶאל ַהּתְ ִעְנַין ַהּתְ ּוַמְדֵרגֹות ּבְ

ַאְבָרָהם "ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך". ָאמּור ּבְ ֶעְרְנְסְטַקייט ]=ְרִצינּות[ – ּכָ

ה'תש"דה תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. ק־קב.

תניא: ובזה יובן . . . קלא וכדלקמן.

אּור ֹאֶפן ַהּב': ִקּצּור ּבֵ
ר ִהְתַהּוּות  ְבָרִאים, ֲאׁשֶ י ָתִמיד. ֲהָוָי' מֹוֶרה ַעל ִהְתַהּוּות ָהעֹוָלם ְוִהְתַהּוּות ַהּנִ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ש, ׁשִ
ָאה ַעל ְיֵדי ֶזה  ׁשּוָבה ַהּבָ ֶדֶרְך ֵאין ֲערֹוְך ֵמַאִין ְלֵיׁש. ְוִהיא ֲעבֹוַדת ַהּתְ ּה ְוַחּיּוָתּה הּוא ּבְ ּלָ ִריָאה ּכֻ ַהּבְ

ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו. ִמיד ְלֶנֶגד ֵעיָניו ִעְנַין ַהֲהָוָי' ׁשֶ ר ּתָ ֲאׁשֶ

ה'תש"דו תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. קג־קה.

תניא: והנה כמו"כ . . . 262 להחיותם.

אּור ֹאֶפן ַהג': ִקּצּור ּבֵ
ִלי ִל"ְוָאַהְבּתָ ֶאת ֲהָוָי' ֱאֹלֶקיָך",  ר ֶזהּו ּכְ ֵקן, ֲאׁשֶ נּו ַהּזָ ָאַמר ַרּבֵ מֹו ׁשֶ מֹוָך, ּכְ ו, ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ
ת  ִסּבַ ׁשּוָבה ּבְ קֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנּו". ֲעבֹוַדת ַהּתְ ִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו רּוַח ַהּמָ רּוַח ַהּבְ ל ׁשֶ ַמֲאָמר "ּכָ ּוֵבאּור ּבְ

ֵלב טֹוב.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ג  ר"ה ערב ראשון יום ולסוכה  לטומאה - המתייבשים ירקות

:‰Œ‚ ˙ÂÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïéîi÷únä úB÷øé§¨©¦§©§¦
...ïéööBçå ïéàéáîe úBðìéàk ïä éøä Z íéîLbäå änçä úBîéa¦©©¨§©§¨¦£¥¥§¦¨§¦¦§§¦
,ò÷øwì ïéøaçîä úB÷øéäå íéòøfä :ïéööBç àìå ïéàéáî àì elàå§¥Ÿ§¦¦§Ÿ§¦©§¨¦§©§¨©§ª¨¦©©§©

.eðéðnL úB÷øé òaøàä ïî õeç¦¨©§©§¨¤¨¦
חשיבותו  בטלה להתקיים עתיד שאינו דבר כי הוא הדין טעם
אינם  הגשמים בימות מתקיימים שאינם ירקות ולכן מעתה, כבר

מפניה. וחוצצים הטומאה את מביאים ואינם כאוהל נחשבים
בגמרא  שונות מגרסאות הנובעת במחלוקת שנוי זה דין אמנם

ב) יג, "(סוכה להתקיים עתידים שאינם ירקות רש"י לגרסת :oi`ian
חשיבותם  כלומר: הטומאה". מפני חוצצין ואינן הטומאה את

ולאxnegl`בטלה הטומאה, מפני חוצצים לומר lewl`ואינם
תורה  שמדין משום הטומאה, את להביא כאוהל נחשבים שאינם
ומובן  בכך, החמירו מדרבנן ורק כאוהל, אליהם מתייחסים כן

להקל. ולא תורה דין על להחמיר באו שחכמים
הטומאה  את מביאים אינם אלו שירקות פוסק הרמב"ם אך
עומדים  שאין שמאחר הסברא לדעתו כי חוצצים, ואינם

כך  על מסתמכים ולכן מהתורה, היא חשיבותם בטלה להתקיים
הטומאה את מביאים ואינם להקל סוכה גם ומאירי ריטב"א .שם)(ראה

אלו  בירקות סוכה לסכך אין שאף מבואר שם ובגמרא
כמי  הם הרי להתייבש שעתידים כיון כי תלושים) הם (כאשר
זה: דין על גם משליכה הנזכרת הראשונים ומחלוקת שאינם.
אף  כסכך נחשבים מהתורה כי מדרבנן, הוא הפסול רש"י לדעת

מהתורה. הוא הפסול הרמב"ם לדעת אך להתייבש, שעתידים
כהלכתה  המסוככת סוכה - הפוך במקרה מינה' 'נפקא ומכאן
ובאופן  לקרקע מחוברים הם כאשר אלו ירקות חופפים ומעליה
נוכחותו  ואף לסכך פסול לקרקע מחובר כי פסולה הסוכה רגיל
מאחר  כי פוסל זה אין הרמב"ם לדעת פוסלת: הסכך מעל
רש"י  לדעת אך שאינם, כמי הם הרי ליפול עתידים אלו שירקות
לא  החמירו ומדרבנן זו בסברא מתחשבים אין מהתורה
כאשר  אך הסוכה, את ידם על להכשיר כסכך להחשיבם
הם  והרי קיימת כמציאות דינם הסוכה את פוסלת נוכחותם

נז)פוסלים סי' (שילוני) סוכה שעורי .(ראה

ה'תשע"ג  דר"ה א' שני יום הטומאה? בפני חוצצת החלון סתימת מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰éìëa ïBlçä íúñ̈©©©¦§¦
éøöå ...õöBç äæ éøä ...Oøç...áe÷ðå ñeàî äæ Oøç éìk úBéäì C ¤¤£¥¤¥§¨¦¦§§¦¤¤¤¨§¨

.BúBpôì Bzòã äéäz àlL éãk§¥¤Ÿ¦§¤©§§©
ביניהם  יש אם מת, נמצא מהם ובאחד סמוכים בתים שני
סתם  אם אך השני, לבית עוברת הטומאה – טפח על טפח חלון
מקבל  ואינו הטומאה כלפי גבו (כאשר חרס בכלי החלון את

הטומאה. בפני חוצץ הוא הרי טומאה)
התוספות היא)וכתבו ד"ה א כ, את(ב"ב סתם oelgdשאם lk–

עתיד  אלא הכלי, את שם מבטל אינו אם גם חוצץ הוא הרי
מבטלו  אם רק חוצץ שהכלי הגמרא דברי ומשמעות לפנותו.

את סותם אינו הכלי כאשר oelgdהיינו lkרק ehrnnאלא
טפח בה"ב)(וכן משיעור כאן הראב"ד .דעת

במשנה מהמסופר היא התוספות א)והוכחת קנז, שסתמו (שבת
שלא  הטומאה בפני לחצוץ כדי חרס של בפך הבית חלון את
לפנותו, מנת על בחלון הפך את הניחו וודאי והרי לבית, תיכנס
חייב  בחלון הכלי את לבטל דעתו ואם בשבת, היה הדבר כי
לבטל  צורך אין החלון כל שבסתימת מכאן אלא בונה, משום

חוצץ. - לפנותו עתיד אם וגם הכלי את

טוב' יום ב'תוספות ואם)והקשה ד"ה מ"ב פ"ו :(אהלות
את סתם אם גם כאן, הרמב"ם oelgdלדברי lk שיבטל צריך

כדי מאוס... זה כלי להיות "צריך כתב שהרי הכלי את ly`שם
ezrc didzאת שסתם ומדובר oelgdלפנותו", lk שמשמע כפי ,

מיעטו" או החלון "סתם א' בהלכה משנה)מלשונו כסף ויש (ראה .
והרי  הכלי את לפנות בדעתו יהא שלא צריך מדוע לתמוה:
הוא  חוצץ החלון כל את סתם שאם מהמשנה הוכיחו התוספות

הסתימה? את מבטל אינו אם גם הטומאה, בפני
לדוד' 'שושנים  בשם שם' אנשי ב'תוספות שם)ותירץ :(אהלות

לממעט  כולו החלון סותם בין הבדל אין הרמב"ם לדעת
במשנה  המובא שהמעשה אלא הסתימה את שיבטל צריך ותמיד
אכן  הטומאה, בפני לחצוץ כדי חרס בכלי החלון את שסתמו
אין  בשבת, זה שהיה ואף משם. לפנותו חשבו שלא באופן היה
שאין  כיוון אך לעולם, שם להשאירו בדעתו אין כי גמור בנין זה
להורות  כדי או מצוה ולצורך מדרבנן, אסור מיד, לפנותו דעתו

שהתירו  כמו מותר שם)הלכה מצוה (שבת לצורך וקשירה מדידה
מדרבנן. רק אסורים אם

ה'תשע"ג  דר"ה ב' שלישי יום שבאדם  טפח חלל

:· ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰é÷LäL íãàãòa ó ¨¨¤¦§¦§©
ìk àîèðå úéaì äàîhä úà àéáî Z äàîhä ìò ìéäàäå ïBlçä©©§¤¡¦©©ª§¨¥¦¤©ª§¨©©¦§¦§¨¨
,õeça Búö÷îe úéaä CBúa Búö÷îe ät÷ñàä ìò ìhî äéä .úéaä©©¦¨¨ª¨©¨©§ª¨¦§¨§©©¦¦§¨©
íãàäL éðtî .àîè úéaä Z õeçaL Búö÷î ìò äàîè äìéäàäå§¤¡¦¨ª§¨©¦§¨¤©©©¦¨¥¦§¥¤¨¨¨
äæ éøä Z åéìò äàîè äìéäàäL ïåéëå ,çôè dáâ Ba Léå ìeìç̈§¥Ÿ©¤©§¥¨¤¤¡¦¨ª§¨¨¨£¥¤

.äàîhä úà àéáîe äéìò ìéäàîk§©£¦¨¤¨¥¦¤©ª§¨
הלל ובית שמאי בית במחלוקת שנוי וה)הדבר מ"ד פי"א .(אהלות

קרקע  (או החלון אדן בין טפח חלל שאין כיון שמאי, בית לדעת
הלל, בית ולדעת הטומאה. את מביא האדם אין לאדם, הבית)
שבגוף  וכיון הטומאה". את מביא העליון והצד הוא חלול "אדם
את  המביא לאוהל נחשב הוא הרי טפח, חלל יש האדם

הרמב"ם. פסק וכך הטומאה.
נובעת  כאן הלל ובית שמאי בית שמחלוקת לבאר ויש

ביניהם: כללית ממחלוקת
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של  הכללי התוכן לפי נקבעים התורה דיני שמאי בית לדעת
מה  אלא לדיין "אין דרך על ראשון, במבט הנראה הדברים

רואות" ב)שעיניו ו, בפרטי (סנהדרין להתחשב יש הלל בית ולדעת ,
אחריהם. לחפש ויש מיד ניכרים אינם אם גם הדברים,

שברא  אומרים שמאי "בית האש על הברכה בנוסח לדוגמא:
ומבואר  האש". מאורי בורא אומרים הלל ובית האש מאור
מברכים  ולכן איכא" נהורא "חדא שמאי בית שלדעת בגמרא

בנורא איכא נהורי "טובא הלל בית ולדעת יחיד, (שלהבת בלשון

רש"י) וירקרקת. לבנה אין אדומה כמובן, רבים. בלשון מברכים ולכן ,"
רק  שמברכים אלא גוונים, כמה רואים שבמציאות בכך מחלוקת

שמאי  בית ולדעת לאורו'), ('שיאותו האור מן נהנים כאשר
באופן האור ראיית עם היא ראשון illkההנאה שבמבט וכיון

הלל  בית לדעת ואילו האש" "מאור לברך צריך אחד, אור רואים
התבוננות שלאחר וכולם zihxtכיון גוונים כמה באש רואים

האש". "מאורי לברך צריך ההנאה את גורמים
שהוא', 'כמו האדם את רואים כאשר בענייננו: הדין והוא
בית  לדעת ולכן אחד. וגוש אחת מציאות הוא הרי בכללות,
ציפוי  הוא האדם גוף בפרטיות אבל טפח, חלל כאן אין שמאי
לדעת  ולכן טפח חלל יש ובתוכו תלבישני", ובשר "עור חיצוני,

הטומאה. את מביא הלל בית
(66 'rd 318 'nr f"h zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  תשרי ג' רביעי יום העולם? מטומאת ניצלים איך

:·Œ‡ ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íéìkä ìk̈©¥¦
ïéc eäæ ...ïëBúaM äî ìk ìò ïéìévî Z ìéút ãéîöa íéìévnä©©¦¦§¨¦¨¦©¦¦©¨©¤§¨¤¦
Bðéà ìéút ãéîö ównä ñøç éìkL ,íéøôBñ éøácî ìáà .äøBz¨£¨¦¦§¥§¦¤§¦¤¤©ª¨¨¦¨¦¥
ïéìévnä íéìkä øàML éðtî ...ïé÷Lnä ìòå ïéìëàä ìò àlà ìévî©¦¤¨©¨¢¨¦§©©©§¦¦§¥¤§¨©¥¦©©¦¦
ïeúð äéäL íãà ...äàîè ïéìa÷î ñøç éìëe ,äàîè ïéìa÷î ïéà¥§©§¦ª§¨§¥¤¤§©§¦ª§¨¨¨¤¨¨¨

.øBäè Z ìéút ãéîö úôwîe úéáçä CBúa§¤¨¦ª¤¤¨¦¨¦¨
הדעות' 'לתקן ה', בעבודת זו מהלכה ההוראה את לפרש יש

הל' סוף רמב"ם :תמורה)(ראה
והסיטרא  הקליפות "עולם שהוא הזה העולם הוא המת' 'אהל

פ"ו)אחרא" אדם (תניא בדוגמת היא לעולם היורדת והנשמה ,
שהוא  הגוף בכוח אך ממנו, להיטמא העלול המת באוהל הנמצא
העולם. טומאת מפני עליה ולהגן להציל שוכנת היא שבו ה'כלי'
טומאה  בדיני אשר כלים, לשאר חרס כלי בין להבחין יש וזה

ובענייננו: הכלים. שאר לא אך טומאה מקבל חרס כלי
לקבלת  שייך הגוף אין בגלוי, באדם מאיר הנשמה אור כאשר
תורה  מדין מקום ומכל טומאה, מקבל חרס' 'כלי אך טומאה
לאוויר  "פתח" שום בו ואין פתיל בצמיד מוקף הוא כאשר

כלי  כי לנשמה, ביטולו עקב מהטומאה ניצל הוא הרי העולם
– תהיה" לכל כעפר "ונפשי בבחינת והוא מעפר נעשה חרס

לנשמה. בתכלית ביטול
מהטומאה, יציל לא חרס שכלי וגזרו סייג הוסיפו חכמים אך
לא  מלכתחילה טומאה לקבלת שייכים שאינם כלים בשאר אך
לכלים  בנוגע רק היא הגזירה חרס בכלי וגם לגזור, צורך ראו
בכלל  אינו בתוכו הנמצא אדם אך בתוכו, הנמצאים ובגדים
נפרד  דבר אלא מהאדם חלק אינם ובגדים כלים כי הגזירה,
חרס), הכלי בתוך נמצאים (שהרי אליו ששייכים אף ולכן, ממנו.
חכמים  גזרו ולכן כך, כל בהם מאירה הנשמה קדושת אין
הוא  חרס בכלי הנמצא האדם אך מהטומאה. ניצלים שאינם
הנשמה  אל והבטל לעליון', 'אדמה מלשון 'אדם' עצמה, הנשמה
גזרו  לא וכן בו. תיגע לא הזה עולם שטומאת בטוח בשלמות
מתאחדים  והמשקה המאכל כי חרס, שבכלי ומשקים אוכלין על
ניצלים  הם גם ולכן מבשרו ובשר דם ונעשים האדם גוף עם

העולם. מטומאת
(jli`e 72 'nr ,gl zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  תשרי ד' חמישי יום ברוב? בטל הוולד מתי

:È ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰äìétäL äMàä̈¦¨¤¦¦¨
.ãìå àìa àéìL ïéàL àeä ä÷æç .éàcå àîè úéaä Z àéìL¦§¨©©¦¨¥©©£¨¨¤¥¦§¨§Ÿ¨¨

אמו) במעי בתוכה מונח (שהעובר שליה חכמים, לדעת
וולד  היה ודאי כי אוהל, בטומאת טמא הבית – בבית הנמצאת
שהיה  הוולד כי טמא, הבית אין שמעון רבי לדעת אך בשליה,
הלידה  בדם ונתערב דם "ונעשה שיצא קודם נימוח בשליה

ברוב" נימוק)ובטל ד"ה ורש"י א. כו, כחכמים.(נדה הרמב"ם ופסק .
משנה' ה'לחם הי"א)והקשו פ"ד בכורות יו"ט'(הל' (נדה וה'תוספות

מ"ד) :פ"ג
הטומאות אבות שאר הט"ז)בהלכות הרמב"ם:(פי"א כתב

עד  במשא ולא במגע מטמאה אינה דם... חררת ששפעה "בהמה
עמה". היוצא ברוב בטלה שהיא לפי נפל, צורת בה שיהיה

יעקב בן אליעזר רבי כדעת ב)והיינו כא, שיש (בכורות שאף ,
כיון  נבלה, טומאת מטמאה אינה שנימוח, הולד בשר בחררה
אחרים  ובגופים בדם מתערב הוא כי ברוב, בטל הוולד שמיחוי

הולד. ממיחוי יותר גדולה בכמות שהם בלידה היוצאים

ואין  אוהל, טומאת מטמא שהוולד כאן הרמב"ם דברי כן, ואם
שם! לדבריו סותרים הדם, ברוב בטל הוולד שמיחוי אומרים

משנה' ה'לחם שם)ותירץ נדה מהרי"ח חידושי של ביאורו על :(מבוסס
בטל  מחוי שוולד יעקב בן אליעזר לרבי מסכימים חכמים
בבית  הנמצאת ששליה אמרו זאת ובכל מטמא, ואינו ברוב
יציאתה  בתחילת השליה וולד לדעתם גם כי הבית, את מטמאה

בגמרא כמובא כך, כל נימוח אינו א)עדיין כז, הוציאו (נדה שאם
טהור, (השני) שהבית חכמים מודים אחר לבית בכלי השליה את
בבית  ורק לגמרי, הוולד נימוח ממקומו שטלטלוהו מאחר כי
יעקב, בן אליעזר רבי של בדינו אך קיים. עדיין הוולד הראשון
כבר  נימוח הוולד שליה, בלא דם חררת הפילה שהבהמה
השליה  כדין ודינו עליו, שתשמור שליה אין כי יציאתו בתחילת
כיון  טהור, הבית חכמים לדעת שגם אחר לבית שהוציאוה

ונתבטל. נפסד שהוולד
הוולד  על שומרת השליה הראשון, בבית שמדובר כאן, ואילו

ברוב. בטל אינו ולכן לגמרי, נימוח יהא שלא
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ה'תשע"ג  ר"ה ערב ראשון יום ולסוכה  לטומאה - המתייבשים ירקות

:‰Œ‚ ˙ÂÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïéîi÷únä úB÷øé§¨©¦§©§¦
...ïéööBçå ïéàéáîe úBðìéàk ïä éøä Z íéîLbäå änçä úBîéa¦©©¨§©§¨¦£¥¥§¦¨§¦¦§§¦
,ò÷øwì ïéøaçîä úB÷øéäå íéòøfä :ïéööBç àìå ïéàéáî àì elàå§¥Ÿ§¦¦§Ÿ§¦©§¨¦§©§¨©§ª¨¦©©§©

.eðéðnL úB÷øé òaøàä ïî õeç¦¨©§©§¨¤¨¦
חשיבותו  בטלה להתקיים עתיד שאינו דבר כי הוא הדין טעם
אינם  הגשמים בימות מתקיימים שאינם ירקות ולכן מעתה, כבר

מפניה. וחוצצים הטומאה את מביאים ואינם כאוהל נחשבים
בגמרא  שונות מגרסאות הנובעת במחלוקת שנוי זה דין אמנם

ב) יג, "(סוכה להתקיים עתידים שאינם ירקות רש"י לגרסת :oi`ian
חשיבותם  כלומר: הטומאה". מפני חוצצין ואינן הטומאה את

ולאxnegl`בטלה הטומאה, מפני חוצצים לומר lewl`ואינם
תורה  שמדין משום הטומאה, את להביא כאוהל נחשבים שאינם
ומובן  בכך, החמירו מדרבנן ורק כאוהל, אליהם מתייחסים כן

להקל. ולא תורה דין על להחמיר באו שחכמים
הטומאה  את מביאים אינם אלו שירקות פוסק הרמב"ם אך
עומדים  שאין שמאחר הסברא לדעתו כי חוצצים, ואינם

כך  על מסתמכים ולכן מהתורה, היא חשיבותם בטלה להתקיים
הטומאה את מביאים ואינם להקל סוכה גם ומאירי ריטב"א .שם)(ראה

אלו  בירקות סוכה לסכך אין שאף מבואר שם ובגמרא
כמי  הם הרי להתייבש שעתידים כיון כי תלושים) הם (כאשר
זה: דין על גם משליכה הנזכרת הראשונים ומחלוקת שאינם.
אף  כסכך נחשבים מהתורה כי מדרבנן, הוא הפסול רש"י לדעת

מהתורה. הוא הפסול הרמב"ם לדעת אך להתייבש, שעתידים
כהלכתה  המסוככת סוכה - הפוך במקרה מינה' 'נפקא ומכאן
ובאופן  לקרקע מחוברים הם כאשר אלו ירקות חופפים ומעליה
נוכחותו  ואף לסכך פסול לקרקע מחובר כי פסולה הסוכה רגיל
מאחר  כי פוסל זה אין הרמב"ם לדעת פוסלת: הסכך מעל
רש"י  לדעת אך שאינם, כמי הם הרי ליפול עתידים אלו שירקות
לא  החמירו ומדרבנן זו בסברא מתחשבים אין מהתורה
כאשר  אך הסוכה, את ידם על להכשיר כסכך להחשיבם
הם  והרי קיימת כמציאות דינם הסוכה את פוסלת נוכחותם

נז)פוסלים סי' (שילוני) סוכה שעורי .(ראה

ה'תשע"ג  דר"ה א' שני יום הטומאה? בפני חוצצת החלון סתימת מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰éìëa ïBlçä íúñ̈©©©¦§¦
éøöå ...õöBç äæ éøä ...Oøç...áe÷ðå ñeàî äæ Oøç éìk úBéäì C ¤¤£¥¤¥§¨¦¦§§¦¤¤¤¨§¨

.BúBpôì Bzòã äéäz àlL éãk§¥¤Ÿ¦§¤©§§©
ביניהם  יש אם מת, נמצא מהם ובאחד סמוכים בתים שני
סתם  אם אך השני, לבית עוברת הטומאה – טפח על טפח חלון
מקבל  ואינו הטומאה כלפי גבו (כאשר חרס בכלי החלון את

הטומאה. בפני חוצץ הוא הרי טומאה)
התוספות היא)וכתבו ד"ה א כ, את(ב"ב סתם oelgdשאם lk–

עתיד  אלא הכלי, את שם מבטל אינו אם גם חוצץ הוא הרי
מבטלו  אם רק חוצץ שהכלי הגמרא דברי ומשמעות לפנותו.

את סותם אינו הכלי כאשר oelgdהיינו lkרק ehrnnאלא
טפח בה"ב)(וכן משיעור כאן הראב"ד .דעת

במשנה מהמסופר היא התוספות א)והוכחת קנז, שסתמו (שבת
שלא  הטומאה בפני לחצוץ כדי חרס של בפך הבית חלון את
לפנותו, מנת על בחלון הפך את הניחו וודאי והרי לבית, תיכנס
חייב  בחלון הכלי את לבטל דעתו ואם בשבת, היה הדבר כי
לבטל  צורך אין החלון כל שבסתימת מכאן אלא בונה, משום

חוצץ. - לפנותו עתיד אם וגם הכלי את

טוב' יום ב'תוספות ואם)והקשה ד"ה מ"ב פ"ו :(אהלות
את סתם אם גם כאן, הרמב"ם oelgdלדברי lk שיבטל צריך

כדי מאוס... זה כלי להיות "צריך כתב שהרי הכלי את ly`שם
ezrc didzאת שסתם ומדובר oelgdלפנותו", lk שמשמע כפי ,

מיעטו" או החלון "סתם א' בהלכה משנה)מלשונו כסף ויש (ראה .
והרי  הכלי את לפנות בדעתו יהא שלא צריך מדוע לתמוה:
הוא  חוצץ החלון כל את סתם שאם מהמשנה הוכיחו התוספות

הסתימה? את מבטל אינו אם גם הטומאה, בפני
לדוד' 'שושנים  בשם שם' אנשי ב'תוספות שם)ותירץ :(אהלות

לממעט  כולו החלון סותם בין הבדל אין הרמב"ם לדעת
במשנה  המובא שהמעשה אלא הסתימה את שיבטל צריך ותמיד
אכן  הטומאה, בפני לחצוץ כדי חרס בכלי החלון את שסתמו
אין  בשבת, זה שהיה ואף משם. לפנותו חשבו שלא באופן היה
שאין  כיוון אך לעולם, שם להשאירו בדעתו אין כי גמור בנין זה
להורות  כדי או מצוה ולצורך מדרבנן, אסור מיד, לפנותו דעתו

שהתירו  כמו מותר שם)הלכה מצוה (שבת לצורך וקשירה מדידה
מדרבנן. רק אסורים אם

ה'תשע"ג  דר"ה ב' שלישי יום שבאדם  טפח חלל

:· ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰é÷LäL íãàãòa ó ¨¨¤¦§¦§©
ìk àîèðå úéaì äàîhä úà àéáî Z äàîhä ìò ìéäàäå ïBlçä©©§¤¡¦©©ª§¨¥¦¤©ª§¨©©¦§¦§¨¨
,õeça Búö÷îe úéaä CBúa Búö÷îe ät÷ñàä ìò ìhî äéä .úéaä©©¦¨¨ª¨©¨©§ª¨¦§¨§©©¦¦§¨©
íãàäL éðtî .àîè úéaä Z õeçaL Búö÷î ìò äàîè äìéäàäå§¤¡¦¨ª§¨©¦§¨¤©©©¦¨¥¦§¥¤¨¨¨
äæ éøä Z åéìò äàîè äìéäàäL ïåéëå ,çôè dáâ Ba Léå ìeìç̈§¥Ÿ©¤©§¥¨¤¤¡¦¨ª§¨¨¨£¥¤

.äàîhä úà àéáîe äéìò ìéäàîk§©£¦¨¤¨¥¦¤©ª§¨
הלל ובית שמאי בית במחלוקת שנוי וה)הדבר מ"ד פי"א .(אהלות

קרקע  (או החלון אדן בין טפח חלל שאין כיון שמאי, בית לדעת
הלל, בית ולדעת הטומאה. את מביא האדם אין לאדם, הבית)
שבגוף  וכיון הטומאה". את מביא העליון והצד הוא חלול "אדם
את  המביא לאוהל נחשב הוא הרי טפח, חלל יש האדם

הרמב"ם. פסק וכך הטומאה.
נובעת  כאן הלל ובית שמאי בית שמחלוקת לבאר ויש

ביניהם: כללית ממחלוקת
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של  הכללי התוכן לפי נקבעים התורה דיני שמאי בית לדעת
מה  אלא לדיין "אין דרך על ראשון, במבט הנראה הדברים

רואות" ב)שעיניו ו, בפרטי (סנהדרין להתחשב יש הלל בית ולדעת ,
אחריהם. לחפש ויש מיד ניכרים אינם אם גם הדברים,

שברא  אומרים שמאי "בית האש על הברכה בנוסח לדוגמא:
ומבואר  האש". מאורי בורא אומרים הלל ובית האש מאור
מברכים  ולכן איכא" נהורא "חדא שמאי בית שלדעת בגמרא

בנורא איכא נהורי "טובא הלל בית ולדעת יחיד, (שלהבת בלשון

רש"י) וירקרקת. לבנה אין אדומה כמובן, רבים. בלשון מברכים ולכן ,"
רק  שמברכים אלא גוונים, כמה רואים שבמציאות בכך מחלוקת

שמאי  בית ולדעת לאורו'), ('שיאותו האור מן נהנים כאשר
באופן האור ראיית עם היא ראשון illkההנאה שבמבט וכיון

הלל  בית לדעת ואילו האש" "מאור לברך צריך אחד, אור רואים
התבוננות שלאחר וכולם zihxtכיון גוונים כמה באש רואים

האש". "מאורי לברך צריך ההנאה את גורמים
שהוא', 'כמו האדם את רואים כאשר בענייננו: הדין והוא
בית  לדעת ולכן אחד. וגוש אחת מציאות הוא הרי בכללות,
ציפוי  הוא האדם גוף בפרטיות אבל טפח, חלל כאן אין שמאי
לדעת  ולכן טפח חלל יש ובתוכו תלבישני", ובשר "עור חיצוני,

הטומאה. את מביא הלל בית
(66 'rd 318 'nr f"h zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  תשרי ג' רביעי יום העולם? מטומאת ניצלים איך

:·Œ‡ ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íéìkä ìk̈©¥¦
ïéc eäæ ...ïëBúaM äî ìk ìò ïéìévî Z ìéút ãéîöa íéìévnä©©¦¦§¨¦¨¦©¦¦©¨©¤§¨¤¦
Bðéà ìéút ãéîö ównä ñøç éìkL ,íéøôBñ éøácî ìáà .äøBz¨£¨¦¦§¥§¦¤§¦¤¤©ª¨¨¦¨¦¥
ïéìévnä íéìkä øàML éðtî ...ïé÷Lnä ìòå ïéìëàä ìò àlà ìévî©¦¤¨©¨¢¨¦§©©©§¦¦§¥¤§¨©¥¦©©¦¦
ïeúð äéäL íãà ...äàîè ïéìa÷î ñøç éìëe ,äàîè ïéìa÷î ïéà¥§©§¦ª§¨§¥¤¤§©§¦ª§¨¨¨¤¨¨¨

.øBäè Z ìéút ãéîö úôwîe úéáçä CBúa§¤¨¦ª¤¤¨¦¨¦¨
הדעות' 'לתקן ה', בעבודת זו מהלכה ההוראה את לפרש יש

הל' סוף רמב"ם :תמורה)(ראה
והסיטרא  הקליפות "עולם שהוא הזה העולם הוא המת' 'אהל

פ"ו)אחרא" אדם (תניא בדוגמת היא לעולם היורדת והנשמה ,
שהוא  הגוף בכוח אך ממנו, להיטמא העלול המת באוהל הנמצא
העולם. טומאת מפני עליה ולהגן להציל שוכנת היא שבו ה'כלי'
טומאה  בדיני אשר כלים, לשאר חרס כלי בין להבחין יש וזה

ובענייננו: הכלים. שאר לא אך טומאה מקבל חרס כלי
לקבלת  שייך הגוף אין בגלוי, באדם מאיר הנשמה אור כאשר
תורה  מדין מקום ומכל טומאה, מקבל חרס' 'כלי אך טומאה
לאוויר  "פתח" שום בו ואין פתיל בצמיד מוקף הוא כאשר

כלי  כי לנשמה, ביטולו עקב מהטומאה ניצל הוא הרי העולם
– תהיה" לכל כעפר "ונפשי בבחינת והוא מעפר נעשה חרס

לנשמה. בתכלית ביטול
מהטומאה, יציל לא חרס שכלי וגזרו סייג הוסיפו חכמים אך
לא  מלכתחילה טומאה לקבלת שייכים שאינם כלים בשאר אך
לכלים  בנוגע רק היא הגזירה חרס בכלי וגם לגזור, צורך ראו
בכלל  אינו בתוכו הנמצא אדם אך בתוכו, הנמצאים ובגדים
נפרד  דבר אלא מהאדם חלק אינם ובגדים כלים כי הגזירה,
חרס), הכלי בתוך נמצאים (שהרי אליו ששייכים אף ולכן, ממנו.
חכמים  גזרו ולכן כך, כל בהם מאירה הנשמה קדושת אין
הוא  חרס בכלי הנמצא האדם אך מהטומאה. ניצלים שאינם
הנשמה  אל והבטל לעליון', 'אדמה מלשון 'אדם' עצמה, הנשמה
גזרו  לא וכן בו. תיגע לא הזה עולם שטומאת בטוח בשלמות
מתאחדים  והמשקה המאכל כי חרס, שבכלי ומשקים אוכלין על
ניצלים  הם גם ולכן מבשרו ובשר דם ונעשים האדם גוף עם

העולם. מטומאת
(jli`e 72 'nr ,gl zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  תשרי ד' חמישי יום ברוב? בטל הוולד מתי

:È ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰äìétäL äMàä̈¦¨¤¦¦¨
.ãìå àìa àéìL ïéàL àeä ä÷æç .éàcå àîè úéaä Z àéìL¦§¨©©¦¨¥©©£¨¨¤¥¦§¨§Ÿ¨¨

אמו) במעי בתוכה מונח (שהעובר שליה חכמים, לדעת
וולד  היה ודאי כי אוהל, בטומאת טמא הבית – בבית הנמצאת
שהיה  הוולד כי טמא, הבית אין שמעון רבי לדעת אך בשליה,
הלידה  בדם ונתערב דם "ונעשה שיצא קודם נימוח בשליה

ברוב" נימוק)ובטל ד"ה ורש"י א. כו, כחכמים.(נדה הרמב"ם ופסק .
משנה' ה'לחם הי"א)והקשו פ"ד בכורות יו"ט'(הל' (נדה וה'תוספות

מ"ד) :פ"ג
הטומאות אבות שאר הט"ז)בהלכות הרמב"ם:(פי"א כתב

עד  במשא ולא במגע מטמאה אינה דם... חררת ששפעה "בהמה
עמה". היוצא ברוב בטלה שהיא לפי נפל, צורת בה שיהיה

יעקב בן אליעזר רבי כדעת ב)והיינו כא, שיש (בכורות שאף ,
כיון  נבלה, טומאת מטמאה אינה שנימוח, הולד בשר בחררה
אחרים  ובגופים בדם מתערב הוא כי ברוב, בטל הוולד שמיחוי

הולד. ממיחוי יותר גדולה בכמות שהם בלידה היוצאים

ואין  אוהל, טומאת מטמא שהוולד כאן הרמב"ם דברי כן, ואם
שם! לדבריו סותרים הדם, ברוב בטל הוולד שמיחוי אומרים

משנה' ה'לחם שם)ותירץ נדה מהרי"ח חידושי של ביאורו על :(מבוסס
בטל  מחוי שוולד יעקב בן אליעזר לרבי מסכימים חכמים
בבית  הנמצאת ששליה אמרו זאת ובכל מטמא, ואינו ברוב
יציאתה  בתחילת השליה וולד לדעתם גם כי הבית, את מטמאה

בגמרא כמובא כך, כל נימוח אינו א)עדיין כז, הוציאו (נדה שאם
טהור, (השני) שהבית חכמים מודים אחר לבית בכלי השליה את
בבית  ורק לגמרי, הוולד נימוח ממקומו שטלטלוהו מאחר כי
יעקב, בן אליעזר רבי של בדינו אך קיים. עדיין הוולד הראשון
כבר  נימוח הוולד שליה, בלא דם חררת הפילה שהבהמה
השליה  כדין ודינו עליו, שתשמור שליה אין כי יציאתו בתחילת
כיון  טהור, הבית חכמים לדעת שגם אחר לבית שהוציאוה

ונתבטל. נפסד שהוולד
הוולד  על שומרת השליה הראשון, בבית שמדובר כאן, ואילו

ברוב. בטל אינו ולכן לגמרי, נימוח יהא שלא
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ה'תשע"ג  תשרי ה' שישי יום הפרה  את השורף הכהן הפרשת

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰íã÷ íéîé úòáL¦§©¨¦Ÿ¤
äìa÷ äæ øáãå ...Búéaî dúBà óøBOä ïäk ïéLéøôî äøtä úôøO§¥©©¨¨©§¦¦Ÿ¥©¥¨¦¥§¨¨¤©¨¨

.eðaø äLnî¦¤©¥
יוחנן ר' לדעת הרי למלך': ה'משנה ב)והקשה ג, לומדים (יומא

דורשים  הכיפורים יום מעשי שרק לכפר" "לעשות מהפסוק
לדעת  ואילו בעלמא, מעלה אלא אינה בפרה ופרישה פרישה,
פרישה. דורשים פרה מעשה וגם כיפור יום מעשה גם לקיש ריש

יוחנן! ר' נגד לקיש כריש הרמב"ם שפסק ונמצא,
שביאר: מי ויש

אינו  לכפר" "לעשות הפסוק שלדעתו נראה הרמב"ם מלשון
רבנו ממשה קבלה מצד הוא הדין ועיקר אסמכתא, (וראה אלא

צו) ס"פ תמימה .תורה
'לצדדין': הם הרמב"ם שדברי לומר אפשר זה לפי ואולי

משה  קיבל הכיפורים יום קודם ימים ז' הכהן הפרשת דין את

ידי  על רק היא הכיפורים יום עבודת שהרי הגבורה, מפי רבנו
אבל  המילואים ימי של החינוך כמו ולפנים, ולפני גדול כהן
וכשרה  ולפנים לפני זה ואין גדול בכהן צורך שאין פרה במעשה
של  זאת מעלה בה שעשה הוא רבנו משה יום, בטבולי גם

רבנו. ממשה קבלה עיקרה כן ואם פרישה
– יתרות מעלות עוד בה שהוסיפו בפרה מצינו זה ומטעם
ושביעי, שלישי רק הכיפורים וביום יום, בכל עליו מזין שהיו
כי  דומות, שאינן נראה לשם אותו מפרישים שהיו הלשכות וגם
זה  ודבר אבן, בכלי רק שישתמש כדי אבן לבית היתה פרה של

הכיפורים. יום לגבי נזכר לא
שמפרישים  והוסיף יוחנן כר' פסק הרמב"ם שבעצם נמצא
בקבלה  "וזה לכתוב דייק כך ועל יתירה", "מעלה מצד בפרה

לכפר"). "לעשות הכתובים דרשת הזכיר (ולא רבנו" ממשה
(bw 'nr ,mixe`ia inyx)

ה'תשע"ג  תשרי ו' קודש שבת טהרה' ע"י 'הוויתו

:Á ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰àeäL øác :ììkä äæ¤©§¨¨¨¤
íénä Z éìkä eàìîiL éãk íénä Ba òiñ íà ,äàîè ìa÷î§©¥ª§¨¦¦©©©¦§¥¤§©§©§¦©©¦

.íéøLk Z äàîè ìa÷î BðéàL øáãa òiñ íàå ;ïéìeñt§¦§¦¦©§¨¨¤¥§©¥ª§¨§¥¦
יהי' מים מקוה ובור מעין "אך מהכתוב הוא הדין מקור

ידי טהו  על ש"הוויתן מלמד טהור" ש"יהיה חכמים ולמדו ר",
תהא" ב)טהרה כה, למקוה (זבחים בנוגע נאמר שהפסוק ולמרות .

ראשונים כתבו מ"ד)– פ"ו פרה כל (הר"ש, על מכאן שלומדים
המטהרין  מים של הוייתן משמע "דהכי המטהרים, מים הוויות
קידוש, או מקוה להיות אותן מהווה כשאתה – תהא טהרה ע"י

טומאה". מקבל שאינו דבר ע"י אותן מהוה הוי
טהרה  ע"י הויה צריך אינו מקוה הרמב"ם לדעת ואולם

טומאה המקבל דבר ע"י גם לעשותו רא)ואפשר סי' בסוף לטור .(ב"י
" נאמר בפסוק הרי ומדוע dewnוקשה, טהור", יהיה מים

טהרה? ע"י להיות צריכה אינה מקוה של הוויתו
אחרונה' שם)וב'משנה מיישב:(פרה

טומאה  המקבל שדבר המשניות' ב'פירוש הרמב"ם כתב
המעין  בטל שכבר המעין מן בא "שלא מפני חטאת, למי פסול

לדין והכוונה במקואות". שהתבאר כמו מ"ב)כו' פ"ה מעין (מקואות
אלא  מטהר ואינו מעין שם ממנו שבטל כלי גבי על שהעבירו

ובאשבורן). סאה בארבעים דווקא (המטהר כמקוה
שדבר  – טהרה ע"י הויה דין את מפרש שהרמב"ם נמצא
בתור  כשר עדיין אבל מעין, שם (רק) מבטל טומאה המקבל
המקבל  דבר ממעין, חיים' 'מים הם חטאת שמי וכיון מקווה,

בהם. פוסל טומאה
עוד: אחרונה' ב'משנה העיר זה ולפי

מ"ג)הר"ש פ"ב מן (מקואות פסול שאוב שכולו שמקוה הוכיח
טומאה  שמקבלים כלים ע"י שנתהווה שבהכרח מכך התורה
לדעת  אבל התורה, מן הוא טומאה ע"י הוויתו של והפסול
מקוה  גם טומאה, ע"י הוי' של הפסול נאמר לא שבמקוה הרמב"ם

התורה. מן פסול אינו טומאה, ע"י שהוויתו אף שאוב, שכולו

zn z`neh zekld - lel` h"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyb"ryz'd ixyz 'eÎa"ryz lel` h"k -

ה'תשע"ב  אלול כ"ט ראשון יום

zn z`nh zFkld¦§ª§©¥
יב  ּפרק
הלכות טומאת מת 

¤¤
הּטמאה ‡. את מביא - טפח רּום על מרּבע טפח על ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻֻטפח

טפח  אּלא אהל קרּוי ׁשאין ּתֹורה; ּדין הּטמאה, ּבפני ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻוחֹוצץ
הּמת  מן ּכזית ּכיצד? זה. על יתר אֹו טפח, ּברּום טפח ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָעל
ּבהם, וכּיֹוצא וצּנֹורֹות מחטין ּכגֹון ּכלים ּובצּדֹו לאויר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻמּנח
ּבֹו ׁשּיׁש אהל עליהם האהיל אם - ּבּטמאה נֹוגעין ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻואינן
מביא  זה הרי - טפח הארץ מעל ּגבֹוּה והיה טפח, על ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָטפח
אהל  ּגּבי על אחרים ּכלים היּו ּוטמאין; לּכלים, הּטמאה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻאת
ׁשהאהל  מּפני טהֹורים, הם הרי - טפח על טפח ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹזה
ׁשהאהל  ׁשּכׁשם למד ּת, הּנה הּטמאה. ּובין ּבינם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻחֹוצץ
ּבין  וחֹוצץ לֹו, ׁשחּוצה ּכל מּציל ּכ - ׁשּתחּתיו ּכל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמטּמא
על  הּטמאה היתה אם וכן ּגּביו; ׁשעל ּכלים ּובין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻהּטמאה
ּבפני  חֹוצץ ׁשהאהל טהֹורין, הּכלים - ּתחּתיו וכלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּגּביו,

על הּטמאה  מּטפח ּפחֹות אֹו טפח, מרּום ּפחֹות האהל היה . ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשּבצד  הּכלים - טפחים ּכּמה ּגבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָטפח
ׁשּכנגד  ּכל - זה אהל מן ׁשּלמעלה וכלים טהֹורים. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּטמאה
אהל  ׁשם ואין הּטמאה, על ׁשהאהילּו מּפני טמא; ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהּטמאה,

לחצוץ]לחץ ּגּבי [- על טמאה היתה אם וכן הּטמאה . ּבפני  ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻֻ
ׁשהרי  טמא; הּטמאה, ׁשּכנגד ּכל - ּתחּתיו וכלים זה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאהל
ּבפני  ׁשּיחץ אהל ׁשם ואין עליהם, האהילה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻהּטמאה
חׁשּוב  הּוא ּכנגיעה טפח, מרּום ּפחֹות ׁשּכל - ְְִִֵֶֶַַָָָָָֻהּטמאה

בכלים] הטומאה נגעה טמאה [כאילו ׁשּתחּתיו, וטמאה ,ְְְְֶַָָָֻֻ
טפח]רצּוצה חלל מעליה שאין ּבּמה [- ׁשּבארנּו. ּכמֹו היא, ְְְִֵֶֶַַָ

אבל  ּכלים; אֹו אדם האהל היה ּבׁשּלא אמּורים? ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָֹֹּדברים
הם  ׁשהיּו ּבין - הּטמאה על אהל ׁשּנעׂשּו ּכלים אֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאדם
ׁשאין  ּכלים היּו אפּלּו האהל, עּמּודי ׁשהיּו ּבין אהל, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעצמם
הּטמאה, את מביאין אּלּו הרי - עּקר ּכל טמאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמקּבלין
ּגּבי  על מּנח ׁשהיה לּוח ּכיצד? הּטמאה. ּבפני חֹוצצין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻואינן
ּכלי  אפּלּו ּכלים, ארּבעה ּגּבי על אֹו אדם, ּבני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָארּבעה
צרי ואין טמאה, למינם ׁשאין מּכלים ּבהם וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻאבנים
קנים  ארּבעה אֹו ׁשּפּודין ארּבעה על מּנח היה אם ְְִִִַַַַַָָָָָָָָֻלֹומר,
הּכלים  - ּתחּתיו וכלים טמאה והיתה טפח, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּגבֹוהין
הּטמאה  ּכנגד ׁשּלא אפּלּו ּגּביו, על ּכלים היּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻטמאים.
ּתחּתיו  וכלים הּלּוח, ּגּבי על  טמאה היתה ואם טמאים; -ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ
מּנח  הּלּוח היה אם אבל טמאין. הּלּוח ׁשּתחת ּכלים ּכל -ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
טמאה  והיתה וחּיה, ּבהמה ּגּבי על אֹו אבנים, ארּבע ּגּבי ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֻעל

טהֹורין. ּגּביו ׁשעל הּכלים הרי - ְְֲִִֵֵֶַַַַָָּתחּתיו
ּגּביו·. על טמאה המוזכר]היתה הלוח על ּכל [- הרי - ְְֲֵַַָָָָָֻ

חֹו ׁשהאהל מּפני טהֹורין, ׁשּתחּתיו הּטמאה.הּכלים ּבפני צץ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּבמּדה הּבאים אדמה, ּוכלי אבנים ּוכלי ּגללים [-ּוכלי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָ
ניידים] ואינם סאה מ' ואינם מכילים ּכאהלים, הם הרי -ְְֲִֵֵֵָָֹ

הּטמאה. ּבפני חֹוצצים ּולפיכ ְְְְְִִִִֵֵַָָֻּככלים;
עץ]נסר‚. ועֹודף[- חדׁש, ּתּנּור ּפי על נתּון יוצא]ׁשהּוא -] ְִֵֶֶֶַַָָָ

ּכלים  - הּנסר ּתחת טמאה והיתה טפח, ּבפֹותח צדדיו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמּכל
ׁשּתחּתיו  הּכלים ּכל  - ּגּביו על טמאה טהֹורין; ּגּביו ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשעל
היה  ואם זה. לענין ּככלים אינֹו חדׁש ׁשּתּנּור מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָטהֹורים,

טמא. הּכל ֵַָָָֹיׁשן,
ועֹודף „. יׁשנים, אפּלּו ּתּנּורים, ׁשני ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָנסר

ּתחּתיו  הּטמאה והיתה זה, לתּנּור ּומחּוצה זה לתּנּור ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻמחּוצה
ׁשּתחת  ּכלים אבל טמא; ּבלבד ּביניהם - הּתּנּורים ׁשני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבין
ּכׁשני  הן ׁשהרי טהֹורים; - לּתּנּורים ׁשחּוצה הּקצוֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי
אפּלּו ּתּנּור, ּפי על נתּון ׁשהּוא נסר וכן זה. ּבצד זה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאהלים
הּצדדין, מן לא אבל טפח, ּומּזה טפח מּזה ויֹוצא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיׁשן,

טהֹורין  הּׁשני ׁשּבּצד ּכלים - זה ּבצד .וטמאה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֻ
מרּדע‰. ּכגֹון ּכלי ׁשּנׂשא מחרישה]אדם ּבֹו,[- וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּבהּקפֹו היה אם - הּטמאה על האחד הּכלי צד ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוהאהיל
- ּוׁשליׁש אצּבע רחב אּלא ּברחּבֹו ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹטפח,

את מטּמא זה ּגזרּוהרי מּדבריהם; טמאה לֹו ּומביא הּנֹוׂשא, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
אינֹו אבל טפח. ּברחּבֹו ׁשּיׁש מּׁשּום טפח, ּבהּקפֹו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעל
ׁשּיאהיל  אדם ולׁשאר ׁשּתחּתיו, לכלים הּטמאה את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמביא

טפח. רחב ּבֹו ׁשּיהיה עד - הּטמאה ועל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻעליהם
.Â אּלא ּכקבר; אינן הּמת, ּבהן ׁשּמּניחין עץ ׁשל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָארֹונֹות

והעֹומד  חֹוצץ, טפח, ּגבּה והּמת הארֹון ּכּסּוי ּבין יׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹאם
ארֹונֹות  ׁשרב ּפי על ואף הּתֹורה. מן טהֹור - הארֹון ּגּבי ְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹעל
- טפח חלל ׁשם ׁשאין ויׁש הֹואיל - טפח חלל ּבהם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיׁש

וׁשּיהיה חֹוצצין, ׁשאינן הארֹונֹות ּכל על על ּגזרּו המהּל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבקבר  אֹו ּבמת ּכנֹוגע הארֹון .ּגּבי ְְְֵֵֵֶֶַַָָ

.Ê אם - ּתחּתיה והּטמאה לכתל, מּכתל נתּונה ׁשהיא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻקֹורה
ּבּה ּתחת [ברחבה]יׁש הּטמאה את מביאה - טפח ּפֹותח ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

ּפי  על אף טמאין, ׁשּתחּתיה האדם אֹו הּכלים וכל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלּה;
ּוקצתּה ׁשוה ּכּלּה ממנה]ׁשאין מּפני [חלק מּטפח, ּפחּותה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

טמאה  - טפח ּפֹותח ּבּה אין ואם הּוא. אהל מקצת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּקצתּה
יהיה  ּכּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבֹוקעת

קורה]ּבהּקפּה ׁשהיא [של ּבזמן טפח? ּפֹותח ּבּה ויהיה , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ארּבעה  מרּבעת, ׁשהיא ּובזמן טפחים; ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹֻֻעגּלה,

.טפחים  ְִָ
.Á עגול]סאה מדידה צּדּה[כלי על מּטה [העגול]ׁשהיא ְִִֶַָָָֻ

השמים]ּבאויר תחת ּתחת [- הּטמאה את מביאה אינּה - ְְֲִִֵֶַַַָָָָֻ
ּבקרּוב, ּומחצה טפחים ארּבעה ּבה ּקפּה ׁשּיהיה עד ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּכּלּה,
הּטפח  ויהיה ּומחצה, טפח העליֹון הּצד ּגבּה ׁשּיהיה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכדי
היתה  אם ,לפיכ טפח; הארץ מעל ּגבהֹו מּמּנה טפח ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעל
- ׁשלׁשה ּבהּקפּה והיה טפח, חצי הארץ מעל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּגבֹוהה
לאויר, מּטל ׁשהּוא עגל עּמּוד וכן הּטמאה. את ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמביאה
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אגרות קודש

]תשי"ח-ט?[

שהם  ולפעמים  הנפש,  לבושי  הם  מחדו"מ  אשר  כתוב  שלפעמים  ששאלוהו,  במה   ...

בדוגמת חב"ד חג"ת ונהי"ם או חב"ד ז"א ומלכות.

גילוי  ומעשה  )ז"א(,  המדות  לבוש  דבור  השכל,  לבוש  היא  המחשבה  כי  סתירה,  בזה  אין 

וכח  בדבור,  )בעיקרם(  המדות  במחשבה,  מתגלה  השכל  אחרות,  במלות  או  המלכות.  לבוש 

הגילוי בנפש בעיקרו מתגלה במעשה והרי הלבוש והמלובש מתאחדים, וק"ל.
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¤¤
הּטמאה ‡. את מביא - טפח רּום על מרּבע טפח על ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻֻטפח

טפח  אּלא אהל קרּוי ׁשאין ּתֹורה; ּדין הּטמאה, ּבפני ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻוחֹוצץ
הּמת  מן ּכזית ּכיצד? זה. על יתר אֹו טפח, ּברּום טפח ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָעל
ּבהם, וכּיֹוצא וצּנֹורֹות מחטין ּכגֹון ּכלים ּובצּדֹו לאויר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻמּנח
ּבֹו ׁשּיׁש אהל עליהם האהיל אם - ּבּטמאה נֹוגעין ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻואינן
מביא  זה הרי - טפח הארץ מעל ּגבֹוּה והיה טפח, על ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָטפח
אהל  ּגּבי על אחרים ּכלים היּו ּוטמאין; לּכלים, הּטמאה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻאת
ׁשהאהל  מּפני טהֹורים, הם הרי - טפח על טפח ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹזה
ׁשהאהל  ׁשּכׁשם למד ּת, הּנה הּטמאה. ּובין ּבינם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻחֹוצץ
ּבין  וחֹוצץ לֹו, ׁשחּוצה ּכל מּציל ּכ - ׁשּתחּתיו ּכל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמטּמא
על  הּטמאה היתה אם וכן ּגּביו; ׁשעל ּכלים ּובין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻהּטמאה
ּבפני  חֹוצץ ׁשהאהל טהֹורין, הּכלים - ּתחּתיו וכלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּגּביו,

על הּטמאה  מּטפח ּפחֹות אֹו טפח, מרּום ּפחֹות האהל היה . ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשּבצד  הּכלים - טפחים ּכּמה ּגבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָטפח
ׁשּכנגד  ּכל - זה אהל מן ׁשּלמעלה וכלים טהֹורים. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּטמאה
אהל  ׁשם ואין הּטמאה, על ׁשהאהילּו מּפני טמא; ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהּטמאה,

לחצוץ]לחץ ּגּבי [- על טמאה היתה אם וכן הּטמאה . ּבפני  ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻֻ
ׁשהרי  טמא; הּטמאה, ׁשּכנגד ּכל - ּתחּתיו וכלים זה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאהל
ּבפני  ׁשּיחץ אהל ׁשם ואין עליהם, האהילה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻהּטמאה
חׁשּוב  הּוא ּכנגיעה טפח, מרּום ּפחֹות ׁשּכל - ְְִִֵֶֶַַָָָָָֻהּטמאה

בכלים] הטומאה נגעה טמאה [כאילו ׁשּתחּתיו, וטמאה ,ְְְְֶַָָָֻֻ
טפח]רצּוצה חלל מעליה שאין ּבּמה [- ׁשּבארנּו. ּכמֹו היא, ְְְִֵֶֶַַָ

אבל  ּכלים; אֹו אדם האהל היה ּבׁשּלא אמּורים? ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָֹֹּדברים
הם  ׁשהיּו ּבין - הּטמאה על אהל ׁשּנעׂשּו ּכלים אֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאדם
ׁשאין  ּכלים היּו אפּלּו האהל, עּמּודי ׁשהיּו ּבין אהל, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעצמם
הּטמאה, את מביאין אּלּו הרי - עּקר ּכל טמאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמקּבלין
ּגּבי  על מּנח ׁשהיה לּוח ּכיצד? הּטמאה. ּבפני חֹוצצין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻואינן
ּכלי  אפּלּו ּכלים, ארּבעה ּגּבי על אֹו אדם, ּבני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָארּבעה
צרי ואין טמאה, למינם ׁשאין מּכלים ּבהם וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻאבנים
קנים  ארּבעה אֹו ׁשּפּודין ארּבעה על מּנח היה אם ְְִִִַַַַַָָָָָָָָֻלֹומר,
הּכלים  - ּתחּתיו וכלים טמאה והיתה טפח, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּגבֹוהין
הּטמאה  ּכנגד ׁשּלא אפּלּו ּגּביו, על ּכלים היּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻטמאים.
ּתחּתיו  וכלים הּלּוח, ּגּבי על  טמאה היתה ואם טמאים; -ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ
מּנח  הּלּוח היה אם אבל טמאין. הּלּוח ׁשּתחת ּכלים ּכל -ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
טמאה  והיתה וחּיה, ּבהמה ּגּבי על אֹו אבנים, ארּבע ּגּבי ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֻעל

טהֹורין. ּגּביו ׁשעל הּכלים הרי - ְְֲִִֵֵֶַַַַָָּתחּתיו
ּגּביו·. על טמאה המוזכר]היתה הלוח על ּכל [- הרי - ְְֲֵַַָָָָָֻ

חֹו ׁשהאהל מּפני טהֹורין, ׁשּתחּתיו הּטמאה.הּכלים ּבפני צץ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּבמּדה הּבאים אדמה, ּוכלי אבנים ּוכלי ּגללים [-ּוכלי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָ
ניידים] ואינם סאה מ' ואינם מכילים ּכאהלים, הם הרי -ְְֲִֵֵֵָָֹ

הּטמאה. ּבפני חֹוצצים ּולפיכ ְְְְְִִִִֵֵַָָֻּככלים;
עץ]נסר‚. ועֹודף[- חדׁש, ּתּנּור ּפי על נתּון יוצא]ׁשהּוא -] ְִֵֶֶֶַַָָָ

ּכלים  - הּנסר ּתחת טמאה והיתה טפח, ּבפֹותח צדדיו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמּכל
ׁשּתחּתיו  הּכלים ּכל  - ּגּביו על טמאה טהֹורין; ּגּביו ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשעל
היה  ואם זה. לענין ּככלים אינֹו חדׁש ׁשּתּנּור מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָטהֹורים,

טמא. הּכל ֵַָָָֹיׁשן,
ועֹודף „. יׁשנים, אפּלּו ּתּנּורים, ׁשני ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָנסר

ּתחּתיו  הּטמאה והיתה זה, לתּנּור ּומחּוצה זה לתּנּור ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻמחּוצה
ׁשּתחת  ּכלים אבל טמא; ּבלבד ּביניהם - הּתּנּורים ׁשני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבין
ּכׁשני  הן ׁשהרי טהֹורים; - לּתּנּורים ׁשחּוצה הּקצוֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי
אפּלּו ּתּנּור, ּפי על נתּון ׁשהּוא נסר וכן זה. ּבצד זה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאהלים
הּצדדין, מן לא אבל טפח, ּומּזה טפח מּזה ויֹוצא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיׁשן,

טהֹורין  הּׁשני ׁשּבּצד ּכלים - זה ּבצד .וטמאה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֻ
מרּדע‰. ּכגֹון ּכלי ׁשּנׂשא מחרישה]אדם ּבֹו,[- וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּבהּקפֹו היה אם - הּטמאה על האחד הּכלי צד ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוהאהיל
- ּוׁשליׁש אצּבע רחב אּלא ּברחּבֹו ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹטפח,

את מטּמא זה ּגזרּוהרי מּדבריהם; טמאה לֹו ּומביא הּנֹוׂשא, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
אינֹו אבל טפח. ּברחּבֹו ׁשּיׁש מּׁשּום טפח, ּבהּקפֹו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעל
ׁשּיאהיל  אדם ולׁשאר ׁשּתחּתיו, לכלים הּטמאה את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמביא

טפח. רחב ּבֹו ׁשּיהיה עד - הּטמאה ועל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻעליהם
.Â אּלא ּכקבר; אינן הּמת, ּבהן ׁשּמּניחין עץ ׁשל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָארֹונֹות

והעֹומד  חֹוצץ, טפח, ּגבּה והּמת הארֹון ּכּסּוי ּבין יׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹאם
ארֹונֹות  ׁשרב ּפי על ואף הּתֹורה. מן טהֹור - הארֹון ּגּבי ְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹעל
- טפח חלל ׁשם ׁשאין ויׁש הֹואיל - טפח חלל ּבהם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיׁש

וׁשּיהיה חֹוצצין, ׁשאינן הארֹונֹות ּכל על על ּגזרּו המהּל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבקבר  אֹו ּבמת ּכנֹוגע הארֹון .ּגּבי ְְְֵֵֵֶֶַַָָ

.Ê אם - ּתחּתיה והּטמאה לכתל, מּכתל נתּונה ׁשהיא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻקֹורה
ּבּה ּתחת [ברחבה]יׁש הּטמאה את מביאה - טפח ּפֹותח ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

ּפי  על אף טמאין, ׁשּתחּתיה האדם אֹו הּכלים וכל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלּה;
ּוקצתּה ׁשוה ּכּלּה ממנה]ׁשאין מּפני [חלק מּטפח, ּפחּותה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

טמאה  - טפח ּפֹותח ּבּה אין ואם הּוא. אהל מקצת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּקצתּה
יהיה  ּכּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבֹוקעת

קורה]ּבהּקפּה ׁשהיא [של ּבזמן טפח? ּפֹותח ּבּה ויהיה , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ארּבעה  מרּבעת, ׁשהיא ּובזמן טפחים; ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹֻֻעגּלה,

.טפחים  ְִָ
.Á עגול]סאה מדידה צּדּה[כלי על מּטה [העגול]ׁשהיא ְִִֶַָָָֻ

השמים]ּבאויר תחת ּתחת [- הּטמאה את מביאה אינּה - ְְֲִִֵֶַַַָָָָֻ
ּבקרּוב, ּומחצה טפחים ארּבעה ּבה ּקפּה ׁשּיהיה עד ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּכּלּה,
הּטפח  ויהיה ּומחצה, טפח העליֹון הּצד ּגבּה ׁשּיהיה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכדי
היתה  אם ,לפיכ טפח; הארץ מעל ּגבהֹו מּמּנה טפח ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעל
- ׁשלׁשה ּבהּקפּה והיה טפח, חצי הארץ מעל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּגבֹוהה
לאויר, מּטל ׁשהּוא עגל עּמּוד וכן הּטמאה. את ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמביאה
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ׁשּיהיה  עד ּדפנֹו, ּתחת טמאה מביא אינֹו - הארץ על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּומּנח
עׂשרים  ּבהּקפֹו אין ואם טפחים; וארּבעה עׂשרים הּקף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבֹו
זה  ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה טפחים, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֻוארּבעה
ׁשּסֹומכים  העּקרין על טפחים, וארּבעה עׂשרים ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשהצריכּו
ּבהּקפֹו ׁשּיׁש ׁשּכל הּמׁשּפטים: ּכל ּבחׁשּבֹון חכמים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעליהם
טפח  על טפח וכל טפח; רחב ּבֹו יׁש טפחים, ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשלׁשה
היה  אם ,לפיכ חמׁשין. ּוׁשני טפח ּבאלכסֹונֹו יׁש ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָּברּבּוע,
ּכל  ּתחת נמצא - טפחים וארּבעה עׂשרים העּמּוד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבהּקף
אּלּו ׁשחׁשּבֹונֹות מעט, ויתר מרּבע טפח רּום על טפח ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּדפנֹו

צּורתֹו: היא וזֹו הן; ְְִֵֵָּבקרּוב
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ּכמֹוּכל ‡. אהל, קרּוי - טפח רּום על טפח על טפח ְֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּבין ׁשּבארנּו הּטמאה; את ּומביא הּטמאה, ּבפני וחֹוצץ ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻֻ
ה  ׁשּלא אפּלּו מאליו, ׁשּנעׂשה ּבין להאהיל ּבידי ׁשעׂשהּו יה ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

מים, ׁשחררּוהּו חר אחד ּכיצד? וחֹוצץ. מביא זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאדם
מלחת ׁשאכלּתּו אֹו ׁשרצים, ידי אֹו על 'נאכלה' [הקרקע ְְֲִֶַַַָָ

שבקרקע] ּבהן המלחים ונעׂשה קֹורֹות אֹו אבנים ׁשּצבר אֹו ,ְֲֲִֶֶַַָָָָ
וחֹוצץ. ּומביא אהל, זה הרי - טפח ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹחלל

אבל ·. ּובריא. חזק האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹּבּמה
ּבפני  חֹוצץ ואינֹו הּטמאה את מביא אינֹו - רעּוע ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻאהל
את  מביא סֹופרים, מּדברי אבל הּתֹורה; מן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻהּטמאה,

חֹוצץ  ואינֹו על הּטמאה הּסֹוככים האילנֹות ׂשריגי ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻ
הּגדר  מן הּיֹוצאֹות ואבנים 'סככֹות', הּנקראין והם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהארץ,
יכֹולין  אם - 'ּפרעֹות' הּנקראין והן הארץ, על ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּסֹוככֹות

כובד]לקּבל טיט]מעזיבה[לסבול שכבת והן [- ּבינֹונית, ְְֲִִֵֵֵַַָ
אינן  ואם הּתֹורה; מן וחֹוצצין, מביאין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָעֹומדין
אּלּו הרי - נֹופלין והן אּלא ּבינֹונית, מעזיבה לקּבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָראּויין

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוצצין. ואינן מּדבריהם, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹמביאין
ּבמּדהאּלּו‚. הּבא עץ ּכלי וחֹוצצין: סאה מביאין, [מ' ְְְְְִִִִִֵֵַָָ

נייד] הּבאין שאינו אדמה ּכלי ּגללים, ּכלי אבנים, ּכלי וכן ,ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ
עֹור ּכלי ּופׁשּוטי קיבול]ּבמּדה, בית ללא וסדין [- ויריעה , ְְְְִִִִֵֵָָָ

מצע]ּומּפץ אֹו[- ּובהמֹות אהלים, עׂשּויין ׁשהן ּומחצלת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבין  זֹו ראׁש ׁשּיהיה והּוא, טהֹורֹות; ּבין טמאֹות ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַֹחּיֹות

זֹו, והחֹוטטרגלי ׁשּׁשכן, והעֹוף ּדבּוקֹות; ּכּלן חופר]ויהיּו -] ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָֻ
ׁשאינן  ואכלין הּׁשמׁש, מן להּצילֹו לקטן מקֹום ְְְֳֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשּבלים
החּמה  ּבימֹות הּמתקּימין ירקֹות יּטּמאּו. ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻמכׁשרין

הן: ואּלּו וחֹוצצין; ּומביאין ּכאילנֹות, הן הרי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָוהּגׁשמים
הּסככֹות, וכן יונית. ּודלעת חמֹור, וירקֹות והּקיסֹוס, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָהארּוס,

והּגזּוזטריֹות והּזיזין בכותל]והּפרעֹות, בליטות ,[סוגי ְְְְְְְִִַַַָָ
והּׁשקיפין בהר]והּׁשֹובכֹות, בליטות והּגחירים [- והּסלעין, , ְְְְְְְִִִִִַַַַָָ

הקיר] מן היוצא שיפוע והּׁשננין[- הר], בראש סלע -[שיני ְְִַָ
וחֹוצצין. מביאין אּלּו ְְְִִִֵָּכל

האדם ואּלּו„. חֹוצצין: ולא ּבאין מביאין, ׁשאינן עץ ּוכלי , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ
ניידים]ּבמּדה ּומתטּמאין;[- הּכלים, ּככל ׁשהן מּפני - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשאינן  ּומחצלת ּומּפץ וסדין ויריעה עֹור, ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּופׁשּוטי
ואין  ׁשּפּוע להם ואין ּבלבד, מתּוחין אּלא אהלים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹעׂשּויין
אֹו טמאים ואכלין ׁשּמתּו, וחּיה ּובהמה ּכתלים; ְְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשם
היא  ׁשהרי יד, ׁשל ורחים חֹוצץ; אינֹו טמא ׁשּדבר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻמכׁשרין,

חֹוצצין. ואינן מביאין, אּלּו ּכל אבנים. ּכלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָּבכלל
והּירקֹות ואּלּו‰. הּזרעים חֹוצצין: ולא מביאין, לא ְְְְְְְִִִִֵַַָָֹֹ

וכּפת ׁשּמנינּו; ירקֹות הארּבעה מן חּוץ לּקרקע, [-המחּברין ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
והּדֹולג ערימת] והּמלח; והּגליד, והּכפֹור, והּׁשלג, ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּברד,

למקֹום כאן]מּמקֹום ורגל כאן רגל מּמקֹום [- והּקֹופץ , ְְִִֵַָָָ
הּמּנפנפת וטּלית הּפֹורח, והעֹוף ּוספינה [ברוח]למקֹום, , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

חֹוצצין  ולא מביאין, לא אּלּו ּכל הּמים. ּפני על ׁשטה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשהיא
הּמתקּים. אהל אינֹו ׁשהאהילּו, ּפי על ׁשאף -ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹ

.Â ּכנף קׁשר ּכבׁש להעמידּה, יכֹול ׁשהּוא ּבדבר הּספינה את ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָ
הּטמאה  את מביאה זֹו הרי - ּבאבן .הּטּלית ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֻ

.Ê עץ]נסר גזיר ּתחת [- וטמאה הּמים, ּפני על צף ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ׁשּכבר  טהֹורים; הּׁשני צּדֹו ׁשּתחת הּכלים הרי - האחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָצּדֹו

הּטמאה. את מביאה אינּה הּׁשטה, ׁשהּספינה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבארנּו,
.Áמּסכתאּלּו מביאין: ולא מחצלת]חֹוצצין, ּפרּוסה,[- ְְְְִִִֵֶֶַָֹ

-]וחבילי של והּמׁשּפלֹות[חבלים זבל]מּטה , סלי -], ְְֲִִֵֵַַַָ
היה [רשתות]והּסריגֹות ׁשאם חֹוצצין? הן ּכיצד ׁשּבחּלֹונֹות. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

מאּלּו אחד והיה אחד, ּבבית והּטמאה ּבּתים, ׁשני ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻחּלֹון
הרי  אויר, ּביניהם ׁשּיׁש ּפי על אף - ּוסתמֹו זה ּבחּלֹון ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמתּוח
ׁשּלא  והּוא, הּׁשני; לּבית הּטמאה ּתּכנס ולא חֹוצצין, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻאּלּו

ּב ׁשם ּבעינייהיה אֹו אּלּו, חורי]סריגֹות אֹו[- הּמׁשּפלֹות, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָ
טפח, ּפֹותח ׁשם היה ׁשאם - טפח ּפֹותח לחבל, חבל ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּטמאה, ּבֹו ְְְִִֵֵֶַָָָֻּתּכנס
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ּבפחֹות ‡. מּמּנּו, יֹוצאה ולא לאהל נכנסת טמאה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֻאין

ּבית  ׁשּבין אֹו לבית, ּבית ׁשּבין חּלֹון ּכיצד? טפח. על ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַמּטפח
טמאה  והיתה מרּבע, טפח על טפח ּבֹו יׁש אם - ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻלעלּיה
- טפח ּפֹותח ּבחּלֹון אין טמא; הּׁשני הּבית - מהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבאחד

הּׁשני  לאהל נכנסת ולא מּמּנּו, יֹוצאה הּטמאה ּבּמה אין . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
אבל  לתׁשמיׁש; האדם אֹותֹו ׁשעׂשה ּבחּלֹון אמּורים? ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָּדברים
- האֹור מּמּנּו ׁשּיּכנס ּכדי לאֹורה, האדם ׁשעׂשהּו ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָחּלֹון

ּכפּונדיֹון מטבע]ׁשעּורֹו ּכיצד?[- מּמּנּו. יֹוצאה והּטמאה , ְְְְְְִִֵֶַַָָֻ
מאֹור, ׁשל זה לחּלֹון ונסמ אדם ּובא ּבּבית, טמאה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻהיתה
- הּכתל ּבצד אהל עליו ׁשהאהיל אֹו ּכלי, ּבֹו ׁשהּניח ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאֹו
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eðøàaL Bîk ,úãøBéå15dôwäa äéäé änk | .[dxew ly]da äéäéå , §¤¤§¤¥©§©¨¦§¤§¤¥¨§¦§¤¨
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úB÷øé | .eànhé àlL éãk ïéøLëî ïðéàL ïéìëàå ,LîMä©¤¤¨¢¨¦¤¥¨ª§¨¦§¥¤Ÿ¦©§§¨
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אין ואם ודופק גולל על ולא קבר על
מפני הוא מת של גופו טפח חלל בה

ועולה. בוקעת שהיא

ã"áàøä úâùä

äàîåèä . . êëéôìזה אם ק"ל א"א
אויר היאך הוא אויר שאמרו הגבהות
לא והתוספתא טפח לרום מצטרף
אם אלא הארץ מעל גבוהה אמרה
הגבהות ואולי טפח חצי גבוהה היתה
מתחתיה עבה שהיתה אלא אויר אינו
הוא מבפנים ההיקף כשמחשב א"נ
שיהא צריך דק דפנה וכשהסאה מחשב
אבל ומחצה טפחים ד' מבפנים ההיקף
בהיקף לה די טפח חצי עבה דפנה אם
דרואין מרישא ושמעינן טפחים שלשה
לחשבו מלא הוא כאילו סאה של חללה
את להביא טפח וברוחב טפח ברום
שאמרתי מה וכל כולה תחת הטומאה
הדופן בעובי שהוא טפח חצי בגבוהה
שסובר למי אלא אמרתי לא באויר ולא
טפח ועובי טפח על טפח דבעינן
שאינו למי אבל הטומאה את להביא
באויר גבוהה אפילו טפח עובי מצריך

עיקר. וזה קאמר

èòî . . êëéôìזה הועיל מה א"א
הצהיר ולא האיר ולא בצורותיו האיש
טפחים וארבעה לעשרים צורך מה
הפרש ומה הסאה מן דברו שנה ולמה
זה פירש לא גם לעמוד סאה בין
הוא ואם זקוף או שוכב הוא אם העמוד
זה אפרש עתה אטום, גולם או חלול
שאמר מוכיח שהלשון שוכב העמוד
היקפו אומר יוסי רבי ובתוספתא מוטל
טפחים כ"ה לך שאין וחמשה עשרים
ש"מ וכו' טפח בו אוכל הקרקע שאין
יש ואם עסקינן ובחלול עסקינן בשוכב
ח' ברחבו הרי טפחים כ"ד בהיקפו
מרובעים ששה שהם עגולים טפחים
מכאן טפח לדפנות טפחים שני טול
טפחים ד' חלל נשארו מכאן וטפח
בתוספתא ומפרש אהל והם מרובעים
פי' אוהלים בשיפועי נידון שלו והצר
בעיגולו מתקצר שהוא שבו צר המקום
אהל נעשה חלל טפחים ד' בו שיש וכיון
היה לא אם אבל שיפוע לו ונותנים
שיפועי דתנן שיפוע לו נותנין אין אהל
עומדת הטומאה וזו כאוהלים אהלים
צר מקום שהוא עמוד של אמצעית תחת
אותו נחשב לא ואם הארץ ובין בינו שלו
רצוצה הטומאה הרי אהל לשיפוע הצר

אם לי דקשיא אלא לדפנות. הולכת ואינה ועולה בוקעת והיא עמוד של הצר תחת
הטומאה את מביא העליון והצד חלול שהוא האדם מן מ"ש הוא חלול העמוד זה
טפחים שמונה עבה וכשהוא אטום שהוא נראה ולפיכך טפחים ח' בעביו שאין אע"פ
אהל העליון הצד ונעשה מכותליו חוץ טפחים ארבעה חקוק הוא כאילו אותו רואין
מכאן פחות היה ואם אהל בשיפוע נדון שלו והצר דפנו תחת הטומאה את ומביא
בשיפוע נדון שלו הצר ויהיה כאהל שידון העליון דופן שם ואין כחקוק אותו רואין אין
עד וכשעלה העליון דופן לה ויש חלולה שהיא מפני כן אינו הסאה ענין אבל אהל
מן עלה כבר מחללה אצבעות ושלש אצבע שהוא דפנה עובי בין אצבעות ארבע
בכך אין עקום שהוא ואע"פ העליון הדופן מן טפח אהל עליו ויש טפח הקרקע
חלול שהוא אדם לך קשיא ודקא בחלול לעולם העמוד בענין לומר נוכל ועוד כלום
שאינו דדבר טומאה מקבל שאינו לדבר טומאה המקבל דבר בין הפרש שיש אפשר
את חוצץ הוא לעולם טפח העליון צד לו ויש חלול שהוא אע"פ טומאה מקבל
חרס של שהיא לומר אנו וסבורים כוורת לדבר וסימן בזה טעם למבין ויש הטומאה

טומאה. מקבל שאינו כדבר לה דהויא מגבה מטמאה שאינה

ã"áàøä úâùä

úéðåðéá . . íàå'דאמרי מאי ק"ל א"א
הגדר מן היוצאות פרעות בתוספתא
כאילו אותן רואין הגדר ע"ג נתונות היו
רואין התרפו עליהן כבושות אבנים
שנינו ועוד מתכת של הן כאילו אותן
העוף וחוצצין מביאין יש פרק במשנה
שום מקבל מי ועוף וחוצץ מביא ששכן
מעזיבה מקבל אמרו לא אלא מעזיבה,
זו מובדלות שהן ופרעות בסככות אלא
היא וזו ביניהם אויר מעט ויש מזו
לקבל שיכולים ואפילו שבהן הגריעות
לא מדבריהם אלא אינם מעזיבה
דבוקות שהן ובזמן לחצוץ ולא להביא
התורה מן וחוצצין מביאין התרפו אפילו
תמצא מקדש ביאת על עליהן וחייבין
ובסיפרא. דאהלות בתוספתא זה כל

øåò éìë éèåùôåסקורטיא היא א"א
וקטבליא.
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:deey . . t"r`חולק ובשו"ע
שע"א סי' ביו"ד לשונו (מסתימת

ד). סעי'

zn z`neh zekld - ixyz '` ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּנעׂשה  וחּלֹון לֹו; יֹוצאה ׁשהּטמאה ׁשּבאהל, ּכל ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנטמא
לּׁשמׁש. הּוא ּגלּוי אּלא ּתקרה עליו ׁשאין הּוא ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָלאֹורה,

אֹו·. מים ׁשחררּוהּו ּכגֹון - אדם ּבידי ׁשּלא הּנעׂשה ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹחּלֹון
מלחת ׁשאכלּתּו אֹו המלחים]ׁשרצים, ידי על מאליו ,['נאכל' ְְֲִֶַַַָָ

ּפקּוק חּלֹון ׁשהיה ּבֹו[בפקק]אֹו ׁשהיתה אֹו הּפקק, ונּטל ְְְִֶֶַַַָָָָָָ
אגרֹו מלא ׁשעּורֹו - ונׁשּברה ׁשל זכּוכית ּגדֹול ּכראׁש והּוא ף, ְְְְְְְְִִִֶֶָָֹֹ

לתׁשמיׁש, עליו חׁשב אם אבל עליו. חׁשב ׁשּלא והּוא, ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָֹאדם;
- ּבפּונדיֹון ׁשעּורֹו למאֹור, עליו חׁשב טפח; ּבפֹותח ְְְְְִִֵֶַַַָָָָׁשעּורֹו

ּכמעׂשה. ּכאן ְֲֲֶֶַַַָָָׁשהּמחׁשבה
ׁשּלא ‚. מּפני לגמרֹו, הסּפיק ולא לסתמֹו, ׁשהתחיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹמאֹור

ׁשּבת  לילי ׁשחׁשכה אֹו חברֹו, ׁשּקראֹו אֹו טיט, לֹו ,היה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
רחב  על אצּבעים רּום מּמּנּו נׁשאר אם - מעט מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹונׁשאר
ּכסתּום. הּוא הרי מּכאן, ּפחֹות הּטמאה; את מביא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֻהּגּודל,

ׂשבכה„. ּבּה והיה לאֹורה, העׂשּוי ּגדֹול רשת]חּלֹון -] ְְְֶַָָָָָָָָ
מביא  ּכפּונדיֹון, מּמּנה אחד ּבמקֹום יׁש אם - ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכּיֹוצא
ּדּקין, הּׂשבכה נקבי היּו הּטמאה; את ּומֹוציא הּטמאה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת
חּלֹון  וכן ּכסתּומה. זֹו הרי - ּכפּונדיֹון מהן ּבאחד ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָואין

ּורפפֹות סבכֹות ּובּה לתׁשמיׁש, מנסרים]העׂשּויה רשתות -] ְְְְֲִַָָָָָ
ּומֹוציא; מביא מרּבע, טפח על טפח אחד ּבמקֹום יׁש אם -ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּכסתּומה. היא הרי לאו, ְְֲִִִֵָָואם
ׁשאינּה‰. מּפני ּכפּונדיֹון, ׁשעּורּה לאויר, ּגלּויה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָחּלֹון

ׁשאמרנּו ּכמֹו לאֹורה, אּלא לּה,עׂשּויה חּוצה ּבית ּבנה . ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָ
- ּבּתים ׁשני ּבין היא והרי ּתקרה, ּתחת זֹו חּלֹון ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָונעׂשת

החּלֹון ּבאמצע הּתקרה את נתן טפח. ּבפֹותח [חלקו ׁשעּורּה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
הּתחּתֹון-] החלון]- ּבפֹותח [של ׁשעּורֹו הּתקרה, ׁשּתחת ְְְִִֵֶַַַַַַָ

מּפני  ּבפּונדיֹון, ׁשעּורֹו הּתקרה, מן ׁשּלמעלה ועליֹון ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָטפח;
לאויר. ּגלּוי ֲִֶָָׁשהּוא

.Âהחרׁש ּבּה ׁשּׁשּיר אֹו ׁשּבּדלת, נגר]החר ּפתּוח [- מקֹום ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מרקּה ולא הּדלת את ׁשהגיף אֹו מּלמּטה, אֹו [-מלמעלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

למשקוף] ׁשּסגר הידקה אֹו הּדלתֹות, ׁשּתי ּבין אויר ונׁשאר ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ
- ּכאגרֹוף הּפתּוח היה אם אּלּו, ּבכל - הרּוח ּופתחֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדלת
היה  ואם זה; ּפתּוח ּבמקֹום לֹו ונכנסת מּמּנּו יֹוצאה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻהּטמאה

ּכסתּום.ּפחֹות הּוא הרי מּכאגרֹוף, ְְְֲִֵֶָָ
.Êאֹו ּגדֹול, מסמר אֹו קנה, ּבֹו להּניח ּכדי ּבכתל, חר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהעֹוׂשה

זה  הרי - חברֹו עם לדּבר אֹו והּׁשבים, העֹוברים מּמּנּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלראֹות
טפח  ּבפֹותח וׁשעּורּה לתׁשמיׁש, העׂשּויה .ּכחּלֹון ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ה'תשע"ג  תשרי א' שני יום

טו  ¤¤ּפרק
ּבּהחּלֹון ‡. ׁשּנׁשאר עד סתמּה אֹו ּכּלּה, ׁשּסתמּה ּתׁשמיׁש ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

הרי  סתם, הּטמאה ּבפני החֹוצץ ּבדבר אם - מּטפח ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּפחֹות
,לפיכ לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ׁשאין ּדבר ׁשּיהיה והּוא, חֹוצץ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה

מכׁשרין ׁשאינן ּבאכלין מעטֹו אֹו החּלֹון סתם [לקבל אם ְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
טמאה,טומאה] מקּבלין ׁשאין ּפי על ׁשאף חֹוצצין; אינן ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

טה  הן אּלּווהרי הרי סרּוחין, היּו לפּנֹותן. ּדעּתֹו - ֹורין ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָ
חֹוצץ, אינֹו - סרּוח וׁשאינֹו חֹוצץ; סרּוח, ּתבן וכן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָחֹוצצין.

החּלֹון, את וסתמה ׁשּגדלה ּתבּואה לפּנֹותֹו. ׁשּדעּתֹו ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּפני
ׁשּמא  לפּנֹותּה, ׁשּדעּתֹו לפי חֹוצצת; אינּה - מעטּתּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָאֹו

תזיק]ּתפסיד עּקרּה[- היה שורשה]הּכתל. מן [- רחֹוק ְִִִֶַַָָָָָֹ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן חֹוצץ. זה הרי - וסתם ראׁשּה ונטה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהּכתל,

ֶָּבזה.
ּגרֹוגרֹותחבית ·. מלאה מיובשות]ׁשהיא תאנים סרּוחין,[- ְְְִִִֵֶָָָ

ּופי  ּבחּלֹון ּומּנחת לאכילה, ראּויין ולא מכׁשרין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻׁשאינן
ׁשהיא  קּפה וכן טמאה, החבית ׁשהרי הּטמאה, ּכלּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻהחבית

ּתבן ולא מלאה לטיט ולא ּבהמה למאכל ראּוי ׁשאינֹו סרּוח ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לעמד  והּתבן הּגרֹוגרֹות יכֹולין אם - ּבחּלֹון ּומּנחת ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָֹֻלהּסקה,

עצמן אּלּו[בחלון]ּבפני הרי - ּבֹו ׁשהן הּכלי ּכׁשּיּנטל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשאינם  הּמרים עׂשבים חֹוצצין. אינן לאו, ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָחֹוצצין;

ּומטלנּיֹות לבהמה; מטליות]ראּויין על [- ׁשלׁש ּבהן ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
לקּנח  אפּלּו ראּויין יהיּו ׁשּלא ּכדי וקׁשין מטּנפין ׁשהיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻׁשלׁש,
טמאה  ּבבהמה המדלּדלין והּבׂשר והאבר הּׂשריטה; מן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהּדם
ּוקׁשּורה  לגֹוי, להּמכר ראּויה ׁשאינּה ּכחּוׁשה ׁשּתהיה והּוא -ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ׁשּי והּוא - ּבחּלֹון ׁשּׁשכן טמא ועֹוף ּתברח; ׁשּלא היה ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּכפּות  וגֹוי ּבֹו; לׂשחק לּתינֹוק אפּלּו ראּוי אינֹו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָמׂשרט,
ׁשמֹונה  ּובן להּתירֹו; יכֹול אחר ׁשאין ,הּמל מאסּורי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא

הריון] והּמלח [חודשי לטלטלֹו; אסּור ׁשהרי הּׁשּבת, ְְְְְֲֵֶֶַַַַַָָּביֹום
לעבֹודה  ולא לאכילה לא ראּוי ׁשאינֹו ּבקֹוצים, המערב ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹהּמר

עורות] עיבוד ׁשּלא [- ּכדי החרׂש על מּנח ׁשּיהיה והּוא, -ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹֻ
מקּבלין  אינן ׁשהרי ּבחּלֹון, ממעטין אּלּו ּכל - הּכתל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹיּזיק
וכן  למלאכה. ראּויין ׁשאינן מּפני לפּנֹותן ּדעּתֹו ואין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻטמאה,
ׁשם  ׁשּתהיה ּגמר אם - ּבחּלֹון מּנח ׁשהיה ׁשּבלה ּתֹורה ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻספר
והּכפֹור  והּברד הּׁשלג אבל ּבחּלֹון. ממעט זה הרי ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּגניזתֹו,
ראּויין  הן ׁשהרי - ּבחּלֹון ממעטין אינן והּמים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָוהּגליד

טמאה.[לשימוש] ּומקּבלין ,ְְְִַָֻ
ּבפחֹות ‚. אֹו הּמת, מּבׂשר מּכזית ּבפחֹות הּטפח את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמעט

הּמת, מן מּכׂשעֹורה ּפחֹות ּבעצם אֹו הּנבלה, מּבׂשר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּכזית
אּלּו ׁשּכל חֹוצצין; אּלּו הרי - הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ּבפחֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
וכן  לפּנֹותן. ּדעּתֹו אין לפיכ אצלֹו, חׁשּובין ואינן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָטהֹורין,
אצלֹו, חׁשּובין אינם - מכׁשרין ׁשאינן אכלין מּכביצה ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻּפחֹות

הּטפח  את ממעטין ּולפיכ לפּנֹותן, ּדעּתֹו .ואין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ
ּבכלי„. החּלֹון חֹוצץ;סתם זה הרי - לחּוץ ּפיו והיה חרׂש, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכלי  להיֹות וצרי טהֹור. הּוא והרי מּגּבֹו, מּטּמא ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָלפי
ּבֹו להּקיז אפּלּו ראּוי יהיה ׁשּלא עד ונקּוב, מאּוס  זה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹחרׂש

לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי - ְְְְִֵֶֶַַָֹּדם
רבע‰. אֹו מת, ּבּבית ּבהן [הקב]היה וכּיֹוצא עצמֹות, ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבעצם  זה ּבית ׁשל החּלֹון ּומעט ּבאהל, המטּמאֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמעצמֹות
לעצמֹות. מצטרף ׁשהעצם מעּוט; אינֹו - מּכׂשעֹורה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּפחֹות
החּלֹון  ּומעט הּמת, מּבׂשר ּכזית אֹו מת, ׁשם היה אם ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָוכן
מצטרף  ׁשהּבׂשר מעּוט; אינֹו - הּמת מּבׂשר מּכזית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבפחֹות

ידי על ממעט מּכׂשעֹורה ּפחֹות עצם אבל ה]לּבׂשר. את -] ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
עצמֹות  רבע ידי על ממעט ּבׂשר מּכזית ּופחֹות ּבׂשר, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹּכזית

וערב ּבׁשתי הּטפח את מעט ּבהן. חוטים]וכּיֹוצא המנּגעין,[- ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ּבגּוׁש אינֹו[אדמה]אֹו טמא ׁשּדבר מעּוט; אינֹו - הּפרס מּבית ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ
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הּנעׂשה  וחּלֹון לֹו; יֹוצאה ׁשהּטמאה ׁשּבאהל, ּכל ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנטמא
לּׁשמׁש. הּוא ּגלּוי אּלא ּתקרה עליו ׁשאין הּוא ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָלאֹורה,

אֹו·. מים ׁשחררּוהּו ּכגֹון - אדם ּבידי ׁשּלא הּנעׂשה ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹחּלֹון
מלחת ׁשאכלּתּו אֹו המלחים]ׁשרצים, ידי על מאליו ,['נאכל' ְְֲִֶַַַָָ

ּפקּוק חּלֹון ׁשהיה ּבֹו[בפקק]אֹו ׁשהיתה אֹו הּפקק, ונּטל ְְְִֶֶַַַָָָָָָ
אגרֹו מלא ׁשעּורֹו - ונׁשּברה ׁשל זכּוכית ּגדֹול ּכראׁש והּוא ף, ְְְְְְְְִִִֶֶָָֹֹ

לתׁשמיׁש, עליו חׁשב אם אבל עליו. חׁשב ׁשּלא והּוא, ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָֹאדם;
- ּבפּונדיֹון ׁשעּורֹו למאֹור, עליו חׁשב טפח; ּבפֹותח ְְְְְִִֵֶַַַָָָָׁשעּורֹו

ּכמעׂשה. ּכאן ְֲֲֶֶַַַָָָׁשהּמחׁשבה
ׁשּלא ‚. מּפני לגמרֹו, הסּפיק ולא לסתמֹו, ׁשהתחיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹמאֹור

ׁשּבת  לילי ׁשחׁשכה אֹו חברֹו, ׁשּקראֹו אֹו טיט, לֹו ,היה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
רחב  על אצּבעים רּום מּמּנּו נׁשאר אם - מעט מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹונׁשאר
ּכסתּום. הּוא הרי מּכאן, ּפחֹות הּטמאה; את מביא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֻהּגּודל,

ׂשבכה„. ּבּה והיה לאֹורה, העׂשּוי ּגדֹול רשת]חּלֹון -] ְְְֶַָָָָָָָָ
מביא  ּכפּונדיֹון, מּמּנה אחד ּבמקֹום יׁש אם - ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכּיֹוצא
ּדּקין, הּׂשבכה נקבי היּו הּטמאה; את ּומֹוציא הּטמאה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת
חּלֹון  וכן ּכסתּומה. זֹו הרי - ּכפּונדיֹון מהן ּבאחד ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָואין

ּורפפֹות סבכֹות ּובּה לתׁשמיׁש, מנסרים]העׂשּויה רשתות -] ְְְְֲִַָָָָָ
ּומֹוציא; מביא מרּבע, טפח על טפח אחד ּבמקֹום יׁש אם -ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּכסתּומה. היא הרי לאו, ְְֲִִִֵָָואם
ׁשאינּה‰. מּפני ּכפּונדיֹון, ׁשעּורּה לאויר, ּגלּויה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָחּלֹון

ׁשאמרנּו ּכמֹו לאֹורה, אּלא לּה,עׂשּויה חּוצה ּבית ּבנה . ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָ
- ּבּתים ׁשני ּבין היא והרי ּתקרה, ּתחת זֹו חּלֹון ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָונעׂשת

החּלֹון ּבאמצע הּתקרה את נתן טפח. ּבפֹותח [חלקו ׁשעּורּה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
הּתחּתֹון-] החלון]- ּבפֹותח [של ׁשעּורֹו הּתקרה, ׁשּתחת ְְְִִֵֶַַַַַַָ

מּפני  ּבפּונדיֹון, ׁשעּורֹו הּתקרה, מן ׁשּלמעלה ועליֹון ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָטפח;
לאויר. ּגלּוי ֲִֶָָׁשהּוא

.Âהחרׁש ּבּה ׁשּׁשּיר אֹו ׁשּבּדלת, נגר]החר ּפתּוח [- מקֹום ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מרקּה ולא הּדלת את ׁשהגיף אֹו מּלמּטה, אֹו [-מלמעלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

למשקוף] ׁשּסגר הידקה אֹו הּדלתֹות, ׁשּתי ּבין אויר ונׁשאר ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ
- ּכאגרֹוף הּפתּוח היה אם אּלּו, ּבכל - הרּוח ּופתחֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדלת
היה  ואם זה; ּפתּוח ּבמקֹום לֹו ונכנסת מּמּנּו יֹוצאה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻהּטמאה

ּכסתּום.ּפחֹות הּוא הרי מּכאגרֹוף, ְְְֲִֵֶָָ
.Êאֹו ּגדֹול, מסמר אֹו קנה, ּבֹו להּניח ּכדי ּבכתל, חר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהעֹוׂשה

זה  הרי - חברֹו עם לדּבר אֹו והּׁשבים, העֹוברים מּמּנּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלראֹות
טפח  ּבפֹותח וׁשעּורּה לתׁשמיׁש, העׂשּויה .ּכחּלֹון ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ה'תשע"ג  תשרי א' שני יום

טו  ¤¤ּפרק
ּבּהחּלֹון ‡. ׁשּנׁשאר עד סתמּה אֹו ּכּלּה, ׁשּסתמּה ּתׁשמיׁש ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

הרי  סתם, הּטמאה ּבפני החֹוצץ ּבדבר אם - מּטפח ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּפחֹות
,לפיכ לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ׁשאין ּדבר ׁשּיהיה והּוא, חֹוצץ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה

מכׁשרין ׁשאינן ּבאכלין מעטֹו אֹו החּלֹון סתם [לקבל אם ְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
טמאה,טומאה] מקּבלין ׁשאין ּפי על ׁשאף חֹוצצין; אינן ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

טה  הן אּלּווהרי הרי סרּוחין, היּו לפּנֹותן. ּדעּתֹו - ֹורין ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָ
חֹוצץ, אינֹו - סרּוח וׁשאינֹו חֹוצץ; סרּוח, ּתבן וכן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָחֹוצצין.

החּלֹון, את וסתמה ׁשּגדלה ּתבּואה לפּנֹותֹו. ׁשּדעּתֹו ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּפני
ׁשּמא  לפּנֹותּה, ׁשּדעּתֹו לפי חֹוצצת; אינּה - מעטּתּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָאֹו

תזיק]ּתפסיד עּקרּה[- היה שורשה]הּכתל. מן [- רחֹוק ְִִִֶַַָָָָָֹ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן חֹוצץ. זה הרי - וסתם ראׁשּה ונטה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהּכתל,

ֶָּבזה.
ּגרֹוגרֹותחבית ·. מלאה מיובשות]ׁשהיא תאנים סרּוחין,[- ְְְִִִֵֶָָָ

ּופי  ּבחּלֹון ּומּנחת לאכילה, ראּויין ולא מכׁשרין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻׁשאינן
ׁשהיא  קּפה וכן טמאה, החבית ׁשהרי הּטמאה, ּכלּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻהחבית

ּתבן ולא מלאה לטיט ולא ּבהמה למאכל ראּוי ׁשאינֹו סרּוח ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לעמד  והּתבן הּגרֹוגרֹות יכֹולין אם - ּבחּלֹון ּומּנחת ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָֹֻלהּסקה,

עצמן אּלּו[בחלון]ּבפני הרי - ּבֹו ׁשהן הּכלי ּכׁשּיּנטל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשאינם  הּמרים עׂשבים חֹוצצין. אינן לאו, ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָחֹוצצין;

ּומטלנּיֹות לבהמה; מטליות]ראּויין על [- ׁשלׁש ּבהן ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
לקּנח  אפּלּו ראּויין יהיּו ׁשּלא ּכדי וקׁשין מטּנפין ׁשהיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻׁשלׁש,
טמאה  ּבבהמה המדלּדלין והּבׂשר והאבר הּׂשריטה; מן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהּדם
ּוקׁשּורה  לגֹוי, להּמכר ראּויה ׁשאינּה ּכחּוׁשה ׁשּתהיה והּוא -ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ׁשּי והּוא - ּבחּלֹון ׁשּׁשכן טמא ועֹוף ּתברח; ׁשּלא היה ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּכפּות  וגֹוי ּבֹו; לׂשחק לּתינֹוק אפּלּו ראּוי אינֹו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָמׂשרט,
ׁשמֹונה  ּובן להּתירֹו; יכֹול אחר ׁשאין ,הּמל מאסּורי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא

הריון] והּמלח [חודשי לטלטלֹו; אסּור ׁשהרי הּׁשּבת, ְְְְְֲֵֶֶַַַַַָָּביֹום
לעבֹודה  ולא לאכילה לא ראּוי ׁשאינֹו ּבקֹוצים, המערב ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹהּמר

עורות] עיבוד ׁשּלא [- ּכדי החרׂש על מּנח ׁשּיהיה והּוא, -ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹֻ
מקּבלין  אינן ׁשהרי ּבחּלֹון, ממעטין אּלּו ּכל - הּכתל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹיּזיק
וכן  למלאכה. ראּויין ׁשאינן מּפני לפּנֹותן ּדעּתֹו ואין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻטמאה,
ׁשם  ׁשּתהיה ּגמר אם - ּבחּלֹון מּנח ׁשהיה ׁשּבלה ּתֹורה ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻספר
והּכפֹור  והּברד הּׁשלג אבל ּבחּלֹון. ממעט זה הרי ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּגניזתֹו,
ראּויין  הן ׁשהרי - ּבחּלֹון ממעטין אינן והּמים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָוהּגליד

טמאה.[לשימוש] ּומקּבלין ,ְְְִַָֻ
ּבפחֹות ‚. אֹו הּמת, מּבׂשר מּכזית ּבפחֹות הּטפח את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמעט

הּמת, מן מּכׂשעֹורה ּפחֹות ּבעצם אֹו הּנבלה, מּבׂשר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּכזית
אּלּו ׁשּכל חֹוצצין; אּלּו הרי - הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ּבפחֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
וכן  לפּנֹותן. ּדעּתֹו אין לפיכ אצלֹו, חׁשּובין ואינן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָטהֹורין,
אצלֹו, חׁשּובין אינם - מכׁשרין ׁשאינן אכלין מּכביצה ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻּפחֹות

הּטפח  את ממעטין ּולפיכ לפּנֹותן, ּדעּתֹו .ואין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ
ּבכלי„. החּלֹון חֹוצץ;סתם זה הרי - לחּוץ ּפיו והיה חרׂש, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכלי  להיֹות וצרי טהֹור. הּוא והרי מּגּבֹו, מּטּמא ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָלפי
ּבֹו להּקיז אפּלּו ראּוי יהיה ׁשּלא עד ונקּוב, מאּוס  זה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹחרׂש

לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי - ְְְְִֵֶֶַַָֹּדם
רבע‰. אֹו מת, ּבּבית ּבהן [הקב]היה וכּיֹוצא עצמֹות, ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבעצם  זה ּבית ׁשל החּלֹון ּומעט ּבאהל, המטּמאֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמעצמֹות
לעצמֹות. מצטרף ׁשהעצם מעּוט; אינֹו - מּכׂשעֹורה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּפחֹות
החּלֹון  ּומעט הּמת, מּבׂשר ּכזית אֹו מת, ׁשם היה אם ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָוכן
מצטרף  ׁשהּבׂשר מעּוט; אינֹו - הּמת מּבׂשר מּכזית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבפחֹות

ידי על ממעט מּכׂשעֹורה ּפחֹות עצם אבל ה]לּבׂשר. את -] ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
עצמֹות  רבע ידי על ממעט ּבׂשר מּכזית ּופחֹות ּבׂשר, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹּכזית

וערב ּבׁשתי הּטפח את מעט ּבהן. חוטים]וכּיֹוצא המנּגעין,[- ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ּבגּוׁש אינֹו[אדמה]אֹו טמא ׁשּדבר מעּוט; אינֹו - הּפרס מּבית ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ
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טהֹורה, זֹו הרי - הּפרס ּבית מעפר לבנה עׂשה ְְְֲֲֵֵֵֵֵַַָָָָָחֹוצץ.
ּכברּיתֹו ּגּוׁש אּלא אמרּו ׁשּלא כגולמו]ּוממעטת; נסּתם [- . ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

מּמׁש ּבּה היה אם - עּכביׁש ּבקּורי נתמעט אֹו חוזק]הּטפח -], ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
חֹוצצת. אינּה מּמׁש, ּבּה אין ואם חֹוצצת; זֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהרי 

טז  ¤¤ּפרק
ּפֹותח ארּבה ‡. ּבּה ׁשּיׁש ּבין הּבית, ּתקרת ּבאמצע ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

ּתקרת  ּתחת טמאה והיתה טפח, ּפֹותח ּבּה ׁשאין ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻטפח
ּוׁשאר  לאויר; ּגל ּוי הּוא ׁשהרי טהֹור, ארּבה ּכנגד - ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהּבית

ּכל  ּבלבד, ארּבה ּכנגד הּטמאה היתה טמא. הּבית הּבית ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
ּתחת  ּומקצתּה הּתקרה, ּתחת הּטמאה מקצת היתה ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָֻטהֹור.
טמא, ּכּלֹו הּבית - טפח ּפֹותח ּבארּבה היה אם - ֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻארּבה
- טפח ּפֹותח ּבּה אין טמא. [הּטמאה] (הארּבה) ּכל ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּוכנגד
הּתקרה  ּתחת ּכּׁשעּור ויּמצא ׁשּתחלק, ּכדי ּבּטמאה יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻאם
טמא, הּבית - לאו ואם טמא; הּכל - הארּבה ּתחת ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֻוכּׁשעּור

טהֹור  הארּבה אדם ּוכנגד ונתן טפח, ּפֹותח ּבארּבה היה . ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ
ּובין  אחד; אהל הּכל נעׂשה - הארּבה על מלמעלה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻרגלֹו
ּבלבד  הארּבה ּתחת אֹו ּבלבד, הּתקרה ּתחת הּטמאה ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻׁשהיתה
מּפני  טמא, הּטמאה את ׁשערב והאדם טמא; הּכל -ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
והיתה  טפח, ּפֹותח ּבארּבה אין הּטמאה. על אהל ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻׁשּנעׂשה
טהֹור; מלמעלה רגלֹו ׁשּנתן זה - הּתקרה ּתחת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּטמאה
ּתחת  הּטמאה היתה מּטפח. ּבפחֹות לֹו יֹוצאת טמאה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשאין
האהיל  ׁשהרי טמא, - רגלֹו את קדמה טמאה אם - ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהארּבה
ׁשהרי  טהֹור, - הּטמאה את קדמה רגלֹו ואם הּטמאה; ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻעל

לֹו. יֹוצאת טמאה ואין האהל, מקצת ְְְְִֵֵֶַָָָֹֻרגלֹו
ארּבה היה ·. ּגּבי על והאהיל העֹורב, ּבפי הּמת מן ּכזית ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

ּפֹותח  ּבּה ׁשאין ּפי על אף - הארּבה ּבאויר ּכזית ׁשּנמצא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻעד
טמא  הּבית .טפח, ִֵֶַַַָ

וארּבה ּבית,‚. ּגּביו, על ועלּיה הּבית ּתקרת ּבאמצע וארּבה ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָֻֻ
ּבין  מּזֹו, למעלה זֹו מכּונֹות והארּבֹות העלּיה, ּתקרת ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻֻּבאמצע
טפח, ּפֹותח ּבהן ׁשאין ּבין טפח ּפֹותח ּבארּבֹות ֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּיׁש

ּבּבית  ּכנגד וטמאה טמאה היתה טהֹור; הארּבֹות ּכנגד - ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻֻ
טפח, ּפֹותח ּבארּבֹות היה טהֹור. הּבית הרי - ֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֻֻארּבֹות

ּדבר וה  ונתן ארּבֹות, ּכנגד ּבין הּבית ּתקרת ּתחת ּבין ּטמאה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻֻ
למעלה  ּבין הּבית מארּבת למעלה ּבין טמאה, מקּבל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻֻׁשהּוא
ּדבר  נתן חֹוצץ. טמא ּדבר ׁשאין טמא; הּכל - עלּיה ֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻמארּבת
והעלּיה  טמא, הּבית - הּבית ארּבת על טמאה מקּבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻֻׁשאינֹו
טמאים, והעלּיה הּבית - העלּיה ארּבת על נתנֹו ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻטהֹורה;
טפח, ּפֹותח ּבארּבֹות אין טהֹור. ולּׁשמים מלמעלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּוכנגדֹו
טמאה  המקּבל ּדבר ּבין ונתן הּבית, ּתקרת ּתחת ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָֻֻוהּטמאה
על  ּבין הּבית ארּבת על ּבין טמאה, מקּבל ׁשאין ּדבר ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻֻּובין
יֹוצאת  טמאה ׁשאין הּבית; אּלא טמא אין - העלּיה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻארּבת

מּטפח. ּבפחֹות ונתן לעלּיה ארּבֹות, ּכנגד הּטמאה היתה ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻ
הּבית  - למּטן ּבין למעלן ּבין טמאה מקּבל ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּדבר
ׁשאינֹו ּדבר נתן הּטמאה. את ערב ׁשהרי טמאין, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻוהעלּיה
הּבית. אּלא טמא אין - למּטן ּבין למעלן ּבין טמאה, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻמקּבל

ׁשּנפחתה ּתקרה אבל ארּבה; ּבעֹוׂשה הּדינין, אּלּו [-וכל ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻ
חור] בה ׁשּבארנּו.נפער ּכמֹו אגרֹוף, מלא ׁשעּורּה - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹמאליה

הּמעזיבה„. את רצפת הּפֹוחת שהיא שבגג טיט שכבת -] ֲִֵֶַַַָ
ארּבההעליה] ׁשעׂשה עד ּכדי [חור], הּבית, ּתקרת ּבתֹו ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻ

הערׂש רגל ּבּה מיטה]ׁשּתּכנס סֹותמת [- הערׂש רגל והיתה , ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָ
ּפֹות  ּבּה יׁש אם - הארּבה אף את - ּבּבית וטמאה טפח, ח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻ

ּבּה אין חֹוצץ; טמאה המקּבל ּכלי ׁשאין טמאה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻהעלּיה
ּכּכלים  טמאה ׁשּלמּטה והרגל טהֹורה, העלּיה - טפח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפֹותח
אגרֹוף, מלא ׁשעּורּה - מאליה הּמעזיבה נפחתה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמאהילים.

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
הארץ ‰. על מּנחת ּוקדרה הּבית, ּתקרת ׁשּבתֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻארּבה

ּבצמצּום ּתצא ּתעלה ׁשאם ארּבה, ּכנגד בדיוק]ּומכּונת מן [- ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֻֻ
רצּוצה הּקדרה ּתחת טמאה והיתה חלל הארּבה, ללא -] ְְְְְֲֵַַַָָָָָָָֻֻ

אֹוטפח] הּקדרה ּבתֹו הּטמאה ׁשהיתה אֹו הארץ, ּובין ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּבינּה
טמא  ואין ויֹורדת; ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻעל
מן  ּגבֹוהה הּקדרה היתה טהֹור. ּכּלֹו והּבית ּכנגּדּה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻאּלא
הּבית  - הּבית ּתקרת ּתחת אֹו ּתחּתיה, וטמאה טפח, ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻהארץ
הּקדרה  ּתֹו אבל אהל. הּוא ׁשהרי טמא, הּקדרה ותחת ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻּכּלֹו
אויר  והרי מּגּבֹו, מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹור; - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוגּבּה

לאויר ּגלּוי הארובה]הּקדרה אֹו[מול ּבתֹוכּה, ּכלי היה ואם . ְְְְֲִִִֵַָָָָָָ
ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה, טמאה היתה טהֹור. - ּגּבּה על ְְְְְַַַַַָָָָָָָָֻלמעלה
היתה  ּבלבד. ארּבה ּכנגד הּטמאה ׁשהרי טהֹור, ּכּלֹו הּבית -ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻֻ
ׁשאם  הּקדרה, מן ּגדֹולה והארּבה הארּבה, ּתחת ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻהּקדרה
ׂשפתי  ּובין ּבינּה נמצא הארּבה, מן ותצא הּקדרה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּתעלה

טפח ּפֹותח טפח]ארּבה חלל ּגבֹוהה [- ׁשהּקדרה ּפי על אף - ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
טהֹור. הּבית - ּתחּתיה אֹו ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה וטמאה ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֻטפח,

אסקּפת ּבצד מּנחת הּקדרה מפתן]היתה ׁשאם [- הּבית, ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָֻֻ
והיתה  הּמׁשקֹוף, מן לפנים טפח ּפֹותח מּמּנה נמצא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּתעלה
טמאה  - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה, רצּוצה ְְְְְֶַַַָָָָָָֻֻטמאה
טפח, הארץ מן ּגבֹוהה היתה ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבֹוקעת
אהל  ׁשהּכל טמא, והּבית ּתחּתיה - ּבּבית אֹו ּתחּתיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻוטמאה
ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה הּטמאה היתה טהֹור. וגּבּה, ותֹוכּה ְְְְְֶַַַַָָָָָָָָָֻאחד;
ּתחּתיה  וכן טפח. ּבּמׁשקֹוף נֹוגעת ׁשהיא מּפני טמא, הּבית -ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
ׁשהּכל  הּבית, מן לתחּתיה יֹוצאת ׁשהּטמאה מּפני - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻטמא
ּבפֹותח  ּבּמׁשקֹוף נֹוגעת היתה לא אם ,לפיכ אחד. ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹאהל
טמא  אין - ּתחּתיה וטמאה הּמׁשקֹוף ּבצד ׁשהיתה אֹו ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻטפח,

טהֹור. הּבית, אבל ּתחּתיה; ְֲִֶֶַַַָָָָאּלא
.Âמעזיבה עליהן ׁשאין והעלּיה הּבית טיט]קֹורֹות והן [- , ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ואויר קֹורה ּכנגד קֹורה לקורה]מכּונֹות קורה ּכנגד [שבין ְְְֲִֶֶֶֶַָָָֻ
טפח, ּפֹותח אויר ּוביניהן טפח ּפֹותח מהן קֹורה ּובכל ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאויר,
הּטמאה  היתה טמא. ּבלבד ּתחּתיה - מהן אחת ּתחת ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻוטמאה
היתה  טמא. ּבלבד ׁשּתיהן ּבין - לעליֹונה הּתחּתֹונה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבין
היּו טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו - העליֹונה ּגּבי על ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּטמאה
הּקֹורֹות  ׁשּבין האויר ּכנגד מכּונֹות העליֹונֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֻהּקֹורֹות
היתה  טמא. ּכּלן ּתחת - מהן אחת ּתחת וטמאה ְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻֻהּתחּתֹונֹות,
לרקיע  עד הּטמאה ּכנגד - העליֹונה קֹורה ּגּבי על ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻהּטמאה
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ּגּבי  על זֹו מכּונֹות ׁשהיּו ּבין טפח, ּפֹותח ּבּקֹורֹות אין ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻטמא.
הּטמאה  והיתה הּתחּתֹונֹות, אויר ּכנגד העליֹונֹות ׁשהיּו ּבין ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻזֹו,
ועֹולה  ּבֹוקעת טמאה - ּגּביהן על אֹו ּביניהן אֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻּתחּתיהן

ׁשּכל ּוב  ּבלבד; ּכנגּדּה אּלא מטּמאה ואינּה ויֹורדת, ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוקעת
ּכרצּוצה  היא הרי טפח, ּברּום טפח ּפֹותח ּתחת ׁשאינּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻטמאה

סביבותיה] מטמאה ונעׂשה [שאינה ּוכתליו, ּגּגֹו ׁשּנסּדק ּבית .ְְְֲִִֶַַַַָָָ
- ּבֹו ׁשהּפתח החיצֹון ּבחציֹו הּטמאה והיתה חלקים, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשני
ּבחציֹו הּטמאה היתה טהֹורין. הּפנימי ׁשּבחציֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהּכלים

הּמׁשקלת ּכחּוט הּסדק רחב היה אם - מדידה]הּפנימי -], ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ
הרי  מּכאן, ּפחֹות היה ואם טהֹורין; החיצֹון ׁשּבחציֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּכלים

טמאין. ְִֵֵהם
.Êמקורה][מבואהאכסדרה- זה ּבצד וטמאה ׁשּנסּדקה, ְְְְְְְִֶֶַַַָָָֻ

ּבצד  זה אהלים ׁשני היא ׁשהרי טהֹורין; הּׁשני ׁשּבּצד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּכלים
אֹו רגלֹו נתן הּתקרה. ּבכל הּסדק ׁשהרי - ּביניהם ואויר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָזה,
הּקנה  את נתן הּטמאה; את ערב הּסדק, על מלמעלה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻקנה
את  מערב אינֹו - ּגדֹול ּכלי ואפּלּו הּסדק, ּכנגד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבארץ
מּטל  אדם היה הּסדק. ּתחת טפח ּגבֹוּה ׁשּיהיה עד ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻהּטמאה,
חלּול  ׁשאדם הּטמאה, את מערב - הּסדק ּתחת הארץ ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻעל
טפח. ּגבּה ּבֹו ׁשּיׁש ּכאהל הּוא הרי - העליֹון והּצד ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהּוא;

ּכלים הּסדק ּתחת היּו אם בגדים]וכן על [- מּנחין מקּפלין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻ
טפח  הארץ מעל ּגבֹוּה העליֹון והיה זה, ּגּבי על זה ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהארץ
הם  הרי מּמּנּו, למּטה הּכלים וכל הּטמאה; את מערב -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

האהל  ׁשּתחת .ּככלים ְִֵֶֶַַָֹ

יז  ¤¤ּפרק
הּבית[בליטה]זיז‡. מּפתח יֹוצא הפתח]ׁשהּוא ּופניו [חלל , ִִִֵֶֶַַַָָ

[- נוטה קצהו עׂשר [- ׁשנים הארץ מעל ּגבהֹו והיה ְְְְֵֵֶַַָָָָָָָָלמּטה,
ּבכל  הּטמאה את מביא זה הרי - מּכאן ּפחֹות אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻטפח,
מּדבריהם  אּלא מביא ׁשאינֹו הּוא, ּברּור ודבר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשהּוא.

ּבאהל [מדרבנן] ׁשאינּה ּכזֹו, טמאה ּבהבאת ּכּיֹוצא ּכל וכן ;ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
הּבריא יציב]טפח יתר [- ּגבֹוּה היה מּדבריהם. אּלא אינּה - ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

העטרֹות  וכן למעלה, ּפניו ׁשהיּו אֹו טפח, עׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָמּׁשנים
ּבפֹותח אּלא מביאין אין - הּבנין מן הּיֹוצאֹות [-והּפּתּוחים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ

הּמׁשקֹוף,עובי] מן הּיֹוצא  הּפתח, ּגּבי ׁשעל זיז וכן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַטפח;
מביא, אינֹו - הּפתח ּברחב הּמׁשקֹוף ּבצד קנה היה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹואפּלּו

טפח. ּפֹותח ּבֹו היה ּכן אם ִֵֵֶֶַַָָָאּלא
ואֹוכל·. הּבית, ּכל את סֹובב ׁשהּוא נכנס]זיז ּבּפתח [- ְִִֵֵֶֶֶַַַַָ

מּטפח, ּפחֹות ּבּפתח אֹוכל היה הּטמאה. את מביא - ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻטפח
אינֹו ּתחּתיו, טמאה טמאין; ׁשּתחּתיו ּכלים - ּבּבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻוטמאה
אכסדרה  מּקפת ׁשהיא ּבחצר וכן לּבית. הּטמאה את .מביא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻֻ

.‚- החּלֹון ּגּבי על יֹוצא וזיז לתׁשמיׁש, העׂשּויה ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָחּלֹון
הּגּודל  ּברחב היה ׁשּיהיה אפּלּו והּוא, הּטמאה; את מביא , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

למעלה  היה ּפחֹות. אֹו אצּבעים רּום החּלֹון מעל ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּגבֹוּה
ּבֹו יׁש ּכן אם אּלא הּטמאה, את מביא אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמאצּבעים
את  מביא - למאֹור העׂשּויה החּלֹון ּגּבי ׁשעל זיז טפח. ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹרחב
הּיֹוצא  ּבנין ׁשהּוא. ּכל ּגבֹוּה ואפּלּו ׁשהּוא, ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻהּטמאה
אינֹו - ׁשּמׁשקיף ּבׁשעה עליו נסמ ׁשהּמׁשקיף החּלֹון, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלפני

ּבֹו היה הּטמאה; את החלון]זיז[במשענת]מביא -[לחלל ְִִֵֶַָָָֻ
את  מביא העליֹון והּזיז אינֹו, ּכאּלּו הּבנין את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָרֹואין
ׁשאם  טמאה? האּלּו הּזיזין ּכל מביאין וכיצד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻהּטמאה.
ּבין  טמא, הּכל - ּבּבית אֹו מהן, אחד ּתחת טמאה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻהיתה

הּזיז. ּתחת ּבין ִִֵַַַַַּבּבית
טפח,„. ּפֹותח מהן אחד ּבכל ויׁש זה, ּגּבי על זה זיזין ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשני

ּבלבד  ּתחּתיו - הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻּוביניהן
על  היתה טמא. ּבלבד ּביניהן - ּביניהן טמאה היתה ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻטמא.

טמא  לרקיע עד ּכנגּדֹו - העליֹון על ּגב עֹודף העליֹון היה . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
- ּביניהן אֹו הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֻהּתחּתֹון
עד  ּכנגּדֹו - העליֹון ּגב על היתה טמא. ּוביניהן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתחּתיהן
מּטפח, ּפחֹות הּתחּתֹון על עֹודף העליֹון היה טמא. ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלרקיע
הּטמאה  היתה טמא. ּוביניהן ּתחּתיו - ּתחּתיו ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻֻוטמאה

הּמֹותר ּתחת אֹו העודף]ּביניהן, הּמֹותר [- ותחת ּביניהן - ְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּפֹותח  מהן אחד ּבכל יׁש טהֹור. הּתחּתֹון ּתחת אבל ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָטמא,
- הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח ּביניהן ואין ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻטפח,
ּכנגד  - העליֹון ּגב על אֹו ּביניהן, היתה טמא; ּבלבד ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתחּתיו

ּבהן אין טמא. לרקיע עד ּבין [ברוחבן]הּטמאה טפח, ּפֹותח ְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּבין  טפח, ּפֹותח ּביניהן ׁשאין ּובין טפח ּפֹותח ּביניהן ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּיׁש
ּגב  על אֹו ּביניהן, אֹו הּתחּתֹון, ּתחת הּטמאה ְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻׁשהיתה
היא  ׁשהרי ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהעליֹון

טפח]רצּוצה מקום על שאינה ׁשהן [משום יריעֹות ׁשּתי וכן ; ְְְְִֵֵֵֶָ
ּבגדים  אֹו ּכלים זֹו. ּגּבי על זֹו טפח, ּפֹותח הארץ מן ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּגבֹוהֹות
רצּוצה  וטמאה זה, ּגב על זה מּנחין ׁשהן עץ, ׁשל לּוחֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻאֹו

מן ּגבֹוהה הּטמאה היתה אם - הרי ּביניהן - טפח הארץ ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
את  ּומביא טפח, חלל על מאהיל מלמעלה ׁשעליה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּכלי
- ׁשיׁש ׁשל טבלּיֹות היּו ׁשּתחּתיו. הּכלים לכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּטמאה
ועֹולה  ּבֹוקעת טמאה - אּמה הארץ מן ּגבֹוהֹות ְְְֲִִֶַַַָָָָָֻאפּלּו

ּכקרקע. ׁשהן מּפני ויֹורדת, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַּובֹוקעת
ּבקרנֹותיהן‰. ּבזֹו זֹו נֹוגעֹות ׁשהן עץ ׁשל בזוויות לּוחֹות -] ְְְֵֵֵֶֶֶַָ

אחת שלהם] ּתחת וטמאה טפח, הארץ מן ּגבֹוהֹות והן ,ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻ
נֹוגעת  ׁשאינּה לפי טהֹורין, הּׁשנּיה ׁשּתחת ּכלים - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמהן
ּכנֹוגע  הּׁשנּיה, זֹו ּבלּוח והּנֹוגע טפח; ּבפֹותח ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּבחברּתּה

הּמת  ּבאהל ׁשּנגעּו ׁשאמרנּוּבכלים הּכלים ּכל אבל . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּכלי  האהיל אם - חֹוצצין ואינן הּטמאה, את ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָֻׁשּמביאין
ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאים ּגּביו ׁשעל הּכלים ּכל - הּמת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָעל
הּכלים  ואף הּמת; על הּמאהילין ּכלים מּׁשּום ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֻוטמאתן
ּכלים  מּׁשּום טמאים הּטמאה, ּכנגד ׁשאינן ּגּביו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשעל

הּמת. על ׁשּוליהחבית Â.ׁשהאהילּו על יֹוׁשבת [-ׁשהיא ֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
מגולה]לאוירתחתיתה] במקום נתּון [- הּמת מן ּוכזית , ְֲִִִֵַַָָ

ועֹולה  ּבֹוקעת טמאה - אוירּה ּכנגד ּתחּתיה אֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֻּבתֹוכּה,
ּבֹוקעת  הּטמאה ׁשהרי טמאה; והחבית ויֹורדת, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּובֹוקעת
- ּדפנּה עבי ּתחת הּטמאה היתה אוירּה. ונטמא ְְְְְְֲֳִִִִֶַַַַָָָָָָָָֻמּתחּתיה,
ולּמה  טהֹורה. והחבית ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֻטמאה
אּלא  ּבאוירּה ּבֹוקעת הּטמאה אין ׁשהרי טהֹורה? ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהחבית
מקצת  היתה מאוירֹו. אּלא מּטּמא חרׂש ּכלי ואין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבדפנּה,
טמאה  - אוירּה ּתחת ּומקצתּה ּדפנּה, עבי ּתחת ְְְְֲֳִִִַַַַַָָָָָָָֻֻהּטמאה
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ּגּבי  על זֹו מכּונֹות ׁשהיּו ּבין טפח, ּפֹותח ּבּקֹורֹות אין ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻטמא.
הּטמאה  והיתה הּתחּתֹונֹות, אויר ּכנגד העליֹונֹות ׁשהיּו ּבין ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻזֹו,
ועֹולה  ּבֹוקעת טמאה - ּגּביהן על אֹו ּביניהן אֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻּתחּתיהן

ׁשּכל ּוב  ּבלבד; ּכנגּדּה אּלא מטּמאה ואינּה ויֹורדת, ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוקעת
ּכרצּוצה  היא הרי טפח, ּברּום טפח ּפֹותח ּתחת ׁשאינּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻטמאה

סביבותיה] מטמאה ונעׂשה [שאינה ּוכתליו, ּגּגֹו ׁשּנסּדק ּבית .ְְְֲִִֶַַַַָָָ
- ּבֹו ׁשהּפתח החיצֹון ּבחציֹו הּטמאה והיתה חלקים, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשני
ּבחציֹו הּטמאה היתה טהֹורין. הּפנימי ׁשּבחציֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהּכלים

הּמׁשקלת ּכחּוט הּסדק רחב היה אם - מדידה]הּפנימי -], ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ
הרי  מּכאן, ּפחֹות היה ואם טהֹורין; החיצֹון ׁשּבחציֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּכלים

טמאין. ְִֵֵהם
.Êמקורה][מבואהאכסדרה- זה ּבצד וטמאה ׁשּנסּדקה, ְְְְְְְִֶֶַַַָָָֻ

ּבצד  זה אהלים ׁשני היא ׁשהרי טהֹורין; הּׁשני ׁשּבּצד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּכלים
אֹו רגלֹו נתן הּתקרה. ּבכל הּסדק ׁשהרי - ּביניהם ואויר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָזה,
הּקנה  את נתן הּטמאה; את ערב הּסדק, על מלמעלה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻקנה
את  מערב אינֹו - ּגדֹול ּכלי ואפּלּו הּסדק, ּכנגד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבארץ
מּטל  אדם היה הּסדק. ּתחת טפח ּגבֹוּה ׁשּיהיה עד ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻהּטמאה,
חלּול  ׁשאדם הּטמאה, את מערב - הּסדק ּתחת הארץ ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻעל
טפח. ּגבּה ּבֹו ׁשּיׁש ּכאהל הּוא הרי - העליֹון והּצד ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהּוא;

ּכלים הּסדק ּתחת היּו אם בגדים]וכן על [- מּנחין מקּפלין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻ
טפח  הארץ מעל ּגבֹוּה העליֹון והיה זה, ּגּבי על זה ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהארץ
הם  הרי מּמּנּו, למּטה הּכלים וכל הּטמאה; את מערב -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

האהל  ׁשּתחת .ּככלים ְִֵֶֶַַָֹ

יז  ¤¤ּפרק
הּבית[בליטה]זיז‡. מּפתח יֹוצא הפתח]ׁשהּוא ּופניו [חלל , ִִִֵֶֶַַַָָ

[- נוטה קצהו עׂשר [- ׁשנים הארץ מעל ּגבהֹו והיה ְְְְֵֵֶַַָָָָָָָָלמּטה,
ּבכל  הּטמאה את מביא זה הרי - מּכאן ּפחֹות אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻטפח,
מּדבריהם  אּלא מביא ׁשאינֹו הּוא, ּברּור ודבר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשהּוא.

ּבאהל [מדרבנן] ׁשאינּה ּכזֹו, טמאה ּבהבאת ּכּיֹוצא ּכל וכן ;ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
הּבריא יציב]טפח יתר [- ּגבֹוּה היה מּדבריהם. אּלא אינּה - ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

העטרֹות  וכן למעלה, ּפניו ׁשהיּו אֹו טפח, עׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָמּׁשנים
ּבפֹותח אּלא מביאין אין - הּבנין מן הּיֹוצאֹות [-והּפּתּוחים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ

הּמׁשקֹוף,עובי] מן הּיֹוצא  הּפתח, ּגּבי ׁשעל זיז וכן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַטפח;
מביא, אינֹו - הּפתח ּברחב הּמׁשקֹוף ּבצד קנה היה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹואפּלּו

טפח. ּפֹותח ּבֹו היה ּכן אם ִֵֵֶֶַַָָָאּלא
ואֹוכל·. הּבית, ּכל את סֹובב ׁשהּוא נכנס]זיז ּבּפתח [- ְִִֵֵֶֶֶַַַַָ

מּטפח, ּפחֹות ּבּפתח אֹוכל היה הּטמאה. את מביא - ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻטפח
אינֹו ּתחּתיו, טמאה טמאין; ׁשּתחּתיו ּכלים - ּבּבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻוטמאה
אכסדרה  מּקפת ׁשהיא ּבחצר וכן לּבית. הּטמאה את .מביא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻֻ

.‚- החּלֹון ּגּבי על יֹוצא וזיז לתׁשמיׁש, העׂשּויה ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָחּלֹון
הּגּודל  ּברחב היה ׁשּיהיה אפּלּו והּוא, הּטמאה; את מביא , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

למעלה  היה ּפחֹות. אֹו אצּבעים רּום החּלֹון מעל ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּגבֹוּה
ּבֹו יׁש ּכן אם אּלא הּטמאה, את מביא אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמאצּבעים
את  מביא - למאֹור העׂשּויה החּלֹון ּגּבי ׁשעל זיז טפח. ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹרחב
הּיֹוצא  ּבנין ׁשהּוא. ּכל ּגבֹוּה ואפּלּו ׁשהּוא, ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻהּטמאה
אינֹו - ׁשּמׁשקיף ּבׁשעה עליו נסמ ׁשהּמׁשקיף החּלֹון, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלפני

ּבֹו היה הּטמאה; את החלון]זיז[במשענת]מביא -[לחלל ְִִֵֶַָָָֻ
את  מביא העליֹון והּזיז אינֹו, ּכאּלּו הּבנין את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָרֹואין
ׁשאם  טמאה? האּלּו הּזיזין ּכל מביאין וכיצד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻהּטמאה.
ּבין  טמא, הּכל - ּבּבית אֹו מהן, אחד ּתחת טמאה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻהיתה

הּזיז. ּתחת ּבין ִִֵַַַַַּבּבית
טפח,„. ּפֹותח מהן אחד ּבכל ויׁש זה, ּגּבי על זה זיזין ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשני

ּבלבד  ּתחּתיו - הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻּוביניהן
על  היתה טמא. ּבלבד ּביניהן - ּביניהן טמאה היתה ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻטמא.

טמא  לרקיע עד ּכנגּדֹו - העליֹון על ּגב עֹודף העליֹון היה . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
- ּביניהן אֹו הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֻהּתחּתֹון
עד  ּכנגּדֹו - העליֹון ּגב על היתה טמא. ּוביניהן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתחּתיהן
מּטפח, ּפחֹות הּתחּתֹון על עֹודף העליֹון היה טמא. ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלרקיע
הּטמאה  היתה טמא. ּוביניהן ּתחּתיו - ּתחּתיו ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻֻוטמאה

הּמֹותר ּתחת אֹו העודף]ּביניהן, הּמֹותר [- ותחת ּביניהן - ְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּפֹותח  מהן אחד ּבכל יׁש טהֹור. הּתחּתֹון ּתחת אבל ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָטמא,
- הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח ּביניהן ואין ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻטפח,
ּכנגד  - העליֹון ּגב על אֹו ּביניהן, היתה טמא; ּבלבד ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתחּתיו

ּבהן אין טמא. לרקיע עד ּבין [ברוחבן]הּטמאה טפח, ּפֹותח ְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּבין  טפח, ּפֹותח ּביניהן ׁשאין ּובין טפח ּפֹותח ּביניהן ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּיׁש
ּגב  על אֹו ּביניהן, אֹו הּתחּתֹון, ּתחת הּטמאה ְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻׁשהיתה
היא  ׁשהרי ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהעליֹון

טפח]רצּוצה מקום על שאינה ׁשהן [משום יריעֹות ׁשּתי וכן ; ְְְְִֵֵֵֶָ
ּבגדים  אֹו ּכלים זֹו. ּגּבי על זֹו טפח, ּפֹותח הארץ מן ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּגבֹוהֹות
רצּוצה  וטמאה זה, ּגב על זה מּנחין ׁשהן עץ, ׁשל לּוחֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻאֹו

מן ּגבֹוהה הּטמאה היתה אם - הרי ּביניהן - טפח הארץ ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
את  ּומביא טפח, חלל על מאהיל מלמעלה ׁשעליה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּכלי
- ׁשיׁש ׁשל טבלּיֹות היּו ׁשּתחּתיו. הּכלים לכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּטמאה
ועֹולה  ּבֹוקעת טמאה - אּמה הארץ מן ּגבֹוהֹות ְְְֲִִֶַַַָָָָָֻאפּלּו

ּכקרקע. ׁשהן מּפני ויֹורדת, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַּובֹוקעת
ּבקרנֹותיהן‰. ּבזֹו זֹו נֹוגעֹות ׁשהן עץ ׁשל בזוויות לּוחֹות -] ְְְֵֵֵֶֶֶַָ

אחת שלהם] ּתחת וטמאה טפח, הארץ מן ּגבֹוהֹות והן ,ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻ
נֹוגעת  ׁשאינּה לפי טהֹורין, הּׁשנּיה ׁשּתחת ּכלים - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמהן
ּכנֹוגע  הּׁשנּיה, זֹו ּבלּוח והּנֹוגע טפח; ּבפֹותח ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּבחברּתּה

הּמת  ּבאהל ׁשּנגעּו ׁשאמרנּוּבכלים הּכלים ּכל אבל . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּכלי  האהיל אם - חֹוצצין ואינן הּטמאה, את ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָֻׁשּמביאין
ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאים ּגּביו ׁשעל הּכלים ּכל - הּמת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָעל
הּכלים  ואף הּמת; על הּמאהילין ּכלים מּׁשּום ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֻוטמאתן
ּכלים  מּׁשּום טמאים הּטמאה, ּכנגד ׁשאינן ּגּביו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשעל

הּמת. על ׁשּוליהחבית Â.ׁשהאהילּו על יֹוׁשבת [-ׁשהיא ֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
מגולה]לאוירתחתיתה] במקום נתּון [- הּמת מן ּוכזית , ְֲִִִֵַַָָ

ועֹולה  ּבֹוקעת טמאה - אוירּה ּכנגד ּתחּתיה אֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֻּבתֹוכּה,
ּבֹוקעת  הּטמאה ׁשהרי טמאה; והחבית ויֹורדת, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּובֹוקעת
- ּדפנּה עבי ּתחת הּטמאה היתה אוירּה. ונטמא ְְְְְְֲֳִִִִֶַַַַָָָָָָָָֻמּתחּתיה,
ולּמה  טהֹורה. והחבית ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֻטמאה
אּלא  ּבאוירּה ּבֹוקעת הּטמאה אין ׁשהרי טהֹורה? ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהחבית
מקצת  היתה מאוירֹו. אּלא מּטּמא חרׂש ּכלי ואין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבדפנּה,
טמאה  - אוירּה ּתחת ּומקצתּה ּדפנּה, עבי ּתחת ְְְְֲֳִִִַַַַַָָָָָָָֻֻהּטמאה
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- טפח ּפֹותח ּבּדפנֹות היה ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּבֹוקעת
ּפׁשטה  הּטמאה ׁשהרי טהֹור; ּפיה ּוכנגד טמאה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻּכּלּה
אבל  טהֹורה; ּבחבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבלבד. ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָּבּדפנֹות
אֹו מכּסה, אֹו טפח, הארץ מן ּגבֹוהה אֹו טמאה, היתה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻאם
ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה טמאה והיתה ּפיה, על ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָָֻּכפּויה
צמיד  מּקפת היתה טמא. ּכּלּה, ּבּה הּנֹוגע וכל טמא; הּכל -ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

מהודק]ּפתיל כיסוי האכלין [- - הּמת ּגּבי על ּונתּונה , ְֳִִֵֵַַַָָָָ
טמא  ּגּבּה ׁשעל והּכלים טהֹורין, ׁשּבתֹוכּה ים.והּמׁשקין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבאויר, צּדיהן על מּטֹות אֹו ׁשּוליהן, על יֹוׁשבֹות ׁשהן ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻחבּיֹות
- מהן אחת ּתחת וטמאה טפח, ּבפֹותח ּבזֹו זֹו נֹוגעֹות ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻוהן
רצּוצה. ׁשהיא מּפני ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻטמאה
אֹו טמאֹות, היּו אם אבל ּבטהֹורֹות; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָּבּמה
- מהן אחת ּתחת וטמאה טפח ּפֹותח הארץ מן ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּגבֹוהֹות

אחד. אהל הּכל ׁשהרי טמא, ּכּלן ֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻּתחת

ה'תשע"ג  תשרי ב' שלישי יום

יח  ¤¤ּפרק
על אדם ‡. ּבּׁשנּיה והאהיל הּמת על אחת ּבידֹו ׁשהאהיל ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבידֹו יׁש אם - הּכלים על והאהיל ּבּמת ׁשּנגע אֹו ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּכלים,
עובי]ּפֹותח הּכלים [- לאו, ואם טמאין; הּכלים טפח, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ידֹו ּופׁשט זיתים, חציי ׁשני ּובהן ּבּתים, ׁשני וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָטהֹורין.
ּפֹותח  ּבידֹו יׁש אם - הּׁשני לּבית הּׁשנּיה וידֹו זה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלבית
ונטמא  אחד, ּכאהל הּכל ונעׂשה הּטמאה, את ערב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻטפח,

הּטמאה. את מביא אינֹו לאו, ואם והּבּתים; ְְְִִִֵֵֶַַָָָֻהּוא
מביא אדם ·. - הּטמאה על והאהיל החּלֹון, ּבעד ׁשהׁשקיף ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

הּבית  ּכל ונטמא ל ּבית, הּטמאה מּטלאת היה עומד]. על [- ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
הּבית  ּבתֹו ּומקצתֹו והאהילה האסקּפה, ּבחּוץ, ּומקצתֹו ְְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָֻ

ׁשהאדם  מּפני טמא; הּבית - ׁשּבחּוץ מקצתֹו על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻטמאה
- עליו טמאה ׁשהאהילה וכיון טפח, ּגבּה ּבֹו ויׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻחלּול,
היתה  אם וכן הּטמאה. את ּומביא עליה, ּכמאהיל זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהרי
הרי  - ׁשּבחּוץ מקצתֹו על טהֹורין והאהילּו ּבּבית, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻטמאה
והאדם  הּטמאה, על ּכמאהיל ׁשהּוא מּפני טמאין; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאּלּו

הטומאה]מביא חֹוצץ[את ׁשּבארנּו.[בפניה]ואינֹו ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֵֶַ
האכסדרהנֹוׂשאי ‚. ּתחת ּבֹו ׁשעברּו מקורה הּמת מבואה -] ְְְְֵֵֶַַַַַָָָ

הבית] הּדלתלפני את מהם אחד והגיף הבית], ּוסמכֹו[של , ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
אדם [נעל] היה אם וכן הּבית, יטמא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבמפּתח

לעמד  הּדלת יכֹול אם - הּדלת סֹומ מּבחּוץ אֹו ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹמּבפנים
ׁשּנמצא  טמא; הּבית לאו, ואם טהֹור; הּבית עצמֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבפני
מביאין  והּכלים והאדם הּטמאה, ּבפני ׁשחצץ הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻהאדם,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ְְְְִֵֵֶַָואינן
ועינֹוּתּנּור „. הּבית, ּבתֹו עֹומד פתחו]ׁשהּוא קמּורה [- ְְְִֵֵֶַַַָ

קרן]לחּוץ -[כעין הּקמּורה עינֹו על הּמת נֹוׂשאי והאהילּו , ְְְֱִֵֵֵֶַַַַָ
מעל  ּגבֹוּה הּתּנּור אין ׁשהרי טהֹור; והּבית טמא, ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּתּנּור

מגּדל לּבית. טמאה ׁשּיביא ּכדי ּבמּדה [ארון]הארץ, הּבא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
נייד] שאינו לחּוץ,[- ונפּתח הּפתח, ּבתֹו עֹומד ְְְִֵֶֶַַַַׁשהּוא

ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה טהֹור. הּבית - ּבתֹוכֹו ְְְְְִִֶַַַַַָָָֻֻוטמאה

הּטמאה  ודר הּפתח, ּובתֹו ּפתּוח, הּוא ׁשהרי ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻטמא;
מּוכני היתה להּכנס. ּדרּכּה ואין בסיס]לצאת, ׁשּלֹו[- ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ

ויֹוצאת לאחֹוריו, הבית]מׁשּוכה כלפי מּטפח,[- ּפחֹות ְְֲִֵֶַַָָָ
נׁשמטת בו]ואינּה קבועה ּכנגד [- ּבתֹוכּה ׁשם וטמאה , ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֻ

התקרה]הּקֹורֹות של ׁשהיא [- ּפי על ׁשאף טהֹור; הּבית - ִִִֶֶַַַַַָ
ּבּה ׁשּיהיה והּוא, טפח. יֹוצאה ואינּה נׁשמטת, אינּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָיֹוצאה,

אין [במוכני] אם אבל חלּול; טפח רּום על טפח על ֲִֵֶֶֶַַַַַָָטפח
והּבית  הּבית, ּבתֹו רצּוצה הּטמאה הרי - טפח חלל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻּבּמּוכני
אֹו ּבתֹוכֹו וטמאה הּבית, ּבתֹו עֹומד הּמגּדל היה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֻטמא.

הּתבה מגירה]ּבתֹו ּביציאתּה[- ׁשאין ּפי על אף - ׁשּלֹו ְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
טהֹור; ּׁשּבתֹוכֹו מה ּבּבית, טמאה טמא. הּבית טפח, ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻּפֹותח

להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת, הּטמאה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּדר
הּכתל,‰. ּובין וׁשּבינֹו הארץ, ּובין הּמגּדל ׁשּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכלים

הּקֹורֹות ּובין התקרה]וׁשּבינֹו טפח,[של ּפֹותח ׁשם יׁש אם - ְִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּכאּלּו הּקֹורֹות, את רֹואה ׁשאני - טהֹורים לאו, ואם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָטמאים.

וסֹותמֹות יֹורדֹות הטומאה]הן .[ומונעות ְְְֵ
.Â ּובין ּבינֹו אֹו הארץ, ּובין ּבינֹו הּמגּדל, ּתחת טמאה ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהיתה

ּבין  טפח, חלל ׁשם ׁשּיׁש ּבין - הּכתל ּובין ּבינֹו אֹו ֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּקֹורֹות,
טמא  הּבית - ׁשם ּבאוירׁשאין עֹומד היה השמים]. ,[תחת ֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ׁשּבעביֹו ּכלים - ּבתֹוכֹו דופנותיו]וטמאה טהֹורים;[עובי ְְְְְְִִֵֶָָֻ
טהֹורים. ׁשּבתֹוכֹו ּכלים ּבעביֹו, ְְְְְִִֵֶָָֻטמאה

.Ê ׁשֹופע ּכל ׁשהּוא אהל ּכיצד? ּכאהלים. אהלים, ׁשּפּועי ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ
וכלה מסתיים]ויֹורד ּכלים [- - ּבאהל וטמאה ּכאצּבע, עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

ׁשּבאהל  ּכלים הּׁשּפּוע, ּתחת טמאה טמאים; הּׁשּפּוע ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻׁשּתחת
מּתֹו הּטמאה תחת]טמאים. ּבֹו[- הּנֹוגע - הּׁשּפּוע ְְִִִֵֵַַַַַָֻ

ּבּׁשּפּוע [בשיפוע] והּנֹוגע ׁשבעה; טמאת טמא ְְְִִִֵֵַַַַַָָֻמּתֹוכֹו,
ּכאּלּו מאחֹוריו, הּׁשּפּוע נעׂשה ערב. טמאת טמא ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמאחֹוריו,
- הּׁשּפּוע אח ֹורי על הּטמאה היתה ּבאהל. ׁשּנגע ּכלי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּוא
ּבּׁשּפּוע  והּנֹוגע ׁשבעה; טמאת טמא מאחֹוריו, ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֻהּנֹוגע
זית  וכחצי מּתֹוכֹו, זית ּכחצי ערב. טמאת טמא ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻמּתֹוכֹו,
טמאת  טמא מאחֹוריו, ּבין מּתֹוכֹו ּבין הּנֹוגע - ְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻמאחֹוריו

ׁשבעה. טמאת טמא עצמֹו, והאהל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֻערב;
.Áמרּדד האהל ּכנף מונח]היה ּתחת [- וטמאה הארץ, על ְְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ

טמאה  - הּכנף ּגּבי על אֹו הארץ, על הּפרּוׂש האהל ְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּכנף
ויֹורדת  ּבֹוקעת ועֹולה .ּבֹוקעת ְְֶֶַַַַָ

יט  ¤¤ּפרק
ּופיה ּכּורת ‡. הּבית ּפתח ּבתֹו והיא ּבארץ, מּטלת ׁשהיא ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

פתחה] ּגּבּה[- על אֹו ּתחּתיה, נתּון הּמת מן ּוכזית ְְִִֵֶַַַַַַָָָלחּוץ,
טמא; ּבגּבּה, אֹו ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּבחּוץ
ּכנגד  ׁשהּוא מּכלי חּוץ - טהֹור ּתֹוכּה, ּׁשּבאויר מה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָוכל
אּלא  טמא אין ּבּבית, טמאה היתה טהֹור. והּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻהּטמאה;
טהֹורים. ּגּבּה, על אֹו ּתחּתיה אֹו ׁשּבתֹוכּה ּכלים אבל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּבית;
וכל  ׁשּבּבית, ּכל טמא: הּכל - ּבתֹוכּה טמאה ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹֻהיתה
ּכמֹו הּטמאה, ּכנגד ׁשּתחּתיה וכל ּגּבּה, ׁשעל וכל ְְְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּבתֹוכּה,
אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ּגבֹוהה היתה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּבארנּו.
ׁשּתחּתיה  וכל ׁשּבּבית, ּכל טמא: הּכל - ּגּבּה על אֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּבּבית
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מּכלי  חּוץ טהֹור, ּתֹוכּה ׁשּבאויר ּכל אבל ּגּבּה. ׁשעל ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָוכל
טמא: הּכל - ּבתֹוכּה הּטמאה היתה הּטמאה. ּכנגד ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻׁשהּוא
ּגּבּה; ׁשעל וכל ׁשּתחּתיה, וכל ׁשּבּבית, וכל ׁשּבתֹוכּה, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכל
ׁשהיתה  אֹו הּטמאה, על אהל ׁשּנעׂשּו האדם אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻׁשהּכלים

מביאין - ּגּביהם על חֹוצצין [הטומאה]הּטמאה ולא ְְְְִִִֵֶַַַָֹֻ
ׁשהיא [בפניה] ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָ

חלולה]ּומחלחלת[שלם]ּכלי אבל [- ּפחּותה. היתה [-אם ְְְְְֲִִֶֶָָָָֻ
אֹומחוררת] ּכלי, אינּה ׁשהרי ּבקׁש, הּנפחת הּמקֹום וסתם ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

אפּוצה קש]ׁשהיתה מלאה אּלא [- חלל, ּבּה יהיה ׁשּלא עד ְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
היתה  - אחד ּבמקֹום טפח חלל ּבּה יּמצא ׁשּלא ּכדי ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹאטּומה
הרי  - ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּגבֹוהה
ותֹוכּה אחד; אהל ׁשהּוא מּפני טמאין, ׁשּתחּתיה וכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּבית
היתה  ּכלי. ואינֹו עץ, ׁשל אהל ׁשהּוא מּפני - טהֹור ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוגּבּה
ּכנגּדֹו ּגּבּה, על היתה ּתֹוכּה; אּלא טמא אין ּבתֹוכּה, ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻטמאה
ּוכזית  לחּוץ, ּופיה הארץ על מּנחת היתה טמא. לרקיע ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֻעד

היה טמא; הּתהֹום עד ּכנגּדֹו - ּתחּתיה נתּון הּמת על מן ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
טמא  אין ּבּבית, טמאה היתה טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻּגּבּה
ּתֹוכּה. אּלא טמא אין ּבתֹוכּה, הּטמאה היתה הּבית; ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻאּלא

ּכלי ·. והיא לפנים, ּופיה הּפתח, ּבתֹו ּבארץ הּמּטלת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכּורת
ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית וחלּולה, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשלם
טמא; ּגּבּה, על אֹו ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמּבחּוץ
והּבית  הּטמאה; מּכנגד חּוץ - טהֹור ּתֹוכּה, ּׁשּבאויר מה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻוכל

טמא  הּכל - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה, טמאה היתה היתה טהֹור. . ְְְְִֵַַַָָָָָָָָֹֻ
על  אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֻּגבֹוהה
מּפני  ׁשּתחּתיה, וכל ׁשּבּבית ּכל טמא: הּכל - ּבּבית אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּגּבּה,
ׁשּבתֹוכּה, וכל ּגּבּה ׁשעל וכל אחד; ּכאהל והּבית ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהיא
היתה  ׁשּנתּבאר. ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה את מביא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהּכלי

-]ּופקּוקה[מחוררת]ּפחּותה החור סתם אפּוצה[- אֹו [-ּבקׁש, ְְְֲַָָָ
קש] ּבּבית מלאה אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ּוגבֹוהה ,ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ּגּבּה, על טמאה היתה ּגּבּה. מעל חּוץ טמא, הּכל - ּבתֹוכּה ְְְֵֵַַַַַָָָָָָָֹֻאֹו
- והּבית ותחּתיה ּתֹוכּה אבל טמא; לרקיע עד ּבלבד ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכנגּדֹו
היתה  חֹוצצת. – ּכלי ׁשאינּה מּפני טהֹור, ּׁשּבהם מה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל
- ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית לפנים, ּופיה הארץ, על ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻמּנחת
טמא; לרקיע עד ּכנגּדֹו ּגּבּה, על היה טמא; הּתהֹום עד ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּכנגּדֹו

טמאים. והּבית ּתֹוכּה - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה, הּטמאה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֻהיתה
הּבית,‚. ּגבּה ּכל את ממּלאה והיא הּבית, ּבתֹו ׁשהיא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּכּורת

ּפֹותח  הּקֹורֹות לבין ּבינּה ואין הּבית, לקֹורֹות למעלה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָּופיה
מה  ּבּבית, טמאה טמא; הּבית - ּבתֹוכּה וטמאה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻֻטפח,
ּבפחֹות  הּבית לתֹו לצאת הּטמאה ׁשּדר טהֹור: ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּׁשּבתֹוכּה
ׁשהיתה  ּבין עֹומדת, ׁשהיתה ּבין - להּכנס ּדרּכּה ואין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמּטפח,
מּטפח, ּפחֹות הּכתל ּובין ּובינּה לּכתל ּופיה צּדּה על ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻמּטה
ואין  זֹו ּגּבי על זֹו ׁשּתים ׁשהיּו ּבין אחת, ּכּורת ׁשהיתה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבין

טפח  ּפֹותח לּכתל אֹו ולּקֹורֹות העליֹונה עֹומדת ּבין היתה . ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּפֹותח  הּמׁשקֹוף לבין ּבינֹו ואין למעלה, ּופיה הּפתח ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבתֹו
מה  ּבּבית, טמאה טהֹור; הּבית - ּבתֹוכּה וטמאה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֻֻטפח,

להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת, טמאה ׁשּדר טמא: ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּׁשּבתֹוכּה
צּדּה„. על מּנחת והיתה ׁשלם, ּכלי ׁשהיא חלּולה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכּורת

השמים]ּבאויר תחת ה [- מן ּוכזית ּתחּתיה, נתּון על ּמת אֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
מה  וכל טמא; ּובגּבּה, ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּגּבּה
ּכנגד  ׁשאינֹו וכל הּטמאה; ּכנגד אּלא - טהֹור ּתֹוכּה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּׁשּבאויר
ּכל  טמא: הּכל ּבתֹוכּה, טמאה היתה טהֹור. ּבתֹוכּה, ְְְְְֵַַָָָָָָָָָֹֻֻהּטמאה
אֹו ּגּבּה, על למעלה הּטמאה ׁשּכנגד וכל ּׁשּבתֹוכּה, ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻמה
וטמאה  טפח, הארץ מן ּגבֹוהה היתה ּתחּתיה. ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻלמּטה
ּגּבּה ׁשעל וכל טמא, ׁשּתחּתיה ּכל - ּגּבּה על אֹו ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּתחּתיה
ּכנגד  ׁשהּוא מּכלי חּוץ טהֹור, ׁשּבתֹוכּה ּכל אבל ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָטמא,
מה  ּכל טמא: הּכל - ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְֵַַַָָָָָָָֹֻֻהּטמאה.

וכל ׁשּתחּתיה, וכל ׁשהּכלים ּׁשּבתֹוכּה, ּגּבּה; על ׁשּלמעלה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ואינן ּכּורת מביאין היתה אם ,לפיכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבאה  ׁשהיתה אֹו ּבקׁש, ּופקּוקה ּפחּותה הארץ על הּמּטלת ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻזֹו
ניידת]ּבמּדה אינה ּכנגּדֹו[- - ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבתֹוכּה, טמא; לרקיע עד ּכנגּדֹו ּגּבּה, על טמא; הּתהֹום ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעד
הארץ, מעל טפח ּגבֹוהה היתה ּתֹוכּה. אּלא טמא ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאין
ּבלבד  ּתֹוכּה ּבתֹוכּה, טמא; ּבלבד ּתחּתיה - ּתחּתיה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻוטמאה
ׁשּכלי  ּבארנּו, ׁשּכבר טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו ּגּבּה, על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָטמא;
ּולפיכ ּככלים; לא חׁשּוב, הּוא ּכאהל - ּבמּדה הּבא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹעץ

ֵחֹוצץ.
ׁשּוליהּכּורת ‰. על יֹוׁשבת והיא ׁשלם, ּכלי [-ׁשהיא ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

-תחתיתה] ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה ְְְְֲִֶַַַָָָָָֻלאויר,
ּגבֹוהה  היתה אם אבל ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָֻטמאה
אֹו ּתחּתיה וטמאה ּפיה, על ּכפּויה אֹו מכּסה, אֹו ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֻֻטפח,

הּכל - ּגּבּה על אֹו וכל ּבתֹוכּה ׁשּבתֹוכּה, ּכל טמא: ְְְֵֶַַַָָָָָָֹ
ׁשהּכלי  למּטה; הּטמאה היתה אם ּגּבּה ׁשעל וכל ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻׁשּתחּתיה,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה את מביא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻהּמאהיל
ּבמּדה, ּבאה אֹו ּבקׁש, ּופקּוקה ּפחּותה היתה אם ,ְְְְְְִִִַָָָָָָָָלפיכ
ּבֹוקעת  טמאה - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה ְְְְְֶַַַַַָָָָָֻֻוטמאה
וטמאה  טפח, ּגבֹוהה היתה ואם ויֹורדת. ּובֹוקעת ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻועֹולה
על  אֹו ּבתֹוכּה טמאה היתה טמא. ּבלבד ּתחּתיה - ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּתחּתיה
טהֹורין, ׁשּתחּתיה וכלים טמא; לרקיע עד ּכנגּדֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּגּבּה

וחֹוצצת. אהל ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶֶֹמּפני
.Â ּבאוירּגמל עֹומד השמים]ׁשהּוא תחת ּתחּתיו,[- טמאה - ְְֲִֵֶַָָָָָֻ

ׁשּתחּתיו  ּכלים ּגּביו, על טמאה טהֹורים; ּגּביו ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּכלים
ועֹולה  ּבֹוקעת זֹו הרי ּתחּתיו, וטמאה רֹובץ היה ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָֻטהֹורין.

רצּוצה טמאה היתה אם וכן ויֹורדת; חלל ּובֹוקעת ללא -] ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻ
ועֹולה טפח] ּבֹוקעת זֹו הרי - רגלֹו ּגב על אֹו רגלֹו, ְְְֲֵַַַַַַַַָּתחת

ּוכזית  הּנזיר היה ׁשאם ּבנזירּות, ּבארנּו ּכבר ויֹורדת. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּובֹוקעת
מּׁשאר  ּבּה וכּיֹוצא הּמּטה ּתחת אֹו הּגמל, ּתחת הּמת ְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָמן
מגּלח  אינֹו ׁשבעה, טמאת ׁשּנטמא ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻהּכלים

האמּורֹות [שערו] ההלכֹות אּלּו ׁשּכל למד, אּתה ּומּׁשם .ֲֲִֵֵֶַַָָָָָָ
מן  אֹו הּבהמה, מן אֹו האדם, מן הּנעׂשים אהלים ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹֻּבטמאת
ּגזרֹות  ּומהן קּבלה ּדברי מהן סֹופרים, מּדברי - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּכלים
חּיבין  ואין עליהן, מגּלח הּנזיר אין ּולפיכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוהרחקֹות;

ּביאת  על ּכרת ואין עליהן קדׁשים. אכילת אֹו מקּדׁש, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
וקדׁשים  ּתרּומה טמאת לענין אּלא אמּורין ּכּלן ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֻֻהּדברים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַּבלבד,
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מּכלי  חּוץ טהֹור, ּתֹוכּה ׁשּבאויר ּכל אבל ּגּבּה. ׁשעל ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָוכל
טמא: הּכל - ּבתֹוכּה הּטמאה היתה הּטמאה. ּכנגד ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻׁשהּוא
ּגּבּה; ׁשעל וכל ׁשּתחּתיה, וכל ׁשּבּבית, וכל ׁשּבתֹוכּה, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכל
ׁשהיתה  אֹו הּטמאה, על אהל ׁשּנעׂשּו האדם אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻׁשהּכלים

מביאין - ּגּביהם על חֹוצצין [הטומאה]הּטמאה ולא ְְְְִִִֵֶַַַָֹֻ
ׁשהיא [בפניה] ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָ

חלולה]ּומחלחלת[שלם]ּכלי אבל [- ּפחּותה. היתה [-אם ְְְְְֲִִֶֶָָָָֻ
אֹומחוררת] ּכלי, אינּה ׁשהרי ּבקׁש, הּנפחת הּמקֹום וסתם ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

אפּוצה קש]ׁשהיתה מלאה אּלא [- חלל, ּבּה יהיה ׁשּלא עד ְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
היתה  - אחד ּבמקֹום טפח חלל ּבּה יּמצא ׁשּלא ּכדי ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹאטּומה
הרי  - ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּגבֹוהה
ותֹוכּה אחד; אהל ׁשהּוא מּפני טמאין, ׁשּתחּתיה וכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּבית
היתה  ּכלי. ואינֹו עץ, ׁשל אהל ׁשהּוא מּפני - טהֹור ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוגּבּה
ּכנגּדֹו ּגּבּה, על היתה ּתֹוכּה; אּלא טמא אין ּבתֹוכּה, ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻטמאה
ּוכזית  לחּוץ, ּופיה הארץ על מּנחת היתה טמא. לרקיע ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֻעד

היה טמא; הּתהֹום עד ּכנגּדֹו - ּתחּתיה נתּון הּמת על מן ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
טמא  אין ּבּבית, טמאה היתה טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻּגּבּה
ּתֹוכּה. אּלא טמא אין ּבתֹוכּה, הּטמאה היתה הּבית; ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻאּלא

ּכלי ·. והיא לפנים, ּופיה הּפתח, ּבתֹו ּבארץ הּמּטלת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכּורת
ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית וחלּולה, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשלם
טמא; ּגּבּה, על אֹו ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמּבחּוץ
והּבית  הּטמאה; מּכנגד חּוץ - טהֹור ּתֹוכּה, ּׁשּבאויר מה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻוכל

טמא  הּכל - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה, טמאה היתה היתה טהֹור. . ְְְְִֵַַַָָָָָָָָֹֻ
על  אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֻּגבֹוהה
מּפני  ׁשּתחּתיה, וכל ׁשּבּבית ּכל טמא: הּכל - ּבּבית אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּגּבּה,
ׁשּבתֹוכּה, וכל ּגּבּה ׁשעל וכל אחד; ּכאהל והּבית ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהיא
היתה  ׁשּנתּבאר. ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה את מביא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהּכלי

-]ּופקּוקה[מחוררת]ּפחּותה החור סתם אפּוצה[- אֹו [-ּבקׁש, ְְְֲַָָָ
קש] ּבּבית מלאה אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ּוגבֹוהה ,ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ּגּבּה, על טמאה היתה ּגּבּה. מעל חּוץ טמא, הּכל - ּבתֹוכּה ְְְֵֵַַַַַָָָָָָָֹֻאֹו
- והּבית ותחּתיה ּתֹוכּה אבל טמא; לרקיע עד ּבלבד ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכנגּדֹו
היתה  חֹוצצת. – ּכלי ׁשאינּה מּפני טהֹור, ּׁשּבהם מה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל
- ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית לפנים, ּופיה הארץ, על ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻמּנחת
טמא; לרקיע עד ּכנגּדֹו ּגּבּה, על היה טמא; הּתהֹום עד ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּכנגּדֹו

טמאים. והּבית ּתֹוכּה - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה, הּטמאה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֻהיתה
הּבית,‚. ּגבּה ּכל את ממּלאה והיא הּבית, ּבתֹו ׁשהיא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּכּורת

ּפֹותח  הּקֹורֹות לבין ּבינּה ואין הּבית, לקֹורֹות למעלה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָּופיה
מה  ּבּבית, טמאה טמא; הּבית - ּבתֹוכּה וטמאה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻֻטפח,
ּבפחֹות  הּבית לתֹו לצאת הּטמאה ׁשּדר טהֹור: ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּׁשּבתֹוכּה
ׁשהיתה  ּבין עֹומדת, ׁשהיתה ּבין - להּכנס ּדרּכּה ואין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמּטפח,
מּטפח, ּפחֹות הּכתל ּובין ּובינּה לּכתל ּופיה צּדּה על ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻמּטה
ואין  זֹו ּגּבי על זֹו ׁשּתים ׁשהיּו ּבין אחת, ּכּורת ׁשהיתה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבין

טפח  ּפֹותח לּכתל אֹו ולּקֹורֹות העליֹונה עֹומדת ּבין היתה . ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּפֹותח  הּמׁשקֹוף לבין ּבינֹו ואין למעלה, ּופיה הּפתח ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבתֹו
מה  ּבּבית, טמאה טהֹור; הּבית - ּבתֹוכּה וטמאה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֻֻטפח,

להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת, טמאה ׁשּדר טמא: ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּׁשּבתֹוכּה
צּדּה„. על מּנחת והיתה ׁשלם, ּכלי ׁשהיא חלּולה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכּורת

השמים]ּבאויר תחת ה [- מן ּוכזית ּתחּתיה, נתּון על ּמת אֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
מה  וכל טמא; ּובגּבּה, ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּגּבּה
ּכנגד  ׁשאינֹו וכל הּטמאה; ּכנגד אּלא - טהֹור ּתֹוכּה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּׁשּבאויר
ּכל  טמא: הּכל ּבתֹוכּה, טמאה היתה טהֹור. ּבתֹוכּה, ְְְְְֵַַָָָָָָָָָֹֻֻהּטמאה
אֹו ּגּבּה, על למעלה הּטמאה ׁשּכנגד וכל ּׁשּבתֹוכּה, ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻמה
וטמאה  טפח, הארץ מן ּגבֹוהה היתה ּתחּתיה. ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻלמּטה
ּגּבּה ׁשעל וכל טמא, ׁשּתחּתיה ּכל - ּגּבּה על אֹו ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּתחּתיה
ּכנגד  ׁשהּוא מּכלי חּוץ טהֹור, ׁשּבתֹוכּה ּכל אבל ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָטמא,
מה  ּכל טמא: הּכל - ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְֵַַַָָָָָָָֹֻֻהּטמאה.

וכל ׁשּתחּתיה, וכל ׁשהּכלים ּׁשּבתֹוכּה, ּגּבּה; על ׁשּלמעלה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ואינן ּכּורת מביאין היתה אם ,לפיכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבאה  ׁשהיתה אֹו ּבקׁש, ּופקּוקה ּפחּותה הארץ על הּמּטלת ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻזֹו
ניידת]ּבמּדה אינה ּכנגּדֹו[- - ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבתֹוכּה, טמא; לרקיע עד ּכנגּדֹו ּגּבּה, על טמא; הּתהֹום ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעד
הארץ, מעל טפח ּגבֹוהה היתה ּתֹוכּה. אּלא טמא ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאין
ּבלבד  ּתֹוכּה ּבתֹוכּה, טמא; ּבלבד ּתחּתיה - ּתחּתיה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻוטמאה
ׁשּכלי  ּבארנּו, ׁשּכבר טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו ּגּבּה, על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָטמא;
ּולפיכ ּככלים; לא חׁשּוב, הּוא ּכאהל - ּבמּדה הּבא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹעץ

ֵחֹוצץ.
ׁשּוליהּכּורת ‰. על יֹוׁשבת והיא ׁשלם, ּכלי [-ׁשהיא ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

-תחתיתה] ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה ְְְְֲִֶַַַָָָָָֻלאויר,
ּגבֹוהה  היתה אם אבל ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָֻטמאה
אֹו ּתחּתיה וטמאה ּפיה, על ּכפּויה אֹו מכּסה, אֹו ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֻֻטפח,

הּכל - ּגּבּה על אֹו וכל ּבתֹוכּה ׁשּבתֹוכּה, ּכל טמא: ְְְֵֶַַַָָָָָָֹ
ׁשהּכלי  למּטה; הּטמאה היתה אם ּגּבּה ׁשעל וכל ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻׁשּתחּתיה,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה את מביא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻהּמאהיל
ּבמּדה, ּבאה אֹו ּבקׁש, ּופקּוקה ּפחּותה היתה אם ,ְְְְְְִִִַָָָָָָָָלפיכ
ּבֹוקעת  טמאה - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה ְְְְְֶַַַַַָָָָָֻֻוטמאה
וטמאה  טפח, ּגבֹוהה היתה ואם ויֹורדת. ּובֹוקעת ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻועֹולה
על  אֹו ּבתֹוכּה טמאה היתה טמא. ּבלבד ּתחּתיה - ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּתחּתיה
טהֹורין, ׁשּתחּתיה וכלים טמא; לרקיע עד ּכנגּדֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּגּבּה

וחֹוצצת. אהל ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶֶֹמּפני
.Â ּבאוירּגמל עֹומד השמים]ׁשהּוא תחת ּתחּתיו,[- טמאה - ְְֲִֵֶַָָָָָֻ

ׁשּתחּתיו  ּכלים ּגּביו, על טמאה טהֹורים; ּגּביו ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּכלים
ועֹולה  ּבֹוקעת זֹו הרי ּתחּתיו, וטמאה רֹובץ היה ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָֻטהֹורין.

רצּוצה טמאה היתה אם וכן ויֹורדת; חלל ּובֹוקעת ללא -] ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻ
ועֹולה טפח] ּבֹוקעת זֹו הרי - רגלֹו ּגב על אֹו רגלֹו, ְְְֲֵַַַַַַַַָּתחת

ּוכזית  הּנזיר היה ׁשאם ּבנזירּות, ּבארנּו ּכבר ויֹורדת. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּובֹוקעת
מּׁשאר  ּבּה וכּיֹוצא הּמּטה ּתחת אֹו הּגמל, ּתחת הּמת ְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָמן
מגּלח  אינֹו ׁשבעה, טמאת ׁשּנטמא ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻהּכלים

האמּורֹות [שערו] ההלכֹות אּלּו ׁשּכל למד, אּתה ּומּׁשם .ֲֲִֵֵֶַַָָָָָָ
מן  אֹו הּבהמה, מן אֹו האדם, מן הּנעׂשים אהלים ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹֻּבטמאת
ּגזרֹות  ּומהן קּבלה ּדברי מהן סֹופרים, מּדברי - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּכלים
חּיבין  ואין עליהן, מגּלח הּנזיר אין ּולפיכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוהרחקֹות;

ּביאת  על ּכרת ואין עליהן קדׁשים. אכילת אֹו מקּדׁש, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
וקדׁשים  ּתרּומה טמאת לענין אּלא אמּורין ּכּלן ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֻֻהּדברים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַּבלבד,
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ּפתיל‡. צמיד הּמת: ּבאהל מּצילין ּדברים כיסוי ׁשלׁשה -] ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

ּובלּועיןמהודק] ואהלין, חיים], מּצילין [בבעלי - הּבלּועין . ְְְִִִִִַַָֹ
ּתצא  ׁשּלא הּטמאה את ּומֹונעין יתטּמאּו, ׁשּלא הּטהֹורין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֻעל
הּטהֹורין  על מּצילין - ואהלין ּפתיל צמיד אבל ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹּותטּמא.
ּותטּמא  ּתצא ׁשּלא הּטמאה את מֹונעין ואינן יתטּמאּו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּלא
ּכל  ּפתיל, צמיד מּקף ּכלי ּבֹו ׁשּיׁש טמא ּבית ּכיצד? ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻאחרים.
הּבית, ּבתֹו אהל ׁשם היה אם וכן טהֹורין; הּכלי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּבתֹו
מן  ּכזית היה אם אבל טהֹורין. האהל ׁשּבתֹו הּכלים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּכל
- לּבית והכניסֹו ּפתיל, ּבצמיד עליו ּומּקף ּבכלי, נתּון ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָֻהּמת
ּבאהל  הּמת מן ּוכזית אהל, ּבתֹו אהל וכן טמא; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּבית

טמאים. החיצֹון ׁשּבאהל הּכלים ּכל - ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּפנימי
את ·. ּומֹונעין הּטהֹורים, על מּצילין - הּבלּועין ְְְֲִִִִִֶַַַַָאבל

הּבית  - לבית ונכנס הּמת, ּבׂשר ׁשאכל ּכלב ּכיצד? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֻהּטמאה.
לאהל טהֹור  ונכנס טּבעת, ׁשּבלע אדם אפּלּו טּבעת, ּבלע ; ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

טהֹורה  הּטּבעת ׁשבעה, טמאת ׁשּנטמא ּפי על אף - .הּמת ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֻ
מּצילין  ּובדגים, ּובעֹופֹות ּובבהמה ּבחּיה הּבלּועין ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָוכן
אֹו מעיהם, ּבתֹו הּמת ּובׂשר מתּו, ואם חּיים; ׁשהם זמן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּכל

ּבלּוע. ׁשאינֹו ּכמֹו הם הרי - ְֲִֵֵֵֵֶַַָהּכלים
רב‚. -]נׁשחט ׁשנים[סימן ורב ּבעֹוף, וושט]אחד קנה -] ְְְְִִֶַַָֹֹ

מפרּכסין הן ׁשעדין ּפי על אף - הרי [מפרפרים]ּבבהמה - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ
מֹונעין  ולא הּבלּועים, הּכלים על מּצילין ואינם ּכמתים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹהם

ּתטּמא. ׁשּלא מעיהם ׁשּבתֹו הּטמאה ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָֹֻאת
מטּמאה „. ותהיה ּבמעיהם, הּטמאה ּתׁשהה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻוכּמה

חּיה  ּובׁשאר לעת; מעת ימים ׁשלׁשה ּבכלב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכׁשּימּותּו?
ּדברים  ּבּמה לעת. מעת אחד יֹום ודגים, ועֹופֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּובהמה

מעיהם  ּבתֹו הּמת ּבׂשר ּבׁשּנׁשאר זאב אמּורים? אבל ; ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
טהֹור, הּבׂשר - הרעי ּבית ּדר והקיאֹו ּתינֹוק, ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבלע

ּבטמאתן. ְְְֲָָָָֻוהעצמֹות
ׁשּבארנּו;‰. ּכמֹו חּיה, נפׁש ּבבטן אּלא נּצֹולין הּבלּועין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאין

ּכיצד? נּצֹולין. אינם והאבנים, הּכלים ּבגּוף הּבלּועין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָאבל
מקל]ּכֹוׁש הּצּנֹורה[- ּבֹו מחט]ׁשּנבלעה מּתכת,[- ּומלמד ׁשל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ

החרישה] הנהגת הּדרּבן[מוט ּבֹו את ׁשּנבלע שמטה המסמר -] ְְִֶַַָָ
מב הבהמה] טּבעת ׁשהיתה ּולבנה ונכנסּו, ּבתֹוכּה, לעת ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ

הם  והרי נראין, ׁשאינן ּפי על אף נתטּמאּו, - הּמת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלאהל
ּפתיל. ּבצמיד אּלא נּצֹולין, ּבכלים הּבלּועין ׁשאין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֻמחּפין;

הּתּנּור ּבטפלת מבלעין ׁשהיּו טּבעת אֹו מחט שכבת וכן -] ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָֻ
לאוירֹוטיט] טמאה ׁשּנפלה אֹו הּמת, ּבאהל הּתּנּור ונטמא ,ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

מּקף  הּתּנּור היה ואם הּטפלה; ׁשּבתֹו הּכלים נטמאּו -ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
הּמבלעין  הּכלים אף טהֹור, והּתּנּור הֹואיל - ּפתיל ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֻּבצמיד
ּפתיל, צמיד הּמּקפת חבית וכן טהֹורים. ּגּביו ׁשעל ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּבּטיט

ּבמגּופת טּבעת אֹו מחט מּצּדּה[פקק]והיתה [שלא החבית ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָ
חללה] היּוכנגד הּמת. ּבאהל נּצֹולין ואין טמאין, אּלּו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָֹ

החבית  לתֹו נראין היּו אם - ּפיה ּכנגד החבית ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָּבמגּופת
שקועים] יצאּו[כשהם ואם טהֹורין; לאוירּה, יֹוצאין ְְְְְֲִִִִֵַָָָואינן

מּציל  ּפתיל צמיד הּמּקף חרׂש ּכלי ׁשאין - טמאין ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלאוירּה,

ּכקלּפת  ּתחּתיהן יׁש ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשּבתֹוכֹו, הּכלים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָעל
דקה]הּׁשּום אוירּה,[שכבה לתֹו ׁשֹוקעין ׁשהם ּפי על אף - ְְֲִִִֵֶַַַָ

טהֹורין. אּלּו ְֲִֵֵהרי
.Â ואין ּכל טמאין, הן הרי - ּבית ׁשל ּבקרקעיתֹו הּבלּועין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ּכן  ּׁשאין מה - הּתהֹום עד ּכמֹוהּו האהל ׁשּקרקע ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנּצֹולין;
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו וכלים ּבכתליו, ּבּבית, הּטמאה ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

ואם  טמאים. אּמה, מאה ּתחת אפּלּו - ּבקרקעיתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָטמּונים
ּבמקֹומן -]יׁש ּתחת [חלל הן ׁשהרי טהֹורין, - טפח על טפח ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

וטמאה  הּבית, ּגּבי ׁשעל לעלּיה ּדֹומה? זה למה אחד. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻאהל
מּכלּפי  ּבמחיצה הּבית חלק אם וכן טהֹור. ׁשהּבית - ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעלּיה

לתקרה]ארצֹו הקרקע בין הּמחיצה [- ּבין הּטמאה והיתה , ְְְְְִֵַַַָָָָֻ
ׁשאין  טמאין, הּמחיצה מן למעלה ׁשּבּבית ּכלים - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהארץ
הּטמאה  היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּטמאה, את מֹונעין ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻהאהלים
טהֹורין, והארץ הּמחיצה ׁשּבין ּכלים - הּמחיצה מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלמעלה
- טפח ּגבּה והארץ הּמחיצה ּבין אין ואם מּציל; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהאהל

ּוטמאים. הּבית, ּבקרקע ּכטמּונים הם ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַהרי
.Ê ניקוז]ּביב קמּור[בור הנמצא]ׁשהּוא בפתחו מכוסה ּתחת [ ִֶַַָ

ּפֹותח[ברצפת] ּבֹו ויׁש חלל]הּבית, ּבפתחֹו[- ויׁש טפח, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַ
הּבית  - ּבתֹוכֹו טמאה והיתה טפח, ּפֹותח לּבית חּוץ ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻׁשהּוא
ּבֹו היה טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו מה ּבּבית, טמאה היתה ְְְִֶַַַָָָָָָָֻטהֹור;
ּבתֹוכֹו טמאה והיתה טפח, ּפֹותח ּביציאתֹו ואין טפח, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּפֹותח
ׁשאין  טהֹור, ּׁשּבתֹוכ ֹו מה - ּבּבית טמאה טמא; הּבית -ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

להּכנס טמאה ׁשל הביב]ּדרּכּה דרך תעבור לא הטומאה -]. ְְְִֵֶַָָָֻ
ּבתֹוכֹו וטמאה טפח ּפֹותח ּביציאתֹו ואין טפח, ּפֹותח ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻאין
מה  - ּבּבית טמאה הּבית; ּבתֹו היא ּכאּלּו טמא, הּבית -ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָֻ
וקרקע  ּבּקרקע, הּטמּונין ּככלים ׁשהן מּפני טמא, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּׁשּבתֹוכֹו

הּתהֹום. עד ּכמֹוהּו ְִַַַַָהּבית
.Á ּפתיל,ׁשּתי צמיד ּומּקפֹות אחת, ּבכל זית וחצי חבּיֹות, ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֻ

מטּמא; ׁשעּור חצי ׁשאין טהֹורֹות, הן - הּבית ּבתֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֻּומּנחֹות
ּפתיל  צמיד ואין ּכזית, ּבּבית יׁש ׁשהרי - טמא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוהּבית

מּקפֹות לטמאה  הן ׁשהרי הּבית, מחמת מתטּמאֹות ואינן . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻֻ
וחברּתּהצמיד טמאין, והּבית היא - מהן אחת נפּתחה ּפתיל. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

וכחצי טהֹורה. ולּבית, לזה זה ּפתּוחים ׁשהן חדרים ׁשני וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבחיצֹון זית וכחצי ּבאמצעי, אֹו ּבּפנימי הבית]זית -]- ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ

ּבּפנימי, זית ּכחצי טהֹורין; והאמצעי והּפנימי טמא, ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָהחיצֹון
והחיצֹון  והאמצעי טהֹור, הּפנימי - ּבאמצעי זית ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָוכחצי

להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת, הּטמאה ׁשּדר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻטמאים;

ה'תשע"ג  תשרי ג' רביעי יום

כא  ¤¤ּפרק
ׁשּמּציל‡. ּפתיל לצמיד טומאה]מּנין מונע הּמת?[- ּבאהל ְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

טמא  - עליו ּפתיל צמיד אין אׁשר פתּוח, ּכלי "וכל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
הּׁשמּועה ּומּפי טהֹור. עליו, ּפתיל צמיד יׁש הא [-הּוא"; ְִִִִֵַָָָָָָָ

רבינו] חרׂשממשה ּבכלי אּלא מדּבר הּכתּוב ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלמדּו,
היה  אם ,ּולפיכ ּפתחֹו; ּדר אּלא מתטּמא ׁשאינֹו ּכלי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבלבד,

ׁשּבתֹוכֹו. ּכל על הּציל - ּפתיל צמיד ּומּקף סתּום, קל ּפתחֹו ְְִִִִִֶַַָָָָָֻ
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ּבצמיד  ׁשּיּצילּו טמאה, מקּבלין ׁשאין הּכלים לכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻוחמר
עצמֹות  ּוכלי אדמה, ּכלי אבנים, ּכלי ּגללים, ּכלי - והן ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָּפתיל;

ּבמּדה הּבא עץ ּוכלי העֹוף, ועצמֹות ועֹורֹו נייד]הּדג שאינו -], ְְְְְִֵֵַַַָָָָ
ּפׁשּוטין[גזרים]ּונסרים ׁשהן עץ קיבול]ׁשל בית ללא ואינן [- ְְְִִֵֵֵֶֶָָ

אם  ּפתיל. ּבצמיד מּצילין אּלּו, ּכל מּתכֹות; ּכלי וגלמי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּכלים,
לּבלּועין  וחמר קל - נּצֹולּו הּמּקף ּכלי ׁשּבתֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֻהּדברים

חיים] אהלים,[בבעלי ּבין מה האהלים. ׁשּתחת ולּכלים ,ְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
אּלא  מּצילין אינן ׁשהּכלים ּפתיל? ּבצמיד ׁשּמּצילין ְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלּכלים

ּבלבד. ּבכּסּוי מּצילין והאהלים ּפתיל, ְְְְִִִִִִִַַָָָָֹּבצמיד
ׁשּכפהּו·. פיו]מׁשּפ ׁשּקצתֹו[על ּפי על אף ּבכּסּוי; מּציל , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּכסתּום. הּוא הרי - קטן נקב ְֲֵֶֶָָָָנקּוב
על ‚. טפח ּבהן היה אם - ּפתיל ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

ּפי  על אף - הארץ על ּפיהן על וכפן טפח, רּום על ְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָטפח
מה  ּכל מּצילין אּלּו הרי הּצדדין, מן ּפתיל ּבצמיד מרח ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא
מּציל; והאהל ּכאהל, ׁשהם מּפני - הּתהֹום עד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּׁשּתחּתיהן
חרׂש ּכלי אהלי ׁשאין חרׂש, ּכלי הּכלי היה ּכן אם ְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא

ּכיצד מּצילין  חבית. ּפי [חרס]? על אף - ּפיה על ׁשּכפיּה ְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּנאמר: טמא, ּׁשּתחּתיה מה ּכל הּצדדין, מן ּבטיט ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמרחּה
ּפיה  הדּביק ּגּבֹו. על ּפתיל צמיד ולא עליו", ּפתיל ְְִִִִִִִַַָָָָָָָֹ"צמיד
ועל  ּׁשּבתֹוכּה, מה ּכל על מּצלת - הּצדדים מן ּומרח ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹלּכתל,
- מּצלת אינּה הּצדדין, מן מרח לא ואם ּבּכתל; ׁשּכנגדּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּכל

אהל, מּׁשּום מּציל חרׂש ּכלי ׁשאר ׁשאין אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּדבּוקֹות  ּפּיֹותיהן ׁשהיּו ּפתיל, ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
מּצילין  ׁשהם מּפני ּפתיל, צמיד ּבלא מּצילין - הּבית ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבדפני

הּכלי ּבדפן ׁשּיהיה צרי ,לפיכ אהלים; -]מּׁשּום [גובה ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹ
ׁשּיהיה  עד אהלים, ּדפנֹות עם מּצילין הּכלים ׁשאין - ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹטפח
מּדפן  יֹוצא והיה טפח, חצי ּדפן לּכלי היה טפח. ּדפן ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלהם
ׁשּיׁש ּפי על אף - לזה זה והדּביק טפח, חצי ׂשפה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהאהל
אחד. מּמקֹום טפח ׁשּיהיה עד מּציל; אינֹו טפח, חלל ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשם

מּצילין ּכׁשם „. ּכ - האהל ּדפנֹות עם מּבפנים ׁשּמּצילין ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
מּכל  ּכּסּוי נעׂשה האהל ׁשהרי לאהל; סמכן אם לאהל, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹחּוץ
ּגּבי  על ׁשהּניחֹו טפח, ּדפן לֹו ׁשּיׁש מהן ּכלי ּכיצד? ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמקֹום.
טמאה  והיתה האהל, לדפן ּפיו וסמ לאהל, חּוץ ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֻיתדֹות
חצר, לכתל סמּו היה ואם טהֹורין. ׁשּבתֹוכֹו ּכלים - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּתחּתיו
ּולפיכ אהל; ּכתל ׁשאינן לפי מּציל, אינֹו - ּגּנה לכתל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹאֹו

הּטמאה  על האהילּו ׁשהרי טמאים, הּכלי ׁשּבתֹו .ּכלים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻ
ּפֹותח‰. ּבּה ׁשּיׁש מּכתל [רוחב]קֹורה נתּונה והיא טפח, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּתלּויה ּוקדרה ּתחּתיה, וטמאה קשורה]לכתל, הּקֹורה,[- מן ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ּכלים  - אֹותֹו ּומכּסה ּכּלֹו קדרה ּבפי נֹוגעת הּקֹורה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻוהיתה
לא  ואם להם; האהל ּבכּסּוי הּצלּו ׁשהרי טהֹורים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּבּקדרה
מה  ּכל - רוח ּביניהן אּלא ּבּקֹורה, מכּסה הּקדרה ּפי ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהיה

טמאה. עצמּה והּקדרה טמא, ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָּׁשּבּקדרה
.Â היה ּבֹור אם - ּבּבֹור וכלים ּבּבית, וטמאה הּבית, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשּבתֹו

ּבנסר עץ]מכּסה ּדפן [גזיר לֹו ׁשּיׁש הּמּציל ּבכלי אֹו חלק, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
[- ּבנין [גובה לּבֹור היה טהֹור. ּׁשּבּבֹור מה ּכל הרי - ְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹטפח

הּמּציל  ּבכלי ׁשּכּסהּו ּבין - הארץ על טפח ּגבֹוּה לפיו, ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָסביב

ׁשהרי  מּציל, זה הרי - ּדפן לֹו היתה ׁשּלא ּבין ּדפן, לֹו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹׁשּיׁש
אחר. מּמקֹום טפח ּדפן לֹו ִֵֵֶֶַַָֹיׁש

.Ê כתלים]חּדּות בנויים שפתו שעל הּבית,[בור ּבתֹו הּבנּוי ְִַַַַָ
והּפרח ּבתֹוכֹו, הקנה]ּומנֹורה שבקצה הנר יֹוצא [בית ׁשּלּה ְְְֵֶֶַַָָ

ּפי  על הּמת ּבאהל הּמּציל ּכלי ונתן החּדּות, ּפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹּומכּסה
ּתּנטל  אם רֹואין: - הּמנֹורה ּפרח על נׁשען הּוא והרי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהחּדּות,

עֹומד הּמּציל והּכלי פנימה]הּמנֹורה, נופל אינו זה [- הרי - ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ
ׁשּבחּדּות  ּכל על ּוׂשפת מּציל הּכלי ׂשפת ׁשּבין וכלים , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּפי  על אף טהֹורה, הּמנֹורה ואף הּתהֹום; עד טהֹורים ְְְְְִִַַַַַַַַָָהחּדּות
הּכל  לאו, ואם והחּדּות. הּכּסּוי ּבין נראה הּפרח ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּׂשפת

ְִֵטמאים.
.Á ּפיו,חּדּות על נתּון הּמּציל ּוכלי הּבית, ּבתֹו הּבנּוי ְְִִִִַַַַַַַָָ

ּבתֹו אֹו החּדּות, ּוׂשפת הּכלי ׂשפת ּבין טמאה ְְְְְְְִֵַַַַַָָָֻוהיתה
מֹונע  הּבית ׁשּבתֹו האהל ׁשאין טמא; הּבית - ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהחּדּות

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכתלי הּטמאה, ּכלים - ּבּבית טמאה היתה . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
טפח, רּום על טפח על טפח ּבמקֹומם יׁש אם ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָהחּדּות,
רחבים  החּדּות ּכתלי היּו ואם טמאים. לאו, ואם ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָטהֹורים;
חׁשּובין  ׁשאינם מּפני טהֹורים, ּכ ּובין ּכ ּבין - ּבית ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּׁשל
מּציל  ּכ ּבתֹוכֹו, החּדּות ׁשּמּציל ּוכׁשם הּבית; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּכתלי

הּיׁשן ׁשהּתּנּור ּבארנּו, ּכבר בו]ּבכתליו. שהסיקו הּוא [- הרי - ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
אהלים; נעׂשין ואין הּטמאה, את מביאים ׁשהם הּכלים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻּככל
מּקף  היה ּכן אם אּלא ּׁשּבתֹוכֹו, מה על מּציל אינֹו זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּומּפני
ׁשהּתּנּור  ּבארנּו, וכן הּמּצילין. ּכלים ּכׁשאר ּפתיל, ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָצמיד
,ּולפיכ אהל; נעׂשה אּלא זה, לענין ּככלים אינֹו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹהחדׁש
ּפתיל, צמיד ּבלא ּבלבד ּבכּסּוי ּׁשּבתֹוכֹו מה על ְְְְִִִִִֶַַַַָָֹמּציל

'סרידה'. הּנקרא הּוא הּתּנּור, וכּסּוי ְְְְִִִִַַַָָָֹּכאהלים.
.Ëּוסרידה החדׁש, ּבתֹו יׁשן כיסוי]ּתּנּור החדׁש,[- ּפי על ְְִִֶֶַַָָָָָָָ

ּכׁשּיּנטל  אם רֹואין: - הּיׁשן הּתּנּור ּפי על נׁשען הּכּסּוי ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוהרי
הּסרידה ּתּפל טמא;[פנימה]הּיׁשן ׁשּבתֹוכֹו וכל ּתּציל, לא - ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

טהֹור  הּכל לאו, והּסרידה ואם הּיׁשן, ּבתֹו החדׁש היה . ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָֹ
מּטפח  ּפחֹות והּכּסּוי החדׁש ּבין יׁש אם - הּיׁשן ּפי על ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻמּנחת
ּפיו. על מּנחת הּסרידה ּוכאּלּו טהֹור, החדׁש ׁשּבתֹו ּכל -ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻ

.È ּפי סרידה על עֹודפת והיא ׂשפה, לּה ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ּפתיל צמיד ּומּקפת מהודק]הּתּנּור, כיסוי היתה [- אפּלּו - ְֲִִִֶֶַַָָָָֻ

ׁשל  אויר ּכנגד הרי - טמא ׁשהּכל ּגּבּה, על אֹו ּתחּתיה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻטמאה
עד  ּכנגּדֹו - ּתּנּור ׁשל אוירֹו ּכנגד הּטמאה היתה טהֹור. ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֻּתּנּור

טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו מה וכל טמא, ְְִֵֶַַָָָָָלרקיע
.‡È הפכה]ׁשּכפיּהקדרה ּומרח[- החבית, ּפי חיבר]על -] ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

מה  ועל ּׁשּבתֹוכּה, מה ּכל על מּצלת - החבית עם ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדפנֹותיה
ּכדרּכּה, החבית ּפי על הֹוׁשיבּה החבית. ׂשפתֹות ּובין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּׁשּבינּה
ואין  מאוירּה; מתטּמאה ׁשהּקדרה מּפני מּצלת; אינּה - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּומרח

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּציל, טמא ְְְִִֵֵֶַַָּכלי

כב  ¤¤ּפרק
גדול]הּמחציןׁשּולי ‡. כלי שבתחתית וׁשּולי [קערורית , ְְִֵֵַָ

ּכלים מבחוץ]קרקרֹות הכלי בשולי קיבול ודפנֹותיהן [בית , ְְְִֵֵֵֶַָ
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ּבצמיד  ׁשּיּצילּו טמאה, מקּבלין ׁשאין הּכלים לכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻוחמר
עצמֹות  ּוכלי אדמה, ּכלי אבנים, ּכלי ּגללים, ּכלי - והן ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָּפתיל;

ּבמּדה הּבא עץ ּוכלי העֹוף, ועצמֹות ועֹורֹו נייד]הּדג שאינו -], ְְְְְִֵֵַַַָָָָ
ּפׁשּוטין[גזרים]ּונסרים ׁשהן עץ קיבול]ׁשל בית ללא ואינן [- ְְְִִֵֵֵֶֶָָ

אם  ּפתיל. ּבצמיד מּצילין אּלּו, ּכל מּתכֹות; ּכלי וגלמי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּכלים,
לּבלּועין  וחמר קל - נּצֹולּו הּמּקף ּכלי ׁשּבתֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֻהּדברים

חיים] אהלים,[בבעלי ּבין מה האהלים. ׁשּתחת ולּכלים ,ְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
אּלא  מּצילין אינן ׁשהּכלים ּפתיל? ּבצמיד ׁשּמּצילין ְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלּכלים

ּבלבד. ּבכּסּוי מּצילין והאהלים ּפתיל, ְְְְִִִִִִִַַָָָָֹּבצמיד
ׁשּכפהּו·. פיו]מׁשּפ ׁשּקצתֹו[על ּפי על אף ּבכּסּוי; מּציל , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּכסתּום. הּוא הרי - קטן נקב ְֲֵֶֶָָָָנקּוב
על ‚. טפח ּבהן היה אם - ּפתיל ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

ּפי  על אף - הארץ על ּפיהן על וכפן טפח, רּום על ְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָטפח
מה  ּכל מּצילין אּלּו הרי הּצדדין, מן ּפתיל ּבצמיד מרח ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא
מּציל; והאהל ּכאהל, ׁשהם מּפני - הּתהֹום עד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּׁשּתחּתיהן
חרׂש ּכלי אהלי ׁשאין חרׂש, ּכלי הּכלי היה ּכן אם ְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא

ּכיצד מּצילין  חבית. ּפי [חרס]? על אף - ּפיה על ׁשּכפיּה ְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּנאמר: טמא, ּׁשּתחּתיה מה ּכל הּצדדין, מן ּבטיט ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמרחּה
ּפיה  הדּביק ּגּבֹו. על ּפתיל צמיד ולא עליו", ּפתיל ְְִִִִִִִַַָָָָָָָֹ"צמיד
ועל  ּׁשּבתֹוכּה, מה ּכל על מּצלת - הּצדדים מן ּומרח ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹלּכתל,
- מּצלת אינּה הּצדדין, מן מרח לא ואם ּבּכתל; ׁשּכנגדּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּכל

אהל, מּׁשּום מּציל חרׂש ּכלי ׁשאר ׁשאין אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּדבּוקֹות  ּפּיֹותיהן ׁשהיּו ּפתיל, ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
מּצילין  ׁשהם מּפני ּפתיל, צמיד ּבלא מּצילין - הּבית ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבדפני

הּכלי ּבדפן ׁשּיהיה צרי ,לפיכ אהלים; -]מּׁשּום [גובה ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹ
ׁשּיהיה  עד אהלים, ּדפנֹות עם מּצילין הּכלים ׁשאין - ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹטפח
מּדפן  יֹוצא והיה טפח, חצי ּדפן לּכלי היה טפח. ּדפן ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלהם
ׁשּיׁש ּפי על אף - לזה זה והדּביק טפח, חצי ׂשפה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהאהל
אחד. מּמקֹום טפח ׁשּיהיה עד מּציל; אינֹו טפח, חלל ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשם

מּצילין ּכׁשם „. ּכ - האהל ּדפנֹות עם מּבפנים ׁשּמּצילין ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
מּכל  ּכּסּוי נעׂשה האהל ׁשהרי לאהל; סמכן אם לאהל, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹחּוץ
ּגּבי  על ׁשהּניחֹו טפח, ּדפן לֹו ׁשּיׁש מהן ּכלי ּכיצד? ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמקֹום.
טמאה  והיתה האהל, לדפן ּפיו וסמ לאהל, חּוץ ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֻיתדֹות
חצר, לכתל סמּו היה ואם טהֹורין. ׁשּבתֹוכֹו ּכלים - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּתחּתיו
ּולפיכ אהל; ּכתל ׁשאינן לפי מּציל, אינֹו - ּגּנה לכתל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹאֹו

הּטמאה  על האהילּו ׁשהרי טמאים, הּכלי ׁשּבתֹו .ּכלים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻ
ּפֹותח‰. ּבּה ׁשּיׁש מּכתל [רוחב]קֹורה נתּונה והיא טפח, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּתלּויה ּוקדרה ּתחּתיה, וטמאה קשורה]לכתל, הּקֹורה,[- מן ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ּכלים  - אֹותֹו ּומכּסה ּכּלֹו קדרה ּבפי נֹוגעת הּקֹורה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻוהיתה
לא  ואם להם; האהל ּבכּסּוי הּצלּו ׁשהרי טהֹורים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּבּקדרה
מה  ּכל - רוח ּביניהן אּלא ּבּקֹורה, מכּסה הּקדרה ּפי ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהיה

טמאה. עצמּה והּקדרה טמא, ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָּׁשּבּקדרה
.Â היה ּבֹור אם - ּבּבֹור וכלים ּבּבית, וטמאה הּבית, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשּבתֹו

ּבנסר עץ]מכּסה ּדפן [גזיר לֹו ׁשּיׁש הּמּציל ּבכלי אֹו חלק, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
[- ּבנין [גובה לּבֹור היה טהֹור. ּׁשּבּבֹור מה ּכל הרי - ְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹטפח

הּמּציל  ּבכלי ׁשּכּסהּו ּבין - הארץ על טפח ּגבֹוּה לפיו, ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָסביב

ׁשהרי  מּציל, זה הרי - ּדפן לֹו היתה ׁשּלא ּבין ּדפן, לֹו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹׁשּיׁש
אחר. מּמקֹום טפח ּדפן לֹו ִֵֵֶֶַַָֹיׁש

.Ê כתלים]חּדּות בנויים שפתו שעל הּבית,[בור ּבתֹו הּבנּוי ְִַַַַָ
והּפרח ּבתֹוכֹו, הקנה]ּומנֹורה שבקצה הנר יֹוצא [בית ׁשּלּה ְְְֵֶֶַַָָ

ּפי  על הּמת ּבאהל הּמּציל ּכלי ונתן החּדּות, ּפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹּומכּסה
ּתּנטל  אם רֹואין: - הּמנֹורה ּפרח על נׁשען הּוא והרי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהחּדּות,

עֹומד הּמּציל והּכלי פנימה]הּמנֹורה, נופל אינו זה [- הרי - ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ
ׁשּבחּדּות  ּכל על ּוׂשפת מּציל הּכלי ׂשפת ׁשּבין וכלים , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּפי  על אף טהֹורה, הּמנֹורה ואף הּתהֹום; עד טהֹורים ְְְְְִִַַַַַַַַָָהחּדּות
הּכל  לאו, ואם והחּדּות. הּכּסּוי ּבין נראה הּפרח ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּׂשפת

ְִֵטמאים.
.Á ּפיו,חּדּות על נתּון הּמּציל ּוכלי הּבית, ּבתֹו הּבנּוי ְְִִִִַַַַַַַָָ

ּבתֹו אֹו החּדּות, ּוׂשפת הּכלי ׂשפת ּבין טמאה ְְְְְְְִֵַַַַַָָָֻוהיתה
מֹונע  הּבית ׁשּבתֹו האהל ׁשאין טמא; הּבית - ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהחּדּות

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכתלי הּטמאה, ּכלים - ּבּבית טמאה היתה . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
טפח, רּום על טפח על טפח ּבמקֹומם יׁש אם ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָהחּדּות,
רחבים  החּדּות ּכתלי היּו ואם טמאים. לאו, ואם ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָטהֹורים;
חׁשּובין  ׁשאינם מּפני טהֹורים, ּכ ּובין ּכ ּבין - ּבית ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּׁשל
מּציל  ּכ ּבתֹוכֹו, החּדּות ׁשּמּציל ּוכׁשם הּבית; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּכתלי

הּיׁשן ׁשהּתּנּור ּבארנּו, ּכבר בו]ּבכתליו. שהסיקו הּוא [- הרי - ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
אהלים; נעׂשין ואין הּטמאה, את מביאים ׁשהם הּכלים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻּככל
מּקף  היה ּכן אם אּלא ּׁשּבתֹוכֹו, מה על מּציל אינֹו זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּומּפני
ׁשהּתּנּור  ּבארנּו, וכן הּמּצילין. ּכלים ּכׁשאר ּפתיל, ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָצמיד
,ּולפיכ אהל; נעׂשה אּלא זה, לענין ּככלים אינֹו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹהחדׁש
ּפתיל, צמיד ּבלא ּבלבד ּבכּסּוי ּׁשּבתֹוכֹו מה על ְְְְִִִִִֶַַַַָָֹמּציל

'סרידה'. הּנקרא הּוא הּתּנּור, וכּסּוי ְְְְִִִִַַַָָָֹּכאהלים.
.Ëּוסרידה החדׁש, ּבתֹו יׁשן כיסוי]ּתּנּור החדׁש,[- ּפי על ְְִִֶֶַַָָָָָָָ

ּכׁשּיּנטל  אם רֹואין: - הּיׁשן הּתּנּור ּפי על נׁשען הּכּסּוי ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוהרי
הּסרידה ּתּפל טמא;[פנימה]הּיׁשן ׁשּבתֹוכֹו וכל ּתּציל, לא - ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

טהֹור  הּכל לאו, והּסרידה ואם הּיׁשן, ּבתֹו החדׁש היה . ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָֹ
מּטפח  ּפחֹות והּכּסּוי החדׁש ּבין יׁש אם - הּיׁשן ּפי על ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻמּנחת
ּפיו. על מּנחת הּסרידה ּוכאּלּו טהֹור, החדׁש ׁשּבתֹו ּכל -ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻ

.È ּפי סרידה על עֹודפת והיא ׂשפה, לּה ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ּפתיל צמיד ּומּקפת מהודק]הּתּנּור, כיסוי היתה [- אפּלּו - ְֲִִִֶֶַַָָָָֻ

ׁשל  אויר ּכנגד הרי - טמא ׁשהּכל ּגּבּה, על אֹו ּתחּתיה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻטמאה
עד  ּכנגּדֹו - ּתּנּור ׁשל אוירֹו ּכנגד הּטמאה היתה טהֹור. ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֻּתּנּור

טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו מה וכל טמא, ְְִֵֶַַָָָָָלרקיע
.‡È הפכה]ׁשּכפיּהקדרה ּומרח[- החבית, ּפי חיבר]על -] ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

מה  ועל ּׁשּבתֹוכּה, מה ּכל על מּצלת - החבית עם ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדפנֹותיה
ּכדרּכּה, החבית ּפי על הֹוׁשיבּה החבית. ׂשפתֹות ּובין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּׁשּבינּה
ואין  מאוירּה; מתטּמאה ׁשהּקדרה מּפני מּצלת; אינּה - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּומרח

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּציל, טמא ְְְִִֵֵֶַַָּכלי

כב  ¤¤ּפרק
גדול]הּמחציןׁשּולי ‡. כלי שבתחתית וׁשּולי [קערורית , ְְִֵֵַָ

ּכלים מבחוץ]קרקרֹות הכלי בשולי קיבול ודפנֹותיהן [בית , ְְְִֵֵֵֶַָ
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מבחוץ]מאחֹוריהן הכלי שבדופן מּצילין [שקערורית אין - ֲִִֵֵֵֶַ
קרסמן הּמת; ּבאהל ּפתיל חתך]ּבצמיד וׁשפן[- שייף], -], ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

ּבצמיד  מּציל ׁשאין ּפתיל; ּבצמיד מּצילין - ּכלים ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָועׂשין
ּכלים. אּלא ִִֵֶָָּפתיל

הׁשקיע ּכלי ·. ואם ּבּטלֹו; לא חציֹו, עד טיט ּבֹו ׁשּנתן חרׂש ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָֹ
מּציל  הּכלים, את .ּבֹו ִִֵֶַַ

רּמֹון ּכלי ‚. ּבמֹוציא ׁשּיּנקב עד ּפתיל, ּבצמיד מּציל חרׂש ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּיּפחת[בינוני] עד ּובגדֹול, יתחרר]; ּכלי [- ּכיצד? רּבֹו. ְְִִֵֵֶַַָָֻ

הּפחת  מקֹום וסתם ּפתיל, צמיד והּקיפֹו רּבֹו, ׁשּנפחת ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻּגדֹול
ּכלי  חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי על אף מּציל, זה הרי - ּפתיל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבצמיד
אֹו נקּוב ׁשהיה ּפתיל צמיד הּמּקף ּכלי אבל טמאה. ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָֻֻלענין
יהיה  וכּמה מּציל. ואינֹו נטמא, - הּנקב סתם ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹסדּוק,
זיתים; ּבמֹוציא ׁשעּורֹו לאכלין, העׂשּוי ּכלי היה אם ְְֳִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבּנקב?

מׁשקה ּבכֹונס ׁשעּורֹו למׁשקה, עׂשּוי דרכו היה נכנסים [אם ְְְְִֵֶֶַַָָָ
ּומּׁשּיּנקב מים] לחמרֹו, אֹותֹו מטילין - ּולכ לכ העׂשּוי .ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָ

ימעטּנּו. אֹו הּנקב, ׁשּיסּתם עד - מּציל אינֹו מׁשקה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּבכֹונס
סרידהּתּנּור „. כיסוי]ׁשהיתה ּפתיל,[- צמיד ּומּקף ּפיו, על ְְִִִִֶַַָָָָָָֻ

ּפי  מלא הּסדק היה אם - הּתּנּור ונסּדק הּמת, ּבאהל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹונתּון
החרישה]מרּדע בהמת של ההיגוי טפח [מוט הּקף ׁשהּוא ,- ְֵֵֶֶֶַַַ

ּבּסדק, להּכנס יכֹול הּמרּדע ׁשאין ּפי על ואף הּתּנּור, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָנטמא
טהֹור. הּתּנּור מּכאן, ּפחֹות ּבׁשוה; ּכמֹותֹו הּוא הרי ְְֲִֵֶֶַַָָָָָאּלא

נכנס מרּדע ּפי ּכמלא ּפיו ׁשעל הּסרידה קצת נסּדקה גדול -] ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
היה ממרדע] ּפתיל. ּבצמיד נּצֹול מּכאן, ּפחֹות טמא; זה הרי ,ְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָ

ּפי  מלא ׁשעּורֹו אּלא ,אר אֹותֹו רֹואין אין - עגל ְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹהּסדק
נכנס. ְְִֵַַָמרּדע

ּבעינֹו‰. נקב ׁשּנּקב ּפתיל, צמיד הּמּקף ארובתו]ּתּנּור -] ְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
הּטּוחה ּתּנּור ּכֹוׁש[בטיט]ׁשל מלא הּנקב היה אם מקל]- -] ְִֶֶֶַַַָָָֹ

ּדֹולק ּכׁשהּוא ויֹוצא כבה]נכנס ואינו נטמא;[- זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
נּצֹול. מּזה, ּפחֹות הּנקב היה ְִִִֶֶֶַָָָואם

.Â ּכׁשּלא נּקב ויֹוצא נכנס ּכֹוׁש מלא ׁשעּורֹו - מּצּדֹו הּתּנּור ְְְְִִִִִֵֶַַַָֹֹ
מיצה  ׁשּתּכנס ּכדי ׁשעּורּה ׁשּנּקבה, החבית מגּופת וכן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדֹולק.

השני]ׁשנּיה הקשר ה]ׁשל[- וחצבים[גבעול ּבּנקב; [-ׁשּפֹון ְֲִִִֶֶֶַַָָ
ׁשל חביות] ׁשנּיה מיצה ׁשּתּכנס ּכדי ׁשעּורם ׁשּנּקבּו, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָּגדֹולים

ּבזמן  אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורין. מּכאן, ּפחֹות ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָקנה.
נּקבּו אפּלּו - הּמׁשקין לׁשאר נעׂשּו אם אבל ליין. ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָׁשּנעׂשּו
עד  להם, מֹועיל ּפתיל הּצמיד ואין נטמאּו; ׁשהן, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבכל
ׁשּנּקבּו אּלא אמרּו לא ליין, ׁשּנעׂשּו ּבזמן ואף הּנקב. ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיסּתם

ּבי  נעׂשּו אם אבל אדם. ּבידי ׁשהן,ׁשּלא ּכל אפּלּו - אדם די ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
הּנקב. ׁשּיּסתם עד נּצֹולין, ואינן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָטמאים;

.Êּומניקית טהֹורין, מׁשקין מלאה ׁשהיא כלי חבית -] ְְְְִִִִִִֵֶַָָ
יין] ּפתיל,שאיבת צמיד מּקפת והחבית ּבתֹוכּה, חרׂש ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשל

והּמניקית  טהֹורין, והּמׁשקין החבית - הּמת ּבאהל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּונתּונה
והּקצה  הּמּקפת, החבית ּבתֹו האחת ׁשּקצתּה מּפני - ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻטמאה
ׁשהיא  ּפי על אף סתּום; ואינֹו הּמת, לאהל ּפתּוחה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּׁשני

ּכסתּום. העקם אין ְֲֵֶָָָֹעקּומה,
.Á וסתמּוחבית מּצּדּה, ׁשּנּקבה ּפתיל צמיד הּמּקפת ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻ

אגף ּתּציל. - הּנקב את סתם]ׁשמרים הּנקב[- ,[בטיט]חצי ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ

חציֹו לא [בשמרים]וסתם אם הּציל אם ספק, זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשּימרח עד ּבזמֹורה, הּנקב את סתם מן [טיט]הּציל. ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

לחור]הּצדדים הזמורה קיסמים[בין ּבׁשני סתמֹו [זמורות ; ְְְִִִֵֵַָָָ
לאורכן] זמֹורה חתוכות ּובין הּצדדין מן ׁשּימרח עד ,ְְְִִִֵֶַַַָָ

נסר וכן עץ]לחברּתּה. גזיר הּתּנּור,[- ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ
מן  ׁשּימרח עד נסרים, ׁשני היּו הּציל; - הּצדדין מן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומרח
ּבמסמרים  הּנסרים ׁשני את חּבר לחברֹו. נסר ּובין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּצדדין

ׁשּוגמין עליהם ׁשּלּפף אֹו ּבהם, וכּיֹוצא עץ קליפות ׁשל -] ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
מּקיפין דביקות] ּבּמה האמצע. מן למרח צרי אינֹו -ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

פתיל] צמיד ּבס [שיהיה ּובגבסין? גבס]יד ּובׁשעוה,[- ּבזפת , ְְְְֲִִִֶֶַָָ
ואין  הּמתמרח; ּדבר ּובכל ּובחרסית, ּובחמר ּובצֹואה ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבטיט

ּבעבץ לא דקה]מּקיפין מתכת ׁשהּוא [- מּפני ּבעֹופרת, ולא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹֹ
כיסוי]ּפתיל צמיד[- מהודק]ואינֹו ּבדבלה[- ּומּקיפין .-] ְְִִִִִֵֵַָָָ

הכׁשרהתאנה] ׁשּלא ּבמי [לטומאה]ׁשמנה ׁשּנּלֹוׁש ּובבצק , ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹֻ
חֹוצץ. אינֹו טמא, ׁשּדבר - יטמא ׁשּלא ּכדי ְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹּפרֹות

.Ëׁשּנתחלחלה החבית נתרופפה]מגּופת ּפי [- על אף - ְְְֲִִִֶֶַַַַָָ
הּכּדּור  הּצמיד. נתרעע ׁשהרי מּצלת; אינּה נׁשמטת, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאינּה

ּגמי ׁשל עשב]והּפקעת מין ּומרח [- החבית, ּפי על ׁשּנתנן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּכל  ועל הּכּדּור ּכל על ׁשּימרח עד הּציל, לא - הּצדדין ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹמן

למעלן מּלמּטן הגלוי]הּפקעת ּבגד [כל ׁשל ּבמטלית וכן . ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּוקׁשרּה עֹור, ׁשל אֹו ניר ׁשל היתה הּכלי. ּפי על ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּקׁשרּה

הּציל. הּצדדין, מן מרח אם - ְְִִִִִִִֵַַָָּבמׁשיחה
.È את [נוד]חמת ּבהן ׁשהלּביׁש הּניר, אֹו הּדג עֹור ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּוצררּה קשרה]החבית, לחבית]מּלמּטה[- זֹו[מתחת הרי - ְְֲִִֵֶַָָָָ
לא  הּצדדין, מן ׁשּמרח ּפי על אף - צררּה לא ואם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמּצלת;

ִִהּציל.
.‡È מלמעלה,[מבפנים]זפּותהחבית החרׂש ׁשּנתקּלף , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּודחקֹו הּזפת, על הּכּסּוי ונתן עֹומד, ׁשּלּה עד [דבקו]והּזפת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
קרקע  ּובין הּכּסּוי ּבין עֹומד הּזפת ונמצא ּבּזפת, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּדבק

הּמּוריס ּבכלי וכן מּציל; זה הרי - דגים]החבית שומן -] ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבין  הּמתמרח ׁשהיה הּמתמרחין, מּדברים ּבהם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכּיֹוצא
זה  הרי ּדבּוקין, והּכל הֹואיל  - זר ּכמֹו הּכלי ּובין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַֹהּכּסּוי

ִַמּציל.

כג  ¤¤ּפרק
ּפתילּכל ‡. ּבצמיד הּמּצילין בהידוק]הּכלים מכוסה ,[כלי ְִִִִִֵַַַָָָ

ּבין  מׁשקין, ּבין אכלין, ּבין - ּׁשּבתֹוכן מה ּכל על ְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמּצילין
ׁשטף ּוכלי במקווה]ּבגדים ּתֹורה.[הנטהרים ּדין הּוא זה ; ְְִִֵֶֶֶָָ

אינֹו ּפתיל, צמיד הּמּקף חרׂש ׁשּכלי סֹופרים, מּדברי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻאבל
אחרים  חרׂש ּכלי ועל הּמׁשקין ועל האכלין על אּלא ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמּציל
ּכלי  הּמּקף חר ׂש ּכלי ּבתֹו היה אם אבל ּבתֹוכֹו; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻׁשּיהיּו
ׁשּלא  אמרּו מה ּומּפני טמאים. אּלּו הרי - ּבגדים אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשטף,
הּכלים  ׁשּׁשאר מּפני הּמּצילין? ּכלים ּכׁשאר הּכל, על ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹיּציל
טמאה, מקּבל חרׂש ּוכלי ּכלל, טמאה מקּבלין אינן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻהּמּצילין
טמאה, ּבחזקת הארץ עּמי ּכלי וכל חֹוצץ; אינֹו טמא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּוכלי

עּמ ׁשל חרׂש 'ּכלי אמרּו, לא ולּמה ׁשּיתּבאר. הארץ ּכמֹו י ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
חבר וׁשל הּכל, על  יּציל חכם]לא תלמיד הּכל,[- על יּציל ְִִֵֶַַַַַַָֹֹֹ
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עצמֹו, ּבפני טמא הארץ עם ׁשאין מּפני טהֹור'? הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהרי
ואחד  אני אחד הּכל, על מּציל חרׂש ּוכלי 'הֹואיל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹויאמר:
ולּמה  הּכל. על יּציל ׁשּלא וגזרּו הׁשוּו, ּולפיכ ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהחבר';
חרׂש'? ּכלי ועל הּמׁשקין ועל האכלין על 'מּציל ְְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָאמרּו,

ּגב על הם טמאים הּׁשלׁשה ׁשאּלּו מפני]מּפני הארץ [- עם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתחת  ׁשם ׁשּיהיּו אחר ּבין הּמת, ּבאהל ׁשּיהיּו קדם ּבין -ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
לא  הארץ, מעם החבר יׁשאל לא ּולעֹולם ּפתיל. ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹצמיד
טמאין  ׁשהן ּדעּתֹו על אּלא חרׂש ּכלי ולא מׁשקין ולא ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאכלין
ּתּקלה. לידי ּבהם יבֹוא ולא לעֹולם, טהרה להם אין ׁשהרי -ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ּומטּבילן  הארץ, מעם החבר אֹותם ׁשֹואל - ׁשטף ּכלי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאבל

ׁשמׁשן ּומעריב הארץ, עם מּגע לשקיעה]מּפני ,[ממתין ְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
יׁשאל  ׁשּמא חכמים, חׁשּו לפיכ ּבטהרֹות. ּבהן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּומׁשּתּמׁש
חרׂש ּבכלי ּפתיל צמיד ּתחת היה ׁשּכבר ׁשטף, ּכלי ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמּמּנּו
טמא  הּוא והרי ׁשּנּצֹול, מדּמה הּזה הארץ העם ׁשהרי ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹו,
ּבֹו ויׁשּתּמׁש ׁשמׁשֹו, ויעריב החבר, ויטּביל ׁשבעה; ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֻטמאת
ּכלי  יּציל ׁשּלא ּגזרּו, זה ּומּפני ּתּקלה. לידי ויבֹוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבטהרֹות,

ׁשּבתֹוכֹו. ׁשטף ּכלי על ְְִֶֶֶֶֶַחרׂש
הּפרהּכלי ·. ּבאפר ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין אֹו[אדומה]חרׂש , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

נזהרים  ׁשהן מּפני טהרתן, על נאמנין הארץ עּמי - ְְְֱֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּבקדׁשים
ּפי  על אף ּפתיל, ּבצמיד הּכל על יּצילּו ּולפיכ הרּבה; ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּבהן

חרׂש ׁשל .ׁשהם ֵֶֶֶֶ
-אדם ‚. ּפתיל צמיד ּומּקפת החבית, ּבתֹו נתּון ׁשהיה ְִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֻ

עׂשיּה ואפּלּו עשאה]טהֹור; כיסוי]ּגֹולל[- ויראה [- לקבר. ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבכלי  ּפתיל צמיד ּתחת ׁשהּוא האדם על ּגזרּו ׁשּלא ׁשּזה ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלי,
מצּוי  ׁשאינֹו ּדבר וכל מצּוי; ׁשאינֹו ּדבר ׁשהּוא מּפני ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָחרס,

ּבֹו. ּגזרּו לא העּתים, ְְִִָָֹֹּברב
נתּונה ארּבה „. ּוקדרה ּבּבית, וטמאה לעלּיה, ּבית ׁשּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻ

מׁשקה ּבכֹונס ּונקּובה ארּבה, ּפי נכנסים על שמים [בשיעור ְְְֲִֵֶַַָָֻ
ּכל דרכו] - ׁשלמה היתה טהֹורה. והעלּיה טמאה, הּקדרה -ְְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָָ

האדם  אבל טהֹור; חרׂש, ּוכלי ּומׁשקין מאכלין ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּבעלּיה
אּלא  חֹוצץ, חרׂש ּכלי ׁשאין - טמאים ׁשּבעלּיה, ׁשטף ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָּוכלי
זֹו ׁשּבעלּיה וכל חרׂש; ּוכלי הּמׁשקין ועל האכלין ְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
וטּמאּו חרׂש. ּבכלי ּפתיל צמיד ּתחת הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָהּטהֹורה,
אם  ,לפיכ הּמצּוי. ּדבר ׁשהּוא מּפני זֹו, ׁשּבעלּיה האדם ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאת
הּכלי  - מׁשקין מלא ּבֹו וכּיֹוצא מּתכת ּכלי זֹו ּבעלּיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהיה
לׁשה  אּׁשה ּבּה היה טהֹורין. והּמׁשקין ׁשבעה, טמאת ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָֻטמא
ׁשבעה, טמאת טמאין והערבה האּׁשה - עץ ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻּבערבה
וחזרה  ּפרׁשה, ּבֹו; עֹוסקת ׁשהיא זמן ּכל טהֹור ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּבצק
לכלי  הּמׁשקין אֹו הּבצק ּפּנה אם וכן טּמאּתּו. - ּבֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָונגעה
היה  האחר. הּכלי ּבמּגע נטמאּו - ׁשּבעלּיה ׁשטף מּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאחר
ׁשאינ  ּפתיל, ּבצמיד הּמּצילין ּכלים ׁשאר ז ֹו ארּבה ּפי ן על ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

הארץ  עם מּגע אין ּולפיכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻמקּבלין
אֹו אדּמה לפרה הּטהֹור חרׂש ּכלי ׁשהיה אֹו אֹותן, ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמטּמא
מה  ּכל על מּציל זה הרי - טהרתן על נאמנין ׁשהּכל ְֱֲֳִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלקדׁש,

מרּדד ּומקצתֹו ּבעלּיה, נטּוי אהל היה מונח]ּׁשּבעלּיה. על [- ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָָָֹֻ
ׁשאין  ּפי על ואף מּציל, זה הרי - לעלּיה ּבית ׁשּבין ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהארּבה

אוהל]ּגּגֹו ּכמֹו[של ּבכּסּוי, מּציל ׁשהאהל הארּבה; על ְְֲִִֶֶַַַָָָֹֻ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ג  תשרי ד' חמישי יום

כד  ¤¤ּפרק
ּבקנקּניםּבית ‡. חרס]ׁשחּלקֹו עד [של הארץ מן טהֹורֹות ְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

ּכלּפי  הּקנקּנים ּפי היה אם - האחד ּבחציֹו וטמאה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּקֹורֹות,
אינן  הּטמאה, ּכלּפי היּו ואם מּצילֹות; אּלּו הרי ְְְֲֳִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻהּטהרה,

ּבטיט טחן טומאה]מּצילֹות. כלפי ּבין [ופיהם מּבפנים ּבין , ְְִִִִִֵֵַָָ
מּציל; עצמֹו, ּבפני לעמד הּטיט יכֹול אם רֹואין: - ְְֲִִִִִִֵַַַַַָֹמּבחּוץ

אחד. אהל הּכל והרי מּציל, אינֹו - לאו ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹואם
ּבנסריםּבית ·. חּלקֹועץ][גזרי ׁשחּלקֹו אם - ּביריעֹות אֹו ְְְִִִִִִִִֶַָ

הּצדדין הּקֹורֹות[לאורכו]מן מּכלּפי אֹו הריצפה , [בין ְְִִִֵַַַָ
ּובין לתקרה] הּמחיצה ׁשּבין ּכלים - ּבּבית הּטמאה והיתה ,ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

היתה  טהֹורין. הּקֹור ֹות, ּובין ה ּמחיצה ׁשּבין אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּכתל,
ּכלים  - ל ּקֹורֹות מחיצה ּבין אֹו לּכתל, הּמחיצה ּבין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻהּטמאה
ּתצא  ׁשּלא הּטמאה מֹונעת הּמחיצה ׁשאין טמאין; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻׁשּבּבית
הּכלים  היּו הּבית. ׁשּבתֹו ּבאהל ׁשּבארנּו ּכענין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּותטּמא,
מן  לפנים הּטמאה ׁשהיתה ּבין - עצמּה הּמחיצה עבי ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָָֻּבתֹו
הּכלים  מקֹום היה אם - הּבית ּבתֹו ׁשהיתה אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהּמחיצה,
ּבארנּו ּוכבר טהֹורין. לאו, ואם טמאים; טפח, על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָטפח

ארצֹו. מּכלּפי חּלקֹו אם הּבית, ּדין ְְְִִִִִֵֵַַַַַּכיצד
הּקֹורֹותּבית ‚. לבין ּבינֹו ואין ּתבן, מלא תקרה]ׁשהּוא [של ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

ּבין  ׁשהיתה ּבין הּתבן ּבתֹו ּבין ּבפנים, טמאה טפח, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּפֹותח
ּבמלֹואֹו הּטמאה יציאת ׁשּכנגד הּכלים ּכל - לּקֹורֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻּתבן
ׁשל  ּבמלֹואֹו לּתבן חּוץ טמאה היתה טמאים. ּפתח, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשל
על  טפח על טפח ּבמקֹומם יׁש אם - ׁשּבפנים ּכלים - ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּפתח
ּתבן  ּבין יׁש ואם טמאין. לאו, ואם טהֹורין; טפח, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָרּום
הּתבן  ׁשאין טמאין; ,ּכ ּובין ּכ ּבין - טפח ּפֹותח ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלּקֹורֹות

לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ּתבן ׁשּסתם מּפני ְְְְִֵֵֶֶֶַַָחֹוצץ,
הּקרֹוב ּכתל „. ּבית - הּכתל ּבתֹו וטמאה ּבּתים, ׁשני ׁשּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

לּטהרה והּקרֹוב טמא, הטומאה]לּטמאה מן רחוק טהֹור;[- ְְֳֵַַַָָָָָָֻ
ׁש למחצה, מחצה ּבאחד היתה טמאה היתה טמאין. ניהם ְְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻ

טמאה  ּוכלּפי מחציֹו - הּכתל ּבתֹו והּכלים הּבּתים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻמּׁשני
הרי  למחצה, מחצה טהֹורין; טהרה ּוכלּפי מחציֹו ְְְְְֱֱֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָטמאים,

מעזיבה וכן טמאין. טיט]הם שכבת והעלּיה,[- הּבית ׁשּבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
טמא  הּבית ּולמּטה, מחציּה - הּמעזיבה ּבתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּטמאה
והּבית  טמאה העלּיה ּולמעלה, מחציּה טהֹורה; ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָוהעלּיה
ּבאחד  טמאה היתה טמאין. ׁשניהם למחצה, מחצה ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻטהֹור;
טמאין, טמאה ּוכלּפי מחציּה - הּמעזיבה ּבתֹו וכלים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻמהם,
ׁשניהם  למחצה, מחצה טהֹורין; טהרה ּוכלּפי ְְְְְֱֱֳִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמחציּה

לאויר הּמעזיבה היתה השמים]טמאין. וטמאה [תחת , ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֻ
מלמעלה  והעֹומד טמא; הּבית - ּולמּטה מחציּה - ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבתֹוכּה
ּבכל  הּטמאה ּפׁשטה ׁשהרי טה ֹור, - הּטמאה ּכנגד אפּלּו -ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
טהֹור, הּבית - ּולמעלה מחציּה הּטמאה היתה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהּבית.
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עצמֹו, ּבפני טמא הארץ עם ׁשאין מּפני טהֹור'? הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהרי
ואחד  אני אחד הּכל, על מּציל חרׂש ּוכלי 'הֹואיל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹויאמר:
ולּמה  הּכל. על יּציל ׁשּלא וגזרּו הׁשוּו, ּולפיכ ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהחבר';
חרׂש'? ּכלי ועל הּמׁשקין ועל האכלין על 'מּציל ְְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָאמרּו,

ּגב על הם טמאים הּׁשלׁשה ׁשאּלּו מפני]מּפני הארץ [- עם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתחת  ׁשם ׁשּיהיּו אחר ּבין הּמת, ּבאהל ׁשּיהיּו קדם ּבין -ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
לא  הארץ, מעם החבר יׁשאל לא ּולעֹולם ּפתיל. ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹצמיד
טמאין  ׁשהן ּדעּתֹו על אּלא חרׂש ּכלי ולא מׁשקין ולא ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאכלין
ּתּקלה. לידי ּבהם יבֹוא ולא לעֹולם, טהרה להם אין ׁשהרי -ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ּומטּבילן  הארץ, מעם החבר אֹותם ׁשֹואל - ׁשטף ּכלי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאבל

ׁשמׁשן ּומעריב הארץ, עם מּגע לשקיעה]מּפני ,[ממתין ְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
יׁשאל  ׁשּמא חכמים, חׁשּו לפיכ ּבטהרֹות. ּבהן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּומׁשּתּמׁש
חרׂש ּבכלי ּפתיל צמיד ּתחת היה ׁשּכבר ׁשטף, ּכלי ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמּמּנּו
טמא  הּוא והרי ׁשּנּצֹול, מדּמה הּזה הארץ העם ׁשהרי ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹו,
ּבֹו ויׁשּתּמׁש ׁשמׁשֹו, ויעריב החבר, ויטּביל ׁשבעה; ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֻטמאת
ּכלי  יּציל ׁשּלא ּגזרּו, זה ּומּפני ּתּקלה. לידי ויבֹוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבטהרֹות,

ׁשּבתֹוכֹו. ׁשטף ּכלי על ְְִֶֶֶֶֶַחרׂש
הּפרהּכלי ·. ּבאפר ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין אֹו[אדומה]חרׂש , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

נזהרים  ׁשהן מּפני טהרתן, על נאמנין הארץ עּמי - ְְְֱֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּבקדׁשים
ּפי  על אף ּפתיל, ּבצמיד הּכל על יּצילּו ּולפיכ הרּבה; ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּבהן

חרׂש ׁשל .ׁשהם ֵֶֶֶֶ
-אדם ‚. ּפתיל צמיד ּומּקפת החבית, ּבתֹו נתּון ׁשהיה ְִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֻ

עׂשיּה ואפּלּו עשאה]טהֹור; כיסוי]ּגֹולל[- ויראה [- לקבר. ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבכלי  ּפתיל צמיד ּתחת ׁשהּוא האדם על ּגזרּו ׁשּלא ׁשּזה ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלי,
מצּוי  ׁשאינֹו ּדבר וכל מצּוי; ׁשאינֹו ּדבר ׁשהּוא מּפני ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָחרס,

ּבֹו. ּגזרּו לא העּתים, ְְִִָָֹֹּברב
נתּונה ארּבה „. ּוקדרה ּבּבית, וטמאה לעלּיה, ּבית ׁשּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻ

מׁשקה ּבכֹונס ּונקּובה ארּבה, ּפי נכנסים על שמים [בשיעור ְְְֲִֵֶַַָָֻ
ּכל דרכו] - ׁשלמה היתה טהֹורה. והעלּיה טמאה, הּקדרה -ְְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָָ

האדם  אבל טהֹור; חרׂש, ּוכלי ּומׁשקין מאכלין ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּבעלּיה
אּלא  חֹוצץ, חרׂש ּכלי ׁשאין - טמאים ׁשּבעלּיה, ׁשטף ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָּוכלי
זֹו ׁשּבעלּיה וכל חרׂש; ּוכלי הּמׁשקין ועל האכלין ְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
וטּמאּו חרׂש. ּבכלי ּפתיל צמיד ּתחת הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָהּטהֹורה,
אם  ,לפיכ הּמצּוי. ּדבר ׁשהּוא מּפני זֹו, ׁשּבעלּיה האדם ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאת
הּכלי  - מׁשקין מלא ּבֹו וכּיֹוצא מּתכת ּכלי זֹו ּבעלּיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהיה
לׁשה  אּׁשה ּבּה היה טהֹורין. והּמׁשקין ׁשבעה, טמאת ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָֻטמא
ׁשבעה, טמאת טמאין והערבה האּׁשה - עץ ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻּבערבה
וחזרה  ּפרׁשה, ּבֹו; עֹוסקת ׁשהיא זמן ּכל טהֹור ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּבצק
לכלי  הּמׁשקין אֹו הּבצק ּפּנה אם וכן טּמאּתּו. - ּבֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָונגעה
היה  האחר. הּכלי ּבמּגע נטמאּו - ׁשּבעלּיה ׁשטף מּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאחר
ׁשאינ  ּפתיל, ּבצמיד הּמּצילין ּכלים ׁשאר ז ֹו ארּבה ּפי ן על ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

הארץ  עם מּגע אין ּולפיכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻמקּבלין
אֹו אדּמה לפרה הּטהֹור חרׂש ּכלי ׁשהיה אֹו אֹותן, ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמטּמא
מה  ּכל על מּציל זה הרי - טהרתן על נאמנין ׁשהּכל ְֱֲֳִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלקדׁש,

מרּדד ּומקצתֹו ּבעלּיה, נטּוי אהל היה מונח]ּׁשּבעלּיה. על [- ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָָָֹֻ
ׁשאין  ּפי על ואף מּציל, זה הרי - לעלּיה ּבית ׁשּבין ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהארּבה

אוהל]ּגּגֹו ּכמֹו[של ּבכּסּוי, מּציל ׁשהאהל הארּבה; על ְְֲִִֶֶַַַָָָֹֻ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ג  תשרי ד' חמישי יום

כד  ¤¤ּפרק
ּבקנקּניםּבית ‡. חרס]ׁשחּלקֹו עד [של הארץ מן טהֹורֹות ְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

ּכלּפי  הּקנקּנים ּפי היה אם - האחד ּבחציֹו וטמאה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּקֹורֹות,
אינן  הּטמאה, ּכלּפי היּו ואם מּצילֹות; אּלּו הרי ְְְֲֳִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻהּטהרה,

ּבטיט טחן טומאה]מּצילֹות. כלפי ּבין [ופיהם מּבפנים ּבין , ְְִִִִִֵֵַָָ
מּציל; עצמֹו, ּבפני לעמד הּטיט יכֹול אם רֹואין: - ְְֲִִִִִִֵַַַַַָֹמּבחּוץ

אחד. אהל הּכל והרי מּציל, אינֹו - לאו ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹואם
ּבנסריםּבית ·. חּלקֹועץ][גזרי ׁשחּלקֹו אם - ּביריעֹות אֹו ְְְִִִִִִִִֶַָ

הּצדדין הּקֹורֹות[לאורכו]מן מּכלּפי אֹו הריצפה , [בין ְְִִִֵַַַָ
ּובין לתקרה] הּמחיצה ׁשּבין ּכלים - ּבּבית הּטמאה והיתה ,ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

היתה  טהֹורין. הּקֹור ֹות, ּובין ה ּמחיצה ׁשּבין אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּכתל,
ּכלים  - ל ּקֹורֹות מחיצה ּבין אֹו לּכתל, הּמחיצה ּבין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻהּטמאה
ּתצא  ׁשּלא הּטמאה מֹונעת הּמחיצה ׁשאין טמאין; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻׁשּבּבית
הּכלים  היּו הּבית. ׁשּבתֹו ּבאהל ׁשּבארנּו ּכענין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּותטּמא,
מן  לפנים הּטמאה ׁשהיתה ּבין - עצמּה הּמחיצה עבי ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָָֻּבתֹו
הּכלים  מקֹום היה אם - הּבית ּבתֹו ׁשהיתה אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהּמחיצה,
ּבארנּו ּוכבר טהֹורין. לאו, ואם טמאים; טפח, על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָטפח

ארצֹו. מּכלּפי חּלקֹו אם הּבית, ּדין ְְְִִִִִֵֵַַַַַּכיצד
הּקֹורֹותּבית ‚. לבין ּבינֹו ואין ּתבן, מלא תקרה]ׁשהּוא [של ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

ּבין  ׁשהיתה ּבין הּתבן ּבתֹו ּבין ּבפנים, טמאה טפח, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּפֹותח
ּבמלֹואֹו הּטמאה יציאת ׁשּכנגד הּכלים ּכל - לּקֹורֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻּתבן
ׁשל  ּבמלֹואֹו לּתבן חּוץ טמאה היתה טמאים. ּפתח, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשל
על  טפח על טפח ּבמקֹומם יׁש אם - ׁשּבפנים ּכלים - ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּפתח
ּתבן  ּבין יׁש ואם טמאין. לאו, ואם טהֹורין; טפח, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָרּום
הּתבן  ׁשאין טמאין; ,ּכ ּובין ּכ ּבין - טפח ּפֹותח ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלּקֹורֹות

לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ּתבן ׁשּסתם מּפני ְְְְִֵֵֶֶֶַַָחֹוצץ,
הּקרֹוב ּכתל „. ּבית - הּכתל ּבתֹו וטמאה ּבּתים, ׁשני ׁשּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

לּטהרה והּקרֹוב טמא, הטומאה]לּטמאה מן רחוק טהֹור;[- ְְֳֵַַַָָָָָָֻ
ׁש למחצה, מחצה ּבאחד היתה טמאה היתה טמאין. ניהם ְְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻ

טמאה  ּוכלּפי מחציֹו - הּכתל ּבתֹו והּכלים הּבּתים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻמּׁשני
הרי  למחצה, מחצה טהֹורין; טהרה ּוכלּפי מחציֹו ְְְְְֱֱֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָטמאים,

מעזיבה וכן טמאין. טיט]הם שכבת והעלּיה,[- הּבית ׁשּבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
טמא  הּבית ּולמּטה, מחציּה - הּמעזיבה ּבתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּטמאה
והּבית  טמאה העלּיה ּולמעלה, מחציּה טהֹורה; ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָוהעלּיה
ּבאחד  טמאה היתה טמאין. ׁשניהם למחצה, מחצה ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻטהֹור;
טמאין, טמאה ּוכלּפי מחציּה - הּמעזיבה ּבתֹו וכלים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻמהם,
ׁשניהם  למחצה, מחצה טהֹורין; טהרה ּוכלּפי ְְְְְֱֱֳִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמחציּה

לאויר הּמעזיבה היתה השמים]טמאין. וטמאה [תחת , ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֻ
מלמעלה  והעֹומד טמא; הּבית - ּולמּטה מחציּה - ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבתֹוכּה
ּבכל  הּטמאה ּפׁשטה ׁשהרי טה ֹור, - הּטמאה ּכנגד אפּלּו -ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
טהֹור, הּבית - ּולמעלה מחציּה הּטמאה היתה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהּבית.

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



znעב z`neh zekld - ixyz 'c iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

- למחצה מחצה טמא. הּטמאה ּכנגד מלמעלה ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻוהעֹומד
ׁשהרי  טמא; הּטמאה ּכנגד מלמעלה והעֹומד טמא, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּבית

לצמצם אפׁשר לדייק]אי -]. ְְְִֵֶַָ
ּכיצד?וכן ‰. למחצה. מחצה יּדֹון הּבית, את המׁשּמׁש ּכתל ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

לאויר ׁשהּוא השמים]ּכתל לּכתל,[תחת סמּו הּבית וגג , ְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּכתל על מרּכב בולט]ואינֹו הכותל -]ּבתֹו רצּוצה וטמאה , ְְְְְְֵֶַַָָָֹֻֻ

והעֹומד  טמא, הּבית - ולפנים מחציֹו היתה - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכתל
הּכת  ראׁש על היתה מלמעלה הּבית. ּגג על ּכעֹומד טהֹור, ל ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ּכנגד  מלמעלה והעֹומד טהֹור, הּבית - ולחּוץ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמחציֹו
היתה  הּבית. ּבתֹו טמאה ּפׁשטה לא ׁשהרי טמא, ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻהּטמאה
מלמעלה  והעֹומד טמא, הּבית - למחצה מחצה ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּטמאה

נטל ּבּבית. טמאה ּפׁשטה ׁשהרי -]טהֹור, שיכבה קילף -] ְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ
ׁשּנמצאת  עד מּבחּוץ, ּבּכתל ׁשהֹוסיף אֹו מּבפנים, ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹמהּכתל
אֹו מּבחּוץ, נטל טמא; הּבית - ולפנים ּכתל מחצי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהּטמאה
מחצי  הּטמאה ׁשּנמצאת עד מּבפנים, הּכתל ּבעבי ְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשהֹוסיף
ּגּבי  על נתּונה הּטמאה היתה טהֹור. הּבית - ולחּוץ ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻּכתל

טהֹור. הּבית - ולפנים מחציֹו אפּלּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹהּכתל,
.Â הּׁשּוםּבית ּכקלּפת יּדֹון הּכתל, את שכבה המׁשּמׁש [אף ְְִִִִֵֶֶַַַַַַֹ

תחצוץ] ּכּוכיםדקה ׁשני החֹופר ּכיצד? בסלע]. אֹו[קברים ְִֵֵֵַַ
ּבּתים ׁשני ׁשּנמצאּו עד זֹו, ּבצד זֹו מערֹות חללים]ׁשּתי -] ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

ׁשניהם, ּבין הּמבּדיל ּכתל ּביניהם ונעׂשה ּבּקרקע, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹחפּורים
ּכקלּפת  עליהם יׁש אם - ּבּכתל וכלים ּבּבּתים, טמאה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻוהיתה
אם  - ּבּבּתים וכלים זה, ּבכתל טמאה היתה טהֹורין. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻהּׁשּום,
ּבנין, ׁשּכתל למדּת, הּנה טהֹורים. הּׁשּום, ּכקלּפת עליהם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיׁש

הּסלע וכתל למחצה; מחצה ככותל]נּדֹון משמש הסלע אֹו[- ְְֱֱִֶֶֶֶַַָָֹ
ּכקלּפת  נּדֹון ּומּכאן, מּכאן ּכׁשחֹופר הארץ מּגּוׁש ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנעׂשה

ַהּׁשּום.
.Ê למחצה ּכתל מחצה נּדֹון סלע, וחציֹו ּבנין עביֹו .ׁשחצי ְְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
.Á קֹורֹותטמאה ּבין אין [התקרה]ׁשהיתה אפּלּו - הּבית ְְֲִִֵֵֶַַָָָֻ

את  ורֹואין טהֹור; הּבית הּׁשּום, ּכקלּפת אּלא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָּתחּתיה
ּבלבד. ּכנגּדּה ּומטּמאה ּבארץ, רצּוצה היא ּכאּלּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻהּטמאה
היתה  אם וכן טמא; הּכל טפח, על טפח ּבמקֹומּה יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואם
ׁשני  טמא. הּבית ,ּכ ּובין ּכ ּבין - הּבית ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָנראית
נראית  אם - ׁשּביניהם ּבּכתל וטמאה זה, ּגּבי על זה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻּפתחים
לאו, ואם טה ֹור; וחברֹו טמא הּוא מהם, אחד לתֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהיא

למחצה. מחצה ְֱֱִִֶֶָָנּדֹונין

כה  ¤¤ּפרק
ּתחּתיו עּמּוד ‡. רצּוצה וטמאה הּבית, ּבתֹו עֹומד ׁשהּוא ְְְְְִֵֶַַַַָָָֻ

אּלא  מטּמא ואינֹו ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה -ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּבלבד  הּטמאה ּפרחּכנגד היה ואם קישוט]. מעּמּוד [- יֹוצא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

אּלא  מטּמא ׁשאינֹו טהֹורים, הּכלים - הּפרח ּתחת וכלים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָזה,
ּבלבד. הּטמאה ְְְִֶֶַַָֻּכנגד

-ואם ·. טפח רּום על טפח על טפח הּטמאה ּבמקֹום יׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֻ
ּכּלֹו והּבית סביביו; מּכל ּומטּמא סתּום, ּכקבר הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהרי

הּקבר. על האהיל ׁשהרי ֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָטמא,
על טמאה ‚. טפח על טפח ּומקֹומּה הּכתל, ּבתֹו ׁשהיא ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

- עׂשר אפּלּו זה, ּכתל על הּבנּויֹות העלּיֹות ּכל - טפח ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹרּום
ּכתל  והּוא סֹופֹו; עד סתּום קבר ּכּלֹו הּכתל ׁשהרי ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֻטמאֹות,
ּבית  ּבנה הּקבר. על מאהלת מהן עלּיה וכל העלּיֹות, ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
ׁשני  ּגּבי על עלּיה ּובנה מּכאן, ּובית מּכאן, הּכתל ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבצד
קרקע  ּבאמצע הּוא הּטמא הּכתל ראׁש ׁשּנמצא עד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּבּתים,
הּקבר. על האהילה ׁשהרי טמאה, העלּיה הרי - ְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהעלּיה
על  זֹו ׁשהן מּפני טהֹורה, - ּגּבּה על הּבנּויה הּׁשנּיה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוהעלּיה

ּכתלּה הּטמא הּכתל ואין זֹו, .ּגב ְְֵֵֶַַַָָָֹ
אֹותֹוחר „. לעׂשֹות אדם ּבני ׁשּדר הּכתלים ׁשּבעבי ּגדֹול ְְֲֳִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

מּנחת  טמאה ׁשהיתה 'ּפרּדסיק', הּנקרא והּוא ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻֻלתׁשמיׁש,
היתה  טהֹור. הּבית - סגּורֹות ּדלתֹות עליו ויׁש ְְְְְִֵַַָָָָָָּבתֹוכֹו,
את  רֹואין - ּבגּגֹו אֹו ּבכתליו, אֹו ּבקרקעֹו, רצּוצה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָֻהּטמאה
אם  הּטמאה: מקֹום ורֹואין אטּום, הּוא ּכאּלּו ּכּלֹו החר ְְְְִִִַַָָָֹֻֻּכל
היתה  ואם טמא; הּבית ׁשּלפנים, הּכתל עבי ּבחצי ְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּוא
למחצה, מחצה טהֹור; הּבית ולחּוץ, ּכתל מחצי ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּטמאה

טמא  .הּבית ִֵַַָ
וטמאה ׁשני ‰. זה, ּגב על זה אֹו זה, ּבצד זה ּפרּדסקין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֻ

ונפּתח מהם, ּבאחד טמא,[הדלת]מּנחת והּבית הּוא - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
את  רֹואין - הּבנין ּבתֹו רצּוצה טמאה היתה טהֹור; ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻוחברֹו

למחצה. מחצה ויּדֹון אטּומין, הן ּכאּלּו ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶַַָָהּפרּדסקין
.Â הּבית ּכזית מּבחּוץ, הּבית ּבאסקּפת מדּבק הּמת מן  ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָֻֻ

היה  למחצה. מחצה יּדֹון האסקּפה, ּתחת רצּוץ היה ְְֱֱִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻטהֹור;
טמא מדּבק  הּבית .לּמׁשקֹוף, ְְִֵַַַַָָֻ

.Êימים ׁשלׁשה ּבתֹו ּומת הּמת, ּבׂשר ׁשאכל [שלא ּכלב ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
הּטמאה נתעכל] חלל רֹואין - האסקּפה על מּטל הּוא והרי ,ְְֲֲִֵַַַַַָָָָֻֻֻ
הטומאה]מּגּופֹו נמצאת בו בגוף מּכנגד [מהמקום הּוא אם : ְִִִֶֶ

ולחּוץ, הּמׁשקֹוף ּומּכנגד טמא; הּבית ולפנים, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָהּמׁשקֹוף
טהֹור. ִַַָהּבית

.Á הּנפל האּׁשה ראׁש נעׂשה אם - מעיה ּבתֹו עּברּה ׁשּמת ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
ׁשתי ׁשל צמר]ּכפּקה חוטי כדור עד [- הרחם, ׁשּנפּתח ּכיון - ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשעדין  ּפי על אף העּבר, מּפני הּבית נטמא הראׁש, ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּנראה
יצא. ָָֹלא

.Ë והּפילה האּׁשה לבית, מּבית ויצאת לילד, מקׁשה ׁשהיא ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשּמא  ּבספק: טמא הראׁשֹון הּבית הרי - הּׁשני ּבּבית מת ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנפל
אמּורים? ּדברים ּבּמה זה. נפל ׁשל ראׁשֹו יצא ּבֹו, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּכׁשהיתה
העּגיל  אם אבל ׁשתי. ׁשל ּכפּקה הּנפל ראׁש היה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבׁשּלא
ׁשם, רחמּה נפּתח ׁשאּלּו טהֹור; הראׁשֹון הּבית - ּכפּקה ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹראׁש
נּטלת  היתה אם ,לפיכ רגליה; על להּל יכֹולה היתה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלא

חברותיה]ּבאגּפים בידי הּבית [- - לבית מּבית והֹוציאּוה , ְְֲִִִִִִַַַַַַַָ
ׁשל  ּכפּקה ראׁש ׁשהעּגיל ּפי על אף ּבספק, טמא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהראׁשֹון

ְִׁשתי.
.È הּוא,ׁשהאּׁשה חזקה וּדאי; טמא הּבית ׁשליה, הּפילה ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ולד  ּבלא ׁשליה .ׁשאין ְְִֵֶָָָֹ
.‡È הּמת מי אם - מת ואחד חי אחד ילדים, ׁשני ׁשּילדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לאויר  מּׁשּיצא ּבֹו נגע לא ׁשהרי טהֹור; החי ראׁשֹון, ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹיצא
אי  ׁשהרי טמא; הּוא הרי ראׁשֹון, יצא החי ואם ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהעֹולם.
מּפני  - העֹולם לאויר מּׁשּיצא הּמת ּבֹו יּגע ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאפׁשר
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ּכדי  חּיים רּוח ּבֹו ׁשאין ּכאבן, אחריו מתּגלּגל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא
עצמֹו .להעמיד ְְֲִַַ

.·Èׁשּבארנּו ּכמֹו קטן נפל אפּלּו מת, ולד ׁשּילדה -האּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
מעיה, ּבתֹו עּברּה מת ׁשבעה. טמאת טמאה היא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻהרי

החּיה מילדת]ּופׁשטה טמאה [- החּיה - ּבֹו ונגעה ידּה את ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָָ
החּיה  וטמאת הּולד; ׁשּיצא עד טהֹורה והאּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻׁשבעה,

לּפרֹוזדֹוד מּׁשּיצא ּבֹו ּתּגע ׁשּמא ּגזרה, - [של מּדבריהם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
הּסתריםהאשה] ּבית מּגע אין הּתֹורה, מן אבל מקומות . -] ְֲִִֵֵַַַַָָָ

בגוף] ּבֹומוסתרים הּנֹוגע הּמעים, ּבתֹו והּוא הֹואיל ְְִִֵֵַַַַַָמּגע;
טּבעת  אחריה ּובלע וחזר טמאה, טּבעת הּבֹולע וכן ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָטהֹור.
אינֹו מעיו, ּבתֹו ּבוּדאי ּבזֹו זֹו ׁשּנגעּו ּפי על אף - ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָטהֹורה

ּבטהרתּה. והּטהֹורה ּבטמאתּה, והּטמאה ְְְְְְְֳֵַַַָָָָָָָָֻמּגע;
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dOc` dxR zFkld¦§¨¨£ª¨
ּפרה  ּדין (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָיׁש
מצוֹות  ׁשּתי ּובאּור וטהרתן. נּדה מי טמאת ּדין (ב) ְְְְֲֳִִִֵֵֵַָָָָָֻֻאדּמה;

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו
dnec̀dxtzekld

ְִִֵֵָ

א  ¤¤ּפרק
ּבת מצות ‡. אֹו ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה אדּמה, ּפרה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

לּה, ממּתינין ׁשאין אּלא ּכׁשרה, - זקנה היתה ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָארּבע;
ותּפסל  ּתׁשחיר אֹותּה,ׁשּמא ּומגּדלין עגלה לֹוקחין ואין . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

- עגלה מצאּו עגלה. לא פרה", אלי "וּיּקחּו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
עד [ומשלמים]ּפֹוסקין ּבעליה אצל ותהיה ּדמים, עליה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

הּלׁשּכה. מּתרּומת אֹותּה ולֹוקחין ּפרה; ותעׂשה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּתגּדיל
ּבּתֹורה זה ·. לא ׁשּנאמר אדמּות, ּתמימת - "ּתמימה" ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹ

הּקדׁשים. ּכׁשאר ּכׁשרה נּנסה, היתה אם אּלא קֹומה; ְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּתמימת
אחת, ּגּמה ּבתֹו ׁשחרֹות, אֹו לבנֹות ׂשערֹות ׁשּתי בּה ְְְְְֵַַָָָָָֹֻהיּו

ּכֹוסֹות ׁשּתי ּבתֹו גומות]אֹו מֹוכיחֹות[- מונחות]והן זֹו[- ְְְִֵֵ
ּפסּולה. - זֹו ְַָעל

עּקרןהיּו‚. ׂשערֹות, ׁשּתי צמיחתם]בּה מקום מאּדים [- ְְֲִִֵַַָָָָ
הֹול הּכל - מאּדים וראׁשן מׁשחיר עּקרן מׁשחיר, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹֹוראׁשן
ואינֹו הּמׁשחיר, ראׁשן את ּבמסּפרים וגֹוזז העּקר; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאחר

לגזז. ּכּונתֹו ׁשאין - ּבקדׁשים ּגּזה מּׁשּום ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹחֹוׁשׁש
ּבזּוג„. ׁשּתּנטל ּכדי הּמאּדים מן ׁשּיּׁשאר מספריים]וצרי -] ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

אינּה; ּכאּלּו היא הרי ּבזּוג, נּטלת ׁשאינּה ׂשערה ׁשּכל -ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשאינן  ׁשחרֹות אֹו לבנֹות ׂשערֹות ׁשּתי בּה היּו אם ,ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹלפיכ

ּכׁשרה. זֹו הרי - ּבזּוג ְְְֲִִֵֵָָנלקטין
יגדהיּו‰. ׁשחרים, טלפיה אֹו יחתוך]קרניה העין [- ּגלּגל ; ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּבפרה. ּפֹוסלין מראיהן אין והּלׁשֹון, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוהּׁשּנים
.Â ׂשער ּבמקֹומּה ׁשּצמח ּפי על אף - וחתכּה יּבלת, בּה ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהיה

ּפסּולה  .אדם, ְָָֹ
.Ê ׁשּנאמר ּכל ּבפרה, ּפֹוסלין - הּקדׁשים הּפֹוסלין :הּמּומין ְְְֱֳִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּדפן יֹוצא היתה מּום"; ּבּה אין הבהמה "אׁשר מדופן [נולדה ְֲֵֵֶֶָָָֹ
טבעי] באופן מחירלא אֹו כלב], של תמורה אתנן[- אֹו ,-] ְְִֶָ
זנות] של טרפה תמורה אֹו ׁשּכל , ּפסּולה; - ׁשּנרּבעה אֹו , ְְְְִֵֶֶָָָָ

ּפי  על ואף הּפרה, את ּפֹוסל לּמזּבח, הּקדׁשים את ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּפֹוסל
"חּטאת". הּכתּוב ּוקראּה הֹואיל הּבית, ּבדק ּכקדׁשי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיא
הּגֹוי, רּבעּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין הּגֹוי, מן אֹותּה לּקח ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻּומּתר
ׁשהעבֹודה  הּקדׁשים, על ּפרה יתרה ּבהמּתֹו. מפסיד ְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
ּובעגלה  על", עליה עלה לא "אׁשר ׁשּנאמר: - ּבּה ְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּפֹוסלת
מׁשכה  לא אׁשר ּבּה, עּבד לא "אׁשר אֹומר: הּוא ְֲֲֲֵֶֶַָָָָֹֹֻערּופה
- ּכעל עבֹודֹות ׁשאר עׂשה ּבעגלה, האמּור על מה ְְְְְֲֶָָָָָָָֹֹֹּבעל";
אּלא  ּכעל. עבֹודֹות ׁשאר ּבּה יפסל ּבפרה, האמּור על ְְְְֲִֶַָָָָָָָֹֹֹאף
עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ּבין עבֹודה ּבׁשעת ּבין ּפֹוסל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשהעל
קׁשר  ּכיצד? עבֹודה. ּבׁשעת אּלא ּפֹוסלֹות אין עבֹודֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָּוׁשאר
הכניסּה ּפסּולה; ּבֹו, חרׁשה ׁשּלא ּפי על אף - העל ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹעליה
רכב  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּה. ׁשּידּוׁש עד נפסלת אינּה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלדּוׁש,
קּפל  הּנהר, את ּבּה ועבר ּבזנבּה נתלה עליה, נׁשען ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָעליה,

הּמֹוסרה את חבל]עליה עליה [- נתן עליה, טּליתֹו נתן , ִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
היתה  אם - ּבמֹוסרה קׁשרּה ּפסּולה. - ׂשּקין ׁשל ְְְְְִִֵֶַָָָָָָּכסּות
- צריכה היתה לא ואם ּכׁשרה; ׁשמירה, ּוצריכה ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹמֹורדת

לּהּפ עׂשה הּוא. מּׁשֹוי צריכה, ׁשאינּה ׁשמירה ׁשּכל סּולה; ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
- הּזבּובין מּפני עליה טּליתֹו ּפרׂש ּתחליק, ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹסנּדל
אחר, לצר ּכׁשרה; לצרּכּה, ׁשהּוא ּכל הּכלל: זה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכׁשרה.
ּדבר  עליה ׁשעלה אֹו מאליה, מלאכה ּבּה נעׂשית ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָּפסּולה.
ּבּה" עּבד לא "אׁשר ׁשּנאמר: ּפסּולה, לרצֹונֹו, אם - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמאליו
,לפיכ ּבּה. ׁשעבד ּכמי זה הרי לרצֹונֹו, ּבּה עּבד ׁשאם -ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּפסּולה; - זכר עליה עלה ּכׁשרה; - העֹוף עליה ׁשכן ְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָָָאם

לרבקה הכניסּה ּפסּולה. ׁשהמעּברת לֹומר צרי צמד ואין -] ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
ותדּוׁשבקר] ׁשּתינק ּכדי הכניסּה ּכׁשרה; - מאליה ודׁשה ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרצֹונֹו. עׂשת ׁשהרי ּפסּולה, -ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
.Á מּפני ּתּפדה מתה, אם וכן ּתּפדה. ּפסּול, ּבּה ׁשּנֹולד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּפרה

לּכלבים  ּבׂשרּה להאכיל לא אבל .עֹורּה; ְְְֲֲִִַַָָָָָֹ
.Ë מכּפרתנׁשחטה ואינּה ּתּפדה, - חּלין מטהרת]לׁשם -]; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

מערכּתּה ּגב על המערכה]נׁשחטה מקום ּפדיֹון [- לּה אין , ְְְֲֲִִֵַַַַָָָ
ִָעֹולמית.

.È ּתּפדה זֹו הרי - מּמּנה נאה אחרת ּומצאּו ּפרה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלקחּו
ּבמּום  .ׁשּלא ְֶֹ

.‡È ה אף ׁשּנאמר ּכהן - הּפרה לׂשרפת ּכׁשר "ּונתּתם דיֹוט, : ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּומּפי  קּים; היה אהרן ועדין הּכהן", אלעזר אל ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹאתּה

רבינו]הּׁשמּועה ממשה ּוׁשאר [- ּבאלעזר, נעׂשת זֹו למדּו: ְְְְְֲֵֶַַָָָָָ
הדיֹוט. ּבכהן ּבין ּגדֹול ּבכהן ּבין - הּפרֹות ְְְֵֵֵֵֶַָָָֹֹּכל

.·È כליםוהעֹוׂשה ארּבעה לֹובׁש - בגדים]אֹותּה ּכהן [- ׁשל ְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ּכהן  אֹותּה ׁשעׂשה ּבין ּגדֹול, ּכהן אֹותּה ׁשעׂשה ּבין ְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹהדיֹוט,

ְֶהדיֹוט.
.‚È יֹום ּכל טבּולי ׁשהיּו סֹוף, ועד מּתחּלה ּבּפרה העֹוסקין ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

היום] שטבלו טמאים לקּדׁש[- הּפרה למעׂשה ּכׁשרים --] ְְְֲִֵֵֵַַַָָ
במים] האפר לא לתת ׁשעדין ּפי על ואף מאפרּה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹּולהּזֹות

טהֹור", "איׁש הּפרׁשה ּבכל ׁשּנאמר ׁשּזה ׁשמׁשן; ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעריב
לתרּומה  טהֹור ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשני; למעׂשר הּטהֹור ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּוא

לפרה. טהֹור זה הרי - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָעד
.„È אּלא הּצדֹוקין ּכׁשר הּפרה מעׂשה ׁשאין אֹומרין, היּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
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ּכדי  חּיים רּוח ּבֹו ׁשאין ּכאבן, אחריו מתּגלּגל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא
עצמֹו .להעמיד ְְֲִַַ

.·Èׁשּבארנּו ּכמֹו קטן נפל אפּלּו מת, ולד ׁשּילדה -האּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
מעיה, ּבתֹו עּברּה מת ׁשבעה. טמאת טמאה היא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻהרי

החּיה מילדת]ּופׁשטה טמאה [- החּיה - ּבֹו ונגעה ידּה את ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָָ
החּיה  וטמאת הּולד; ׁשּיצא עד טהֹורה והאּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻׁשבעה,

לּפרֹוזדֹוד מּׁשּיצא ּבֹו ּתּגע ׁשּמא ּגזרה, - [של מּדבריהם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
הּסתריםהאשה] ּבית מּגע אין הּתֹורה, מן אבל מקומות . -] ְֲִִֵֵַַַַָָָ

בגוף] ּבֹומוסתרים הּנֹוגע הּמעים, ּבתֹו והּוא הֹואיל ְְִִֵֵַַַַַָמּגע;
טּבעת  אחריה ּובלע וחזר טמאה, טּבעת הּבֹולע וכן ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָטהֹור.
אינֹו מעיו, ּבתֹו ּבוּדאי ּבזֹו זֹו ׁשּנגעּו ּפי על אף - ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָטהֹורה

ּבטהרתּה. והּטהֹורה ּבטמאתּה, והּטמאה ְְְְְְְֳֵַַַָָָָָָָָֻמּגע;
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dOc` dxR zFkld¦§¨¨£ª¨
ּפרה  ּדין (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָיׁש
מצוֹות  ׁשּתי ּובאּור וטהרתן. נּדה מי טמאת ּדין (ב) ְְְְֲֳִִִֵֵֵַָָָָָֻֻאדּמה;

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו
dnec̀dxtzekld

ְִִֵֵָ

א  ¤¤ּפרק
ּבת מצות ‡. אֹו ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה אדּמה, ּפרה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

לּה, ממּתינין ׁשאין אּלא ּכׁשרה, - זקנה היתה ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָארּבע;
ותּפסל  ּתׁשחיר אֹותּה,ׁשּמא ּומגּדלין עגלה לֹוקחין ואין . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

- עגלה מצאּו עגלה. לא פרה", אלי "וּיּקחּו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
עד [ומשלמים]ּפֹוסקין ּבעליה אצל ותהיה ּדמים, עליה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

הּלׁשּכה. מּתרּומת אֹותּה ולֹוקחין ּפרה; ותעׂשה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּתגּדיל
ּבּתֹורה זה ·. לא ׁשּנאמר אדמּות, ּתמימת - "ּתמימה" ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹ

הּקדׁשים. ּכׁשאר ּכׁשרה נּנסה, היתה אם אּלא קֹומה; ְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּתמימת
אחת, ּגּמה ּבתֹו ׁשחרֹות, אֹו לבנֹות ׂשערֹות ׁשּתי בּה ְְְְְֵַַָָָָָֹֻהיּו

ּכֹוסֹות ׁשּתי ּבתֹו גומות]אֹו מֹוכיחֹות[- מונחות]והן זֹו[- ְְְִֵֵ
ּפסּולה. - זֹו ְַָעל

עּקרןהיּו‚. ׂשערֹות, ׁשּתי צמיחתם]בּה מקום מאּדים [- ְְֲִִֵַַָָָָ
הֹול הּכל - מאּדים וראׁשן מׁשחיר עּקרן מׁשחיר, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹֹוראׁשן
ואינֹו הּמׁשחיר, ראׁשן את ּבמסּפרים וגֹוזז העּקר; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאחר

לגזז. ּכּונתֹו ׁשאין - ּבקדׁשים ּגּזה מּׁשּום ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹחֹוׁשׁש
ּבזּוג„. ׁשּתּנטל ּכדי הּמאּדים מן ׁשּיּׁשאר מספריים]וצרי -] ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

אינּה; ּכאּלּו היא הרי ּבזּוג, נּטלת ׁשאינּה ׂשערה ׁשּכל -ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשאינן  ׁשחרֹות אֹו לבנֹות ׂשערֹות ׁשּתי בּה היּו אם ,ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹלפיכ

ּכׁשרה. זֹו הרי - ּבזּוג ְְְֲִִֵֵָָנלקטין
יגדהיּו‰. ׁשחרים, טלפיה אֹו יחתוך]קרניה העין [- ּגלּגל ; ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּבפרה. ּפֹוסלין מראיהן אין והּלׁשֹון, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוהּׁשּנים
.Â ׂשער ּבמקֹומּה ׁשּצמח ּפי על אף - וחתכּה יּבלת, בּה ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהיה

ּפסּולה  .אדם, ְָָֹ
.Ê ׁשּנאמר ּכל ּבפרה, ּפֹוסלין - הּקדׁשים הּפֹוסלין :הּמּומין ְְְֱֳִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּדפן יֹוצא היתה מּום"; ּבּה אין הבהמה "אׁשר מדופן [נולדה ְֲֵֵֶֶָָָֹ
טבעי] באופן מחירלא אֹו כלב], של תמורה אתנן[- אֹו ,-] ְְִֶָ
זנות] של טרפה תמורה אֹו ׁשּכל , ּפסּולה; - ׁשּנרּבעה אֹו , ְְְְִֵֶֶָָָָ

ּפי  על ואף הּפרה, את ּפֹוסל לּמזּבח, הּקדׁשים את ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּפֹוסל
"חּטאת". הּכתּוב ּוקראּה הֹואיל הּבית, ּבדק ּכקדׁשי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיא
הּגֹוי, רּבעּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין הּגֹוי, מן אֹותּה לּקח ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻּומּתר
ׁשהעבֹודה  הּקדׁשים, על ּפרה יתרה ּבהמּתֹו. מפסיד ְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
ּובעגלה  על", עליה עלה לא "אׁשר ׁשּנאמר: - ּבּה ְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּפֹוסלת
מׁשכה  לא אׁשר ּבּה, עּבד לא "אׁשר אֹומר: הּוא ְֲֲֲֵֶֶַָָָָֹֹֻערּופה
- ּכעל עבֹודֹות ׁשאר עׂשה ּבעגלה, האמּור על מה ְְְְְֲֶָָָָָָָֹֹֹּבעל";
אּלא  ּכעל. עבֹודֹות ׁשאר ּבּה יפסל ּבפרה, האמּור על ְְְְֲִֶַָָָָָָָֹֹֹאף
עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ּבין עבֹודה ּבׁשעת ּבין ּפֹוסל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשהעל
קׁשר  ּכיצד? עבֹודה. ּבׁשעת אּלא ּפֹוסלֹות אין עבֹודֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָּוׁשאר
הכניסּה ּפסּולה; ּבֹו, חרׁשה ׁשּלא ּפי על אף - העל ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹעליה
רכב  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּה. ׁשּידּוׁש עד נפסלת אינּה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלדּוׁש,
קּפל  הּנהר, את ּבּה ועבר ּבזנבּה נתלה עליה, נׁשען ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָעליה,

הּמֹוסרה את חבל]עליה עליה [- נתן עליה, טּליתֹו נתן , ִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
היתה  אם - ּבמֹוסרה קׁשרּה ּפסּולה. - ׂשּקין ׁשל ְְְְְִִֵֶַָָָָָָּכסּות
- צריכה היתה לא ואם ּכׁשרה; ׁשמירה, ּוצריכה ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹמֹורדת

לּהּפ עׂשה הּוא. מּׁשֹוי צריכה, ׁשאינּה ׁשמירה ׁשּכל סּולה; ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
- הּזבּובין מּפני עליה טּליתֹו ּפרׂש ּתחליק, ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹסנּדל
אחר, לצר ּכׁשרה; לצרּכּה, ׁשהּוא ּכל הּכלל: זה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכׁשרה.
ּדבר  עליה ׁשעלה אֹו מאליה, מלאכה ּבּה נעׂשית ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָּפסּולה.
ּבּה" עּבד לא "אׁשר ׁשּנאמר: ּפסּולה, לרצֹונֹו, אם - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמאליו
,לפיכ ּבּה. ׁשעבד ּכמי זה הרי לרצֹונֹו, ּבּה עּבד ׁשאם -ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּפסּולה; - זכר עליה עלה ּכׁשרה; - העֹוף עליה ׁשכן ְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָָָאם

לרבקה הכניסּה ּפסּולה. ׁשהמעּברת לֹומר צרי צמד ואין -] ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
ותדּוׁשבקר] ׁשּתינק ּכדי הכניסּה ּכׁשרה; - מאליה ודׁשה ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרצֹונֹו. עׂשת ׁשהרי ּפסּולה, -ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
.Á מּפני ּתּפדה מתה, אם וכן ּתּפדה. ּפסּול, ּבּה ׁשּנֹולד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּפרה

לּכלבים  ּבׂשרּה להאכיל לא אבל .עֹורּה; ְְְֲֲִִַַָָָָָֹ
.Ë מכּפרתנׁשחטה ואינּה ּתּפדה, - חּלין מטהרת]לׁשם -]; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

מערכּתּה ּגב על המערכה]נׁשחטה מקום ּפדיֹון [- לּה אין , ְְְֲֲִִֵַַַַָָָ
ִָעֹולמית.

.È ּתּפדה זֹו הרי - מּמּנה נאה אחרת ּומצאּו ּפרה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלקחּו
ּבמּום  .ׁשּלא ְֶֹ

.‡È ה אף ׁשּנאמר ּכהן - הּפרה לׂשרפת ּכׁשר "ּונתּתם דיֹוט, : ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּומּפי  קּים; היה אהרן ועדין הּכהן", אלעזר אל ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹאתּה

רבינו]הּׁשמּועה ממשה ּוׁשאר [- ּבאלעזר, נעׂשת זֹו למדּו: ְְְְְֲֵֶַַָָָָָ
הדיֹוט. ּבכהן ּבין ּגדֹול ּבכהן ּבין - הּפרֹות ְְְֵֵֵֵֶַָָָֹֹּכל

.·È כליםוהעֹוׂשה ארּבעה לֹובׁש - בגדים]אֹותּה ּכהן [- ׁשל ְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ּכהן  אֹותּה ׁשעׂשה ּבין ּגדֹול, ּכהן אֹותּה ׁשעׂשה ּבין ְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹהדיֹוט,

ְֶהדיֹוט.
.‚È יֹום ּכל טבּולי ׁשהיּו סֹוף, ועד מּתחּלה ּבּפרה העֹוסקין ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

היום] שטבלו טמאים לקּדׁש[- הּפרה למעׂשה ּכׁשרים --] ְְְֲִֵֵֵַַַָָ
במים] האפר לא לתת ׁשעדין ּפי על ואף מאפרּה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹּולהּזֹות

טהֹור", "איׁש הּפרׁשה ּבכל ׁשּנאמר ׁשּזה ׁשמׁשן; ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעריב
לתרּומה  טהֹור ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשני; למעׂשר הּטהֹור ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּוא

לפרה. טהֹור זה הרי - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָעד
.„È אּלא הּצדֹוקין ּכׁשר הּפרה מעׂשה ׁשאין אֹומרין, היּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
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ׁשמׁש את ּבמערבי מטּמאין ׁשני ּבבית ּדין ּבית היּו לפיכ ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּכ ואחר וטֹובל, ּבֹו, וכּיֹוצא ּבׁשרץ הּפרה את הּׂשֹורף ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּכהן

מה  ׁשּמֹורין הּזדים אּלּו ּדברי לבּטל ּכדי - ּבּה עֹולה עֹוסק ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
לתֹוכן  ׁשּמכניסין הּכלים ּכל וכן הּקּבלה. מן לא רּוחם, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹעל

היּו. יֹום טבּולי ּכּלן הּפרה, ְֵֵֶַָָָָֻאפר
.ÂËהחֹות- חּטאת אפר ּבּה להּניח קנה ׁשל ׁשפֹופרת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

את  והחֹות ּבּה. יּניח ּכ ואחר ויטּבילּנה, אֹותּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיטּמא
ּכטמא  ׁשעׂשאהּו מּפני טבילה, טעּון - והּמטּבילּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשפֹופרת
ׁשליׁשי  הּזיה צריכה אינּה ּולפיכ ׁשּלֹו; ּבּׁשביעי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמת
ּומטּבילּה לּצדֹוקין, להראֹות ּכדי - מטּמאּה אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּוׁשביעי,

ּבּה .ונֹותן ְֵָ

ה'תשע"ג  תשרי ה' שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
חומרות]מעלֹות ‡. אדּמה,[- ּפרה ּבטהרת עׂשּו יתרֹות ְְֲֲֳֵַַָָָָָֻ

מּפני  מעׂשיה; ּבכל הּמת מּטמאת הרחיקּו ּגדֹולֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻוהרחקֹות
ּבּה. לזלזל יבֹואּו ׁשּמא חׁשּו יֹום, ּבטבּולי ּכׁשרה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהיא
אֹותֹו מפריׁשין אֹותּה, הּׂשֹורף הּכהן ּכׁשּמפריׁשין זה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּומּפני
ׁשּכל  מּפני נקראת, היתה אבן' ּו'בית ּבעזרה, מּוכנת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָללׁשּכה
היה  האבן ּובכלי טמאה; מקּבלין ׁשאין אבנים ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּכליה
הּכהנים  אחיו היּו ולא ההפרׁשה. ימי ׁשבעת ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹמׁשּתּמׁש

ּבטהרתֹו. להרּבֹות ּכדי ּבֹו, ְְְְְֳִֵַָָנֹוגעין
הּׂשׁשבעת ·. ּכהן מפריׁשין הּפרה, ׂשרפת קדם ֹורף ימים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

יֹום  לעבֹודת ּגדֹול ּכהן ׁשּמפריׁשין ּכׁשם - מּביתֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹאֹותּה
רּבנּו מּמׁשה קּבלה זה, ודבר אֹותֹוהּכּפּורים; מפריׁשין וכן . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ימים. ׁשבעת טמא ויהיה נּדה, ּתּמצא ׁשּמא - ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמאׁשּתֹו
מזרחית הּלׁשּכה ‚. צפֹונית ׁשבעה, ּכל ּבּה יֹוׁשב ׁשהיה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ

על  אף ּבּצפֹון, הּנׁשחטת ּכחּטאת ׁשּזֹו להזּכירֹו ּכדי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהיתה,
ּבחּוץ  נׁשחטת ׁשהיא .ּפי ְִִִֶֶֶַ

חּטאת,ּכל „. מי עליו מּזין ההפרׁשה, ימי מּׁשבעת ויֹום יֹום ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
ידע  לא והּוא למת, נטמא להפרׁשה,ׁשּמא רביעי מּיֹום חּוץ ; ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשליׁשי  לא ׁשהיה אפׁשר ׁשאי לפי הּזאה, צרי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשאינֹו
מּׁשּום  עֹולה ּבּׁשביעי הּזיה ׁשאין - ׁשביעי ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֻלטמאתֹו
היה  הּדין ּומן מּלפניה. ּבּׁשליׁשי ׁשּיּזה עד ׁשביעי, ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּזית
ּבלבד, להפרׁשה ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי אּלא הּזאה צרי ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשאינֹו

ּבּפרה. עׂשּו יתרה מעלה - יֹום אחר יֹום ׁשּמּזין ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָוזה
רביעי ּברביעי ‰. ׁשּיחּול ּכדי  אֹותֹו, מפרי ׁשין היּו ּבּׁשּבת ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּוברביעי  ׁשּבת, ּדֹוחה אינּה ׁשההּזיה ּבׁשּבת; להיֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלֹו
הּזיה  צרי .אינֹו ִֵַָָָ

.Â עליו ּבכל מּזין ּבהן, עליו ׁשּמּזין ההפרׁשה מימי ויֹום יֹום ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּכבר  ׁשּנׂשרפּו הּפרֹות מן ּפרה ה מאפר לא ואם אּלא ; ׁשם יה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

הּׁשּׁשה. ּכל עליו מּמּנּו מּזין ּבלבד, אחת ּפרה ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאפר
.Ê אדם ּכׁשּמּזין אּלא עליו מּזה אין ההפרׁשה, ּבימי עליו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ואם  טהֹור; ׁשּיהיה צרי ׁשהּמּזה מעֹולם, ּבמת נטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ׁשהּזה  זה ׁשּמא - עליו והּזה ׁשּנטמא איׁש עליו יּזה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻּתאמר,
ּבהן  ׁשּממּלאין הּכלים וכן מת. מּטמאת טהֹור היה לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻעליו

היּו, אבנים ּכלי ּכּלם - הּׂשֹורף הּכהן על להּזֹות ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻּומקּדׁשין
הן  יתרֹות מעלֹות האּלּו, הּדברים וכל טמאה. מקּבלין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשאין
מעֹולם? ּבמת נטמא ׁשּלא איׁש יּמצא וכיצד בּה. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשעׂשּו
ותחּתיהן  הּסלע, ּגּבי על ּבנּויֹות ּבירּוׁשלים, היּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָחצרֹות

מּפני הּתהֹום[חשש]חלּול, האדמה]קבר בעומק והיּו[- ; ְְְִֵֶֶַָָ
את  ׁשם ּומגּדלֹות ׁשם, ויֹולדֹות עּברֹות, נׁשים ְְְְְִִִֶַָָָָֻמביאין
- ׁשורים מביאין הּׂשֹורף, הּכהן על להּזֹות ּוכׁשּירצּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבניהם.
ּדלתֹות, ּגּביהן על ּומּניחין - נפּוחֹות ׁשּכרׂשיהם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמּפני
מבּדיל  אהל ׁשּיהיה ּכדי הּדלתֹות, ּגּבי על הּתינֹוקֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹויֹוׁשבין
ּבידם, אבן ׁשל וכֹוסֹות הּתהֹום; קבר מּפני הארץ, לבין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבינם
ׁשם  יֹורדין לּׁשילֹוח, עד הּגיעּו לּׁשילֹוח. עד ְְְִִִִִִַַַַַַָוהֹולכין
ּדר ׁשאין הּתהֹום, קבר מּפני ׁשם לחש ׁשאין - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּוממּלאין
הּדלתֹות. ּגּבי על ויֹוׁשבין ועֹולין, ּבנהרֹות; לקּבר אדם ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹּבני
יֹורדין  הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר ׁשּמּגיעין עד ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַַוהֹולכין
ּתחּתיהן  והעזרֹות, הּבית הר ׁשּכל מּפני רגליהן, על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּומהּלכין
העזרה, ּפתח עד ּומהּלכין הּתהֹום; קבר מּפני חלּול ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה

קּלל היה העזרה כד]ּובפתח האפר,[- נֹוטלין אפר. ׁשל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ּומטּבילין  ׁשּׂשֹורף. הּכהן על ּומּזין ׁשּבּכֹוסֹות, ּבּמים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹונֹותנין
הּׂשֹורף, על ּומּזין ּומקּדׁשין ׁשּממּלאין הּתינֹוקֹות את ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָהיּו
נטמאּו ׁשּמא - הּמת מּטמאת טהֹורין ׁשהן ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻׁשאף

אחרת. ְְֶֶַָֻּבטמאה
.Á ּתינֹוק ּתינֹוק ּבכליו ימּלא לא - ּולהּזֹות למּלאת ׁשּטבל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

זה  ּכהן על להּזֹות ׁשּטבל ותינֹוק ׁשּטבל; ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאחר,
הּכהן. זה מעׂשה לׁשם ׁשּיטּבל עד אחר, ּכהן על מּזה אינֹו -ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹ
ּבפרה  ּבהם יתעּסקּו לא - זֹו לחּטאת ׁשּטהרּום ּכלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן

לׁשמּה ׁשּיטּבילּום עד מעלֹות אחרת, האּלּו, הּדברים וכל . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבּפרה. ְֵַָָיתרֹות

ג  ¤¤ּפרק
הּבית אין ‡. להר חּוץ אּלא הּפרה את ׁשּנאמר:ׂשֹורפין , ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

היּו הּמׁשחה ּובהר לּמחנה"; מחּוץ אל אתּה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ"והֹוציא
וכבׁש אֹותּה. גשר]ׂשֹורפין להר [- הּבית מהר עֹוׂשין היּו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ּכּפין ּכּפין ּבנין ותחּתיו קשתות]הּמׁשחה, ּכל [- על וכּפה , ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָ
כּפין  ׁשני ּגג על הּכּפה רגלי ׁשּתי ׁשּיהיּו ּכדי כּפין, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָׁשני
הּתהֹום  קבר מּפני - חלּול הּכל ּתחת ׁשּיהיה ּכדי .ׁשּתחּתיה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

- הּמׁשחה ּבהר ׁשהיּו הּטבילה ּומקֹום ׂשרפתּה מקֹום ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָאף
וכל  והּׂשֹורף והּפרה הּתהֹום. קבר מּפני חלּול, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתחּתיהן

מסייעים]המסעדין להר [- הּבית מהר יֹוצאין ּבׂשרפתּה, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָ
זה. כבׁש ּגּבי על ְִֵֶֶֶַַַָהּמׁשחה

ּברגליהן ּכיצד ·. מקּדימין היּו יׂשראל זקני אֹותּה? ׂשֹורפין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
והמסעדין  וכהן ׁשם; היה הּטבילה ּובית הּמׁשחה, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹלהר
הּמׁשחה. להר ּובאין הּכבׁש, על יֹוצאין והּפרה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבׂשרפתּה
הּכהן, על ידיהם הּזקנים וסֹומכין הּכהן, את ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹּומטּמאין
לֹו: אֹומרין ּגדֹול, ּכהן היה ואם אחת'. 'טבל לֹו: ְְְְְִִִֵַַָָָֹֹואֹומרין
ונסּתּפג. עלה וטבל, ירד אחת'. טבל ּגדֹול, ּכהן ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֹֹ'איׁשי
ועצי  ּוברֹוׁשים, ארנים ארזים עצי ׁשם, היּו מסּדרין ְְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֵַָָָָָֻועצים
ּבּה ּומפּתחין מגּדל, ּכמין מערכה ועֹוׂשין חלקה. ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָּתאנה
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פתוחים]חּלֹונֹות מקומות מלּבבת[- האּור ׁשּתהיה ּכדי ,-] ְְְִֵֶֶֶֶַַָ
ּומראהמתחזקת] חזית]ּבהן; וכֹופתין [- ּבמערב. הּמערכה ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָ

מגג ׁשל ּבחבל הּפרה גומי]את מין ּגּבי [- על אֹותּה ונֹותנין , ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
עֹומד  והּכהן למערב. ּופניה לדרֹום ראׁשּה ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהּמערכה,
ּבׂשמאלֹו. הּדם ּומקּבל ּבימינֹו, ׁשֹוחט למערב, ּופניו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹּבמזרח,
ׁשבע  הּׂשמאלית, ׁשּבכּפֹו הּדם מן הימנית ּבאצּבעֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּומּזה
טבילת  הּזאה, ּכל על - הּקדׁשים קדׁש ּבית ּכנגד ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּפעמים
,לפיכ להּזיה; ּפסּולים ׁשּבאצּבע, הּדם ּוׁשירי ּבּדם. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאצּבע
מּלהּזֹות, ּגמר ּפרה. ׁשל ּבגּופּה אצּבעֹו מקּנח - הּזיה ּכל ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָעל

א  והּצית מקּנח הּמערכה, מן וירד ּפרה; ׁשל ּבגּופּה ידיו ת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
הּמערכה, עצי ּתחת והכניסן קטּנים, ּבעצים האׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאת

ּבּה האׁש בפרה]ותתחיל ּומׁשּמר [- ּברחֹוק, עֹומד והּכהן . ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָֹ
נֹוטל  ּכ ואחר ּבטנּה. ותּקרע ּברּבּה, האּור ׁשּיּצת עד ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻֻלּה
ּבתֹולעת  צבּוע וצמר מּטפח, ּפחֹות אין ואזֹוב ארז, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעץ
זה'? ארז 'עץ ׁשם: לעֹומדים ואֹומר סלעים, חמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמׁשקל
'אזֹוב  זה'? 'אזֹוב זה'? 'אזֹוב זה'? ארז 'עץ זה'? ארז ֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶ'עץ
זה'? ּתֹולעת 'ׁשני זה'? ּתֹולעת 'ׁשני זה'? ּתֹולעת 'ׁשני ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַזה'?
'הן'! לֹו: אֹומרין והם ואחד, אחד ּכל על ּפעמים ׁשלׁשה -ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּכ וכל ואחד. אחד ּכל על ּפעמים ׁשלׁשה - 'הן'! ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ'הן'!
ארּבעה. אזֹוב ּומיני הן, ׁשבעה ארזים ׁשּמיני לפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלּמה?
ׁשּצֹובעין  ויׁש ּבפּואה, אֹותֹו ׁשּצֹובעין יׁש - אדם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹוהּצבּוע
היא  - והּתֹולעת ּבתֹולעת; אֹותֹו ׁשּצֹובעין ויׁש ּבלּכא, ְְְְְִִֵֶַַַַַַָאֹותֹו
והן  החרּובים, לגרעיני הּדֹומין ּביֹותר האדּמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻהּגרּגרים
לפיכ מהן. ּגרּגר ּבכל יׁש יּתּוׁש ּכמֹו ותֹולעת האֹוג, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּכמֹו
ּבּתֹורה. האמּורין הּמינין הן ׁשאּלּו להן, ּומגּלה לּכל ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמֹודיע
ּבעלי  אֹותֹו ׁשאֹוכלין האזֹוב הּוא - ּבּתֹורה האמּור ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָוהאזֹוב
והּתֹולעת, והארז האזֹוב הּקדרֹות. ּבֹו ּומתּבלין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָבּתים,
ּבלׁשֹון  הארז עם האזֹוב וכֹור זה. את זה מעּכבין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשלׁשּתן

- ּבטנּה ּתֹו אל ּומׁשלי ׁשני, אל ׁשל והׁשלי" ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
ּברּבּה, האּור ׁשּיּצת קדם מׁשלי ואינֹו הּפרה". ׂשרפת ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻּתֹו
"אל  ׁשּנאמר: ּפסּולה, ,הׁשלי ואם אפר; ׁשּתעׂשה אחר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹולא
אחר  ולא ּברּבּה, האּור ׁשּיּצת קדם לא - ׂשרפת" ְְְֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻֻּתֹו
ׁשהׁשלי ּבין ּכאחת, ׁשלׁשּתן ׁשהׁשלי ּבין אפר. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּתעׂשה
ׁשרפתּה, לתֹו אֹו ּגּופה, לתֹו ׁשהׁשלי ּבין זה, אחר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָזה
אֹו ּבידֹו ׁשּקרעּה ּבין ,הׁשלי ּכ ואחר מאליה ׁשּנקרעה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבין

ּכׁשרה. - ְְִִֵָּבכלי
עצי נגמרה ‚. וכל היא ּבמקלֹות, אֹותּה חֹובטין - ׁשרפתּה ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָ

וכל  ּבכברֹות. הּכל את וכֹוברים ּבהן, ׁשּנׂשרפה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמערכה
מן  ּבין מּבׂשרּה ּבין אפר, ויהיה ׁשּיּכתׁש ׁשאפׁשר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשחר
אפר, ּבֹו וׁשאין אפר; ׁשּיעׂשה עד אֹותֹו ּכֹותׁשין - ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהעצים
ּבין  - ׂשרפה ּבלא ׁשּנׁשאר מעצמיה עצם וכל אֹותֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּניחין

נכּתׁש היה ּכ ּובין ּכ. ְִֵָָָָָ
ּבֹואין „. ׁשּנאמר ּבעזרה, להּניחֹו ּכלּום מאפרּה :מכניסין ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכל  את חֹולקין היּו חלקים ּוׁשלׁשה לּמחנה". מחּוץ ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ"והּניח
מתחּלק  ואחד הּמׁשחה, ּבהר ואחד ּבחיל, נּתן אחד - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאפרּה
הּכהנים  היּו הּמׁשמרֹות, לכל ׁשּמתחּלק זה הּמׁשמרֹות. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלכל
מּזין  יׂשראל היּו הּמׁשחה, ּבהר ׁשּנּתן וזה מּמּנּו; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמקּדׁשין

ּומצנ  מּוכן היה ּבחיל, ׁשּנּתן וזה "והיתה מּמּנּו; ׁשּנאמר: - ע ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
וכן  מּמּנּו. ׁשּמצניעין מלּמד למׁשמרת", יׂשראל ּבני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָלעדת
ותׁשע  ּבחיל. ׁשּׂשֹורפין, ּופרה ּפרה ּכל מאפר מצניעין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיּו
הּבית  ׁשחרב עד זֹו, ּבמצוה מּׁשּנצטּוּו נעׂשּו אדּמֹות ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֻּפרֹות
וׁשבע  עזרא, עׂשה ּוׁשנּיה רּבנּו, מׁשה עׂשה ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבּׁשנּיה:
הּמׁשיח, הּמל עֹוׂשה והעׂשירית הּבית; חרּבן עד ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻמעזרא

יּגלה רצון מהרה יהי כן ).(אמן ְִֵֶָָ

ד  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר ‡. ּכאחת, אדּמֹות ּפרֹות ׁשּתי ׁשֹוחטין "וׁשחט אין : ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֻ

ָֹאתּה".
לצאת·. ּפרה רצת ׁשחרה [מהרפת]לא עּמּה מֹוציאין אין - ְִִִֵֵָָָָָָָֹֹ

ׁשּלא [לפתותה] אדּמה, ולא ׁשחטּו'; 'ׁשחרה יאמרּו: ׁשּלא ,ְְְֲֲֶֶָָָֹֹֹֹֹֻ
ׁשחטּו'. 'ׁשּתים ְְֲִַָֹיאמרּו:

ׁשּלא ‚. ׁשהּזה אֹו ׁשּקּבל אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ׁשּנׁשחטה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּפרה
אֹו ולׁשמּה, לׁשמּה ׁשּלא אֹו לׁשמּה, וׁשּלא לׁשמּה אֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹֹלׁשמּה,
ּבבגדי  ׁשעׂשיּה אֹו ּבגדים, ּבמחּסר אֹו ּבכהן, ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּנעׂשת

ּפסּולה  - חל ּבבגדי אֹו מּבׂשרּה,זהב, לאכל מנת על ׁשחטּה ; ְְְְְְֱִִֵֶַָָָָָָָָֹֹ
ניחֹוח". "ריח ּבּה נאמר ׁשּלא לפי ּכׁשרה, - מּדמּה לׁשּתֹות ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹו

ׁשּנאמר „. ּפסּולה, - ּבכלי ּדמּה הּכהן קּבל אלעזר "ולקח : ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכלי. מצות לא יד, מצות מצותּה - ּבאצּבעֹו" ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹמּדמּה

אחת ‰. הּזה ּפסּולה; הּזיתֹו - מהן אחת אפּלּו ּבכלי, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּזה
ּכאחת, - ּכהנים ׁשבעה הּזּו ּפסּולה. הּזיתֹו ּבׂשמאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמהן

ּכׁשרה  זה, אחר זה ּפסּולה; ההיכל הּזיתן ּכנגד ּכּון ולא הּזה, . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּיכּון  עד - מֹועד" אהל ּפני נכח "אל ׁשּנאמר: ּפסּולה, -ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ׁשּלא  ׂשרפּה אֹו ׁשחטּה אם וכן רֹואהּו. ויהיה ההיכל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּכנגד

לפניו". אתּה "וׁשחט ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ההיכל ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכנגד
.Â ּכנגד ׂשרף אֹו ׁשחט אֹו ׁשהּזה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אם  אבל לּמקּדׁש; אחֹוריו ׁשהיה אֹו צפֹון, ּכנגד אֹו ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָהּדרֹום,
ּפי  על אף - ההיכל ּפתח ּכנגד ּופניו ּומערב, מזרח ּבין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעמד

ּכׁשרה  ּבדקּדּוק, ההיכל ּפתח ּכנגד ּכּון .ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
.Êהּמּתנֹות מן אחת הזאות]חּסר ּפסּולה [- ׁשּתים,, טבל . ְְִִִֵַַַַַַָָָ

על  אף - ׁשּתים והּזה אחת, טבל ּפסּולה; הּזיתֹו - אחת ְְְְִִִַַַַַַַַַָָָָָָוהּזה
הּזיתֹו - אחרת והּזה טבל אּלא ׁשנּיה, הּזאה חּׁשב ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּפי
ׁשּׁשית  והּזה ׁשּׁשית, טבילה אצּבעֹו טבל ּכיצד? ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּפסּולה.
ׁשביעית, והּזה אצּבעֹו וטבל ׁשחזר ּפי על אף - ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָּוׁשביעית
- ּוׁשמינית ׁשביעית ׁשביעית, מּטבילה הּזה ּפסּולה. ְְְְְִִִִִִִִִַָָָָָהּזיתֹו
ׁשּכל  ּכׁשרה; ׁשמינית, והּזה ׁשמינית טבילה וטבל חזר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָאפּלּו
ׁשהֹוסיף  זה ׁשּיהיה והּוא, - ּכלּום אינֹו הּׁשבע, על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשּמֹוסיף
ּפסלּה, הֹוסיף, אם - אֹותּה הּׂשֹורף הּכהן אבל אחר; ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹּכהן

ׂשרפה. ּבׁשעת צרי ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּנתעּסק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמּפני
.Á ּפסּולה - והּזה מּמערכּתּה, חּוץ הּדם את .הֹוציא ְְְֲִִִֶַַַָָָָ
.Ë ואחת ּבּיֹום הּזיֹות ׁשׁש הּזה אפּלּו ּבּלילה, מּדמּה ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּזה

ּפסּולה  - .ּבּלילה ְְַַָָ
.È מן לפנים ׁשחטּה אפּלּו ׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָׁשחטּה

ירושלים]החֹומה ּפסּולה.[של - ְַָָ
.‡Èׁשחּלקּה אֹו עליה, ׁשּנׁשחטה מּמערכּתּה חּוץ ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָׂשרפּה
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פתוחים]חּלֹונֹות מקומות מלּבבת[- האּור ׁשּתהיה ּכדי ,-] ְְְִֵֶֶֶֶַַָ
ּומראהמתחזקת] חזית]ּבהן; וכֹופתין [- ּבמערב. הּמערכה ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָ

מגג ׁשל ּבחבל הּפרה גומי]את מין ּגּבי [- על אֹותּה ונֹותנין , ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
עֹומד  והּכהן למערב. ּופניה לדרֹום ראׁשּה ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהּמערכה,
ּבׂשמאלֹו. הּדם ּומקּבל ּבימינֹו, ׁשֹוחט למערב, ּופניו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹּבמזרח,
ׁשבע  הּׂשמאלית, ׁשּבכּפֹו הּדם מן הימנית ּבאצּבעֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּומּזה
טבילת  הּזאה, ּכל על - הּקדׁשים קדׁש ּבית ּכנגד ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּפעמים
,לפיכ להּזיה; ּפסּולים ׁשּבאצּבע, הּדם ּוׁשירי ּבּדם. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאצּבע
מּלהּזֹות, ּגמר ּפרה. ׁשל ּבגּופּה אצּבעֹו מקּנח - הּזיה ּכל ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָעל

א  והּצית מקּנח הּמערכה, מן וירד ּפרה; ׁשל ּבגּופּה ידיו ת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
הּמערכה, עצי ּתחת והכניסן קטּנים, ּבעצים האׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאת

ּבּה האׁש בפרה]ותתחיל ּומׁשּמר [- ּברחֹוק, עֹומד והּכהן . ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָֹ
נֹוטל  ּכ ואחר ּבטנּה. ותּקרע ּברּבּה, האּור ׁשּיּצת עד ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻֻלּה
ּבתֹולעת  צבּוע וצמר מּטפח, ּפחֹות אין ואזֹוב ארז, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעץ
זה'? ארז 'עץ ׁשם: לעֹומדים ואֹומר סלעים, חמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמׁשקל
'אזֹוב  זה'? 'אזֹוב זה'? 'אזֹוב זה'? ארז 'עץ זה'? ארז ֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶ'עץ
זה'? ּתֹולעת 'ׁשני זה'? ּתֹולעת 'ׁשני זה'? ּתֹולעת 'ׁשני ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַזה'?
'הן'! לֹו: אֹומרין והם ואחד, אחד ּכל על ּפעמים ׁשלׁשה -ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּכ וכל ואחד. אחד ּכל על ּפעמים ׁשלׁשה - 'הן'! ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ'הן'!
ארּבעה. אזֹוב ּומיני הן, ׁשבעה ארזים ׁשּמיני לפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלּמה?
ׁשּצֹובעין  ויׁש ּבפּואה, אֹותֹו ׁשּצֹובעין יׁש - אדם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹוהּצבּוע
היא  - והּתֹולעת ּבתֹולעת; אֹותֹו ׁשּצֹובעין ויׁש ּבלּכא, ְְְְְִִֵֶַַַַַַָאֹותֹו
והן  החרּובים, לגרעיני הּדֹומין ּביֹותר האדּמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻהּגרּגרים
לפיכ מהן. ּגרּגר ּבכל יׁש יּתּוׁש ּכמֹו ותֹולעת האֹוג, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּכמֹו
ּבּתֹורה. האמּורין הּמינין הן ׁשאּלּו להן, ּומגּלה לּכל ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמֹודיע
ּבעלי  אֹותֹו ׁשאֹוכלין האזֹוב הּוא - ּבּתֹורה האמּור ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָוהאזֹוב
והּתֹולעת, והארז האזֹוב הּקדרֹות. ּבֹו ּומתּבלין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָבּתים,
ּבלׁשֹון  הארז עם האזֹוב וכֹור זה. את זה מעּכבין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשלׁשּתן

- ּבטנּה ּתֹו אל ּומׁשלי ׁשני, אל ׁשל והׁשלי" ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
ּברּבּה, האּור ׁשּיּצת קדם מׁשלי ואינֹו הּפרה". ׂשרפת ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻּתֹו
"אל  ׁשּנאמר: ּפסּולה, ,הׁשלי ואם אפר; ׁשּתעׂשה אחר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹולא
אחר  ולא ּברּבּה, האּור ׁשּיּצת קדם לא - ׂשרפת" ְְְֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻֻּתֹו
ׁשהׁשלי ּבין ּכאחת, ׁשלׁשּתן ׁשהׁשלי ּבין אפר. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּתעׂשה
ׁשרפתּה, לתֹו אֹו ּגּופה, לתֹו ׁשהׁשלי ּבין זה, אחר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָזה
אֹו ּבידֹו ׁשּקרעּה ּבין ,הׁשלי ּכ ואחר מאליה ׁשּנקרעה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבין

ּכׁשרה. - ְְִִֵָּבכלי
עצי נגמרה ‚. וכל היא ּבמקלֹות, אֹותּה חֹובטין - ׁשרפתּה ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָ

וכל  ּבכברֹות. הּכל את וכֹוברים ּבהן, ׁשּנׂשרפה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמערכה
מן  ּבין מּבׂשרּה ּבין אפר, ויהיה ׁשּיּכתׁש ׁשאפׁשר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשחר
אפר, ּבֹו וׁשאין אפר; ׁשּיעׂשה עד אֹותֹו ּכֹותׁשין - ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהעצים
ּבין  - ׂשרפה ּבלא ׁשּנׁשאר מעצמיה עצם וכל אֹותֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּניחין

נכּתׁש היה ּכ ּובין ּכ. ְִֵָָָָָ
ּבֹואין „. ׁשּנאמר ּבעזרה, להּניחֹו ּכלּום מאפרּה :מכניסין ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכל  את חֹולקין היּו חלקים ּוׁשלׁשה לּמחנה". מחּוץ ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ"והּניח
מתחּלק  ואחד הּמׁשחה, ּבהר ואחד ּבחיל, נּתן אחד - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאפרּה
הּכהנים  היּו הּמׁשמרֹות, לכל ׁשּמתחּלק זה הּמׁשמרֹות. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלכל
מּזין  יׂשראל היּו הּמׁשחה, ּבהר ׁשּנּתן וזה מּמּנּו; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמקּדׁשין

ּומצנ  מּוכן היה ּבחיל, ׁשּנּתן וזה "והיתה מּמּנּו; ׁשּנאמר: - ע ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
וכן  מּמּנּו. ׁשּמצניעין מלּמד למׁשמרת", יׂשראל ּבני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָלעדת
ותׁשע  ּבחיל. ׁשּׂשֹורפין, ּופרה ּפרה ּכל מאפר מצניעין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיּו
הּבית  ׁשחרב עד זֹו, ּבמצוה מּׁשּנצטּוּו נעׂשּו אדּמֹות ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֻּפרֹות
וׁשבע  עזרא, עׂשה ּוׁשנּיה רּבנּו, מׁשה עׂשה ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבּׁשנּיה:
הּמׁשיח, הּמל עֹוׂשה והעׂשירית הּבית; חרּבן עד ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻמעזרא

יּגלה רצון מהרה יהי כן ).(אמן ְִֵֶָָ

ד  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר ‡. ּכאחת, אדּמֹות ּפרֹות ׁשּתי ׁשֹוחטין "וׁשחט אין : ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֻ

ָֹאתּה".
לצאת·. ּפרה רצת ׁשחרה [מהרפת]לא עּמּה מֹוציאין אין - ְִִִֵֵָָָָָָָֹֹ

ׁשּלא [לפתותה] אדּמה, ולא ׁשחטּו'; 'ׁשחרה יאמרּו: ׁשּלא ,ְְְֲֲֶֶָָָֹֹֹֹֹֻ
ׁשחטּו'. 'ׁשּתים ְְֲִַָֹיאמרּו:

ׁשּלא ‚. ׁשהּזה אֹו ׁשּקּבל אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ׁשּנׁשחטה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּפרה
אֹו ולׁשמּה, לׁשמּה ׁשּלא אֹו לׁשמּה, וׁשּלא לׁשמּה אֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹֹלׁשמּה,
ּבבגדי  ׁשעׂשיּה אֹו ּבגדים, ּבמחּסר אֹו ּבכהן, ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּנעׂשת

ּפסּולה  - חל ּבבגדי אֹו מּבׂשרּה,זהב, לאכל מנת על ׁשחטּה ; ְְְְְְֱִִֵֶַָָָָָָָָֹֹ
ניחֹוח". "ריח ּבּה נאמר ׁשּלא לפי ּכׁשרה, - מּדמּה לׁשּתֹות ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹו

ׁשּנאמר „. ּפסּולה, - ּבכלי ּדמּה הּכהן קּבל אלעזר "ולקח : ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכלי. מצות לא יד, מצות מצותּה - ּבאצּבעֹו" ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹמּדמּה

אחת ‰. הּזה ּפסּולה; הּזיתֹו - מהן אחת אפּלּו ּבכלי, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּזה
ּכאחת, - ּכהנים ׁשבעה הּזּו ּפסּולה. הּזיתֹו ּבׂשמאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמהן

ּכׁשרה  זה, אחר זה ּפסּולה; ההיכל הּזיתן ּכנגד ּכּון ולא הּזה, . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּיכּון  עד - מֹועד" אהל ּפני נכח "אל ׁשּנאמר: ּפסּולה, -ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ׁשּלא  ׂשרפּה אֹו ׁשחטּה אם וכן רֹואהּו. ויהיה ההיכל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּכנגד

לפניו". אתּה "וׁשחט ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ההיכל ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכנגד
.Â ּכנגד ׂשרף אֹו ׁשחט אֹו ׁשהּזה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אם  אבל לּמקּדׁש; אחֹוריו ׁשהיה אֹו צפֹון, ּכנגד אֹו ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָהּדרֹום,
ּפי  על אף - ההיכל ּפתח ּכנגד ּופניו ּומערב, מזרח ּבין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעמד

ּכׁשרה  ּבדקּדּוק, ההיכל ּפתח ּכנגד ּכּון .ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
.Êהּמּתנֹות מן אחת הזאות]חּסר ּפסּולה [- ׁשּתים,, טבל . ְְִִִֵַַַַַַָָָ

על  אף - ׁשּתים והּזה אחת, טבל ּפסּולה; הּזיתֹו - אחת ְְְְִִִַַַַַַַַַָָָָָָוהּזה
הּזיתֹו - אחרת והּזה טבל אּלא ׁשנּיה, הּזאה חּׁשב ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּפי
ׁשּׁשית  והּזה ׁשּׁשית, טבילה אצּבעֹו טבל ּכיצד? ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּפסּולה.
ׁשביעית, והּזה אצּבעֹו וטבל ׁשחזר ּפי על אף - ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָּוׁשביעית
- ּוׁשמינית ׁשביעית ׁשביעית, מּטבילה הּזה ּפסּולה. ְְְְְִִִִִִִִִַָָָָָהּזיתֹו
ׁשּכל  ּכׁשרה; ׁשמינית, והּזה ׁשמינית טבילה וטבל חזר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָאפּלּו
ׁשהֹוסיף  זה ׁשּיהיה והּוא, - ּכלּום אינֹו הּׁשבע, על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשּמֹוסיף
ּפסלּה, הֹוסיף, אם - אֹותּה הּׂשֹורף הּכהן אבל אחר; ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹּכהן

ׂשרפה. ּבׁשעת צרי ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּנתעּסק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמּפני
.Á ּפסּולה - והּזה מּמערכּתּה, חּוץ הּדם את .הֹוציא ְְְֲִִִֶַַַָָָָ
.Ë ואחת ּבּיֹום הּזיֹות ׁשׁש הּזה אפּלּו ּבּלילה, מּדמּה ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּזה

ּפסּולה  - .ּבּלילה ְְַַָָ
.È מן לפנים ׁשחטּה אפּלּו ׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָׁשחטּה

ירושלים]החֹומה ּפסּולה.[של - ְַָָ
.‡Èׁשחּלקּה אֹו עליה, ׁשּנׁשחטה מּמערכּתּה חּוץ ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָׂשרפּה
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ּבמערכה  ׁשּתים ׁשּׂשרף אֹו מערכֹות, ּבׁשּתי ּוׂשרפּה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלׁשנים
ּפסּולה  - וׂשֹורף אחת אחרת מביא - אפר ׁשּנעׂשת אחר ואם ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

חֹוׁשׁש. ואינֹו ּגּבּה, ְֵֵַַָעל
.·È ּכׁשרה - ּכּלּה ׂשרף ּכ ואחר ונּתחּה, ואם הפׁשיטּה, ; ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻ

מּפרׁשּה אפּלּו ּכלּום, מּמּנה שבמיעיה]חּסר ּפסּולה.[אוכל - ְְְֲִִִִִֵֶָָָ
לאש]ּפקע מחוץ יצא מּׂשערּה,[- אפּלּו מּבׂשרּה, אֹו מעֹורּה ְְֲִִִֵַָָָָָָ

למערכּתּה חּוץ ּפקע ּפסּולה. החזיר, לא ואם  יחזיר; - ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָֹּכּזית
מּטלפיה, אֹו מּקרניה, ּפקע ּבמקֹומֹו; וׂשֹורפֹו עליו, מרּבה -ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

להחזיר. צרי אינֹו - מּפרׁשּה ְְְִִִִֵַָָאֹו
.‚È,הּיֹום נׁשחטה אם ,לפיכ ּבלינה; נפסלת אינּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּפרה

ּכׁשרה  - למחר ונׂשרפה ּכהלכתֹו, ּדמּה .והּזה ְְְְְְְְִִֵָָָָָָָָֻ
.„Èּכּפרה מחּסר אֹו אֹונן קרבנו]ׂשרפּה הביא ולא טבל -], ְְֵַַָָָָֻ

ְֵָּכׁשרה;
.ÂË ּכעין ׁשּמעׂשיה מּפני ּפסּולה, - ורגלים ידים רחּוץ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

ּבפניםעבֹודה  ׁשרת ּבכלי ורגליו? ידיו מקּדׁש והיכן .-] ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָ
ּבמקידהבעזרה] אפּלּו חל, ּומּכלי ּבחּוץ, קּדׁש ואם כוס]. -] ְְְֲִִִִִִִֵַָֹ

ּכׁשּמטּבילין  וכן ּבחּוץ. מעׂשיה וכל הֹואיל ּכׁשר, - חרׂש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ׁשּבאר  ּכמֹו אֹותֹו ׁשּמטּמאין אחר הּׂשֹורף הּכהן אינֹואת נּו, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹ

יֹום. ּבטבּולי מעׂשיה וכל הֹואיל ּולקּדׁש, לחזר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹצרי
.ÊËואפּלּו ּבקׁש, אפּלּו עצים, ּבכל אֹו ּבעצים, ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹׂשרפּה

לקרקע]ּבגבבא מחובר הנשאר קש ׁשּלא [- ּומצותּה, ּכׁשרה; - ְְְִִֵֶָָָָָֹ
לּה. הראּוי מן עצים לּה חבילי ימעט לּה הּוא מרּבה אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

לֹו ויׁש העפר; את לרּבֹות ּכדי ׂשרפתּה, ּבזמן ואזֹוביֹון ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאזֹוב
לו] מותר אבל [- אפר. ׁשּתעׂשה עד ּבׂשרפתּה, עצים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלרּבֹות

זה  הרי אחד, עץ אפּלּו ּבּה הֹוסיף אם - אפר ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָמּׁשּתעׂשה
מקלה אפר שריפה]ּכמערב הּפרה.[- ּבאפר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

.ÊÈ,ּבּיֹום אּלא אינֹו - סֹוף ועד מּתחּלה הּפרה, מעׂשה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל
והּמלאכה ּכהּנה; בה]ּובזכרי המתעסק עד [של ּבּה, ּפֹוסלת ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻ

ּבּלילה, אפרּה ּכּנס אם - אפר מּׁשּתעׂשה אבל אפר. ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתעׂשה
ּכניסתֹו ּבׁשעת אחרת מלאכה ׁשעׂשה אֹו אּׁשה, ׁשּכּנסּתּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹו
מּיׂשראל, אדם ּבכל האפר ׁשאספת ּומּנין ּכׁשרה. זֹו הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
טהֹור", איׁש "ואסף ׁשּנאמר: וקטן? ׁשֹוטה מחרׁש ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחּוץ
ּבין  טהֹור", "אדם נאמר ּוכאּלּו ּכהן, צריכה ׁשאינּה - ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמּכלל
ׁשּנאמר: ּבּה? ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה ּומּנין אּׁשה. ּבין ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאיׁש
ּבא  ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה מּפי - לפניו" אתּה ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֹ"וׁשחט

אחר ּבדבר נתעּסק ׁשאם ללּמד אּלא ּבׁשעת הּכתּוב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּיהיּו לעיניו", הּפרה את "וׂשרף ונאמר: ּפסלּה. ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשחיטתּה,
ׁשחיטתּה מּׁשעת ּבּה ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה ללּמד - ּבּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעיניו
מלאכה  ועׂשה ּבׂשרפתּה העֹוסק וכל אפר; ׁשּתעׂשה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָעד

אפר. ׁשּתעׂשה עד ּפסלּה, - ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאחרת
.ÁÈ הּפרהׁשחט ארוכה]את אחרת [בסכין ּבהמה ונׁשחטה , ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ

נתּכּון  לא ׁשהרי ּכׁשרה; - עּמּה ּדלעת נתחּתכה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹעּמּה,
ּכׁשרה  עּמּה ׁשּנׁשחטה ׁשהּבהמה ּפי על אף - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלמלאכה
נתּכּון  אם אבל ּכּונה; צריכה החּלין ׁשחיטת ׁשאין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻלאכילה,
ׁשהרי  ּפסּולה, - ׁשחיטה ּבׁשעת ונתחּתכה הּדלעת, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלחּתּו

מלאכה. עּמּה ְִָָָָָעׂשה

ה'תשע"ג  תשרי ו' קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבגדים ‡. מטּמאין סֹוף, ועד מּתחּלה ּבּפרה העֹוסקין ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָּכל

עׂשּיתן  זמן "וכּבס ּכל ארז: עץ ּומׁשלי ּבּׁשֹוחט ׁשּנאמר - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
- אֹותּה "והּׂשרף ּבּׂשֹורף: ונאמר ּבׂשרֹו", ורחץ . . ְְְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָֹּבגדיו
הּפרה"; אפר את האסף "וכּבס ונאמר: ּבגדיו", ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיכּבס
מטּמאין  - סֹוף ועד מּתחּלה ּבּה העֹוסקין ׁשּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמלּמד
אבל  ּתֹורה; ּדין ׁשמׁש, והערב טבילה ּוטעּונין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָּבגדים
- מּדבריהם ּבגדים מטּמא עׂשּיתּה, ּבׁשעת אֹותּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהמׁשּמר

ּבּה יזיז ׁשּמא אבר.ּגזרה, ְִֵֵֶֶָָָָ
לא ·. ּבגדיו", "יכּבס ּבּטמאֹות ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל

אּלא  הּטמאים, הם ּבלבד ׁשעליו ׁשהּבגדים ללּמדנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבא
חּבּורֹו ּבׁשעת הּזה הּטמא ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ּבגד ׁשּכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָללּמד

טמאים  הם הרי - מּמטּמאיו,ּבמטּמאיו ׁשּיפרׁש אחר אבל ; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ּבגד  אחד - הּנבלה את הּנֹוׂשא ּכיצד? ּבגדים. מטּמא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאינֹו
הרי  - אֹותּה נֹוׂשא ׁשהּוא זמן ּכל ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעליו,
הרי  הּנֹוׂשא, זה וכן לטמאה; ראׁשֹון הן והרי טמאין, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָֻהן
הרי  - הּנבלה את והׁשלי מּמטּמאיו, ּפרׁש ראׁשֹון. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָהּוא
אינֹו - ּבגד אֹו ּבכלי יּגע ואם ׁשהיה, ּכמֹות ראׁשֹון ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָהּוא
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלים, מטּמא טמאה ולד ׁשאין אֹותֹו, ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻמטּמא
העֹוסקין  ּכל וכן ּבנבלה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּספר. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבתחּלת
ּבׁשעת  אֹו ׁשחיטה ּבׁשעת ּבכלי אֹו ּבבגד נגע אם - ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָּבּפרה
אף  - מּמעׂשיה ׁשּיפרׁש אחר אבל טמאין; הן הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׂשרפה
מּפני  מטּמאֹו; אינֹו ּבכלי, נגע אם - טבל לא ׁשעדין ּפי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹעל
אדם  לא מטּמאה, אינּה עצמּה והּפרה טמאה. ולד ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻׁשהּוא
הּוא  - ּבלבד ּבּה הּמתעּסק אּלא בּה; ׁשּנגעּו ּכלים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹולא
ּבּה. ׁשעֹוסק זמן ּכל ּבגדים ּומטּמא טבילה, וטעּון ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהּטמא

אם ‚. אבל ּכמצותּה. ׁשּנׂשרפת ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה
א  ּבׁשחיטתּה, ּפסּול ארע טהֹור. ּבּה הּמתעּסק - ינּהנפסלה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

לפני  ּבּה העֹוסק ּכל - ּפסּול ּבהּזיתּה ארע ּבגדים. ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָמטּמאּה
ּבגדים  מטּמא אינֹו ּפסּולּה, לאחר ּבגדים; מטּמא .ּפסּולּה, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ

ּבחּלּוק „. ּכן אחר ּבּה הּמתעּסק - אפרּה את לכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהׁשלים
טהֹור  - ּבֹו הּנֹוגע וכן ּבהצנעתֹו, אֹו הּפרה האפר ולא . ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּומן  הּפרים מן הּנׂשרפֹות החּטאֹות ּכל אּלא ְְִִִִִֶַַַַַָָָָָּבלבד,
עד  ׂשרפתן, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אֹותם הּׂשֹורף - ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּׂשעירים
יֹום  ׁשל וׂשעיר ּבפר אֹומר הּוא ׁשהרי אפר; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּיעׂשּו
הּׁשמּועה  מּפי - ּבגדיו" יכּבס - אֹותם "והּׂשרף ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהּכּפּורים:
ּבגדים  מטּמאין ׁשּיהיּו הּנׂשרפין, לכל אב ּבנין ׁשּזה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָלמדּו,
ּבהן  ארע ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה אפר. ׁשּיעׂשּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד
ּבעזרה  נפסלּו אם אבל הּדׁשן; ּבבית ּכמצותן ונׂשרפּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּפסּול,
וכן  טהֹור. וׂשֹורפן הּמקּדׁשין, ּכפסּולי ׁשם נׂשרפין -ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֻ
ואיזה  ּבגדים. מטּמא אינֹו אפר, מּׁשּיעׂשּו ּבהן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמתעּסק
ּבּבׂשר, המהּפ ּכגֹון - ּבּׂשרפה המסּיע זה ׂשֹורף? ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּוא
ּכדי  ּגחלים והחֹותה ּבאׁש, והמהּפ עצים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמׁשלי
לׂשרפן, האּור את הּמּצית אבל ּבזה; וכּיֹוצא האׁש, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּתבער
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הּׁשמּועה, מּפי למדּו וכן טהֹור. - הּמערכה את ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָוהמסּדר
הּדׁשן  לבית להֹוציאן הּנׂשרפין ּוׂשעירים ּפרים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּנֹוׂשא
ׁשהּוא  זמן ּכל ּתֹורה, ּדין ּבגדים ּומטּמא טמא - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָלׂשרפן
המׁשּלח  ּכמֹו ׁשמׁש; והערב טבילה וטעּון ּבהֹולכתן; ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעֹוסק
ׁשּיּגע  ּכלי וכל ּבגד ּכל מטּמא ׁשהּוא לעזאזל, הּׂשעיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת

זמן ּכל ׁשעליו ּכּכלים ׁשּנאמר:ּבֹו ּבׁשּלּוחֹו, ׁשּמתעּסק ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבגדיו". יכּבס - לעזאזל הּׂשעיר את ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ"והמׁשּלח

ּוׂשעירים ‰. ּפרים הּנֹוׂשאין ּבגדים, מטּמאין ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמאימתי
נׂשאּום  העזרה. לחֹומת חּוץ ּבהם מּׁשּיצאּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָהּנׂשרפים?
העזרה, לחֹומת חּוץ הּנֹוׂשאים מקצת ויצאּו ְְְְְְֲִִַַָָָָָּבמֹוטֹות,
ואּלּו ּבגדים; מטּמאין ׁשּיצאּו, אּלּו - יצאּו לא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוהאחרֹונים

ׁשּיצאּו עד ּבגדים מטּמאין אינן יצאּו, לא יצאּוׁשעדין . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
אֹותן[הפרים] הּנֹוׂשא - לעזרה עד וחזרּו טהֹור ּבעזרה, ְְֲֲֵַַָָָָָָָָָ

מאחר  מּׁשם אֹותן ּומֹוׁש לעזרה, חּוץ עֹומד היה ּבהן. ֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּיצא
אֹותן  הּמֹוׁש זה והרי לחּוץ, יצאּו ּוכבר הֹואיל - ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָׁשחזרּו

טמא. ספק הּוא הרי - ְֲֵֵֵַָּבחּוץ
.Â מּׁשּיצא הּׂשעיר? את המׁשּלח ּבגדים, מטּמא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּומאימתי

ירּוׁשלים  לחֹומת ּדחּיתֹוחּוץ ׁשעת עד לעזאזל.[דחיפתו], ְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
נגע אם - ׁשּדחהּו אחר ּובגדים,[הדוחה]אבל ּבכלים ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ְִטהֹורים.
.Êׁשּיצאּו אחר אפּלּו עצמן, הּנׂשרפין ּוׂשעירים  ּבפרים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּנֹוגע

טהֹור; הּכל - מׁשקין ּבין אכלין ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין -ְֳִִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹ
טהֹורין; - הֹולכתֹו ּבזמן עצמֹו הּמׁשּתּלח ּבׂשעיר נגעּו אם ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָוכן

לּמ אּלא מטּמאין אּלּו ׁשּנאמר ׁשאין ּבלבד, ּבהם :תעּסק ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
טהֹור. הּנֹוגע, אבל ּבגדיו"; יכּבס - אֹותם ְְְֲֵֵֵַַַַָָָָָֹ"והּׂשרף

ו  ¤¤ּפרק
אֹותֹוהּמים ‡. ממּלאין אין - הּפרה אפר עליו ׁשּנֹותנין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבכלי  הּנֹובעֹותאּלא הּמעינֹות ּומן זורמות], הּנהרֹות [- אֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָ
ּכלי". אל חּיים מים עליו "ונתן ׁשּנאמר: מהן, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמֹוׁשכין
הּנקרא  הּוא ׁשּנתמּלאּו, הּמים על הּפרה אפר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּונתינת
'מי  הּנקראין הן האפר, עליהם ׁשּנּתן האּלּו והּמים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ'קּדּוׁש';

נּדה'. 'מי הּכתּוב ׁשּקרא והן מקּדׁשין', ּו'מים ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻחּטאת'
וקטן הּכל ·. ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ הּמים, את למּלאת ;ּכׁשרין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

ממּלאין  ואין וקטן. ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ לקּדׁש, ּכׁשרין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּכל
והּמּלּוי  מּכלי. אּלא מּזין ואין ּבכלי, אּלא מקּדׁשין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָואין
אּלא  מטּבילין ואין מּזין אין אבל ּבּלילה, ּכׁשרין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהּקּדּוׁש

ולטבילה. להּזיה ּכׁשר הּיֹום וכל ְְְְִִֵַַַָָָָָּבּיֹום;
ּבכלי ּבכל ‚. אפּלּו - ּומקּדׁשין ּומּזין ממּלאין הּכלים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָ

חרׂש,ּגלל  ּכלי ואחד ּובספינה; אדמה, ּוכלי אבנים, ּוכלי ים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
הּכלים  ּכל מּזין ואחד ולא מקּדׁשין ולא ממּלאין אין אבל . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

הּכלים ּבׁשּולי[שנשברו]ּבדפנֹות ולא [כלי הּמחץ[תחתית], ְְְְִֵֵַַַַָֹ
ּבמגּופתגדול] ולא פקק], ּבחפניו[- ולא כפות החבית, -] ְְְְְִִֶַָָָֹֹ
ּבׁשקתידיו] ולא הּתרנגלת, ּבביצת ולא מים], שקע -] ְְְְְְֵֶֶַַַֹֹֹֹ

הּיֹוצרים ּביצת אבל חרס]ׁשּבסלע; של גלמי ּכׁשרה,[חומר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ
אדמה. ּכלי ׁשהיא ְְֲִִִֵֶָָמּפני

תחתיות]ׁשּולי „. אין [- - עצם ּוכלי זכּוכית, ּוכלי עץ, ּכלי ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶ

אֹותם  ויעׂשה אֹותם ויתּקן אֹותם ׁשּיׁשּוף עד ּבהן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמקּדׁשין
ּכלי, להיֹות ׁשהתקינּה מגּופה וכן עצמם; ּבפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָּכלים

הּנעמית ּוביצת ּבּה. יענה]מקּדׁשין ּבּה;[בת לקּדׁש ּכׁשרה , ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
מּמּנה. ּולהּזֹות בּה למּלא ּכׁשרה ׁשהיא לֹומר צרי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואין

-ּכלי ‰. ּבסיד חּברֹו אפּלּו ּבסלע, אֹו ּבארץ ׁשחּברֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָ
לּכלי, סביב טיט ׁשל עטרה עׂשה מּמּנּו. ּומּזין ּבֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָמקּדׁשין
העטרה  נּטלת אם - לעטרה ׁשהלכּו עד צפין ׁשּבּכלי ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהּמים
ּבכלי  הן ׁשהרי ּכׁשרים, ׁשּבתֹוכּה הּמים הרי - הּכלי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעם
טיט  ׁשל עטרה ׁשהּקיף ּכמי  הן הרי - לאו ואם ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָאדמה;

אֹו מּפני ּבסלע ּפסּולין, ׁשהן מים, אֹותּה ּומּלא הארץ על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבכלי  .ׁשאינן ְִִֵֶָ

.Âמׁשקה ּבכֹונס ׁשּנּקב חרׂש בו]ּכלי נכנסים מים אין [- , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַ
מׁשקה ּבמֹוציא נּקב אם אבל ּבֹו; ּומקּדׁשין [חור ממּלאין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָ

יותר] ּבֹו.קטן מקּדׁשין ,ְְִַ
.Ê ׁשהּמים ּכלי ּפסּול; - ּבסמרטּוטין ּוסתמֹו מּלמּטה, ׁשּנּקב ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָ

הּכלי עּגּול על אינן הּפקק[עצמו]ׁשּבֹו על אּלא .[הסתימה], ְְִִֵֶֶַַַַָָָ
ּולקּדׁש למּלאת ּכׁשר זה הרי - ּופקקֹו הּצד, מן נקּוב ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהיה

מּמּנּו. ְִֶַּולהּזֹות
.Á שואב]הּזֹולף ּובחרׂשים [- ּוברגליו ּבידיו הּמעין מן מים ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָ

שברים] נתמּלאּו[- ׁשּלא מּפני ּפסּולין, - החבית לתֹו ונתן ,ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
אֹו ּבידיו הּמים את ודחק ּבּמים, החבית את נתן ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּבכלי.
אּלּו הרי - לחבית ׁשּיעברּו ּכדי ירקֹות ּבעלי אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּברגליו
ויעלּו הּמים ׁשּיגּברּו ּכדי ּבּמים, ׁשּקעֹו אם וכן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַּפסּולין.
ועלי  קנים ּבעלי כן עׂשה ואם ּפסּולין. - לחבית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָויּׁשפכּו
מקּבל  ׁשהּוא ּדבר הּכלל: זה ּכׁשרים. הּמים הרי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאגֹוז,
ּפסּולין; הּכלי, ׁשּיתמּלא ּכדי הּמים ּבֹו סּיע אם - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻטמאה

ּכׁשרים. טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּבדבר סּיע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻואם
.Ë הּג[מי]אתהּמפנה לתֹו הּגבא הּמעין לתֹו אֹו ת ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַָ

ּפסּולין;[גומא] - הּגת אֹו הּגבא מאֹותֹו ּבכלי ּומּלא וחזר ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ
ּבּתחּלה. ּבכלי, הּמעין מן הּמים לקיחת ׁשּתהיה צרי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהרי

.È ממּלאין הּים אין ,לפיכ ּכמעין; ואינֹו ּכמקוה, - הּגדֹול ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
לּקּדּוׁש חטאת]מּמּנּו מהן [מי לקּדׁש ּפסּולין - הּנהרֹות וכל . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּכמעין. - הּיּמים ּוׁשאר חּטאת. ְְְִֵַַַַָָָמי
.‡Èהּנגררין הּיּמים[עוברים]והּמים בשפת מּׁשאר [וניקוו ְְְִִִִִַַַַַָָ

הּמעין הים] מן והּזֹוחלין ּפסּולין; - 'זֹוחלין' הּנקראין והם ,ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָ
ּוכׁשרים. ּכמעין, הן הרי -ְְְֲִֵֵֵַָ

.·È מזיקים]הּמּכיןמים הם [- ואּלּו ּפסּולין. והמכּזבין, ְְְְְִִִִֵֵַַַַֻ
הּמעינֹות  הן - והמכּזבין הּפֹוׁשרין. אֹו הּמלּוחין - ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָֻהּמּכין

מקירין זורמים]ׁשּפעמים אפּלּו[- ויבׁשין; חרבין ּופעמים , ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָ
חרבין  היּו אם אבל ּפסּולין. ׁשנים, לׁשבע ּפעם חרבין ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהיּו
ׁשהיּו אֹו ׁשנים, מּׁשבע יתר רּבֹות לׁשנים אֹו ּבּצרת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשני
הרי  - חרבין ואינם מּועטין ּופעמים מרּבין ּפעמים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֻמימיהן

ּכׁשרים  ּכּתחּלהאּלּו ׁשּיצא ּומעין חדש]. ואינֹו[- ּכׁשר, - ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
יכּזב. ׁשּמא לבּדק ְְִִֵֶַָָֹצרי

.‚Èּבּצים בטיט]מי מעורבים -]הּירמּו ּומי הּירּדן, ּומי [שם , ְְִִֵֵֵֵַַַַ
תערבתנהר] מי ׁשהן מּפני ּפסּולין, פסולין]- מים ואּלּו[של . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַֹ

ּבמים  ׁשּנתערבּו לקּדּוׁש הּכׁשרים מים - הּתערבת מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהן
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הּׁשמּועה, מּפי למדּו וכן טהֹור. - הּמערכה את ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָוהמסּדר
הּדׁשן  לבית להֹוציאן הּנׂשרפין ּוׂשעירים ּפרים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּנֹוׂשא
ׁשהּוא  זמן ּכל ּתֹורה, ּדין ּבגדים ּומטּמא טמא - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָלׂשרפן
המׁשּלח  ּכמֹו ׁשמׁש; והערב טבילה וטעּון ּבהֹולכתן; ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעֹוסק
ׁשּיּגע  ּכלי וכל ּבגד ּכל מטּמא ׁשהּוא לעזאזל, הּׂשעיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת

זמן ּכל ׁשעליו ּכּכלים ׁשּנאמר:ּבֹו ּבׁשּלּוחֹו, ׁשּמתעּסק ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבגדיו". יכּבס - לעזאזל הּׂשעיר את ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ"והמׁשּלח

ּוׂשעירים ‰. ּפרים הּנֹוׂשאין ּבגדים, מטּמאין ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמאימתי
נׂשאּום  העזרה. לחֹומת חּוץ ּבהם מּׁשּיצאּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָהּנׂשרפים?
העזרה, לחֹומת חּוץ הּנֹוׂשאים מקצת ויצאּו ְְְְְְֲִִַַָָָָָּבמֹוטֹות,
ואּלּו ּבגדים; מטּמאין ׁשּיצאּו, אּלּו - יצאּו לא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוהאחרֹונים

ׁשּיצאּו עד ּבגדים מטּמאין אינן יצאּו, לא יצאּוׁשעדין . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
אֹותן[הפרים] הּנֹוׂשא - לעזרה עד וחזרּו טהֹור ּבעזרה, ְְֲֲֵַַָָָָָָָָָ

מאחר  מּׁשם אֹותן ּומֹוׁש לעזרה, חּוץ עֹומד היה ּבהן. ֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּיצא
אֹותן  הּמֹוׁש זה והרי לחּוץ, יצאּו ּוכבר הֹואיל - ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָׁשחזרּו

טמא. ספק הּוא הרי - ְֲֵֵֵַָּבחּוץ
.Â מּׁשּיצא הּׂשעיר? את המׁשּלח ּבגדים, מטּמא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּומאימתי

ירּוׁשלים  לחֹומת ּדחּיתֹוחּוץ ׁשעת עד לעזאזל.[דחיפתו], ְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
נגע אם - ׁשּדחהּו אחר ּובגדים,[הדוחה]אבל ּבכלים ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ְִטהֹורים.
.Êׁשּיצאּו אחר אפּלּו עצמן, הּנׂשרפין ּוׂשעירים  ּבפרים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּנֹוגע

טהֹור; הּכל - מׁשקין ּבין אכלין ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין -ְֳִִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹ
טהֹורין; - הֹולכתֹו ּבזמן עצמֹו הּמׁשּתּלח ּבׂשעיר נגעּו אם ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָוכן

לּמ אּלא מטּמאין אּלּו ׁשּנאמר ׁשאין ּבלבד, ּבהם :תעּסק ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
טהֹור. הּנֹוגע, אבל ּבגדיו"; יכּבס - אֹותם ְְְֲֵֵֵַַַַָָָָָֹ"והּׂשרף

ו  ¤¤ּפרק
אֹותֹוהּמים ‡. ממּלאין אין - הּפרה אפר עליו ׁשּנֹותנין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבכלי  הּנֹובעֹותאּלא הּמעינֹות ּומן זורמות], הּנהרֹות [- אֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָ
ּכלי". אל חּיים מים עליו "ונתן ׁשּנאמר: מהן, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמֹוׁשכין
הּנקרא  הּוא ׁשּנתמּלאּו, הּמים על הּפרה אפר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּונתינת
'מי  הּנקראין הן האפר, עליהם ׁשּנּתן האּלּו והּמים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ'קּדּוׁש';

נּדה'. 'מי הּכתּוב ׁשּקרא והן מקּדׁשין', ּו'מים ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻחּטאת'
וקטן הּכל ·. ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ הּמים, את למּלאת ;ּכׁשרין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

ממּלאין  ואין וקטן. ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ לקּדׁש, ּכׁשרין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּכל
והּמּלּוי  מּכלי. אּלא מּזין ואין ּבכלי, אּלא מקּדׁשין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָואין
אּלא  מטּבילין ואין מּזין אין אבל ּבּלילה, ּכׁשרין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהּקּדּוׁש

ולטבילה. להּזיה ּכׁשר הּיֹום וכל ְְְְִִֵַַַָָָָָּבּיֹום;
ּבכלי ּבכל ‚. אפּלּו - ּומקּדׁשין ּומּזין ממּלאין הּכלים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָ

חרׂש,ּגלל  ּכלי ואחד ּובספינה; אדמה, ּוכלי אבנים, ּוכלי ים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
הּכלים  ּכל מּזין ואחד ולא מקּדׁשין ולא ממּלאין אין אבל . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

הּכלים ּבׁשּולי[שנשברו]ּבדפנֹות ולא [כלי הּמחץ[תחתית], ְְְְִֵֵַַַַָֹ
ּבמגּופתגדול] ולא פקק], ּבחפניו[- ולא כפות החבית, -] ְְְְְִִֶַָָָֹֹ
ּבׁשקתידיו] ולא הּתרנגלת, ּבביצת ולא מים], שקע -] ְְְְְְֵֶֶַַַֹֹֹֹ

הּיֹוצרים ּביצת אבל חרס]ׁשּבסלע; של גלמי ּכׁשרה,[חומר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ
אדמה. ּכלי ׁשהיא ְְֲִִִֵֶָָמּפני

תחתיות]ׁשּולי „. אין [- - עצם ּוכלי זכּוכית, ּוכלי עץ, ּכלי ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶ

אֹותם  ויעׂשה אֹותם ויתּקן אֹותם ׁשּיׁשּוף עד ּבהן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמקּדׁשין
ּכלי, להיֹות ׁשהתקינּה מגּופה וכן עצמם; ּבפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָּכלים

הּנעמית ּוביצת ּבּה. יענה]מקּדׁשין ּבּה;[בת לקּדׁש ּכׁשרה , ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
מּמּנה. ּולהּזֹות בּה למּלא ּכׁשרה ׁשהיא לֹומר צרי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואין

-ּכלי ‰. ּבסיד חּברֹו אפּלּו ּבסלע, אֹו ּבארץ ׁשחּברֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָ
לּכלי, סביב טיט ׁשל עטרה עׂשה מּמּנּו. ּומּזין ּבֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָמקּדׁשין
העטרה  נּטלת אם - לעטרה ׁשהלכּו עד צפין ׁשּבּכלי ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהּמים
ּבכלי  הן ׁשהרי ּכׁשרים, ׁשּבתֹוכּה הּמים הרי - הּכלי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעם
טיט  ׁשל עטרה ׁשהּקיף ּכמי  הן הרי - לאו ואם ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָאדמה;

אֹו מּפני ּבסלע ּפסּולין, ׁשהן מים, אֹותּה ּומּלא הארץ על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבכלי  .ׁשאינן ְִִֵֶָ

.Âמׁשקה ּבכֹונס ׁשּנּקב חרׂש בו]ּכלי נכנסים מים אין [- , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַ
מׁשקה ּבמֹוציא נּקב אם אבל ּבֹו; ּומקּדׁשין [חור ממּלאין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָ

יותר] ּבֹו.קטן מקּדׁשין ,ְְִַ
.Ê ׁשהּמים ּכלי ּפסּול; - ּבסמרטּוטין ּוסתמֹו מּלמּטה, ׁשּנּקב ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָ

הּכלי עּגּול על אינן הּפקק[עצמו]ׁשּבֹו על אּלא .[הסתימה], ְְִִֵֶֶַַַַָָָ
ּולקּדׁש למּלאת ּכׁשר זה הרי - ּופקקֹו הּצד, מן נקּוב ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהיה

מּמּנּו. ְִֶַּולהּזֹות
.Á שואב]הּזֹולף ּובחרׂשים [- ּוברגליו ּבידיו הּמעין מן מים ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָ

שברים] נתמּלאּו[- ׁשּלא מּפני ּפסּולין, - החבית לתֹו ונתן ,ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
אֹו ּבידיו הּמים את ודחק ּבּמים, החבית את נתן ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּבכלי.
אּלּו הרי - לחבית ׁשּיעברּו ּכדי ירקֹות ּבעלי אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּברגליו
ויעלּו הּמים ׁשּיגּברּו ּכדי ּבּמים, ׁשּקעֹו אם וכן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַּפסּולין.
ועלי  קנים ּבעלי כן עׂשה ואם ּפסּולין. - לחבית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָויּׁשפכּו
מקּבל  ׁשהּוא ּדבר הּכלל: זה ּכׁשרים. הּמים הרי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאגֹוז,
ּפסּולין; הּכלי, ׁשּיתמּלא ּכדי הּמים ּבֹו סּיע אם - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻטמאה

ּכׁשרים. טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּבדבר סּיע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻואם
.Ë הּג[מי]אתהּמפנה לתֹו הּגבא הּמעין לתֹו אֹו ת ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַָ

ּפסּולין;[גומא] - הּגת אֹו הּגבא מאֹותֹו ּבכלי ּומּלא וחזר ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ
ּבּתחּלה. ּבכלי, הּמעין מן הּמים לקיחת ׁשּתהיה צרי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהרי

.È ממּלאין הּים אין ,לפיכ ּכמעין; ואינֹו ּכמקוה, - הּגדֹול ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
לּקּדּוׁש חטאת]מּמּנּו מהן [מי לקּדׁש ּפסּולין - הּנהרֹות וכל . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּכמעין. - הּיּמים ּוׁשאר חּטאת. ְְְִֵַַַַָָָמי
.‡Èהּנגררין הּיּמים[עוברים]והּמים בשפת מּׁשאר [וניקוו ְְְִִִִִַַַַַָָ

הּמעין הים] מן והּזֹוחלין ּפסּולין; - 'זֹוחלין' הּנקראין והם ,ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָ
ּוכׁשרים. ּכמעין, הן הרי -ְְְֲִֵֵֵַָ

.·È מזיקים]הּמּכיןמים הם [- ואּלּו ּפסּולין. והמכּזבין, ְְְְְִִִִֵֵַַַַֻ
הּמעינֹות  הן - והמכּזבין הּפֹוׁשרין. אֹו הּמלּוחין - ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָֻהּמּכין

מקירין זורמים]ׁשּפעמים אפּלּו[- ויבׁשין; חרבין ּופעמים , ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָ
חרבין  היּו אם אבל ּפסּולין. ׁשנים, לׁשבע ּפעם חרבין ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהיּו
ׁשהיּו אֹו ׁשנים, מּׁשבע יתר רּבֹות לׁשנים אֹו ּבּצרת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשני
הרי  - חרבין ואינם מּועטין ּופעמים מרּבין ּפעמים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֻמימיהן

ּכׁשרים  ּכּתחּלהאּלּו ׁשּיצא ּומעין חדש]. ואינֹו[- ּכׁשר, - ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
יכּזב. ׁשּמא לבּדק ְְִִֵֶַָָֹצרי

.‚Èּבּצים בטיט]מי מעורבים -]הּירמּו ּומי הּירּדן, ּומי [שם , ְְִִֵֵֵֵַַַַ
תערבתנהר] מי ׁשהן מּפני ּפסּולין, פסולין]- מים ואּלּו[של . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַֹ

ּבמים  ׁשּנתערבּו לקּדּוׁש הּכׁשרים מים - הּתערבת מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהן
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ּכׁשרים, מים אבל ׁשניהם; מּתערבת ממּלאין אין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּפסּולין,
ונמׁשכּו ׁשּנתערבּו, מעינֹות ׁשּתי מימי יחד]ּכגֹון זרמו -]- ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָ

מהן. ְְִֵֶַממּלאין
.„È עצמןהּמים מחמת ׁשּנּויין טעמם]ׁשּנׁשּתּנּו או -[צבעם ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ

ְִֵּכׁשרין.
.ÂË מימיה ּבאר ונעׂשּו אדמה, אֹו חרסית לתֹוכּה ׁשּנפל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מלוכלכים]עכּורין להמּתין;[- צרי ואינֹו מּמּנה, ממּלא - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
ׁשּתצל עד ימּתין - גׁשמים מימי ׁשל ׁשטף לתֹוכּה [יהיו נפל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

.צלולים]
.ÊË תעלת]אּמת ּותחּלתּה[- הֹואיל - מרחֹוק הּבאה הּמים ְִִִֵַַַַַָָָָָ

ׁשּלא  ׁשּיׁשמרּנה ּובלבד מּמּנה; למּלאת ּכׁשרה הּמעין, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמן
אדם ׁשּפסקּו[במחיצה]יפסיקּנה הּמים מן ממּלא ונמצא , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מקורן]ּתחּלתן ּפסּולין.[- ׁשהן הּמעין, מן ְְְִִִֵֶַַָָָ

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּיתקּדׁשּו‡. קדם ּבּמים ּפֹוסלת - אפר הּמלאכה [בנתינת ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

הן עליהם] קּבלה ּדברי אּלּו, ּודברים ּבהּזיה; ּפֹוסלת ואינּה ,ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
רבינו] לקּדּוׁש[ממשה מים הממּלא ּכיצד? חטאת]. ,[מי ְְִִֵֵַַַַ

הֹולכת  ּבׁשעת אֹו הּמּלּוי, ּבׁשעת אחרת ּבמלאכה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָונתעּסק
ׁשּמערה ּבעת אֹו ׁשּמּלא, מוזג]הּמים -]- לכלי מּכלי אֹותם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

את  להם ׁשּיטיל עד ּבּמים, ּפֹוסלת הּמלאכה לעֹולם ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפסלן;
אין  - נּדה מי ונעׂשּו ונתקּדׁשּו האפר, את הטיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהאפר.
אֹו הּמקּדׁשים, הּמים מֹולי אּלא ּבהן, ּפֹוסלת ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמלאכה
ואין  אחרת, ּבמלאכה עֹוסק והּוא לכלי, מּכלי אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמערה
מלאכה  עֹוׂשה והּוא אחת, ּבידֹו מהן מּזה וכן ּכלּום; ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּבכ

האחרת. ֶֶַַָָּבּיד
ּובהּזיה ·. ּבּקּדּוׁש ּפֹוסל - ּבּמּלּוי.הּׂשכר ּפֹוסל ואינֹו , ְִִֵֵֵַַַַַָָָָ

הרי  - מהן להּזֹות אֹו חּטאת, מי לקּדׁש ׂשכרֹו הּנֹוטל ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּכיצד?
מקלה ּכאפר והאפר הּמערה, ּכמי הּמים ,[שריפה]אֹותן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אֹו הּמים למּלאת ׂשכר הּוא נֹוטל אבל ּכלּום. ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹׁשאינֹו
היה  ּבחּנם. הּמּזה מהן ּומּזה ּבחּנם, אֹותן ּומקּדׁשין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהֹוליכן.

ׁשאינֹו זקן הּמּזה אֹו ּובא המקּדׁש רגליו, על להּל יכֹול ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
אֹו לקּדׁש רחֹוק למקֹום עּמֹו להל מּמּנּו ּובּקׁש ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהּטמא
ּכפֹועל  ׂשכרֹו לֹו ונֹותן החמֹור, על מרּכיבֹו זה הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָלהּזֹות
היה  אם וכן מּמּנה. ׁשּבּטלֹו מלאכה מאֹותּה ׁשּבטל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבטל
ּתרּומתֹו מּלאכל א ֹותֹו הּמֹונעת ּבטמאה מתטּמא והיה ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻּכהן,
ּומׁשקהּו מאכילֹו זה הרי - לקּדׁש אֹו להּזֹות עּמֹו ׁשּיל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַּבעת

ּכפֹועל [בשמן]וסכֹו ׂשכרֹו לֹו נֹותן - מּמלאכה ּבּטלֹו ואם ; ְְְְְְִִִֵֵָָָָ
ׂשכר  אינן הּדברים, אּלּו ׁשּכל מלאכה; אֹותּה ׁשל ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָּבטל
ולא  ּכלּום, הרויח לא ׁשהרי - ּבהּזיה אֹו ּבּקּדּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנׂשּתּכר

ּׁשהפסיד. מה ּכנגד אּלא ְְִִֶֶֶֶַַָָנטל
אֹו‚. האחרת, ּבידֹו מלאכה ועֹוׂשה ידֹו, ּבאחת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָהממּלא

ׁשניהם  - ּכאחת לׁשנים ׁשּמּלא אֹו ּולאחר, לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהממּלא
ּכאּלּו מּׁשניהם, מּלּוי ּכל ונמצא מלאכה, ׁשהּמּלּוי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָּפסּולין;
ּפֹוסלת  ׁשהּמלאכה הֹודענּו ּוכבר אחרת; מלאכה עּמֹו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעׂשה

לאחרים  ׁשּמּלא ּבין לעצמֹו ׁשּמּלא ּבין .ּבּמּלּוי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ

זֹו„. אחר זֹו חבּיֹות אלף מּלא אפּלּו לאחרים, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהממּלא
הּמים  נֹוטל מהן אחד וכל ּכׁשרים; ּכּלן - אדם ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלאלף

ּומקּדׁשן  נתּכּון ׁשּלֹו, אם - חבית אחר חבית לעצמֹו מּלא . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
האפר, את עליהן ּולהׁשלי אחד, לכלי החבּיֹות ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּבץ
אחד  מּלּוי ׁשהּכל ּכׁשרים, ּכּלן - אחד קּדּוׁש ּכּלן ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻּומקּדׁשן
- עצמּה ּבפני וחבית חבית ּכל לקּדׁש נתּכּון אם אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּוא.
נפסלת  ׁשהראׁשֹונה האחרֹונה; מן חּוץ ּפסּולין, ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֻּכּלן

ׁשּי קדם ׁשעׂשה וכן ּבּמלאכה הּׁשנּיה; מּלּוי והּוא קּדׁש, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אחרֹונה. אּלא ּכׁשר ואין הּׁשליׁשית, ּבמּלּוי נפסלת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשנּיה

קּדּוׁשין,‰. חמּׁשה לקּדׁשן חבּיֹות חמׁש ׁשּמּלאּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָחמּׁשה
ונמלכּו עצמּה, ּבפני ואחת אחת ּכל על האפר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּיׁשלי
קּדּוׁש לקּדׁשן ׁשּמּלאּון אֹו אחד, קּדּוׁש ּכּלן ּולקּדׁשן ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻלערבן
ׁשהרי  ּכׁשרין; ּכּלן - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמלכּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻאחד,
חמׁש ׁשּמּלא הּיחיד אבל אחר. ּבמּלּוי הממּלא נתעּסק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹלא
ונמל ׁשחזר ּפי על אף - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָחבּיֹות
לקּדׁשן  מּלאן אחרֹון; אּלא ּכׁשר אין אחד, קּדּוׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁשן
אּלא  ּכׁשר אין - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמל אחד, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקּדּוׁש
אּלּו' את ל 'קּדׁש לאחר: אמר אם וכן ּבּתחּלה. ׁשּקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָזֹו
אמר  אם אבל ּבּתחּלה. מהן ׁשּנתקּדׁשה זֹו אּלא ּכׁשר אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אחד  לקּדּוׁש ׁשהרי ּכׁשרין, ּכּלן הרי - אּלּו' את לי 'קּדׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻלֹו:
לא  הרי - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ׁשּנמל ּפי על ואף ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹמּלאן;

לֹו קּדׁש אחר אּלא הּוא, .קּדׁש ִִֵֵֵֶַָ
.Â- לצרכיו אחרים ּומים לקּדׁשן, מים למּלאת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהרֹוצה

ואחר  לאחֹוריו; וטֹוענן וקֹוׁשרן ּתחּלה, צרכיו ׁשל את ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָממּלא
אחר  ּבמלאכה יתעּסק ׁשּלא ּכדי חּטאת, ׁשל את ממּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ

והֹול לפניו, ונֹותנן .הּמּלּוי, ְְְְִֵַָָָ
.Ê זה והגּביהּו לעצמֹו, ואחד אחד ּכל ממּלאין ׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשנים

זה השני][-על בעזרת אֹואחד מּידֹו קֹוץ לזה זה ונטל , ְִֶֶֶַַָָָ
הּמים  אחד, לקּדּוׁש ׁשניהם מּלאּו אם - מּלּוי ּבׁשעת ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָמּגּופֹו
ׁשהגּביּה זה - לעצמֹו אחד ּכל לקּדׁש מּלאּו ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכׁשרים;

מימיו. ּפסל הּקֹוץ, את הֹוציא ִֵֶַַָָאֹו
.Áּבידֹו החבל ונטל ּומּלא, ּבֹו, למּלאת חבל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשֹואל

את  להם ונתן ּבדרּכֹו, ּבּבעלים ּופגע ּכתפֹו, על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּומימיו
יצא ואם ּכׁשרין; - מהּל ּכׁשהּוא הּדר[סטה]החבל מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הּמים. את ּפסל - לּבעלים החבל להֹולי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּכדי
.Ë,הארץ על ּבֹו ׁשּמּלא החבל ּומׁשלי ממּלא, ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמי

וקּבץ חזר ׁשּמּלא כרך]ואחר הּמים;[- ּפסל - ידֹו על החבל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ּומקּבץ ּדֹולה ידֹו, לתֹו ּומקּבץ ּדֹולה היה [באותה ואם ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

ּכׁשרים.שעה] הּמים -ְִִֵַַ
.È את והצניע מים, אֹותּה ׁשּימּלא עד לחבית ונֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהממּלא

על  ׁשּכפיּה אֹו ממּלא, ׁשהיה ּבׁשעה ּתּׁשבר ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהחבית
הּמּלּוי  מּצר ׁשּזה ּכׁשר, - ּבּה למּלאת לנּגבּה מנת על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּפיה

את ּבּה להֹולי ּכדי נּגבּה אֹו הצניעּה אם אבל [מי]הּוא. ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָ
הּמּלּוי. לצר ׁשאינּה מלאכה עׂשה ׁשהרי ּפסּול, - ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּקּדּוׁש

לׁשקת ונתן הממּלא בסלע]וכן חרׂשים[שקע ּופּנה ,-] ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ
מים שברים] ׁשּתחזיק ּבׁשביל אם - מּלּוי ּבׁשעת הּׁשקת ְְְִִִִִִִִֶֶַַַַֹמן
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ׁשּלא  ּבׁשביל ואם הּמּלּוי. צר זה ׁשהרי ּכׁשרים, - ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹרּבים
ׁשהּוא  ּבׁשעה אֹותֹו מעּכבין חרׂשים מוציא]זֹולףיהיּו את [- ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ּפסּולין. אּלּו הרי - ּבּׁשקת ׁשּמּלא ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַֹהּמים
.‡È- חּטאת למי עליו וחּׁשב ונמל לׁשּתֹות, ּדלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָהממּלא

מערה - חּׁשב לּמים הּדלי הּגיע ׁשּלא עד ואינֹו[שופך]אם , ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
לנּגב לייבשו]צרי -]- חּׁשב לּמים הּדלי מּׁשהּגיע ואם ; ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָ

ׁשלׁשל  לחּטאת. ּבֹו ימּלא ּכ ואחר לנּגב, וצרי ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמערה,
לּמים  הּדלי הּגיע ׁשּלא עד אם - מּידֹו החבל ונפסק ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹהּדלי,

עֹודהּו והּוא נמל לנּגב. צרי ואינֹו מערה, - עליו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחּׁשב
צרי ואינֹו מערה, - חּטאת למי עליו וחּׁשב הּמים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבתֹו
עליהן  חּׁשב ׁשּנתמּלאּו ואחר חּטאת, למי ׁשּמּלאן מים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלנּגב.
על  אף הּמים, ּפסל - לׁשּתֹות הּכלי את ּכׁשּיּטה - ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָלׁשּתֹותן

ּכלּום. מהן ׁשתה ׁשּלא ְִֵֶֶָָֹּפי
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ּגדֹולה  צרה עת ּבכל ה' לפני לזעק והיא אחת, עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור הּצּבּור. על ְְִִִִֵֵֶַַָָָׁשּתבֹוא

א  ¤¤ּפרק
לזעק‡. הּתֹורה, מן עׂשה בקול]מצות ּולהריע [להתפלל ְְְֲִִִִֵַַַָָֹ

המקדש]ּבחצֹוצרֹות כבכלי על [מכסף ׁשּתבֹוא צרה ּכל על ְֲֶַַַָָָָ
והרעתם  - אתכם הּצרר הּצר "על ׁשּנאמר: ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹהּצּבּור,
ודבר  ּבּצרת ּכגֹון לכם, ׁשּיצר ּדבר ּכל ּכלֹומר, ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבחצצרֹות";

והריעּו. עליהן זעקּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָוארּבה
הּוא ·. הּתׁשּובה מּדרכי זה, צרה ודבר ׁשּתבֹוא ׁשּבזמן : ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּורע  הרעים מעׂשיהם ׁשּבגלל הּכל ידעּו ויריעּו, לּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹויזעקּו
ׁשּיגרם  הּוא וזה לכם", אּלה הּטּו "עֹונֹותיכם ּכּכתּוב: - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹלהן

מעליהם. הּצרה להסיר ְֲִֵֵֶֶַָָָָלהם
יאמרּו:אבל ‚. אּלא יריעּו, ולא יזעקּו, לא זה אם 'ּדבר ְְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹֹ

ּדר זֹו הרי - נקרית' נקרה זֹו וצרה  לנּו, ארע העֹולם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּמנהג
ותֹוסיף  הרעים, ּבמעׂשיהם להּדבק להם וגֹורמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאכזרּיּות,
עּמי  "והלכּתם ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא אחרֹות. וצרֹות ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּצרה
ּכׁשאביא  ּכלֹומר, קרי"; ּבחמת עּמכם והלכּתי - ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבקרי

קרי ׁשהיא ּתאמרּו אם - ׁשּתׁשּובּו ּכדי צרה ,[מקרה]עליכם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹ
קרי. אֹותֹו חמת לכם ֲִִֶֶַָאֹוסיף

סֹופרים„. ׁשּתבֹוא [חכמים]ּומּדברי צרה ּכל על להתעּנֹות , ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
האּלּו, הּתענּיֹות ּובימי הּׁשמים. מן ׁשּירחמּו עד הּצּבּור, ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻעל
ואם  ּבלבד; ּבחצֹוצרֹות ּומריעין ּומתחּננים ּבתפּלֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַַזֹועקין
מקּצר  הּׁשֹופר ּובּׁשֹופר; ּבחצֹוצרֹות מריעין ּבּמקּדׁש, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהיּו

קצר] הּיֹום [קול ׁשּמצות - מאריכֹות והחצֹוצרֹות ,ְְְֲֲִִֶַַַַ
אּלא  ּכאחד וׁשֹופר ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין ואין ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָּבחצֹוצרֹות.
לפני  הריעּו - ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּמקּדׁש,

ה'". ֶֶַהּמל
יֹום ‰. אינן הּצרֹות, מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּתענּיֹות

זה  ּבדבר לעמד יכֹולים הּצּבּור רב ׁשאין יֹום; ואין אחר . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
ׁשּלאחריו  ּובחמיׁשי ּבׁשּבת ּבׁשני אּלא ּתענית, ּכּתחּלה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּגֹוזרין
עד  וׁשני, וחמיׁשי ׁשני זה, סדר על וכן ׁשּלאחריו; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּובׁשני

ְֲֶֻׁשּירחמּו.

.Â ּבימים ולא ּבׁשּבתֹות לא הּצּבּור, על ּתענית ּגֹוזרין ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹאין
ּבחצֹוצרֹות;טֹובים  ולא ּבׁשֹופר לא ּבהם, ּתֹוקעין אין וכן . ְְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹ

עיר  היתה ּכן אם אּלא ּבתפּלה, ּבהם ּומתחּננים זֹועקים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹולא
אפּלּו ּבּים. הּמּטרפת ספינה אֹו נהר, אֹו ּגֹוים, ְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשהּקיפּוה
- רעה רּוח ּומּפני לסטים, ּומּפני ּגֹוים, מּפני הּנרּדף ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָיחיד
אבל  ּבתפּלֹות. ּומתחּננים וזֹועקין ּבׁשּבת, עליהם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָמתעּנין
אֹותם  לעזר העם את לקּבץ ּתקעּו ּכן אם אּלא ּתֹוקעין, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאין

ְִַָּולהּצילם.
.Ê ּבחנּכה אֹו חדׁשים, ּבראׁשי ּבּתחּלה ּתענית ּגֹוזרין אין ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֻוכן

על  להתעּנֹות התחילּו ואם מֹועד; ׁשל ּבחּלֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַֻּופּורים,
אחד  יֹום אפּלּו מתעּנין,הּצרה - מאּלּו יֹום ּבהן ּופגע , ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבתענית. הּיֹום ְְֲִִִַַַּומׁשלימין
.Á לא ּבהן מתעּנין אין - הּצרֹות על ׁשּמתעּנין אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּתענּיֹות

מניקֹות  ולא אף עּברֹות, ּבּלילה, לאכל ּומּתרין קטּנים; ולא , ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹֹֹֻֻ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּמטר, מּתענית חּוץ - למחר ׁשּמתעּנין ּפי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
הרי  - יחיד ּבין צּבּור ּבין ּבּלילה, ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכל
יׁשן; ׁשּלא והּוא, הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה עד וׁשֹותה, אֹוכל ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹזה

ואֹוכל. חֹוזר אינֹו יׁשן, אם ְֲִֵֵֵַָָאבל
.Ë על מתעּנה הּיחיד ּכ צרתן, על מתעּנים ׁשהּצּבּור ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשם

אֹו ּבּמדּבר, ּתֹועה אֹו חֹולה, לֹו ׁשהיה הרי ּכיצד? ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרתֹו.
להת  לֹו יׁש - האסּורין ּבבית עליו אסּור ּולבּקׁשעּנֹות , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

ולא  ׁשּמתּפּלל. ּתפּלה ּבכל 'עננּו' ואֹומר ּבתפּלתֹו; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹרחמים
ולא  חדׁשים, ּבראׁשי ולא ּבמֹועדֹות, ולא ּבׁשּבתֹות, ְְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָֹֹֹיתעּנה

ּופּורים. ֲִַָֻּבחנּכה
.È הּיחיד עליו קּבלּה ׁשּלא ּתענית אינּהּכל יֹום, מּבעֹוד ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

אֹומר  מנחה, ּתפּלת ּכׁשּיתּפּלל מקּבלּה? ּכיצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּתענית.
ּפי  על אף למחר. להתעּנֹות ּבלּבֹו וגֹומר 'עננּו', ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּבּתפּלה
וקּבל  ּגמר אם וכן ּכלּום; הפסיד לא ּבּלילה, אֹוכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשהּוא
אף  - זה אחר זה ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה להתעּנֹות ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעליו
ּתעניתֹו, הפסיד לא ולילה, לילה ּבכל אֹוכל ׁשהּוא ּפי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

מּבעֹודֹו. ויֹום יֹום לכל ּכּונה צרי ְְְִִֵַָָָָָואינֹו
.‡È,והתעּנה ּבלבד, למחר להתעּנֹות יֹום מּבעֹוד עליו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָקּבל

להתעּנֹות נמל ׁשּלן [גם]ולּלילה ּפי על אף - ׁשני ּביֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ
יֹום; מּבעֹוד עליו קּבלּה ׁשּלא מּפני ּתענית, אינּה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבתעניתֹו,
ּבּבקר  והׁשּכים ּבּלילה, וׁשֹותה אֹוכל ׁשהיה לֹומר, צרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואין

ּכלל. ּתענית זֹו ׁשאין - להתעּנֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָונמל
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ׁשּלא  ּבׁשביל ואם הּמּלּוי. צר זה ׁשהרי ּכׁשרים, - ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹרּבים
ׁשהּוא  ּבׁשעה אֹותֹו מעּכבין חרׂשים מוציא]זֹולףיהיּו את [- ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ּפסּולין. אּלּו הרי - ּבּׁשקת ׁשּמּלא ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַֹהּמים
.‡È- חּטאת למי עליו וחּׁשב ונמל לׁשּתֹות, ּדלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָהממּלא

מערה - חּׁשב לּמים הּדלי הּגיע ׁשּלא עד ואינֹו[שופך]אם , ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
לנּגב לייבשו]צרי -]- חּׁשב לּמים הּדלי מּׁשהּגיע ואם ; ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָ

ׁשלׁשל  לחּטאת. ּבֹו ימּלא ּכ ואחר לנּגב, וצרי ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמערה,
לּמים  הּדלי הּגיע ׁשּלא עד אם - מּידֹו החבל ונפסק ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹהּדלי,

עֹודהּו והּוא נמל לנּגב. צרי ואינֹו מערה, - עליו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחּׁשב
צרי ואינֹו מערה, - חּטאת למי עליו וחּׁשב הּמים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבתֹו
עליהן  חּׁשב ׁשּנתמּלאּו ואחר חּטאת, למי ׁשּמּלאן מים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלנּגב.
על  אף הּמים, ּפסל - לׁשּתֹות הּכלי את ּכׁשּיּטה - ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָלׁשּתֹותן

ּכלּום. מהן ׁשתה ׁשּלא ְִֵֶֶָָֹּפי
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ּגדֹולה  צרה עת ּבכל ה' לפני לזעק והיא אחת, עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור הּצּבּור. על ְְִִִִֵֵֶַַָָָׁשּתבֹוא

א  ¤¤ּפרק
לזעק‡. הּתֹורה, מן עׂשה בקול]מצות ּולהריע [להתפלל ְְְֲִִִִֵַַַָָֹ

המקדש]ּבחצֹוצרֹות כבכלי על [מכסף ׁשּתבֹוא צרה ּכל על ְֲֶַַַָָָָ
והרעתם  - אתכם הּצרר הּצר "על ׁשּנאמר: ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹהּצּבּור,
ודבר  ּבּצרת ּכגֹון לכם, ׁשּיצר ּדבר ּכל ּכלֹומר, ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבחצצרֹות";

והריעּו. עליהן זעקּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָוארּבה
הּוא ·. הּתׁשּובה מּדרכי זה, צרה ודבר ׁשּתבֹוא ׁשּבזמן : ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּורע  הרעים מעׂשיהם ׁשּבגלל הּכל ידעּו ויריעּו, לּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹויזעקּו
ׁשּיגרם  הּוא וזה לכם", אּלה הּטּו "עֹונֹותיכם ּכּכתּוב: - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹלהן

מעליהם. הּצרה להסיר ְֲִֵֵֶֶַָָָָלהם
יאמרּו:אבל ‚. אּלא יריעּו, ולא יזעקּו, לא זה אם 'ּדבר ְְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹֹ

ּדר זֹו הרי - נקרית' נקרה זֹו וצרה  לנּו, ארע העֹולם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּמנהג
ותֹוסיף  הרעים, ּבמעׂשיהם להּדבק להם וגֹורמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאכזרּיּות,
עּמי  "והלכּתם ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא אחרֹות. וצרֹות ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּצרה
ּכׁשאביא  ּכלֹומר, קרי"; ּבחמת עּמכם והלכּתי - ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבקרי

קרי ׁשהיא ּתאמרּו אם - ׁשּתׁשּובּו ּכדי צרה ,[מקרה]עליכם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹ
קרי. אֹותֹו חמת לכם ֲִִֶֶַָאֹוסיף

סֹופרים„. ׁשּתבֹוא [חכמים]ּומּדברי צרה ּכל על להתעּנֹות , ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
האּלּו, הּתענּיֹות ּובימי הּׁשמים. מן ׁשּירחמּו עד הּצּבּור, ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻעל
ואם  ּבלבד; ּבחצֹוצרֹות ּומריעין ּומתחּננים ּבתפּלֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַַזֹועקין
מקּצר  הּׁשֹופר ּובּׁשֹופר; ּבחצֹוצרֹות מריעין ּבּמקּדׁש, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהיּו

קצר] הּיֹום [קול ׁשּמצות - מאריכֹות והחצֹוצרֹות ,ְְְֲֲִִֶַַַַ
אּלא  ּכאחד וׁשֹופר ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין ואין ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָּבחצֹוצרֹות.
לפני  הריעּו - ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּמקּדׁש,

ה'". ֶֶַהּמל
יֹום ‰. אינן הּצרֹות, מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּתענּיֹות

זה  ּבדבר לעמד יכֹולים הּצּבּור רב ׁשאין יֹום; ואין אחר . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
ׁשּלאחריו  ּובחמיׁשי ּבׁשּבת ּבׁשני אּלא ּתענית, ּכּתחּלה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּגֹוזרין
עד  וׁשני, וחמיׁשי ׁשני זה, סדר על וכן ׁשּלאחריו; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּובׁשני

ְֲֶֻׁשּירחמּו.

.Â ּבימים ולא ּבׁשּבתֹות לא הּצּבּור, על ּתענית ּגֹוזרין ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹאין
ּבחצֹוצרֹות;טֹובים  ולא ּבׁשֹופר לא ּבהם, ּתֹוקעין אין וכן . ְְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹ

עיר  היתה ּכן אם אּלא ּבתפּלה, ּבהם ּומתחּננים זֹועקים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹולא
אפּלּו ּבּים. הּמּטרפת ספינה אֹו נהר, אֹו ּגֹוים, ְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשהּקיפּוה
- רעה רּוח ּומּפני לסטים, ּומּפני ּגֹוים, מּפני הּנרּדף ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָיחיד
אבל  ּבתפּלֹות. ּומתחּננים וזֹועקין ּבׁשּבת, עליהם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָמתעּנין
אֹותם  לעזר העם את לקּבץ ּתקעּו ּכן אם אּלא ּתֹוקעין, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאין

ְִַָּולהּצילם.
.Ê ּבחנּכה אֹו חדׁשים, ּבראׁשי ּבּתחּלה ּתענית ּגֹוזרין אין ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֻוכן

על  להתעּנֹות התחילּו ואם מֹועד; ׁשל ּבחּלֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַֻּופּורים,
אחד  יֹום אפּלּו מתעּנין,הּצרה - מאּלּו יֹום ּבהן ּופגע , ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבתענית. הּיֹום ְְֲִִִַַַּומׁשלימין
.Á לא ּבהן מתעּנין אין - הּצרֹות על ׁשּמתעּנין אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּתענּיֹות

מניקֹות  ולא אף עּברֹות, ּבּלילה, לאכל ּומּתרין קטּנים; ולא , ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹֹֹֻֻ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּמטר, מּתענית חּוץ - למחר ׁשּמתעּנין ּפי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
הרי  - יחיד ּבין צּבּור ּבין ּבּלילה, ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכל
יׁשן; ׁשּלא והּוא, הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה עד וׁשֹותה, אֹוכל ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹזה

ואֹוכל. חֹוזר אינֹו יׁשן, אם ְֲִֵֵֵַָָאבל
.Ë על מתעּנה הּיחיד ּכ צרתן, על מתעּנים ׁשהּצּבּור ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשם

אֹו ּבּמדּבר, ּתֹועה אֹו חֹולה, לֹו ׁשהיה הרי ּכיצד? ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרתֹו.
להת  לֹו יׁש - האסּורין ּבבית עליו אסּור ּולבּקׁשעּנֹות , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

ולא  ׁשּמתּפּלל. ּתפּלה ּבכל 'עננּו' ואֹומר ּבתפּלתֹו; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹרחמים
ולא  חדׁשים, ּבראׁשי ולא ּבמֹועדֹות, ולא ּבׁשּבתֹות, ְְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָֹֹֹיתעּנה

ּופּורים. ֲִַָֻּבחנּכה
.È הּיחיד עליו קּבלּה ׁשּלא ּתענית אינּהּכל יֹום, מּבעֹוד ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

אֹומר  מנחה, ּתפּלת ּכׁשּיתּפּלל מקּבלּה? ּכיצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּתענית.
ּפי  על אף למחר. להתעּנֹות ּבלּבֹו וגֹומר 'עננּו', ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּבּתפּלה
וקּבל  ּגמר אם וכן ּכלּום; הפסיד לא ּבּלילה, אֹוכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשהּוא
אף  - זה אחר זה ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה להתעּנֹות ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעליו
ּתעניתֹו, הפסיד לא ולילה, לילה ּבכל אֹוכל ׁשהּוא ּפי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

מּבעֹודֹו. ויֹום יֹום לכל ּכּונה צרי ְְְִִֵַָָָָָואינֹו
.‡È,והתעּנה ּבלבד, למחר להתעּנֹות יֹום מּבעֹוד עליו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָקּבל

להתעּנֹות נמל ׁשּלן [גם]ולּלילה ּפי על אף - ׁשני ּביֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ
יֹום; מּבעֹוד עליו קּבלּה ׁשּלא מּפני ּתענית, אינּה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבתעניתֹו,
ּבּבקר  והׁשּכים ּבּלילה, וׁשֹותה אֹוכל ׁשהיה לֹומר, צרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואין

ּכלל. ּתענית זֹו ׁשאין - להתעּנֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָונמל
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.·È ׁשּיׁשּוב ּכדי למחר, להתעּנֹות צרי - רע חלֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהרֹואה
ּומתעּנה, ּבתׁשּובה; ויחזר ּבהם, ויחּפׂש למעׂשיו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויעֹור

ּבׁשּבת  ׁשּלא ואפּלּו ּפי על אף ּתפּלה, ּבכל 'עננּו' ּומתּפּלל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
אחר, יֹום מתעּנה - ּבׁשּבת והּמתעּנה יֹום. מּבעֹוד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָקּבלּה

ׁשּבת. ענג ׁשּבּטל ְִִֵֵֶֶַָֹמּפני
.‚Èׁשעֹות אדם מהיום]מתעּנה ּכלּום [חלק יאכל ׁשּלא והּוא , ְְְִֶֶַַָָָֹֹ

ּומתעּסק  ּבחפציו טרּוד ׁשהיה הרי ּכיצד? הּיֹום. ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאר
ונמל ׁשעֹות, ּתׁשע עד אֹו חצֹות, עד אכל ולא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹּבצרכיו
אֹותן  מתעּנה זה הרי - הּיֹום מן ׁשּנׁשארּו ּבּׁשעֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָלהתעּנֹות
קדם  הּתענית עליו קּבל ׁשהרי 'עננּו', ּבהן ּומתּפּלל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשעֹות,
התחיל  ּכ ואחר וׁשתה, אכל אם וכן הּתענית; ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָׁשעֹות

ׁשעֹות. ּתענית זה הרי - הּיֹום ׁשאר ְְְֲֲִִֵֶַַַָָלהתעּנֹות
.„È על אֹו צרתֹו, על מתעּנה ׁשהיה ּבין - ּבתענית הּׁשרּוי ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

לא  זה הרי - צרתם על הּצּבּור עם מתעּנה ׁשהיה ּבין ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹחלֹומֹו,
וטֹוב  ׂשמח יהיה ולא ראׁשֹו, יקל ולא ּבעצמֹו, עּדּונין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹינהג

חי,לב  אדם ּיתאֹונן "מה ׁשּנאמר: ּכענין ואֹונן, ּדֹואג אּלא , ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבכדי  ואפּלּו הּתבׁשיל, את לטעם לֹו ּומּתר חטאיו". על ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּגבר
ואכל, ׁשכח ּופֹולט. טֹועם אּלא יבלע, ׁשּלא והּוא - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹרביעית

ּתעניתֹו. ְֲִִַַמׁשלים
.ÂË,צרה על ונתרּפא, החֹולה, על מתעּנה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיחיד

ּתעניתֹו מׁשלים זה הרי - ׁשּמתעּנים ועברה מּמקֹום ההֹול . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הל ּומׁשלים; מתעּנה זה הרי מתעּנים, ׁשאין מּמקֹום למקֹום ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

עּמהן. מתעּנה זה הרי ׁשּמתעּנים, למקֹום מתעּנים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשאין
עּדּונין  ינהג ואל ּבפניהם; יתראה אל וׁשתה, ואכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשכח

ְְַּבעצמֹו.
.ÊË ּגׁשמים להם וירדּו הּגׁשמים, על מתעּנים ׁשהיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָצּבּור

וׁשֹותים, אֹוכלים אּלא יׁשלימּו, לא - חצֹות קדם אם -ְְְֲִִִִֶֶַָֹֹ
הּגדֹול  הּלל וקֹוראים הּלל ּומתּכּנסים, אֹומרים ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

- חצֹות אחר ואם מלאה. וכרׂש ׂשבעה ּבנפׁש אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול,
היּו אם וכן ּתעניתם. יׁשלימּו ּבקדּׁשה, הּיֹום רב ועבר ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֻהֹואיל
קדם  אם - ּובטל ׁשמד על אֹו ועברה, צרה על ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹמתעּנים

יׁשלימּו. חצֹות, אחר ואם יׁשלימּו; לא ְְְֲֲִִִַַַַֹחצֹות,
.ÊÈ הּצרֹות מּפני הּצּבּור על ׁשּגֹוזרים ּתענית יֹום ּבית ּבכל , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

מעׂשה  על ּובֹודקים הּכנסת, ּבבית יֹוׁשבים והּזקנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַּדין
ּומסירים  הּיֹום; חצֹות עד ׁשחרית ּתפּלת מאחר העיר, ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָאנׁשי
על  וחֹוקרים ודֹורׁשים ּומזהירים עברֹות, ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַהּמכׁשֹולֹות

ועב  חמס זרֹוע ּבעלי ּבעלי ועל אֹותם, ּומפריׁשים רֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ולערב  הּיֹום ּומחצי אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא אֹותם, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומׁשּפילים
ׁשּנאמר: ׁשּבּתֹורה, ּוקלל ֹות ּבברכֹות קֹוראים הּיֹום רביע -ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּומפטירים  ּבתֹוכחּתֹו", ּתקץ ואל ּתמאס; אל ּבני, ה', ְְְְְְִִִִַַַַַָָֹ"מּוסר
- האחרֹון הּיֹום ּורביע הּצרה; מענין ּבתֹוכחֹות ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָּבּנביא

ּכחן. ּכפי ּומתוּדים וזֹועקים ּומתחּננים מנחה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִַַַָָֹמתּפללים

ה'תשע"ג  תשרי א' שני יום

ב  ¤¤ּפרק
עליהן ‡. ּומתריעין ׁשּמתעּנין צּבּור ׁשל הּצרֹות הן על אּלּו : ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ועל  הּדבר, ועל החרב, ועל ליׂשראל, יׂשראל ׂשֹונאי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהצרת
ועל  הּׁשּדפֹון, ועל החסיל, ועל הארּבה, ועל רעה, ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָחּיה

הּמזֹונֹות ועל החליים, ועל הּמּפלת, ועל [שהוזלו הּירקֹון, ְְְְֳִֵֶֶַַַַַַַָָֹ
הּמטר.הסחורות] ועל ,ְַַָָ

אּלּו·. מּכל צרה ּבּה ׁשּיׁש עיר מתעּנה ּכל העיר א ֹותּה - ְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
ולא  מתעּנֹות - סביבֹותיה וכל הּצרה; ׁשּתעבר עד ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּומתרעת,
אין  מקֹום, ּובכל רחמים. עליהם מבּקׁשים אבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָמתריעֹות,

ׁשאמ  ּכמֹו ּבׁשּבת, מתריעים ולא מּצרת צֹועקים חּוץ - רנּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ
מתריעים  אין אבל ּבׁשּבת; אפּלּו עליה ׁשּצֹועקים ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהּמזֹונֹות,

ּבׁשּבת. ּבחצֹוצרֹות ְְֲֶַַָָָעליה
ּכיצד ‚. ליׂשראל יׂשראל ׂשֹונאי הצרת ׁשּבאּועל ּגֹוים ? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מּידם  לּקח אֹו מס, מהן לּטל אֹו יׂשראל, עם מלחמה ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹלער
אּלּו הרי - קּלה ּבמצוה אפּלּו ׁשמד עליהם לגזר אֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹארץ,
ׁשּסביבֹותיהם, הערים וכל ׁשּירחמּו. עד ּומתריעים, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻמתעּנים
להתקּבץ  ּתקעּו ּכן אם אּלא מתריעים, אין אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמתעּנים;

ְְֶָָלעזרתן.
ׁשערכּו„. ּכגֹון ׁשלֹום, ׁשל חרב אפּלּו ּכיצד? החרב ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעל

ּפי  על אף יׂשראל, ּבמקֹום ועברּו ּגֹוים עם ּגֹוים ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָמלחמה
ּומתעּנים  צרה, זֹו הרי - מלחמה יׂשראל ּובין ּביניהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאין

עליה  ּבארצכם",ּומתריעין תעבר לא "וחרב ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
צרה. - הּמלחמה ׁשראּית ְְְִִִֶַַָָָָָמּכלל

ּדבר?‰. הּוא ויצאּואיזה רגלי, מאֹות חמׁש ּבּה ׁשּיׁש עיר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּביֹום  יצאּו זה; אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּמּנה
ויצאּו אלף, ּבּה היּו ּדבר. זה אין - ימים ּבארּבעה אֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאחד,

- זה אחר זה ימים ּבׁשלׁשה מתים ׁשּׁשה ּדבר;מּמּנה זה הרי ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
לפי  וכן ּדבר. זה אין - ימים ּבארּבעה אֹו אחד, ּביֹום ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיצאּו
ׁשּׁשבתּו והּזקנים והּקטּנים הּנׁשים ואין זה. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחׁשּבֹון

זה. לענין הּמדינה אנׁשי מנין ּבכלל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּמלאכה,
.Â יׂשראל ּגלּיֹות ׁשאר מתעּנים יׂשראל, ּבארץ ּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה

מּמּנה  ּובאֹות הֹולכֹות וׁשּירֹות ּבּמדינה, ּדבר היה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליהם.
רחֹוקֹות  ׁשהן ּפי על אף מתעּנֹות, ׁשּתיהן - אחרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלמדינה

מּזֹו .זֹו ִ
.Ê מׁשּלחת ׁשהיא ּבזמן אּלא רעה, חּיה על מתעּנין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻאין

טבעית] לא תופעה ּבּיֹום,[מהשמים, ּבעיר נראתה ּכיצד? .ְֲִִֵַַָָ
ּבני  ׁשני ראתה אם - ּבּיֹום ּבּׂשדה נראתה מׁשּלחת. זֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהרי
היתה  ואם מׁשּלחת. זֹו הרי - מּפניהם ּברחה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻאדם,
אחריהן  ורדפה אדם ּבני ׁשני וראתה לאגם, הּסמּוכה ְְְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהּׂשדה
ואם  מׁשּלחת. אינּה אחריהן, רדפה לא מׁשּלחת; זֹו הרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻֻ
אּלא  מׁשּלחת, אינּה - אחריהן רדפה אפּלּו - ּבאגם ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהיתה
אכלה  אם אבל מהן. אחד ואכלה ׁשניהן טרפה ּכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָאם
מקֹומּה; הּוא ׁשּזה מּפני מׁשּלחת, אינּה - ּבאגם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשניהן

מׁשּלחת. ׁשהיא מּפני לא טרפה, הרעבֹון ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּומּפני
.Áהּנׁשּמֹות ּובארצֹות ּבּמדּברֹות הּבנּויים -[שוממות]ּבּתים ְְְֲִִִַַַַָָָָ

ּתינֹוק  ונטלה לּגג עלתה אם חּיה, ּגדּודי מקֹום והם ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהֹואיל
אינּה זֹו, למּדה הּגיעה לא ואם מׁשּלחת; זֹו הרי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֻמעריסה
למקֹום  ּובאּו ּבעצמם ׁשּסּכנּו הם אדם, ּבני ׁשאּלּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמׁשּלחת,

ַַהחּיֹות.
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.Ë- והּזיקּו ׁשּׁשּלחּו העֹוף ורמׂש הארץ רמׂש מיני ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשאר
צרעין  לֹומר צרי ואין ועקרּבים, נחׁשים ׁשּלּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּכגֹון
מתריעים  ולא עליהם, מתעּנים אין - להן והּדֹומין ;ויּתּוׁשין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּתרּועה. ּבלא זֹועקים ְְֲֲִָָֹאבל
.È ּכנף אּלא  מהם נראה לא אפּלּו - החסיל ועל הארּבה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעל

יׂשראל  ארץ ּבכל ועל אחד עליהם; ּומתריעין מתעּנים , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ארבה]הּגֹובאי מתעּנין [מין אין - החגב אבל ׁשהּוא. ּבכל , ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבלבד. זֹועקין אּלא מתריעין, ולא ְְְֲִִִִֶַַָָָֹעליו,
.‡Èואפּלּו ּבּתבּואה; מּׁשּיתחיל - הּירקֹון ועל הּׁשּדפֹון ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל

ּתּנּור  ּפי ּכמלא קטן ּבמקֹום אּלא התחיל לאפות לא [שניתן ְְְִִִִֶַָָָָֹֹ
התנור] פי הממלא לחם ּומתריעין.ממנה ּתענית עליו ּגֹוזרין ,ְְֲִִִִַַָָ

.·È ּכתלים מּפלת ּבעיר ׁשרבתה הרי ּכיצד? הּמּפלת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעל
חזקים]ּבריאים צרה,[- זֹו הרי - הּנהר ּבצד עֹומדים ׁשאינם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

הרעׁש על וכן עליה. ּומתריעים אדמה]ּומתעּנים רעידת -] ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
מתעּנין  והֹורגין, הּבנין את מּפילין ׁשהם הרּוחֹות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָועל

עליהן. ְֲִִֵֶַּומתריעין
.‚È הרּבה לאנׁשים אחד חלי ׁשּירד הרי ּכיצד? החליים ְֲֲֳֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל

אסּכרה  ּכגֹון העיר, גרון]ּבאֹותּה חרחּור[מחלת [חום]אֹו ְְְְִַַָָָָ
צּבּור, צרת זֹו הרי - החלי ּבאֹותֹו מתים והיּו ּבהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוכּיֹוצא
ּכׁשחין  הּוא הרי לח, חּכּו וכן ּומתריעין. ּתענית לּה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָוגֹוזרין
אבל  עליו; ּומתריעין מתעּנין הּצּבּור, ּברב ּפׁשט ואם ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָֹּפֹורח,

ּבלבד. עליו צֹועקים יבׁש, ְֲִִִֵַָָָחּכּו
.„È ּכיצד הּמזֹונֹות סחֹורה על ׁשל ּדברים ׁשהּוזלּו הרי ? ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ

ּבבבל  ּפׁשּתן ּכלי ּכגֹון מהם, העיר אֹותּה אנׁשי חּיי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשרב
עד  והּמּתן, הּמּׂשא ונתמעט יׂשראל, ּבארץ וׁשמן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָויין
ימצא  ּכ ואחר ּבׁשּׁשה עׂשרה ׁשוה למּכר הּתּגר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּיצטר

עליה ּומתריעין צּבּור, צרת זֹו הרי - [בתפילה]לֹוקח ְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבׁשּבת. עליה ְְֲִֶַָָָוזֹועקין

.ÂË ּכיצד הּמטר  ׁשּיצרּועל עד  ּגׁשמים עליהם ׁשרּבּו הרי ? ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּגדֹולה  צרה ל ׁשאין עליהם; מתּפללים אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלהם
ּובארץ  קבריהם. ּבּתיהם ונמצאּו נֹופלין ׁשהּבּתים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָמּזֹו,
ארץ  ׁשהיא מּפני הּגׁשמים, רב על מתּפללין אין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיׂשראל
להם, טֹובה הּגׁשמים ורב ּבאבנים; ּבנּויֹות ּובּתיהם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרים,

הּטֹובה. את להעביר מתעּנים ְְְֲִִִֵֶַַַָואין
.ÊËליבׁש צמחין והתחילּו הּמטר, ונמנע ׁשּצמחה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹּתבּואה

עד  אֹו ּגׁשמים, ׁשּירדּו עד וזֹועקים מתעּנים אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָ
הּצמחים  לֹוׁשּייבׁשּו קרֹוב אֹו הּפסח זמן הּגיע אם וכן . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ירדּו ולא ׁשם, האילנֹות ּפריחת זמן ׁשהּוא יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ
ּגׁשמים  ׁשּירדּו עד וזֹועקים מתעּנים אּלּו הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּגׁשמים

זמּנם. ׁשּיעבר עד אֹו לאילנֹות, ְְֲִִֶַַַָָָָֹהראּויין
.ÊÈ הּסּכֹות חג זמן הּגיע אם הרּבה וכן ּגׁשמים ירדּו ולא , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹֻ

אּלּו הרי - והּמערֹות והּׁשיחין הּבֹורֹות מהם למּלאת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹּכדי
מים  להם אין ואם לּבֹורֹות; הראּוי ּגׁשם ׁשּירד עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמתעּנין
להם  יהיה ׁשּלא עת ּבכל הּגׁשמים על מתעּנים - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלׁשּתֹות

החּמה. ּבימֹות ואפּלּו לׁשּתֹות, ְֲִִִִַַַַָמים
.ÁÈ ּבימֹות יֹום ארּבעים לגׁשם ּגׁשם ּבין הּגׁשמים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּפסקּו

ׁשּירדּו עד וזֹועקים ּומתעּנים ּבּצרת, מּכת זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּגׁשמים
זמּנם  ׁשּיעבר עד אֹו .הּגׁשמים, ְְֲִֶַַַַָָֹ

ה'תשע"ג  תשרי ב' שלישי יום
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ימֹות ‡. מּתחּלת עּקר ּכל ּגׁשמים להם ירדּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹהרי

ירדּו ולא ּבמרחׁשון, עׂשר ׁשבעה הּגיע אם - ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹהּגׁשמים
ׁשני ּגׁשמים  להתעּנֹות, ּבלבד חכמים ּתלמידי מתחילים , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָ

הּתלמידים וכל וׁשני; ת"ח]וחמיׁשי -].לכ ראּויים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָ
ּכסלו ·. חדׁש ראׁש ּדין הּגיע ּבית - ּגׁשמים ירדּו ולא , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹֹ

ּומּתרין  וׁשני; וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ּתענּיֹות ׁשלׁש ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻּגֹוזרין
מׁשמר ואנׁשי ּבּלילה. ולׁשּתֹות לאכל העובדים ּבהן [כהנים ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ

שבוע] אותו עֹוסקים במקדש ׁשהם מּפני עּמהם, מתעּנים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָאין
ּומתּפללין  ּכנסּיֹות, לבּתי נכנסים העם וכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָּבעבֹודה.

הּתענּיֹות. ּבכל ׁשעֹוׂשין ּכדר ּומתחּננים, ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָוזֹועקים
ּתענּיֹות ‚. ׁשלׁש ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵַַָָֹֹעברּו

וחמיׁשי  וׁשני חמיׁשי הּצּבּור, על אּלּואחרֹות ּובׁשלׁש ; ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָֹ
ואנׁשי  ּכּפּור. ּבצֹום ׁשעֹוׂשין ּכמֹו יֹום, מּבעֹוד וׁשֹותין ְְְְְְְִִִִִֵֶַאֹוכלין
אב, ּבית ואנׁשי מׁשלימין; ולא הּיֹום, מקצת מתעּנים ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹמׁשמר

ּבעב  העֹוסקין ּכל והם מתעּנים יהיּו לא הּיֹום, ּבאֹותֹו ֹודה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ
ּופסק, אכל אם - יֹום מּבעֹוד ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית וכל ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָעּקר.
ׁשהּות  ׁשּיׁש ּפי על אף ואֹוכל, חֹוזר אינֹו - לאכל ׁשּלא ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹוגמר

ַּבּיֹום.
מלאכה „. ּבעׂשּית אסּורין העם ּכל אּלּו, ּתענּיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹּבׁשלׁש

ּבחּמין, הּגּוף ּכל ּברחיצת ואסּורין ּבּלילה. ּומּתרין ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֻּבּיֹום,
מּתר  ורגליו ידיו ּפניו הּמרחצאֹות.אבל את נֹועלים לפיכ ; ְְְְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָֻ

ואסּורין  מּתר. הּזהמה, את להעביר ואם ּבסיכה; ְְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻֻואסּורין
מּתר  ,ּבּדר אבל ּבעיר; הּסנּדל ּובנעילת הּמּטה, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻּבתׁשמיׁש
ּכׁשאר  ּומתחּננים וזֹועקים ּכנסּיֹות, ּבבּתי ּומתּפללין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָֹלנעל.

ֲִַַהּתענּיֹות.
ּתענּיֹות ‰. ׁשבע ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹעברּו

וחמיׁשי  וׁשני וחמיׁשי וׁשני וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַאחרֹות
אבל וׁשני  מתעּנֹות, ּומניקֹות עּברֹות ּבלבד, הּׁשבע ּובאּלּו . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ּפי  על ואף מתעּנֹות; ּומניקֹות עּברֹות אין הּתענּיֹות, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֻּבׁשאר
אֹוכלֹות  אּלא ּבפּנּוקין, עצמן מעּנגין אין מתעּנֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשאינן

הּולד. קּיּום ּכדי ְְִֵַָָוׁשֹותֹות
.Â;ּומׁשלימין מתעּנין מׁשמר אנׁשי אּלּו, ּתענּיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּובׁשבע

מׁשלימין  ולא הּיֹום, מקצת מתעּנין אב ּבית ּדבר ואנׁשי וכל . ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ
הּׁשבע  ּבאּלּו אסּור אמצעּיֹות, ּבׁשלׁש אסּור ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

ֲַָהאחרֹונֹות.
.Ê ּברחֹוב ּומתּפללין מתריעין ּבלבד ׁשּבהן אּלּו, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָויתרֹות

מּדרּכם,העיר  ׁשּיׁשּובּו ּכדי לעם להֹוכיח זקן ּומֹורידין , ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
- מנחה ּובתפּלת ׁשחרית ּבתפּלת ּברכֹות ׁשׁש ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּומֹוסיפין
את  ונֹועלין ּברכֹות. ועׂשרים ארּבע מתּפללין ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָונמצאּו

מּטין ּובׁשני מעט]החנּיֹות, פותחין את [- ּופֹותחין ערב לעת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֻ
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.Ë- והּזיקּו ׁשּׁשּלחּו העֹוף ורמׂש הארץ רמׂש מיני ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשאר
צרעין  לֹומר צרי ואין ועקרּבים, נחׁשים ׁשּלּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּכגֹון
מתריעים  ולא עליהם, מתעּנים אין - להן והּדֹומין ;ויּתּוׁשין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּתרּועה. ּבלא זֹועקים ְְֲֲִָָֹאבל
.È ּכנף אּלא  מהם נראה לא אפּלּו - החסיל ועל הארּבה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעל

יׂשראל  ארץ ּבכל ועל אחד עליהם; ּומתריעין מתעּנים , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ארבה]הּגֹובאי מתעּנין [מין אין - החגב אבל ׁשהּוא. ּבכל , ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבלבד. זֹועקין אּלא מתריעין, ולא ְְְֲִִִִֶַַָָָֹעליו,
.‡Èואפּלּו ּבּתבּואה; מּׁשּיתחיל - הּירקֹון ועל הּׁשּדפֹון ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל

ּתּנּור  ּפי ּכמלא קטן ּבמקֹום אּלא התחיל לאפות לא [שניתן ְְְִִִִֶַָָָָֹֹ
התנור] פי הממלא לחם ּומתריעין.ממנה ּתענית עליו ּגֹוזרין ,ְְֲִִִִַַָָ

.·È ּכתלים מּפלת ּבעיר ׁשרבתה הרי ּכיצד? הּמּפלת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעל
חזקים]ּבריאים צרה,[- זֹו הרי - הּנהר ּבצד עֹומדים ׁשאינם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

הרעׁש על וכן עליה. ּומתריעים אדמה]ּומתעּנים רעידת -] ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
מתעּנין  והֹורגין, הּבנין את מּפילין ׁשהם הרּוחֹות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָועל

עליהן. ְֲִִֵֶַּומתריעין
.‚È הרּבה לאנׁשים אחד חלי ׁשּירד הרי ּכיצד? החליים ְֲֲֳֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל

אסּכרה  ּכגֹון העיר, גרון]ּבאֹותּה חרחּור[מחלת [חום]אֹו ְְְְִַַָָָָ
צּבּור, צרת זֹו הרי - החלי ּבאֹותֹו מתים והיּו ּבהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוכּיֹוצא
ּכׁשחין  הּוא הרי לח, חּכּו וכן ּומתריעין. ּתענית לּה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָוגֹוזרין
אבל  עליו; ּומתריעין מתעּנין הּצּבּור, ּברב ּפׁשט ואם ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָֹּפֹורח,

ּבלבד. עליו צֹועקים יבׁש, ְֲִִִֵַָָָחּכּו
.„È ּכיצד הּמזֹונֹות סחֹורה על ׁשל ּדברים ׁשהּוזלּו הרי ? ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ

ּבבבל  ּפׁשּתן ּכלי ּכגֹון מהם, העיר אֹותּה אנׁשי חּיי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשרב
עד  והּמּתן, הּמּׂשא ונתמעט יׂשראל, ּבארץ וׁשמן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָויין
ימצא  ּכ ואחר ּבׁשּׁשה עׂשרה ׁשוה למּכר הּתּגר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּיצטר

עליה ּומתריעין צּבּור, צרת זֹו הרי - [בתפילה]לֹוקח ְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבׁשּבת. עליה ְְֲִֶַָָָוזֹועקין

.ÂË ּכיצד הּמטר  ׁשּיצרּועל עד  ּגׁשמים עליהם ׁשרּבּו הרי ? ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּגדֹולה  צרה ל ׁשאין עליהם; מתּפללים אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלהם
ּובארץ  קבריהם. ּבּתיהם ונמצאּו נֹופלין ׁשהּבּתים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָמּזֹו,
ארץ  ׁשהיא מּפני הּגׁשמים, רב על מתּפללין אין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיׂשראל
להם, טֹובה הּגׁשמים ורב ּבאבנים; ּבנּויֹות ּובּתיהם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרים,

הּטֹובה. את להעביר מתעּנים ְְְֲִִִֵֶַַַָואין
.ÊËליבׁש צמחין והתחילּו הּמטר, ונמנע ׁשּצמחה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹּתבּואה

עד  אֹו ּגׁשמים, ׁשּירדּו עד וזֹועקים מתעּנים אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָ
הּצמחים  לֹוׁשּייבׁשּו קרֹוב אֹו הּפסח זמן הּגיע אם וכן . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ירדּו ולא ׁשם, האילנֹות ּפריחת זמן ׁשהּוא יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבארץ
ּגׁשמים  ׁשּירדּו עד וזֹועקים מתעּנים אּלּו הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּגׁשמים

זמּנם. ׁשּיעבר עד אֹו לאילנֹות, ְְֲִִֶַַַָָָָֹהראּויין
.ÊÈ הּסּכֹות חג זמן הּגיע אם הרּבה וכן ּגׁשמים ירדּו ולא , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹֻ

אּלּו הרי - והּמערֹות והּׁשיחין הּבֹורֹות מהם למּלאת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹּכדי
מים  להם אין ואם לּבֹורֹות; הראּוי ּגׁשם ׁשּירד עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמתעּנין
להם  יהיה ׁשּלא עת ּבכל הּגׁשמים על מתעּנים - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלׁשּתֹות

החּמה. ּבימֹות ואפּלּו לׁשּתֹות, ְֲִִִִַַַַָמים
.ÁÈ ּבימֹות יֹום ארּבעים לגׁשם ּגׁשם ּבין הּגׁשמים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּפסקּו

ׁשּירדּו עד וזֹועקים ּומתעּנים ּבּצרת, מּכת זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּגׁשמים
זמּנם  ׁשּיעבר עד אֹו .הּגׁשמים, ְְֲִֶַַַַָָֹ

ה'תשע"ג  תשרי ב' שלישי יום
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ימֹות ‡. מּתחּלת עּקר ּכל ּגׁשמים להם ירדּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹהרי

ירדּו ולא ּבמרחׁשון, עׂשר ׁשבעה הּגיע אם - ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹהּגׁשמים
ׁשני ּגׁשמים  להתעּנֹות, ּבלבד חכמים ּתלמידי מתחילים , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָ

הּתלמידים וכל וׁשני; ת"ח]וחמיׁשי -].לכ ראּויים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָ
ּכסלו ·. חדׁש ראׁש ּדין הּגיע ּבית - ּגׁשמים ירדּו ולא , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹֹ

ּומּתרין  וׁשני; וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ּתענּיֹות ׁשלׁש ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻּגֹוזרין
מׁשמר ואנׁשי ּבּלילה. ולׁשּתֹות לאכל העובדים ּבהן [כהנים ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ

שבוע] אותו עֹוסקים במקדש ׁשהם מּפני עּמהם, מתעּנים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָאין
ּומתּפללין  ּכנסּיֹות, לבּתי נכנסים העם וכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָּבעבֹודה.

הּתענּיֹות. ּבכל ׁשעֹוׂשין ּכדר ּומתחּננים, ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָוזֹועקים
ּתענּיֹות ‚. ׁשלׁש ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵַַָָֹֹעברּו

וחמיׁשי  וׁשני חמיׁשי הּצּבּור, על אּלּואחרֹות ּובׁשלׁש ; ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָֹ
ואנׁשי  ּכּפּור. ּבצֹום ׁשעֹוׂשין ּכמֹו יֹום, מּבעֹוד וׁשֹותין ְְְְְְְִִִִִֵֶַאֹוכלין
אב, ּבית ואנׁשי מׁשלימין; ולא הּיֹום, מקצת מתעּנים ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹמׁשמר

ּבעב  העֹוסקין ּכל והם מתעּנים יהיּו לא הּיֹום, ּבאֹותֹו ֹודה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ
ּופסק, אכל אם - יֹום מּבעֹוד ּבּה ׁשאֹוכלין ּתענית וכל ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָעּקר.
ׁשהּות  ׁשּיׁש ּפי על אף ואֹוכל, חֹוזר אינֹו - לאכל ׁשּלא ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹוגמר

ַּבּיֹום.
מלאכה „. ּבעׂשּית אסּורין העם ּכל אּלּו, ּתענּיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹּבׁשלׁש

ּבחּמין, הּגּוף ּכל ּברחיצת ואסּורין ּבּלילה. ּומּתרין ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֻּבּיֹום,
מּתר  ורגליו ידיו ּפניו הּמרחצאֹות.אבל את נֹועלים לפיכ ; ְְְְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָֻ

ואסּורין  מּתר. הּזהמה, את להעביר ואם ּבסיכה; ְְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻֻואסּורין
מּתר  ,ּבּדר אבל ּבעיר; הּסנּדל ּובנעילת הּמּטה, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻּבתׁשמיׁש
ּכׁשאר  ּומתחּננים וזֹועקים ּכנסּיֹות, ּבבּתי ּומתּפללין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָֹלנעל.

ֲִַַהּתענּיֹות.
ּתענּיֹות ‰. ׁשבע ּגֹוזרין ּדין ּבית - נענּו ולא אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹעברּו

וחמיׁשי  וׁשני וחמיׁשי וׁשני וחמיׁשי ׁשני הּצּבּור, על ְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַאחרֹות
אבל וׁשני  מתעּנֹות, ּומניקֹות עּברֹות ּבלבד, הּׁשבע ּובאּלּו . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ּפי  על ואף מתעּנֹות; ּומניקֹות עּברֹות אין הּתענּיֹות, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֻּבׁשאר
אֹוכלֹות  אּלא ּבפּנּוקין, עצמן מעּנגין אין מתעּנֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשאינן

הּולד. קּיּום ּכדי ְְִֵַָָוׁשֹותֹות
.Â;ּומׁשלימין מתעּנין מׁשמר אנׁשי אּלּו, ּתענּיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּובׁשבע

מׁשלימין  ולא הּיֹום, מקצת מתעּנין אב ּבית ּדבר ואנׁשי וכל . ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ
הּׁשבע  ּבאּלּו אסּור אמצעּיֹות, ּבׁשלׁש אסּור ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

ֲַָהאחרֹונֹות.
.Ê ּברחֹוב ּומתּפללין מתריעין ּבלבד ׁשּבהן אּלּו, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָויתרֹות

מּדרּכם,העיר  ׁשּיׁשּובּו ּכדי לעם להֹוכיח זקן ּומֹורידין , ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
- מנחה ּובתפּלת ׁשחרית ּבתפּלת ּברכֹות ׁשׁש ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּומֹוסיפין
את  ונֹועלין ּברכֹות. ועׂשרים ארּבע מתּפללין ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָונמצאּו

מּטין ּובׁשני מעט]החנּיֹות, פותחין את [- ּופֹותחין ערב לעת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֻ
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ּכבֹוד  מּפני הּיֹום, ּכל ּפֹותחין ּבחמיׁשי, אבל ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָֻהחנּיֹות;
ונֹועל  אחת ּפֹותח ּפתחים, ׁשני לחנּות יׁש ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּׁשּבת.

אצטּבה לחנּות יׁש ואם הסחורה]אחת; להנחת לפניה [ספסל ְְְֲִִֵֶַַַַָָָ
חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבחמיׁשי, ּכדרּכֹו ּפֹותח -ְְְֲִִֵֵֵַַַ

.Á ּומּתן ּבמּׂשא ממעטין - נענּו ולא אּלּו ׁשל עברּו ּובבנין , ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
וצּיּור ּכּיּור ּכגֹון הקירות]ׂשמחה קישוט ׁשל [- ּובנטיעה , ְְְְִִִִִֶָָ

ואהלים הדס מיני ּכגֹון ּבארּוסין [בשמים]ׂשמחה ּוממעטין . ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָ
מי  וכל ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים לא ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹונּׂשּואין,
ּבׁשני  מּטתֹו לׁשּמׁש לֹו אסּור ּורבּיה, ּפרּיה מצות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּקּים

ותלמידי רעבֹון  לחברֹו; אדם ּבין ׁשלֹום ּבׁשאילת ּוממעטין . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
ועם  לּמקֹום, וכמנּדין ּכנזּופין ׁשלֹום, יׁשאלּו לא ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָֹֻחכמים
ראׁש. וכבד רפה ּבׂשפה לֹו מחזירין ׁשלֹום, להם ׁשּנתן ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹהארץ

.Ë ּומתעּנים לבּדם, חֹוזרין חכמים וׁשני ּתלמידי חמיׁשי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָ
הּצּבּור  לא אבל ּתקּופה; ׁשל ניסן ׁשּיצא עד וׁשני, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוחמיׁשי
יתר  ירדּו ׁשּלא ּגׁשמים ּבׁשביל הּצּבּור על ּגֹוזרין ׁשאין -ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּיצא  עד הּיחידים ּוכׁשּמתעּנים אּלּו. ּתענּיֹות עׂשרה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹמּׁשלׁש
מלאכה, ּבעׂשּית ּומּתרין ּבּלילה; לאכל מּתרין ְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻֻניסן,
ּכל  ּכׁשאר הּסנּדל, ּונעילת ותׁשמיׁש, וסיכה, ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָּוברחיצה,
ׁשל  ניסן יצא ּולפּורים. חדׁשים לראׁשי ּומפסיקין ְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתענּיֹות.
אין  - ׁשֹור מּזל לתחּלת הּׁשמׁש ּכׁשּתּגיע והּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּתקּופה,
קללה, סימן אּלא הּזה, ּבּזמן הּגׁשמים ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמתעּנים;

הּׁשנה. מּתחּלת עּקר ּכל ירדּו ולא ְְְִִִִַַָָָָָֹהֹואיל
.È.לּה הּדֹומה וכל יׂשראל, ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

עׂשר  ׁשבעה קדם ׁשּלהן הּגׁשמים ׁשעֹונת מקֹומֹות ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹאבל
ירדּו ולא זמּנם ּכׁשּיּגיע - זה זמן לאחר אֹו ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבמרחׁשון,
ּומפסיקין  וׁשני; וחמיׁשי ׁשני מתעּנים יחידים ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַָּגׁשמים,
ׁשבעה  ּכמֹו כן אחרי וׁשֹוהין ּופּורים. וחנּכה חדׁשים, ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבראׁשי
הּצּבּור  על ּגֹוזרין ּדין ּבית - ּגׁשמים ירדּו לא אם ְְְִִִִִִֵַַָָָֹימים;

ׁשאמרנּו הּסדר על ּתענּיֹות, עׂשרה .ׁשלׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
.‡Èּבּה אֹוכלין - לארץ ּבחּוצה הּצּבּור ׁשּגֹוזרין ּתענית ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּכל

הּצּבּור  על ּגֹוזרין ׁשאין הּתענּיֹות; ׁשאר ּכדין ודינּה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָּבּלילה,
ּובגלל  ּבלבד, יׂשראל ּבארץ אּלא ּכּפּור, צֹום ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָּתענית

וׁשבע הּמטר  אמצעּיֹות ׁשלׁש ׁשהן ּתענּיֹות, עׂשר ּובאֹותן , ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ֲַאחרֹונֹות.

ה'תשע"ג  תשרי ג' רביעי יום

ד  ¤¤ּפרק
מטר,‡. ׁשל האחרֹונֹות ּתענּיֹות מּׁשבע ויֹום יֹום ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָּבכל

ׁשל  לרחֹובּה הּתבה את מֹוציאים זה: סדר על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמתּפללים
ּבׂשּקים  ּומתּכּסים מתקּבצים העם וכל אפר עיר, ונֹותנין ; ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

שריפה]מקלה ּכדי [- ּתֹורה, ספר ּגּבי ועל הּתבה ּגּבי על ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מן  נֹוטל העם מן ואחד לּבם. ּולהכניע הּבכּיה, את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלהרּגיל

ּד ּבית אב ּובראׁש הּנׂשיא ּבראׁש ונֹותן ּבמקֹום האפר, ין ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
נֹוטל  ואחד אחד וכל ויׁשּובּו; ׁשּיּכלמּו ּכדי ּתפּלין, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהנחת

ּבראׁשֹו. ְְֵֹונֹותן
חכם ·. זקן יֹוׁשבין, והן ּביניהן, מעמידין ּכ לא ואחר . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ולא  זקן לא ׁשם היה לא חכם; מעמידין חכם, זקן ׁשם ְֲִִֵֵַָָָָָָָָָָָָֹֹֹהיה
צּורה ׁשל אדם מעמידים חשוב]חכם, אֹומר [- והּוא . ְֲִִֵֶַָָָָָ

ּגֹורמין, ּתענית ולא ׂשק לא 'אחינּו, ּכּבּוׁשין: ּדברי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַֹֹלפניהם
נינוה, ּבאנׁשי מצינּו ׁשּכן - טֹובים ּומעׂשים ּתׁשּובה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּתעניתם", ואת ׂשּקם את האלהים "וּירא ּבהם נאמר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא

ּובּקּבלה מעׂשיהם". את האלהים "וּירא [שקיבלנו אּלא ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבגדיכם"'.מהנביאים] ואל לבבכם "וקרעּו אֹומר: ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַהּוא

ויׁשּובּו לּבם, ׁשּיכניע עד ּכחֹו, ּכפי אּלּו ּבענינֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּומֹוסיף
ּגמּורה. ְְָָּתׁשּובה

ּבתפּלה ‚. עֹומדין ּכּבּוׁשין, ּדברי זה ׁשּגֹומר ;ואחר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ
ואם  אּלּו. ּבענינֹות להתּפּלל הראּוי צּבּור ׁשליח ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָּומעמידין
מתּפּלל; להתּפּלל, ראּוי הּכּבּוׁשין ּדברי ׁשאמר אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהיה

אחר. מֹורידין לאו, ְִִִֵַָואם
ׁשהּוא „. איׁש אּלּו? ּבענינֹות להתּפּלל הראּוי הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָואיזה

ּובכתּובים, ּבנביאים ּבתֹורה לקרֹות ורגיל ּבתפּלה, ְְְְְְִִִִִִִִִִָָָָרגיל
לֹו[בילדים]ּומּטּפל פרנסתו]ואין ּבּׂשדה.[די יגיעה לֹו ויׁש , ְְְִִֵֵֵֶַַָָ

ּבעל  עליו והּנלוים קרֹוביו וכל ּביתֹו ּובבני ּבבניו יהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא
עליו  יצא ולא העברֹות. מן ריקן ּביתֹו יהיה אּלא - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹעברה
נעימה, לֹו ויׁש לעם; ּומרּצה ,ּבר ׁשפל ּבילדּותֹו, רע ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשם
זה  הרי האּלּו, הּמּדֹות ּכל עם זקן היה ואם ערב. ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָוקֹולֹו
האּלּו, הּמּדֹות ּכל ּבֹו ויׁש הֹואיל זקן, אינֹו ואם ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹמפאר;

ְִֵַיתּפּלל.
יׂשראל';‰. 'ּגֹואל ּברּכת עד ּומתּפּלל מתחיל, צּבּור ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָּוׁשליח

הּצרה  מעין וׁשֹופרֹות זכרֹונֹות ה'ואֹומר "אל ואֹומר: , ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ
ההרים", אל עיני "אּׂשא וּיענני", קראתי לי ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּצרתה

וגֹו'". יעטף כי לעני "ּתפּלה ה'", ,קראתי ְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָֹ"מּמעמ ּקים
.Â,בענינּו 'ראה ואֹומר: ּכחֹו; ּכפי ּתחנּונים ּדברי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָֹואֹומר

ּתחנּוניו: ּבסֹוף ואֹומר ּומתחּנן; לגאלנּו', ּומהר ריבנּו, ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵַַַָָָוריבה
אתכם  יענה הּוא הּמֹורּיה, ּבהר אברהם את ׁשענה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ'מי

ּגֹואל וי  ה', אּתה ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ׁשמע ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָ
.יׂשראל' ְִֵָ

.Ê;זֹו אחר זֹו מֹוסיף, ׁשהּוא ּברכֹות ׁשׁש להֹוסיף ְְְִִִֵֶַַַָּומתחיל
מּדברי  ּופסּוקים ּתחנּונים, ּבדברי מהן אחת ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמתחּנן
אחת  ּבכל וחֹותם רגיל, ׁשהּוא ּכפי הּקדׁש ּומּכתבי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹקּבלה

אּלּו ּבחתימֹות :מהן ֲִֵֵֶַ
.Áואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבראׁשֹונה

ּבּיֹום  צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ים ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַעל
הּנׁשּכחֹות' זֹוכר ה', אּתה ּברּו .הּזה; ְִֵֶַַַָָָ

.Ë הּוא ּבּגלּגל, יהֹוׁשע את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבּׁשנּיה
ה', אּתה ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָיענה

ּתרּועה' .ׁשֹומע ְֵַָ
.È,ּבּמצּפה ׁשמּואל את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּׁשליׁשית

ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא
צעקה' ׁשֹומע ה', .אּתה ְֵַַָָָ

.‡È ּבהר אלּיהּו את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברביעית
הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַהּכרמל,

ּתפּלה' ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו. ְִֵַַָָָ
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.·È,הּדגה מּמעי יֹונה את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבחמיׁשית
ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא

צרה' ּבעת העֹונה ה', .אּתה ְֵֶַָָָָ
.‚Èּבנֹו ּוׁשלמה ּדוד את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבּׁשּׁשית

הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָּבירּוׁשלים,
'אמן' עֹונין העם וכל הארץ'. על המרחם ה', אּתה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּברּו

הּברכֹות  ּכל אחר ׁשעֹונין ּכדר ּוברכה, ּברכה ּכל .אחר ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
.„È;הּסדר על הּתפּלה וגֹומר וכּו', ונרפא' ה' 'רפאנּו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָואֹומר

מקֹום  ּבכל עֹוׂשין הּזה וכּסדר ּבחצֹוצרֹות. .ותֹוקעין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
.ÂËהיּו ּבירּוׁשלים, הּזה הּסדר על מתּפללין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכׁשהיּו

ּכּסדר  ּומתּפללין הּמזרח, ׁשער ּכנגד הּבית ּבהר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָמתּכּנסין
אברהם',הּזה  את ׁשענה 'מי לֹומר צּבּור ׁשליח ּוכׁשּמּגיע , ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

מן  יׂשראל אלהי אלהינּו, אלהים ה' אּתה ּברּו' ְֱֱֱִִִֵֵֵֵַָָָֹֹֹאֹומר:
עֹונין  והן יׂשראל'. ּגֹואל ה', אּתה ּברּו העֹולם; ועד ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָהעֹולם
הּכנסת  וחּזן ועד'; לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָאחריו:

הכנסת] בית ּתקעּו'![שמש הּכהנים, 'ּתקעּו לּתֹוקעים: ְְְֲִִִִֵַַֹאֹומר
הּמֹורּיה, ּבהר אברהם את ׁשענה 'מי ואֹומר: הּמתּפּלל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוחֹוזר
ּכ ואחר הּזה'; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָהּוא

ותֹוקעין. ּומריעין הּכהנים, ְְְְֲִִִִִַֹּתֹוקעין
.ÊËהּׁשׁש מן ראׁשֹונה ׁשהיא לזֹו, הּׁשנּיה ּבּברכה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

אלהי  אלהים, ה' אּתה ּברּו' ּבּה: חֹותם אֹותן, ֱֱִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשּמֹוסיף
זֹוכר  ה', אּתה ּברּו העֹולם; ועד העֹולם מן ְְִִֵֵַַָָָָָָָיׂשראל

לע  מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' עֹונין: והן ֹולם הּנׁשּכחֹות'. ְְְְְִִֵֵַַָָָ
הריעּו'. אהרן, ּבני 'הריעּו להם: אֹומר הּכנסת וחּזן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹועד';
על  ואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה 'מי ואֹומר: צּבּור ׁשליח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוחֹוזר
הּזה'; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַים

ּומריעין  ותֹוקעין מריעין, ּכ .ואחר ְְְְְִִִִִַַָ
.ÊÈ ּובאחת 'ּתקעּו', אֹומר ּבאחת ּוברכה, ּברכה ּכל על ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָוכן

ונמצאּו הּברכֹות; ׁשבע ּכל ׁשּיגמר עד - 'הריעּו' ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומר
מריעין  ּופעם ותֹוקעין, ּומריעין ּתֹוקעין ּפעם ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַֹהּכהנים
אּלא  זה, סדר עֹוׂשין ואין ּפעמים. ׁשבע - ּומריעין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָותֹוקעין
ּתֹוקעין  ׁשם, ּומריעין ּתֹוקעין ּוכׁשהן ּבלבד. הּבית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּבהר

ּובּׁשֹופר  ׁשאמרנּו.ּבחצֹוצרֹות ּכמֹו , ְְְֲֶַַַָָ
.ÁÈ- ׁשם אֹותם ׁשּגֹוזרין מקֹום ּכל - האּלּו ּתענּיֹות ְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשבע

ּובֹוכין  הּקברֹות, לבית העם ּכל יֹוצאים ׁשּמתּפללין, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאחר
ּכאּלּו מתים אּתם 'הרי ּכלֹומר: ׁשם; לא ּומתחּננים אם , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ׁשּגֹוזרין  הּצרֹות מּתעניתי ּתענית ּובכל מּדרכיכם'. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתׁשּובּו
מקֹום. ּבכל נעילה ּתפּלת מתּפללין הּצּבּור, ְְְְְִִִִִַַַַָָָעל

.ËÈויפסקּו יֹורדים, יהיּו מתי עד - ּגׁשמים להם ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָירדּו
החרבה הארץ ּבעמק מּׁשּירדּו הּתענית? [שאינה הּצּבּור ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּובעבּודהמעובדת] טפחים, ּובּבינֹונית מעובדת]טפח, -]- ְֲִִִֵֶַַַַָ
ׁשלׁש ּבעמקּה ׁשּירדּו טפחים.עד ה ְְְְְִֵֶַָָָָֹ

ה'תשע"ג  תשרי ד' חמישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ׁשם‡. מּפני [במציאות]יׁש ּבהן מתעּנים יׂשראל ׁשּכל ימים, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּדרכי  ולפּתח הּלבבֹות לעֹורר ּכדי - ּבהם ׁשארעּו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּצרֹות
ּומעׂשה  הרעים, למעׂשינּו זּכרֹון זה ויהיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּתׁשּובה.
אֹותן  ולנּו להם ׁשּגרם עד - עּתה ּכמעׂשינּו ׁשהיה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאבֹותינּו
ׁשּנאמר: להיטיב, נׁשּוב אּלּו, ּדברים ׁשּבזכרֹון ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּצרֹות;

אבֹותם". עֹון ואת עֹונם את ְְְֲֲֲִֶֶַָָ"והתוּדּו
ּבן ·. ּגדליה נהרג ׁשּבֹו - ּבתׁשרי ׁשלׁשה יֹום הן: ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּלּו

ּגלּותם  להתם וסּבב הּנׁשארת, יׂשראל ּגחלת ונכּבת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחיקם,
כשנהרג] גלו ּבבל [- מל סמ ׁשּבֹו - ּבטבת ועׂשירי ;ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּובמצֹוק; ּבמצֹור והביאּה ירּוׁשלים, על הרׁשע ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָָנבּוכדנאּצר
נׁשּתּברּו - ּבֹו ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבתּמּוז, עׂשר ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָוׁשבעה
ירּוׁשלים  והבקעה ראׁשֹון, מּבית הּתמיד ּובטל ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּלּוחֹות,

ספר הרׁשע אּפֹוסטֹומֹוס וׂשרף ׁשני, והעמיד ּבחרּבן ּתֹורה, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּבהיכל. ֵֶֶַָצלם

ּבֹו‚. ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבאב, יׂשראל ותׁשעה על נגזר - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
ּובּׁשנּיה; ּבראׁשֹונה, הּבית וחרב לארץ; יּכנסּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבּמדּבר

ּתֹור ּובית ּגדֹולה עיר ביתר]ונלּכדה ּבּה[- והיּו ׁשמּה, היה ְְְְְְִִֵָָָָָָָ
ּגדֹול מל להם והיה מּיׂשראל, ּורבבֹות כוזיבא]אלפים ,[בן ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

ונפל  הּמׁשיח, הּמל ׁשהּוא החכמים ּוגדֹולי יׂשראל ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָודּמּו
חרּבן  ּכמֹו ּגדֹולה צרה והיתה ּכּלם, ונהרגּו ּגֹוים ְְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָֻֻּביד
טֹורנֹוסרֹופֹוס  חרׁש לפרענּות, הּמּוכן ּבּיֹום ּובֹו ְְְְְִַַַַָָָָֻהּמקּדׁש;
- "צּיֹון לקּים סביביו, ואת ההיכל את אדֹום מּמלכי ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרׁשע

תחרׁש". ֵֵֶָָׂשדה
ּבּקּבלה:„. מפרׁשין הן הרי - האּלּו הּצֹומֹות ימי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹוארּבעת

העׂשירי" וצֹום הּׁשביעי וצֹום החמיׁשי וצֹום הרביעי ."צֹום ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָ
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה זה - הרביעי ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹצֹום
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבאב, ּתׁשעה זה - החמיׁשי וצֹום ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹהרביעי;
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתׁשרי, ׁשלׁשה זה - הּׁשביעי וצֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהחמיׁשי;
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבטבת, עׂשרה זה - העׂשירי וצֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשביעי;

ֲִִָהעׂשירי.
להתעּנֹות ‰. אּלּו, ּבזמּנים יׂשראל ּכל עׂשר ונהגּו ּבׁשלׁשה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֹ

"ּדברי  ׁשּנאמר: המן, ּבימי ׁשּנתעּנּו לּתענית זכר ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבאדר,
להיֹות הּצמֹות  ּבאדר עׂשר ׁשלׁשה חל ואם וזעקתם". ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָֹֹ

אבל  עׂשר. אחד ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ּומתעּנין מקּדימין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת,
אֹותֹו ּדֹוחין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּצֹומֹות ימי מארּבעה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחד
ׁשּבת. ּבערב מתעּנין ׁשּבת, ּבערב להיֹות חל הּׁשּבת; ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלאחר
ּתפּלת  מתּפללין ולא מתריעין אין האּלּו, הּצֹומֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹּובכל
מׁשה". ּב"ויחל ּומנחה ׁשחרית ּבּתֹורה קֹורין אבל ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹנעילה;

ּבאב. מּתׁשעה חּוץ ּבּלילה, וׁשֹותין אֹוכלים ְְְְְְִִִִַַָָָָֻּובכּלן
.Âוׁשּבת ּבׂשמחה. ממעטין אב, ׁשחל [שבוע]מּׁשּיּכנס ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּכלי  וללּבׁש ּולכּבס לסּפר אסּור ּבתֹוכּה, להיֹות ּבאב ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּתׁשעה
לכּבס  ואפּלּו הּתענית; ׁשּיעבר עד ּפׁשּתן, ּכלי אפּלּו ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹמגהץ,
ׁשּלא  יׂשראל, נהגּו ּוכבר אסּור. הּתענית, לאחר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּולהּניח
ׁשּיעבר  עד לּמרחץ, יּכנסּו ולא זֹו, ּבׁשּבת ּבׂשר ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלאכל
החדׁש מראׁש הּׁשחיטה לבּטל ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּתענית;

הּתענית. ֲִַַַעד
.Ê אּלא אֹוכלין ואין ּדבר, לכל ּכיֹומֹו לילֹו - ּבאב ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָּתׁשעה

הּכּפּורים  ּכיֹום אסּור ׁשּלֹו, הּׁשמׁשֹות ּובין יֹום; ולא מּבעֹוד . ְְְְִִִֵֶַַָָֹ
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.·È,הּדגה מּמעי יֹונה את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבחמיׁשית
ּברּו הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָהּוא

צרה' ּבעת העֹונה ה', .אּתה ְֵֶַָָָָ
.‚Èּבנֹו ּוׁשלמה ּדוד את ׁשענה 'מי - חֹותם הּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבּׁשּׁשית

הּזה; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָּבירּוׁשלים,
'אמן' עֹונין העם וכל הארץ'. על המרחם ה', אּתה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּברּו

הּברכֹות  ּכל אחר ׁשעֹונין ּכדר ּוברכה, ּברכה ּכל .אחר ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
.„È;הּסדר על הּתפּלה וגֹומר וכּו', ונרפא' ה' 'רפאנּו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָואֹומר

מקֹום  ּבכל עֹוׂשין הּזה וכּסדר ּבחצֹוצרֹות. .ותֹוקעין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
.ÂËהיּו ּבירּוׁשלים, הּזה הּסדר על מתּפללין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכׁשהיּו

ּכּסדר  ּומתּפללין הּמזרח, ׁשער ּכנגד הּבית ּבהר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָמתּכּנסין
אברהם',הּזה  את ׁשענה 'מי לֹומר צּבּור ׁשליח ּוכׁשּמּגיע , ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

מן  יׂשראל אלהי אלהינּו, אלהים ה' אּתה ּברּו' ְֱֱֱִִִֵֵֵֵַָָָֹֹֹאֹומר:
עֹונין  והן יׂשראל'. ּגֹואל ה', אּתה ּברּו העֹולם; ועד ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָהעֹולם
הּכנסת  וחּזן ועד'; לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָאחריו:

הכנסת] בית ּתקעּו'![שמש הּכהנים, 'ּתקעּו לּתֹוקעים: ְְְֲִִִִֵַַֹאֹומר
הּמֹורּיה, ּבהר אברהם את ׁשענה 'מי ואֹומר: הּמתּפּלל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוחֹוזר
ּכ ואחר הּזה'; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָהּוא

ותֹוקעין. ּומריעין הּכהנים, ְְְְֲִִִִִַֹּתֹוקעין
.ÊËהּׁשׁש מן ראׁשֹונה ׁשהיא לזֹו, הּׁשנּיה ּבּברכה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

אלהי  אלהים, ה' אּתה ּברּו' ּבּה: חֹותם אֹותן, ֱֱִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשּמֹוסיף
זֹוכר  ה', אּתה ּברּו העֹולם; ועד העֹולם מן ְְִִֵֵַַָָָָָָָיׂשראל

לע  מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' עֹונין: והן ֹולם הּנׁשּכחֹות'. ְְְְְִִֵֵַַָָָ
הריעּו'. אהרן, ּבני 'הריעּו להם: אֹומר הּכנסת וחּזן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹועד';
על  ואבֹותינּו מׁשה את ׁשענה 'מי ואֹומר: צּבּור ׁשליח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוחֹוזר
הּזה'; ּבּיֹום צעקתכם קֹול ויׁשמע אתכם יענה הּוא סּוף, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַים

ּומריעין  ותֹוקעין מריעין, ּכ .ואחר ְְְְְִִִִִַַָ
.ÊÈ ּובאחת 'ּתקעּו', אֹומר ּבאחת ּוברכה, ּברכה ּכל על ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָוכן

ונמצאּו הּברכֹות; ׁשבע ּכל ׁשּיגמר עד - 'הריעּו' ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומר
מריעין  ּופעם ותֹוקעין, ּומריעין ּתֹוקעין ּפעם ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַֹהּכהנים
אּלא  זה, סדר עֹוׂשין ואין ּפעמים. ׁשבע - ּומריעין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָותֹוקעין
ּתֹוקעין  ׁשם, ּומריעין ּתֹוקעין ּוכׁשהן ּבלבד. הּבית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּבהר

ּובּׁשֹופר  ׁשאמרנּו.ּבחצֹוצרֹות ּכמֹו , ְְְֲֶַַַָָ
.ÁÈ- ׁשם אֹותם ׁשּגֹוזרין מקֹום ּכל - האּלּו ּתענּיֹות ְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשבע

ּובֹוכין  הּקברֹות, לבית העם ּכל יֹוצאים ׁשּמתּפללין, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאחר
ּכאּלּו מתים אּתם 'הרי ּכלֹומר: ׁשם; לא ּומתחּננים אם , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ׁשּגֹוזרין  הּצרֹות מּתעניתי ּתענית ּובכל מּדרכיכם'. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתׁשּובּו
מקֹום. ּבכל נעילה ּתפּלת מתּפללין הּצּבּור, ְְְְְִִִִִַַַַָָָעל

.ËÈויפסקּו יֹורדים, יהיּו מתי עד - ּגׁשמים להם ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָירדּו
החרבה הארץ ּבעמק מּׁשּירדּו הּתענית? [שאינה הּצּבּור ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּובעבּודהמעובדת] טפחים, ּובּבינֹונית מעובדת]טפח, -]- ְֲִִִֵֶַַַַָ
ׁשלׁש ּבעמקּה ׁשּירדּו טפחים.עד ה ְְְְְִֵֶַָָָָֹ

ה'תשע"ג  תשרי ד' חמישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ׁשם‡. מּפני [במציאות]יׁש ּבהן מתעּנים יׂשראל ׁשּכל ימים, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּדרכי  ולפּתח הּלבבֹות לעֹורר ּכדי - ּבהם ׁשארעּו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּצרֹות
ּומעׂשה  הרעים, למעׂשינּו זּכרֹון זה ויהיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּתׁשּובה.
אֹותן  ולנּו להם ׁשּגרם עד - עּתה ּכמעׂשינּו ׁשהיה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאבֹותינּו
ׁשּנאמר: להיטיב, נׁשּוב אּלּו, ּדברים ׁשּבזכרֹון ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּצרֹות;

אבֹותם". עֹון ואת עֹונם את ְְְֲֲֲִֶֶַָָ"והתוּדּו
ּבן ·. ּגדליה נהרג ׁשּבֹו - ּבתׁשרי ׁשלׁשה יֹום הן: ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּלּו

ּגלּותם  להתם וסּבב הּנׁשארת, יׂשראל ּגחלת ונכּבת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחיקם,
כשנהרג] גלו ּבבל [- מל סמ ׁשּבֹו - ּבטבת ועׂשירי ;ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּובמצֹוק; ּבמצֹור והביאּה ירּוׁשלים, על הרׁשע ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָָנבּוכדנאּצר
נׁשּתּברּו - ּבֹו ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבתּמּוז, עׂשר ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָוׁשבעה
ירּוׁשלים  והבקעה ראׁשֹון, מּבית הּתמיד ּובטל ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּלּוחֹות,

ספר הרׁשע אּפֹוסטֹומֹוס וׂשרף ׁשני, והעמיד ּבחרּבן ּתֹורה, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּבהיכל. ֵֶֶַָצלם

ּבֹו‚. ארעּו ּדברים חמּׁשה ּבאב, יׂשראל ותׁשעה על נגזר - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
ּובּׁשנּיה; ּבראׁשֹונה, הּבית וחרב לארץ; יּכנסּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבּמדּבר

ּתֹור ּובית ּגדֹולה עיר ביתר]ונלּכדה ּבּה[- והיּו ׁשמּה, היה ְְְְְְִִֵָָָָָָָ
ּגדֹול מל להם והיה מּיׂשראל, ּורבבֹות כוזיבא]אלפים ,[בן ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

ונפל  הּמׁשיח, הּמל ׁשהּוא החכמים ּוגדֹולי יׂשראל ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָודּמּו
חרּבן  ּכמֹו ּגדֹולה צרה והיתה ּכּלם, ונהרגּו ּגֹוים ְְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָֻֻּביד
טֹורנֹוסרֹופֹוס  חרׁש לפרענּות, הּמּוכן ּבּיֹום ּובֹו ְְְְְִַַַַָָָָֻהּמקּדׁש;
- "צּיֹון לקּים סביביו, ואת ההיכל את אדֹום מּמלכי ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרׁשע

תחרׁש". ֵֵֶָָׂשדה
ּבּקּבלה:„. מפרׁשין הן הרי - האּלּו הּצֹומֹות ימי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹוארּבעת

העׂשירי" וצֹום הּׁשביעי וצֹום החמיׁשי וצֹום הרביעי ."צֹום ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָ
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה זה - הרביעי ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹצֹום
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבאב, ּתׁשעה זה - החמיׁשי וצֹום ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹהרביעי;
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבתׁשרי, ׁשלׁשה זה - הּׁשביעי וצֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהחמיׁשי;
ּבחדׁש ׁשהּוא ּבטבת, עׂשרה זה - העׂשירי וצֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשביעי;

ֲִִָהעׂשירי.
להתעּנֹות ‰. אּלּו, ּבזמּנים יׂשראל ּכל עׂשר ונהגּו ּבׁשלׁשה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֹ

"ּדברי  ׁשּנאמר: המן, ּבימי ׁשּנתעּנּו לּתענית זכר ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבאדר,
להיֹות הּצמֹות  ּבאדר עׂשר ׁשלׁשה חל ואם וזעקתם". ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָֹֹ

אבל  עׂשר. אחד ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ּומתעּנין מקּדימין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת,
אֹותֹו ּדֹוחין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּצֹומֹות ימי מארּבעה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחד
ׁשּבת. ּבערב מתעּנין ׁשּבת, ּבערב להיֹות חל הּׁשּבת; ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלאחר
ּתפּלת  מתּפללין ולא מתריעין אין האּלּו, הּצֹומֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹּובכל
מׁשה". ּב"ויחל ּומנחה ׁשחרית ּבּתֹורה קֹורין אבל ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹנעילה;

ּבאב. מּתׁשעה חּוץ ּבּלילה, וׁשֹותין אֹוכלים ְְְְְְִִִִַַָָָָֻּובכּלן
.Âוׁשּבת ּבׂשמחה. ממעטין אב, ׁשחל [שבוע]מּׁשּיּכנס ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּכלי  וללּבׁש ּולכּבס לסּפר אסּור ּבתֹוכּה, להיֹות ּבאב ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּתׁשעה
לכּבס  ואפּלּו הּתענית; ׁשּיעבר עד ּפׁשּתן, ּכלי אפּלּו ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹמגהץ,
ׁשּלא  יׂשראל, נהגּו ּוכבר אסּור. הּתענית, לאחר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּולהּניח
ׁשּיעבר  עד לּמרחץ, יּכנסּו ולא זֹו, ּבׁשּבת ּבׂשר ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלאכל
החדׁש מראׁש הּׁשחיטה לבּטל ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּתענית;

הּתענית. ֲִַַַעד
.Ê אּלא אֹוכלין ואין ּדבר, לכל ּכיֹומֹו לילֹו - ּבאב ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָּתׁשעה

הּכּפּורים  ּכיֹום אסּור ׁשּלֹו, הּׁשמׁשֹות ּובין יֹום; ולא מּבעֹוד . ְְְְִִִֵֶַַָָֹ
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יין יׁשּתה ולא ּבׂשר אבל [ישן]יאכל ּבּה; הּמפסיק ּבּסעּודה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹֹ
ואֹוכל  ּפחֹות, אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מּגּתֹו יין הּוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשֹותה
ׁשני  יאכל ולא יתר. אֹו ימים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש מליח ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּבׂשר

ְִִַּתבׁשילין.
.Á אחר ּבאב ּתׁשעה ערב ׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

מפסיק  ׁשהּוא ּפי  על אף - חצֹות קדם סעד אם אבל ְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָֹחצֹות;
ּׁשּירצה  מה ּכל אֹוכל להיֹות ּבּה, ׁשחל ּבאב ּתׁשעה וערב . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

אפּלּו ׁשלחנֹו על ּומעלה צרּכֹו, ּכל וׁשֹותה אֹוכל - ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻּבׁשּבת
ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל עצמֹו ּבאב ּתׁשעה וכן ׁשלמה; ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹּכסעּודת

ּכלּום. מחּסר ְְֵֵַאינֹו
.Ë.מּדי יֹותר לסּבל יכֹולין ׁשאינן העם, ּכל מּדת היא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹזֹו

ּבאב  ּתׁשעה ערב - מּדתן היתה ּכ הראׁשֹונים, חסידים ְְְֲֲִִִִִִֶֶָָָָָָָָָאבל
ּבמים  וׁשֹורּה ּבמלח, חרבה ּפת לבּדֹו לאדם לֹו מביאים ,היּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשל  קיתֹון עליה וׁשֹותה ואֹוכלּה; לכירים ּתּנּור ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָויֹוׁשב
וכזה  לפניו. מּטל ׁשּמתֹו ּכמי ּובכּיה, ּובׁשּממֹון ּבדאגה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻמים
אכלנּו לא ּומּימינּו מּזה; קרֹוב אֹו לעׂשֹות, לחכמים ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹראּוי

עדׁשים  ׁשל אפּלּו ּתבׁשיל, ּבאב ּתׁשעה ּכן ערב אם אּלא , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבׁשּבת. ְַָָָהיה

.Èּומׁשלימֹות מתעּנֹות ּומניקֹות, הצום]עּברֹות סיום עד -] ְְְִִִַַָֻ
ואפּלּו ּבצֹונן, ּבין ּבחּמין ּבין ּברחיצה ואסּור ּבאב. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּבתׁשעה
ּובנעילת  ּתענּוג, ׁשל ּבסיכה ואסּור ּבּמים; אצּבעֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָלהֹוׁשיט
ׁשּנהגּו ּומקֹום הּכּפּורים. ּכיֹום - הּמּטה ּובתׁשמיׁש ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָהּסנּדל,
לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום עֹוׂשין; מלאכה, ּבֹו ְֲֲֲִֶֶַַָָָָֹלעׂשֹות
ואמרּו ּבֹו. ּבטלין חכמים ּתלמידי מקֹום, ּובכל עֹוׂשין. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָאינן
ּברכה. סימן רֹואה אינֹו מלאכה, ּבֹו העֹוׂשה ׁשּכל ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָחכמים,

.‡È ּבאב ּבתׁשעה ׁשלֹום לזה זה נֹותנין אין חכמים ,ּתלמידי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּדוים יֹוׁשבין נתן [מצטערים]אּלא ואם ּכאבלים; נאנחים, ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ראׁש. וכבד רפה ּבׂשפה לֹו מחזירים ׁשלֹום, הארץ עם ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹלהם
אֹו ּבּנביאים אֹו ּבּתֹורה ּבאב ּבתׁשעה לקרֹות ְְְְְְִִִִַַָָָָואסּור
ואינֹו ּובהּגדֹות; ּובּתלמּוד ּובהלכֹות ּובּמׁשנה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָּבּכתּובים,
ׁשּבירמיה. הרעים ּובּדברים ּובקינֹות, ּבאּיֹוב, אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָקֹורא
ׁשּלא  נֹוהגין חכמים ּומקצת ּבֹו. ּבטלין רּבן ּבית ׁשל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹותינֹוקֹות

ּבראׁש. ּתפּלין ּבֹו ְְִִִַָָֹלהניח
.·È חכמי ּתּקנּו הּמקּדׁש, ּבית הּדֹור,מּׁשחרב ּבאֹותֹו ׁשהיּו ם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּומכּיר מסּיד ּבנין לעֹולם ּבֹונין ציורים]ׁשאין ּכבנין [מצוייר ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֻֻ
אּמה  מקֹום ּומׁשּיר ּבסיד, וסד ּבטיט, ּביתֹו טח אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהּמלכים,
מסּידת  חצר והּלֹוקח סיד. ּבלא הּפתח ּכנגד אּמה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻעל

ּכחזקתּה היא הרי גוי]ּומכּירת, אֹותֹו[שעשאה מחּיבים ואין , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻ
הּכתלים. ְְִִַָֹלקלף

.‚È,לאֹורחים סעּודה לעׂשֹות ׁשלחן ׁשהעֹור התקינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֻוכן
הּקערֹות  מן קערה ּבלא ּפנּוי מקֹום ּומּניח מעט, מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמחּסר
הּכסף  ּתכׁשיטיה עֹוׂשה ּוכׁשהאּׁשה ׁשם. לתת ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהראּויֹות
ׁשּלא  ּכדי ּבהן, ׁשּנֹוהגת הּתכׁשיט מּמיני מין מׁשּירת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּזהב,
ונֹותן  מקלה אפר לֹוקח נֹוׂשא, ּוכׁשהחתן ׁשלם. ּתכׁשיט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָיהיה
לזּכר  ּכדי הּדברים, אּלּו וכל הּתפּלין. הנחת מקֹום ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֹּבראׁשֹו

ימיני.ירּוׁשלים  ּתׁשּכח ירּוׁשלים, ,אׁשּכח "אם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

את  אעלה לא אם אזּכרכי, לא אם לחּכי, לׁשֹוני ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַֹֹּתדּבק
ׂשמחתי". ראׁש על ְְִִִַַָָֹירּוׁשלים

.„È זמר מיני וכל ּכּלם; ׁשיר, ּבכלי לנּגן ׁשּלא ּגזרּו וכל וכן , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
לׁשמען, ואסּור ּבהן, לׂשמח אסּור - ׁשיר ׁשל קֹול ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמׁשמיעי
ׁשּנאמר: אסּורה, - הּיין על ּבּפה ׁשירה ואפּלּו החרּבן. ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻמּפני
ּדברי  לֹומר יׂשראל, ּכל נהגּו ּוכבר יין"; יׁשּתּו לא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹ"ּבּׁשיר,
הּיין. על ּבהן וכּיֹוצא לאל הֹודאֹות ׁשל ׁשיר אֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּתׁשּבחֹות

.ÂËעטרֹות על ּגזרּו ּכ כתר]ואחר מין ּכלל[- חוק חתנים -] ְְְְֲִַַַַָָָָ
ּכלילותקנה] ׁשּום ּבראׁשֹו החתן יּניח ׁשּלא כתר]: -], ְְִִֶֶַַָָֹֹ

על  ּגזרּו וכן העטרה". והרים הּמצנפת, "הסיר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ּגדיל ׁשל אבל זהב; אֹו ּכסף היּו אם ּכּלֹות, נחושת]עטרֹות -], ְְֲִִֶֶֶַַָָָָ

לּכּלה. ֶֶַַָֻמּתרת
.ÊËהיּו קדׁש "ערי אֹומר: - ּבחרּבנן יהּודה ערי ׁשראה ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָָֻמי

קדׁשנּומדּבר" "ּבית אֹומר: - ּבחרּבנּה ירּוׁשלים ראה וקֹורע. , ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻ
הּצֹופים; מן לקרע? חּיב ּומהיכן וקֹורע. וגֹו'", ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹותפארּתנּו
ּתחּלה, ּבּמקּדׁש ּפגע ואם אחר. קרע קֹורע לּמקּדׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּוכׁשּיּגיע
על  ּומֹוסיף הּמקּדׁש, על קֹורע - הּמדּבר מּדר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכׁשּיבֹוא

ְִַָירּוׁשלים.
.ÊÈ מעּמד ּבידֹו קֹורע ּכּלן, האּלּו הּקרעים ּכל ּכל וקֹורע ; ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָֻֻ

מאחה ואינֹו לּבֹו. את ׁשּיגּלה עד ׁשעליו, קרעים [תופר]ּכסּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ללקטן למללן לׁשללן הּוא רּׁשאי אבל לעֹולם, תפירות אּלּו -] ְְְְְְְֲֵַַָָָָָָָָ

סּלמֹותחלשות] ּכמין ישרה]ּולתפרן שאינה תפירה -]. ְְְִָָָֻ
.ÁÈ ׁשלׁשים ּתֹו אם - ּובא הֹול לירּוׁשלים, ּובא הֹול ְִִִִֵֵַָָָָָֹהיה

חֹוזר  יֹום, ׁשלׁשים לאחר ואם אחר; קרע קֹורע אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַֹיֹום,
.וקֹורע  ְֵַ

.ËÈ הּמׁשיח לימֹות לּבטל עתידים האּלּו, הּצֹומֹות ולא ּכל ; ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ׂשׂשֹון  וימי טֹובים ימים להיֹות עתידים ׁשהם אּלא ְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָעֹוד,
וצֹום  הרביעי צֹום צבאֹות, ה' אמר "ּכה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹוׂשמחה,
יהּודה  לבית יהיה העׂשירי וצֹום הּׁשביעי וצֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָהחמיׁשי
אהבּו". והּׁשלֹום והאמת טֹובים; ּולמעדים ּולׂשמחה, ְְְְְְֱֱֲִִִֶַָָָָָֹלׂשׂשֹון

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  תשרי ה' שישי יום

dMpge dNbn zFkld¦§§¦¨©£ª¨
מן  ואינן סֹופרים, מּדברי עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵָָָיׁש

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָהּמנין.

א  ּפרק
הלכות מגילה וחנוכה 

¤¤
סֹופרים;‡. מּדברי עׂשה מצות ּבזמּנּה, הּמגּלה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָקריאת

נביאים  ּתּקנת ׁשהיא ידּועים, חּיבים והּדברים והּכל . ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹ
מׁשחררין; ועבדים וגרים, ונׁשים, אנׁשים, - ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָָָֻּבקריאתּה
ּבעבֹודתם, ּכהנים ואפּלּו לקרֹותּה. הּקטּנים את ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֹּומחּנכין
מבּטלים  וכן מגּלה; מקרא לׁשמע ּובאין עבֹודתם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹמבּטלין
ׁשל  מצוֹות לׁשאר וחמר קל - מגּלה למקרא ּתֹורה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּתלמּוד
ׁשּנדחה  ּדבר ל ואין מגּלה. מקרא מּפני נדחין ׁשּכּלן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻּתֹורה,
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ׁשהּפֹוגע  קֹוברין; לֹו ׁשאין מּמת חּוץ מּפניו, מגּלה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמקרא
קֹורא. ּכ ואחר ּתחּלה, קֹוברֹו - ְְְִֵַַָָּבֹו

ידי ·. יצא - הּקֹורא מן הּׁשֹומע ואחד הּקֹורא, ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
לפיכ,;חֹובתֹו ּבקריאתּה. חּיב ׁשהּוא מּמי ׁשּיׁשמע והּוא, ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ

יצא. לא מּמּנּו הּׁשֹומע - ׁשֹוטה אֹו קטן הּקֹורא היה ִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאם
ּכּלּה‚. את לקרֹות ּובּיֹום;מצוה ּבּלילה, לקרֹותּה ּומצוה . ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ

לקריאת  ּכׁשר הּיֹום וכל הּלילה, לקריאת ּכׁשר הּלילה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָוכל
אלהינּוהּיֹום  ה' אּתה ּברּו' ּבּלילה: קריאתּה קדם ּומבר . ְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

מקרא  על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָמל
נּסים  ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמגּלה';
אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּזה'; ּבּזמן ההם ּבּימים ְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלאבֹותינּו
ּובּיֹום, הּזה'. לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָמל
אחריה, לבר ׁשּנהגּו ּומקֹום 'ׁשהחינּו'. ּומבר חֹוזר ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאינֹו
את  הרב האל העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמבר
לנּו והּנפרע נקמתנּו את והּנֹוקם ּדיננּו, את והּדן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָריבנּו
ה', אּתה ּברּו נפׁשנּו; אֹויבי לכל ּגמּול והמׁשּלם ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָמּצרינּו,

הּמֹוׁשיע'. האל צריהם, מּכל יׂשראל לעּמֹו הּנפרע ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהאל
לּה„. ּתּקנּו הרּבה זמּנים קריאתּה? זמן הּוא ,איזה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

מדינה "ּבזמּניהם";ׁשּנאמר: ּכל קריאתּה: זמּני הם ואּלּו ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבין  ּבארץ ּבין נּון, ּבן יהֹוׁשע מימי חֹומה מּקפת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻׁשהיתה
קֹורין  חֹומה, עכׁשו לּה ׁשאין ּפי על אף - לארץ ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבחּוצה
וכל  .'ּכר' הּנקראת היא זֹו, ּומדינה לאדר; עׂשר ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָּבחמּׁשה
ּפי  על אף יהֹוׁשע, ּבימֹות חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמדינה
ּומדינה  עׂשר; ּבארּבעה קֹוראין - עּתה חֹומה מּקפת ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיא

'עיר'. הּנקראת היא ְִִִֵַזֹו,
ּבימי ‰. חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ּפי על אף - הּבירה ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּוׁשן

הּנס  היה ׁשּבּה עׂשר; ּבחמּׁשה קֹוראין נּון, ּבן ,יהֹוׁשע ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻ
ּבימי  הּדבר ּתלּו ולּמה ּבֹו". עׂשר ּבחמּׁשה "ונֹוח ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
חרבה  ׁשהיתה יׂשראל לארץ ּכבֹוד לחלק ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻיהֹוׁשע?
ּכאּלּו ויחׁשבּו ׁשּוׁשן, ּכבני קֹוראין ׁשּיהיּו ּכדי הּזמן, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּבאֹותֹו
והיּו הֹואיל חרבין, עּתה ׁשהם ּפי על אף מּקפין, ּכרּכין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהם

זה. ּבנס יׂשראל לארץ זּכרֹון ויהיה יהֹוׁשע; ּבימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻמּקפין
.Â ּבׁשני אּלא ּכנסּיֹות ּבבּתי מתקּבצים ׁשאינם הּכפרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבני

הּכניסה  ּביֹום וקֹוראים מקּדימין ׁשּיהיּו להם ּתּקנּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָּובחמיׁשי,
בו] שמתכנסים יום להיֹות [- עׂשר ארּבעה חל אם ּכיצד? .ְְִִֵַַָָָָָ

ּביֹום  להיֹות חל ואם ּבּיֹום; ּבֹו קֹוראין ּבחמיׁשי, אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵַַָּבׁשני
אֹו ּבׁשני וקֹוראין מקּדימין וחמיׁשי, מּׁשני חּוץ ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַאחר

עׂשר. לארּבעה הּסמּו ְְֲִִַַַָָָָָּבחמיׁשי
.Ê מקּדימין - ּבּׁשּבת ּבאחד להיֹות עׂשר ארּבעה חל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכיצד?

ּבׁשליׁשי  להיֹות חל עׂשר; אחד יֹום ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָוקֹוראין
ּברביעי  להיֹות חל עׂשר; ׁשלׁשה יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין -ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

עׂשר  ׁשנים יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין ׁשּמקּדימין - אּלּו וכל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּבפחֹות  אֹותּה ק ֹוראין אין עׂשר, ארּבעה קדם ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹוקֹוראין

ֲֵָָמעׂשרה.
.Á נכנסיןּכפ ׁשאין אין [מתכנסים]ר ּובחמיׁשי, ּבׁשני ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ

עׂשרה  ּבּה ׁשאין עיר וכל עׂשר. ּבארּבעה אּלא אֹותּה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָקֹוראין

ּככפר, היא הרי - צּבּור לצרכי הּכנסת ּבבית קבּועין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבטלנין
ּבני  עׂשרה ּבעיר אין ואם הּכניסה; ּביֹום וקֹוראין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָּומקּדימין

קלקלתֹו ּתּקנתֹו היא אדם, המצומצמת האנשים כמות -] ְַַָָָָָָ
בי"ד] לקרוא ואין הגורמת ּגדֹולה, עיר ּכאנׁשי הם והרי ,ְְְְֲִֵֵֵֵַַָ

עׂשר. ּבארּבעה אּלא ְְְִֶַָָָָָקֹוראין
.Ë?הּכניסה ּביֹום וקֹוראין ׁשּמקּדימין אמּורים, ּדברים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָּבּמה

אין  - הּזה ּבּזמן אבל מלכּות. ליׂשראל להם ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבזמן
ויֹום  עׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנּה, אּלא אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָקֹוראין
ּבארּבעה  קֹוראין עירֹות, ּובני ּכפרים ּבני עׂשר: ְְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָחמּׁשה

עׂשר  ּבחמּׁשה קֹוראין ּכרּכין, ּובני .עׂשר; ְְְֲִִִֵַַָָָָָ
.Èלכר ׁשהל עיר המוקפת]ּבן לעיר [עיר ׁשהל ּכר ּובן , ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ולא  ונתעּכב קריאה ּבזמן למקֹומֹו לחזר ּדעּתֹו היתה אם -ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹ
לאחר  אּלא לחזר ּבדעּתֹו היה לא ואם ּכמקֹומֹו; קֹורא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹחזר,
וכל  ,ּוכר ׁשם. ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי עם קֹורא הּקריאה, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָזמן
על  יתר ּביניהם אין אם - עּמֹו הּנראה וכל לֹו, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּסמּו

,ּככר זה הרי - אּמה עׂשר.אלּפים ּבחמּׁשה וקֹוראין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ
.‡È חֹומה מּקפת היתה אם ידּוע ואין ספק, ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻעיר

ּבׁשני  קֹוראין - הּקפה ּכן אחר אֹו נּון, ּבן יהֹוׁשע ְְְְִִִִֵֵַַַָֻֻּבימֹות
ּובליליהן; עׂשר, וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּימים,
זמן  והּוא הֹואיל ּבלבד, עׂשר ּבארּבעה קריאתּה על ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָּומברכין

העֹולם. לרב ְְִָָָָֹקריאתּה
.·È את ּדין ּבית עּברּו ּכ ואחר ּבאדר, הּמגּלה את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָקראּו

ּבזמּנּה הּׁשני, ּבאדר אֹותּה וקֹוראין חֹוזרין - .הּׁשנה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
.‚È יּטלּנה ׁשּמא ּגזרה, - ּבׁשּבת הּמגּלה את קֹוראין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין

ארּבע  ויעבירּנה לקרֹותּה, ּבקי ׁשהּוא מי אצל ויל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבידֹו,
הּכל  ואין ּבקריאתּה, חּיבים ׁשהּכל הרּבים; ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹאּמֹות

ּבקריאתּה ּבׁשּבת,ּבקיאין קריאתּה זמן חל אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָ
ודֹורׁשין  וׁשֹואלין הּׁשּבת; קדם אֹותּה וקֹוראין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמקּדימין

ּפּורים. ׁשהּוא להזּכיר ּכדי ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפּורים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָּבהלכֹות
.„È ּבני - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכיצד?

מ  קֹוראים עירֹות ּכרּכים ּובני ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין קּדימין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
ּבּׁשּבת  ּבאחד -ּבזמּנם ּבׁשּבת להיֹות עׂשר חמּׁשה יֹום חל . ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָ

ארּבעה  יֹום ׁשהּוא ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין מקּדימין ּכרּכים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבני
ונמצאּו זמּנם, ׁשהּוא ּבּיֹום, ּבֹו קֹוראין עירֹות ּובני ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָעׂשר;

עׂשר. ּבארּבעה קֹוראין ְְְִַַָָָָֹהּכל

ה'תשע"ג  תשרי ו' קודש שבת יום

ב  ¤¤ּפרק
למפרע‡. הּמגּלה את אחרונים הּקֹורא פסוקים [הקדים ְְְִֵֵֶַַַַָ

ּפסּוק לראשונים] וקרא אחד, ּפסּוק וׁשכח קרא יצא. לא ,ְְֶַָָָָָָָָָָֹ
ׁשליׁשי  ּפסּוק וקרא וחזר ׁשּׁשכח, ּפסּוק וקרא וחזר לֹו, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני
ּכיצד  אּלא למפרע; אחד ּפסּוק ׁשּקרא מּפני יצא, לא -ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּסדר. על וקֹורא ׁשּׁשכח, ׁשני מּפסּוק מתחיל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעֹוׂשה?
חציּה·. 'אקרא יאמר: לא - חציּה ׁשּקראּו צּבּור ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹמצא

ׁשּזה  ראׁשֹון'; חציּה ואקרא ואחזר הּצּבּור, עם ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹהאחרֹון
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ׁשהּפֹוגע  קֹוברין; לֹו ׁשאין מּמת חּוץ מּפניו, מגּלה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמקרא
קֹורא. ּכ ואחר ּתחּלה, קֹוברֹו - ְְְִֵַַָָּבֹו

ידי ·. יצא - הּקֹורא מן הּׁשֹומע ואחד הּקֹורא, ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
לפיכ,;חֹובתֹו ּבקריאתּה. חּיב ׁשהּוא מּמי ׁשּיׁשמע והּוא, ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ

יצא. לא מּמּנּו הּׁשֹומע - ׁשֹוטה אֹו קטן הּקֹורא היה ִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאם
ּכּלּה‚. את לקרֹות ּובּיֹום;מצוה ּבּלילה, לקרֹותּה ּומצוה . ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ

לקריאת  ּכׁשר הּיֹום וכל הּלילה, לקריאת ּכׁשר הּלילה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָוכל
אלהינּוהּיֹום  ה' אּתה ּברּו' ּבּלילה: קריאתּה קדם ּומבר . ְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

מקרא  על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָמל
נּסים  ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמגּלה';
אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּזה'; ּבּזמן ההם ּבּימים ְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלאבֹותינּו
ּובּיֹום, הּזה'. לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָמל
אחריה, לבר ׁשּנהגּו ּומקֹום 'ׁשהחינּו'. ּומבר חֹוזר ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאינֹו
את  הרב האל העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמבר
לנּו והּנפרע נקמתנּו את והּנֹוקם ּדיננּו, את והּדן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָריבנּו
ה', אּתה ּברּו נפׁשנּו; אֹויבי לכל ּגמּול והמׁשּלם ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָמּצרינּו,

הּמֹוׁשיע'. האל צריהם, מּכל יׂשראל לעּמֹו הּנפרע ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהאל
לּה„. ּתּקנּו הרּבה זמּנים קריאתּה? זמן הּוא ,איזה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

מדינה "ּבזמּניהם";ׁשּנאמר: ּכל קריאתּה: זמּני הם ואּלּו ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבין  ּבארץ ּבין נּון, ּבן יהֹוׁשע מימי חֹומה מּקפת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻׁשהיתה
קֹורין  חֹומה, עכׁשו לּה ׁשאין ּפי על אף - לארץ ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבחּוצה
וכל  .'ּכר' הּנקראת היא זֹו, ּומדינה לאדר; עׂשר ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָּבחמּׁשה
ּפי  על אף יהֹוׁשע, ּבימֹות חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמדינה
ּומדינה  עׂשר; ּבארּבעה קֹוראין - עּתה חֹומה מּקפת ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיא

'עיר'. הּנקראת היא ְִִִֵַזֹו,
ּבימי ‰. חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא ּפי על אף - הּבירה ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּוׁשן

הּנס  היה ׁשּבּה עׂשר; ּבחמּׁשה קֹוראין נּון, ּבן ,יהֹוׁשע ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻ
ּבימי  הּדבר ּתלּו ולּמה ּבֹו". עׂשר ּבחמּׁשה "ונֹוח ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
חרבה  ׁשהיתה יׂשראל לארץ ּכבֹוד לחלק ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻיהֹוׁשע?
ּכאּלּו ויחׁשבּו ׁשּוׁשן, ּכבני קֹוראין ׁשּיהיּו ּכדי הּזמן, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּבאֹותֹו
והיּו הֹואיל חרבין, עּתה ׁשהם ּפי על אף מּקפין, ּכרּכין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהם

זה. ּבנס יׂשראל לארץ זּכרֹון ויהיה יהֹוׁשע; ּבימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻמּקפין
.Â ּבׁשני אּלא ּכנסּיֹות ּבבּתי מתקּבצים ׁשאינם הּכפרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבני

הּכניסה  ּביֹום וקֹוראים מקּדימין ׁשּיהיּו להם ּתּקנּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָּובחמיׁשי,
בו] שמתכנסים יום להיֹות [- עׂשר ארּבעה חל אם ּכיצד? .ְְִִֵַַָָָָָ

ּביֹום  להיֹות חל ואם ּבּיֹום; ּבֹו קֹוראין ּבחמיׁשי, אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵַַָּבׁשני
אֹו ּבׁשני וקֹוראין מקּדימין וחמיׁשי, מּׁשני חּוץ ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַאחר

עׂשר. לארּבעה הּסמּו ְְֲִִַַַָָָָָּבחמיׁשי
.Ê מקּדימין - ּבּׁשּבת ּבאחד להיֹות עׂשר ארּבעה חל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכיצד?

ּבׁשליׁשי  להיֹות חל עׂשר; אחד יֹום ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָוקֹוראין
ּברביעי  להיֹות חל עׂשר; ׁשלׁשה יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין -ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

עׂשר  ׁשנים יֹום ׁשהּוא ּבׁשני, קֹוראין ׁשּמקּדימין - אּלּו וכל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּבפחֹות  אֹותּה ק ֹוראין אין עׂשר, ארּבעה קדם ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹוקֹוראין

ֲֵָָמעׂשרה.
.Á נכנסיןּכפ ׁשאין אין [מתכנסים]ר ּובחמיׁשי, ּבׁשני ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ

עׂשרה  ּבּה ׁשאין עיר וכל עׂשר. ּבארּבעה אּלא אֹותּה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָקֹוראין

ּככפר, היא הרי - צּבּור לצרכי הּכנסת ּבבית קבּועין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבטלנין
ּבני  עׂשרה ּבעיר אין ואם הּכניסה; ּביֹום וקֹוראין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָּומקּדימין

קלקלתֹו ּתּקנתֹו היא אדם, המצומצמת האנשים כמות -] ְַַָָָָָָ
בי"ד] לקרוא ואין הגורמת ּגדֹולה, עיר ּכאנׁשי הם והרי ,ְְְְֲִֵֵֵֵַַָ

עׂשר. ּבארּבעה אּלא ְְְִֶַָָָָָקֹוראין
.Ë?הּכניסה ּביֹום וקֹוראין ׁשּמקּדימין אמּורים, ּדברים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָּבּמה

אין  - הּזה ּבּזמן אבל מלכּות. ליׂשראל להם ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבזמן
ויֹום  עׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנּה, אּלא אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָקֹוראין
ּבארּבעה  קֹוראין עירֹות, ּובני ּכפרים ּבני עׂשר: ְְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָחמּׁשה

עׂשר  ּבחמּׁשה קֹוראין ּכרּכין, ּובני .עׂשר; ְְְֲִִִֵַַָָָָָ
.Èלכר ׁשהל עיר המוקפת]ּבן לעיר [עיר ׁשהל ּכר ּובן , ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ולא  ונתעּכב קריאה ּבזמן למקֹומֹו לחזר ּדעּתֹו היתה אם -ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹ
לאחר  אּלא לחזר ּבדעּתֹו היה לא ואם ּכמקֹומֹו; קֹורא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹחזר,
וכל  ,ּוכר ׁשם. ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי עם קֹורא הּקריאה, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָזמן
על  יתר ּביניהם אין אם - עּמֹו הּנראה וכל לֹו, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּסמּו

,ּככר זה הרי - אּמה עׂשר.אלּפים ּבחמּׁשה וקֹוראין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ
.‡È חֹומה מּקפת היתה אם ידּוע ואין ספק, ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻעיר

ּבׁשני  קֹוראין - הּקפה ּכן אחר אֹו נּון, ּבן יהֹוׁשע ְְְְִִִִֵֵַַַָֻֻּבימֹות
ּובליליהן; עׂשר, וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּימים,
זמן  והּוא הֹואיל ּבלבד, עׂשר ּבארּבעה קריאתּה על ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָּומברכין

העֹולם. לרב ְְִָָָָֹקריאתּה
.·È את ּדין ּבית עּברּו ּכ ואחר ּבאדר, הּמגּלה את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָקראּו

ּבזמּנּה הּׁשני, ּבאדר אֹותּה וקֹוראין חֹוזרין - .הּׁשנה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
.‚È יּטלּנה ׁשּמא ּגזרה, - ּבׁשּבת הּמגּלה את קֹוראין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין

ארּבע  ויעבירּנה לקרֹותּה, ּבקי ׁשהּוא מי אצל ויל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבידֹו,
הּכל  ואין ּבקריאתּה, חּיבים ׁשהּכל הרּבים; ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹאּמֹות

ּבקריאתּה ּבׁשּבת,ּבקיאין קריאתּה זמן חל אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָ
ודֹורׁשין  וׁשֹואלין הּׁשּבת; קדם אֹותּה וקֹוראין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמקּדימין

ּפּורים. ׁשהּוא להזּכיר ּכדי ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפּורים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָּבהלכֹות
.„È ּבני - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכיצד?

מ  קֹוראים עירֹות ּכרּכים ּובני ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין קּדימין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
ּבּׁשּבת  ּבאחד -ּבזמּנם ּבׁשּבת להיֹות עׂשר חמּׁשה יֹום חל . ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָ

ארּבעה  יֹום ׁשהּוא ׁשּבת, ּבערב וקֹוראין מקּדימין ּכרּכים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבני
ונמצאּו זמּנם, ׁשהּוא ּבּיֹום, ּבֹו קֹוראין עירֹות ּובני ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָעׂשר;

עׂשר. ּבארּבעה קֹוראין ְְְִַַָָָָֹהּכל

ה'תשע"ג  תשרי ו' קודש שבת יום

ב  ¤¤ּפרק
למפרע‡. הּמגּלה את אחרונים הּקֹורא פסוקים [הקדים ְְְִֵֵֶַַַַָ

ּפסּוק לראשונים] וקרא אחד, ּפסּוק וׁשכח קרא יצא. לא ,ְְֶַָָָָָָָָָָֹ
ׁשליׁשי  ּפסּוק וקרא וחזר ׁשּׁשכח, ּפסּוק וקרא וחזר לֹו, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני
ּכיצד  אּלא למפרע; אחד ּפסּוק ׁשּקרא מּפני יצא, לא -ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּסדר. על וקֹורא ׁשּׁשכח, ׁשני מּפסּוק מתחיל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעֹוׂשה?
חציּה·. 'אקרא יאמר: לא - חציּה ׁשּקראּו צּבּור ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹמצא

ׁשּזה  ראׁשֹון'; חציּה ואקרא ואחזר הּצּבּור, עם ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹהאחרֹון
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הּסדר  על סֹוף ועד מּתחּלה קֹורא אּלא למפרע. קרא קֹורא . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
את  לגמר ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על אף - וקרא וחזר מעט, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוׁשהה

יצא. הּסדר, על וקרא הֹואיל - ְִֵֶַַָָָָָֻּכּלּה
חֹובתֹו‚. ידי יצא לא ּפה, על הּמגּלה את הּלֹועז הּקֹורא . ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

זרה] בשפה מדבר ּבלׁשֹון [- הּכתּובה הּמגּלה את ְְְִִֶֶַַַָָָׁשּׁשמע
ׁש ּפי על אף - הּקדׁש ּובכתב הן הּקדׁש, מה יֹודע אינֹו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹ

ּוׁשמעּה יונית ּכתּובה היתה אם וכן חֹובתֹו. ידי יצא ְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָָָאֹומרין,
עברי. הּׁשֹומע היה ואפּלּו מּכיר, ׁשאינֹו ּפי על אף יצא, -ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּתרּגּום„. ּכתּובה אחרת [ארמית]היתה ּבלׁשֹון אֹו , ְְְְֶֶַַָָָָ
אּלא  ּבקריאתּה, חֹובתֹו ידי יצא לא - הּגֹוים ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמּלׁשֹונֹות
ּבכתב  ּכתּובה ׁשּתהיה והּוא, ּבלבד; לׁשֹון אֹותּה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהּמּכיר
ּוקראּה עברי, ּבכתב ּכתּובה היתה אם אבל לׁשֹון. ְְְְְֲִִִִָָָָָָָָָאֹותּה
וכיון  ּפה, על קֹורא זה ׁשּנמצא יצא; לא - לארּמי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹארמית

מּמּנּו. הּׁשֹומע יצא לא חֹובה, ידי הּקֹורא יצא ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
היה ‰. ּכיצד? יצא. לא ּכּונה, ּבלא הּמגּלה את ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהּקֹורא

ּדֹורׁשּה אֹו ודורש]ּכֹותבּה, מּגיהּה[קורא אֹו אם [בודקה], - ְְִִַָָָ
יצא. לא לּבֹו, ּכּון לא ואם יצא; זֹו, ּבקריאה לצאת לּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֵָָָָָָֹֹּכּון

יצא. ּבׁשנה, נרּדם ולא הֹואיל - מתנמנם והּוא ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹקרא,
.Â?יצא ּבכתיבתּה לּבֹו ׁשהמכּון אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

מּמּנּו, ׁשּמעּתיק ּבּספר ׁשּקרא ּבקריאתּה לצאת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשּמתּכּון
נתּכ אם אבל ּכֹותב; ׁשהּוא זֹוּבׁשעה ּבקריאת לצאת ּון ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

הספר] מתוך ידי [שקורא יֹוצא ׁשאינֹו יצא, לא - ְֵֵֵֵֶֶָָֹׁשּכֹותב
ּבׁשעת  ּבֹו ּכתּובה ׁשּכּלּה מּספר ּבקריאתּה אּלא ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻחֹובתֹו

ְִָקריאה.
.Ê קריאה וקרא ּבקריאתּה, וטעה הּמגּלה את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָהּקֹורא

שובש]מׁשּבׁשת לא הענין מדקּדקין [אך ׁשאין לפי יצא, - ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֻ
ּבצּבּור; ואפּלּו יצא, - יֹוׁשב אֹו עֹומד, קראּה ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָּבקריאתּה.
צּבּור. ּכבֹוד מּפני לכּתחּלה, יֹוׁשב ּבצּבּור יקרא לא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹאבל
הּקֹוראים, יצאּו - ּכאחד עׂשרה, אפּלּו ׁשנים, ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָקראּוה
הּקטן, עם ּגדֹול אֹותּה וקֹורא הּקֹוראים; מן ְְְְִִִִֵַַַָָָָוהּׁשֹומעים

ּבצּבּור. ְֲִִַואפּלּו
.Áהּכתּובה ּבמגּלה ּבצּבּור, קֹוראין [שאר ּבין[ברצף]אין ְְְְִִִִֵֵַָָ

היתה ספרי] ּכן אם אּלא - יצא לא קרא, ואם ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹהּכתּובים;
הּכר. לּה ׁשּיהיה ּכדי חסרה, אֹו היריעֹות ׁשאר על ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיתרה
ויֹוצא  יתרה, ולא חסרה אינּה ואפּלּו ּבּה, קֹורא יחיד ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹאבל

חֹובתֹו. ידי ְֵָָּבּה
.Ëהּגויל על ּבדיֹו, אּלא הּמגּלה את ּכֹותבין [עור אין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

עפצא מעובד] ּבמי ּכתבּה ואם ּתֹורה. ּכספר הּקלף על ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָאֹו
דיו]וקלקנּתֹוס  צבעֹונין,[מיני מיני ּבׁשאר ּכתבּה ּכׁשרה; , ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

ׁשּלּה העֹור ואין עצמּה; ּכּתֹורה ׂשרטּוט, ּוצריכה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּפסּולה.
עֹור  על אֹו הּניר, על ּכתּובה היתה לׁשמּה. עּבדה ְְְְִִַַַַָָָָָָָָצרי

ּפסּולה. - מין אֹו ּגֹוי, ׁשּכתבּה אֹו מעּבד, ְְְִֵֶֶָָָָֻׁשאינֹו
.È נּכר רּׁשּומן אם - מקרעֹות אֹו מטׁשטׁשֹות אֹותּיֹות ּבּה ְְְִִִִָָָָָָֹֻהיּו

היה  אם - נּכר רּׁשּומן אין ואם ּכׁשרה. רּבּה, היּו אפּלּו -ְְֲִִִִִֵֵָָָָָָָֻ
הּסֹופר  ּבּה הׁשמיט ּפסּולה. לאו, ואם ּכׁשרה; ׁשלם, ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֻרּבּה

יצא  - ּפה על הּקֹורא ּוקראן ּפסּוקים, אֹו .אֹותּיֹות ְְִִֵֶַַָָָָ

.‡È מגּלה עֹורֹותיה ּכל ׁשּיהיּו עד ּתפירה, צריכה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהּמגּלה
ּתפרּה ואם ּתֹורה; ּכספר ּבגידין, אּלא נתּפרת ואינּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחת.

ּפסּולה  ּבגידין, היריעה,ׁשּלא ּכל את לתּפר צרי ואינֹו . ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
היריעה, ּבקצה ּתפירֹות ׁשלׁש ּבגידין ּתפר אפּלּו אּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכספר;
מּפני  ּכׁשרה, - הּׁשנית ּבּקצה וׁשלׁש ּבאמצעּה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹוׁשלׁש

'אּגרת'. ְִִֵֶֶֶׁשּנקראת
.·È ּבנׁשימה ו'עׂשרת' המן ּבני עׂשרת לקרֹות הּקֹורא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוצרי

ּכאחד  ונהרגּו נתלּו ׁשּכּלם לעם להֹודיע ּכדי ּומנהג אחת, . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּמגּלה, את ׁשהּקֹורא יׂשראל, ּכאּגרת;ּכל ּופֹוׁשט קֹורא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

.ּומבר ּכּלּה, וכֹורכּה חֹוזר ְְְְְִֵֵֶָָָֹֻּוכׁשּיגמר,
.‚È,עׂשר וחמּׁשה עׂשר ארּבעה ׁשהן האּלּו, הּימים ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָׁשני

לבני  ּבין - מקֹום ּבכל אדם לכל ותענית, ּבספד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאסּורין
עירֹות, לבני ּבין ּבלבד, עׂשר חמּׁשה עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכרּכים,
אסּורים  הּימים ּוׁשני ּבלבד. עׂשר ארּבעה עֹוׂשים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהם

ותענית  ּכפרים ּבספד אנׁשי הּׁשני. ּכאדר הראׁשֹון, ּבאדר ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מּתרים  לפּורים, הּסמּו ּבחמיׁשי אֹו ּבׁשני וקראּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֻׁשהקּדימּו
האּלּו, הּימים ּבׁשני ואסּורין קריאתּה, ּביֹום ותענית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבספד

ּבהם. קֹוראין ׁשאין ּפי על ְִִֵֶֶַַָאף
.„È ויֹום ועירֹות, ּכפרים לבני עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָמצות

וׂשמחה  מׁשּתה ימי להיֹותם - ּכרּכים לבני עׂשר ,חמּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבעׂשּית  ּומּתר לאביֹונים. ּומּתנֹות לרעים מנֹות ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻּומׁשלֹוח
אמרּו מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ראּוי אין כן, ּפי על ואף ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָמלאכה;
סימן  רֹואה אינֹו ּפּורים, ּביֹום מלאכה העֹוׂשה 'ּכל ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָחכמים:
אם  - ּבחמיׁשי אֹו ּבׁשני וקראּו ׁשּקדמּו ּכפרים ּבני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּברכה'.
הּמׁשּתה  אבל יצאּו; קריאתם, ּביֹום לאביֹונים מעֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָחּלקּו
ואם  עׂשר, ארּבעה ּביֹום אּלא אֹותּה עֹוׂשין אין ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוהּׂשמחה,
יצא  לא ּבּלילה, ׁשעׂשאּה ּפּורים ּוסעּודת יצאּו. לא - ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹהקּדימּו

חֹובתֹו. ְֵָידי
.ÂË ּבׂשר ׁשּיאכל זֹו? סעּודה חֹובת נאה,ּכיצד סעּודה ויתּקן ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

וירדם  ׁשּיׁשּתּכר עד יין, וׁשֹותה ידֹו; ּתמצא אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכפי
ׁשל  אֹו ּבׂשר, ׁשל מנֹות ׁשּתי לׁשלח אדם חּיב וכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבׁשכרּות.
ׁשּנאמר: לחברֹו, - אכלין מיני ׁשני אֹו ּתבׁשיל, ְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמיני
וכל  אחד. לאיׁש מנֹות, ׁשּתי - לרעהּו" איׁש מנֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ"ּומׁשלֹוח

לֹו אין ואם מׁשּבח. לרעים, לׁשלח מחליף [מנות]הּמרּבה , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ
סעּודתֹו, לזה ׁשֹולח וזה סעּודתֹו, לזה ׁשֹולח זה - חברֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעם

לרעהּו". איׁש מנֹות "ּומׁשלֹוח לקּים: ְְְְִִֵֵֵֵַַָּכדי
.ÊË מּׁשני ּפֹוחתין אין הּפּורים; ּביֹום לענּיים לחּלק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָוחּיב

ּתבׁשיל  מיני אֹו מעֹות אֹו אחת, מּתנה אחד לכל נֹותן ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָענּיים;
לאביֹונים" "ּומּתנֹות ׁשּנאמר: אכלין, מיני מּתנֹות,אֹו ׁשּתי - ְְֱֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הּפֹוׁשט  ּכל אּלא ּפּורים, ּבמעֹות מדקּדקין ואין ענּיים. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָלׁשני
אחרת. לצדקה ּפּורים מעֹות מׁשּנין ואין לֹו; נֹותנין לּטל, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹידֹו

.ÊÈ מּלהרּבֹות אביֹונים, ּבמּתנֹות להרּבֹות לאדם ְְְְְְְִִֶַַַָָָָמּוטב
ּגדֹולה  ׂשמחה ׁשם ׁשאין - לרעיו ּובׁשלֹוח ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּבסעּודתֹו
וגרים, ואלמנֹות ויתֹומים ענּיים לב לׂשּמח אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּומפארה,
ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, מּדּמה האּלּו האמללים לב ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהמׂשּמח

נדּכאים" לב ּולהחיֹות ׁשפלים, רּוח ."להחיֹות ְְְְְְִִִֵַַַָָ
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b"ryz ixyz 'eÎa"ryz lel` h"k ycew zayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.ÁÈ לימֹות לּבטל עתידין הּכתּובים, וכל הּנביאים ספרי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָָּכל
ּכחמּׁשה  קּימת היא והרי - אסּתר מּמגּלת חּוץ ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּמׁשיח,
ּבטלין  ׁשאינן ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ׁשל וכהלכֹות ּתֹורה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻחּמׁשי

"ּכי לעֹולם  ׁשּנאמר: יּבטל, הּצרֹות זכרֹון ׁשּכל ּפי על ואף . ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

יּבטלּו, לא הּפּורים ימי - וכּו'" הראׁשֹונֹות הּצרֹות ְְְְְִִִִֵַַָָָֹנׁשּכחּו
הּיהּודים, מּתֹו יעברּו לא האּלה הּפּורים "וימי ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:

מּזרעם". יסּוף לא ְְְִִַָָָֹוזכרם



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd ixyz 'eÎa"ryz lel` h"k -

ה'תשע"ב  אלול כ"ט ראשון יום

ה'תשע"ג  תשרי א' שני יום

ה'תשע"ג  תשרי ב' שלישי יום

ה'תשע"ג  תשרי ג' רביעי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה

ה'תשע"ג  תשרי ד' חמישי יום

.‚È˜ .Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה

― הקי"ג אדּמה,הּמצוה ּפרה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּכמֹו מת, מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּכדי
למׁשמרת" ֿ יׂשראל ּבני לעדת "והיתה יתעּלה: ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאמר

(h ,hi xacna)המיחדת ּבּמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
ּפרה. מּסכת והיא ְִֶֶַָָָלּה,

ה'תשע"ג  תשרי ה' שישי יום

ה'תשע"ג  תשרי ו' קודש שבת יום

.‚È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
‚"Ú̇̆È̄̇̆'ÂŒ·"Ú̇̆ÏÂÏ‡Ë"Î̆„Ẫ̇·̆ŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ
― הקי"ג אדּמה,הּמצוה ּפרה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ

ּכמֹו מת, מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּכדי
למׁשמרת" ֿ יׂשראל ּבני לעדת "והיתה יתעּלה: ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאמר

(h ,hi xacna)המיחדת ּבּמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
ּפרה. מּסכת והיא ְִֶֶַָָָלּה,
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פז b"ryz ixyz 'eÎa"ryz lel` h"k ycew zayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.ÁÈ לימֹות לּבטל עתידין הּכתּובים, וכל הּנביאים ספרי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָָּכל
ּכחמּׁשה  קּימת היא והרי - אסּתר מּמגּלת חּוץ ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּמׁשיח,
ּבטלין  ׁשאינן ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ׁשל וכהלכֹות ּתֹורה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻחּמׁשי

"ּכי לעֹולם  ׁשּנאמר: יּבטל, הּצרֹות זכרֹון ׁשּכל ּפי על ואף . ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

יּבטלּו, לא הּפּורים ימי - וכּו'" הראׁשֹונֹות הּצרֹות ְְְְְִִִִֵַַָָָֹנׁשּכחּו
הּיהּודים, מּתֹו יעברּו לא האּלה הּפּורים "וימי ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:

מּזרעם". יסּוף לא ְְְִִַָָָֹוזכרם



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd ixyz 'eÎa"ryz lel` h"k -

ה'תשע"ב  אלול כ"ט ראשון יום

ה'תשע"ג  תשרי א' שני יום

ה'תשע"ג  תשרי ב' שלישי יום

ה'תשע"ג  תשרי ג' רביעי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה

ה'תשע"ג  תשרי ד' חמישי יום

.‚È˜ .Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה

― הקי"ג אדּמה,הּמצוה ּפרה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּכמֹו מת, מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּכדי
למׁשמרת" ֿ יׂשראל ּבני לעדת "והיתה יתעּלה: ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאמר

(h ,hi xacna)המיחדת ּבּמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
ּפרה. מּסכת והיא ְִֶֶַָָָלּה,

ה'תשע"ג  תשרי ה' שישי יום

ה'תשע"ג  תשרי ו' קודש שבת יום

.‚È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
‚"Ú̇̆È̄̇̆'ÂŒ·"Ú̇̆ÏÂÏ‡Ë"Î̆„Ẫ̇·̆ŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ
― הקי"ג אדּמה,הּמצוה ּפרה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ

ּכמֹו מת, מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּכדי
למׁשמרת" ֿ יׂשראל ּבני לעדת "והיתה יתעּלה: ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאמר

(h ,hi xacna)המיחדת ּבּמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
ּפרה. מּסכת והיא ְִֶֶַָָָלּה,
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הבשך מיאור לבס' מרכות ליום ראשון עב' מ
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i"yx
(‚Î).˙Â¯·„ ÌÓÈ˘‡ בדברי להם קורא 'רפסודות'

טו)הימים ב רי''ץ,(ב ובלע''ז פליצי''ן, אשכנז ובלשון ,
המים, פני על אותן ומציפין זה, עם זה העצים קושרין

הספינות: שמוליכין כמו אותן ‰ÌÂ˜Óומוליכין „Ú
.ÈÏ‡ ÁÏ˘˙ שם:‡˘¯ להביאם תודיעני אשר

.Ì˘ ÌÈ˙ˆÙÂ כל היבשה אל ומוציאן אגדן כשמתיר
ניפוץ. קרויה היא לעצמו, ועץ שמחלקים עץ שלם דבר (כל

ניפוץ) קרוי לפרקים, בלע''ז:אותו דיפצי''ר ,(‰Î)˙ÏÎÓ
.Â˙È·Ï:מאכל È˙Î˙.לשון ÔÓ˘ זיתים שאין נקי, שמן

מעלה  ואין במכתשת, כותש אלא בריחים, נטחנים
הטחון: כמו כך כל ‰ÒÓ.(ÊÎ)שמרים È‰ÈÂ עולה

איש: אלף שלשים של כמו ÂÙÈÏÁ˙.(ÁÎ)לשכר
עשרת  כשהיו בלבנון, יהיו חדש ואומר: שמסיים

בביתו, איש אלף והעשרים בלבנון, בתשרי איש אלפים
ויוצאים  השניים האלפים עשרת מתחלפים במרחשון
עשרת  יוצאים ובכסליו לביתם, חוזרים ואלו ללבנון,
לביתם, חוזרים ואלו ללבנון, ויוצאים השלישים אלפים
חוזרים  וכן ללבנון, וחוזרים הראשונים יוצאים ובטבת
בלבנון, חדש שבהם, אלפים עשרת כל נמצאו חלילה,

בביתם: חדשים ‰ÒÓ.ושני ÏÚ:לגבותו(ËÎ)ÌÈÚ·˘
.Ï·Ò ‡˘ ÛÏ‡,לעיר ההר מן האבנים להביא

וחמשים  מאה הרי בהר, אותם החוצבים אלף ושמונים
גדולת  מחמת שנתגיירו היו, גרורים גרים וכולם אלף,

ב הימים בדברי כתוב וכן ושלחנו, טז)שלמה ויספר (ב :
כל את ויעש שלמה אלף וחמשים מאה וימצאם הגרים

וגו': אלף שבעים מהם

cec zcevn
(‚Î).‰ÓÈ:ללבנון הסמוך הים ‡˘ÌÓÈ.אל  È‡Â:לומר רצה

תצוה, אשר המקום  עד בים להנהיגם באלו, אלו יקשרום  עבדי
יוכלו למען מאלו , אלו ולפזרם לנפצם הקשרים, יתירו ושמה 

לבדה: קורה  כל  ישאוםÂ‡˙‰.לשאת  עבדיך לומר: רצה 
הבנין: למקום להביאם  ÈˆÙÁ.משם , יערי‡˙ עצי  בעבור

ביתי: לאנשי לחם בתת חפצי תמלא אנשי, ועבודת
(‰Î).˙ÏÎÓ:ביתו לאנשי מאכל  לומר: רוצה מאכולת כמו
.ÔÓ˘ברושים עצי לו בתת שאלתו, על  הוסיף שחירם על 

שמן: לו בתת חירם , שאלת על הוא גם ·˘‰.הוסיף ‰˘:מהלבנון העצים  כרתו אשר  הזמן ˘ÌÂÏ.(ÂÎ)במשך  È‰ÈÂבעבור
בשלום : עמו להיות  חירם חפץ  בשלמה , הנמצא החכמה  Ï‡¯˘È.(ÊÎ)רוח  ÏÎÓ ÒÓ,הלבנון ללכת אנשים שנתנו  היה, המס 

חירם: עבדי  עם העצים אלפים:·Á„˘.(ÁÎ)לכרות עשרת אם  כי  עבדו לא  חודש  חודש,ÂÙÈÏÁ˙.בכל  בכל מתחלפים  היו
זה ואחרי והשלישים, השניים אלפים עשרת שהלכו  הזמן משך  בביתם, חדשים שני היו זה ואחרי  בלבנון , היו אחד  חודש  כי

חלילה: חוזר  וכן  ללכת , הראשונים  ‰ÒÓ.חזרו ÏÚ:בחדשו ללכת  אחד  לכל  Ï·Ò.(ËÎ)להכריח  ‡˘Âהכתף על  עומסים  היו 
הימים ובדברי  הבנין  מקום אל המחצב  ממקום  האבנים , יז)משא  פסוק ויתכן(שם גרים , היו בהר  והחוצבים, הסבל  שנושאי נאמר 

מהגבעונים: שהיו

oeiv zcevn
(‚Î).˙Â¯·„ דרך אותם  להנהיג  יחד  קשורות  קורות ענינו

הצאן את וינהג כי א)המים , ג וכן(שמות ודבר , תרגומו : (ישעיהו ,

יז) כדברים:ה כבשים כתושים,È˙Î˙.(Î‰)ורעו מזיתים עשוי
טחונים : מזיתים מהעשוי  טוב יותר Ô˙È.שהוא ‰Îהיה כן

כמוÏ·Ò.(ËÎ)נותן: משא , כז)ענין י מעל (שם סבלו יסור
כמוÂÁˆ·.שכמך: גדולם , ממקום  האבנים כריתות  נקרא כן 

ב) ה בו:(שם חצב  יקב וגם

aq wxt mildz - miaezk

mildzaqbiÎe

.áñå:éúå÷z epnî-ék éLôð énBc íéäìàì Càæ:èBnà àì éabNî éúòeLéå éøeö àeä-Cà ©´−¥Ÿ¦´¦©§¦®¦«¦¹¤À¦§¨¦«©´−¦¦«¨¦®¦¹§©¦À´Ÿ¤«
ç:íéäìàa éñçî éfò-øeö éãBáëe éòLé íéäìà-ìòèíëááì åéðôì-eëôL íò | úò-ìëá Bá eçèa ©−¡Ÿ¦¦§¦´§¦®«ª¦¬¹©§¦À¥«Ÿ¦«¦§»³§¨¥̧À̈¦§§¨¨¬§©§¤®

:äìñ eðl-äñçî íéäìàé:ãçé ìáäî änä úBìòì íéðæàîa Léà éða áæk íãà-éða ìáä | Cà ¡Ÿ¦−©«£¤¨´¤«¨©³¤¬¤§¥¨¨»¨¨¶§¥Å¦¬§«Ÿ§©¬¦©«£®¥¹À¨¥¤¬¤¨«©
àé:áì eúéLz-ìà áeðé-ék | ìéç eìaäz-ìà ìæâáe ÷Lòá eçèáz-ìàáéeæ-íézL íéäìà øac | úçà ©¦§§´§Ÿ¤»§¨¥¶©¤Å§¨¬©³¦¦«¨®©¨¦¬¥«©©³¦¤Ä¡Ÿ¦À§©¦¬

:íéäìàì æò ék ézòîLâé:eäNòîk Léàì ílLú äzà-ék ãñç éðãà-Eìe ¨¨®§¦¦¬¹ÀŸ¥«Ÿ¦«§£Ÿ¨¬¨®¤¦«©¨̧§©¥−§¦´§©«£¥«

i"yx
(È).Ì„‡ È· Ï·‰ Í‡ מאחר מהם תיראו ואל

סלה: צרה בעת לנו מחסה ÂÏÚÏ˙.שהקב"ה ÌÈÊ‡Ó·
פשוטו, כן שוים והבליהם במאזנים לעלות באו אם

הזוגות: לענין ÂÈ·.(È‡)ומדרשו ÈÎ ÏÈÁ תראו אם
לב: תשיתו אל וגדל מצליח שממונם ÏÈÁ.רשעים

תנובה:ÂÈ·.ממון: לשון „·¯(È·)יצמח ˙Á‡
.ÌÈ‰Ï‡ עז כי שתים הן ומה שתים מתוכה ששמעתי

החסד  ה' לך כי והשני כמעשהו, לאיש לשלם לך
הדברות  י' של שני מדבור שמענום דבור ומאיזה

ח  ונוצר עון פוקד שהקב"ה ממנו בו שמענו שנאמר סד
כ') שישלם (שמות אני בטוח לכך וגו' אבות עון פוקד

מיסודו  למדתי זו לרשעים, ופורענות לצדיקים טוב שכר
ושמור  בזכור דרשוהו ורבותינו הדרשן, משה ר' של

נאמרו: אחד ÒÁ„.(È‚)בדבור È„‡ ÍÏÂ החסד ומהו
אלא  ממש מעשהו ולא כמעשהו לאיש תשלם אתה כי

שנאמר כענין ט')מקצתו חשכת (עזרא אלהינו אתה כי
לפותרו  ויש תהלים, באגדת נדרש כך מעונינו למטה
כמעשהו: לאיש לשלם בידך יש כי חסד ה' ולך עוד

cec zcevn
(Â).'Â‚Â Í‡כי לאלהים תקוה נפשי אך  להם חושש אינני

ממנו: תקותי לי בא  ‡ÌÈ‰Ï.(Á)מעולם ÏÚ על הלא ר"ל 
הבטיחני הוא כי בכבודי אותי ולהשאיר ישועתי מוטל  אלהים 

לקיים : ועליו המלוכה  ÈÊÂÚ.על  ¯Âˆ:בו אחסה  ולזה  כוחי מאמץ עת :ÌÚ.(Ë)הוא בכל  בו בטחו עמי בני ÂÈÙÏאתם ÂÎÙ˘
.ÌÎ··Ï:מעולם לנו  מחסה הוא כי  ‡„Ì.(È)בתפלה È· Ï·‰ Í‡:מתקיים שאינו ודבר וכזב  הבל הוא  אדם  בני  על  הבטחון

.˙ÂÏÚÏ ÌÈÊ‡Ó·נראה אז אדם בני  כל של הבטחון  ר "ל  יחד  המה  משקל  במאזני להעלות נחשוב אם לומר מליצה  ענין  הוא
מהבל : יחד המה  אמר וכאילו הפוך  מקרא והוא  הבל  מדברי ופחותים קלים בעושק:·ÂÚ˘˜.(È‡)שהמה  הון ‡Ïלהרבות

.ÂÏ·‰˙: במ "ש הדבר וכפל  ההוא  העושר תתקיים לא  כי בגזל  הון להרבות בהבל  תבטחו ÂÈ·.אל  ÈÎ ÏÈÁעושר תראו אם
תהיה : לעולם לא  כי  כזאת  בעושר לבטוח לב תשימו אל  ומתרבה צומח  מגזל וממנה‡Á˙.(È·)הבא אלהים דבר אחת  אמירה

דברים: שתי ÂÚלמדתי ÈÎ.Ê:משלה בכל  וידו העוז הוא לאלהים אשר למדתי  ÒÁ„.(È‚)האחת  '‰ ÍÏÂממנה למדתי והשנית
אדם : בני עם חסד  עושה ˙˘ÌÏ.שה' ‰˙‡ ÈÎכמעשהו לאיש  תשלם אשר דברת  ה ' אתה  כי הדברים שני נשמע  הזה  מדבר ר "ל 

בקרי  עמכם אני אף והלכתי וגו' קרי  עמי תלכו ואם  כז)וכמ"ש  מדה(ויקרא לו משלם  אתה חוטא שהאדם  הדברים  כל  על  וכן 
שדרכו נשמע בעצמו ומזה במדה מדה לשלם מהדברים בדבר הנמנע מן לפעמים א "כ היה משלה בכל  ידו  היה לא  ואם  במדה
מה' כ "א  במקרה  בא  שלא לדעת וישכיל האדם  יבין אז כי גדול  חסד  הוא במדה מדה  שמענש  זה  כי האדם  עם חסד  לעשות
משלה בכל  וידו הואיל בה ' לחסות טוב הלא האדם בטחון  ומהו לומר למעלה חוזר וכ"ז מחטאיו לשוב וימהר  העונש  דרך על 

חסד : ועושה

oeiv zcevn
(‡È).˜˘ÂÚ·: גזל הבל :˙‰·ÂÏ.ענין  עושר:ÏÈÁ.מלשון

.·ÂÈ:והצמחה תנובה מלשון

xe` ldi
לאלקים.אחתיב  עוז כי  שמעתי זו שתים אלקים דבר

א'. רמ "ו  דף נשא פ ' מד "ר א'. ל"ד  דף אד "מ  פרק סנהדרין
של"ה ג '. ק "ט  ב' מ "ט (ח"ב) ב ' פ "ב פ "ג ב' ע"ב  ח "א  ילקוט
תי"ח  ב' א' של"ה דף ב' א ' של "ד  א ' ש"כ ב' שט"ז ב' ק"נ
ממ "י ד'. ר "ג ד ' קי"ט ג' ב' צ"ד  ד' פ"א ב ' ס "ט  בחיי ג'.

פ"ב. ישראל  ישיר אז בד "ה חקת פ' בלק "ת ג'. ויובןלמ "ד
הזהר המאמר  על  בלק  פ ' בבה"ז  בזה ממ"ש  הדברים ביאור 
מענין ושם מלאכיו ד ' ברכו  ע "פ ע "ב ק "צ דף בלק  פ'
ששרשם לפי  שליחות שתי עושה  אחד  מלאך אין שהמלאכים

המשכות עד"מ  שהוא דחו"ב  נשיקין מזווג  ונתהווה נמשך
אין גם וע "כ  חבירו שיולד  א "א אחד ומאות מהשכל  האותיות
מזווג שרשם נשמות אבל שליחות שתי עושה אחד  מלאך
הארה מבחי ' ולא השכל כח מעצמיות  ששרשו דזו"נ גופני
עדות ויקם ולכן ההולדה  כח  בהם  יש וע "כ  אותיות כמו לבד 
שתים אלקים  דבר אחת  נאמר שבה  בישראל  שם  ותורה  ביעקב 

שם: בלק "ת וכמ"ש  שמעתי  זו
ב'.אחת פ"א  ח "ב  דבר.



פט aq wxt mildz - miaezk

mildzaqbiÎe

.áñå:éúå÷z epnî-ék éLôð énBc íéäìàì Càæ:èBnà àì éabNî éúòeLéå éøeö àeä-Cà ©´−¥Ÿ¦´¦©§¦®¦«¦¹¤À¦§¨¦«©´−¦¦«¨¦®¦¹§©¦À´Ÿ¤«
ç:íéäìàa éñçî éfò-øeö éãBáëe éòLé íéäìà-ìòèíëááì åéðôì-eëôL íò | úò-ìëá Bá eçèa ©−¡Ÿ¦¦§¦´§¦®«ª¦¬¹©§¦À¥«Ÿ¦«¦§»³§¨¥̧À̈¦§§¨¨¬§©§¤®

:äìñ eðl-äñçî íéäìàé:ãçé ìáäî änä úBìòì íéðæàîa Léà éða áæk íãà-éða ìáä | Cà ¡Ÿ¦−©«£¤¨´¤«¨©³¤¬¤§¥¨¨»¨¨¶§¥Å¦¬§«Ÿ§©¬¦©«£®¥¹À¨¥¤¬¤¨«©
àé:áì eúéLz-ìà áeðé-ék | ìéç eìaäz-ìà ìæâáe ÷Lòá eçèáz-ìàáéeæ-íézL íéäìà øac | úçà ©¦§§´§Ÿ¤»§¨¥¶©¤Å§¨¬©³¦¦«¨®©¨¦¬¥«©©³¦¤Ä¡Ÿ¦À§©¦¬

:íéäìàì æò ék ézòîLâé:eäNòîk Léàì ílLú äzà-ék ãñç éðãà-Eìe ¨¨®§¦¦¬¹ÀŸ¥«Ÿ¦«§£Ÿ¨¬¨®¤¦«©¨̧§©¥−§¦´§©«£¥«

i"yx
(È).Ì„‡ È· Ï·‰ Í‡ מאחר מהם תיראו ואל

סלה: צרה בעת לנו מחסה ÂÏÚÏ˙.שהקב"ה ÌÈÊ‡Ó·
פשוטו, כן שוים והבליהם במאזנים לעלות באו אם

הזוגות: לענין ÂÈ·.(È‡)ומדרשו ÈÎ ÏÈÁ תראו אם
לב: תשיתו אל וגדל מצליח שממונם ÏÈÁ.רשעים

תנובה:ÂÈ·.ממון: לשון „·¯(È·)יצמח ˙Á‡
.ÌÈ‰Ï‡ עז כי שתים הן ומה שתים מתוכה ששמעתי

החסד  ה' לך כי והשני כמעשהו, לאיש לשלם לך
הדברות  י' של שני מדבור שמענום דבור ומאיזה

ח  ונוצר עון פוקד שהקב"ה ממנו בו שמענו שנאמר סד
כ') שישלם (שמות אני בטוח לכך וגו' אבות עון פוקד

מיסודו  למדתי זו לרשעים, ופורענות לצדיקים טוב שכר
ושמור  בזכור דרשוהו ורבותינו הדרשן, משה ר' של

נאמרו: אחד ÒÁ„.(È‚)בדבור È„‡ ÍÏÂ החסד ומהו
אלא  ממש מעשהו ולא כמעשהו לאיש תשלם אתה כי

שנאמר כענין ט')מקצתו חשכת (עזרא אלהינו אתה כי
לפותרו  ויש תהלים, באגדת נדרש כך מעונינו למטה
כמעשהו: לאיש לשלם בידך יש כי חסד ה' ולך עוד

cec zcevn
(Â).'Â‚Â Í‡כי לאלהים תקוה נפשי אך  להם חושש אינני

ממנו: תקותי לי בא  ‡ÌÈ‰Ï.(Á)מעולם ÏÚ על הלא ר"ל 
הבטיחני הוא כי בכבודי אותי ולהשאיר ישועתי מוטל  אלהים 

לקיים : ועליו המלוכה  ÈÊÂÚ.על  ¯Âˆ:בו אחסה  ולזה  כוחי מאמץ עת :ÌÚ.(Ë)הוא בכל  בו בטחו עמי בני ÂÈÙÏאתם ÂÎÙ˘
.ÌÎ··Ï:מעולם לנו  מחסה הוא כי  ‡„Ì.(È)בתפלה È· Ï·‰ Í‡:מתקיים שאינו ודבר וכזב  הבל הוא  אדם  בני  על  הבטחון

.˙ÂÏÚÏ ÌÈÊ‡Ó·נראה אז אדם בני  כל של הבטחון  ר "ל  יחד  המה  משקל  במאזני להעלות נחשוב אם לומר מליצה  ענין  הוא
מהבל : יחד המה  אמר וכאילו הפוך  מקרא והוא  הבל  מדברי ופחותים קלים בעושק:·ÂÚ˘˜.(È‡)שהמה  הון ‡Ïלהרבות

.ÂÏ·‰˙: במ "ש הדבר וכפל  ההוא  העושר תתקיים לא  כי בגזל  הון להרבות בהבל  תבטחו ÂÈ·.אל  ÈÎ ÏÈÁעושר תראו אם
תהיה : לעולם לא  כי  כזאת  בעושר לבטוח לב תשימו אל  ומתרבה צומח  מגזל וממנה‡Á˙.(È·)הבא אלהים דבר אחת  אמירה

דברים: שתי ÂÚלמדתי ÈÎ.Ê:משלה בכל  וידו העוז הוא לאלהים אשר למדתי  ÒÁ„.(È‚)האחת  '‰ ÍÏÂממנה למדתי והשנית
אדם : בני עם חסד  עושה ˙˘ÌÏ.שה' ‰˙‡ ÈÎכמעשהו לאיש  תשלם אשר דברת  ה ' אתה  כי הדברים שני נשמע  הזה  מדבר ר "ל 

בקרי  עמכם אני אף והלכתי וגו' קרי  עמי תלכו ואם  כז)וכמ"ש  מדה(ויקרא לו משלם  אתה חוטא שהאדם  הדברים  כל  על  וכן 
שדרכו נשמע בעצמו ומזה במדה מדה לשלם מהדברים בדבר הנמנע מן לפעמים א "כ היה משלה בכל  ידו  היה לא  ואם  במדה
מה' כ "א  במקרה  בא  שלא לדעת וישכיל האדם  יבין אז כי גדול  חסד  הוא במדה מדה  שמענש  זה  כי האדם  עם חסד  לעשות
משלה בכל  וידו הואיל בה ' לחסות טוב הלא האדם בטחון  ומהו לומר למעלה חוזר וכ"ז מחטאיו לשוב וימהר  העונש  דרך על 

חסד : ועושה

oeiv zcevn
(‡È).˜˘ÂÚ·: גזל הבל :˙‰·ÂÏ.ענין  עושר:ÏÈÁ.מלשון

.·ÂÈ:והצמחה תנובה מלשון

xe` ldi
לאלקים.אחתיב  עוז כי  שמעתי זו שתים אלקים דבר

א'. רמ "ו  דף נשא פ ' מד "ר א'. ל"ד  דף אד "מ  פרק סנהדרין
של"ה ג '. ק "ט  ב' מ "ט (ח"ב) ב ' פ "ב פ "ג ב' ע"ב  ח "א  ילקוט
תי"ח  ב' א' של"ה דף ב' א ' של "ד  א ' ש"כ ב' שט"ז ב' ק"נ
ממ "י ד'. ר "ג ד ' קי"ט ג' ב' צ"ד  ד' פ"א ב ' ס "ט  בחיי ג'.

פ"ב. ישראל  ישיר אז בד "ה חקת פ' בלק "ת ג'. ויובןלמ "ד
הזהר המאמר  על  בלק  פ ' בבה"ז  בזה ממ"ש  הדברים ביאור 
מענין ושם מלאכיו ד ' ברכו  ע "פ ע "ב ק "צ דף בלק  פ'
ששרשם לפי  שליחות שתי עושה  אחד  מלאך אין שהמלאכים

המשכות עד"מ  שהוא דחו"ב  נשיקין מזווג  ונתהווה נמשך
אין גם וע "כ  חבירו שיולד  א "א אחד ומאות מהשכל  האותיות
מזווג שרשם נשמות אבל שליחות שתי עושה אחד  מלאך
הארה מבחי ' ולא השכל כח מעצמיות  ששרשו דזו"נ גופני
עדות ויקם ולכן ההולדה  כח  בהם  יש וע "כ  אותיות כמו לבד 
שתים אלקים  דבר אחת  נאמר שבה  בישראל  שם  ותורה  ביעקב 

שם: בלק "ת וכמ"ש  שמעתי  זו
ב'.אחת פ"א  ח "ב  דבר.
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמ' מא øîéîì,דף àkéà éàî.עשייה או לקיחה בשעת שלא היתה השם קריאת הרי ©¦¨§¥©

הגמרא: àîézמתרצת àìבברייתא,'øîà Ck øçàå',ההפרשה לאחר שם àlàשקרא Ÿ¥¨§©©¨¨©¤¨
'øîàå ç÷ì Ck øçàå' ,àîéà,בעניותו שהפריש במעות תורים קנה שהעשיר אחר - ¥¨§©©¨¨©§¨©

שם. להם קרא וכשקנאם

א  הגמרא: שכברמקשה מדובר בברייתאç÷ì,ם שנאמר מה כן éñBî'àéáîeאם ó ¨©¦¥¦
BúáBç,'חטאתו eäéðמדמי éàî בהם וקונה העוף חטאת דמי על שמוסיף האופן מהו - ¨©¦

באופן מדובר ואם בהמה. déìחטאת ÷éøôc ומוסיף לחולין ומוציאו העוף את שפודה - §¨¦¥
קשה, הדמים, óBòì,על ïBéãt ïéà àäåבמנחות .(ק:)כמבואר §¨¥¦§§

הגמרא: ç÷lLמתרצת ïBâk ,àtt áø øîàמהדמים úçàבחצי äãéøt,אחד גוזל - ¨©©¨¨§¤¨©§¥¨©©
שתי  לקיחת כשעת זה והרי השני, לחיוב הכסף שאר נקבע ובלקיחתו לחטאת, או לעולה

לפרש, יש וכך ïáæלשםéàהקרבנות. äìBò,לחטאת נקבע הכסף שאר העוף, את קנה - ¦¨¨©
הנשארéñBîóו  הכסף éàäåעל ,Búàhç éîcî BúáBç àéáîe ל שקנה זה ועוף -,äìBò ¦¥¦¨¦§¥©¨§©¨

äáãðì àìæà ו בעולה. עוד חייב אינו שהרי נדבה, כעולת קרב -éà ל,ïáæ úàhç שאר ©§¨¦§¨¨¦©¨¨©
ולכך לעולה, נקבע éñBîהכסף ïéà,BúìBò éîcî BúáBç àéáîe ó נעשים אינם שהרי ¥¦¥¦¨¦§¥¨

לחטאת, בהמה יקח אחר ובכסף נדבה עולת בהם יביא אלא úàhçחטאת, éàäå העוף §©©¨
,äúéîì àìæà.בנדבה קריבה חטאת ואין פדיון לה שאין לפי ©§¨§¦¨

עני: קרבן שהביא בעשיר לדון חוזרת éaøהגמרא øîà øæòìà éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦¤§¨¨¨©©¦
øéLò Lc÷î ànèî ,àéòLBäבהמה,שחייב éðòחטאת ïaø÷ àéáäå או תורים - ©§¨§©¥¦§¨¨¦§¥¦¨§©¨¦

יונה, àöéבני àì.חובתו øîàידי àbç éaøåבשם.àöé ,àéòLBä éaø Ÿ¨¨§©¦©¨¨©©¦©§¨¨¨
חגא: רבי על הגמרא נגעיםéáéúéî,מקשה במסכת מי"ב)שנינו éðò,(פי"ד òøBöî שדינו ¥¦¥§¨¨¦

וחטאת, לעולה יונה בני או תורים ושני לאשם øéLòבכבש ïaø÷ àéáäL כבשים שני - ¤¥¦¨§©¨¦
àöé.אךàöé.וכבשה, àì ,éðò ïaø÷ àéáäL øéLò בקרבן יוצא אינו שעשיר מוכח, ¨¨¨¦¤¥¦¨§©¨¦Ÿ¨¨

הגמרא: מתרצת íúäעני . éðàL,במצורעáéúëc(ב יד ּתֹורת 'úàæ(ויקרא ּתהיה ©¦¨¨¦§¦Ÿְִֶַ

בקרבנו. אלא יוצא שאינו ללמד, הגמרא:הּמצרע', éëä,מקשה éà ב,énð àLéø יצא שלא ְַָֹ¦¨¦¥¨©¦ֵ

הגמרא: מתרצת עשיר. בקרבן 'úøBz'עני àðîçø éaø àäמהפסוק נתרבה 'זאת (שם)- ¨©¥©£¨¨©ֹ

ּתֹורת  הגמרא:ּתהיה כן ומוכיחה המצורעים. לכל שמועיל אחד קרבן שיש àéðúäåהּמצרע', ְְִֶַַָֹ§¨©§¨
ּתהיה 'זאת בברייתא, -úøBz,'הּמצרעøéLò ïaø÷ àéáäL éðò òøBöî úBaøì.שיצא ְִֶֹ©ְַָֹ§©§¨¨¦¤¥¦¨§©¨¦

ìBëé,לומר éðòהייתי ïaø÷ àéáäL øéLò eléôà,יצא,'úàæ' øîBì ãeîìz שעשיר ¨£¦¨¦¤¥¦¨§©¨¦©§©Ÿ
הגמרא: שואלת לו. הראוי בקרבן רק dpéîיוצא óìéðå,מקדש למטמא ממצורע נלמד - §¥©¦¨

ש  כיון הגמרא: משיבה עני. בקרבן יוצא אינו àðîçøשעשיר èòéîבלשון 'íàåבמצורע ¦¥©£¨¨§¦
,'àeä ìc בשאר לא אבל עני, בקרבן יוצא אינו עשיר במצורע שרק מ'הוא', ללמוד יש ©

ויורד. עולה קרבן חיובי

äðùî:הפר על השני ובוידוי ההגרלה, לאחר השעירים בדין עוסקת הכהן ÷øLהמשנה ¨©
ìúéøBäæהגדול ìL ïBL, אדום בצבע צמר -Làøa הBãéîòäå ,çlzLnä øéòN ¨¤§¦§Ÿ¨¦©¦§©¥©§¤¡¦
BçeléLבעזרה  úéa ãâðk.לעזאזל נשלח שדרכו המזרחי, השער מול -ìå ה èçLpשעיר §¤¤¥¦§©¦§¨

.BúèéçL úéa ãâðk§¤¤¥§¦¨
מכן, Bìלאחר àaהגדול Bøtהכהן ìöà בøîBà äéä Cëå ,äãåúîe åéìò åéãé ézL CîBñå ,äiðL.בוידויוéúàèç) íMä àpà ¨¥¤¨§¦¨§¥§¥¨¨¨¨¦§©¤§¨¨¨¥¨¨©¥

ì [éúàèç ézòLt éúéåò] (éúòùôå éúéåòéðôíéòLtìå úBðBòì àð øtk ,íMä àpà .ELBã÷ íò ïøäà éðáe éúéáe éðà E ¨¦¦¨©§¦¨¨¦§¨¤£¦¥¦§¥©£Ÿ©§¤¨¨©¥©¤¨¨£§©§¨¦
éðôì éúàèçLå ézòLtLå éúéåòL ,íéàèçìåEcáò äLî úøBúa áeúkk .ELBã÷ íò ïøäà éðáe éúéáe éðà E טז (ויקרא §©£¨¦¤¨¦¦§¤¨©§¦§¤¨¨¦§¨¤£¦¥¦§¥©£Ÿ©§¤©¨§©Ÿ¤©§¤

ïäå,ל) ,'eøäèz 'ä éðôì íëéúàhç ìkî íëúà øäèì íëéìò øtëé äfä íBia ék',בעזרה העומדים -åéøçà ïéðBò בשעת ¦©©¤§©¥£¥¤§©¥¤§¤¦¨©Ÿ¥¤¦§¥¦§¨§¥¦©£¨
השם, ãòå.הזכרת íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

i"yx

øîéîì àëéà éàîe`l `kd `de .
`ed diiyr zry e`le dgiwl zrya

:dil raweøîà êë øçàå àîéú àì
øîàå ç÷ì ë''çàå àìàefe z`hgl ef .

daiz ixqgnc i`pz icarc dlerl
oia edl slgine dgky ici lr zg`

:xn` jk xg`el gwl jk xg`eïðéëøôå
ç÷ìdnda ezaeg `iane siqen ok m` .

zern epi` ixd edip i`n ez`hg incn
:serd gwl xakyäéì ÷éøôãe`ivene .

zernd on dpewe ezian siqene oilegl
:dndaóåòì ïåéãô ïéà àäåopz ikdc .

zeterd la` (:w sc) zegpn zkqna
oeict mdl oi` zxy ilkde dpealde

:dndaa `l` xn`p `ly[ç÷ìù] ïåâë
úçà äãéøôon gwl cg` lfeb .

i` `pz xn`w ikde zernc oixeavd
z`hg iniiwc zern ipd oaf dler
i`de ezaeg `iane odilr siqene edpip

:dacpl `lf` oafc dlerúàèç éà
ïáædlerl ipyd xeav zern erawed .

odilr siqen oi`e ef dgiwl ici lr
on `ian `l` ezaeg odn `iane
gwly z`hgde dacp zler zernd
:dnda gwie zern `iai eziane zenz

òøåöî éðàùz`f (ci `xwie) aizkc .
:zxg` `le rxevnd zxez didzàùéø

éîð:xiyr oaxw `iady ipr .àä íúä
àðîçø éáølkl zg` dxez .

:xiyr oaxwa oi`vei olek oirxevnd
àéðúäå:`zegipa .äðéî óìéðå`nhl .
:ycwnàåä ìã íàå`ed herin .

ipr oaxw `iady xiyrc `ed rxevn
dler oaxw iaiig x`y la` `vi `l

:`l cxeieåçåìéù úéá ãâðë 'éðúî.
:ea ede`ivedy xry cbpkèçùðìå.

:`xnba yxtn



צה `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמ' מא øîéîì,דף àkéà éàî.עשייה או לקיחה בשעת שלא היתה השם קריאת הרי ©¦¨§¥©

הגמרא: àîézמתרצת àìבברייתא,'øîà Ck øçàå',ההפרשה לאחר שם àlàשקרא Ÿ¥¨§©©¨¨©¤¨
'øîàå ç÷ì Ck øçàå' ,àîéà,בעניותו שהפריש במעות תורים קנה שהעשיר אחר - ¥¨§©©¨¨©§¨©

שם. להם קרא וכשקנאם

א  הגמרא: שכברמקשה מדובר בברייתאç÷ì,ם שנאמר מה כן éñBî'àéáîeאם ó ¨©¦¥¦
BúáBç,'חטאתו eäéðמדמי éàî בהם וקונה העוף חטאת דמי על שמוסיף האופן מהו - ¨©¦

באופן מדובר ואם בהמה. déìחטאת ÷éøôc ומוסיף לחולין ומוציאו העוף את שפודה - §¨¦¥
קשה, הדמים, óBòì,על ïBéãt ïéà àäåבמנחות .(ק:)כמבואר §¨¥¦§§

הגמרא: ç÷lLמתרצת ïBâk ,àtt áø øîàמהדמים úçàבחצי äãéøt,אחד גוזל - ¨©©¨¨§¤¨©§¥¨©©
שתי  לקיחת כשעת זה והרי השני, לחיוב הכסף שאר נקבע ובלקיחתו לחטאת, או לעולה

לפרש, יש וכך ïáæלשםéàהקרבנות. äìBò,לחטאת נקבע הכסף שאר העוף, את קנה - ¦¨¨©
הנשארéñBîóו  הכסף éàäåעל ,Búàhç éîcî BúáBç àéáîe ל שקנה זה ועוף -,äìBò ¦¥¦¨¦§¥©¨§©¨

äáãðì àìæà ו בעולה. עוד חייב אינו שהרי נדבה, כעולת קרב -éà ל,ïáæ úàhç שאר ©§¨¦§¨¨¦©¨¨©
ולכך לעולה, נקבע éñBîהכסף ïéà,BúìBò éîcî BúáBç àéáîe ó נעשים אינם שהרי ¥¦¥¦¨¦§¥¨

לחטאת, בהמה יקח אחר ובכסף נדבה עולת בהם יביא אלא úàhçחטאת, éàäå העוף §©©¨
,äúéîì àìæà.בנדבה קריבה חטאת ואין פדיון לה שאין לפי ©§¨§¦¨

עני: קרבן שהביא בעשיר לדון חוזרת éaøהגמרא øîà øæòìà éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦¤§¨¨¨©©¦
øéLò Lc÷î ànèî ,àéòLBäבהמה,שחייב éðòחטאת ïaø÷ àéáäå או תורים - ©§¨§©¥¦§¨¨¦§¥¦¨§©¨¦

יונה, àöéבני àì.חובתו øîàידי àbç éaøåבשם.àöé ,àéòLBä éaø Ÿ¨¨§©¦©¨¨©©¦©§¨¨¨
חגא: רבי על הגמרא נגעיםéáéúéî,מקשה במסכת מי"ב)שנינו éðò,(פי"ד òøBöî שדינו ¥¦¥§¨¨¦

וחטאת, לעולה יונה בני או תורים ושני לאשם øéLòבכבש ïaø÷ àéáäL כבשים שני - ¤¥¦¨§©¨¦
àöé.אךàöé.וכבשה, àì ,éðò ïaø÷ àéáäL øéLò בקרבן יוצא אינו שעשיר מוכח, ¨¨¨¦¤¥¦¨§©¨¦Ÿ¨¨

הגמרא: מתרצת íúäעני . éðàL,במצורעáéúëc(ב יד ּתֹורת 'úàæ(ויקרא ּתהיה ©¦¨¨¦§¦Ÿְִֶַ

בקרבנו. אלא יוצא שאינו ללמד, הגמרא:הּמצרע', éëä,מקשה éà ב,énð àLéø יצא שלא ְַָֹ¦¨¦¥¨©¦ֵ

הגמרא: מתרצת עשיר. בקרבן 'úøBz'עני àðîçø éaø àäמהפסוק נתרבה 'זאת (שם)- ¨©¥©£¨¨©ֹ

ּתֹורת  הגמרא:ּתהיה כן ומוכיחה המצורעים. לכל שמועיל אחד קרבן שיש àéðúäåהּמצרע', ְְִֶַַָֹ§¨©§¨
ּתהיה 'זאת בברייתא, -úøBz,'הּמצרעøéLò ïaø÷ àéáäL éðò òøBöî úBaøì.שיצא ְִֶֹ©ְַָֹ§©§¨¨¦¤¥¦¨§©¨¦

ìBëé,לומר éðòהייתי ïaø÷ àéáäL øéLò eléôà,יצא,'úàæ' øîBì ãeîìz שעשיר ¨£¦¨¦¤¥¦¨§©¨¦©§©Ÿ
הגמרא: שואלת לו. הראוי בקרבן רק dpéîיוצא óìéðå,מקדש למטמא ממצורע נלמד - §¥©¦¨

ש  כיון הגמרא: משיבה עני. בקרבן יוצא אינו àðîçøשעשיר èòéîבלשון 'íàåבמצורע ¦¥©£¨¨§¦
,'àeä ìc בשאר לא אבל עני, בקרבן יוצא אינו עשיר במצורע שרק מ'הוא', ללמוד יש ©

ויורד. עולה קרבן חיובי

äðùî:הפר על השני ובוידוי ההגרלה, לאחר השעירים בדין עוסקת הכהן ÷øLהמשנה ¨©
ìúéøBäæהגדול ìL ïBL, אדום בצבע צמר -Làøa הBãéîòäå ,çlzLnä øéòN ¨¤§¦§Ÿ¨¦©¦§©¥©§¤¡¦
BçeléLבעזרה  úéa ãâðk.לעזאזל נשלח שדרכו המזרחי, השער מול -ìå ה èçLpשעיר §¤¤¥¦§©¦§¨

.BúèéçL úéa ãâðk§¤¤¥§¦¨
מכן, Bìלאחר àaהגדול Bøtהכהן ìöà בøîBà äéä Cëå ,äãåúîe åéìò åéãé ézL CîBñå ,äiðL.בוידויוéúàèç) íMä àpà ¨¥¤¨§¦¨§¥§¥¨¨¨¨¦§©¤§¨¨¨¥¨¨©¥

ì [éúàèç ézòLt éúéåò] (éúòùôå éúéåòéðôíéòLtìå úBðBòì àð øtk ,íMä àpà .ELBã÷ íò ïøäà éðáe éúéáe éðà E ¨¦¦¨©§¦¨¨¦§¨¤£¦¥¦§¥©£Ÿ©§¤¨¨©¥©¤¨¨£§©§¨¦
éðôì éúàèçLå ézòLtLå éúéåòL ,íéàèçìåEcáò äLî úøBúa áeúkk .ELBã÷ íò ïøäà éðáe éúéáe éðà E טז (ויקרא §©£¨¦¤¨¦¦§¤¨©§¦§¤¨¨¦§¨¤£¦¥¦§¥©£Ÿ©§¤©¨§©Ÿ¤©§¤

ïäå,ל) ,'eøäèz 'ä éðôì íëéúàhç ìkî íëúà øäèì íëéìò øtëé äfä íBia ék',בעזרה העומדים -åéøçà ïéðBò בשעת ¦©©¤§©¥£¥¤§©¥¤§¤¦¨©Ÿ¥¤¦§¥¦§¨§¥¦©£¨
השם, ãòå.הזכרת íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤
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:dacpl `lf` oafc dlerúàèç éà
ïáædlerl ipyd xeav zern erawed .

odilr siqen oi`e ef dgiwl ici lr
on `ian `l` ezaeg odn `iane
gwly z`hgde dacp zler zernd
:dnda gwie zern `iai eziane zenz

òøåöî éðàùz`f (ci `xwie) aizkc .
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הבשך מעבוד דכד

ezny in` cenr en sc ± iyily wxtzekxa

é÷ù êéøç àðéè÷xkeyd"a `rivn `aaa yxtn `nrhe .`xif iaxl oixew eid jk Ð
.(`,dt) "milretd z`éøùîì àèî éëzkxa qextl :xnelk ,`zexiyc `pyil Ð

.lek`le `ivendìááîã àðåä áøiax did eiykry itle ;`nzq `ped ax epiid Ð
.ikd xn`w ,laan dler dide ,eda` iax mewna l`xyi ux`a `xiføéòì íéáåø÷

zrcle cinz ziad lra oze`xl lekiy Ð
.oikixv od dnåéñëð.zerwxw =ïëéä ãò
ïåîæä úëøá,dyly zeidl oikixvy Ð

.dexn`i `l mipy odykeíéúù ïåæîä úëøá
ùìùåminrt ,zekxa izy mdy minrt Ð

dyly mdyk :cvik .yly mdyyly od Ð
,zekxa izy od Ð mipy mdyke ,zekxa

.lif`e yxtnckøáñ÷ãcr oenf zkxa Ð
zkxa `l` mixne` oi` mipy mdyke ."ofd"

.milyexi dpeae ux`dùìù øîàã ïàîå
òáøàåzkxae ,ofd :yly ixd mipy odyk Ð

md dyly mdyke ."milyexi dpea"e ,ux`d
."epiig eaehae" cr "jxap" mitiqeníé÷åî

äì`ipzc `de :opiqxb ikde .opiqxb `l Ð
zkxa ixn`c milret zkxaa ylye mizy
o`k oi` ,dkxa `cga "milyexi dpea"e ux`d
mdyke ;ux`d zkxae "ofd" zkxa `l`

.yly ixd Ð "jxap" oitiqen dylyøîàã
øî.(`,fh) ipy wxta lirl Ðçúåô éøäù

êåøáá äá`ied ,`id `ziixe`c i`e Ð
."jexa"a da oigzet oi`e Ð dzxagl dkenq

'åë ïäî ùé 'åë àéðúãëzexit zkxa oebk Ð
yxtn `nrhe .mzeg epi`e gzet zevne
`cg dlekc meyn (`,dw) "migqt iaxra"
xg` xac e` dpgz xac wqtd oi`e ,d`ced
dlgz mei `ed ik" yecwa yiy enk ,dkeza

."epligpd"e "ycew i`xwnl
ùéå

1
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31

àìipyil ixz ipd ayiil yi ,edin Ð 'ek laa onc `ped ax xn`c `dl xn dl xaq
la` ,'eke jxan gxe`e rvea `ed i`ce Ð mdnr aqn ziad lrayk :opgei iaxc
zkxa jxai `ed mbe ,"`ivend" dyri oday lecbd Ð odnr aqn ziad lra oi`yk

.oefnd
ãò:i"yx yxit Ð 'eke oenfd zkxa okid

mpi` mipy .llka "ofd"e "ofd" cr oiznn
"ofd" zkxac ,`xidp `le ."ofd" oikxan
`d :cere ?dpin xeht cigi ji`e ,`ziixe`c
cigi dicicle ,ixeqi`a zyy axk ol `niiw
,zekxa yly hwp `zkec lkae ,mipy xne`
axl oenf yia `l` ixiin `lc xnel wgece
jxan cigic mei lka miyrnc :cere !zyy
oiwxta onwl `ipzcnc :cere .zekxa yly
'd z`" ,oenfd zkxa ef Ð "zkxae" (a,gn)
,zyy axl dywe ,"ofd" zkxa ef Ð "jidl`
yxtl yi okl !oenfd zkxa ef Ð "ofd" xn`i
,mipyl wiqtn cg` xn`wc ,lirlc` i`wc
cr Ð oizndl jixv okid (cr) :inp irae
zyy axe ,"jxap" cr Ð mipyd ekxaiy
leki jli`e myne ,"ofd" exnbiy cr :xn`
"ofd" zkxa aiygc meyn `le .lek`l cigid
`l` ,"ofd"n aiigzn inp cigi i`cec ,oenfn
epi` Ð dkxa dpi` "jxap"c oeikc meyn
zkxa mb dnr xenbi `l` ,dcal dxne`
ol `niiwc `gip `zyde .dkxa `idy "ofd"
xnzi` df yexitke ,zyy axk xity

.inlyexiaïàîìådylye mipy xn`c
,cigil Ð mipy :i"yx yxite Ð ofd cr xaqw
,ok yxit ezhiy itle .oenfl Ð dylye
xeht cigi ike ;ziyixtck `ed lecb wgece
li`ed :cere ?`ziixe`c `idy "ofd" zkxan
mipy" xkf oeyl hwp i`n` ,`zkxa` i`we
dawp oeyl hwpnl dil ded Ð "dylye
ax ly yexit d`xp jkl !"ylye mizy"
zkxa :xn`w ikde ,mc` ipa` i`wc qtl`
cg` lky `kid mc` ipa dylye mipya oenf
xn`c o`nl ,zg` dkxa m` ik rcei epi`
xnelk ,"ofd" cr xaq `w dylye mipy
"ofd" seq cr jxany ,"ofd" cr oenfd zkxa
ikdle .`id oenf ly zg` dkxak dlekc
minrtl :xnelk ,"dyly e` mipy" xn`w
hwp la` ,cg`a oicd `ede ,mipya dnlyp
,mc` ipa dylya minrte .`zeaxl mipy

"n jxai cg`ydcep" ipyde ,"ofd" cr "jxap
la` ,"milyexi dpea" cr iyilyde "jl
ik rcei epi` cg`d m` ,jxal oi` oi`vgl
"jxap"c ,`l iriax la` ,dkxa ivgd m`
epiide .zxg` dkxa "ofd"e ,dnvr ipta zg` dkxa aiyg "jxap"c ,"jxap" cr xaqw ,drax`a xn`c o`ne ."ofd"e "jxap" mipyl wlgl xyt` i` jkle ,dkxa aiyg `l cal

."milyexi dpea" cr Ð iriaxde "jl dcep" iyilyde ,"ofd" ipyde ,"jxap" xn`i cg`y :oze` oikxan mc` ipa drax`y ,drax`a
ìëzkxa :xcqd jl `de Ð rny zixway dpexg` dkxae dzxagl dkenqd dkxae zevnd zkxae zexitd zkxan ueg jexaa zenzege jexaa zegzet olek zekxad

xy`"l dkenq dpi`c ?"jexa"a zgzet dpi` i`n` "dnyp idl`" .dcal dxne` minrt daxde ,"xvi xy`" `la `kiiy dlihpc ,mici zlihpl dkenq dpi` "xvi xy`"
mewn lkne ,"jexa"a zgzet dpi` `nlra d`ced `l` da oi`e li`ed :xnel jixve !"xvi xy`" zkxal jixv oi` Ð zexedh eicic miawpd on `a `l m` oebk ,'eke "xvi
ck :`nlra oxn`ck ,dnvrl dkxa zg` lk zephw zekxa ipd lke .'eke "mlerd `xap `ly cr `ed dz`" iab xnel jixv inp oke .zvw dkex`e li`ed Ð jexaa znzeg
'd dz` jexa" dkxad on `idy :mz epiax xne`e ?dkenq `id inl "oevx idi" .zexitd zkxak oiiede zexvw eedc :cere .olek oke ,"xab icrvn" jxan ded Ð jldn ded
dgizt oirn ied xityc :xnel yie ?`kil `de .ozgizt oirn oznizga xnel jixv olek zekxad lk `lde :xn`z m`e ."oevx idie" xnel jixve 'eke "ipirn dpiy xiarnd
opixn`ck ;egk ycgne mc`d on dpiy xiarn `ed jexa yecwdy Ð micqg zelinb epiide ,"miaeh micqg iplnbze" `ki` dnizgl jenqc ,"xiarnd"n dnizgl jenq
"dxez ixaca weqrl"e .dzgizt oirk epiide ,dtiir dzidy it lr s` ,dlgza dzid xy`k seba dhwye dnly dnypd xifgn `edy Ð 'ebe "mixwal miycg" :yxcna
iweqt `aeh wqtd yiy it lr s` ,mdipia xtql `ly xdfil yi jkle ,"xn`y jexa"l dkenq "gazyi"e ."`p axrde" xnel jixve ,`id zg` dkxa lkd Ð "`p axrd"e
:xn`z m`e .iwqtn `l rny z`ixw iweqte ,'eke "dad`" l` dkenq `id "zn`" ,'ek "zn`" rny z`ixway dpexg` dkxa `gip dfae .iwqtn `l mewn lkn Ð dxnfc

ixv i`n` ,dxeza `xew `edy inl dpexg` dkxaoey`xd wx mikxan eid `ly milibx eidy itl :xnel yie !dpey`x dkxal ,dzxagl dkenq `d ?"jexa"a geztl dk
.dnewnn dff `l ,mi`veid meyne oiqpkpd meyn cg`e cg` lkl odizy epwzy ok xzae .oexg`l oey`x oia lecb wqtd `ki`e ,dpexg` dkxa oexg`de .dpey`x dkxa
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צז ezny in` cenr en sc ± iyily wxtzekxa

é÷ù êéøç àðéè÷xkeyd"a `rivn `aaa yxtn `nrhe .`xif iaxl oixew eid jk Ð
.(`,dt) "milretd z`éøùîì àèî éëzkxa qextl :xnelk ,`zexiyc `pyil Ð

.lek`le `ivendìááîã àðåä áøiax did eiykry itle ;`nzq `ped ax epiid Ð
.ikd xn`w ,laan dler dide ,eda` iax mewna l`xyi ux`a `xiføéòì íéáåø÷

zrcle cinz ziad lra oze`xl lekiy Ð
.oikixv od dnåéñëð.zerwxw =ïëéä ãò
ïåîæä úëøá,dyly zeidl oikixvy Ð

.dexn`i `l mipy odykeíéúù ïåæîä úëøá
ùìùåminrt ,zekxa izy mdy minrt Ð

dyly mdyk :cvik .yly mdyyly od Ð
,zekxa izy od Ð mipy mdyke ,zekxa

.lif`e yxtnckøáñ÷ãcr oenf zkxa Ð
zkxa `l` mixne` oi` mipy mdyke ."ofd"

.milyexi dpeae ux`dùìù øîàã ïàîå
òáøàåzkxae ,ofd :yly ixd mipy odyk Ð

md dyly mdyke ."milyexi dpea"e ,ux`d
."epiig eaehae" cr "jxap" mitiqeníé÷åî

äì`ipzc `de :opiqxb ikde .opiqxb `l Ð
zkxa ixn`c milret zkxaa ylye mizy
o`k oi` ,dkxa `cga "milyexi dpea"e ux`d
mdyke ;ux`d zkxae "ofd" zkxa `l`

.yly ixd Ð "jxap" oitiqen dylyøîàã
øî.(`,fh) ipy wxta lirl Ðçúåô éøäù

êåøáá äá`ied ,`id `ziixe`c i`e Ð
."jexa"a da oigzet oi`e Ð dzxagl dkenq

'åë ïäî ùé 'åë àéðúãëzexit zkxa oebk Ð
yxtn `nrhe .mzeg epi`e gzet zevne
`cg dlekc meyn (`,dw) "migqt iaxra"
xg` xac e` dpgz xac wqtd oi`e ,d`ced
dlgz mei `ed ik" yecwa yiy enk ,dkeza

."epligpd"e "ycew i`xwnl
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àìipyil ixz ipd ayiil yi ,edin Ð 'ek laa onc `ped ax xn`c `dl xn dl xaq
la` ,'eke jxan gxe`e rvea `ed i`ce Ð mdnr aqn ziad lrayk :opgei iaxc
zkxa jxai `ed mbe ,"`ivend" dyri oday lecbd Ð odnr aqn ziad lra oi`yk

.oefnd
ãò:i"yx yxit Ð 'eke oenfd zkxa okid

mpi` mipy .llka "ofd"e "ofd" cr oiznn
"ofd" zkxac ,`xidp `le ."ofd" oikxan
`d :cere ?dpin xeht cigi ji`e ,`ziixe`c
cigi dicicle ,ixeqi`a zyy axk ol `niiw
,zekxa yly hwp `zkec lkae ,mipy xne`
axl oenf yia `l` ixiin `lc xnel wgece
jxan cigic mei lka miyrnc :cere !zyy
oiwxta onwl `ipzcnc :cere .zekxa yly
'd z`" ,oenfd zkxa ef Ð "zkxae" (a,gn)
,zyy axl dywe ,"ofd" zkxa ef Ð "jidl`
yxtl yi okl !oenfd zkxa ef Ð "ofd" xn`i
,mipyl wiqtn cg` xn`wc ,lirlc` i`wc
cr Ð oizndl jixv okid (cr) :inp irae
zyy axe ,"jxap" cr Ð mipyd ekxaiy
leki jli`e myne ,"ofd" exnbiy cr :xn`
"ofd" zkxa aiygc meyn `le .lek`l cigid
`l` ,"ofd"n aiigzn inp cigi i`cec ,oenfn
epi` Ð dkxa dpi` "jxap"c oeikc meyn
zkxa mb dnr xenbi `l` ,dcal dxne`
ol `niiwc `gip `zyde .dkxa `idy "ofd"
xnzi` df yexitke ,zyy axk xity

.inlyexiaïàîìådylye mipy xn`c
,cigil Ð mipy :i"yx yxite Ð ofd cr xaqw
,ok yxit ezhiy itle .oenfl Ð dylye
xeht cigi ike ;ziyixtck `ed lecb wgece
li`ed :cere ?`ziixe`c `idy "ofd" zkxan
mipy" xkf oeyl hwp i`n` ,`zkxa` i`we
dawp oeyl hwpnl dil ded Ð "dylye
ax ly yexit d`xp jkl !"ylye mizy"
zkxa :xn`w ikde ,mc` ipa` i`wc qtl`
cg` lky `kid mc` ipa dylye mipya oenf
xn`c o`nl ,zg` dkxa m` ik rcei epi`
xnelk ,"ofd" cr xaq `w dylye mipy
"ofd" seq cr jxany ,"ofd" cr oenfd zkxa
ikdle .`id oenf ly zg` dkxak dlekc
minrtl :xnelk ,"dyly e` mipy" xn`w
hwp la` ,cg`a oicd `ede ,mipya dnlyp
,mc` ipa dylya minrte .`zeaxl mipy

"n jxai cg`ydcep" ipyde ,"ofd" cr "jxap
la` ,"milyexi dpea" cr iyilyde "jl
ik rcei epi` cg`d m` ,jxal oi` oi`vgl
"jxap"c ,`l iriax la` ,dkxa ivgd m`
epiide .zxg` dkxa "ofd"e ,dnvr ipta zg` dkxa aiyg "jxap"c ,"jxap" cr xaqw ,drax`a xn`c o`ne ."ofd"e "jxap" mipyl wlgl xyt` i` jkle ,dkxa aiyg `l cal

."milyexi dpea" cr Ð iriaxde "jl dcep" iyilyde ,"ofd" ipyde ,"jxap" xn`i cg`y :oze` oikxan mc` ipa drax`y ,drax`a
ìëzkxa :xcqd jl `de Ð rny zixway dpexg` dkxae dzxagl dkenqd dkxae zevnd zkxae zexitd zkxan ueg jexaa zenzege jexaa zegzet olek zekxad

xy`"l dkenq dpi`c ?"jexa"a zgzet dpi` i`n` "dnyp idl`" .dcal dxne` minrt daxde ,"xvi xy`" `la `kiiy dlihpc ,mici zlihpl dkenq dpi` "xvi xy`"
mewn lkne ,"jexa"a zgzet dpi` `nlra d`ced `l` da oi`e li`ed :xnel jixve !"xvi xy`" zkxal jixv oi` Ð zexedh eicic miawpd on `a `l m` oebk ,'eke "xvi
ck :`nlra oxn`ck ,dnvrl dkxa zg` lk zephw zekxa ipd lke .'eke "mlerd `xap `ly cr `ed dz`" iab xnel jixv inp oke .zvw dkex`e li`ed Ð jexaa znzeg
'd dz` jexa" dkxad on `idy :mz epiax xne`e ?dkenq `id inl "oevx idi" .zexitd zkxak oiiede zexvw eedc :cere .olek oke ,"xab icrvn" jxan ded Ð jldn ded
dgizt oirn ied xityc :xnel yie ?`kil `de .ozgizt oirn oznizga xnel jixv olek zekxad lk `lde :xn`z m`e ."oevx idie" xnel jixve 'eke "ipirn dpiy xiarnd
opixn`ck ;egk ycgne mc`d on dpiy xiarn `ed jexa yecwdy Ð micqg zelinb epiide ,"miaeh micqg iplnbze" `ki` dnizgl jenqc ,"xiarnd"n dnizgl jenq
"dxez ixaca weqrl"e .dzgizt oirk epiide ,dtiir dzidy it lr s` ,dlgza dzid xy`k seba dhwye dnly dnypd xifgn `edy Ð 'ebe "mixwal miycg" :yxcna
iweqt `aeh wqtd yiy it lr s` ,mdipia xtql `ly xdfil yi jkle ,"xn`y jexa"l dkenq "gazyi"e ."`p axrde" xnel jixve ,`id zg` dkxa lkd Ð "`p axrd"e
:xn`z m`e .iwqtn `l rny z`ixw iweqte ,'eke "dad`" l` dkenq `id "zn`" ,'ek "zn`" rny z`ixway dpexg` dkxa `gip dfae .iwqtn `l mewn lkn Ð dxnfc

ixv i`n` ,dxeza `xew `edy inl dpexg` dkxaoey`xd wx mikxan eid `ly milibx eidy itl :xnel yie !dpey`x dkxal ,dzxagl dkenq `d ?"jexa"a geztl dk
.dnewnn dff `l ,mi`veid meyne oiqpkpd meyn cg`e cg` lkl odizy epwzy ok xzae .oexg`l oey`x oia lecb wqtd `ki`e ,dpexg` dkxa oexg`de .dpey`x dkxa
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úkøa ïëéä ãò ."íìBò ãòå äzòî ïBòå äøéáòå àèç¥§©£¥¨§¨¥©¨§©¨©¥¨¦§©
:øîà úLL áøå ."Cøáð" ãò :øîà ïîçð áø ?ïenfä©¦©©§¨¨©©§¨¥§©¥¤¨©
íéðL ïBænä úkøa :àãç éðúc ;éàpúk àîéð ."ïfä" ãò©©¨¥¨§©¨¥§¨¥£¨¦§©©¨§©¦

ìLeìL :Cãéà àéðúå .äLéleëc ,äeøáñ .äòaøàå äL §¨§©§¨¦¨§¨§©§¨¨©§¨§¥
"áéènäå áBhä" àîìò¯åàì éàî ;àéä àúééøBàc åàì ¨§¨©§©¥¦¨§©§¨¦©¨

ìLå íézL" øîàc ïàî ,éâìtéî÷ àäa"L¯ìL" øîàc ïàîe ,"ïfä" ãò øáñ÷"òaøàå L¯ §¨¨¦©§¦©§¨©§©¦§¨¨¨©©©¨©§¨©¨§©§©
?"Cøáð" ãò øáñ÷¯õøúî ïîçð áø ,àìïîçð áø ;déîòèì õøúî úLL áøå ,déîòèì ¨¨©©§¨¥¨©©§¨§¨¥§©£¥§©¥¤§¨¥§©£¥©©§¨

ìL" :øîàc ïàî ,"Cøáð" ãò àîìò éleëc ,déîòèì õøúî"òaøàå L¯øîàc ïàîe ,øétL §¨¥§©£¥§¥¨§¨©§¨¥©§¨©¨§©§©©¦©§¨©
ìLå íézL""L¯ììBëå "ïfä"a çúBt :øî øîàc ,ïðé÷ñò íéìòBt úkøáa àëä :Cì øîà §©¦§¨¨©¨¨¨§¦§©£¦¨§¦©§¨©¨¥©§©¨§¥

øîàc ïàî ,"ïfä" ãò àîìò éleëc ,déîòèì õøúî úLL áø .õøàä úkøáa "íéìLeøé äðBa"¤§¨©¦§¦§©¨¨¤©¥¤§¨¥§©£¥§¥¨§¨©©¨©§¨©
ìLå íézL""L¯ìL" øîàc ïàîe ,øétL"òaøàå L¯àúééøBàc "áéènäå áBhä" :øáñ÷ §©¦§¨©¦©§¨©¨§©§©¨¨©©§©¥¦§©§¨

àúééøBàc åàì "áéènäå áBhä"c òãz :óñBé áø øîà .àéä¯.dúBà íéø÷Bò íéìòBt éøäL ¦¨©©¥¥©§©§©¥¦¨§©§¨¤£¥£¦§¦¨
àúééøBàc åàì "áéènäå áBhä"c òãz :áøc déîMî àúøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©§¥©¨§¨¦§¥§©¥©§©§©¥¦¨§©§¨

¯éøäLçúBt ïlek úBëøaä ìk :àéðúãk ."Ceøá"a da íúBç ïéàå "Ceøá"a da çúBt ¤£¥¥©¨§¨§¥¥¨§¨¦§©§¨¨©§¨¨¥©
äëeîqä äëøáe ,úBåönä úkøáe ,úBøétä úkøaî õeç ,"Ceøá"a ïäa íúBçå "Ceøá"a ïää¤§¨§¥¨¤§¨¦¦§©©¥¦§©©¦§§¨¨©§¨
,"Ceøá"a íúBç ïéàå "Ceøá"a ïäa çúBtL ïäî Lé ;òîL úàéø÷aL äðBøçà äëøáe ,äzøáçì©£¤§¨§¨¨©£¨¤¦§¦©§©¥¥¤¤¥©¨¤§¨§¥¥§¨
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eznyצח ina cenr en sc ± iyily wxtzekxa

çúåô àìå íúåç íäî ùéådkxaa gzt xak ixdy ,dzxagl dkenqd dkxa oebk Ð
it lr s`y ,"dpen`e zn`" ,"aivie zn`" rny z`ixway dpexg` dkxae .dpey`x
dkenq dl `iede ,dkenq diptlc zekxa` Ð mizpia wiqtn rny z`ixwy

.dzxagl'åëå áéèîäå áåèä,oefnd zkxan dpi`y `id dzxagl dkenq e`lc Ð
.depwz xzia ibexd zxeaw lr `l`éøäù

ìáàä úéáá äúåà íéø÷åòiaxc `ail` Ð
.`aiwrøæåç àåä ïëéäìsxhvpy in Ð

zkxa :zyy axc `ail` lirl oxn`e ,oenifl
wiqtn zeidl df jxvede ,"ofd" cr oenif
xfge ,"ofd" zkxa jxand xenbiy cr ezlik`
`ed okidl ,ezcerq xnbe mipyl wiqtdy df

ezcerq xenbiy xg`l jxal xfegøæåç ?
ùàøìoenifa aiigzp ixdy ,"ofd" zlgzl Ð

.dylya rawed dlgzay÷ñôù íå÷îìÐ
:opiqxb ikd .cigi x`yk ,ux`d zkxalóà

áâ ìòdcerq ikxva i`qxt ,oez` opaxc
.ekiipin i`iwaúåèî éúù ïäù ïîæáÐ

,zil`nyd ecv lr daqda lek`l eid oilibx
.zg` dhn lr yi` yi` ,ux`l eilbxe dhen

ùàøá áñî ìåãâ íéðù ïäù ïîæá:xnelk Ð
.ezhn lr dlgz aqnåðîéä äìòîì åì éðùå

.lecb ly eizey`xn cvl ipyd zhn Ð
åì éðù ,òöîàá áñî ìåãâ äùìù ïäù ïîæáå

åðîéä äèîì åì éùéìù ,åðîéä äìòîìÐ
.eizelbxn cvläéì øîàyixl zyy ax Ð

.`zelbéöåøú õéøúî ééåòúùà éòá éëå
áéúéåel ipy mr xacl lecbd dvx m`e Ð

ayil ,ezaiqnn envr sewfl `ed jixv Ð
xacl leki epi` dhen `edy onf lkc ,sewf
lecb ly ey`x ixeg` el ipydy itl ,enr
el aehe ,xg` cvl oiaeqn lecbd ipte ,`ed
eixac rnyie ,epnid dhnl el ipy ayiy

.dhen `edykâåçîámdicia mi`xn Ð
.dfinxa mdizerav`aeïëéäî íéðåùàø íéî

ïéìéçúîyixl dil xn`w zyy ax Ð
min miiqxt oiligzn okidn :`zelb

.mipey`xäéî÷ àëú åúééî øúìàìÐ
lk iptle .lke`e eiptl cin oi`ian ely ogly

.ohw ogly oi`ian eid cg`e cg`é÷ìñî àì
àëúcerae .edlek eync cr ,lecb inwn Ð

.mipexg` min oilhep mixg`d lke` `edy
åðîéä äèîì åì éðùlecb jxved m`y Ð

.sewfl jixv `di `l Ð enr xtqlïîæáå
åðîéä äìòîì åì éðù äùìù íäùm`e Ð

`a m`e .el iyilyd mr xtqn Ð xtql `a
l`e ,sewfiy `ed aeh Ð el ipyd mr xtql
`diy ,epnn ohw iptl el ipyd z` lityi
.epnid dlrnl epnn ohwe dhnl `ed

ìåãâä ïî ïéìéçúî`kz iliirn xzl`le Ð
.dinwäàî íäù ïîæáå`edc ,`wec e`l Ð

`ed i`pby .dyngn xzei lkle dxyr oicd
,eici lehiyk lecbd iptln oglyd ewlqiy
,jkitl .mlk elhiy cr lhae ayei my oiznie
ohwd on oiligzn Ð dyngn xzei mdyk
lecbd iptln ogly oiwlqn oi`e ,seqa ayeid

.elv`y dyngl mind eribiy críéøæåçå
ìåãâä ïî ïéìéçúîå.eiptln ogly oilhepe Ð

íéøæåç íéðåøçà íéîù íå÷îìmiribnyk Ð
m`e ,jxan `ed Ð lecbd lhp m` ,dyngl
.jxan `ed Ð el mcew lehil xg`l dev

äìçú äðåøçàá åéãé ìèåðälhepy eze` Ð
.dpexg`a "dlgz" `xew ,mipexg` dyngd zlgzaïéãáëî ïéàdz` did" xnel Ð

."mcewíéëøãá àì."iptl jl" epnid lecbl xnel ,mikxc ikled Ð
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áåèäå!`id dzxagl dkenq `lde ?"jexa"a zgzet i`n`e :xn`z m`e Ð aihnde
:xn`z m`e .xzia ibexd liaya (`id) ,dnvr ipta dpwzpc :xnel yie
jk xg`l epwzy wx ,`id dxvwc meyn :xnel yie ?"jexa"a znzeg dpi` i`n`
dxhtdd zkxa ly "dz` on`p"e .'zeahd' ylye 'zelenb' ylye 'zeikln' yly

azkp `ed jkle ,dpeilrd dkxad on `ed
oilibx eid mipey`xd miniay Ð lecb
on`p" mx lewa xnele ldwd lk cenrl

.my ribn wepizd didyk 'eke "dz`
ïëéäìi`wc :i"yx yxit Ð xfeg `ed

oiznne mipyl wiqtc cg`l
?ezcerq xg`l xfeg okide ,"ofd" cr mixg`l
mewnl :`zklde ,wqty mewnl :ixn` opax
mewnl `zkld ikid ok m`c :dnize .wqty
xefgic `hiyt ,jk xg` lk`y ixg` wqty
ok lr !`ziixe`c "ofd" `dc "ofd"l elit`
,lirl opixn`c `d` i`wc xnel jixv
"elyn eplk`y jxap" xne` jxandc
eaehae elyn eplk`y jexa" miper oiaeqnde
epriy xg`l jxand xfeg `ed okidl ."epiig
xfeg jxandy ,y`xl xfeg Ð oiaeqnd
."epiig eaehae elyn eplk`y jxap" xne`e
jexa" xne`y ,wqty mewnl Ð ixn` opaxe
dyn axde :`zkld oke ,"elyn eplk`y
`vie ,elk`y dyly` i`wc yxit `"xaii`n
.eilr mipnfne el mi`xew ,weyl mdn cg`
,oenif mewn okid cr :eyexit ikd ,inp lirle
cr Ð ipre dil exwc cg` eze`l edl jixvy
mpi`e ,ekxcl jli Ð jli`e o`kne ,"jxap"
,ira `kde .etexivl cer mixg`d mikixv
mewnl Ð xfeg `ed okidl weyd on eze`l
xnle ,jli`e "ofd"n Ð xnl :epiidc ,wqty
Ð "ofd"n dyw `lc `gip `zyde ."jxap"n

.miizpia xtq `l ixdy
øîdia rxzi` iy` ax ial rlwi` `xhef

ikde .ol `niiw dizeeke Ð `zlin
mlerd jln epidl` ,'d dz` jexa" :oikxan
htey zn` oiic zn` l` ,aihnde aehd l`d
epgp`e ,eiyrna hilye htyna gwele wcva
el zecedl oiaiig epgp` lkae ,enre eicar
xecbi `ed l`xyia zevxt xceb ,ekxale
epkezay la`d lrne epilrn z`f dvxt
epilr jelni `ed ongxd .melyle miigl
:zelecb zekld lra yxite .'ebe "cre mlerl
dna" wxta ol `niiwc "htyna" xnel oi`c
`hg `la dzin yic (a,dp) "d`vei dnda
.ewgnl oi` jka ,edine .oer `la oixeqi yie

ïîæáipy y`xa aqn lecb zehn izy ody
,ey`x itlk :epiidc Ð epnid dlrnl el
ixwn dhnle ,l`ny jxc dhnd lr aqny
wcwcn dfae .epinin epiidc ,eizelbxn jxc
diheytk ivexzl lecb ira ok m`c zyy ax

ydy oeik ,ipyd mr xacnykdlrnl ip
aqn lecb" :qxb `zipzna onwle .epnid
itlk edfe ,"epnid dhnl ipyd ,y`xa
aizie uixzn `l f`e ,epinin `ede ,eizelbxn

.ipy icda iierzy`l ira ik
ïéàopixn` `d :xn`z m`e Ð 'eke oicakn

iel :(a,`p) "dnda dna" wxta zaya
,`gxe`a ilf` `w eed `iig xa `ped axe
ira ,ielc `xngl `ped axc dixng dncw
`nl` ,'ek ielc dizrcn iwet`l `ped ax

lk m` la` ,mikxca oicakn Ð cg`k jxcl e`viyk :xnel yie !mikxca micakn
.micakn oi` Ð cg` mewnl jxc mdl rxi`e dfa df erbte ekxcl jli cg`
oi`
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."Ceøá"a çúBt ïéàå "Ceøá"a ïäa íúBçL ïäî Léå§¥¥¤¤¥¨¤§¨§¥¥©§¨
,"Ceøá"a íúBç ïéàå "Ceøá"a çúBt "áéènäå áBhä"å§©§©¥¦¥©§¨§¥¥§¨
øa ïîçð áø øîàå .àéä dîöò éðôa äëøác ììkî¦§¨¦§¨¨¦§¥©§¨¦§¨©©©§¨©

àúééøBàc åàì "áéènäå áBhä"c òãz :÷çöé¯éøäL ¦§¨¥©§©§©¥¦¨§©§¨¤£¥
íéøîBà íä äî :àéðúãk .ìáàä úéáa dúBà ïéø÷Bò§¦¨§¥¨¨¥¦§©§¨©¥§¦

?ìáàä úéáa¯àáé÷ò éaø ;"áéènäå áBhä Ceøa" §¥¨¨¥¨©§©¥¦©¦£¦¨
"áéènäå áBhä" ."úîàä ïéic Ceøa" :øîBà¯ïéic" ,ïéà ¥¨©©¨¡¤©§©¥¦¦©©

"úîà¯!?àì¯øî ."áéènäå áBhä" óà :àîéà àlà ¡¤¨¤¨¥¨©©§©¥¦¨
çút ,àúlî déa òøúéà ,éLà áø éáì òì÷éà àøèeæ§¨¦§©§¥©©¦¦§©¥¦§¨§©

éøáe:C"èôBL ,úîà ïéic ,úîà ìà ,áéènäå áBhä §¦©§©¥¦¥¡¤©©¡¤¥
,BðBöøk Ba úBNòì BîìBòa èélLå ,ètLîa ç÷Bì ,÷ãöa§¤¤¥©§¦§¨§©¦§¨©£¦§
,åéãáòå Bnò eðçðàå BlL ìkäL ,ètLî åéëøc ìë ék¦¨§¨¨¦§¨¤©Ÿ¤©£©§©©£¨¨
úBöøt øãBb ,Bëøáìe Bì úBãBäì íéáéiç eðçðà ìkáe©Ÿ£©§©¨¦§§¨§¥§¨
."íéiçì ìàøNéa úàfä äöøtä úà øBcâé àeä ìàøNéa§¦§¨¥¦§¤©¦§¨©Ÿ§¦§¨¥§©¦
øæBç :øîà ééaàc déîMî ãéáæ áø ?øæBç àeä ïëéäì§¥¨¥©§¦¦§¥§©©¥£©¥
íB÷nì :àúëìäå .÷ñtL íB÷nì :éøîà ïðaøå ,Làøì̈Ÿ§©¨©¨§¦©¨¤¨©§¦§§¨©¨
áb ìò óà :úLL áøì àúeìb Léø déì øîà .÷ñtL¤¨©£©¥¥¨¨§©¥¤©©©
.eëéépéî éàé÷a äãeòñ éëøöa éàñøt ,ïezà éLéM÷ ïðaøc§©¨©©¦¥©©§¨¥§¨§¥§¨§¦¥¦©§

úBhî ézL ïäL ïîæa¯Bì éðLå Làøa áñî ìBãb ¦§©¤¥§¥¦¨¥¥¨Ÿ§¥¦
ìL íäL ïîæáe ,epîéä äìòîìL¯,òöîàa áñî ìBãb §©§¨¥¤¦§©¤¥¨¨¥¥¨¤§©

äìòîì Bì éðLøîà .epîéä ähîì Bì éLéìL ,epîéä ¥¦§©§¨¥¤§¦¦§©¨¥¤£©
áéúéå éöBøz õéøúî ,déãäa ééeòzLéà éòa éëå :déì¥§¦¨¥¦§©¥©£¥§¨¥¨¥§¨¥

?déãäa éòzLîe¯déì éåçîc éàñøt éðàL :déì øîà ¦§¨¥©£¥£©¥¨¥©§¨¥§©£¥¥
ïî :déì øîà ?ïéìéçúî ïëéäî íéðBLàø íéî .âBçîa§¨©¦¦¦¥¥¨©§¦¦£©¥¦

.ìBãbä¯!?ïlek ïéìèBpL ãò åéãé øBîLéå ìBãb áLé ©¨¥¥¨§¦§¨¨©¤§¦¨
íéðBøçà íéî .dén÷ àkz eúééî øzìàì :déì øîà£©¥§©§©©§©¨©¥©¦©£¦

.ïèwä ïî :déì øîà ?ïéìéçúî ïëéäî¯åéãéå áéúé ìBãbå ¥¥¨©§¦¦£©¥¦©¨¨§¨¨¥§¨¨
àkz é÷lñî àì :déì øîà !?ïlek ïéìèBpL ãò úBîäBæî§¨©¤§¦¨£©¥¨§©§¦©¨
àðà :úLL áø øîà .déaâì àiî éèîéðc ãò dénwî¦©¥©§¦§¦©¨§©¥£©©¥¤£¨
ïäL ïîæa ?äañä øãñ ãöék :àéðúc ,àðòãé àúéðúî©§¦¨¨©£¨§©§¨¥©¥¤£¦¨¦§©¤¥

úBhî ézL¯;epîéä ähîì Bì éðLå Làøa áñî ìBãb §¥¦¨¥¥¨Ÿ§¥¦§©¨¥¤
ìL ïäL ïîæaúBhî L¯Bì éðL ,Làøa áñî ìBãb ¦§©¤¥¨¦¨¥¥¨Ÿ¥¦

íéðBLàøä íéî .epîéä ähîì Bì éLéìL ,epîéä äìòîì§©§¨¥¤§¦¦§©¨¥¤©¦¨¦¦
äMîç íäL ïîæa ,íéðBøçà íéî ;ìBãbä ïî ïéìéçúî©§¦¦¦©¨©¦©£¦¦§©¤¥£¦¨

¯äàî íäL ïîæáe ,ìBãbä ïî ïéìéçúî¯ïî ïéìéçúî ©§¦¦¦©¨¦§©¤¥¥¨©§¦¦¦
ïî ïéìéçúîe ïéøæBçå ,éMîç ìöà íéòébnL ãò ïèwä©¨¨©¤©¦¦¥¤£¦¦§§¦©§¦¦¦

ïéøæBç íéðBøçà íénL íB÷îìe .ìBãbä¯ìäëøa íL ©¨§¨¤©¦©£¦§¦§¨§¨¨
øîà éLà øa àéiç éaø øîàc ,áøì déì òéiñî .úøæBç¤¤§©©©¥§©§¨©©¦¦¨©©¦¨©

älçz äðBøçàa åéãé ìèBpä ìk :áø¯ïneæî àeä ©¨©¥¨¨¨©£¨§¦¨§¨
.éaøc dén÷ àúãeòña éáúé eåä àéiç éaøå áø .äëøaì©§¨¨©§©¦¦¨¨¨§¦¦§§¨©¥§©¦
,úzøî à÷c dééæç !Cãé éLî íe÷ :áøì éaø déì øîà£©¥©¦§©§¥§¨©§¥§¨§©¥
.Cì øîà÷ "àðBæî úkøáa ïéiò" !éúçt øa :déì øîà£©¥©¨§¥©¥§¦§©§¨¨¨©¨

ïéãaëî ïéà :ïðaø eðz¯,íéøLâa àìå ,íéëøãa àì ¨©¨©¥§©§¦Ÿ¦§¨¦§Ÿ¦§¨¦
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הבשך מעבוד דכה

ezny in` cenr fn sc ± iyily wxtzekxa

úåîäåæî íéãéá àìå.mipexg` min zlihpa Ðàáøòîîlibx oiax didy itl Ð
.opgei iax ly enyn eixac `ed xnele ,l`xyi ux`l laan zelrléåàøä çúôá

äæåæîì.zevxte mikxc ihernl ,migzt lk zqipka :xnelk Ðøîúéà íåòèìoi` Ð
.eax oeyla xnel aiigy `l` ,xaca welgíéã÷lr ayil dpg xa xa dax Ð
itl .dcerq zekld epal zepyle ogleyd
j`id ecnln dide ,reval libx ozgdy

.dyriòåöáì.ztd on dqextd qextl Ðãò
íéðåòä éôî ïîà äìëéùxg` "on`" Ð

dkxad on on` ziipr s`c ,"`ivend" zkxa
:(a,hl) "oikxan cvik" wxta opixn`e ,`id

.driva mcew dkxa dlkzy jixväôåèçÐ
xne`e ,gzta `le shga "sl`"d z` oixewy

."on`" xnel jixv `ede "on`"äôåè÷Ð £¨
dta d`iven epi`y ,o"epd z`ixw xqgny

.zxkp `dzyäîåúé,dkxad rny `ly Ð
opixn`c `de ."on`" oipery rnyy `l`
ly `ixcpqkl`ay (`,`p dkeq) "lilgd"a
zr ribdyk mixceqa mitipn eid mixvn
edpd !epr `we irny `l `nl` ,"on`" zeprl
efi` lre ,dkxa xg` miper mdy irci rcin
z` mirney eid `ly `l` ,miper md dkxa

.lewdåéôî äëøá ÷åøæé àìå,zexidna Ð
`ed reaw wegy `l` ,`ynk eilr dnecy

.elìéëàå áäøñî à÷åick ,lek`l xdnn Ð
.eilr epnfie oenifl sxhvdlïì àðìéëàÐ

dz` i`e ,z`ay mcew epzcerq ol dxnb
.oenifa cer epaiignàéìéãøà éì åúééî åìéà

àáàì àéìæåâåeilr oiaiag l`eny Ð
,zeixhte oidnk ode ,dcerq gepwa `ilicx`
`xew did l`enye .zelfeb oiaiag eid axle

.eceakl "`a`" axlïðéìëà àì éîjkld Ð
.sxhvne `zcerq dxnb `läãåòñáù ø÷éò

.daqdd zlgza eidy oze`n cg` Ðàì àä
äéì éæçd`ad oenf zkxa dl `iede Ð

u`p jxa rvea" :(i mildz) aizke ,dxiara
'dlfby ixd (`,cv `nw `aaa) xn xn`e ,"

Ð dilr jxae d`t`e dpghe mihg ly d`q
.u`pn `l` jxan df oi`éàîãoihg Ð

`l wtq oxyr wtq ,ux`d mrn migewld
.oxyràéðñëàlr lihny jln ly lig Ð

md ixde .eznglnn maeya mpefl xird ipa
.mnewna `ly mdy itl ,miiprkíéìéëàî

éàîã íééðòä úàux`d inr aexc Ð
.`ed `nlra opaxc `xnege ,md mixyrn

íéìáùá åîéã÷äùodkd z` mcw iel Ð
dnexz odk lhpy mcew milaya xyrn lhpe
dlecb dnexz lehil el did odkde .dlecb
diixw `pngxc miyingn cg` dlgz
jrnce jz`ln" :(ak zeny) aizke "ziy`x"
odk ly dlecb dnexz z`vnp ."xg`z `l
cal ,eay miyngn cg` dfd xyrnd jeza
dnexz yixtdl ield lry xyrn znexzn

.exyrnnåäáà éáøãëåopirny` Ð
dil xhtc ,eda` iaxck `ed ikdc oizipzn

.eay dlecb dnexzn iell
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ïéàiaxrc" `aq `eddn dnize Ð jxand merhiy cr merhl oi`yx oiaeqnd
oia welg yi `ny !jxand mcew izyc :`nl` ,izye oigbc (`,ew) "migqt
did `ly ,dyrn el ze`xdl `l` ,dzy `lc :xnel yi ,inp i` .dizyl dlik`
mileki Ð ecia eqek e` exkk cg` lkl yiyk :yi inlyexiae .xzei xnel jixv
`aq `edd iabe ,jxand mcew elit` zezyl
:inlyexia `zi` ikde .ecia eqek el did
oi`yx oiaeqnd oi` ax mya oea iax xn`
oa ryedi iax .jxand merhiy cr merhl
dzy `ly it lr s` oizey :xn` iel
Ð ax mya oea iax :ibilt `le .jxand
Ð iel oa ryedi iaxc ,cg` qekl wewfy
epiax dyr oke .ecia eqek cg` lkl didc
,"`ivend" ozgd rvay ,zg` dtega oeyny
eiptl didy ztd oeyny epiax rvea dide
rva m` :xne` did ivewn xyde .lke`e
jixv oi` Ð ewlg cg` lkl ozpe jxand
`de .jxand merhiy cr cg` lk oizndl
'ek merhl oi`yx oiaeqnd oi` `kd opixn`c
rvay ztd on revale micwdl epiid Ð
Ð ewlg cg` lkl ozpy xg` la` ,jxand
rvead jenqa xnel jixv oke .`citw oi`
`a m`e ,ezt leahl dlgz eici hyet `ed
oi` `de ?i`n`e .i`yx Ð eaxl ceak welgl
onc xnel oi`e ,'eke merhl oi`yx oiaeqnd
lke` jxand j` ,xn`w dicegl leahd
itl la` ?df did ceak dn ok m`c Ð mcew
eici hyet :yxtn yie .`gip Ð izyxity dn
o`kne ,dlik`a ligzdl dxrwa dlgz
x`yl dkxa qekn befnl jixv oi`y rnyn
zeqek migxe`d ipta yiy `kid zeqek
zenebt zeqek oze` m` la` ,zenebt opi`y

.`citw yi Ð
ïîàitn dkxad rney oi`y Ð dnezi

ernyy mixg`d xg` dpere ,jxand
d"t) "dkeq"a opixn` `dc :dniz ."on`"
my didy mixvn ly `ixcpqkl`a :(a,`p
itn renyl mlek mileki eid `le lecb ldw
erciy ick mixceqa mitipn eide jxand

el yie !"on`" eprie ,zekxad znizg:xn
mpn` ,cner ofgd dkxa efi`a mircei eidy
ixiin `kd la` .eze` mirney eid `l
,lltzne cner ofgd okid llk mircei mpi`y
xg` dper `l` ,cner `ed dkxa efi`ae

.drici `le driny `la mixg`d
ìëeizepye eini el oikix`n on`a jix`nd

.i`cn xzei jix`i `ly calae Ð
drnynk daizd z`ixw oi`y itl :`nrhe
`zlnc `pwqne .i`cn xzei jix`n `edyk
"on`" dlkiy cr reval i`yx rvead oi`c

.miperd aex itn
åìéàokc rnyn Ð 'eke `ilicx` il eziin

i` la` .bilt `l inp axc ,dkld
lek`ln mzrc egiqdy "jixape ol ad" xn`

.mdnr sxhvn iyily oi` Ð
àúëìäålecbd m` ,edine Ð jxan lecb

,xity Ð jxal ohwl zeyx ozep
dil xn`c (a,ene ,`,bn lirl) ogky`ck

.'eke jci iyn axl
ïéìéëàîåixiin Ð i`nc `ipqk`d z`

oilhene ,l`xyi `ipqk`a
la` ,i`nc `wece .miiprk mde ,mpefl mdilr
inp i`e .dzin xeqi` edl etqwc ,`l Ð lah

.odk ly epennn eaeg rxet ok m`c ,`l Ð lah la` ,i`nc `wec Ð mewn lkn .jlnd mdilr lihdy ,mieb ly `ipqk`a Ðøîàåoi` mixne` i`ny zia `pz `ped ax
zia Ð "oilik`n oi`" ,xn`c `pz zgkyn i`c :ol rnyn `wc :xnel yie !oizkec dnka jixt ikdc ?opirny`l `z` i`ny ziac `nrh `ped ax :xn`z m`e Ð oilik`n

.`ziixa e` dpyn dze`l yegiz `le ,`id i`ny
xn`
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ïéàiaxrc" `aq `eddn dnize Ð jxand merhiy cr merhl oi`yx oiaeqnd
oia welg yi `ny !jxand mcew izyc :`nl` ,izye oigbc (`,ew) "migqt
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dzy `ly it lr s` oizey :xn` iel
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ברכות.  פרק שביעי - שלשה שאכלו דף מז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י
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הבשך מעבוד דכד
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קה ezny in` cenr gn sc ± iyily wxtzekxa

çøåô ïè÷ ééåúàì.e`l e` mipy llkl `a m` ea oiwcwcn oi`y Ðíéðù ïä äîå
.cg` meie mipy dxyr yly Ðàììè.bb Ðäéð÷î.ezephwn ,ely own Ðïéöåá

hpeg `edy dryn :xnelk ,oli`d sxy `ed shwe "dithw"n iqxbc zi`e .zrlc Ð
.aeh didi m` xkip ,sxyd jezn `veieøáñ åäéàåhxgzne laew didy `xif iax Ð

`aex `nlic :xaq ,dyyd lr l`y `ly lr
ira i`e ,obc lekilc opira xity xkpnc

.xizn did `l dyy dipinàëìî éàðéÐ
inkg bxde ,did i`penyg zia iklnn
zkqna ,dpedkd on elqtl e`ay l`xyi

.(`,eq) oiyeciwêîîåøúå äìñìñditiq Ð
."dpwagz ik jcakz" :`xwcêéøáà éëéäÐ

eixiage i`pi lk`y jxap" xne` ,izipdp `le
"elyn?.dinzaãáòã çèù ïá ïåòîùÐ

cg` qek liaya mzaeg ici m`ivedl jxiay
.dzyyãáòã àåä äéîøâìmc` oi` Ð

.el dcenïâã úéæë ìëàéù ãòlk` ikne Ð
obc zifkc ab lr s` ,witn `din obc zifk
in" wxta xn`ck ,`ed opaxc `xeriy
Ð opaxcn aiiginc oeik ,edin ,(a,k) "ezny
ici miax `ivene ,dia opixw xaca aiiegn
`d jepigl ribdy ohwa :xn`z m`e .ozaeg
`l opaxcn elit` `edd !ikd xn` `l
dikepgl inxc `ed dea`c dilrc ,aiigin
elk`c `wec :wqt zelecb zekld lrae
elk` la` ,dizeekc dviak e` zifk edpi`
.dcinrdl xyt` i`e ,witn `l Ð eraye
edpiwt`e ,eraye elk` eixage i`pi `dc
`ed dinxblc ab lr s`e .ghy oa oerny
,obc zifk lk` `lc meyn `nrh Ð carc

.inp ikd Ð obc zifk lk` `d
úáùáå
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úéìåinp i`wc rnyn Ð rceid ohw `d ik `l` `zzrny ipd lkk `zkld
mi`xen` ixac xzeqy `xnbd jxc oi` ixdy ,`xidp `le .opgei iax`
ohw` i`wc :xnel yie !mrh mey `la opgei iax ixacl di`x `iady `ziixade
ediieexze ,oikxan inl rceid `wec epiid Ð eilr oipnfn gxet ohw :xnelk ,gxet
iziin `lc :xnel jixv epiyexitle .opira
,ediilr ipenf` oiprl `axe iia`c `caer
.oikxan inl rceid ohw edn yxtl `l`
edn ,ok m`c ,eed migxet `l `nzqnc
inp daxe ?oikxan inl mircei m` ediizeax
dpia mda yiy ze`xdl epiid Ð carc
epiax xne`e .ediilr oipnfn `le ,miphw mde
ipd lkk `zkld zilc it lr s` :mz
iel oa ryedi iaxk dkld edin ,`zzrny
.dxyrl sipq eze` oiyer ynn ohw xn`c
`wec epiid Ð rceie gxet opirac `kde
`zzrny ipd lkk `zkld zile .dylya
,inp `wice .iel oa ryedi iax` i`w `l Ð
dyrn eze`a miizpia `xnbd wiqtn ixdy
`ipze ,mc` mikyi mlerlc (xfril` iaxc)
xzac `zzrny ipd` i`w `l` .dizeek
,oex`e dryz :oebk ,mikyic dizeek `ipz
mipye ,dxyrk oi`xp dryze ,mipye zaye
`ziixa `pzc ab lr s` .gxet ohwe ,miccgn
epi`a ongp ax dpcinri ,gxet iiez`l ikd
oa ryedi iaxk inp epiide ,oikxan inl rcei
:yxit .eilr oipnfn oi` ohw lirl xn`c iel
la` ,oikxan inl rciy cr ,dqixra lhen
zkxal :yexit .dxyrl sipq eze` oiyer
bilt `l `dac .dltzl oicd `ede ,oefnd
Ð yxitck gxete rcei ira ikc ,ongp ax
dcen Ð sipql la` ,dyly oenfl ilin ipd
oicd `ede ,dxyrl sipqc iel oa ryedi iaxl
dlr jixtc ,inp `wice .sxhvn ohwc dltzl
iaxl ,dltzl didy xfril` iaxc dyrnn
,edine .oefnd zkxaa ixiinc iel oa ryedi
xn`w (`v dyxt) dax ziy`xaac :dniz
`nizc `ed `cd :iel oa ryedi iaxc dlr
dide .`l Ð dltzl la` ,oefnd zkxal Ð
wlegy itl ,ok dkld oi`c :mz epiax xne`
iel oa ryedi iax i`cec .eply `xnbd lr
`caern jixtcn ,xn`w inp dltz oiprl
oitxvn yie .dltza ixiinc xfril` iaxc
xne`e ,ecia yneg `diy wx dltzl ohw

piid Ð sxhvn ohw xn`wc `d :cere ?`ed `xab yneg eh` :inp ikd ,`ed `xab oex` eh` xn`c ikid ikc ,`ed zehy bdpnc :mz epiaxopifg `lc cere .yneg `la elit` e
ehrnzp m`e ,dxyra :xne` xfril` iax .dpyd z` oixarn dylya xn`wc ,(g"t) xfril` iaxc iwxta ,dilra oileryk dpyd xearc `caera `l` ,ipdnc `zkec meya
edine .`l Ð eply oiyneg la` ,oeilba ieyrd dxez xtq `l` xn`w `l inp mzde .dxez xtqd fge` ohwd `diy my xikfn oi`e ,'eke dlebr oiyere dxez xtq oi`ian Ð
oenfl sxhvdlc rnyn myne .zexry izy iz`ady cr i`elr oipnfn `le iaiag iqxq xa `pipg iax mre `a` `ztlg iax mr zilk` oipnf :iqei iax xn` ,inlyexia xn`w
did mbe .oefnd zkxal `le dltzl `l dxyrl sipq ohw oiyer oi`c wgvi epiax yxit df inlyexi jezne .icar Ð dltzl `d ,zexry izy `iaiy cr `caer oicar `l
ipdz` `lc oeik ,epyxitck ,ipdn `l ecia yneg elit` jklde .dyrn dyr `le dxyrl sipq ohw zeyrl ok zeyrl bdep did `l envr mz epiax mby wgvi epiax xne`
`pwqn ,wqety epiax oeyl dfe .biltc o`n `kile ,`ziixak ,dylya mb eilr oikxany rnyn ,oikxan inl rceie gxet ohw ,edine .ipdz` `l ecia yneg mb Ð ecal ohw
dxez xtqe ohw :inlyexia opixn`c `de ,inlyexia `ztlg iaxa iqei iaxc `caerk ,zexry izy `iaiy cr dylyle dltzle oenfl dxyrl sipq ohw oiyer oi` :`zlnc
,dray oipnl dler ohwc (`,bk b"t) "dlibn"a `zi`ck mzd `wece xn`w dxezd z`ixwl sipq :xnelk ,"dxez xtql ohw" mzd qxbc :wgvi epiax xne` Ð sipq eze` oiyer
(sxhvn ynege) ohwc `zkec meya ogky` m` elit`e .`l ± mixac x`yl la` ,xeav ceak meyn ded `l i` ,dy` elit` ohw elit` ,dray oipnl oiler lkd :xn`wc
xn`wck ,`l Ð ixz la` ,sipq ied cegl ohw la` ,ohw cia llk liren epi` yneg mz epiax yexitle .`l Ð eply oiyneg la` ,oeilba ieyrd `wec epiid Ð dltzl elit`

.ixiin dylya `wec Ð `ztlg iaxa iqei iaxc inlyexic `iddc yxit mz epiaxe .xfril` iaxc `caer iabééáàmiphw eed i` ,inc ikid :xn`z m`e Ð 'eke iazi eed `axe
mda didy ciar `w edpizeqpl `l` ;`aeh miphw eid ik ,edl iqpn `w ediilr ipenf`l e`l i`dc :xnel jixv `l` ?dlrn itlk ehiady eda ded `zeax i`n ,migxet

.dpiaäòùú.dlik` llka dizy ixdy ,xnel oileki "eplk`y jxap" elit`e ,sxhvn Ð oii qek dzy e` wxi lk`y cg`y ,`zkld ikde Ð oitxhvn wxi cg`e obc elk`y
zt elk`y mipy :ipz inlyexia ,edine .dxyrn dyly sexiva ith opixngn inp lirl ixdc ,itxhvn `l Ð dylyl la` ,dxyr oenfl `wec epiidc xnel mivexy yie
,l`ilnb oa oerny oaxk oizipzn :mzd dlr wiqn ixdy :`cg ;inlyexic `ziixa dze`k dkld oi`c yxtn ivewn xyde .eztqeza wgvi epiax wqt oke ,oipnfn Ð wxi cg`e
sxhvn `d ,obc zifk lk`iy cr `iven epi` mlerlc opgei iax xn` `kdc ;opgei iaxc` opgei iaxc dyw ok m`c :cere .cigik dkld oi`e ,itxhvn `lc ,ibilt opaxe :xnelk
:dpin rny `l` .sxhvn elit` rnyne ,zifk lk`iy cr oipnfn oi` mlerl :opgei iax xn`w inlyexiae ,ghy oa oerny iaxc `caerk ,dizy `l` mrh `l elit` .xity Ð

.xkpinc `aex` `l` opictw `le ,dlik` llka dizye ,oitxhvn Ð ezyy dylye mipy `ki` elit` dxyrl milydle .dyly oenfa ixii` inlyexiae ,dxyrl o`kãò
,rnyn Ð obc zifk lk`iy?`ziixe`c xhte opaxc iz` ikide ,opaxcn `l` aiig epi` zifk ixde :dnize ,raeyd lr elk`y mixg` s` `ivedl lekiy Ð obc zifk lk` m`y

iz`c ,zifk eia` lk`ca `l` Ð eia` `ivedl lekiy ohwl exyc (`d) inewe`l ivn `le ,"el mikxan eipae ezy`y inl dx`n `az" :(a,k) "ezny in" wxta opixn` `dc
la` ,dia opixw "aiegn" opaxc aiegnc :i"yx yxite !exhtl leki epi` Ð driay ick eia` lk` m` `d .opaxcn `l` aiig epi`y eia` xhte ,jepigl ribdy opaxc ohw
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הבשך מעבוד דכו



קט ezny in` cenr hn sc ± iyily wxtzekxa

úåúéøá äøùò ùìùá äðúð äìéîmd epia` mdxa`l dpzpy dlin zyxta Ð
.miaezkóåñå äìçú."jl micen ep` epidl` 'd mlek lr"e "epidl` 'd dcep" Ðïàî

ïðáøã øáñ÷ úåëìî äëéøö øîàã,`id dzxagl dkenqd dkxa e`l jkld Ð
.ux`d zkxan dpi`yàéä àúééøåàã øáñ÷ úåëìî äëéøö äðéà øîàã ïàîåÐ

:(a,gn) lirl xn`ck ,`id ux`d zkxane
`iede ,"aihnde aehd" df Ð "jl ozp xy`"
gzet ,edine .dzxagl dkenqd dkxa dl
,dznizg `id dzgizty itl Ð "jexa"a da
,dwqtd dpi`e `id zg` d`ced dleky

.zevnde zexitd zkxal dneceäðåá
àì íéìùåøédpea" mzg m` .dinza Ð

`id dnizg e`l "milyexi?dkxa xwir `ld
m` ."riyen" s` `ni` `l` !`id milyexic
dpea" mzg `le "l`xyi riyen" mezgl `a
oipa `id l`xyi zreyzy ,`vi Ð "milyexi

.milyexiàãçá çúôdkxaa ligzdyk Ð
lre jnr l`xyi lr 'd mgx" xn` `l
mzgyke ,odn zg` `l` "jxir milyexi
dpeae l`xyi riyen" mizya mzg

."milyexiíéúùá ïéîúåç ïéàoinecy Ð
migqt) xn`c ikid ik ;zeliag zevn oiyerl
.cg` qek lr zeyecw izy xne` oi` :(a,aw

íéðîæäå ìàøùéå úáùä ùã÷î`kde Ð
,mipnfe zayl iycwn l`xyi xninl `kil
miycg ycwl oic ziaa oiielz mipnf eli`c
.`niiwe `yicw zay la` ,dii`xd it lr

àéä àãç àëä àðù éàîå åæî õåçoi` Ð
yecwdl jxany ,ycwn zkxa `l` o`k

.mipnfde zayd ycwny `ed jexala`
izxz Ð "milyexi dpeae l`xyi riyen"
dkxaa mixac ipy millek oi`e ,edpip ilin
zekldae ."`ilz `da `d" qxb `le .zg`
ipd Ð `py i`ne ,efn ueg :ikd qxb zelecb
eda opinzgc iax dcene ,edpip iyecw izxz
`cgae `id `zlin `cg dngp la` ,mizya
dil zi` ok m`c ,il d`xp epi`e .mzgnl ira
`dc `nrh epiid `kde ,mizya oinzeg iaxl
oi` xnele lelkl el did `le ,`ilz `da
e`l Ð dxn` ik iax :cere .mizya oinzeg

.dxn` dngp`'åë ìàøùé êîò ìòá çúô
.dgizt oirn dnizg opirac Ð'åë ïîçð áøå

,`id l`xyi zreyz "milyexi dpea" Ð
'd milyexi dpea" :(fnw mildz) aizkcf`e "

."qpki l`xyi igcp"àìã àòøà çøåà åàì
íéîù úåëìî øîà,"milyexi dpea"a Ð

:xne`e] "aihnde aehd"a dl xcdn jkld
.["aihnde aehd mlerd jln"úåéëìî éúù

epl`eb ep`xea epxic` epkln epia`" :oebk Ð
l`xyi drex eprex awri yecw epyecw

.'eke "lkl aihnde aehd jlndäãéãî øáì
jln epidl` 'd dz` jexa" zgzety Ð

.'eke "mlerd'åë äòè øîà÷å ìãéâ áø áéúéå
äéì øîàdxn` o`n lcib axl `ped ax Ð?

àðòãé àìå`prci `l :dl xn`w `xif iax Ð
`l i` "dgnyle oexkfl" lcib ax xn` i`
i` ,axc dinyn dxn` i`e ,"dgnyl" xn`

.dxn` `läá íéúç éàl`xyi ycwn" Ð
.mizg `l i` ,"miycg iy`xe
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ïàî`ide li`ed :i"yx dywd Ð `ziixe`c xaqw zekln dkixv dpi` xn`c
`iede ,`id dxvwc :uxize !`id dkenq `d ?"jexa"a zgzet i`n` ,`ziixe`c
x`yn xzei dze` epiy i`n` :dnize .zevn zkxake zexit zkxak ,`nlra d`ced
jix`dl epl did Ð `id `ziixe`ce li`ed ?zegzet `le zenzegy ,zekenqd zekxa
x`yn zepyl `le "jexa"a mezgle ,da
o`nle ,inp ikd oi`c :xnel yie !zekenq
`le mzeg did Ð `ziixe`c `idy dil zi`c
iax :`icda (`"t) `ztqeza `zi` oke ,gzet
op` edine .mzege da jix`n did ililbd iqei
,zekln dkixv jkle ,opaxcn `idy ol `niiw
.dcicn xa ,zeikln izy dkixv :xn`ck

øîåìÐ dcicn xa zeikln izy dkixvy
mbe ,'eke gxe` e`lc "milyexi dpea"c `cg
,`id dkenq `dc zekln xnel oileki oi` da
xn`e li`ede ."aihnde aehd"a dxne` ok lr
gxe` e`lc "milyexi dpea"c zekln da
it lr s` ,ux`d zkxac inp xn` ,'eke `rx`
epwzp `le li`ed ,dzxagl dkenq `idy
,ux`d zkxa owz ryedic ;df xg` dfa
hwp ikd meyn ,"ofd" zkxa owz dyne
li`ed op` ,edine .zekenq ied `lc ,zekln
."jexa"a oigzet ep` oi` Ð xcqd lr epwzpe
.zekln "milyexi dpea"a xnel oibdepy yie

êåøáepnl zezay ozpym`e Ð 'eke dg
li`ed :xnel yie !`id dkenq `de :xn`z
,miwxtl dxne`l `l` my dpwzp `le
iexw df oi` Ð "epvilgde dvx" gkyyk
zekxaae ."jexa"a dgizt jixve ,'dkenq'
zekenq mlek Ð zekxa dxyr dpeny ly
idl`" :inp i` ."miwe ig l`" zekxal
lirl) opixn`ck ,zekln epiid Ð "mdxa`
e`xwy mc` did `l mlerd `xapyn :(a,f
mdxa` `ay cr ,"oec`" `ed jexa yecwdl
ozz dn midl` ipc`" :xn`py ,"oec`" e`xwe
llek Ð aeh mei `ed m`e .(eh ziy`xa) "il
minie dgepnl zezay ozpy jexa" :xne`e
rlwn ik oke ,"dgnyl l`xyi enrl miaeh
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eznyקי ina cenr hn sc ± iyily wxtzekxa

àùéøì øãäåz` xwr :dltz iab (a,hk lirl) opixn`ck .oefnd zkxa zlgzl Ð
`ed dkxad meiq `kd la` ,milbx zxiwr `ki`c `ed mzd ,y`xl xfeg Ð eilbx

.milbx zxiwríéìùåøéî àöéù éîegqt z` hegyl jledd :ixiin dipin lirl Ð
,xraie xefgi Ð ezevnl xefgle xrale xefgl leki m` ,ezia jeza ung el yiy xkfpe
`viy in oke ,eala lhai Ð e`l m`e
lqtpe ycew xya ecia yiy xkfpe milyexin

.dnegl ueg ez`iviaíéôåö øáò íàÐ
.ycwnd zia ze`xl lekiy mewnéðôì

äøéáäzia my yiy ziad xda mewn Ð
,milw miycw ileqt oitxeyy lecb oycd
.(a,cw) "mei leah" wxta ,migafa opixn`ck

äæå äæ.ycew xyae ung Ðåúàîåèë åúøæç
;ez`neh xeriyk ezxfg xeriy Ð opiqxb
oiprl df aiyg Ð d`neh oiprl aiygc icin

.dxfgäðùî"åëøá" øîåà àåäå äùìùá
.mlek oke ,oenif `ki` dicic e`la `dc Ð

àåáø äøùò ãçàå äøùò ãçà:xnelk Ð
oi` Ð myd z` xikfdl miie`xyn ,dey lkd
`tiq ipzw `d :jixt `xnbae ,zepyl oikixv

.'ek xne` `ede d`naíä ìä÷ä áåø éôì
íéëøáîd`n oia welig yiy ,xn`y enk Ð

,`eaxl sl` oiae sl`l d`n oiae dxyrl
Ð `eax dxyr cg`e dxyr cg` ipzwc `de
ziaa epivn dn :xn`c ,`id `aiwr iax
miax oia welig oi` dxyrl eribdyn zqpkd
iwen ikd .welig oi` o`k s` Ð mihren oia

.`xnba dlàøîâåîöò úà àéöåé ìàÐ
xnel i`yx `ed drax`ay it lr s`
l`e ,"jxap" xn`iy el aeh ,"ekxa" dylyl

.mikxand llkn envr `iveiäùìùá ïðú
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éà`lc inein ycg y`x ied `de :xn`z m`e Ð lik` `l ira i`e lik` ira
ira i`e lik` ira i` :eyexit ikdc xnel yie ?ziprz zlibna ,oeda zeprzdl
,dnize .zt lek`l jixv aeh meia la` .oefnd zkxaa epaiigy ,zt lik` `l
,dpey`xd dliln ueg ,lik` `l ira i`e lik` ira i` :(`,fk a"t) dkeqa opixn`c

bgn "xyr dyng" "xyr dyng" silic
jixv epi`y :eyexit ikdc ,xnel yie !zevnd
mei liaya la` ,dvxi `l m` dkeqa lek`l
`wtp i`n :xn`z m`e .lek`l jixv Ð aeh
e` aeh mei liaya lek`l jixv m` dpin
dcedi epiax xne` ,edine ?zekeq liaya
ueg elk`e minyb ecxiy oebk :dpin `wtpc
,xity Ð aeh mei ceakl m` `zydc ,dkeql
oey`x aeh meia Ð dkeq liaya m` la`
ewqtiy xg`l dkeqa lek`le xefgl jixv
dyng" "xyr dyng" opitlic ,minybd
epi` Ð mini x`ya la` ,zevnd bgn "xyr
"mixac el`" wxta opixn`c `de .jixv
aizi ded `piaxc dixa xn :(a,gq migqt)
dprzn didy rnyn ,`zy dlek `ziprza
melg ziprzac :wgvi epiax yxtn !aeh meia
dcerqe .xeq` Ð zeiprz x`ya la` ,xn`w
wgvi epiax wteqn did Ð zay ly ziyily
ipin `l` lik` `l ira i` `nyc Ð
opixn`ck ,mz epiax yxitck ,`nibxz
lr s`" wxt zeaezka ,edine .dkeq zcerqa
ici lr ezy` dxyn iab aiyg (a,cq) "it
ok m` ,zay lyn zecerq yly yily
Ð onn opitlic oeik :cere !zeey olekc rnyn
dcerq lk` m` ,edine .od zeeyc `nl`
,`yixl xcd `l Ð zay ly gkye ziriax
ziriax dcerq jd lik` `l ira i` i`cec

.llkãòzkxa oicd `ed Ð 'eke oipnfn dnk
opirny` `zeax `l` ,oenif `la oefnd

.oipnfn Ð zifk lr elit`cíàmitev xar
mewn :(`,hn b"t) migqta i"yx yxit Ð
dil ded ok m`c .`xidp `le ,"mitev" enyy
mzd xn`wck ,gex lkl ezcnke :xninl
:xnel yi `l` !miptle miricen iab [a,bv]
ikde .di`x oeyl ied "mitev"e ,mewn epi`y
epi`y jk lk milyexin wigxd m` :eyexit

.enewna etxey Ð milyexi ze`xl lekiéáø
zifka dlik`e ,dlik` ef zlk`e xaq xi`n
i`xw ipdc :wgvi epiax axd xne`e Ð
opira `ziixe`cnc ,edpip `nlra `zknq`

driay"ezny in" wxt xn`ck ,dxenb
oke .'eke l`xyil mipt `y` `l ike :(a,k)
dl miwene ,eia`l jxan oa :mzd opixn`
:i"yx yxite ,opaxc `xeriy lik`c o`na
e` zifk i` :cere .dviak e` zifk epiid
?opaxc xeriy dfi` Ð `ziixe`c ied dviak
opgei iax silgny dn itlc ;zifka ol `niiwe
iaxe xi`n iaxe ,zifka dcedi iax xn`w
`lc iia`l mbe .dcedi iaxk dkld dcedi
d`xp zifk cr dil zi` xi`n iaxe ,silgn
ab lr s` .zifka xi`n iaxk dkldc
iaxk dkld dcedi iaxe xi`n iax `nlrac

zeklda wqt oke .giln zifk lk`y iab lirl oke ,zifk lk`iy cr ozaeg ici miax `iven epi`c ,lirl ezhiya opgei iax dil miw `dc xi`n iaxk dkld `da .dcedi
opitli `l Ð `zil mixetkd mei oiprlc ab lr s` .einbel `lnn zegta elit` eilr jxale xingdl yic wgvi epiax xne` dizy oiprle .zezl`ye l`ppg epiaxe zelecb
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ziaa ecene ,oefnd zkxaa ibiltc `py i`ne .il dcen dz`y :xnelk ,'eke epivn dn xn`wcn ,zqpkd ziaa dcen ililbd iqei iaxc rnyn Ð 'eke dxyr cg` zqpkd
cgi my oiaxerne oireaw ody ,oefnd zkxaa la` .xeaiv gilyc dizrc` e`le ,mi`vei el`e miqpkp el`c ,dltza d`nl dxyr oia ewlg `l i`cec :xnel yie ?zqpkd
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.llkd on envr `iven df oi` Ð "jxeand" xne`y oeik

ïðú,myd z` jxal ieev epiid "ekxa"c meyn sicr "ekxa"c `zyd jzrc `wlq Ð ekxa xne` `ede dylya.zeyx zlihp `l` epi` "jxap" la`
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קיי ezny ina cenr hn sc ± iyily wxtzekxa

àùéøì øãäåz` xwr :dltz iab (a,hk lirl) opixn`ck .oefnd zkxa zlgzl Ð
`ed dkxad meiq `kd la` ,milbx zxiwr `ki`c `ed mzd ,y`xl xfeg Ð eilbx

.milbx zxiwríéìùåøéî àöéù éîegqt z` hegyl jledd :ixiin dipin lirl Ð
,xraie xefgi Ð ezevnl xefgle xrale xefgl leki m` ,ezia jeza ung el yiy xkfpe
`viy in oke ,eala lhai Ð e`l m`e
lqtpe ycew xya ecia yiy xkfpe milyexin

.dnegl ueg ez`iviaíéôåö øáò íàÐ
.ycwnd zia ze`xl lekiy mewnéðôì

äøéáäzia my yiy ziad xda mewn Ð
,milw miycw ileqt oitxeyy lecb oycd
.(a,cw) "mei leah" wxta ,migafa opixn`ck

äæå äæ.ycew xyae ung Ðåúàîåèë åúøæç
;ez`neh xeriyk ezxfg xeriy Ð opiqxb
oiprl df aiyg Ð d`neh oiprl aiygc icin

.dxfgäðùî"åëøá" øîåà àåäå äùìùá
.mlek oke ,oenif `ki` dicic e`la `dc Ð

àåáø äøùò ãçàå äøùò ãçà:xnelk Ð
oi` Ð myd z` xikfdl miie`xyn ,dey lkd
`tiq ipzw `d :jixt `xnbae ,zepyl oikixv

.'ek xne` `ede d`naíä ìä÷ä áåø éôì
íéëøáîd`n oia welig yiy ,xn`y enk Ð

,`eaxl sl` oiae sl`l d`n oiae dxyrl
Ð `eax dxyr cg`e dxyr cg` ipzwc `de
ziaa epivn dn :xn`c ,`id `aiwr iax
miax oia welig oi` dxyrl eribdyn zqpkd
iwen ikd .welig oi` o`k s` Ð mihren oia

.`xnba dlàøîâåîöò úà àéöåé ìàÐ
xnel i`yx `ed drax`ay it lr s`
l`e ,"jxap" xn`iy el aeh ,"ekxa" dylyl

.mikxand llkn envr `iveiäùìùá ïðú
"åëøá" øîåà àåäå,sicr ikd `nl` Ð
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éà`lc inein ycg y`x ied `de :xn`z m`e Ð lik` `l ira i`e lik` ira
ira i`e lik` ira i` :eyexit ikdc xnel yie ?ziprz zlibna ,oeda zeprzdl
,dnize .zt lek`l jixv aeh meia la` .oefnd zkxaa epaiigy ,zt lik` `l
,dpey`xd dliln ueg ,lik` `l ira i`e lik` ira i` :(`,fk a"t) dkeqa opixn`c

bgn "xyr dyng" "xyr dyng" silic
jixv epi`y :eyexit ikdc ,xnel yie !zevnd
mei liaya la` ,dvxi `l m` dkeqa lek`l
`wtp i`n :xn`z m`e .lek`l jixv Ð aeh
e` aeh mei liaya lek`l jixv m` dpin
dcedi epiax xne` ,edine ?zekeq liaya
ueg elk`e minyb ecxiy oebk :dpin `wtpc
,xity Ð aeh mei ceakl m` `zydc ,dkeql
oey`x aeh meia Ð dkeq liaya m` la`
ewqtiy xg`l dkeqa lek`le xefgl jixv
dyng" "xyr dyng" opitlic ,minybd
epi` Ð mini x`ya la` ,zevnd bgn "xyr
"mixac el`" wxta opixn`c `de .jixv
aizi ded `piaxc dixa xn :(a,gq migqt)
dprzn didy rnyn ,`zy dlek `ziprza
melg ziprzac :wgvi epiax yxtn !aeh meia
dcerqe .xeq` Ð zeiprz x`ya la` ,xn`w
wgvi epiax wteqn did Ð zay ly ziyily
ipin `l` lik` `l ira i` `nyc Ð
opixn`ck ,mz epiax yxitck ,`nibxz
lr s`" wxt zeaezka ,edine .dkeq zcerqa
ici lr ezy` dxyn iab aiyg (a,cq) "it
ok m` ,zay lyn zecerq yly yily
Ð onn opitlic oeik :cere !zeey olekc rnyn
dcerq lk` m` ,edine .od zeeyc `nl`
,`yixl xcd `l Ð zay ly gkye ziriax
ziriax dcerq jd lik` `l ira i` i`cec

.llkãòzkxa oicd `ed Ð 'eke oipnfn dnk
opirny` `zeax `l` ,oenif `la oefnd

.oipnfn Ð zifk lr elit`cíàmitev xar
mewn :(`,hn b"t) migqta i"yx yxit Ð
dil ded ok m`c .`xidp `le ,"mitev" enyy
mzd xn`wck ,gex lkl ezcnke :xninl
:xnel yi `l` !miptle miricen iab [a,bv]
ikde .di`x oeyl ied "mitev"e ,mewn epi`y
epi`y jk lk milyexin wigxd m` :eyexit

.enewna etxey Ð milyexi ze`xl lekiéáø
zifka dlik`e ,dlik` ef zlk`e xaq xi`n
i`xw ipdc :wgvi epiax axd xne`e Ð
opira `ziixe`cnc ,edpip `nlra `zknq`

driay"ezny in" wxt xn`ck ,dxenb
oke .'eke l`xyil mipt `y` `l ike :(a,k)
dl miwene ,eia`l jxan oa :mzd opixn`
:i"yx yxite ,opaxc `xeriy lik`c o`na
e` zifk i` :cere .dviak e` zifk epiid
?opaxc xeriy dfi` Ð `ziixe`c ied dviak
opgei iax silgny dn itlc ;zifka ol `niiwe
iaxe xi`n iaxe ,zifka dcedi iax xn`w
`lc iia`l mbe .dcedi iaxk dkld dcedi
d`xp zifk cr dil zi` xi`n iaxe ,silgn
ab lr s` .zifka xi`n iaxk dkldc
iaxk dkld dcedi iaxe xi`n iax `nlrac
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onvrl.o`ke o`k oenif yi ixdy ,od oi`yx Ðäøùò ãòoke dray oke :xnelk Ð
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êðä åîéã÷à àìã àìà ïøîà àìåediilr oenf`e odn el` eyxty zexeag Ð
miyxetde ,oenif ick zg` lka x`ype dxeag lka drax` eid m` :oebk .ipdc

.mzcerq z` zexeagd exnby mcew weyl z`vl mikixv eid elldïåîæà ìáà
åäééìòel oixew lirl opixn`ck ,oenifl mdnr el` etxhvpy :oebk ,ipdc Ð

eid `l el`e ,zexeagd ekxae ,eilr mipnfne
eiykre ,"`ed jexa"e "jxap" ick `l` my

jxal mi`a mdediipin gxtc ,ipnfn `l Ð
.ediilr xcd `l eze ,oenif zaegäèî

äåâìôã ïåéë àîìà äéöç äáðâðù äàîè
lr s` .d`neh mye ,dpin dhn my rwt Ð
`l Ð dhn `id ixde dexcd xcdc ab
my rwtc oeik ,inp `kd .dz`neh dxcd
ici lr oenif mye ,mcxtda ediipin dyly
ab lr s` Ð mdilr mipey`xd epnify
llkl ixcd `l ,dyly my llkl ixcdc
oenif zaeg rwt `l oenf` `l ik la` .oenif

.mzcixt itl s` ,odníäéðéá ùîù ùé íà
.mdizyl ynyny Ðïôøöî ùîùs` Ð

drixi oebk ,el` z` oi`ex el` oi`y it lr
.mdipia dqextàøåá" åéìò ïéëøáî ïéà

"ïôâä éøôoi`e c`n wfg mpii didy itl Ð
`l izk` jkld ,min `la dizyl ie`x
ezkxan ff `le `zeilrnl ipzy`
`xea" ezkxae ,miaprk `ed ixde ,dpey`xd

."urd ixtíéãéì åðîî ïéìèåðåmyc Ð
.ixwn `nlra zexit inc ,eilr minïúðùî

íéî åëåúìoilhep oi`e ,eilr oii my Ð
.mina `l`cr oii :opiqxb ikd xg` oeyl

`xea" eilr oikxan Ð min ekezl ozp `ly
ozpyn ,micil epnid oilhep oi`e "urd ixt
"otbd ixt `xea" eilr oikxan Ð min ekezl
.xfril` iax ixac ,micil epnid oilhepe
oikxan jk oiae jk oia :mixne` minkge
epnn oilhep oi`e "otbd ixt `xea" eilr
.oilke` cqtd meyn opaxc ediinrhe .micil
yeciw lv` zelecb zeklda iz`vn jk

ztqeza izwcae ,dlcadeda opiqxb `le `
.mixtqa `edy enk `l` ikdøæòéìà éáøë

yiig `le micil epnid oilhep xn`c Ð
.oilke` cqtdléæç éàîìdizyl Ð

.oiid zkxa eilr oikxancéèééøå÷ìÐ
zilnep` :minkg oeylae ,frla o"eyiit

.zizpel`eúôä ìò àìî ñåë íéøéáòî ïéà
.diefa ztd `dze ztd lr jtyi `ly Ð

÷úô.wxf Ðàðúñão"eyixhyipin` =
.lyean xya ly dpn ,frlañéàîîã éãéî

elyay mip`z oebk ,ezwixfa jrnzny Ð
.mizeze mkxv lkñéàîî àìãoenx Ð

.dyw xac lke feb`eúåøåðöá ïéé ïéëéùîî
oeifa meyn o`k oi`e .aeh oniq meyn Ð
xepvd it y`xa eze` milawny itl cqtde

.ilkaäîçä úåîéá.mikxca hih oi`y Ð
úåà÷ñåìâ àì ìáàzenia s` ixdy Ð

.ozwixfa oiq`np od dngdïòìåá`la Ð
.dkxaïèìåô.olke`e xfege ,jxane Ð
ïé÷ùîcg`l owlql xyt` i`y ,orlea Ð

tny ,mhletl `le ,jxale einbeln.ociqñéàîî àìã éãéîá ïèìåôdna Ð
.elke`le xefgl lekie eita epzpy
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äå÷ìçùdhn :(`,fh `nw wxt) dkeqa xn`c :dniz .dxedh oitzey e` oig`
lekiy ixiin mzdc :d`xp ile !mirxk izye dkex` oebk mixa` d`nhn
:xn`z m`e .dxifgdl leki heicde oira mirxkdy ,dpwzle dlgza xy`k dxifgdl
!d`neh dl gxt debltc oeik `nl` ,xedhe xaypy ilk lkn `kd jixt `l i`n`

cer ie`x epi`y Ð mzd ip`yc :d`xp ile
elit` d`neh lawle cgi ilkd sxhvdl
ipa dylyc `inec ied `le ,`adle o`kn

.oenfl sxhvdl cer mie`x eedc mc`
ùîùmiza ipya oicd `ede .oenfl otxvn

efl efn oiynyne micner mc` ipae
calae ,inlyexia `zi` oke ,oitxhvn Ð
hwpc `de ,jxand itn oefnd zkxa ernyiy
,`tiqc yecg meyn Ð (cg`) zia oizipzna
oke .oipnfn oi` Ð e`l m` cg` ziaa elit`c
miza ipya dtega milke`yk ,mipzg ziaa
,oitxhvn Ð efl efn oiynyn mc` ipae
.jxand itn oefnd zkxa ernyiy calae

àøåáyxit Ð micil epnn oilhepe urd ixt
ink `l` ied `l min ekezl ozp `l ik :i"yx
oixyk zexit inc rnyn o`kne .zexit
opixn`c ipd oia wlgl yie .mici zlihpl
.ezictw `zefg`c (`,fw) "xyad lk" wxta
,min opira mici zlihpl :miyxtn yi ,edine
."mina shy `l eicie" :aizkc

ïàîëiaxk 'eke l`eny xn`c `d `lf`
i`nn rnyn dxe`kl Ð xfril`
dnize .'eke oilhep xfril` iax xn`c
xni` :(a,p) "oipneh dna" wxta opixn`c
icina qi`nn `lc icina l`eny xn`c
dl miwen ikid ,ok m`e ?xn` in ,qi`nnc
icin oii `dc ,xfril` iaxk l`enyc `d
dcen qi`nnc icinae ,mici zlihpa qi`nnc
dkld oi`c rnyn `kdc :dyw cere !l`eny
wxtae ,xfril` iaxk dl iwencn ,l`enyk
`xnbc `nzq xn`w (a,`k) "dvia"c ipy
edl opilhlhnc aeh meia `zeigl ilteqc
ol `niiwc rnyn ,l`enyk `ztx ab`
`l` xn`w `l `kdc :xnel yie !dizeek
,l`enyk dl xaqc xfril` iax ixacl
`kid elit` xizny Ð xn`w dipin `ticre
`nrh yxtl `l` o`k zgp `le ,qi`nnc

zekldae .epyxitck ,xfril` iaxczelecb
inp dklde ,`kdc opaxk dkldc xn`
icin ilin ipd l`eny xn`w ikc .l`enyk
`lce ,`l qi`nnc icin la` ,qi`nn `lc
l`enyk `lc wqty mz epiax yexitk
`niiw i`ce `l` ,xfril` iaxk dil iwencn
jenql xzen ,ok m`e .epyxitck l`enyk ol
mixne` yie .qi`nn `lc `kid zta dxrwd
lek`l mibdep yie .jk xg` elk`l jixvc
,jk xg` ztd oilke`e li`ed ,zta `qiic
zkqna opixn`c ,exqe` mixteq zkqna la`
oilke`a oilke` oilke` oi` :(b wxt) mixteq
`nye ,zg` zaa olke` did ok m` `l`

.l`enyk `lc `iddíéãåîiaxl minkg
eilr oikxan oi`y dkxa ly qeka xfril`

dkxa ly qeka exn`p mixac drax`" onwl opixn`c :dniz .min ekezl oziy cr
ig opira :inp i` .epbfni jk xg`e qekd jezl ig epziy opirac :xnel yie !"`lne ig
wqix :(a,fh) zekna `zi`ck ,mly Ð "ig" i`ne ,envr qek` i`w :inp i` .ziagd on

.dxiay `la mly qekd `diy opira Ð inp ikd ,mly epiid ig eze`c `nl` ,'eke ig cg`e milnp dryzéàîì.ihiixewl :ipyne ?`ielirl ipzy` i`nle :yexit Ð ifg
.`vi Ð ig o`zy :(a,gw migqt) opixn`c ,"otbd ixt `xea" eilr oikxan ig oiic ,opaxk dkld oke

ïéàx`y oke ,qi`nn `l elit` ztd z` oiwxef oi`e ,ig xya eilr oikzeg oi` mbe ,ztd lr `ln qek oixiarn oi` :l`eny dcen dyly ipda Ð milke`d z` oiwxef
.qi`nnc icina wexfl xeq` oilke`àìåokxcy eiykr ,edine .miq`np hiha miltep odyk mewn lkn ,ekeza q`np lke`d oi` mifeb`ay it lr s` Ð minybd zenia

.iwp mewna `l` mewxfi `ly xdfil jixv mipzg ziaa mihg wexfl
`xwirn
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הבשך מעבוד דכה



קיז ezny in` cenr `p sc ± iyily wxtzekxa

éîð ñéàîî àìã éãéîáohlet il dnl Ð?!ãçà ãöì åäðé÷ìñìíåù ìëàéå øåæçé
øçà.dlhal dkxa dyrie epegxq lr siqei :xnelk .xzei gixqiy ick Ðìëàù éî

êøá àìå äúùå.oiid zkxae "`ivend" zkxa` i`w mdiptl Ð'åëå øåæçéù åäîÐ
.dizye dlik` xg`lêëìäxnb elit` ,jxal leki rvn`a xkfp m`c oeik Ð

.jxal leki inp ezcerqäìéáèä ìòÐ
.dkxa `ied lahc ab lr s` `nl`íúä

éæç àì àø÷éòîixw meyn zeliah aexc Ð
ixac mdy ,zekxaa mixeq` oiixw ilrae ,md
.(a,k) "ezny in" wxta opixn`ck dxez
owzn ikle ,`ed iegc e`l `xwirn iegce
oeike ,ifgi` `xwirn i`d la` ,jxan xcd
.igci` Ð igci`e li`ede ,igci` Ð xnbc

ñåâøôñàxwa lka mizey eidy qek Ð
.d`etxl ,`pwix `ail`ïðé÷ñò àøîçáãÐ

h"rll qebxtq` oizrnya onwl opixn`c
,oir ,al :h"rl oniqe .oii lya opinwe`e dti

.leghíéòî éðáì ïëù ìëå.`id `iyew Ð
.mirn ipal oky lke ,ipzw `xngca :xnelk

àéðúäåly qebxtq` ,dyw z"nxl ,onwl Ð
.zeipezgz mirn ,y`x :z"nx oniqe ,oiiéë

àéää àéðú."mirn ipal oky lke" ipzwc Ð
ïùåéî ïééá`aa"a opzck .mipy yly ly Ð

oyein ,cwzy` lyn Ð oyi :(`,gv) "`xza
.mipy yly ly Ðíòåè éðàù ïéé íðå÷Ð

.mreh ip`y oii ilr `di ycwdkéç àìàÐ
.befn epi`y ig oiiåá ïé÷éñôî ïéà`l` Ð
.zg` zaa edzeyåúåà ïéëîåñ ïéàåÐ
.cin eixg` lek`làøîçãá.zta ezkinq Ð

àøëùãámip`z xky m` ,epina ezkinq Ð
Ð `ed mixnz ly m`e ,mip`za ekneq Ð

.mixnza ekneqä÷åì.ilega ÐàøîçãáÐ
.wexi `làøëùãámi`ad min wx `l m` Ð

.dwel Ð eixg` eitaêìîä éðôá åìéôàÐ
.okzqi l`e wexiìàéøåñaeyg j`ln Ð

.`ed jexa yecwd iptl `alìåèú ìà
ê÷åìçdz` `l` ynyd cin zixgy Ð

.epyalze my `edy mewnn edlh jnvra
úéôñëú.micy zxeag my ÐúéðâìúñéàÐ

.dlag ik`ln zxeag myíãà àáé éúîéà
ãëìéå åììä íéøáãä ïî ãçà éãéìiax Ð

`ziixaa ,my ici lr riwxl dlr l`rnyi
.dakxn dyrncàãåâ.lzek =ìù ñåë

äëøá.oefnd zkxa Ð'åëå äôéèùå äçãä
ek Ð.lif`e edl yxtn edlò÷ø÷ä ïîÐ

Ð ogly iab lr m`e aqd rwxw iab lr m`
.oglyd on ediabnäðúîáoexec jxc Ð

.zeaiygeåúéá éùðàì.ezy`l ÐéçÐ
la` .ig qeka epzpy xg`l mina ebfeny
oi` oizipzna oxn` `d ig eilr jxal
e`iadl ,w"yixt frla "ig" ,inp i` .oikxan

.enyl ziagd oníéãéîìúá åäøèòîÐ
.jxan `edyk eze` oiaaeq eicinlzéìèðá

.zeqek =õøàä úëøááåzkxal ribnyk Ð
.dilr siqen ux`dóèòî.ezilha Ð
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àø÷éòîilrac yxit qxhpewae !jxal xeq` epi` `nh `lde :dniz .ifg `l `xab
dze` iptne ,mixb zliaha ixiinc :xnel yie .dxez ixaca mixeq` oiixw
minrty ,mici zlihpa oke .dliah xg`l jxal zeliah x`y lkl ekixvd dliah
lk jxal mrd ebdp ,dlihpd xg`l cr jxal ie`x mc` oi`e `qkd zian `a mc`

.dlihp xg`l mici zkxa x`y
ïéà`l edine Ð mixac drax` `l` epl

`idd` opgei 'x biltc (ok) rnyn
iax xn` :onwl opixn`ck ,epinil epzepc
l`ny riiqzy edn el`y mipey`x opgei
,edine .mibdep eid oky rnyn ,oinil
,sehire xehir miyer eid mi`xen`dcn
mixdfp eide onvr lr mixingn eidy rnyn
.dkxa ly qeka xingdl yi jkitle ;oleka

äôéèù,oiwxit seqc inlyexi .`lne ig
mixac dyly :`g` iax xn`
.gcene xehir ,`ln :dkxa ly qeka exn`p
`lne oevx ray ilztp" `xwn ozylye

'd zkxa,gcen Ð "oevx" ,xehir Ð "ray" ."
.ernynk Ð "`lne"äôéèùuegan

`wec :wgvi epiax yxite Ð miptan dgcde
la` .zeqek ixeiy ea yiy ,dti qekd oi`y
`lc ,inc xity ikd e`la Ð dti `ed m`

.dti dkxa ly qek `diy `l` opiraäëåæ
sqei iax axd yxit Ð zenler ipyl
mexce mi" azknl dil dedcn :`"iiliyxnn
.dxizi `"d c"ei ixd ,"dyxi" azke ,"yx
opixn`ck ,zenler ipy e`xap `"d c"eiae
xev 'd dia ik" :(a,hk zegpn) "zlkzd"a
.('eke "xv" `l` ,"xev" ixwz l`) "minler

ìàîùzeqeka Ð oinil riiqzy edn
lgy zah ycg y`xa e` ,ixiin zelecb
,oi`eyipa e` ,dkepga `edy zaya zeidl

.oefnd zkxaa jix`dl jixve
oi`
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eznyקיח ina cenr `p sc ± iyily wxtzekxa

àøîåçì ãáòð ïðà.dkxa zrya oinil l`ny riiqz `ly Ðàúìé äòîù`ly Ð
.dkxa ly qek dl xbyiàøäéæá äî÷.qrka dcnr =àéä àúëøáã àâáð éàä ìë

.epnn izy ,`ed dkxa ly qekk ziagay oii lk Ðàâáðxn izyl" :enk ,qek =
."`bap`éìéî éøåãäîî.mixac cinz eaxi zexiira ixifgnn Ðéîìë éèåèøîñîå

eaxi mihxenne miiela micba iwgynne Ð
."`znlk" opinbxzn "mipk" .mipkïéçéñî ïéà

.jxaiy cr efg`yn Ðéðù ñåë`edy Ð
zebef izye epgly lr cnerde ,zebef ly

.micy ici lr wefipíéìôë.zebef Ðïåëä
úàø÷ìixaca `le mi`p mixaca Ð

.zeprxetáñî.daqd jxc dhna Ð
àúëìäå.jxane ayei edleka Ð

åìëàù äùìù êìò ïøãä

äðùîäãåòñá 'åëå íéøáã åìàÐ
.dcerq zeklda ewlgpyêøáî

íåéä ìò.miaeh minie zezay yeciwa Ð
ñåëä úà ïéâæåî êë øçàåiptl `ad oii Ð

"oikxan cvik" wxta opixn`ck ,oefnd
mdl e`iad ,'ek lhpy it lr s` eaqd :(`,bn)
,micil oilhep :i`ny zia ixn`we ,'eke oii
mzcerq milke`e qekd z` mizey jk xg`e
z` oibfen :mixne` lld ziae .dlihp `idda
.micil oilhep jk xg`e ,eze` oizeye qekd

.`xnba yxtn ediiexzc `nrheåéãé çð÷îå
äôîá.mipey`x min zlihpn Ðìò äçéðîå

ïçìåùäzndefn cinz eici da gpwne Ð
.liyazdíéøîåà ììä úéáåe` xkd lr Ð

eici da gpwi mye ,ok ixg` dpgipi zqkd lr
.`xnba yxtn `nrhe .cinzúà ïéãáëî

úéáäiab lr eaqd m` my elk`y mewn Ð
eaqd m` e` ,rwxwd z` micakn Ð rwxw
ixeiyn oglyd z` oicakn Ð oglyd lr

.eilr exftzpy oilke`ïéìèåð êë øçàå
íéãéì.mipexg` min Ðïåæîå øðoi`y in Ð

cr egipn zay i`vena cg` qek `l` el
minyae oefne xp eilr xceqe ,oefnd xg`l

.'ek dlcadeìòå øðä ìò íéëøáî ïéà
íéúî ìùå íéåâ ìù íéîùáäedlekc mrh Ð

.`xnba yxtnåúåàéù.epnn mipdp ediy Ð
ïåæîä ìëòúéù éãë ãò`xeriy yxtn Ð

.`xnbaïééä ìò êøáîyxtn `xnba Ð
.ediizbeltêøáîä ìàøùé øçà ïîà ïéðåò

`l la` ,dkxa seq `l` rny `l elit` Ð
.mifixb xdl jxa `ny ,izek xg`làøîâ

àáéù ïééì íøåâ íåéäù`a `l df qek Ð
.yeciwl zay liaya `l`íåéä ùã÷ øáëå

.miakekd z`vn e` ,eilr elawyn Ðïééãòå
àá àì ïéédqipkl mcewy myke ,oglyl Ð

.dkxal mcew jkäùåã÷ì íøåâ ïééäù
øîàúù,oiycwn `l oii oi` m`y Ð

oii mewna `ed mb Ð ztd lr ycwnde
.zncew ztd zkxaeíãå÷ øéãúol `wtp Ð

:oitqena aizkc `xw i`dn migaf zkqna
cinzd zlerl xy` xwad zler caln"
xg`l :rnyn "caln" ."dl` z` eyrz
`we ,oitqend eaixwz cinzd mzaxwdy
,dxizi `xw "cinzd zlerl xy`" opiyxc
,aezkd dnicwd cinz `idy liayac slinl

.oicinzd lkl cnl dz` o`kne
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ïéàel epzpyn jxand (zrc) giqi `ly :i"yx yxit Ð dkxa ly qek lr oigiqn
rney oiekziy opirac giqdl oi`yx oi`y oiaeqnd oicd `ede ,dkxa ly qek
.giqdl i`yx jxand oi`y enk oileg zgiya mirneyd wiqtdl oi` mbe ,rinyne
zery ryza zeriwz ryz rny :(a,cl d"xc `xza wxt) mzd xn`y it lr s`e

mizpia gq rneydy rnyn ,`vi Ð meia
.ok zeyrl oi` dlgzkl j` ,`vi ikd elit`e

epiidc d`xp ,edinejxandy drya `wec
drya la` ,dkxal dkxa oia hrn wzey
elit` Ð xacn did m` ,jxan `edy

.`vi `l carica
àúëìäåitl Ð jxane ayei edleka

exingd `ziixe`c oefnd zkxay
mixac dxyr ixdy .jxane ayei zeidl da
`ede .zekxa x`ya ok oi`y dn ,ea exn`p
"zr ay" Ð "zraye zlk`e" ,oewixhep
dyn iax itn ,oefnd zkxal Ð "zkxa"e

.hxal`
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ezny in` cenr ap sc ± iyily wxtzekxa

àéä òùåäé éáøå.(a,hp) "adfd" wxta i`pkr ly exepza `rivn `aaa Ðïìùìùîå
.oefnd xg`l oxceq :xnelk ,"zlyly" oeyl Ð'åë àéä éàîù úéáã éàîîåÐ

minya jk xg`e xe`n inp `ziixa oke ,minya jk xg`e xe`n i`ny zial `nl`
.dlcad inwn `yixa oii ipzwe .`id i`ny zia `nl` ,xn`wàéä ììä úéá àîìéãå

øéàî éáøã àáéìàåzia ,oizipzna opzc Ð
iax :`xnba xn`e ,minyae xp :mixne` lld

.`id xi`nêúòã à÷ìñ àìinwe`l Ð
oefn ipzw oizipznc ;oizipznk `ziixa
olek olylyn ipzw `ziixae ,rvn`a
oefnd lr xn`c dcedi iaxk ,eixg`l
xg`e xe`n dcedi iaxl ipzwcne ,dlgzay

.`id i`ny zia ,minya jkíå÷î ìëîå
àéù÷cadl dncw oiid zkxac Ðyecw .dl

.`id iwet` dlcade `ed ileiräðåòè äëøá
ñåëxg`l egipn ipzwc ,oefnd zkxa Ð

.oefndïðúäå.oiwxta oizipzn Ðïäì àáÐ
.xn`w dpyd zeni lkïåæîä øçàjezae Ð

`a mzcerq exnbyke ,mdl `a `l oefnd
.oefnd zkxa iptl mdläéì éúùã åàì éàî

lr jxan dvx m` :i`ny zia exn`w ikde Ð
zkxal egipdl jixv oi`e ,edzeye oiid

.oefndåîâô åîòèyecwle oefnd zkxal Ð
ikd .(a,dw) "migqt iaxr" wxta ,dlcadle

:opiqxbéàîù úéáã àáéìà éàðú éøú àìà
iaxc `pz .`iig iaxc `pze oizipznc `pz Ð
dkxa oi` :xn` i`ny ziac `ail` `iig
iaxc lirlc oizipznc `pze .qek dperh
dperh dkxa :xaq i`ny ziac `ail` dcedi

.qekïé÷ùî åàîèé àîù äøæâeltpy Ð
g wxt dxt) opzc .mici zngn qekd ixeg`a
`nhn Ð dnexzd z` lqetd lk :(f dpyn
z` e`nhie exfgie ,dlgz zeidl miwyn
ynzydl xeq` :ixaq i`ny ziae .qekd

.onwlck ,ze`nh eixeg`y qekaíéãé åîèéìå
ñåëìixeg`y oiwyn xn`wc dil dnl Ð

!qekl mici enhn inp oiwyn `la ,qekdàìà
ïé÷ùî éãé ìòmipey`x oiyrp oiwyndy Ð

d`neh lawn epi` ilk :xn`z m`e .opaxcn
!d`nehd a`n `l`,`ziixe`cn ilin ipdÐ

mi`nhn mipey`x miwyn ediy exfb minkge
zea` ody dafe af miwyn meyn dxfb ,ilk

.eilbx inine ewex oebk ,d`nehdììä úéáå
.'åë íéøîåàziae :dl opiqxb ikd `ztqeza

.mi`nh mlerl qekd ixeg` :mixne` lld
i`nl .dcerq mici zlihpl skz :xg` xac
qekd ixeg` z` micid e`nhi `ly eziyiigc
xzen dlgzkl elit`y ,`id `yyg e`l
ekeze mi`nh eixeg`y ilka ynzydl
,oiwyn zngn eixeg` `nhny df oebk ,xedh
,jkld .xedh ekez :oizrnya dia opixn`c
.dlihp mcew dlgz qekd z` oizeye oibfen
Ð dlgz micil oilhep xne` dz` m`y
`l `ny dxfb ,oi`nh qekd ixeg` edi `ny

ie ,dlihpd inn dti zeaebp micid edie`nh
miyrp ode ,qek zngn miciay oiwynd
lke` `vnpe ,micid z` e`nhie exfgie dlgz

.zea`eqn miciaíéãéì ñåë éîèðå,`zpwz lld zia ciar oefnd iptly qekac inp idp ,`ed ikdc oeike !micil qek `nhi inp zeaebp mici elit` ,micia oiwyn il dnl Ð
.micid z` oi`nhn `ld ?odilr `dz dn oefnd jeza oi`ad zeqek ,dlihp mcew edzeycíãà àîèî éìë ïéàz` `nhn epi` d`nehd clea `nhpy dfk ilk :xnelk Ð

`nhpye ,micid z` `nhn Ð d`nehd a`a `nhpy z` :xne`e oiwyna e`nhpy milka (` dpyn b wxt) mici zkqna ryedi iaxc dilr ibiltc opaxk ol `niiwc .micid
opi` Ð oiaebp micidy oefnd jezay zeqek ,jkld .epnid micnl oi` Ð micid z` `nhn xtqdy it lr s`e .ipy dyer ipy oi`y ,micid z` `nhn epi` Ð d`nehd clea

.lke` zxez `l` eilr oiwyn zxez oi` Ð micid lr gteh liyaz oiwyn yiy minrt :xn`z m`e .micid z` oi`nhnïé÷ùîá åéøåçà åàîèðù éìë,xn`w shy ilka Ð
.`ziixe`c d`neha elit` oabn oi`nhn oi` qxg ilk eli`cïé÷ùîá åéøåçà åàîèðù.dlgz minkg ede`yr ipya rbp m` s`y ,d`nehl oey`x epi`y dwyn jl oi` Ð

ïéàîè åéøåçàd`nehd a` `edy dwyn epivny iptn ,milk oi`nhn oiwyn ediy minkg exfb ,d`nehd a`n `l` dxezd on d`neh oilawn milke mc` oi`y it lr s` Ð
.milk e`nhiy oi`nh oiwynd lk lr exfb ,eilbx inine ewexe af ly eaef oebk ,dxezd on milke mc` `nhl
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éáøå`zkld dyw ok m` :xn`z m`e Ð lew zaa oigibyn oi` xn`c `id ryedi
,ryedi iaxk ol `niiw i`pkr ly xepzc ryedi iaxc `iddc ;`zkld`
zadc ,lew zaa oigibyn oi`c xn`w mzd `wecc :xnel yie !lld ziak ol `niiwe
zia la` ,(bk zeny) "zehdl miax ixg`" dxez dxn` xake ,aexd cbpk did lew
ryedi iax iziiny it lr s` .miax eid lld
zadc mzd ip`yc inc `lc ab lr s` ,`kd
iaxn ith xaq `pz i`d ,aexd cbpk did lew
lr s` ,lew zaa oigibyn oi` xn`c ryedi
i`ny ziae li`ed lew zal riiqn aexdy it
yecwac `py i`n :xn`z m`e .ith iccgn
zkxaae ,oiid lr mcew oikxan dlcade
?zekxa yly xg`l cr oikxan oi` oefnd
mcew jxap m` ,ciarp ikidc :xnel yie
gqid oefnd zkxa `di ok m` Ð oefnd zkxa
xwr `l zekxa x`ya `nlyac ;zrcd
,lek`l dvex did yecwac ,dizyn diytp
zkxaa la` ,zezyl dvex did dlcadae

.dizyn diytp xwr oefndåçéðîxg`l cr
mcew merhl xzeny rnyn `kd Ð oefnd
iaxr) zeeh za xnin` `d ,dniz .dlcad
`ly itl ,dpern ol :yexit ,(`,fw migqt
ip`yc :xnel yie !eilr licadl oii el did
e` ,xgnl qek el didiy xeaq didy xnin`
xaqwc ,ip`y `kde ,did envr lr xingn
zkxal egipn jkle qek dperh oefnd zkxa

.oefndåîòè`wec :m"ayx yxit .enbt
la` ,mebt `di `ly jixv dlcadle yecwl
`edy it lr s` eilr jxal jixv Ð zezyl
`la dfd mlerd on zepdil xeq`c ,mebt
`l` oxn` `l inp dlcade yecwe .dkxa
jxan Ð xyt` i` la` ,xyt`c mewna
`zi`ck .min ekezl ozepe ,mebt` elit`
,dil owzne `qk` mirh dpei iax :inlyexia

n dzyy xg`l :yexitlk eilr siqed epn
.eilr jxan dide ,oii e` min `edy

äøæâla` Ð miciay oiwyn e`nhi `ny
abpn mc` ixdy yginl `kil dcerqd jeza
lke`d :opixn`ck ,dlik` mcew dti eici
mc` oi` dizya la` ,'eke mici aebip `la
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ברכות.  פרק שמיני - אלו דברים דף נב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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eznyקכב ina cenr ap sc ± iyily wxtzekxa

ïéøåäè åéãéå åðæàå åðâåàå åëåú`xkid da ecar ,`id opaxc ef d`nehc oeikc Ð
oke ,da eliwde ,miycwe dnexz dlr sexyl `lc ikid ik ,`id opaxcnc ercilc

.(`,gl) "zexeka"a yxetnåðâåà.yinyzl ie`xd ueg cvl dletkd ezty Ðåðæà
.frla `"yp` oixewy ziagd of` enk Ðåéãéå.zagn oebk ,ci el yiy ilk Ðäøæâ

úåöåöéð íåùîdkezn zevevip efzi `ny Ð
zngn eixeg`ny oiwyn e`nhie ,eixeg` lr
milhep ,jkld .micid z` e`nhie ,mixeg`
,qekd ixeg` z` e`nhi `ly dlgz micil
Ð eixeg` zngn lld zia iyiigc i`nle
iyenzy`l xeq` `dc ,`ed `yyg e`l

.diaåá ùîúùäì øúåî éøáñ ììä úéáåÐ
la` ,yginl `ki` Ð ocic `yygl jkld

ekcic `yyglztki` `lc ,yginl `kil Ð
.eixeg` e`nhi m` olàôéãò àäbefnl Ð

skz mici zlihp jk xg`e dlgz qekd
zevevipc `yyg `iz` `le ,dcerql
.`id dcerq zekldn efe .`zkld drwtne

äôîáù ïé÷ùîgteh dwyn didi `ny Ð
z` e`nhie exfgie ,micid aebp zngn dilr
.dcerqd jeza cinz da gpwiyk micid

äôîì úñë äééîèðå.miwyn `la Ðïéà
éìë`le milk `nhn ,d`nehd a` epi`y Ð

m` ,zqka eici erbi `ly xdfi `ede ,mc`
.d`nehl `id dpey`xïçìù úîçîÐ

xzen lld zia ixaqc ,dinwl yxtnck
.ipy oglya ynzydläîåøú éìëåà íåùî

.dnexzd z` lqet ipydy Ðàä éëä åìéôà
àôéãòdxwn rxi` `ny yegl Ð

iab lr dpgipi `le ,ipy oglya eynzyiy
zngn oilke`d z` `nhz `ly oglyd
zqk zngn `nhz `ly yegln ,day oiwyn

.micid z` `nhze xefgzeúà ãéñôî
ïéìëåàämdilr oifzp mipexg` miny Ð

:`ztqeza opiqxb ikd .miq`npeììä úéá
:íéøîåàlhep Ð `ed mkg cinlz yny m`

da oi`y oixexit gipne zifk oda yiy oixexit
.zifkàëôéà éðúîziac `tiq jda jitn Ð

,i`ny zial lld ziace lld zial i`ny
.lld ziak dkld inp `da raweéáø øîàå

ïðçåé.opiqxb Ðòîùî àøáã.xaryl Ð
`xay xe`d ziixa lry ,exne`l dtie
itl ,eze` oigayn ziy`xa ini zyya
migqta opixn`ck `xap zay i`venay

.(`,cp)àøåá`de ,cinz `xea `edy xac Ð
.`xap xak ixdy ,`kd `kiiy `läáøä

úåøåàî.zwxwxie dpal dnec` zadly Ð
úáù àìã íåùîiebdy ,dxiar zk`lnn Ð

`ly xe` onwl `ipze ,exe`l dk`ln dyer
ea dcarpe li`ed ,eilr oikxan oi` Ð zay

.dxiaríééåâ úáñîá.dcerql ,dlik`l Ð
éà
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óëú"mikxan cvik" wxta lirl dil aiyg `lc i`de Ð dcerq mici zlihpl
.diipznl yg `l dpyna diepyc meyn Ð zetikz jci` icda (`,an)øáã

ixn`w ikd" :oda aezky mixtq yi Ð 'eke dxezd on oilegl mici zlihp oi` xg`
ipy oglya ynzydl xeq` ezixn`c ekcicl elit` ,lld zial i`ny zia edl

zlihp oi`c `ticr `d ,dnexz ilke` meyn
"`nhi l`e 'eke ahen ,dxezd on oilegl mici
i`ny zia ixn`w `dc ,d`xp `le .'eke
xnel wgece ,ipy oglya ynzydl xeq`c
`nlra dxwna `ny i"yx yxity enk
:oda aezky mixtqk d`xp `l` .ynzyi
lld zia edl ixn`w ikd ,xg` xac i`n"
oilke` iab `py i`n `niz ike ,i`ny zial
"opiyiig `lc mici iab `py i`ne opiyiigc
ik "xg` xac" i`d ied `l `zyde ,'eke
la` ,oey`x mrhl jixv epi`y lirlc `idd
yxtl `l` `a `l xg` xac i`d `kd
.mdixac ayiile ,xn`w lld ziac `nrh

ïéøåøéô.cia oca`l xzen zifk eda zilc
opixn`ck `zeiprl dyw ,edin

.(a,dw) "xyad lk" wxtaäéìåëáoiwxit
:xn`z m`e Ð `dn xal lld ziak dkld
rnyn jxaie enewnl xefgic `edda `de
oizrnya (a,bp) onwl ,i`ny ziak dkldc
`lc :xnel yi !ediixza i`xen` icarcn
ecen lld zia elit` mzdc meyn ,dl aiyg
.jkl edegixhd `ly `l` ,i`ny zial

åâäðÐ dcedi iaxc `ail` lld ziak mrd
,ok oibdep dlgzkl elit` op`c :`niz
iiexe` Ð ebdp :xne` (a,aq) "xcd" wxtae
!dil opixcdn `l Ð ikd car i`e ,opixen `l
cg ,ibiltc i`xen` `ki` mzdc :xnel yie
,dlgzkl dkld yexit dede ,dkld xn`
ied Ð jci` xn`wc ebdp ok m` ,ikd opixene
`l` o`k oi`c zeidl leki `kd la` .caric

.`cixb ebdpàøááÐ ibilt `l `nlr ilek
,"`xa" oeyla ibilt `le li`ed :xn`z m`e
`xw oeylc :xnel yie ?"`xea" xn` i`n`
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BëBz àîèð ,ïéøBäè åéãéå Bðæàå BðâBàå BëBz¯éàîa .Blek àîèð §§§¨§§¨¨§¦¦§¨¦§¨§©
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øæbîì àkéìå ,úBöBöéð íeMî äøæb ,ïé÷Lîa åéøBçà eàîèpL¤¦§§£¨§©§¦§¥¨¦¦§¥¨§¦§©
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¯eúéøîàc eëãéãì :éànL úéáì ìlä úéa eäì éøîà÷ éëä̈¦¨¨§¦§¥¦¥§¥©©§¦§§¨§¦
íeMî ïðéøæâc "ïéàîè åéøBçàL éìëa LnzLäì øeñà"¨§¦§©¥¦§¦¤£¨§¥¦§¨§¦©¦

éëä eléôà ,úBöBöéð¯.äãeòñ íéãé úìéèðì óëúc ,àôéãò àä ¦£¦¨¦¨£¦¨§¥¤¦§¦©¨©¦§¨
éànL úéa ,ïðaø eðz .'åëå "çp÷î ,íéøîBà éànL úéa"¥©©§¦§©¥©¨©¨©¥©©
äzà íàL ,ïçìMä ìò dçéðîe ätîa åéãé çp÷î :íéøîBà§¦§©¥©¨¨©©¨©¦¨©©ª§¨¤¦©¨

úñkä ìò øîBà¯úîçî ätnaL ïé÷Lî eàîhé ànL äøæb ¥©©¤¤§¥¨¤¨¦¨§©§¦¤©©¨¥£©
.íéãiä úà eànèéå eøæçéå ,úñkä¯!ätnì úñk déénèðe¯ ©¤¤§©§§¦©§¤©¨©¦§©§¥¤¤©©¨

.éìk ànèî éìk ïéà¯!déôeb àøáâì úñk déénèðe¯éìk ïéà ¥§¦§©¥§¦§©§¥¤¤§©§¨¥¥§¦
øîBà äzà íàL ,úñkä ìò :íéøîBà ìlä úéáe .íãà ànèî§©¥¨¨¥¦¥§¦©©¤¤¤¦©¨¥
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?"øçà¯,eøîéz éëå :éànL úéáì ìlä úéa eäì éøîà÷ éëä ©¥¨¦¨¨§¦§¥¦¥§¥©©§¦¥§
àìc íéãé éab àðL éàîe ,ïðéLééçc ïéìëBà éab àðL éàî©§¨©¥¨¦§¨§¦©©§¨©¥¨©¦§¨

?ïðéLééçïî ïéleçì íéãé úìéèð ïéàc ,àôéãò àä éëä eléôà ¨§¦©£¦¨¦¨£¦¨§¥§¦©¨©¦©¦¦
àúééøBàcî øwéò eäì úéìc íéãé eàîhiL áèeî ;äøBzä¯ ©¨¨¤¦¨§¨©¦§¥§¦¨¦§©§¨

éànL úéa ,ïðaø eðz .'åëå "ïéãaëî ,íéøîBà éànL úéa" .àúééøBàcî øwéò eäì úéàc íéìëBà eàîhé ìàå§©¦¨§¨¦§¦§¦¨¦§©§¨¥©©§¦§©§¦¨©¨©¥©©
äzà àöîð ,"älçz íéãiì ïéìèBð" øîBà äzà íàL ,íéãiì ïéìèBð Ck øçàå úéaä úà ïéãaëî :íéøîBà§¦§©§¦¤©©¦§©©¨§¦©¨©¦¤¦©¨¥§¦©¨©¦§¦¨¦§¨©¨

älçz éànL úéáì íéãé úìéèð ìáà .ïéìëBàä úà ãéñôî¯àîòè éàî ,eäì àøéáñ àì¯íeMî.ïéøeøét ©§¦¤¨¨¦£¨§¦©¨©¦§¥©©§¦¨¨§¦¨§©©§¨¦¥¦
àeä íëç ãéîìz LnL íà :íéøîBà ìlä úéáe¯ïäa ïéàL ïéøeøét çépîe úéfk íäa LiL ïéøeøét ìèBð ¥¦¥§¦¦©¨©§¦¨¨¥¥¦¤¥¨¤©©¦©¦©¥¦¤¥¨¤

úéfk íäa ïéàL ïéøeøét :ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøì déì òéiñî .úéfk¯éàîa .ãéa ïãaàì øzeî ©©¦§©©¥§©¦¨¨§¨©©¦¨¨¥¦¤¥¨¤©©¦¨§©§¨©¨§©
LnLa LnzLäì øzeî :éøáñ éànL úéáe ,õøàä íò LnMa LnzLäì øeñà :éøáñ ìlä úéa ?éâìtéî÷̈¦©§¦¥¦¥¨§¦¨§¦§©¥§©¨©¨¨¤¥©©¨§¦¨§¦§©¥§©¨
äëìäc àäî øa ,ìlä úéák äëìä ïé÷øt déleëa :àðeä áø øîà àðéðç øa éñBé éaø øîà .õøàä íò©¨¨¤£©©¦¥©£¦¨£©©¨§¥¦§¦£¨¨§¥¦¥©¥¨©£¨¨
"ïBæîe øð ,íéøîBà éànL úéa" .ìlä úéák äëìä éîð àäáe ,àëtéà éðúî àéòLBà éaøå .éànL úéák§¥©©§©¦©£¨©§¥¦§¨§¨©¦£¨¨§¥¦¥¥©©§¦¥¨

éøác àáøì dééæç ,àáø éáì òì÷éà äãeäé øa àðeä áø .'åëåúéa éãkî :déì øîà .àLéøa íéîNaà C ©¨©§¨¦§©§¥¨¨©§¥§¨¨§¨¥©§¨¦§¥¨£©¥¦§¦¥
âéìt àì øBànà ìlä úéáe éànLàáø éðò !äìcáäå ïBæî íéîNáe øð :íéøîBà ìlä úéáe .äìcáäå íéîNa ïBæîe øð :íéøîBà éànL úéa ,àéðúc ,é ©©¥¦¥©¨¨§¦¦§©§¨¥©©§¦¥¨§¨¦§©§¨¨¥¦¥§¦¥§¨¦¨§©§¨¨¨¥¨¨

äî ìò .óBqa àéäL äìcáä ìòå ,äléçza àeäL ïBænä ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì :øîBà äãeäé éaø ìáà ,øéàî éaø éøác Bæ :déøúa©§¥¦§¥©¦¥¦£¨©¦§¨¥Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©©¨¤©§¦¨§©©§¨¨¤¦©©©
e÷ìçp¯:ïðçBé éaø øîàå .øBàî Ck øçàå íéîNa :íéøîBà ìlä úéáe ,íéîNa Ck øçàå øBànä ìò :íéøîBà éànL úéaL ,íéîNaä ìòå øBànä ìò ¤§§©©¨§©©§¨¦¤¥©©§¦©©¨§©©¨§¨¦¥¦¥§¦§¨¦§©©¨¨§¨©©¦¨¨

éâéìt ék ,òîLî àøác éâéìt àì àîìò élek "àøá"a :àáø øîà .'åë "àøaL ,íéøîBà éànL úéa" .äãeäé éaøc àaélà ìlä úéák íòä eâäð̈£¨¨§¥¦¥©¦¨§©¦§¨¥©©§¦¤¨¨£©¨¨§¨¨¥¨§¨¨§¦¦¦§¨©§©¦§¦¦
"àøBa" :éøáñ éànL úéa ,"àøBá"a¯cøöBé" ,"CLç àøBáe øBà øöBé" :óñBé áø áéúî .òîLî àøác éîð "àøBa" :éøáñ ìlä úéáe ;àøáîì ãéúò §¥¥©©¨§¦¥§¨¦§¦§¨¥¦¥¨§¦¥©¦¦§¨©§©§¦©¥¥¥¤¥

éâéìt ék ,òîLî àøác éâéìt àì àîìò élek "àøBá"e "àøa"a :óñBé áø øîà àlà !"íäéèBðå íéîMä àøBa" ,"çeø àøBáe íéøä¯a;"éøBàî"e "øBàî" ¨¦¥©¥©¨©¦§¥¤¤¨£©©¥§¨¨¥¥¨§¨¨§¦¦¦§¨©§©¦§¦¦§¨§¥
äaøä :éànL úéáì ìlä úéa íäì eøîà ,éëä éîð àéðz .àøeða àkéà éøBäð àáeè :éøáñ ìlä úéáe ,àøeða àkéà àøBäð àãç :éøáñ éànL úéác§¥©©¨§¦£¨§¨¦¨§¨¥¦¥¨§¦¨§¥¦¨§¨©§¨©¦¨¦¨§¨¤¥¦¥§¥©©©§¥

øð àîìLa .'åë "ïéëøáî ïéà" .øeàa Lé úBøBàî¯íéBb úañîa àëä :áø øîà äãeäé áø øîà ?àì íòh äî íéîNa àlà ,úáL àìc íeMî §¥¨¥§¨§¦¦§¨¨¥¦§Ÿ¨©¤¨§¨¦©©©Ÿ£©©§¨£©©¨¨¦§¦©¦
.àéä äøæ äãBáòì íéBb úañî íúqL éðtî ,ïðé÷ñò¯àLéøc ììkî ,äøæ äãBáò ìL íéîNaä ìò àìå øpä ìò àì ïéëøáî ïéà :àôéñ éðú÷cî àä ¨§¦©¦§¥¤§¨§¦©¦©£¨¨¨¦¨¦§¨¨¥¥¨¥§¨§¦Ÿ©©¥§Ÿ©©§¨¦¤£¨¨¨¦§¨§¥¨

íéBb ìL íéîNaä ìò àìå øpä ìò ïéëøáî ïéà íòh äî ,øîà÷ "íòh äî" :àøeqî àðéðç éaø øîà !ïðé÷ñò äøæ äãBáòa åàì¯íúqL éðtî ¨©£¨¨¨¨§¦©£©©¦£¦¨¦¨©©©¨¨©©©©¥§¨§¦©©¥§Ÿ©©§¨¦¤¦¦§¥¤§¨
úáL àlLå ,åéìò ïéëøáî úáML øeà :ïðaø eðz .äøæ äãBáòì íéBb úañî¯?"úáL àì" éàîe "úáL" éàî .åéìò ïéëøáî ïéà §¦©¦©£¨¨¨¨©¨©¤¨©§¨§¦¨¨§¤Ÿ¨©¥§¨§¦¨¨©¨©©Ÿ¨©
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ברכות.  פרק שמיני - אלו דברים דף נב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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הבשך מיאור לבס' מרכות ליום ראשון עב' א              

         
          
          

           
         

        
            

           
          

   
       

          
         
           

        
         

        
        

         
  

       
        

        
        

         

         
       

        
         

      
        

       
          
        

        
        

    
        

       
    

       
          

    
             

         
         

         
           

      





































































































קכה

              

     
         

          
         

     
        

      
        

         
       

       
       

           
        

        
         

          
   

        
         

      
       

          
          

            
        

       
        


       

       
      

     
       

          
          

       
         

         
     

        
        

        
       

          
          

       
          

 
          

       
          

          
        

        
       

     
        

         
        

        
       

        
          

           
        

        
        

        
         

       
          

      
         

          
       

        
         
        

          
          

    
       

          
       

        
          

   

















































































































































































              

         
        

        
        

     
        

       

       
       

         
        

            
         



























              

         
          
          

           
         

        
            

           
          

   
       

          
         
           

        
         

        
        

         
  

       
        

        
        

         

         
       

        
         

      
        

       
          
        

        
        

    
        

       
    

       
          

    
             

         
         

         
           

      



































































































הבשך מיאור לבס' מרכות ליום שני עב' א

              

         
         

          
          

        
      

       
          


          

       
        

     
          

          
          

        
          

         
        

      

            
   

        
         

       
          

          
         

          
 

       
         

         
         

       
             

        
            


      

          
         

        
        

    





























































































הבשך מיאור לבס' מרכות ליום שישי עב' א
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הבשך מיאור לבס' מרכות ליום שמת דודש עב' א
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הבשך מיאור לבס' מרכות ליום שמת דודש עב' מ

הבשך מעבוד דכפ

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

âúéa BúBàa úøçà úéåæa ìBëàì Cìîð Ck øçàå ïàk ìBëàì úòã ìò Bæ úéåæa Lãé÷L ãçà úéáa äðtì äðtî¦¦¨§¦¨§©¦¤¨¤¦¥§¨¦©©©¤¡¨§©©¨¦§©¤¡§¨¦©¤¤§©¦
éøö ïéà ìBãâ ïéì÷øè àeä eìéôàå øãç BúBàåLã÷ìe øBæçì C[híB÷î ìkîe ãçà íB÷î áLçð øãçä ìkL §¤¤§©¦§©§¦¨¥¨¦©£§©¥¤¨©¤¤¤§¨¨¤¨¦¨¨

ïk úBNòì àìL áBè äìçzëì[iäæ ìò íé÷ìBç LéL[`i: §©§¦¨¤Ÿ©£¥¤¥§¦©¤
ג  סעיף סעודה במקום הקידוש שיהיה רעג סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld
ùã÷ìå øåæçì [è שאינו - באמצע גבוה מקום יש ואפילו -

החדר  אין ואפילו הראשון, מקומו את משם לראות יכול
מחיצות  שמוקף אלא - .16מקורה

ïë úåùòì àìù [é אמות ד' באותן להשאר יש ולכתחילה -

מקומו  נקראות שהן - קידש .17בהם
äæ ìò íé÷ìåç [àé בפינה לאכול בנמלך שדוקא משמע -

מותר  - לכך כשכיון אבל לכתחלה, כן לעשות אין - אחרת
חדר  באותו הוא אם לכתחלה כן .18לעשות

zetqede mipeiv
(16:Ë"Ò ÁÚ˜ ÔÓÈÒ כיון מחיצות מוקפת שאינה בשדה האוכל

(כמו  שינוי נקרא הראשון מקומו לראות יוכל שלא עד שנתרחק
האילן  פירות אוכל ואפילו מחיצות) שבהקף לחדר מחדר
מפני  מקומו רואה שאינו כיון במערבו ואוכל וחוזר במזרחו
לא  אם ולברך לחזור וצריך מקום שינוי נקרא שמפסיק האילן

במזרחו. כשבירך במערבו לאכול בדעתו היה
ובא  באמצע גבוה מקום שיש אע"פ אחד בחדר אוכל אם אבל

מקומו  משם לראות יכול שאינו התנור אחורי כגון אחריו לאכול
הכל  הרי מחיצות שמוקף שכיון מקום שינוי זה אין הראשון

אחד.
ד'17) דכל דמסתבר ו, ס"ק בבדה"ש פא סימן השלחן קצות

מקומו. נקראות אמות
א.18) ס"ק תהל"ד ועיין רבינו, מלשון משמע כן

•
zay zekld - jexr ogley

ואי ‰ אחר בבית אלא הכנסת בבית כלל ההפטרה אין ואם
מבית  עשרה ילכו בעיר עירוב שאין משם להביאה אפשר
תחלה  בתורה שקרא המפטיר שם ויפטיר בית לאותו הכנסת

הכנסת: בבית פה בעל ההפטרה יקרא לא אבל הכנסת בבית

Â של ענין מזכיר המפטיר אין בשבת להיות שחל חדש ראש
כלל ראש ענין שאינו לפי כו' התורה על  בברכת כלל חדש

בראש  הפטרה אין שבת אלמלא שהרי בהפטרה חודש לראש
לבד: חדש

Ê ויענה המפטיר ולברכות בתורה הקוראים לברכות לכוין צריך
שחיסר  ברכות מאה מנין להשלים לו ויעלו אמן אחריהם
בסי' כמ"ש בהם להשלים הרבה פירות לו אין אם בשבת מנינם

ר"צ: סי' ועיין מ"ו

Á למי ויודע בטוב האותיות לחתוך שיודע לקרות היודע קטן
וכבוד  סלסול נוהגים ויש בנביא להפטיר יכול מברכין
דוד  ובשירת בעצרת שמפטירין יחזקאל של במרכבה
ויש  גדול אלא יפטיר שלא פסח של בז' אותה כשמפטירים

שובה: בשבת גם כן נוהגים

Ë יודע שאינו ונמצא בתורה וקרא למפטיר קטן קראו אם
לאמרה  אחר יכול בגדול כן אירע אם וכן ההפטרה לומר
שאף  הראשונה בקריאה די כי עוד בתורה לקרות צריך ואין
התורה  כבוד מפני תחלה בתורה יקרא בנביא שהמפטיר שתקנו
מקום  מכל רפ"ב בסי' שנתבאר כמו הנביא קודם נקראת שתהא

לתורה  כבוד ג"כ בזה יש בתורה קרא אחר או כשהקטן גם
אחר  נקראת שתהיה ההפטרה בשביל שקרא לכל הדבר שניכר
ולא  עצמו בשביל שקרא לומר יבאו לא שבוודאי בתורה קריאה
קדיש  ואמרו הקרואים נשלמו כבר שהרי ההפטרה בשביל
כן  לעשות אסור לכתחלה לפיכך זה על חולקין ויש אחריהם
קראו  ואם בעצמו ההפטרה לומר יודע שאינו מי למפטיר לקרות
כסברא  ההפטרה אחר ויקרא בתורה ויקרא יעלה אותו

הראשונה:

È תורה בספר כמו דינו ההפטרה באמצע המפטיר נשתתק אם
אלא  הראשון שפסק ממקום יתחיל לא תחתיו לסיים שהבא
שנתבאר  כמו הראשון שהתחיל ממקום ולהתחיל לחזור צריך

בתחלה): ולברך לחזור צריך אם שם (ועיין ק"מ בסי'

‡È הספר לגלול הגולל שיגמור עד להפטיר המפטיר יתחיל לא
שחובה  ממנו ולשמוע להבין יוכל הגולל שגם  כדי תורה
לפיכך  תורה שבספר הפרשה כמו ההפטרה לשמוע הכל על היא
אין  קולות ששני רם בקול כאחד ההפטרה שנים יקראו לא
שמיעה  על לסמוך שלא להם הידוע מטעם נוהגים ויש נשמעים
מפי  הברכות ושומעין ההפטרה קורין בעצמם הם אלא בלבדה
אלא  רם בקול יקראו שלא ליזהר צריכים מקום ומכל המפטיר

קפ"ג): סי' עיין המפטיר עם במלה (מלה בנחת
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zay zekld - jexr ogley

âúéa BúBàa úøçà úéåæa ìBëàì Cìîð Ck øçàå ïàk ìBëàì úòã ìò Bæ úéåæa Lãé÷L ãçà úéáa äðtì äðtî¦¦¨§¦¨§©¦¤¨¤¦¥§¨¦©©©¤¡¨§©©¨¦§©¤¡§¨¦©¤¤§©¦
éøö ïéà ìBãâ ïéì÷øè àeä eìéôàå øãç BúBàåLã÷ìe øBæçì C[híB÷î ìkîe ãçà íB÷î áLçð øãçä ìkL §¤¤§©¦§©§¦¨¥¨¦©£§©¥¤¨©¤¤¤§¨¨¤¨¦¨¨

ïk úBNòì àìL áBè äìçzëì[iäæ ìò íé÷ìBç LéL[`i: §©§¦¨¤Ÿ©£¥¤¥§¦©¤
ג  סעיף סעודה במקום הקידוש שיהיה רעג סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld
ùã÷ìå øåæçì [è שאינו - באמצע גבוה מקום יש ואפילו -

החדר  אין ואפילו הראשון, מקומו את משם לראות יכול
מחיצות  שמוקף אלא - .16מקורה

ïë úåùòì àìù [é אמות ד' באותן להשאר יש ולכתחילה -

מקומו  נקראות שהן - קידש .17בהם
äæ ìò íé÷ìåç [àé בפינה לאכול בנמלך שדוקא משמע -

מותר  - לכך כשכיון אבל לכתחלה, כן לעשות אין - אחרת
חדר  באותו הוא אם לכתחלה כן .18לעשות

zetqede mipeiv
(16:Ë"Ò ÁÚ˜ ÔÓÈÒ כיון מחיצות מוקפת שאינה בשדה האוכל

(כמו  שינוי נקרא הראשון מקומו לראות יוכל שלא עד שנתרחק
האילן  פירות אוכל ואפילו מחיצות) שבהקף לחדר מחדר
מפני  מקומו רואה שאינו כיון במערבו ואוכל וחוזר במזרחו
לא  אם ולברך לחזור וצריך מקום שינוי נקרא שמפסיק האילן

במזרחו. כשבירך במערבו לאכול בדעתו היה
ובא  באמצע גבוה מקום שיש אע"פ אחד בחדר אוכל אם אבל

מקומו  משם לראות יכול שאינו התנור אחורי כגון אחריו לאכול
הכל  הרי מחיצות שמוקף שכיון מקום שינוי זה אין הראשון

אחד.
ד'17) דכל דמסתבר ו, ס"ק בבדה"ש פא סימן השלחן קצות

מקומו. נקראות אמות
א.18) ס"ק תהל"ד ועיין רבינו, מלשון משמע כן

•
zay zekld - jexr ogley

ואי ‰ אחר בבית אלא הכנסת בבית כלל ההפטרה אין ואם
מבית  עשרה ילכו בעיר עירוב שאין משם להביאה אפשר
תחלה  בתורה שקרא המפטיר שם ויפטיר בית לאותו הכנסת

הכנסת: בבית פה בעל ההפטרה יקרא לא אבל הכנסת בבית

Â של ענין מזכיר המפטיר אין בשבת להיות שחל חדש ראש
כלל ראש ענין שאינו לפי כו' התורה על  בברכת כלל חדש

בראש  הפטרה אין שבת אלמלא שהרי בהפטרה חודש לראש
לבד: חדש

Ê ויענה המפטיר ולברכות בתורה הקוראים לברכות לכוין צריך
שחיסר  ברכות מאה מנין להשלים לו ויעלו אמן אחריהם
בסי' כמ"ש בהם להשלים הרבה פירות לו אין אם בשבת מנינם

ר"צ: סי' ועיין מ"ו

Á למי ויודע בטוב האותיות לחתוך שיודע לקרות היודע קטן
וכבוד  סלסול נוהגים ויש בנביא להפטיר יכול מברכין
דוד  ובשירת בעצרת שמפטירין יחזקאל של במרכבה
ויש  גדול אלא יפטיר שלא פסח של בז' אותה כשמפטירים

שובה: בשבת גם כן נוהגים

Ë יודע שאינו ונמצא בתורה וקרא למפטיר קטן קראו אם
לאמרה  אחר יכול בגדול כן אירע אם וכן ההפטרה לומר
שאף  הראשונה בקריאה די כי עוד בתורה לקרות צריך ואין
התורה  כבוד מפני תחלה בתורה יקרא בנביא שהמפטיר שתקנו
מקום  מכל רפ"ב בסי' שנתבאר כמו הנביא קודם נקראת שתהא

לתורה  כבוד ג"כ בזה יש בתורה קרא אחר או כשהקטן גם
אחר  נקראת שתהיה ההפטרה בשביל שקרא לכל הדבר שניכר
ולא  עצמו בשביל שקרא לומר יבאו לא שבוודאי בתורה קריאה
קדיש  ואמרו הקרואים נשלמו כבר שהרי ההפטרה בשביל
כן  לעשות אסור לכתחלה לפיכך זה על חולקין ויש אחריהם
קראו  ואם בעצמו ההפטרה לומר יודע שאינו מי למפטיר לקרות
כסברא  ההפטרה אחר ויקרא בתורה ויקרא יעלה אותו

הראשונה:

È תורה בספר כמו דינו ההפטרה באמצע המפטיר נשתתק אם
אלא  הראשון שפסק ממקום יתחיל לא תחתיו לסיים שהבא
שנתבאר  כמו הראשון שהתחיל ממקום ולהתחיל לחזור צריך

בתחלה): ולברך לחזור צריך אם שם (ועיין ק"מ בסי'

‡È הספר לגלול הגולל שיגמור עד להפטיר המפטיר יתחיל לא
שחובה  ממנו ולשמוע להבין יוכל הגולל שגם  כדי תורה
לפיכך  תורה שבספר הפרשה כמו ההפטרה לשמוע הכל על היא
אין  קולות ששני רם בקול כאחד ההפטרה שנים יקראו לא
שמיעה  על לסמוך שלא להם הידוע מטעם נוהגים ויש נשמעים
מפי  הברכות ושומעין ההפטרה קורין בעצמם הם אלא בלבדה
אלא  רם בקול יקראו שלא ליזהר צריכים מקום ומכל המפטיר

קפ"ג): סי' עיין המפטיר עם במלה (מלה בנחת
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: שהקב"ה תוכןתוכןתוכןתוכן להאמין האמונה, חובת גדר

כלל. עולמות בגדר אינו ובעצמו בכבודו

ענין הקודם בפרק שביאר באלקות,דעת [לאחרי

ענין לבאר זה בפרק בה':]אמונה ממשיך

ìë àìîî úðéçáá àéä åæ äùâøäå úòã äðä êà
'éåä éðà áéúë ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá ìáà ,ïéîìò
,'åë íìåòä àøáðù íãå÷ àåä äúàå ,éúéðù àì

.ììë ïéîìò øãâá åðéàù
וחיות  באור כלליות מדריגות שתי בכללות, יש,
והנבראים  העולמות כל את ומקיים המחי' האלקי
עלמין" כל "ממלא בשם בזהר ונקראות שבתוכם,

עלמין". כל ו"סובב

פירוש:

האלקי  והחיות האור הוא עלמין" כל "ממלא
נפש  כמו להחיותם ובנבראים בעולמות המתלבש
אמרו  זה (ועל חי לגוף אותו העושה בגוף המלובשת
את  ממלא הקב"ה כך הגוף את ממלא הנפש מה חז"ל

העולם);

בכבודו  ב"ה סוף אין אור הוא עלמין" כל ו"סובב
(ולכן  העולמות מן ומרומם מובדל שהוא ובעצמו,
מוגבל  בלתי אור להיותו כי עלמין"), כל "סובב נקרא
בעולמות. נתפס להיות יכול אינו סוף), לו שאין (אור

את  מחי' שהקב"ה דמה לעיל שהוסבר ומה
זה  אין - רואה כאילו ממש להרגיש ניתן העולמות
האלקי  החיות דהיינו עלמין", כל ה"ממלא באור אלא
אחזה  "ומבשרי נאמר ועליו בעולמות, המלובשת
כל  הסובב באור משא"כ לעינים נראה שהוא אלקה",
זה  שאור לפי ותפיסה, השגה שום שייך אין עלמין

כלל. העולמות בגדר אינו

עלמין  כל הסובב אור כיצד זה, ענין להבין כדי
"אני  הכתוב פירוש להקדים יש העולמות, בגדר אינו

אומרים  וכן שינוי. בגדר אינו שהקב"ה שניתי", לא ה'
העולם", משנברא הוא ואתה שנברא קודם הוא "אתה
כל  וכן עוה"ז כי שינוי.. שום בלי ממש, הוא "פירוש
באחדותו  שינוי שום פועלים אינן העליונים העולמות
הוא  לבדו הוא שהי' שכמו ליש, מאין בהבראם יתברך
יחיד  הוא לבדו הוא כן הבראם, קודם ומיוחד יחיד

הבראם". אחר ומיוחד

שום  שאין לומר יתכן איך מובן, אינו ולכאורה
קודם  הלא העולמות, בבריאת יתברך לפניו שינוי
ועכשיו  יתברך, בלעדו מציאות שום היתה לא הבריאה

קץ? אין עד וברואים עולמות ישנם

בריאת  ענין שכל לפי הוא, הדבר טעם אך
אלא  אינו לנבראים החיות והשפעת העולמות
ועצמותו  ממהותו ולא ב"ה סוף אין אור של מ"הארה"
כלל  נתפס ובעצמו בכבודו הקב"ה אין ולפיכך יתברך,
הבריאה  לאחרי וגם העולמות, והתהוות בבריאת ח"ו
וכמו  הבריאה. קודם כמו והבדלתו ברוממותו נשאר
הארה  אלא שאינו השמש, וזיו אור משל דרך על
למאור  נפק"מ שום אין שלכן השמש, מעצם בעלמא
מגיע  ממנו המתפשט והזיו האור אם עצמו השמש
או  ולחממם להאירם פעולתו ופועל עלי' ולדרים לארץ
ולא  והארה זיו אלא אינו השמש שאור מאחר לאו,

השמש. של ועצמותו ממהותו חלק

כלל  נתפס אינו יתברך ומהותו שעצמותו ומאחר
שנבראו  לאחרי עתה גם לפיכך, העולמות, בבריאת
יתברך, לפניו כלל חשיבות שום להם אין העולמות
שמצד  (מאחר כלל במציאות אינם העולמות כל וכאילו
לעולמות  "מקום" שום אין ובעצמו בכבודו הקב"ה
עתה  גם כביכול יתברך שמצידו ונמצא ונבראים),

ומיוחד". יחיד הוא לבדו "הוא

ipy wxt meid zrcie d"c
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שבתו Â‰ÊÂ(ז) במכון לשבת כשמגביהי לשבת המגביהי
בעילוי  הסתלקות בבחי' שזהו ממש בעצמותו
אא"ס  דעצמות וכידוע מעל' למעלה שיעור לאין עילוי אחר
אין  עד מטה ולמטה שיעור אין עד מעלה למעלה ממש

שבבחי' הרוחניי' ומטה מעלה בחי' והיינו כו' תכלית
אין  עד מעלה למעלה לשבת המגביהי וזהו ממש העצמות
כלל  תכלית אין עד מטה למטה לראות ומשפילי כלל שיעור
בא  הכל כו' ומשפילי מגביהי ומטה דמעלה הענינים וב'

1
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4

5

6

7

8
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וההסתלקות  העליה בבחי' שזהו רק ממש העצמות מכח
אין  עד מטה למט' והתפשטות הירידה בבחי' וזה בעצמותו
לפי  בשוה וארץ בשמים לראות המשפילי אמר וע"כ תכלית
ג"כ  העצמות מכח באה וההתפשטות הירידה של זה שכח
ובזה  וד"ל. ממש בשוה וארץ בשמים לראות משפילי ע"כ
טעם  מוסיף דאדרבה דקרא לרישא סותר הסיפא דאין יתורץ
דמגביהי  זה במקרא הפשוטה הכונה באמת דהנה וביאור
מעלה  למעלה לשבת שמגביהי בשעה גם היינו ומשפילי
ואין  וארץ בשמים לראות משפילי הוא אז ממש בעצמותו
בחי' זה אין ממש עצמותו לגבי כי כלל ויריד' שפלות זה
של  מקור כל שאין מאחר וכלל כלל ומטה מעלה
כנ"ל  וכלל כלל מקום תופס לסופו מראשו ההשתלשלות
שיעור  באין לשבת שמגביהי מה הרי אמתתו עצם מצד וגם

לפניו  שוין כו' עד מטה למטה שמתפשט מה וגם למעלה
לסבול יכול כל ית' והוא באו א' מכח הכל כי כו' ב'ממש

הנמשכים  הרוחניות שבבחי' הללו ומטה דמעלה המדרגות
שמגביהי  מה שגם מטעם ממש כא' שניהם ממש מעצמותו
כו' עד למעלה אא"ס ממש שזהו לראות ומשפילי לשבת
עצמותו  אמיתת לגבי וכלל כלל ערך זה אין כו' ולמטה
וד"ל  במ"א כמ"ש והיריד' העלי' מבחי' שלמעלה ממש
ענותנותו  מוצא אתה דוקא שם גדולתו במקו' וזשארז"ל
שיעור  אין עד שבעצמותו ההתנשאות בחי' הוא דגדולה
ובמקום  כו' למטה אא"ס ירידת בחי' הוא וענוה למעלה
משפילי  הוא דוקא משם לשבת המגביהי כמ"ש גדולתו
אחדות  מכח והכל הך דהיינו משום וארץ בשמים לראות
וד"ל: כנ"ל בירידה כחו וזה בעלי' כחו שזה רק בא הפשוט'
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ÔÈ·‰ÏÂ להעני וגם לעניים, רק הוא צדקה דהנה הוא כ"ז
מחסורו  די לו שיתן רק העני את להעשיר א"צ
לעשירים  בין לעניים בין הוא גמ"ח אבל לו, יחסר אשר
הפלגת  לשון שהוא במ"נ) הרמב"ם (פי' חסד לשון דהנה
בזוהר  איתא והנה לעשירים, ובין לעניים בין והוא הטוב
דאמצעיתא  עמודא דא ירבה לא העשיר תשא פ' ברע"מ
אלקות  גילוי שם שמאיר עשיר בחי' שהוא ת"ת בחי'
ת"ת  בחי' אפי' דהיינו לעשירים גם היא גמ"ח והנה כנודע,
ששם  דא"א חסד מבחי' ונמשך הטוב הפלגת הוא חסד כי
לכו  יעקב בית וזהו חסיד, בחי' וזהו כלל, שמאלא לית
ה' בשם שמאיר באור ה' באור בזוהר ופי' ה' באור ונלכה
אבל  ה' משם המאיר האור היינו ה' באור י"ל דלכאורה
ע"י  וזהו ה', בשם המאיר באור דהיינו כנ"ל בזוהר פי'
שהיא  לעשירים אף הטוב הפלגת שהיא החסידי' מדריגת

והאור  בת"ת היא ה' שם בד"כ כי ת"ת בחי' ה' שם בבחי'
להחיות  שהיא הצדיקים מדרגות ע"י היא ה' משם הנמשך
הלבנה. פגם למלאות דהיינו מל' בחי' שפלים רוח
דהנה  חסידים, מבחי' אף גבוה היא בע"ת ומדרגות
משא"כ  ו"ה מבחי' רק הוא והחסידים הצדיקים המשכת
יתיר  בחילא לנהורא מחשוכא האתהפכא ע"י הבע"ת
ואתחברו  אחרי פ' בזוהר וכדאיתא י"ה מבחי' ממשיכים
לא  עילאה ה' עם יו "ד חסד, לון  גרם מאן ה' עם וא"ו
החיבור  פי' תליא במזלא אלא בחסד דלהון חיבורא תליא
החיבור  אבל עליונות, מדות דהיינו בחסד תליא ו"ה מבחי'
תליא, כח"ב בחי' במזלא כ"א במדות תליא לא י"ה דבחי'
שממשיכין  הבע"ת מדרגת והוא נעלה, היותר מדרגה וזהו
ממדרגות  ביותר למטה לימשך יכול ולכן י"ה מבחי'

דוקא. למעלה כ"א נמשך שאינו הצדיקי'
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a"lxz - l`eny zxez

Í‡'נק ובאמת העלי', אחר לע"ל הוא כאן שנת' מה כל
שפיר, אתי זה גם אך בחיים. בעודו אל בשם יעקב
נאום  נשבעתי בי המלאך עצמו על שאמר ממה זה ויובן
מובן  אינו ולכאורה הדובר, הוי' שם ותקרא וכתיב הוי',

שבשעת  מפני אלא כו', נשבעתי בי עצמו על אומר האיך
כח  כ"א בו שאין עד המשלח כח לגבי בטל הוא  השליחות
שבו  המשלח כח כי נשבעתי בי לומר יכול ולכן המשלח
רצון  שהם מצות מקיים הישראלי כשאיש וכן זה. אומר

1

2

3

4

5

6

7

8



קלי c"ag i`iyp epizeax zxezn

dxez ihewl

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: שהקב"ה תוכןתוכןתוכןתוכן להאמין האמונה, חובת גדר

כלל. עולמות בגדר אינו ובעצמו בכבודו

ענין הקודם בפרק שביאר באלקות,דעת [לאחרי

ענין לבאר זה בפרק בה':]אמונה ממשיך

ìë àìîî úðéçáá àéä åæ äùâøäå úòã äðä êà
'éåä éðà áéúë ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá ìáà ,ïéîìò
,'åë íìåòä àøáðù íãå÷ àåä äúàå ,éúéðù àì

.ììë ïéîìò øãâá åðéàù
וחיות  באור כלליות מדריגות שתי בכללות, יש,
והנבראים  העולמות כל את ומקיים המחי' האלקי
עלמין" כל "ממלא בשם בזהר ונקראות שבתוכם,

עלמין". כל ו"סובב

פירוש:

האלקי  והחיות האור הוא עלמין" כל "ממלא
נפש  כמו להחיותם ובנבראים בעולמות המתלבש
אמרו  זה (ועל חי לגוף אותו העושה בגוף המלובשת
את  ממלא הקב"ה כך הגוף את ממלא הנפש מה חז"ל

העולם);

בכבודו  ב"ה סוף אין אור הוא עלמין" כל ו"סובב
(ולכן  העולמות מן ומרומם מובדל שהוא ובעצמו,
מוגבל  בלתי אור להיותו כי עלמין"), כל "סובב נקרא
בעולמות. נתפס להיות יכול אינו סוף), לו שאין (אור

את  מחי' שהקב"ה דמה לעיל שהוסבר ומה
זה  אין - רואה כאילו ממש להרגיש ניתן העולמות
האלקי  החיות דהיינו עלמין", כל ה"ממלא באור אלא
אחזה  "ומבשרי נאמר ועליו בעולמות, המלובשת
כל  הסובב באור משא"כ לעינים נראה שהוא אלקה",
זה  שאור לפי ותפיסה, השגה שום שייך אין עלמין

כלל. העולמות בגדר אינו

עלמין  כל הסובב אור כיצד זה, ענין להבין כדי
"אני  הכתוב פירוש להקדים יש העולמות, בגדר אינו

אומרים  וכן שינוי. בגדר אינו שהקב"ה שניתי", לא ה'
העולם", משנברא הוא ואתה שנברא קודם הוא "אתה
כל  וכן עוה"ז כי שינוי.. שום בלי ממש, הוא "פירוש
באחדותו  שינוי שום פועלים אינן העליונים העולמות
הוא  לבדו הוא שהי' שכמו ליש, מאין בהבראם יתברך
יחיד  הוא לבדו הוא כן הבראם, קודם ומיוחד יחיד

הבראם". אחר ומיוחד

שום  שאין לומר יתכן איך מובן, אינו ולכאורה
קודם  הלא העולמות, בבריאת יתברך לפניו שינוי
ועכשיו  יתברך, בלעדו מציאות שום היתה לא הבריאה

קץ? אין עד וברואים עולמות ישנם

בריאת  ענין שכל לפי הוא, הדבר טעם אך
אלא  אינו לנבראים החיות והשפעת העולמות
ועצמותו  ממהותו ולא ב"ה סוף אין אור של מ"הארה"
כלל  נתפס ובעצמו בכבודו הקב"ה אין ולפיכך יתברך,
הבריאה  לאחרי וגם העולמות, והתהוות בבריאת ח"ו
וכמו  הבריאה. קודם כמו והבדלתו ברוממותו נשאר
הארה  אלא שאינו השמש, וזיו אור משל דרך על
למאור  נפק"מ שום אין שלכן השמש, מעצם בעלמא
מגיע  ממנו המתפשט והזיו האור אם עצמו השמש
או  ולחממם להאירם פעולתו ופועל עלי' ולדרים לארץ
ולא  והארה זיו אלא אינו השמש שאור מאחר לאו,

השמש. של ועצמותו ממהותו חלק

כלל  נתפס אינו יתברך ומהותו שעצמותו ומאחר
שנבראו  לאחרי עתה גם לפיכך, העולמות, בבריאת
יתברך, לפניו כלל חשיבות שום להם אין העולמות
שמצד  (מאחר כלל במציאות אינם העולמות כל וכאילו
לעולמות  "מקום" שום אין ובעצמו בכבודו הקב"ה
עתה  גם כביכול יתברך שמצידו ונמצא ונבראים),

ומיוחד". יחיד הוא לבדו "הוא
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שבתו Â‰ÊÂ(ז) במכון לשבת כשמגביהי לשבת המגביהי
בעילוי  הסתלקות בבחי' שזהו ממש בעצמותו
אא"ס  דעצמות וכידוע מעל' למעלה שיעור לאין עילוי אחר
אין  עד מטה ולמטה שיעור אין עד מעלה למעלה ממש

שבבחי' הרוחניי' ומטה מעלה בחי' והיינו כו' תכלית
אין  עד מעלה למעלה לשבת המגביהי וזהו ממש העצמות
כלל  תכלית אין עד מטה למטה לראות ומשפילי כלל שיעור
בא  הכל כו' ומשפילי מגביהי ומטה דמעלה הענינים וב'
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וההסתלקות  העליה בבחי' שזהו רק ממש העצמות מכח
אין  עד מטה למט' והתפשטות הירידה בבחי' וזה בעצמותו
לפי  בשוה וארץ בשמים לראות המשפילי אמר וע"כ תכלית
ג"כ  העצמות מכח באה וההתפשטות הירידה של זה שכח
ובזה  וד"ל. ממש בשוה וארץ בשמים לראות משפילי ע"כ
טעם  מוסיף דאדרבה דקרא לרישא סותר הסיפא דאין יתורץ
דמגביהי  זה במקרא הפשוטה הכונה באמת דהנה וביאור
מעלה  למעלה לשבת שמגביהי בשעה גם היינו ומשפילי
ואין  וארץ בשמים לראות משפילי הוא אז ממש בעצמותו
בחי' זה אין ממש עצמותו לגבי כי כלל ויריד' שפלות זה
של  מקור כל שאין מאחר וכלל כלל ומטה מעלה
כנ"ל  וכלל כלל מקום תופס לסופו מראשו ההשתלשלות
שיעור  באין לשבת שמגביהי מה הרי אמתתו עצם מצד וגם

לפניו  שוין כו' עד מטה למטה שמתפשט מה וגם למעלה
לסבול יכול כל ית' והוא באו א' מכח הכל כי כו' ב'ממש

הנמשכים  הרוחניות שבבחי' הללו ומטה דמעלה המדרגות
שמגביהי  מה שגם מטעם ממש כא' שניהם ממש מעצמותו
כו' עד למעלה אא"ס ממש שזהו לראות ומשפילי לשבת
עצמותו  אמיתת לגבי וכלל כלל ערך זה אין כו' ולמטה
וד"ל  במ"א כמ"ש והיריד' העלי' מבחי' שלמעלה ממש
ענותנותו  מוצא אתה דוקא שם גדולתו במקו' וזשארז"ל
שיעור  אין עד שבעצמותו ההתנשאות בחי' הוא דגדולה
ובמקום  כו' למטה אא"ס ירידת בחי' הוא וענוה למעלה
משפילי  הוא דוקא משם לשבת המגביהי כמ"ש גדולתו
אחדות  מכח והכל הך דהיינו משום וארץ בשמים לראות
וד"ל: כנ"ל בירידה כחו וזה בעלי' כחו שזה רק בא הפשוט'
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰ÏÂ להעני וגם לעניים, רק הוא צדקה דהנה הוא כ"ז
מחסורו  די לו שיתן רק העני את להעשיר א"צ
לעשירים  בין לעניים בין הוא גמ"ח אבל לו, יחסר אשר
הפלגת  לשון שהוא במ"נ) הרמב"ם (פי' חסד לשון דהנה
בזוהר  איתא והנה לעשירים, ובין לעניים בין והוא הטוב
דאמצעיתא  עמודא דא ירבה לא העשיר תשא פ' ברע"מ
אלקות  גילוי שם שמאיר עשיר בחי' שהוא ת"ת בחי'
ת"ת  בחי' אפי' דהיינו לעשירים גם היא גמ"ח והנה כנודע,
ששם  דא"א חסד מבחי' ונמשך הטוב הפלגת הוא חסד כי
לכו  יעקב בית וזהו חסיד, בחי' וזהו כלל, שמאלא לית
ה' בשם שמאיר באור ה' באור בזוהר ופי' ה' באור ונלכה
אבל  ה' משם המאיר האור היינו ה' באור י"ל דלכאורה
ע"י  וזהו ה', בשם המאיר באור דהיינו כנ"ל בזוהר פי'
שהיא  לעשירים אף הטוב הפלגת שהיא החסידי' מדריגת

והאור  בת"ת היא ה' שם בד"כ כי ת"ת בחי' ה' שם בבחי'
להחיות  שהיא הצדיקים מדרגות ע"י היא ה' משם הנמשך
הלבנה. פגם למלאות דהיינו מל' בחי' שפלים רוח
דהנה  חסידים, מבחי' אף גבוה היא בע"ת ומדרגות
משא"כ  ו"ה מבחי' רק הוא והחסידים הצדיקים המשכת
יתיר  בחילא לנהורא מחשוכא האתהפכא ע"י הבע"ת
ואתחברו  אחרי פ' בזוהר וכדאיתא י"ה מבחי' ממשיכים
לא  עילאה ה' עם יו "ד חסד, לון  גרם מאן ה' עם וא"ו
החיבור  פי' תליא במזלא אלא בחסד דלהון חיבורא תליא
החיבור  אבל עליונות, מדות דהיינו בחסד תליא ו"ה מבחי'
תליא, כח"ב בחי' במזלא כ"א במדות תליא לא י"ה דבחי'
שממשיכין  הבע"ת מדרגת והוא נעלה, היותר מדרגה וזהו
ממדרגות  ביותר למטה לימשך יכול ולכן י"ה מבחי'

דוקא. למעלה כ"א נמשך שאינו הצדיקי'
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Í‡'נק ובאמת העלי', אחר לע"ל הוא כאן שנת' מה כל
שפיר, אתי זה גם אך בחיים. בעודו אל בשם יעקב
נאום  נשבעתי בי המלאך עצמו על שאמר ממה זה ויובן
מובן  אינו ולכאורה הדובר, הוי' שם ותקרא וכתיב הוי',

שבשעת  מפני אלא כו', נשבעתי בי עצמו על אומר האיך
כח  כ"א בו שאין עד המשלח כח לגבי בטל הוא  השליחות
שבו  המשלח כח כי נשבעתי בי לומר יכול ולכן המשלח
רצון  שהם מצות מקיים הישראלי כשאיש וכן זה. אומר
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ו  ממש מצות העליון תרי"ג כי דגלגלתא ארחין הם באמת
מקיימים  כאשר נמצא תר"ך, הם דרבנן מצות וז' דאורייתא
ובלבד  ב"ה, רצה"ע ממש בזה מלובש הרי מצוה איזה
יכול  ואז ית' רצונו שהוא להמצוה ובטל מקושר שיהי'
ואדרבה  בתוכו. המלובש רצה"ע ע"ש אל בשם להקרא
בשעת  א"ע קורא מבריאה שהוא המלאך מה וקו"ח כ"ש
שרשה  נשמה שכל דאצי' נשמה הוי', בשם השליחות
המצוה  עשיית שמחמת מכש"כ בסש"ב כמ"ש מאצי'

הוא  אז הרי וא"כ במד"ת כמ"ש שלוחים ג"כ נק' שהמצות
שארז"ל  מה וזהו אל. בשם לקרות יתכן ודאי בודאי, שליח
של  שמו על שיקראו צדיקים עתידים בשמי הנקרא כל ע"פ
בם  שיאיר היינו לגילוי מהעלם הוא הקריאה ענין הקב"ה,
בם  יאיר ולע"ל בהעלם הוא בזמה"ג כי הוי', שם בגילוי
כמאמרם  ה' אור גילוי בחייהם בם האיר והאבות בגילוי,
לכן  ביעקב הוא והעיקר עוה"ב, מעין הטעימן שלשה ז"ל

ממש. דאצי' נשמה כל ולא אל בשם דוקא הוא נק'

ernye evawd
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íéìëä ìù úåéçä ¯ úåîùä
àåä ïéðòäåקירוב שבבחינת התהוות מהי  לבאר בכדי -

העניין  את להקדים יש העלם שבבחינת התהוות ומהי וגילוי
æãהבא. òåãé äðäã'íé÷çîð ïðéàù úåîùהשמות שבע -

הלכה פי  שעל הבורא למוחקם,2של מכווניםíäאסור
úåøéôñ øùòáוכמוá ìà íùה הפסוקãñçספירת 3כדברי 

היום", כל אֿל íé÷ìà"חסד íù והסתר צמצום שעניינו
áה åëספירת äøåáâ',עצמם úðéçááובספירות  äæ éøä

úåøéôñ øùòã íéìëä.באורות ולא
ביניהם: התוכנית ãוהשייכות ãñçä éìëá ìà íùשםìà

פירושים ב ' לו äìåãâיש ïåùì àåäהחסד מידת של ששמה
הפסוק כלשון גדולה, היא המקובלים  הגדולה 4בפי  ה' "לך

וכו' ó÷åúוהגבורה" ïåùì íâå הלשון ידי"5כפי לאל "יש
–ãøôä áúëù åîë äòôùää ó÷åú åðééäå"ñ6êééù åäæå

ùîîדוקא ãñç úðéçá àåäù ãñçä éìëáשהוא באור אך
כך, לקרותו שייך לא החסד,íùåמופשט בכלי  –ïéðò êééù
åë äòôùää ó÷åúå äìåãâä',כלי של ההשפעה אופן -

וחוזק. תוקף גדולה של באופן היא íé÷ìàהחסד íù ïëå
åë äøåáâä éìëá êééù äæ éøä ïéãä úðéçá àåäù.'

úåîùäù äî êàהבורא ïîöòשל íéìëäá äæ ïéà íéìëá ïä
,êøáúé àøåáäì ïä úåîùä éøäùכינוי זה  א ֿל ששם וכיון

שהרי עצמו, החסד כלי  על שהכוונה יתכן לא הרי לבורא
מידה שום ללא הוא והבורא מוגבלת, מידה  היא החסד כלי 

והגבלה.
åë éìëä ìù úåéçäå øåàä ìà äðååëä àìà'úåéçä àåäå ,
åë äá ùáåìîä øåàä ãáì äîöò éìëä ìù',במשל כמו -

אך הגוף, את שמחיה הנשמה  את יש הרי  והגוף, הנשמה 
הנשמה שכאשר והראיה  עצמו, בפני  לגוף חיות יש
מיד נעשה ולא במציאותו נשאר הגוף הרי מהגוף, מסתלקת
הנשמה, מלבד אותו  שמחיה חיות בו שיש כיון ואפס, אין 
יש בכלי שמתלבש האור מלבד וכלי, שבאור ביחס וכך
זו  חיות ועל מציאותו , עצם את שמחיה חיות עצמו בכלי 

הבורא, של שמו את מכוונים éèå÷ìáאנו øàáúðù åîëå
íéùåøã øàùáå éúåúáù úàã øåàéáäá äøåú.
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הלכה 2. ו' פרק התורה יסודי הל' רמב"ם א. לה, שבועות ראה
ב.

ג.3. נב, תהילים

יא.4. כ"ט, א הימים דברי

כט.5. לא, בראשית

נקרא 6. גדולה שם: לשונו וזה ג', פרק כ"ג שער רימונים, פרד"ס
כי  מפני גדולה נקרא לשונם וזה המפרשים מן נתבאר והטעם החסד
המקטרגים. ואפילו הספירה מזאת מתגדלים כלם והכחות הספירות כל
מאל  ולבקש לטרף שואגים הכפירים קד) (תהלים הכתוב שאמר וזה
על  ולקטרג דבה להוציא ר"ל שואגים המקטרגים, הם הכפירים אכלם.
מאל  מבקשים הם שמאל מצד נאצלים שהם ואע"פ השפל, עולם

עכ"ל  גדולה נקרא ולכן השפעה ומבקשים חסד מדת אל כי אכלם
נקרא  שהחסד נראה קי"ח.) דף ז"ח (תקוני ובתקונים מבוארים. ודבריו
והמלכות  גבור נקרא הפחד גבורה וכן גדולה נקרא מצדו ומלכות גדול
אלקים  אל דאתקריאו אבהן דתלת ומסטרא שם וז"ל כו' גבורה מצדו
ת"ת  גבורה גדולה אתקריאת והנורא הגבור הגדול האל דאינון יהו"ה
אבות. ג' מצד ת"ת גבורה גדולה נקרא המלכות כי פי' והנה עכ"ל.
במלכות  היא גדולה ולשון ונורא גבור גדול נקראים עצמם והאבות
זה  וע"ד חסד שהוא הגדול בלבוש מתלבש הה' ופי' ה' גדול דהיינו
ויתבאר  נקבה לשון תפארת נקראת והה' [מפואר] שהוא בת"ת נראה

תפארת. בערך בע"ה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

àåä ïîöò íéìëä ìù úåéçäåנמשךïéðò åäæå åîéùøä ïî
åë íé÷ìà ìà úåîùä'åîéùøä úðéçáî úåëùîä ïäù

åë íéìëä úåéçäìå úååäì',
הלא הבורא שם מייחסים כיצד - זו  שאלה הענין: ביאור 
נוספים במקומות נמצאת - מדודה פרטית לספירה מוגבל
מצוות שרש  - מצוותיך" ב"דרך גם בארוכה (ראה בחסידות
על בשם שהכוונה בכלליות זה  על והתירוץ התפילה),
שכאשר  מלך וכמו אחר, או זה  באופן שמתגלה הבורא
בשם נקרא מעניש  וכאשר מסויים בשם נקרא חסד משפיע
שלפי אלא עצמו, הבורא על הכוונה השמות  בכל הרי  אחר,

מייחס אנו  השונים.פעולותיו שמותיו את לו ים
על הוא  בשם, שהכוונה מבארים מהמקומות בחלק והנה 
מהאור  הארה הוא שהקו  דכיון בספירה , שמאיר הקו  אור
בלי הוא  שהמאור כמו הרי  המאור, מעין אור סוף, אין 
ניתן  ולכן סופיות, אין של בחינה יש הקו  באור גם כך גבול,

לבורא. זאת לייחס
הכוונה שאין אחר באופן  נ"ע הרבי  מתרץ זה במאמר אך
את המחיה החיות אלא עצמו הכלי  על הבורא של בשמו 
בבחינת שגם לומר ומוכרחים בו. המאיר האור מלבד הכלי 
למרות סופיות . אין של בחינה יש עצמו הכלי  של החיות
הקו, כאור סוף, אין מהאור לא הוא הכלי של החיות ששרש

מהרשימו. אלא
וכפי סוף, אין של בחינה הוא הרשימו  שגם הוא , וההסבר
בבלתי כח לו שיש כשם שהבורא  הקודם, במאמר שנתבאר
"דאם הקודש  העבודת  וכדברי  בגבול, כוחו כך גבול בעל
כח - שהרשימו כלומר שלימותו", מחסר אתה הרי כן לא
בבלי שכוחו שכשם עצמו , הבורא של כוח הוא הגבול,
של שמותיו  את לייחס  ניתן  לכן  בגבול. כוחו כך גבול
בהגבלה, סוף האין של יכולתו  גילוי שהוא לרשימו, הבורא

החסד בכלי  - הגבלה של שונים באופנים מתגלה שזה אלא
זה ֿ ל, א שם השמות, של עניינם וזה וכו'. הגבורה ובכלי
וכך החסד כלי את להחיות  מהרשימו שנמשכת החיות

הלאה.
åìà úåëùîä éøäåשבכלים החיות ïðéàשל åîéùøäî

íøå÷îá úå÷éáãå áåøé÷ úðéçáá åðééä øåà éåìéâ úðéçáá
ולכן  שלו, המקור את ולגלות  להאיר אור, של עניינו שזהו
הכלים זאת לעומת במקורו , דביקות ידי  על נמשך תמיד אור
שעניינו  הרשימו ממקום ונמשכו והגבלה, הסתר שעניינם
באופן  לא היא משם ההמשכה הרי  ולהגביל, להעלים כח

וקירבה גילוי åëשל íìòä úðéçáá íà éë'íéìëä ïëìå ,
íîöò ãöî íìòä úðéçáá íäהם ממקורם שגם  כיון ,

ריחוק. של באופן  נמשכו 
øîàîëå אליהו בפתח 7åëהזוהר ÷ìúñú úðà ãëכשאתה) '

מהם) תסתלק - הקו אור -ë åøàúùààúîùð àìá àôåâ
נשמה) ללא כגוף - הכלים  – íäá(ישארו  ùéù íâ éøä ,

åîéùøäîù úåçëä úðéçá åðééä íîöò ãöîù úåéçä úðéçá
åë',והראיה חיות, שהיא איזה בו שיש  נשמה ללא גוף כמו 

בגוף, החיות שנרגשת באופן  זה שאין  אלא קיים, שהוא
דומם, כאבן מוטל שהוא íå÷îאלא ìëîההארה ללא

הם הרי בהם, שנמשכת  הקו àôåâëמאור åøàúùàנשארים)
דומם åë'åëכגוף) éåìéâäå øåàä íìòä úðéçáá ,'åîë

øçà íå÷îá øàáúðù.
íäá êùîðù äîù éôì åðééäåהחיותäæ ïéà åîéùøäî

úåéäì áåøé÷ úðéçáá åðééäã íøå÷îá úå÷éáã úðéçáá
åë íìòä úðéçáá íà éë øåà éåìéâ úðéçáá', כמו שלא

וקירבה, דביקות שעניינו  אור úðéçáהמשכת àéä åîéùøã
å íìòð çëגם åëלכן  íìòä úðéçáá àéä íùî äëùîää',

האור. בפעולת גם בריחוק הכלים התהוות 
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בהקדמה.7. זוהר תקוני

•
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`nd xtq

ברוחניות. מיתה ענין הכוחות. כל מסתעפים מהם – וכבד לב מוח,

‰p‰Â לּבא ּדמחא האּלּו ּכללּיים חלקים מהג' אחד ּכל ¿ƒ≈ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ
וחּיּות  אֹור ּכללּות לגּבי ּפרטים ׁשהם הגם ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָוכבדא,
והינּו מהם, למּטה לגּבי ּכללּיים הם הרי הּכללי, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּנפׁש
והּכבד  הּלב לגּבי ּכללי הּוא ׁשּבראׁש ׁשהּמח זאת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּדלבד
הּוא  ּכללי החּיּות הׁשראת ּדעּקר וכּידּוע ּכּלם, את ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשּכֹולל

וחּוׁשים  ּכחֹות הרּבה ׁשּכֹולל ּכללי הּוא הּנה ׁשּבראׁש, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבּמח
חּוׁשים  והם ׁשּבּנפׁש, הּׂשכל מחלק מסּתעפים ׁשהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּפרטים
אברים  ׁשהם מיחדים ּבכלים הּמתלּבׁשים ּפרטּיים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻוכחֹות
חּוׁש הּדעת, וכח הּבינה ּכח החכמה, ּכח ּוכמֹו ְְְְִִִַַַַַַַַָָָָֹֹֹּפרטּיים,
ּכחֹות  לכּמה ּכללי הּוא הּלב וכן כּו', הּׁשמיעה וחּוׁש ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹהראּיה
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ו  ממש מצות העליון תרי"ג כי דגלגלתא ארחין הם באמת
מקיימים  כאשר נמצא תר"ך, הם דרבנן מצות וז' דאורייתא
ובלבד  ב"ה, רצה"ע ממש בזה מלובש הרי מצוה איזה
יכול  ואז ית' רצונו שהוא להמצוה ובטל מקושר שיהי'
ואדרבה  בתוכו. המלובש רצה"ע ע"ש אל בשם להקרא
בשעת  א"ע קורא מבריאה שהוא המלאך מה וקו"ח כ"ש
שרשה  נשמה שכל דאצי' נשמה הוי', בשם השליחות
המצוה  עשיית שמחמת מכש"כ בסש"ב כמ"ש מאצי'

הוא  אז הרי וא"כ במד"ת כמ"ש שלוחים ג"כ נק' שהמצות
שארז"ל  מה וזהו אל. בשם לקרות יתכן ודאי בודאי, שליח
של  שמו על שיקראו צדיקים עתידים בשמי הנקרא כל ע"פ
בם  שיאיר היינו לגילוי מהעלם הוא הקריאה ענין הקב"ה,
בם  יאיר ולע"ל בהעלם הוא בזמה"ג כי הוי', שם בגילוי
כמאמרם  ה' אור גילוי בחייהם בם האיר והאבות בגילוי,
לכן  ביעקב הוא והעיקר עוה"ב, מעין הטעימן שלשה ז"ל

ממש. דאצי' נשמה כל ולא אל בשם דוקא הוא נק'
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íéìëä ìù úåéçä ¯ úåîùä
àåä ïéðòäåקירוב שבבחינת התהוות מהי  לבאר בכדי -

העניין  את להקדים יש העלם שבבחינת התהוות ומהי וגילוי
æãהבא. òåãé äðäã'íé÷çîð ïðéàù úåîùהשמות שבע -

הלכה פי  שעל הבורא למוחקם,2של מכווניםíäאסור
úåøéôñ øùòáוכמוá ìà íùה הפסוקãñçספירת 3כדברי 

היום", כל אֿל íé÷ìà"חסד íù והסתר צמצום שעניינו
áה åëספירת äøåáâ',עצמם úðéçááובספירות  äæ éøä

úåøéôñ øùòã íéìëä.באורות ולא
ביניהם: התוכנית ãוהשייכות ãñçä éìëá ìà íùשםìà

פירושים ב ' לו äìåãâיש ïåùì àåäהחסד מידת של ששמה
הפסוק כלשון גדולה, היא המקובלים  הגדולה 4בפי  ה' "לך

וכו' ó÷åúוהגבורה" ïåùì íâå הלשון ידי"5כפי לאל "יש
–ãøôä áúëù åîë äòôùää ó÷åú åðééäå"ñ6êééù åäæå

ùîîדוקא ãñç úðéçá àåäù ãñçä éìëáשהוא באור אך
כך, לקרותו שייך לא החסד,íùåמופשט בכלי  –ïéðò êééù
åë äòôùää ó÷åúå äìåãâä',כלי של ההשפעה אופן -

וחוזק. תוקף גדולה של באופן היא íé÷ìàהחסד íù ïëå
åë äøåáâä éìëá êééù äæ éøä ïéãä úðéçá àåäù.'

úåîùäù äî êàהבורא ïîöòשל íéìëäá äæ ïéà íéìëá ïä
,êøáúé àøåáäì ïä úåîùä éøäùכינוי זה  א ֿל ששם וכיון

שהרי עצמו, החסד כלי  על שהכוונה יתכן לא הרי לבורא
מידה שום ללא הוא והבורא מוגבלת, מידה  היא החסד כלי 

והגבלה.
åë éìëä ìù úåéçäå øåàä ìà äðååëä àìà'úåéçä àåäå ,
åë äá ùáåìîä øåàä ãáì äîöò éìëä ìù',במשל כמו -

אך הגוף, את שמחיה הנשמה  את יש הרי  והגוף, הנשמה 
הנשמה שכאשר והראיה  עצמו, בפני  לגוף חיות יש
מיד נעשה ולא במציאותו נשאר הגוף הרי מהגוף, מסתלקת
הנשמה, מלבד אותו  שמחיה חיות בו שיש כיון ואפס, אין 
יש בכלי שמתלבש האור מלבד וכלי, שבאור ביחס וכך
זו  חיות ועל מציאותו , עצם את שמחיה חיות עצמו בכלי 

הבורא, של שמו את מכוונים éèå÷ìáאנו øàáúðù åîëå
íéùåøã øàùáå éúåúáù úàã øåàéáäá äøåú.
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הלכה 2. ו' פרק התורה יסודי הל' רמב"ם א. לה, שבועות ראה
ב.

ג.3. נב, תהילים

יא.4. כ"ט, א הימים דברי

כט.5. לא, בראשית

נקרא 6. גדולה שם: לשונו וזה ג', פרק כ"ג שער רימונים, פרד"ס
כי  מפני גדולה נקרא לשונם וזה המפרשים מן נתבאר והטעם החסד
המקטרגים. ואפילו הספירה מזאת מתגדלים כלם והכחות הספירות כל
מאל  ולבקש לטרף שואגים הכפירים קד) (תהלים הכתוב שאמר וזה
על  ולקטרג דבה להוציא ר"ל שואגים המקטרגים, הם הכפירים אכלם.
מאל  מבקשים הם שמאל מצד נאצלים שהם ואע"פ השפל, עולם

עכ"ל  גדולה נקרא ולכן השפעה ומבקשים חסד מדת אל כי אכלם
נקרא  שהחסד נראה קי"ח.) דף ז"ח (תקוני ובתקונים מבוארים. ודבריו
והמלכות  גבור נקרא הפחד גבורה וכן גדולה נקרא מצדו ומלכות גדול
אלקים  אל דאתקריאו אבהן דתלת ומסטרא שם וז"ל כו' גבורה מצדו
ת"ת  גבורה גדולה אתקריאת והנורא הגבור הגדול האל דאינון יהו"ה
אבות. ג' מצד ת"ת גבורה גדולה נקרא המלכות כי פי' והנה עכ"ל.
במלכות  היא גדולה ולשון ונורא גבור גדול נקראים עצמם והאבות
זה  וע"ד חסד שהוא הגדול בלבוש מתלבש הה' ופי' ה' גדול דהיינו
ויתבאר  נקבה לשון תפארת נקראת והה' [מפואר] שהוא בת"ת נראה

תפארת. בערך בע"ה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

àåä ïîöò íéìëä ìù úåéçäåנמשךïéðò åäæå åîéùøä ïî
åë íé÷ìà ìà úåîùä'åîéùøä úðéçáî úåëùîä ïäù

åë íéìëä úåéçäìå úååäì',
הלא הבורא שם מייחסים כיצד - זו  שאלה הענין: ביאור 
נוספים במקומות נמצאת - מדודה פרטית לספירה מוגבל
מצוות שרש  - מצוותיך" ב"דרך גם בארוכה (ראה בחסידות
על בשם שהכוונה בכלליות זה  על והתירוץ התפילה),
שכאשר  מלך וכמו אחר, או זה  באופן שמתגלה הבורא
בשם נקרא מעניש  וכאשר מסויים בשם נקרא חסד משפיע
שלפי אלא עצמו, הבורא על הכוונה השמות  בכל הרי  אחר,

מייחס אנו  השונים.פעולותיו שמותיו את לו ים
על הוא  בשם, שהכוונה מבארים מהמקומות בחלק והנה 
מהאור  הארה הוא שהקו  דכיון בספירה , שמאיר הקו  אור
בלי הוא  שהמאור כמו הרי  המאור, מעין אור סוף, אין 
ניתן  ולכן סופיות, אין של בחינה יש הקו  באור גם כך גבול,

לבורא. זאת לייחס
הכוונה שאין אחר באופן  נ"ע הרבי  מתרץ זה במאמר אך
את המחיה החיות אלא עצמו הכלי  על הבורא של בשמו 
בבחינת שגם לומר ומוכרחים בו. המאיר האור מלבד הכלי 
למרות סופיות . אין של בחינה יש עצמו הכלי  של החיות
הקו, כאור סוף, אין מהאור לא הוא הכלי של החיות ששרש

מהרשימו. אלא
וכפי סוף, אין של בחינה הוא הרשימו  שגם הוא , וההסבר
בבלתי כח לו שיש כשם שהבורא  הקודם, במאמר שנתבאר
"דאם הקודש  העבודת  וכדברי  בגבול, כוחו כך גבול בעל
כח - שהרשימו כלומר שלימותו", מחסר אתה הרי כן לא
בבלי שכוחו שכשם עצמו , הבורא של כוח הוא הגבול,
של שמותיו  את לייחס  ניתן  לכן  בגבול. כוחו כך גבול
בהגבלה, סוף האין של יכולתו  גילוי שהוא לרשימו, הבורא

החסד בכלי  - הגבלה של שונים באופנים מתגלה שזה אלא
זה ֿ ל, א שם השמות, של עניינם וזה וכו'. הגבורה ובכלי
וכך החסד כלי את להחיות  מהרשימו שנמשכת החיות

הלאה.
åìà úåëùîä éøäåשבכלים החיות ïðéàשל åîéùøäî

íøå÷îá úå÷éáãå áåøé÷ úðéçáá åðééä øåà éåìéâ úðéçáá
ולכן  שלו, המקור את ולגלות  להאיר אור, של עניינו שזהו
הכלים זאת לעומת במקורו , דביקות ידי  על נמשך תמיד אור
שעניינו  הרשימו ממקום ונמשכו והגבלה, הסתר שעניינם
באופן  לא היא משם ההמשכה הרי  ולהגביל, להעלים כח

וקירבה גילוי åëשל íìòä úðéçáá íà éë'íéìëä ïëìå ,
íîöò ãöî íìòä úðéçáá íäהם ממקורם שגם  כיון ,

ריחוק. של באופן  נמשכו 
øîàîëå אליהו בפתח 7åëהזוהר ÷ìúñú úðà ãëכשאתה) '

מהם) תסתלק - הקו אור -ë åøàúùààúîùð àìá àôåâ
נשמה) ללא כגוף - הכלים  – íäá(ישארו  ùéù íâ éøä ,

åîéùøäîù úåçëä úðéçá åðééä íîöò ãöîù úåéçä úðéçá
åë',והראיה חיות, שהיא איזה בו שיש  נשמה ללא גוף כמו 

בגוף, החיות שנרגשת באופן  זה שאין  אלא קיים, שהוא
דומם, כאבן מוטל שהוא íå÷îאלא ìëîההארה ללא

הם הרי בהם, שנמשכת  הקו àôåâëמאור åøàúùàנשארים)
דומם åë'åëכגוף) éåìéâäå øåàä íìòä úðéçáá ,'åîë

øçà íå÷îá øàáúðù.
íäá êùîðù äîù éôì åðééäåהחיותäæ ïéà åîéùøäî

úåéäì áåøé÷ úðéçáá åðééäã íøå÷îá úå÷éáã úðéçáá
åë íìòä úðéçáá íà éë øåà éåìéâ úðéçáá', כמו שלא

וקירבה, דביקות שעניינו  אור úðéçáהמשכת àéä åîéùøã
å íìòð çëגם åëלכן  íìòä úðéçáá àéä íùî äëùîää',

האור. בפעולת גם בריחוק הכלים התהוות 
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ברוחניות. מיתה ענין הכוחות. כל מסתעפים מהם – וכבד לב מוח,

‰p‰Â לּבא ּדמחא האּלּו ּכללּיים חלקים מהג' אחד ּכל ¿ƒ≈ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ
וחּיּות  אֹור ּכללּות לגּבי ּפרטים ׁשהם הגם ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָוכבדא,
והינּו מהם, למּטה לגּבי ּכללּיים הם הרי הּכללי, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּנפׁש
והּכבד  הּלב לגּבי ּכללי הּוא ׁשּבראׁש ׁשהּמח זאת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּדלבד
הּוא  ּכללי החּיּות הׁשראת ּדעּקר וכּידּוע ּכּלם, את ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשּכֹולל

וחּוׁשים  ּכחֹות הרּבה ׁשּכֹולל ּכללי הּוא הּנה ׁשּבראׁש, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבּמח
חּוׁשים  והם ׁשּבּנפׁש, הּׂשכל מחלק מסּתעפים ׁשהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּפרטים
אברים  ׁשהם מיחדים ּבכלים הּמתלּבׁשים ּפרטּיים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻוכחֹות
חּוׁש הּדעת, וכח הּבינה ּכח החכמה, ּכח ּוכמֹו ְְְְִִִַַַַַַַַָָָָֹֹֹּפרטּיים,
ּכחֹות  לכּמה ּכללי הּוא הּלב וכן כּו', הּׁשמיעה וחּוׁש ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹהראּיה
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נּצחֹון, ּתפארת, יראה, ּדאהבה, הּמּדֹות ּכמֹו הּנפׁש, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּולבּוׁשי
מּמּנּו, הּמסּתעפים ּכחֹות לכּמה ּכללי הּוא הּכבד וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹודּבּור,
ּכלים  ׁשּיהיּו האברים ׁשהם הּגּוף ּכלי ּתּקּון ּבענין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהעּקר
הּדם  הּלּו טיב ידי על הּנפׁש ּכחֹות ּבהם לקּבל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹטֹובים
ׁשּתלּוי  ׁשּבּלב, הּׂשמאלי ּדחלל הרּוחֿחּיים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָוהתּפּׁשטּות
ׁשאז, הּכבד, ידי על הּנעׂשה הּדם ׁשל והּזּכּו הּברּור ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבאפן
הּוא  הּמעׂשה חלק ּגם הּנה אז ּבריא, הּוא הּכבד ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּדכאׁשר
אדם  ׁשהּוא זאת ּדלבד והינּו ּבריא, אדם ונקרא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבׁשלמּות
ּבכללּותֹו, הּגּוף ּבאברי מתלּבׁש הּנפ ׁש והחּיּות ׁשהאֹור ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָחי,
הּמתלּבׁש הּפרטי מהּכח חי הּוא אבר ּכל אׁשר זאת עֹוד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּנה
הּוא  לּצלן, רחמנא הּמיתה, וענין ּפעּלתֹו. ּופֹועל ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻּבתֹוכֹו
ּדאז  ּבלבד, הּגּוף רק ונׁשאר מסּתּלק הּנפׁש וחּיּות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשאֹור

האברים  ּכל וכן והּלב הּמח ׁשהרי הּגּוף, אברי ׁשּיׁש ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהגם
ּבקּיּומם  ּבצאת נׁשארים הרי מקֹום ּומּכל ׁשּמתּפרדים), (עד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

הּלב  ואין ׂשכל, מׂשּכיל הּמח אין הּנה הּגּוף מן ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹהּנפׁש
רֹואה  העין ואין ּביראה, ולא ּבאהבה לא ּבמּדֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹֹמתעֹורר
ּברּוחנּיּות  מּובן מּזה הּדגמא אׁשר ׁשֹומעת, האזן ,ואין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

אתם  יעׂשה אׁשר מׁשּפטי ואת חּקתי את "ּוׁשמרּתם ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻּדכתיב
להיֹות  צריכה והּמצות הּתֹורה ּדקּיּום ּבהם", וחי ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹהאדם
ּבקּיּום  חּיּות לֹו ׁשאין מי אבל החי, אדם ּכמֹו ְְְֲִִֵֶַַַַָָָּבחּיּות
הּמצוה  את ׁשּמקּים הינּו הּגּוף, אברי לֹו ׁשּיׁש הגם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמצוה,
מי  ּדבר ּכדגמת הּוא הרּגׁש, ּובלא ּבהתרּׁשלּות הּוא ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹֻאבל
ּבלבד, ּגּופֹו רק ונׁשאר נפׁשֹו אֹור נסּתּלק לּצלן ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשרחמנא
מּכּלם. קׁשה ׁשהּוא ּברּוחנּיּות, לּצלן רחמנא מת הּנקרא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻוזהּו
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את  לחגוג השי"ת שזיכנו  ב"ה  כזה חשוב למיפגש 
תמימים", "תומכי ישיבת להקמת וחמש הארבעים יובל
מאד  מתאים היה אמריקה, אדמת על אותה ולחגוג
ישיבות  של הראשון המנהל־פועל בתור  שאספר
הקודש  שיחות על  ליובאוויטש" תמימים "תומכי
מטרת  על אמר הישיבה, מייסד אבי, שרבי, היסודיים

בתלמידיה. לראות ותשוקתו שאיפתו ועל הישיבה
האדם  חיי את המקיפים התורה, דיני ברם,
הבריות  כבוד דציבורא, טרחא על מזהירים והנהגותיו,
ולכן  בפרט. מצוה ומחבבי חכמים תלמידי וכבוד בכלל
הנואמים  של זמנם את לגזול לעצמי להרשות יכול אינני
בכתב, האמורות השיחות את ואפרסם החשובים,
לחגיגת  ופתיחה הזמנה בתור ספורות במילים ואסתפק

תמימים". "תומכי של ה־45 יובל
ישיבות  מייסד ואבי, שרבי והסיפורים התורות בין
שנים, וחמש עשרים במשך לי מסר תמימים", "תומכי
בכתב  כאן מוסר שאני וסיפור תורה ישנם תרנ"ד־תר"פ,
אותם. לשמוע שזכיתי בשעה ביומני רשומים שהם כפי
היה  כשאבי תרל"ט, שבט בחודש מסויים ביום
הנה  מוהר"ש, אאזמו"ר כ"ק הוד אביו אצל ב"יחידות"
הסיפור  ישנם לו שאמר והסיפורים התורה דברי בין

הבאים: והתורה
צדק", ה"צמח הרבי אבי, אצל הייתי תרי"א אלול ח"י
היה  לי, שמסר והסיפורים התורה דברי בין ב"יחידות".

שנה. חמשים לפני יום באותו שאירע מה
להתישבותו  השני החודש בתחילת תקס"א אלול ח"י
הניחו  בליאדי, ושו"ע" התניא בעל הזקן "הרבי הסבא של
חי  בה  מליאזנא העביר שהסבא הישיבה, לבנין היסוד

לליאדי.  אז עד
כל  הילדים, כל  האמצעי הרבי  חמי בשמחה, נכחו

אמר: והסבא מהעיר, חסידים מאות המשפחה,
ממזריטש, המגיד הרבי, בפניו אמר תקל"א, אלול ח"י
 הסבא רבו שאמרה תורה המצוה, סעודת בשעת

תקט"ו: אלול בח"י  הבעש"ט
לו" מצליחין נכסיו בתורה העוסק יהודי 1"כל כל 

שכל ולב, מוח הוא, נכסיו לו הם יש אלה  ומדות
לומד  רק לא בתורה, העוסק ישראל. בני של הנכסים
וירא  למדן היה אביו אברהם מצליחים. נכסיו תורה,
כריתת  ואילו ניתנה, שלא עד התורה כל קיים אלקים,
לדורותיו  אביו אברהם עם הקב"ה שכרת הנצחי הברית
נאמן. לבבו את שמצא משום היה הדורות כל סוף עד
אלה  הפשוטה, והאמונה הפשטות תמימות הלב , רצינות
נכסיו   בתורה שעוסק ומי ישראל. בני של הנכסים הם

לו. מצליחים
במכילתא:2כתוב  ומקשה עבדי". משה תורת "זכרו :

את  מסר שמשה משום אלא  תמימה? ה' תורת הרי
תורת  זכרו הקב"ה אמר לכן התורה, קבלת על נפשו
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הי': בפטרבורג הכלל עסקני לועד אדמו"ר כ"ק הוראת

ציר  ע"י אותו ולשלוח לנסוע מתכונן שהוא - מארש – דערזשאווין של נסיעתו סדר להודע ַא)
אדמו"ר. לכ"ק מיוחד

נסיעתו. זמן להודיע ב)

אדמו"ר  כ"ק הוד מכריהם. ע"י לעשות יוכלו אשר ככל הלאה עבודתם ימשיכו הועד חברי ג)
היהודים  את לגרש ירציא בחזירתו אשר דערזשאווין של התפארות דבר על הועד חברי רוח את ַהרגיע

כתיב  קדשו יד בכתב וכתב הישועה 113מּפעטערבורג ולה' כמפתח, חוגר יתהלל ויברכם.114אל ,

וגם  דערזשאווין לו סידר אשר נסיעתו סדר העתק שונים בדרכים השיג לּפעטערבורג רד"מ ַכשחזר
והכל  נסיעתו את לעשות חושב שהוא הזמן את ולערך ומקום מקום בכל יבקר אשר האנשים רשימת

אדמו"ר. לכ"ק מיוחד ציר ע"י שלחו

מּפאלאצק  זלמן שמרי' ר' החסיד אחד סוחרים, אנשים בשניים בחר אדמו"ר כ"ק סוחר 115הוד ָָ
משקלאוו  נתן ר' החסיד והשני נשים בגדי במלאכת ואומן וסאמעט ואבנים 116במשי במרגליות הסוחר ַָ

מקום  בכל אשר ישתדלו והמה דערזשאווין של נסיעתו סדר לפי מסעם את לסדר עליהם ויצו ַטובות
אותם, יבקר דערזשאווין הסופר אשר האחוזות ובעלי השרים בבתי – מסחר דרכי ע"י – יחדרו ַבואם
העתקה  להשיג שהוא מקום באיזה בידם יעלה ואם להודע, יהי' שאפשר מה אגב בדרך כמו ולהודע
דבר  לידע ישתדלו יקח אשר שוחד מאיזה מאומה להם יודע ואם ההוצאה על יחוסו לא מרשימותיו

בספר. וירשמו בוריו על

ובמועצות  ובחכמה ממש נפש במסירת השליחות דבר את מלאו נתן ור' זלמן שמרי' ר' החסידים
אשר  השוחד כספי רשימת זה ועם דערזשאווין, של מרשימותיו שונות העתקות להשיג בידם עלה ַדעת

אופנו. על דבר דבר הנתינה וזמני המשחדים שמות עם להודע בידם עלה
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יא. כ, מלכיםֿא (113

לא. כא, משלי (114

תש"ה  .73 ע' תש"ד .168 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות ספר ראה (115

.88 ע'

ח"ד  מהורש"ב אדמו"ר באגרותֿקודש רבינו רשימת ראה (116

.152 ע' תש"ב השיחות ספר רמד. ע'

∑
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תרפ"א  סיון כ' ב"ה,

דוד  חיים מוה"ר אי"א וו"ח ידי"ע כבוד

שיחי'

וברכה. שלום

ירחם  כי וישועה, רחמים עת רק עתה, דברים עת לא

שחיתי  מעט ובפרט. בכלל וכרמו נחלתו ועדתו עמו השי"ת

לעשות  השי"ת ויזכנו שיחי', רמ"ש ידידינו עם בדברי לבבי

יותר, להשיג השי"ת יעזרינו ואז ההשגה כפי בפועל בעבודה

חסידות, מהו החסידים אחד שאלו אשר שמעתי כי

שיחת  הוא רק דבר, פשר אדע ולא נוסחאות כמה (ובזה

התחדשות  זהו כי מהם, להתלמד לב שימת הראוים חסידים

תוכן  יהי' בינוני חסיד גם אשר הגדול, רבינו כ"ק הוד עבודת

בעבודתו  רבינו פעל וזה ממנו, להתלמד מה שיהי' בעבודתו

מכאו"א  הדרישה עוז בתוקף החסידים את שנהג ובהנהגתו

וכ"ק  האמצעי אדמו"ר כ"ק עשו לא כמוהו אשר בפרט,

אלי  שכותב כמו זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה צ"צ הרב אאזמו"ר

באחד  זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

על  רק מדברים היו ובפרט בכלל, דברו שהם ממכתביו,

הדרוש  בעת שהי' להפרט נוגע שהי' מה בדרוש או יחידות
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נּצחֹון, ּתפארת, יראה, ּדאהבה, הּמּדֹות ּכמֹו הּנפׁש, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּולבּוׁשי
מּמּנּו, הּמסּתעפים ּכחֹות לכּמה ּכללי הּוא הּכבד וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹודּבּור,
ּכלים  ׁשּיהיּו האברים ׁשהם הּגּוף ּכלי ּתּקּון ּבענין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהעּקר
הּדם  הּלּו טיב ידי על הּנפׁש ּכחֹות ּבהם לקּבל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹטֹובים
ׁשּתלּוי  ׁשּבּלב, הּׂשמאלי ּדחלל הרּוחֿחּיים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָוהתּפּׁשטּות
ׁשאז, הּכבד, ידי על הּנעׂשה הּדם ׁשל והּזּכּו הּברּור ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבאפן
הּוא  הּמעׂשה חלק ּגם הּנה אז ּבריא, הּוא הּכבד ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּדכאׁשר
אדם  ׁשהּוא זאת ּדלבד והינּו ּבריא, אדם ונקרא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבׁשלמּות
ּבכללּותֹו, הּגּוף ּבאברי מתלּבׁש הּנפ ׁש והחּיּות ׁשהאֹור ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָחי,
הּמתלּבׁש הּפרטי מהּכח חי הּוא אבר ּכל אׁשר זאת עֹוד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּנה
הּוא  לּצלן, רחמנא הּמיתה, וענין ּפעּלתֹו. ּופֹועל ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻּבתֹוכֹו
ּדאז  ּבלבד, הּגּוף רק ונׁשאר מסּתּלק הּנפׁש וחּיּות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשאֹור

האברים  ּכל וכן והּלב הּמח ׁשהרי הּגּוף, אברי ׁשּיׁש ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהגם
ּבקּיּומם  ּבצאת נׁשארים הרי מקֹום ּומּכל ׁשּמתּפרדים), (עד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

הּלב  ואין ׂשכל, מׂשּכיל הּמח אין הּנה הּגּוף מן ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹהּנפׁש
רֹואה  העין ואין ּביראה, ולא ּבאהבה לא ּבמּדֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹֹמתעֹורר
ּברּוחנּיּות  מּובן מּזה הּדגמא אׁשר ׁשֹומעת, האזן ,ואין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

אתם  יעׂשה אׁשר מׁשּפטי ואת חּקתי את "ּוׁשמרּתם ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻּדכתיב
להיֹות  צריכה והּמצות הּתֹורה ּדקּיּום ּבהם", וחי ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹהאדם
ּבקּיּום  חּיּות לֹו ׁשאין מי אבל החי, אדם ּכמֹו ְְְֲִִֵֶַַַַָָָּבחּיּות
הּמצוה  את ׁשּמקּים הינּו הּגּוף, אברי לֹו ׁשּיׁש הגם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמצוה,
מי  ּדבר ּכדגמת הּוא הרּגׁש, ּובלא ּבהתרּׁשלּות הּוא ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹֻאבל
ּבלבד, ּגּופֹו רק ונׁשאר נפׁשֹו אֹור נסּתּלק לּצלן ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשרחמנא
מּכּלם. קׁשה ׁשהּוא ּברּוחנּיּות, לּצלן רחמנא מת הּנקרא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻוזהּו
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את  לחגוג השי"ת שזיכנו  ב"ה  כזה חשוב למיפגש 
תמימים", "תומכי ישיבת להקמת וחמש הארבעים יובל
מאד  מתאים היה אמריקה, אדמת על אותה ולחגוג
ישיבות  של הראשון המנהל־פועל בתור  שאספר
הקודש  שיחות על  ליובאוויטש" תמימים "תומכי
מטרת  על אמר הישיבה, מייסד אבי, שרבי, היסודיים

בתלמידיה. לראות ותשוקתו שאיפתו ועל הישיבה
האדם  חיי את המקיפים התורה, דיני ברם,
הבריות  כבוד דציבורא, טרחא על מזהירים והנהגותיו,
ולכן  בפרט. מצוה ומחבבי חכמים תלמידי וכבוד בכלל
הנואמים  של זמנם את לגזול לעצמי להרשות יכול אינני
בכתב, האמורות השיחות את ואפרסם החשובים,
לחגיגת  ופתיחה הזמנה בתור ספורות במילים ואסתפק

תמימים". "תומכי של ה־45 יובל
ישיבות  מייסד ואבי, שרבי והסיפורים התורות בין
שנים, וחמש עשרים במשך לי מסר תמימים", "תומכי
בכתב  כאן מוסר שאני וסיפור תורה ישנם תרנ"ד־תר"פ,
אותם. לשמוע שזכיתי בשעה ביומני רשומים שהם כפי
היה  כשאבי תרל"ט, שבט בחודש מסויים ביום
הנה  מוהר"ש, אאזמו"ר כ"ק הוד אביו אצל ב"יחידות"
הסיפור  ישנם לו שאמר והסיפורים התורה דברי בין

הבאים: והתורה
צדק", ה"צמח הרבי אבי, אצל הייתי תרי"א אלול ח"י
היה  לי, שמסר והסיפורים התורה דברי בין ב"יחידות".

שנה. חמשים לפני יום באותו שאירע מה
להתישבותו  השני החודש בתחילת תקס"א אלול ח"י
הניחו  בליאדי, ושו"ע" התניא בעל הזקן "הרבי הסבא של
חי  בה  מליאזנא העביר שהסבא הישיבה, לבנין היסוד

לליאדי.  אז עד
כל  הילדים, כל  האמצעי הרבי  חמי בשמחה, נכחו

אמר: והסבא מהעיר, חסידים מאות המשפחה,
ממזריטש, המגיד הרבי, בפניו אמר תקל"א, אלול ח"י
 הסבא רבו שאמרה תורה המצוה, סעודת בשעת

תקט"ו: אלול בח"י  הבעש"ט
לו" מצליחין נכסיו בתורה העוסק יהודי 1"כל כל 

שכל ולב, מוח הוא, נכסיו לו הם יש אלה  ומדות
לומד  רק לא בתורה, העוסק ישראל. בני של הנכסים
וירא  למדן היה אביו אברהם מצליחים. נכסיו תורה,
כריתת  ואילו ניתנה, שלא עד התורה כל קיים אלקים,
לדורותיו  אביו אברהם עם הקב"ה שכרת הנצחי הברית
נאמן. לבבו את שמצא משום היה הדורות כל סוף עד
אלה  הפשוטה, והאמונה הפשטות תמימות הלב , רצינות
נכסיו   בתורה שעוסק ומי ישראל. בני של הנכסים הם

לו. מצליחים
במכילתא:2כתוב  ומקשה עבדי". משה תורת "זכרו :

את  מסר שמשה משום אלא  תמימה? ה' תורת הרי
תורת  זכרו הקב"ה אמר לכן התורה, קבלת על נפשו

משה.
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ב.1) יט, זרה כב.2)עבודה ג, מלאכי,
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הי': בפטרבורג הכלל עסקני לועד אדמו"ר כ"ק הוראת

ציר  ע"י אותו ולשלוח לנסוע מתכונן שהוא - מארש – דערזשאווין של נסיעתו סדר להודע ַא)
אדמו"ר. לכ"ק מיוחד

נסיעתו. זמן להודיע ב)

אדמו"ר  כ"ק הוד מכריהם. ע"י לעשות יוכלו אשר ככל הלאה עבודתם ימשיכו הועד חברי ג)
היהודים  את לגרש ירציא בחזירתו אשר דערזשאווין של התפארות דבר על הועד חברי רוח את ַהרגיע

כתיב  קדשו יד בכתב וכתב הישועה 113מּפעטערבורג ולה' כמפתח, חוגר יתהלל ויברכם.114אל ,

וגם  דערזשאווין לו סידר אשר נסיעתו סדר העתק שונים בדרכים השיג לּפעטערבורג רד"מ ַכשחזר
והכל  נסיעתו את לעשות חושב שהוא הזמן את ולערך ומקום מקום בכל יבקר אשר האנשים רשימת

אדמו"ר. לכ"ק מיוחד ציר ע"י שלחו

מּפאלאצק  זלמן שמרי' ר' החסיד אחד סוחרים, אנשים בשניים בחר אדמו"ר כ"ק סוחר 115הוד ָָ
משקלאוו  נתן ר' החסיד והשני נשים בגדי במלאכת ואומן וסאמעט ואבנים 116במשי במרגליות הסוחר ַָ

מקום  בכל אשר ישתדלו והמה דערזשאווין של נסיעתו סדר לפי מסעם את לסדר עליהם ויצו ַטובות
אותם, יבקר דערזשאווין הסופר אשר האחוזות ובעלי השרים בבתי – מסחר דרכי ע"י – יחדרו ַבואם
העתקה  להשיג שהוא מקום באיזה בידם יעלה ואם להודע, יהי' שאפשר מה אגב בדרך כמו ולהודע
דבר  לידע ישתדלו יקח אשר שוחד מאיזה מאומה להם יודע ואם ההוצאה על יחוסו לא מרשימותיו

בספר. וירשמו בוריו על

ובמועצות  ובחכמה ממש נפש במסירת השליחות דבר את מלאו נתן ור' זלמן שמרי' ר' החסידים
אשר  השוחד כספי רשימת זה ועם דערזשאווין, של מרשימותיו שונות העתקות להשיג בידם עלה ַדעת

אופנו. על דבר דבר הנתינה וזמני המשחדים שמות עם להודע בידם עלה
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יא. כ, מלכיםֿא (113

לא. כא, משלי (114

תש"ה  .73 ע' תש"ד .168 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות ספר ראה (115

.88 ע'

ח"ד  מהורש"ב אדמו"ר באגרותֿקודש רבינו רשימת ראה (116

.152 ע' תש"ב השיחות ספר רמד. ע'

∑
ycew zexb`

תרפ"א  סיון כ' ב"ה,

דוד  חיים מוה"ר אי"א וו"ח ידי"ע כבוד

שיחי'

וברכה. שלום

ירחם  כי וישועה, רחמים עת רק עתה, דברים עת לא

שחיתי  מעט ובפרט. בכלל וכרמו נחלתו ועדתו עמו השי"ת

לעשות  השי"ת ויזכנו שיחי', רמ"ש ידידינו עם בדברי לבבי

יותר, להשיג השי"ת יעזרינו ואז ההשגה כפי בפועל בעבודה

חסידות, מהו החסידים אחד שאלו אשר שמעתי כי

שיחת  הוא רק דבר, פשר אדע ולא נוסחאות כמה (ובזה

התחדשות  זהו כי מהם, להתלמד לב שימת הראוים חסידים

תוכן  יהי' בינוני חסיד גם אשר הגדול, רבינו כ"ק הוד עבודת

בעבודתו  רבינו פעל וזה ממנו, להתלמד מה שיהי' בעבודתו

מכאו"א  הדרישה עוז בתוקף החסידים את שנהג ובהנהגתו

וכ"ק  האמצעי אדמו"ר כ"ק עשו לא כמוהו אשר בפרט,

אלי  שכותב כמו זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה צ"צ הרב אאזמו"ר

באחד  זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

על  רק מדברים היו ובפרט בכלל, דברו שהם ממכתביו,

הדרוש  בעת שהי' להפרט נוגע שהי' מה בדרוש או יחידות
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c"agקלו i`iyp epizeax zxezn

דרושים  אומר הי' ההתייסדות בתחילת הגדול ורבינו ההוא.

בשם  ונקראו מאד, ומלהיבים הלב מרעידי במאד, קצרים

ואח"כ  יותר, ארוכים והיו אגרות נקראו ואח"כ דרכים,

בלקו"ת  הדרושים שרשי והם תורות שיקראו השתלשל

בביאור  (והם כתבים ונקראו יותר מעט ארוכים ואח"כ ותו"א,

וביאורי  דסידור הדרושים שרשי ערך, לפי רחבה בהשגה

ערך  לפי רחב בסדר ערוכים שהם דרושים ימיו ובסוף הזהר),

בסדר  רק הגדול רבינו נהג שנים וכמה כמה אשר ההוא. הזמן

פרטי. ענין א בעבודתו, תוכן לו הי' חסיד כל כי יסד ע"כ הזה,

הנה  שהוא, במה אחד שכל הוא שבזה מעלה והיתרון

ער, איז דאס ואילע מזה, אותו מנע לא והתעסקותו מלאכתו

א  אדער מלמד א ער איז דערביי און מהותו, כל שזהו כלומר

פירש  מהותו, כל  עד בפ"ע, ענין זהו ובע"מ חנוני או ושו"ב רב

חסידיות  שיחות הי' ולזאת חסיד. א איז העצמי מהותו

שיהיו  פלא אין וא"כ החסידים. זקני בין ביותר מצויות

נראה  הלא מהשיחה אמנם נוסחאות, וכמה כמה אלו בשיחות

כנודע). הלב קולמס הוא שהלשון המדבר, מי וניכר

חסיד. מהו רק ניט, איך ווייס איז חסידות ואס ואמר

להשיג  שמשתדל הוא חסיד והשיב, חסיד, מהו אותו ושאלו

יובן. שלא במה להאמין ומשתדל מאמין, שהוא מה ולעשות

מן  מתחילי' והחכמים מהשגה, מתחילים בזה והטועים

בטח  כי להשי"ת לקוות עלינו לעילא. ועשי' בפועל העבודה

יעזרינו.

כתב  בטח אשר שיחי' שמרי' נחום ר' ע"י עניתי להשואל

מתראים  אנו עתה השוררים הסדרים מצד אמנם המענה,

השי"ת  ישלח שי' זלמן שניאור ולר' כתב. ובטח לפרקים,

אולם. בריא ויהי' רפו"ש

לצרכי  שמתקבל ממה קבלות נשלחו לא האחרונה בעת

נשלחו.. לא זמן מאיזה בירור על אדע ולא הבית,
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ׁשל  הּמנּגדֹות הּתנּועֹות ׁשּתי לחּבּור ּדגמה היא הּתפּלה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֻֻעבֹודת

'ּכעבּדא  עֹומדים ׁשמֹונהֿעׂשרה ּתפּלת ּבעת :'ו'ויל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ'נּצבים'

ּבחיּות  מתנֹועעים זה ועם ('נּצבים'), לזּוז מּבלי מריּה', ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָקמיה

.('ויל') ְְֲִֵֶַַּובהתלהבּות

ללא  להתּפּלל ׁשּנהג האמצעי אדמֹו"ר על הּמסּפר דר ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻועל

זעה... ּפלגי מּמּנּו ניגרים היּו זה ועם חיצֹונּיּות, ּתנּועֹות ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּכל
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p ãã ycew zegiyn zecew('zexywzd' jezn - d"kyz jlie t"y zgiy)

‰LÓ CÏÈÂ(א (לא, «≈∆…∆

‡ÙÏ‡ ˙Èa ÔkLÓÏ ‰LÓ ÏÊ‡Â(יֹונתן (ּתרּגּום «¬«…∆¿ƒ¿«≈À¿»»ְִָָ

לביתֿהּמדרׁש הל לבניֿיׂשראל, הֹוראה נתן ׁשמׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלפני

ׁשמּועתֹו. את ּוללּבן ּולברר ּבדבר לעּין ּכדי אלפנא"), ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ("ּבית

:ל ְַלֹומר

וזכרֹונֹו; ּבּתֹורה ידיעתֹו סמ על הלכה לפסֹוק לאדם לֹו ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָאל

הּדין. ּפסק את יֹוציא אחרּֿכ ורק ,ּבׁשלחןֿערּו ׁשּוב לעּין ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻעליו

ּכּבדּוהּו ׁשּפעם הרׁש"ּב, אדמֹו"ר על מסּוּפר זה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָּבענין

סמּו לחדר יצא הרּבי מראׁש. ּכ על לֹו להֹודיע מּבלי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּב'מפטיר'

לּתֹורה. ועלה לביתֿהּכנסת חזר אז ורק ּבהפטרה, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָועּין
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האחרֹון? ּביֹומֹו עסק ּבּמה – ּובכלֿזאת ה', עבֹודת ׁשנֹות ְְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹועׂשרים
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CÏÈÂŒÌÈ·v ˙BiL¯t«¿ƒƒ»ƒ«≈∆

ׁשל  הּמנּגדֹות הּתנּועֹות ׁשּתי לחּבּור ּדגמה היא הּתפּלה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֻֻעבֹודת

'ּכעבּדא  עֹומדים ׁשמֹונהֿעׂשרה ּתפּלת ּבעת :'ו'ויל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ'נּצבים'

ּבחיּות  מתנֹועעים זה ועם ('נּצבים'), לזּוז מּבלי מריּה', ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָקמיה

.('ויל') ְְֲִֵֶַַּובהתלהבּות

ללא  להתּפּלל ׁשּנהג האמצעי אדמֹו"ר על הּמסּפר דר ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻועל

זעה... ּפלגי מּמּנּו ניגרים היּו זה ועם חיצֹונּיּות, ּתנּועֹות ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

éåìéðùãâBòìe ïBçéñì äNr øLàk íäì ýåýé äNrå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬§²
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:íëúà éúéeö øLàåeàøéz-ìà eöîàå e÷æç £¤¬¦¦−¦¤§¤«¦§´§¦§½©¦«§¬
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לביתֿהּמדרׁש הל לבניֿיׂשראל, הֹוראה נתן ׁשמׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלפני

ׁשמּועתֹו. את ּוללּבן ּולברר ּבדבר לעּין ּכדי אלפנא"), ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ("ּבית

:ל ְַלֹומר

וזכרֹונֹו; ּבּתֹורה ידיעתֹו סמ על הלכה לפסֹוק לאדם לֹו ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָאל

הּדין. ּפסק את יֹוציא אחרּֿכ ורק ,ּבׁשלחןֿערּו ׁשּוב לעּין ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻעליו

ּכּבדּוהּו ׁשּפעם הרׁש"ּב, אדמֹו"ר על מסּוּפר זה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָּבענין

סמּו לחדר יצא הרּבי מראׁש. ּכ על לֹו להֹודיע מּבלי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּב'מפטיר'

לּתֹורה. ועלה לביתֿהּכנסת חזר אז ורק ּבהפטרה, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָועּין
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éúáàéäìà | éøçà | äðæå äfä írä í÷å E £Ÿ¤®§¨Á¨¨̧©¤¹§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´

øôäå éðáærå Baø÷a änL-àá àeä øLà õøàä-øëð¥«©¨À̈¤£¤̧³¨¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ
:Bzà ézøk øLà éúéøa-úàæé-íBiá Bá étà äøçå ¤§¦¦½£¤¬¨©−¦¦«§¨¨´©¦´´©«

ìëàì äéäå íäî éðô ézøzñäå íézáærå àeääÂ©Â©«£©§¦º§¦§©§¦̧¨©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ
àìä àeää íBia øîàå úBøöå úBaø úBòø eäàöîe§¨ª²¨¬©−§¨®§¨©Æ©´©½£ÀŸ
älàä úBòøä éðeàöî éaø÷a éäìà ïéà-ék ìr: ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½§¨−¦¨«¨¬¨¥«¤

çé-ìk ìr àeää íBia éðt øézñà øzñä éëðàå§¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬¨



xihtnקלח ,iriay ,iyiy - `l - jlie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéøçà íéäìà-ìà äðô ék äNr øLà ärøä̈«¨−̈£¤´¨¨®¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−£¥¦«
èédãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk äzrå§©À̈¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬

él-äéäz ïrîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹
úàfä äøéMä:ìàøNé éðáa ãrì ©¦¨¬©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - 127 'nr ,ci jxk zegiy ihewl)

('zexywzd'

ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰w‰(יב (לא, «¿≈∆»»
ÏL ˙B¯ˆBˆÁÂ ,˙Bˆ¯Ùe ÌÈ¯„‚a ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ‰k ÌBi‰ B˙B‡«…¬ƒ¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿«¬¿∆
˙Èa Ï‡ ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï) ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz ,Ì‰È„Èa ·‰Ê»»ƒ≈∆¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ∆»»∆≈
ÔÈ‡L ‰Ê ‰ÓBc Y ÔÈ¯ÓB‡ ,˙B¯ˆBˆÁ B„Èa ÔÈ‡L Ô‰k Ïk .(Lc˜n‰«ƒ¿»»…≈∆≈¿»¬¿¿ƒ∆∆∆≈

‡e‰ Ô‰k(פ"ז סֹוטה (ּתֹוספּתא …≈ְֶָָ

ּכּכתּוב "ּכהן", ּבבחינת הּוא יהּודי יט)ּכל ּתהיּו(יתרו "ואּתם ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

מי  (ּובמיחד אפֹוא היא יהּודי ּכל ׁשל חֹובתֹו ּכהנים". ממלכת ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻלי

ו"לתקע  ּופרצֹות" ּב"גדרים לעמֹוד רּוחני) ּומנהיג ּכרב ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹׁשמכהן

ה'. דבר את להם ּולהביא העם את להקהיל ּכדי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבחצֹוצרֹות"

éùéù
éòéáù,

ëézraLð-øLà | äîãàä-ìà epàéáà-ék¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦
äðôe ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®¨º̈
-úà øôäå éðeöàðå íeãárå íéøçà íéäìà-ìà¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−¤

:éúéøaàëúBøöå úBaø úBòø Búà ïàöîú-ék äéäå §¦¦«Â§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´©»§¨¼
çëMú àì ék ãrì åéðôì úàfä äøéMä äúðråÂ§¨«§Â̈©¦¨¸©³Ÿ§¨¨Æ§¥½¦²¬Ÿ¦¨©−
äNò àeä øLà Bøöé-úà ézrãé ék Bòøæ étî¦¦´©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À£¤̧³Ÿ¤Æ
:ézraLð øLà õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤£¤¬¦§¨«§¦

áëàeää íBia úàfä äøéMä-úà äLî ázëiå©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬©−Ÿ©´©®
:ìàøNé éða-úà dãnìéåâëïeð-ïa rLBäé-úà åöéå ©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«©§©º¤§ª´©¦À

ìàøNé éða-úà àéáz äzà ék õîàå ÷æç øîàiå©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½
àå íäì ézraLð-øLà õøàä-ìà:Cnr äéäà éëð ¤¨−̈¤£¤¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«

ãë-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk | éäéå©§¦´§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«
:ínz ãr øôñ-ìr úàfä©−Ÿ©¥®¤©−ª¨«

ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - 327 'nr ,hi jxk zegiy ihewl)

('zexywzd'

˙‡f‰ ‰¯Bz‰ ˙‡ ‡¯˜z(יא (לא, ƒ¿»∆«»«…
‡¯B˜ ‰È‰ CÏn‰(רש"י) «∆∆»»≈

וכל  נפׁשֹו ּכחֹות ּכל את ּולקּבץ להקהיל יהּודי ּכל ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹעל

הּפנימי  ּב'ביתֿהּמקּדׁש' ּולהכניסם ּומעׂשיו, דּבּוריו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָמחׁשבֹותיו,

על  וקּבלת ּבּטּול עלֿידי ,'ה'מל עלֿידי נעׂשית זֹו הקהלה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּלֹו.

ׁשמים. ְִַַָמלכּות

éòéáùäë-úéøa ïBøà éàNð íiåìä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤©«§¦¦½«Ÿ§¥²£¬§¦«
é:øîàì ýåýåëízîNå äfä äøBzä øôñ úà ç÷ì §Ÿ̈−¥«Ÿ¨ÀŸ©¥´¥³¤©¨Æ©¤½§©§¤´

Ea íL-äéäå íëéäìà ýåýé-úéøa ïBøà ãvî BúàŸ½¦©²£¬§¦«§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®§¨«¨¨¬§−

:ãrìæëéøî-úà ézrãé éëðà ékEtør-úàå E §¥«¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¤¤§§½§¤¨§§−
íúéä íéøîî íBiä íënr éç épãBòa ïä äLwä©¨¤®¥´§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹©À©§¦³¡¦¤Æ

:éúBî éøçà-ék óàå ýåýé-írçëéìà eìéä÷ä ¦§Ÿ̈½§©−¦©«£¥¬¦«©§¦¯¥©²
íäéðæàá äøaãàå íëéøèLå íëéèáL éð÷æ-ìk-úà¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®©«£©§¨´§¨§¥¤À
íéîMä-úà ía äãéràå älàä íéøácä úà¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨½̈¤©¨©−¦

:õøàä-úàåèëúçLä-ék éúBî éøçà ézrãé ék §¤¨¨«¤¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´
íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî ízøñå ïeúçLz©§¦½§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®
eNrú-ék íéîiä úéøçàa ärøä íëúà úàø÷å§¨¨̧¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦©«£³
:íëéãé äNrîa Bñérëäì ýåýé éðéra òøä-úà¤¨©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«

ìéøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−
:ínz ãr úàfä äøéMättt ©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - 378 'nr ,h jxk zegiy ihewl)

('zexywzd'

Ûh‰Â ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰(יב (לא, »¬»ƒ¿«»ƒ¿««
ּבכלל  הּוא ׁשּנֹולד ּתינֹוק ּגם תרי"ב) (מצוה 'חּנּו ה'מנחת ְְְְִִִִִִֶַַַַָָלפי

יהּודי  ילד ׁשל חּנּוכֹו חׁשּוב: ּכלל מּזה למּדים נמצאנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהמצוה.

לדתֹו. עם מּיד ְִִִֵַָָמתחיל

BBBBBBBBBBBB

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 §¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîçëíëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−
älàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå íëéøèLå§«Ÿ§¥¤®©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤

:õøàä-úàå íéîMä-úà ía äãéràåèëézrãé ék §¨¦´¨½̈¤©¨©−¦§¤¨¨«¤¦´¨©À§¦
Cøcä-ïî ízøñå ïeúçLz úçLä-ék éúBî éøçà©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½§©§¤´¦©¤½¤
úéøçàa ärøä íëúà úàø÷å íëúà éúéeö øLà£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¸̈¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´
Bñérëäì ýåýé éðéra òøä-úà eNrú-ék íéîiä©¨¦½¦©«£³¤¨©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−

:íëéãé äNrîaììä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå §©«£¥¬§¥¤«©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´
:ínz ãr úàfä äøéMä éøác-úà ìàøNéttt ¦§¨¥½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

.ïîéñ ä"éðãà ,íé÷åñô 'ò íéáöð ìù 'î íòå 'ì

ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - 220 'nr ,ck jxk zegiyÎihewil)

('zexywzd'

ÌÎÈ¯ËBLÂ ÌÎÈË·L È˜Ê Ïk ˙‡ ÈÏ‡ eÏÈ‰˜‰(כח (לא, «¿ƒ≈«∆»ƒ¿≈ƒ¿≈∆¿¿≈∆
Ìi˜Ï ...Ï‰w‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï ˙B¯ˆBˆÁa ÌBi‰ B˙B‡ eÚ˜z ‡ÏÂ¿…»¿««¬¿¿«¿ƒ∆«»»¿«≈

˙Ân‰ ÌBÈa ÔBËÏL ÔÈ‡Â ,¯Ó‡pL ‰Ó(רׁש"י) «∆∆¡«¿≈ƒ¿¿«»∆ִַ

מֹותֹו? ּביֹום מׁשה אצל ירידה היתה מּדּוע ּבזה: לדקּדק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיׁש

חיל. אל מחיל ּבעבֹודתֹו, ּתמיד מתעלה ׁשהצדיק ידּוע ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָוהרי

ׁשּלֹו?! העּלּוי לתכלית להּגיע לכאֹורה עליו מֹותֹו, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָּוביֹום

הּׁשֹולט  ּבין מסּימת ׁשּיכּות על מֹורה 'ׁשליטה' הענין: ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבאּור

לגמרי, העם מעל מֹותֹו ּביֹום התעלה רּבנּו מׁשה הּנׁשלט. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלבין

הּמות". ּביֹום ׁשלטֹון "אין – 'ׁשליטה' ּבבחינת היה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּכ

מׁשה  ּבין הקׁשר ּפסק לא הּזה ּביֹום ּגם ִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹאףֿעלּֿפיֿכן,

הם  ׁשּבניֿיׂשראל לפי אלי". "הקהילּו מׁשה אמר ׁשּלכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹליׂשראל,

רׁש"י ּובלׁשֹון מׁשה, ׁשל עצמּיּותֹו עם אחד ּדבר כא,ּבעצם (חוקת ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

מׁשה".כא) הם ויׂשראל יׂשראל הּוא "מׁשה :ְְְִִֵֵֵֶֶָָֹֹ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà 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
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ì êìéå úùøôì úøèôäæ ÷øôå ãé ÷øô òùåäá

ãéáéäìà ýåýé ãr ìàøNé äáeLðBra zìLë ék E:EâeáeLå íéøác íënr eç÷ µ¨¦§¨¥½©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¦¬¨©−§¨©«£¤«§³¦¨¤Æ§¨¦½§−
:eðéúôN íéøô äîlLðe áBè-ç÷å ïBr àOz-ìk åéìà eøîà ýåýé-ìàãàì | øeMà ¤§Ÿ̈®¦§´¥À̈¨¦¨³¨Æ§©½§©§¨¬¨¦−§¨¥«©´´Ÿ

:íBúé íçøé Ea-øLà eðéãé äNrîì eðéýìû ãBò øîàð-àìå ákøð àì ñeñ-ìr eðréLBé«¦¥À©Æ´Ÿ¦§½̈§Ÿ¬Ÿ©²¡Ÿ¥−§©«£¥´¨¥®£¤§−§ª©¬¨«
ä:epnî étà áL ék äáãð íáäà íúáeLî àtøàåäpLBMk çøôé ìàøNéì ìhë äéäà ¤§¨Æ§´¨½̈«Ÿ£¥−§¨¨®¦²¨¬©¦−¦¤«¤«§¤³©©Æ§¦§¨¥½¦§©−©«©¨®
éå:ïBðálk åéLøL Cæ:ïBðálk Bì çéøå BãBä úéfë éäéå åéúB÷ðBé eëìéçBlöá éáLé eáLé §©¬¨¨−̈©§¨«¥«§Æ«§½̈¦¦¬©©−¦®§¥¬©−©§¨«¨ª̧Æ«Ÿ§¥´§¦½

:ïBðáì ïéék Bøëæ ïôbë eçøôéå ïâã eiçéèepøeLàå éúéðr éðà íéaörì ãBò él-äî íéøôà §©¬¨−̈§¦§§´©¨®¤¦§−§¥¬§¨«¤§©¾¦©¦¬−©«£©¦®£¦¯¨¦´¦©«£¤À
éøt épnî ïðrø LBøák éðà:àöîð Eééëøc íéøLé-ék írãéå ïBáð älà ïáéå íëç éî £¦Æ¦§´©«£½̈¦¤−¦¤§§¬¦§¨«¦³¨¨Æ§¨¥́¥½¤¨−§¥«¨¥®¦«§¨¦º©§¥´



קלט
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - 220 'nr ,ck jxk zegiyÎihewil)

('zexywzd'

ÌÎÈ¯ËBLÂ ÌÎÈË·L È˜Ê Ïk ˙‡ ÈÏ‡ eÏÈ‰˜‰(כח (לא, «¿ƒ≈«∆»ƒ¿≈ƒ¿≈∆¿¿≈∆
Ìi˜Ï ...Ï‰w‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï ˙B¯ˆBˆÁa ÌBi‰ B˙B‡ eÚ˜z ‡ÏÂ¿…»¿««¬¿¿«¿ƒ∆«»»¿«≈

˙Ân‰ ÌBÈa ÔBËÏL ÔÈ‡Â ,¯Ó‡pL ‰Ó(רׁש"י) «∆∆¡«¿≈ƒ¿¿«»∆ִַ

מֹותֹו? ּביֹום מׁשה אצל ירידה היתה מּדּוע ּבזה: לדקּדק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיׁש

חיל. אל מחיל ּבעבֹודתֹו, ּתמיד מתעלה ׁשהצדיק ידּוע ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָוהרי

ׁשּלֹו?! העּלּוי לתכלית להּגיע לכאֹורה עליו מֹותֹו, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָּוביֹום

הּׁשֹולט  ּבין מסּימת ׁשּיכּות על מֹורה 'ׁשליטה' הענין: ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבאּור

לגמרי, העם מעל מֹותֹו ּביֹום התעלה רּבנּו מׁשה הּנׁשלט. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלבין

הּמות". ּביֹום ׁשלטֹון "אין – 'ׁשליטה' ּבבחינת היה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּכ

מׁשה  ּבין הקׁשר ּפסק לא הּזה ּביֹום ּגם ִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹאףֿעלּֿפיֿכן,

הם  ׁשּבניֿיׂשראל לפי אלי". "הקהילּו מׁשה אמר ׁשּלכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹליׂשראל,

רׁש"י ּובלׁשֹון מׁשה, ׁשל עצמּיּותֹו עם אחד ּדבר כא,ּבעצם (חוקת ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

מׁשה".כא) הם ויׂשראל יׂשראל הּוא "מׁשה :ְְְִִֵֵֵֶֶָָֹֹ
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לוח זמנים לשבוע פרשת וילך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:226:268:558:559:279:2810:3010:2918:4818:4019:1219:0418:2119:13באר שבע )ח(

6:216:258:548:549:269:2710:2910:2818:4818:4019:1219:0418:1119:13חיפה )ח(

6:196:238:538:549:249:2510:2710:2718:4818:4019:1219:0418:0119:12ירושלים )ח(

6:236:278:558:559:279:2810:3010:3018:4718:4019:1219:0418:2119:14תל אביב )ח(

6:296:389:059:089:379:4010:4110:4219:0818:5519:3819:2518:4019:38אוסטריה, וינה )ק(

6:166:068:418:369:139:0810:1410:1018:1518:2118:4018:4518:0118:56אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:346:429:089:119:419:4310:4410:4519:0918:5719:3719:2518:4119:29אוקראינה, אודסה )ק(

6:046:128:398:439:119:1510:1510:1718:4218:2919:1118:5918:1419:03אוקראינה, דונייצק )ק(

6:156:248:508:549:239:2610:2610:2818:5318:4019:2219:1018:2419:14אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:416:509:159:199:489:5210:5210:5419:1819:0519:4919:3518:4919:39אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:326:419:089:119:409:4410:4410:4619:1218:5819:4319:2918:4319:33אוקראינה, קייב )ק(

7:007:089:359:3710:0710:0911:1011:1119:3519:2320:0319:5119:0720:04איטליה, מילאנו )ק(

5:585:568:318:299:018:5910:0410:0118:1918:1718:4018:3817:5918:42אקוואדור, קיטו )ח(

6:496:409:149:089:469:4110:4710:4318:4818:5219:1319:1718:3419:28ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:387:2810:0610:0010:3710:3111:3811:3319:4219:4820:0820:1419:2920:18ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:476:529:199:219:529:5310:5510:5519:1519:0519:4119:3118:4919:35ארה"ב, בולטימור )ק(

6:346:409:089:109:409:4210:4410:4419:0618:5619:3219:2218:4019:33ארה"ב, ברוקלין )ק(

6:356:419:089:109:419:4310:4410:4519:0518:5519:3219:2218:3919:33ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:107:169:449:4610:1610:1811:2011:2019:4319:3220:1019:5919:1620:10ארה"ב, דטרויט )ק(

7:047:079:359:3610:0810:0811:1011:1019:2719:2019:5119:4319:0319:53ארה"ב, היוסטן )ק(

6:336:389:069:079:389:3910:4110:4119:0118:5219:2519:1718:3619:26ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

7:057:079:359:3610:0810:0811:1011:1019:2619:1919:4819:4219:0219:51ארה"ב, מיאמי )ק(

6:326:389:049:069:379:3910:4010:4019:0018:5019:2719:1618:3419:29ארה"ב, ניו הייבן )ק(

6:286:349:039:059:349:3610:3810:3819:0218:5119:2919:1818:3519:28ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:176:138:518:489:209:1710:2310:2018:3718:3818:5918:5918:2019:03בוליביה, לה-פס )ח(

7:177:279:529:5610:2510:2811:2911:3019:5619:4220:2720:1319:2620:29בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:177:269:539:5610:2510:2811:2911:3019:5719:4320:2820:1419:2720:29בלגיה, בריסל )ק(

5:575:518:268:228:578:5309:5909:5518:0518:0718:2818:3017:4918:36ברזיל, ס. פאולו )ח(

5:435:378:128:088:438:3909:4509:4117:5217:5418:1418:1617:3518:22ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

6:346:439:109:149:429:4610:4610:4819:1519:0119:4719:3318:4619:48בריטניה, לונדון )ק(

6:416:529:189:229:509:5410:5410:5719:2519:1019:5719:4218:5419:59בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:406:509:169:209:489:5210:5210:5419:2119:0719:5319:3918:5119:43גרמניה, ברלין )ק(

6:597:089:359:3910:0710:1111:1111:1319:4019:2720:1119:5719:1120:01גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:575:508:278:238:588:5309:5909:5618:0818:1118:3118:3417:5218:38דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:246:268:548:549:279:2610:2910:2818:4218:3719:0418:5918:2019:03הודו, בומביי )ח(

6:196:208:508:499:229:2110:2410:2318:3918:3419:0118:5618:1719:00הודו, פונה )ח(

6:206:288:558:589:279:3010:3110:3218:5618:4419:2519:1318:2819:17הונגריה, בודפשט )ק(

6:436:499:169:189:499:5110:5210:5319:1419:0319:4019:3018:4719:34טורקיה, איסטנבול )ק(

7:057:109:389:3910:1010:1211:1311:1419:3419:2419:5919:5019:0819:54יוון, אתונה )ק(

6:426:509:169:189:489:5110:5210:5319:1619:0419:4519:3318:4819:37מולדובה, קישינב )ק(

אגרות קודש

 ב"ה,  ימי הסליחות, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

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

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל 

אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכלל ובפרט,

מ. שניאורסאהן
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6:196:238:538:549:249:2510:2710:2718:4818:4019:1219:0418:0119:12ירושלים )ח(

6:236:278:558:559:279:2810:3010:3018:4718:4019:1219:0418:2119:14תל אביב )ח(

6:296:389:059:089:379:4010:4110:4219:0818:5519:3819:2518:4019:38אוסטריה, וינה )ק(

6:166:068:418:369:139:0810:1410:1018:1518:2118:4018:4518:0118:56אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:346:429:089:119:419:4310:4410:4519:0918:5719:3719:2518:4119:29אוקראינה, אודסה )ק(

6:046:128:398:439:119:1510:1510:1718:4218:2919:1118:5918:1419:03אוקראינה, דונייצק )ק(

6:156:248:508:549:239:2610:2610:2818:5318:4019:2219:1018:2419:14אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:416:509:159:199:489:5210:5210:5419:1819:0519:4919:3518:4919:39אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:326:419:089:119:409:4410:4410:4619:1218:5819:4319:2918:4319:33אוקראינה, קייב )ק(

7:007:089:359:3710:0710:0911:1011:1119:3519:2320:0319:5119:0720:04איטליה, מילאנו )ק(

5:585:568:318:299:018:5910:0410:0118:1918:1718:4018:3817:5918:42אקוואדור, קיטו )ח(

6:496:409:149:089:469:4110:4710:4318:4818:5219:1319:1718:3419:28ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:387:2810:0610:0010:3710:3111:3811:3319:4219:4820:0820:1419:2920:18ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:476:529:199:219:529:5310:5510:5519:1519:0519:4119:3118:4919:35ארה"ב, בולטימור )ק(

6:346:409:089:109:409:4210:4410:4419:0618:5619:3219:2218:4019:33ארה"ב, ברוקלין )ק(

6:356:419:089:109:419:4310:4410:4519:0518:5519:3219:2218:3919:33ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:107:169:449:4610:1610:1811:2011:2019:4319:3220:1019:5919:1620:10ארה"ב, דטרויט )ק(

7:047:079:359:3610:0810:0811:1011:1019:2719:2019:5119:4319:0319:53ארה"ב, היוסטן )ק(

6:336:389:069:079:389:3910:4110:4119:0118:5219:2519:1718:3619:26ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

7:057:079:359:3610:0810:0811:1011:1019:2619:1919:4819:4219:0219:51ארה"ב, מיאמי )ק(

6:326:389:049:069:379:3910:4010:4019:0018:5019:2719:1618:3419:29ארה"ב, ניו הייבן )ק(

6:286:349:039:059:349:3610:3810:3819:0218:5119:2919:1818:3519:28ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:176:138:518:489:209:1710:2310:2018:3718:3818:5918:5918:2019:03בוליביה, לה-פס )ח(

7:177:279:529:5610:2510:2811:2911:3019:5619:4220:2720:1319:2620:29בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:177:269:539:5610:2510:2811:2911:3019:5719:4320:2820:1419:2720:29בלגיה, בריסל )ק(

5:575:518:268:228:578:5309:5909:5518:0518:0718:2818:3017:4918:36ברזיל, ס. פאולו )ח(

5:435:378:128:088:438:3909:4509:4117:5217:5418:1418:1617:3518:22ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

6:346:439:109:149:429:4610:4610:4819:1519:0119:4719:3318:4619:48בריטניה, לונדון )ק(

6:416:529:189:229:509:5410:5410:5719:2519:1019:5719:4218:5419:59בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:406:509:169:209:489:5210:5210:5419:2119:0719:5319:3918:5119:43גרמניה, ברלין )ק(

6:597:089:359:3910:0710:1111:1111:1319:4019:2720:1119:5719:1120:01גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:575:508:278:238:588:5309:5909:5618:0818:1118:3118:3417:5218:38דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:246:268:548:549:279:2610:2910:2818:4218:3719:0418:5918:2019:03הודו, בומביי )ח(

6:196:208:508:499:229:2110:2410:2318:3918:3419:0118:5618:1719:00הודו, פונה )ח(

6:206:288:558:589:279:3010:3110:3218:5618:4419:2519:1318:2819:17הונגריה, בודפשט )ק(

6:436:499:169:189:499:5110:5210:5319:1419:0319:4019:3018:4719:34טורקיה, איסטנבול )ק(

7:057:109:389:3910:1010:1211:1311:1419:3419:2419:5919:5019:0819:54יוון, אתונה )ק(

6:426:509:169:189:489:5110:5210:5319:1619:0419:4519:3318:4819:37מולדובה, קישינב )ק(



קמב

ycew zaye dpyd y`xl 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

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני) היום עבור גם נותנים השנה ראש של א' יום (בליל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים

dpyd y`x ly '` lil axr

לאחר להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן

של השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *

השנה. ראש

אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית), או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:ïBøkfä íBé©¦¨«

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dpyd y`x ly ipy lil

אופן בשום אסור . ראש־השנה. לפני הדלוקה מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן

מצית) או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק

את ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגים הנרות הדלקת בעת

תברך זאת בכל – חדשים בגד או פרי לה אין ואם הקידוש. לאחר תיכף תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמוך הנרות

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים 'שהחיינו',

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:ïBøkfä íBé©¦¨«

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ycew zay lil

לאחר להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן

ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת וילך 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
7:177:189:529:5110:2210:2211:2511:2419:4519:4020:0720:0119:2220:05מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

6:286:178:508:449:239:1710:2410:1918:2218:2918:4918:5618:1419:00ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:445:468:188:188:498:4909:5209:5218:1318:0618:3618:2917:4918:33נפאל, קטמנדו )ח(

6:546:529:229:209:549:5210:5610:5419:0519:0219:2619:2418:4519:28סינגפור, סינגפור )ח(

6:086:188:458:499:179:2110:2110:2318:5218:3819:2419:0918:2219:13פולין, ורשא )ק(

5:595:558:268:238:598:5610:0009:5818:0618:0618:2818:2717:4818:31פרו, לימה )ח(

7:177:249:529:5510:2410:2611:2811:2919:5319:4120:2120:1019:2520:22צרפת, ליאון )ק(

7:257:3410:0110:0410:3310:3611:3711:3820:0419:5120:3420:2119:3620:35צרפת, פריז )ק(

5:405:388:138:118:438:4109:4609:4418:0217:5918:2318:2017:4218:24קולומביה, בוגוטה )ח(

6:557:029:299:3210:0110:0411:0511:0619:2919:1819:5619:4519:0119:57קנדה, טורונטו )ק(

6:316:389:069:089:389:4010:4110:4219:0618:5419:3419:2218:3819:35קנדה, מונטריאול )ק(

6:286:328:599:009:329:3310:3510:3518:5118:4319:1619:0818:2619:12קפריסין, לרנקה )ק(

7:277:3810:0510:0910:3710:4111:4111:4320:1319:5720:4620:3119:4220:35רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:597:109:389:4310:0910:1411:1411:1619:4819:3320:2320:0719:1720:23רוסיה, מוסקבה )ח(

6:587:069:329:3510:0510:0711:0811:0919:3319:2120:0219:5019:0519:54רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

7:007:089:379:4010:0810:1111:1211:1319:4019:2720:0919:5719:1120:09שווייץ, ציריך )ק(

6:046:048:348:339:069:0510:0810:0718:2018:1618:4218:3817:5918:42תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

אגרות קודש

]שלהי תשי"ט[ 

... במה שהעיר כת"ר באגה"ת לאדה"ז פ"ג "כג' שעות לפני נ"ה" - כבר עמדו ע"ז קמאי מחסידים 

הראשונים ולא שמעתי ביאור בזה. ובשו"ת מהרש"ג ח"ב )לר"ש גרינפעלד. ברדיאב תרצ"ט( )סי' לד, עה( 

פי' בזה דבמדינת ליטא זהו זמן עה"ש או חצי שעה לפני זה. ובמחכ"ת אין דבריו מחוורין כ"כ.

גירסת הירוש' באותה  ולפי  - הוא מהירושלמי.  - כמש"כ באגה"ת  ואואפ"ל: הא דהתנה מהני   

ברייתא )תענית פ"א ה"ד( רשב"ג )במקום ראב"ש בבבלי( והכלל לכמה פוסקים )הובאו ביד מלאכי( דהלכה 

כרשב"ג לגבי רבי מותר רק עד קריאת הגבר )ודלא כפסק השו"ע סתקס"ד(. ולמפרש בתמיד )כו, א( שזמנו 

שליש הלילה לאחר חצות ולמסקנת אדה"ז בסידורו שהיום הוא מנץ החמה - ה"ז לערך )וכהל' באגה"ת 

כ ג'( ג"ש לפני נה"ח. 

ע"פ   - לילה  בחצות  הוא  שקרה"ג  סמ"ז  או"ח  בשו"ע  להלכה  והובא  ב(  )קצה,  בזח"ב  ומש"כ   -

המשנה דיומא )כ, א( עכ"צ לחלק בין קרא פ"א לשנה ושילש )ראה שם כא, א(. - וצע"ק מרש"י ד"ה ולינה 

)זבחים כ, א( האי פורתא כו'. וראה ג"כ תוד"ה קורין )סוכה כא:(. ואין הזמ"ג להאריך בכ"ז.



קמג

ycew zaye dpyd y`xl 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

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני) היום עבור גם נותנים השנה ראש של א' יום (בליל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים

dpyd y`x ly '` lil axr

לאחר להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן

של השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *

השנה. ראש

אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית), או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:ïBøkfä íBé©¦¨«

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dpyd y`x ly ipy lil

אופן בשום אסור . ראש־השנה. לפני הדלוקה מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן

מצית) או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק

את ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגים הנרות הדלקת בעת

תברך זאת בכל – חדשים בגד או פרי לה אין ואם הקידוש. לאחר תיכף תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמוך הנרות

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים 'שהחיינו',

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:ïBøkfä íBé©¦¨«

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ycew zay lil
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