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נקודות משיחות קודש - מזמור קיא - מתוך "תהילות מנחם"

פסוק ו: כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים

גילוי "כח מעשיו" בעולם הזה

ומדרש  וגבורתו.  כוחו  הודיעם  גויים  נחלת  להם  כשנתן   – מעשיו  "כח  הפסוק  את  מפרש1  רש"י  א. 

תנחומא2 כתב לישראל מעשה בראשית להודיעם שהארץ שלו ובידו להושיב בה כל מי שירצה ולעקור אלו 

ולהושיב אחרים שלא יוכלו אומות לומר לישראל גזלנים אתם שכבשתם ארץ שבעה עמים".

היינו, שבפירוש "כח מעשיו" יש ב' ענינים: א( עצם הנתינה לישראל מגלה את "כח מעשיו"3. ב( בזה 

נשללת טענת אומות העולם כו'.

וצריך להבין: א( מהו הטעם שרש"י הביא ב' פירושים אלו? ב( לפירוש הב' למה הוצרך הפסוק לכתוב 

"כח )מעשיו(", הרי שלילת טענתם היא ע"י שזה "מעשיו" של הקב"ה, שהוא ברא את העולם וכו', ובידו לתת 

להם נחלת גויים, ומהו "כח )מעשיו("?

ג( למה נוקט הפסוק לשון "הגיד )לעמו(" שאינו רגיל, ולא הלשון הרגיל "אמר", "דבר" וכו'?

עיני הוי' אלקיך מראשית  כו'  והביאור בזה בפנימיות הענינים, על ארץ ישראל כתיב4 "ארץ אשר  ב. 

1( כאן.
2( באבער בראשית פי"א )הובא ביל"ש בא רמז קפז(. וראה לקו"ש חט"ו הערה 41 ובשוה"ג שם. 

3( ובזה מדויק לשון הפסוק "הגיד לעמו לתת להם". היינו, שבנ"י עצמם לא יחששו מענין הגזל בשעת הכיבוש.
4( עקב יא, יב.

הדשך בעדומ דמ



ד

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

,irqnÎzehn zyxt zay .*c"qa

**a"kyz'd a`Îmgpn ycegd mikxan

ÏB„bהראׁשֹון מן האחרֹון הּזה הּבית ּכבֹוד ויׁש1יהיה , »ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ
ּפירּוׁשים ׁשני הּוא2ּבזה הּפׁשּוט ּפרּוׁש ׁשּבית3. ְִִֵֵֵֶֶַַָָ

מּבית ּגדֹול ׁשהיה ׁשני ּבית על קאי האחרֹון ֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּזה
ּובּזהר ּובׁשנים, ּבבנין הּזה4הראׁשֹון ׁשהּבית איתא ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבמהרה ׁשּיּבנה הּׁשליׁשי הּמקּדׁש ּבית על קאי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהאחרֹון
הּׁשני, ּומּבית הראׁשֹון מּבית ּגדֹול ׁשּיהיה ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבימינּו
היה לא ׁשניהם ּכי ה)ראׁשֹון, ּב(מן נכללים ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּדׁשניהם
וזהּו נצחי. ּבקּיּום קּים יהיה ׁשליׁשי ּובית קּיּום, ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָלהם

ז"ל רּבֹותינּו ולא5ׁשאמרּו הר ּבֹו ׁשּכתּוב ּכאברהם לא ְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּדבית ּבית, ׁשּקראֹו ּכיעקב אּלא ׂשדה ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכיצחק
ּובית יצחק, ּכנגד ׁשני ּובית אברהם, ּכנגד הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָראׁשֹון

יעקב ּכנגד ּתֹורה'6ׁשליׁשי ּב'לּקּוטי ּומבאר ׁשהּׁשּייכּות7, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
אמת, היא יעקב ׁשל מּדתֹו ּכי הּוא ליעקב ׁשליׁשי ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַַָֹֹּדבית

הפסק ּבֹו ׁשּי ּׁשאין הּוא וׁשּנּוי.8ואמת ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָ

ּכאברהםp‰Â‰ב) (לא הּנ"ל ז"ל רּבֹותינּו ׁשּבמאמר אף ¿ƒ≈ְְְֲֵֶַַַַַַַַָָֹ
ּב'לּקּוטי הּלׁשֹון הּמקּדׁש, ּבבית מדּבר ְְְְִִֵֵַַָָָֻכּו')

ׁשלׁש הּוא ׁשם ראׁשֹונהzFlE`Bּתֹורה' ּגאּולה הן, ָָָֹ§ְִֵָָ
ּגאּול אברהם, ּגאּולהּבזכּות יצחק, ּבזכּות ׁשנּיה ה ְְְְְְְִִִִַָָָָָָ

ׁשם ּומבאר יעקב. ּבזכּות הּׁשליׁשיתdlE`bCׁשליׁשית ְְְֲִִִַָָֹֹ¦§¨ְִִַ
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ב לאור יצא (*p"yz ± engp zay qxhpew. . נחמו שבת ואתחנן פ' ש"ק לקראת ,p"yz'd zpy ,engp w"yr.

" תשכ"ב: משנת שליט"א אדמו"ר כ"ק ברשימת (**.[jli`e cvx 'r h"kxz n"dq] h"kxz ± milyexi dpea :xn`ndc "aizp xi`i

`"g miqxhpew n"dq] `"vxz exn`i k"r .[cÎb ,bt] dy`e d"c zehn z"ewl .y"iir .[jli`e erw 'r d"qxz n"dq] d"qxz ± iz`xw d`x

[jli`e a ,`vw.

ט.1) ב, בהערות.2)חגי 29 ע' ח"ט לקו"ש תש"ה*. טבת וכ"ג לעשור כסא בין מכתב ראה – הפירושים דשני מפרשים3)התיווך

סע"א. ג, בב"ב וכ"ה שם. הראב"ע.4)לחגי בפי' ג"כ וראה ח. תיקון תקו"ז א. כח, א.5)ח"א פח, מהרש"א6)פסחים חדא"ג ראה

שם). בלקו"ת (הובא כד לתהלים אלשי"ך גֿד.7)שם. פג, שנפסקים8)מטות מה שהיא דפרה, פ"ח במשנה המכזבים נהרות "היפך

.(38 להערה שוה"ג 92 ע' ח"ו לקו"ש וראה ובכ"מ. שם. (לקו"ת לפעמים"

כג. ע' שם ד. ע' ח"ב שליט"א אדמו"ר כ"ק באגרותֿקודש נדפס (*l"end.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰ „B·k ‰È‰È ÏB„b1‰Êa LÈÂ , »ƒ¿∆¿««ƒ«∆»«¬ƒ»ƒ¿≈»∆
מהבית וחשוב גדול יותר יהיה האחרון" הזה ש"הבית הנבואה במשמעות

ÌÈLe¯Ètהראשון È�L2‡e‰ ËeLt‰ Le¯t .3‰f‰ ˙ÈaL ¿≈≈ƒ≈«»∆«ƒ«∆
È‡˜ ÔB¯Á‡‰מכווןÈ�L ˙Èa ÏÚהשני המקדש ÏB„bבית ‰È‰L »«¬»≈««ƒ≈ƒ∆»»»

˙ÈaÓהמקדשÔBL‡¯‰ ƒ≈»ƒ
aהגודל·e ÔÈ�·מספר ¿ƒ¿»¿
השניÌÈ�Lה המקדש בית כי , »ƒ

יותר ומפואר יותר גדול בית היה

וגם הראשון הבית מאשר

המקדש (בית שנים יותר התקיים

ובית שנים, 410 עמד הראשון

השני שנה)המקדש 420 עמד

¯‰f·e4‡˙È‡מובא «…«ƒ»
È‡˜ ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰L∆««ƒ«∆»«¬»≈

‰Lc˜nמכוון ˙Èa ÏÚ«≈«ƒ¿»
‰¯‰Óa ‰�aiL ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆ƒ»∆ƒ¿≈»
ÏB„b ‰È‰iL e�ÈÓÈa¿»≈∆ƒ¿∆»
˙ÈaÓe ÔBL‡¯‰ ˙ÈaÓƒ«ƒ»ƒƒ«ƒ
ÌÈÏÏÎ� Ì‰È�Lc ,È�M‰«≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ

aÔBL‡¯(‰ ÔÓ)הבית וגם »ƒ»ƒ
בביטוי כאן נכלל השני

Ì‰È�L"ראשון", Èkבית גם ƒ¿≈∆
בית וגם הראשון המקדש

השני Ì‰Ïהמקדש ‰È‰ ‡Ï…»»»∆
Ìei˜אחרי נחרבו אלא נצחי ƒ

מסויימת, זמן È·e«ƒ˙תקופת
Ìei˜a Ìi˜ ‰È‰È ÈLÈÏL¿ƒƒƒ¿∆«»¿ƒ

ÈÁˆ�.לעולם ייחרב e‰ÊÂולא ƒ¿ƒ¿∆
הכוונה גם השני הפירוש לפי

¯e�È˙Baבמה e¯Ó‡L∆»¿«≈
Ï"Ê5שלעתיד כך עד בגמרא «

ה' הר אל רבים גויים יעלו לבוא

אברהם שם על ולא יעקב שם על נקרא המקדש שבית יעקב" אלוקי בית "אל

‰¯ויצחק Ba ·e˙kL Ì‰¯·‡k ‡Ï("יראה ה' ÁˆÈk˜("בהר ‡ÏÂ …¿«¿»»∆»«¿…¿ƒ¿»
‰„N Ba ·e˙kL("בשדה לשוח יצחק B‡¯wL("ויצא ·˜ÚÈk ‡l‡ ∆»»∆∆»¿«¬…∆¿»

המקדש אֿל"),Èa˙לבית בית ההוא המקום שם ¯‡ÔBL("ויקרא ˙È·c «ƒ¿«ƒƒ
˙È·e ,Ì‰¯·‡ „‚�k ‡e‰¿∆∆«¿»»«ƒ
˙È·e ,˜ÁˆÈ „‚�k È�L≈ƒ¿∆∆ƒ¿»«ƒ
·˜ÚÈ „‚�k ÈLÈÏL6, ¿ƒƒ¿∆∆«¬…
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Óe7 ¿…»¿ƒ≈»

הזקן «»»∆eÎÈiM‰L˙לרבנו
‡e‰ ·˜ÚÈÏ ÈLÈÏL ˙È·c¿«ƒ¿ƒƒ¿«¬…
‡È‰ ·˜ÚÈ ÏL B˙cÓ Èkƒƒ»∆«¬…ƒ

˙Ó‡אמת "תיתן ככתוב ¡∆
ÔÈ‡Mליעקב", ‡e‰ ˙Ó‡Â∆¡∆∆≈

˜ÒÙ‰ Ba CiL8ÈepLÂ «»∆¿≈¿ƒ
ובכך נצחי, בקיום קיים אלא

"גדול" הוא השלישי הבית

והבית הראשון הבית לעומת

בקיום יתקיים הוא שדווקא השני

נצחי.

¯Ó‡ÓaL Û‡ ‰p‰Â (·¿ƒ≈«∆¿«¬«
‡Ï) Ï"p‰ Ï"Ê e�È˙Ba«̄≈«««…
¯a„Ó ('eÎ Ì‰¯·‡k¿«¿»»¿À»

,Lc˜n‰ ˙È·aנאמר ועליו ¿≈«ƒ¿»
שייקרא היא שמעלתו בגמרא

הרי ÈËewÏ'a"בית", ÔBLl‰«»¿ƒ≈
LÏL ‡e‰ ÌL '‰¯Bz»»»…
‰Ïe‡b ,Ô‰ ˙BÏe‡b¿≈¿»
,Ì‰¯·‡ ˙eÎÊa ‰�BL‡ƒ̄»ƒ¿«¿»»
˙eÎÊa ‰i�L ‰Ïe‡b¿»¿ƒ»ƒ¿
˙ÈLÈÏL ‰Ïe‡b ,˜ÁˆÈƒ¿»¿»¿ƒƒ
ÌL ¯‡·Óe .·˜ÚÈ ˙eÎÊaƒ¿«¬…¿…»»
‡È‰ ˙ÈLÈÏM‰ ‰Ïe‡‚cƒ¿»«¿ƒƒƒ
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   הלכות שבתשולחן ערוך  )כב

 עדק...............................................................ר הזקן"אדמו

  התורלקוטי   )כג

 העק...............................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

 עחק............................................................ר האמצעי"אדמו

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

 עטק....................................................."צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

 פק..............................................................ש"ר מוהר"אדמו

   ב" תער–ם שיעורים בהמשך המאמרי  )כז

 פק............................................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כח

 פבק..........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

 פגק..........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )ל

 פגק......................................................... צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

 פדק........................................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 פוק.............................................................הלכות בית הבחירה   )לב

 פחק...................................... ב קפרביאורים לפרקי אבות   )לג

 פטק.............................................חומש לקריאה בציבור  )לד

 צחק.........................מטות מסעילשבוע פרשת לוח זמנים   )לה
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,irqnÎzehn zyxt zay .*c"qa

**a"kyz'd a`Îmgpn ycegd mikxan

ÏB„bהראׁשֹון מן האחרֹון הּזה הּבית ּכבֹוד ויׁש1יהיה , »ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ
ּפירּוׁשים ׁשני הּוא2ּבזה הּפׁשּוט ּפרּוׁש ׁשּבית3. ְִִֵֵֵֶֶַַָָ

מּבית ּגדֹול ׁשהיה ׁשני ּבית על קאי האחרֹון ֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּזה
ּובּזהר ּובׁשנים, ּבבנין הּזה4הראׁשֹון ׁשהּבית איתא ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבמהרה ׁשּיּבנה הּׁשליׁשי הּמקּדׁש ּבית על קאי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהאחרֹון
הּׁשני, ּומּבית הראׁשֹון מּבית ּגדֹול ׁשּיהיה ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבימינּו
היה לא ׁשניהם ּכי ה)ראׁשֹון, ּב(מן נכללים ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּדׁשניהם
וזהּו נצחי. ּבקּיּום קּים יהיה ׁשליׁשי ּובית קּיּום, ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָלהם

ז"ל רּבֹותינּו ולא5ׁשאמרּו הר ּבֹו ׁשּכתּוב ּכאברהם לא ְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּדבית ּבית, ׁשּקראֹו ּכיעקב אּלא ׂשדה ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכיצחק
ּובית יצחק, ּכנגד ׁשני ּובית אברהם, ּכנגד הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָראׁשֹון

יעקב ּכנגד ּתֹורה'6ׁשליׁשי ּב'לּקּוטי ּומבאר ׁשהּׁשּייכּות7, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
אמת, היא יעקב ׁשל מּדתֹו ּכי הּוא ליעקב ׁשליׁשי ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַַָֹֹּדבית

הפסק ּבֹו ׁשּי ּׁשאין הּוא וׁשּנּוי.8ואמת ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָ

ּכאברהםp‰Â‰ב) (לא הּנ"ל ז"ל רּבֹותינּו ׁשּבמאמר אף ¿ƒ≈ְְְֲֵֶַַַַַַַַָָֹ
ּב'לּקּוטי הּלׁשֹון הּמקּדׁש, ּבבית מדּבר ְְְְִִֵֵַַָָָֻכּו')

ׁשלׁש הּוא ׁשם ראׁשֹונהzFlE`Bּתֹורה' ּגאּולה הן, ָָָֹ§ְִֵָָ
ּגאּול אברהם, ּגאּולהּבזכּות יצחק, ּבזכּות ׁשנּיה ה ְְְְְְְִִִִַָָָָָָ

ׁשם ּומבאר יעקב. ּבזכּות הּׁשליׁשיתdlE`bCׁשליׁשית ְְְֲִִִַָָֹֹ¦§¨ְִִַ
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ב לאור יצא (*p"yz ± engp zay qxhpew. . נחמו שבת ואתחנן פ' ש"ק לקראת ,p"yz'd zpy ,engp w"yr.

" תשכ"ב: משנת שליט"א אדמו"ר כ"ק ברשימת (**.[jli`e cvx 'r h"kxz n"dq] h"kxz ± milyexi dpea :xn`ndc "aizp xi`i

`"g miqxhpew n"dq] `"vxz exn`i k"r .[cÎb ,bt] dy`e d"c zehn z"ewl .y"iir .[jli`e erw 'r d"qxz n"dq] d"qxz ± iz`xw d`x

[jli`e a ,`vw.

ט.1) ב, בהערות.2)חגי 29 ע' ח"ט לקו"ש תש"ה*. טבת וכ"ג לעשור כסא בין מכתב ראה – הפירושים דשני מפרשים3)התיווך

סע"א. ג, בב"ב וכ"ה שם. הראב"ע.4)לחגי בפי' ג"כ וראה ח. תיקון תקו"ז א. כח, א.5)ח"א פח, מהרש"א6)פסחים חדא"ג ראה

שם). בלקו"ת (הובא כד לתהלים אלשי"ך גֿד.7)שם. פג, שנפסקים8)מטות מה שהיא דפרה, פ"ח במשנה המכזבים נהרות "היפך

.(38 להערה שוה"ג 92 ע' ח"ו לקו"ש וראה ובכ"מ. שם. (לקו"ת לפעמים"

כג. ע' שם ד. ע' ח"ב שליט"א אדמו"ר כ"ק באגרותֿקודש נדפס (*l"end.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰ „B·k ‰È‰È ÏB„b1‰Êa LÈÂ , »ƒ¿∆¿««ƒ«∆»«¬ƒ»ƒ¿≈»∆
מהבית וחשוב גדול יותר יהיה האחרון" הזה ש"הבית הנבואה במשמעות

ÌÈLe¯Ètהראשון È�L2‡e‰ ËeLt‰ Le¯t .3‰f‰ ˙ÈaL ¿≈≈ƒ≈«»∆«ƒ«∆
È‡˜ ÔB¯Á‡‰מכווןÈ�L ˙Èa ÏÚהשני המקדש ÏB„bבית ‰È‰L »«¬»≈««ƒ≈ƒ∆»»»

˙ÈaÓהמקדשÔBL‡¯‰ ƒ≈»ƒ
aהגודל·e ÔÈ�·מספר ¿ƒ¿»¿
השניÌÈ�Lה המקדש בית כי , »ƒ

יותר ומפואר יותר גדול בית היה

וגם הראשון הבית מאשר

המקדש (בית שנים יותר התקיים

ובית שנים, 410 עמד הראשון

השני שנה)המקדש 420 עמד

¯‰f·e4‡˙È‡מובא «…«ƒ»
È‡˜ ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰L∆««ƒ«∆»«¬»≈

‰Lc˜nמכוון ˙Èa ÏÚ«≈«ƒ¿»
‰¯‰Óa ‰�aiL ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆ƒ»∆ƒ¿≈»
ÏB„b ‰È‰iL e�ÈÓÈa¿»≈∆ƒ¿∆»
˙ÈaÓe ÔBL‡¯‰ ˙ÈaÓƒ«ƒ»ƒƒ«ƒ
ÌÈÏÏÎ� Ì‰È�Lc ,È�M‰«≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ

aÔBL‡¯(‰ ÔÓ)הבית וגם »ƒ»ƒ
בביטוי כאן נכלל השני

Ì‰È�L"ראשון", Èkבית גם ƒ¿≈∆
בית וגם הראשון המקדש

השני Ì‰Ïהמקדש ‰È‰ ‡Ï…»»»∆
Ìei˜אחרי נחרבו אלא נצחי ƒ

מסויימת, זמן È·e«ƒ˙תקופת
Ìei˜a Ìi˜ ‰È‰È ÈLÈÏL¿ƒƒƒ¿∆«»¿ƒ

ÈÁˆ�.לעולם ייחרב e‰ÊÂולא ƒ¿ƒ¿∆
הכוונה גם השני הפירוש לפי

¯e�È˙Baבמה e¯Ó‡L∆»¿«≈
Ï"Ê5שלעתיד כך עד בגמרא «

ה' הר אל רבים גויים יעלו לבוא

אברהם שם על ולא יעקב שם על נקרא המקדש שבית יעקב" אלוקי בית "אל

‰¯ויצחק Ba ·e˙kL Ì‰¯·‡k ‡Ï("יראה ה' ÁˆÈk˜("בהר ‡ÏÂ …¿«¿»»∆»«¿…¿ƒ¿»
‰„N Ba ·e˙kL("בשדה לשוח יצחק B‡¯wL("ויצא ·˜ÚÈk ‡l‡ ∆»»∆∆»¿«¬…∆¿»

המקדש אֿל"),Èa˙לבית בית ההוא המקום שם ¯‡ÔBL("ויקרא ˙È·c «ƒ¿«ƒƒ
˙È·e ,Ì‰¯·‡ „‚�k ‡e‰¿∆∆«¿»»«ƒ
˙È·e ,˜ÁˆÈ „‚�k È�L≈ƒ¿∆∆ƒ¿»«ƒ
·˜ÚÈ „‚�k ÈLÈÏL6, ¿ƒƒ¿∆∆«¬…
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Óe7 ¿…»¿ƒ≈»

הזקן «»»∆eÎÈiM‰L˙לרבנו
‡e‰ ·˜ÚÈÏ ÈLÈÏL ˙È·c¿«ƒ¿ƒƒ¿«¬…
‡È‰ ·˜ÚÈ ÏL B˙cÓ Èkƒƒ»∆«¬…ƒ

˙Ó‡אמת "תיתן ככתוב ¡∆
ÔÈ‡Mליעקב", ‡e‰ ˙Ó‡Â∆¡∆∆≈

˜ÒÙ‰ Ba CiL8ÈepLÂ «»∆¿≈¿ƒ
ובכך נצחי, בקיום קיים אלא

"גדול" הוא השלישי הבית

והבית הראשון הבית לעומת

בקיום יתקיים הוא שדווקא השני

נצחי.

¯Ó‡ÓaL Û‡ ‰p‰Â (·¿ƒ≈«∆¿«¬«
‡Ï) Ï"p‰ Ï"Ê e�È˙Ba«̄≈«««…
¯a„Ó ('eÎ Ì‰¯·‡k¿«¿»»¿À»

,Lc˜n‰ ˙È·aנאמר ועליו ¿≈«ƒ¿»
שייקרא היא שמעלתו בגמרא

הרי ÈËewÏ'a"בית", ÔBLl‰«»¿ƒ≈
LÏL ‡e‰ ÌL '‰¯Bz»»»…
‰Ïe‡b ,Ô‰ ˙BÏe‡b¿≈¿»
,Ì‰¯·‡ ˙eÎÊa ‰�BL‡ƒ̄»ƒ¿«¿»»
˙eÎÊa ‰i�L ‰Ïe‡b¿»¿ƒ»ƒ¿
˙ÈLÈÏL ‰Ïe‡b ,˜ÁˆÈƒ¿»¿»¿ƒƒ
ÌL ¯‡·Óe .·˜ÚÈ ˙eÎÊaƒ¿«¬…¿…»»
‡È‰ ˙ÈLÈÏM‰ ‰Ïe‡‚cƒ¿»«¿ƒƒƒ
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a"kyz'dו ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,irqnÎzehn zyxt zay

יֹותר האחרֹון הּזה הּבית ּכבֹוד יהיה ּגדֹול ׁשּכתּוב ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּדמה
היה לא הראׁשֹון הּמקּדׁש ּבית ּבאם ּגם הּוא הראׁשֹון, ְְִִִִִֵַַָָָָָֹמן
והחריב כּו' אריה עלה ולכן נצחי. קּיּום לֹו והיה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָָנחרב,
ׁשּיהיה אריאל, ויבנה אריה ׁשּיבֹוא ּבכדי אריאל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָאת
נצחי) קּיּום לֹו היה ּבאם (ּגם הראׁשֹון מן יֹותר .18ּגדֹול ְְִִִִִִֵַָָָָ

ּדעבֹודת צּדיקים, על ּתׁשּובה ּדבעלי הּמעלה ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָועלּֿדר
הרע יצר להם ׁשאין צּדיקים (ּגם אין19הּצּדיקים ׁשּלכן , ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּדקּיּום ּבאפן היא ועבֹודתם חטא, אצלם ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּי
ּתׁשּובה' ה'ּבעלי ועבֹודת ּבהׁשּתלׁשלּות, מּגעת ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַָנצחי)

מהׁשּתלׁשלּות את20ּבלמעלה והחריב אריה עלה וזהּו . ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
וידּוע אריאל, ויבנה אריה ׁשּיבֹוא מנת על 21אריאל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּביּה ּדכתיב הּקּב"ה, [זה אריה מי22ּדיבֹוא ׁשאג אריה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
יירא מהׁשּתלׁשלּות.23לא ׁשּלמעלה הּכתר התּגּלּות הּוא [ ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
להֹו ז"לויׁש רּבֹותינּו מאמר לפי ׁשּגם ׁשּכׁשעלּו24סיף, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

הּׁשליׁשי), הּמקּדׁש (ּבית זה ּבנין להיֹות ראּוי היה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמּבבל
(לאחרי לעתידֿלבא ׁשּיהיה ׁשליׁשי ּבית ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּכלֿמקֹום,
מּבבל ּכׁשעלּו ׁשּגם ּדהגם יֹותר. ּגדֹול יהיה ׁשני) ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבית
ּבדגמת היּו זה) על והּתּקּון ראׁשֹון ּבית חרּבן ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָֻֻ(לאחרי
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ישראל18) בני את מכניס רבינו משה הי' שאילו ואתחנן), ר"פ ואוה"ח קפו אופן ממג"ע צג, ע' שם סה; (ע' ואתחנן אוה"ת ראה

נצחי קיום לו והי' לעולם ביהמ"ק נחרב הי' לא ביהמ"ק, ובונה l"rlלארץ 'idiy enk'ע ו כרך שם גם וראה פז. (ע' שם ומבאר .

יותר". גדולה עלי' יהי' הארץ בגלות שנמשכו "שמהירידות לפי הוא מבוקשו משה פעל שלא זה על דהטעם ובפרט19)ב'רכד)

ב) (ה, פ"א בתניא צדיק.edfyלהמבואר ואילך20)פירוש צו) ע' ח"א (לעיל ס"ב ה'תשל"ז תשובה דשבת ישראל שובה ד"ה ראה

ובכ"מ. ואילך.21)(וש"נ). א'נו ע' ב כרך נ"ך ח.22)אוה"ת ג, 23.17)עמוס שבהערה יא24)יל"ש מג, יחזקאל בפרש"י הובא

מדות). למס' התויו"ט בפתיחת (הובא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

אב ‡¯Ï‡Èבחודש ‰�·ÈÂ.המקדש שהמטרהfÓe‰בית רבותינו מדברי ¿ƒ¿∆¬ƒ≈ƒ∆
הבית חורבן מחדששל הבית את לבנות כדי בעצם Óc‰היא ,Ô·eÓ»¿«

ÔÓ ¯˙BÈ ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰ „B·k ‰È‰È ÏB„b ·e˙kL∆»»ƒ¿∆¿««ƒ«∆»«¬≈ƒ
,·¯Á� ‰È‰ ‡Ï ÔBL‡¯‰ Lc˜n‰ ˙Èa Ì‡a Ìb ‡e‰ ,ÔBL‡¯‰»ƒ«¿ƒ≈«ƒ¿»»ƒ…»»∆¿»

ÈÁˆ� Ìei˜ BÏ ‰È‰Âכך ¿»»ƒƒ¿ƒ
האחרון" "הבית של שהמעלה

לא היא הראשון" "הבית לעומת

נחרב שהראשון בכך רק

אלא לנצח קיים יהיה והאחרון

ויתרונות מעלות בו שיש

עצמו. מצד ≈«¿ÔÎÏÂחשובים
·È¯Á‰Â 'eÎ ‰È¯‡ ‰ÏÚ»»«¿≈¿∆¡ƒ
‡B·iL È„Îa Ï‡È¯‡ ˙‡∆¬ƒ≈ƒ¿≈∆»

,Ï‡È¯‡ ‰�·ÈÂ ‰È¯‡והיה «¿≈¿ƒ¿∆¬ƒ≈
אחר בית לבנות במטרה חורבן

יותר ÏB„bנעלה ‰È‰iL∆ƒ¿∆»
Ìb) ÔBL‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ≈ƒ»ƒ«
Ìei˜ BÏ ‰È‰ Ì‡a¿ƒ»»ƒ

(ÈÁˆ�18. ƒ¿ƒ
ליתרון ודוגמא משל ומביא

הנצחיות: עניין לעומת גם מעלה

ÈÏÚ·c ‰ÏÚn‰ C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆««¬»¿«¬≈
,ÌÈ˜Ècˆ ÏÚ ‰·eLz¿»««ƒƒ
שבעלי שבמקום רבותינו כדברי

גמורים צדיקים עומדים, תשובה

לעמוד יכולים »¬»B·Úc„˙אינם
ÌÈ˜Ècˆ Ìb) ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ««ƒƒ

גבוהה כזאת ‰¯Úברמה ¯ˆÈ Ì‰Ï ÔÈ‡L19,לטוב התהפך הוא כי כלל, ∆≈»∆≈∆»«
CiL ÔÈ‡ ÔÎlLייתכן ‰È‡לא Ì˙„B·ÚÂ ,‡ËÁ ÌÏˆ‡ ‰È‰iL ∆»≈≈«»∆ƒ¿∆∆¿»≈¿«¬»»ƒ

ÈÁˆ� Ìei˜c ÔÙ‡aהפסקה כל ללא תמיד, ה' את עובדים ÚbÓ˙והם ( ¿…∆¿ƒƒ¿ƒ«««
'‰·eLz ÈÏÚa'‰ ˙„B·ÚÂ ,˙eÏLÏzL‰aהיא‰ÏÚÓÏa ¿ƒ¿«¿¿«¬«««¬≈¿»ƒ¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó20'השתלשלות ב'סדר למטה מלמעלה יורד האלוקי האור ≈ƒ¿«¿¿
העולמות כל כך בזו, זו שקשורות מחוליות שעשוייה (שרשרת) שלשלת (כמו

בסדר מזה זה ו'משתלשלים' יורדים שבהם, הדרגות פרטי כל עם העליונים,

ההשתלשלות, מסדר שלמעלה סופי אין אלוקי אור ישנו אך הדרגתי),

ומבואר מהעולמות. למעלה הוא אלא והדרגה בסדר לא היא שלו וההתגלות

באור רק 'נוגעת' הגדולה) מעלתם (למרות הצדיקים של ה' שעבודת בחסידות

(שבגלל התשובה בעלי של עבודתם ואילו ההשתלשלות סדר של האלוקי

מיוחדת) והתלהבות בחיות ה' את עובדים הם ּבעבר, מאלוקות רחוקים ְַָשהיו

הפסק בה שהיה (למרות השתלשלות מסדר שלמעלה האלוקי באור 'נוגעת'

בית לגבי גם וכך הצדיקים), עבודת כמו ונצחית תמידית לא היא כן ואם

לאו היא הראשון לעומת האחרון הבית של העיקרית שהמעלה יתכן המקדש

הנצחיות. בעניין ∆¿e‰ÊÂדווקא
˙‡ ·È¯Á‰Â ‰È¯‡ ‰ÏÚ»»«¿≈¿∆¡ƒ∆
‡B·iL ˙�Ó ÏÚ Ï‡È¯‡¬ƒ≈«¿»∆»
,Ï‡È¯‡ ‰�·ÈÂ ‰È¯‡«¿≈¿ƒ¿∆¬ƒ≈

Úe„ÈÂ21‰Ê] ‰È¯‡ ‡B·Èc ¿»«¿»«¿≈∆
dÈa ·È˙Îc ,‰"aw‰22 «»»ƒ¿ƒ≈

בו ÈÓשכתוב ‚‡L ‰È¯‡«¿≈»«ƒ
‡¯ÈÈ ‡Ï23ֿלהקדוש והכוונה …ƒ»

מהמשך שמובן כפי ברוךֿהוא,

(אל דבר אלוקים "ה' – הפסוק

ינבא"] לא מי ‰e‡הנביאים)
¯˙k‰ ˙elb˙‰כתר' בחינת ƒ¿««∆∆

כי מבואר לגביה באלוקות עליון'

למעלה הוא שהכתר כשם

למעלה הכתר בחינת כך מהראש

האלוקות «¿»¿∆ÏÚÓlL‰היא
˙eÏLÏzL‰Óהמעלה וזו ≈ƒ¿«¿¿

לגבי האחרון הבית של המיוחדת

לכתר השייכות – הראשון

בדומה מהשתלשלות, שלמעלה

ביחס תשובה הבעלי למעלת

לצדיקים.

ÈÙÏ ÌbL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆«¿ƒ
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó24ÔÈ�a ˙BÈ‰Ï Èe‡¯ ‰È‰ Ï·aÓ eÏÚLkL «¬««≈«∆¿∆»ƒ»∆»»»ƒ¿ƒ¿»

(ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙Èa) ‰Êבאותה לכך זכו לא ישראל שבני אלא ∆≈«ƒ¿»«¿ƒƒ
בכניסה כמו ובכיבוש בניסים הייתה לא ישראל לארץ מבבל העלייה וגם שעה

הבית במעלת היה לא כורש ברשות שבנו הבית וגם הראשונה בפעם לארץ

המקדש לבית יזכו ישראל שבני אפשר היה מבבל בעלייה כבר ואם השלישי,

השלישי הבית של המיוחדת המעלה מה השלישי, הבית של המעלות עם

הבית בניין שאמנם המענה בא כך על השלימה? בגאולה דווקא שתהיה

ישראל לבני ראוי היה אבלהשלישי מבבל, העלייה בעת ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,כבר
È�L)למעשה ˙Èa È¯Á‡Ï) ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL ÈLÈÏL ˙Èa«ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…¿«¬≈«ƒ≈ƒ

¯˙BÈ ÏB„b ‰È‰È.השני הבית לעומת מעלות לו ÌbLויהיו Ì‚‰c ƒ¿∆»≈«¬«∆«
‰Ê ÏÚ Ôewz‰Â ÔBL‡¯ ˙Èa Ôa¯Á È¯Á‡Ï) Ï·aÓ eÏÚLkבגלות ¿∆»ƒ»∆¿«¬≈À¿««ƒƒ¿«ƒ«∆
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oey`xd on oexg`d dfd ziad ceak didi lecb

ּכי הּוא, ּבפׁשטּות ּבזה והּבאּור נצחית. ּגאּולה ְְְְְִִִִֵֶַַָָהיא
הּמקּדׁש ּבית ּבנין – הּוא הּגאּולה ועלֿידי9מעּקרי . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

נעלית היא הּגאּולה הּמקּדׁש, ּבבית עּלּוי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּמתוּסף
ּדגאּולה10יֹותר הּמעלה ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מקּׁשר ולכן . ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָ

הּׁשליׁשי. הּמקּדׁש ּדבית הּמעלה עם ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָהּׁשליׁשית

LÈÂּבמעלת מדּבר ּתֹורה' ׁשּב'לּקּוטי ּדהּטעם להֹוסיף, ¿≈ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָ
dlE`Bהיא הּׁשליׁשית הּגאּולה ּכי הּוא, הּׁשליׁשית §¨ְְְִִִִִִַַַָ

ּכּמּובן הּׁשליׁשי. הּמקּדׁש ּדבית מהּמעלה יֹותר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָנעלית
ּתהיה ּגלּיֹות) (קּבּוץ ׁשהּגאּולה ּביתixg`lמּזה ּבנין ְְִִִֶֶֶַָָֻ§©£¥ְִֵַ

ּבית11הּמקּדׁש עלֿידי ּבאה זֹו מעלה ׁשּגם אּלא . ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּתֹורה') (ּב'לּקּוטי נלמדת היא (ׁשּלכן הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּמקּדׁש
הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּכי הּׁשליׁשי) הּמקּדׁש ּדבית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָמהּמעלה
ׁשּיהיּו והּמעלֹות הענינים ּכל ּכלּולים יהיּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָהּׁשליׁשי

ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה ועלּֿפי הענינים12לאחריֿזה. ּבסדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּבכּלם, אחרֹון הּוא הּמתים ּדתחּית לעתידֿלבא, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּיהיּו
[אמת הּׁשליׁשי הּמקּדׁש ּדבית הּמעלה ׁשּגּלּוי לֹומר, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָיׁש
הּמתים, ּבתחּית ּבעּקר יהיה וׁשּנּוי] הפסק ּבֹו ׁשּי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאין
ּׁשּכתּוב מה עם זה לקּׁשר ויׁש נצחּיים. חּיים יהיּו 13ׁשאז ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּדב'ּיֹום לפניו, ונחיה יקימּנּו הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּיֹומים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָיחּינּו
הּמקּדׁש ּבית על ׁשּקאי ּפרּוׁשים. ׁשני ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּׁשליׁשי'

הּמתים14הּׁשליׁשי ּתחּית על ּדׁשני15וׁשּקאי והּקׁשר . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּמעלה16הּפרּוׁשים ּתתגּלה הּמתים ּבתחּית ּכי הּוא, ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָ

הּׁשליׁשי. הּמקּדׁש ְְְִִִֵַַָּדבית

ז"לÔ·eÈÂג) רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּבהקּדים עלה17זה ¿»ְְְִֵֶֶַַַַָָָ
על כּו' אריאל את והחריב אריה ּבמּזל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָאריה
מּובן, ּומּזה אריאל. ויבנה אריה ּבמּזל אריה ׁשּיבֹוא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמנת
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הגלות".9) וזמן הבית "זמן הרגיל מהלשון הה'10)ולהעיר גילוי שני) (בבית בו הי' "ולא ב נז, לר"ה דרושים מלקו"ת להעיר

. . חירות".okleדברים בו הי' פ'11)לא תנחומא א. מט, ברכות וראה ובסופו). הפרק (בתחלת פי"א מלכים הל' ברמב"ם פס"ד

ואילך). שח (ס"ע קל אגרת ח"א נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש הבאה. שבהערה זהר יא. (במדרש12)נח א קלט, ח"א

א. קלד, שם וראה ב.13)הנעלם). ו, שם.14)הושע ואילך.15)פרש"י תלב ע' שם להושע נ"ך מד"הp"ye.(16אוה"ת להעיר

תחה"מ על קאי השלישי שביום שם שמפרש ב), קמד, ח"א קונטרסים (סה"מ תרצ"א מיומיים i"yxtlיחיינו jynda.(17יל"ש

רנט. רמז ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙eËLÙa ‰Êa ¯e‡a‰Â .˙ÈÁˆ� ‰Ïe‡bדברי בין סתירה כאן שאין ¿»ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿«¿
לגאולה שהכוונה תורה' ב'לקוטי למבואר המקדש בית על Èkרבותינו ,‡e‰ƒ

Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ�a Y ‡e‰ ‰Ïe‡b‰ È¯wÚÓ9ÛqÂ˙nL È„ÈŒÏÚÂ . ≈ƒ»≈«¿»ƒ¿»≈«ƒ¿»¿«¿≈∆ƒ¿«≈
·a ÈelÚ,Lc˜n‰ ˙Èונצחי יותר "גדול" הוא ‰È‡שהבית ‰Ïe‡b‰ ƒ¿≈«ƒ¿»«¿»ƒ

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�10ÔÎÏÂ . «¬≈≈¿»≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯M˜Ó¿«≈¿ƒ≈»
‰Ïe‡‚c ‰ÏÚn‰««¬»ƒ¿»
‰ÏÚn‰ ÌÚ ˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒƒ««¬»
.ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙È·c¿≈«ƒ¿»«¿ƒƒ

,ÛÈÒB‰Ï LÈÂהאמור על ¿≈¿ƒ
המקדש בית בין הקשר על לעיל

בפשטות »»»¿ÌÚh‰cוהגאולה
¯a„Ó '‰¯Bz ÈËewÏ'aL∆¿ƒ≈»¿«≈
˙ÈLÈÏM‰ ‰Ïe‡b ˙ÏÚÓa¿«¬«¿»«¿ƒƒ

,‡e‰הקשר בגלל לא

המקדש בית של והשייכות

אלא ‰Ïe‡b‰והגאולה Èkƒ«¿»
˙ÈÏÚ� ‡È‰ ˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒƒ«¬≈

¯˙BÈהגאולות משתי רק (לא ≈
גם) אלא לה הקודמות

Lc˜n‰ ˙È·c ‰ÏÚn‰Ó≈««¬»¿≈«ƒ¿»
‰fÓ Ô·enk .ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«»ƒ∆
(˙BiÏb ıea˜) ‰Ïe‡b‰L∆«¿»ƒ»À
˙Èa ÔÈ�a È¯Á‡Ï ‰È‰zƒ¿∆¿«¬≈ƒ¿«≈

Lc˜n‰11שתחילה היינו «ƒ¿»
בני יזכו כך ואחר המקדש ייבנה

גדולה נוספת, למעלה ישראל

גלויות. וקיבוץ גאולה – יותר

BÊ ‰ÏÚÓ ÌbL ‡l‡מעלת ∆»∆««¬»
עצמה È„ÈŒÏÚהגאולה ‰‡a»»«¿≈

ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»«¿ƒƒ
˙„ÓÏ� ‡È‰ ÔÎlL)∆»≈ƒƒ¿∆∆
('‰¯Bz ÈËewÏ'a)¿ƒ≈»
Lc˜n‰ ˙È·c ‰ÏÚn‰Ó≈««¬»¿≈«ƒ¿»

ÈLÈÏM‰שהבית כשם אשר «¿ƒƒ
כך נצחי, בית יהיה השלישי

נצחית) גאולה תהיה השלישית ‰Lc˜nהגאולה ˙Èa ÔÈ�·a Èkƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿»
ŒÈ¯Á‡Ï eÈ‰iL ˙BÏÚn‰Â ÌÈ�È�Ú‰ Ïk ÌÈÏeÏk eÈ‰È ÈLÈÏM‰«¿ƒƒƒ¿¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¿««¬∆ƒ¿¿«¬≈

‰Êמבחינת אבל יתגלו. כך ואחר בהעלם יהיו הדברים שבתחילה אלא ∆
בו, כלולה והיא הגאולה מעלת את גורם המקדש שבית למרות הרי המעלה,

הבית. ממעלת גדולה הגאולה fa‰¯מעלת ·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ12 ¿«ƒ«∆»«…«
‡e‰ ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙c ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ eÈ‰iL ÌÈ�È�Ú‰ ¯„Òa¿≈∆»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»…ƒ¿ƒ««≈ƒ
LÈ ,ÌlÎaL ÔB¯Á‡«¬∆¿À»≈
‰ÏÚn‰ ÈelbL ,¯ÓBÏ«∆ƒ««¬»
ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙È·c¿≈«ƒ¿»«¿ƒƒ
Ba CiL ÔÈ‡L ˙Ó‡]¡∆∆≈«»

‰È‰È [ÈepLÂ ˜ÒÙ‰אכן) ∆¿≈¿ƒƒ¿∆
הוא זאת ובכל עצמה בגאולה

iÁ˙a˙יהיה) ¯wÚa¿ƒ»ƒ¿ƒ«
,ÌÈ˙n‰,הגאולה Ê‡Lאחרי «≈ƒ∆»

ÌÈiÁˆ� ÌÈiÁ eÈ‰Èוזו ƒ¿«ƒƒ¿ƒƒ
שתהיה גדולה הכי השלימות

לבוא. Ê‰לעתיד ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆
·e˙kM ‰Ó ÌÚ13e�iÁÈ ƒ«∆»¿«≈

ÈLÈÏM‰ ÌBia ÌÈÓBiÓƒ»ƒ««¿ƒƒ
,ÂÈ�ÙÏ ‰ÈÁ�Â epÓÈ˜È¿ƒ≈¿ƒ¿∆¿»»

'ÈLÈÏM‰ ÌBi·'cישנם ¿¿«¿ƒƒ
.ÌÈLe¯t È�Lאחד פירוש ¿≈≈ƒ

- פשוטו) שמכווןÈ‡wL(לפי ∆»≈
Lc˜n‰ ˙Èa ÏÚ«≈«ƒ¿»

ÈLÈÏM‰14-Âשני פירוש «¿ƒƒ¿
החסידות) ÏÚ(בתורת È‡wL∆»≈«
ÌÈ˙n‰ ˙iÁz15¯Lw‰Â . ¿ƒ««≈ƒ¿«∆∆

ÌÈLe¯t‰ È�Lc16,‡e‰ ƒ¿≈«≈ƒ
‰l‚˙z ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙a Èkƒƒ¿ƒ««≈ƒƒ¿«∆
Lc˜n‰ ˙È·c ‰ÏÚn‰««¬»¿≈«ƒ¿»

ÈLÈÏM‰ענייני כל אז כי «¿ƒƒ
בשלימות. יהיו הגאולה

‰Ê Ô·eÈÂ בית‚) מעלת ¿»∆
לאחר שתתגלה השלישי המקדש

המתים ותחיית הגאולה

e¯Ó‡M ‰Ó ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ«∆»¿
Ï"Ê e�È˙Ba¯17במדרש «≈«

‰È¯‡ ‰ÏÚֿהקדושֿברוך זה »»«¿≈
‡¯È‰הוא ÏfÓaאריה שמזלו אב ‡¯Ï‡Èחודש ˙‡ ·È¯Á‰Âבית ¿«»«¿≈¿∆¡ƒ∆¬ƒ≈

‡¯È‰המקדש ‡B·iL ˙�Ó ÏÚ 'eÎהקדושֿברוךֿהוא‰È¯‡ ÏfÓa «¿»∆»«¿≈¿«»«¿≈
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יֹותר האחרֹון הּזה הּבית ּכבֹוד יהיה ּגדֹול ׁשּכתּוב ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּדמה
היה לא הראׁשֹון הּמקּדׁש ּבית ּבאם ּגם הּוא הראׁשֹון, ְְִִִִִֵַַָָָָָֹמן
והחריב כּו' אריה עלה ולכן נצחי. קּיּום לֹו והיה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָָנחרב,
ׁשּיהיה אריאל, ויבנה אריה ׁשּיבֹוא ּבכדי אריאל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָאת
נצחי) קּיּום לֹו היה ּבאם (ּגם הראׁשֹון מן יֹותר .18ּגדֹול ְְִִִִִִֵַָָָָ

ּדעבֹודת צּדיקים, על ּתׁשּובה ּדבעלי הּמעלה ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָועלּֿדר
הרע יצר להם ׁשאין צּדיקים (ּגם אין19הּצּדיקים ׁשּלכן , ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּדקּיּום ּבאפן היא ועבֹודתם חטא, אצלם ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּי
ּתׁשּובה' ה'ּבעלי ועבֹודת ּבהׁשּתלׁשלּות, מּגעת ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַָנצחי)

מהׁשּתלׁשלּות את20ּבלמעלה והחריב אריה עלה וזהּו . ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
וידּוע אריאל, ויבנה אריה ׁשּיבֹוא מנת על 21אריאל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּביּה ּדכתיב הּקּב"ה, [זה אריה מי22ּדיבֹוא ׁשאג אריה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
יירא מהׁשּתלׁשלּות.23לא ׁשּלמעלה הּכתר התּגּלּות הּוא [ ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
להֹו ז"לויׁש רּבֹותינּו מאמר לפי ׁשּגם ׁשּכׁשעלּו24סיף, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

הּׁשליׁשי), הּמקּדׁש (ּבית זה ּבנין להיֹות ראּוי היה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמּבבל
(לאחרי לעתידֿלבא ׁשּיהיה ׁשליׁשי ּבית ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּכלֿמקֹום,
מּבבל ּכׁשעלּו ׁשּגם ּדהגם יֹותר. ּגדֹול יהיה ׁשני) ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבית
ּבדגמת היּו זה) על והּתּקּון ראׁשֹון ּבית חרּבן ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָֻֻ(לאחרי
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ישראל18) בני את מכניס רבינו משה הי' שאילו ואתחנן), ר"פ ואוה"ח קפו אופן ממג"ע צג, ע' שם סה; (ע' ואתחנן אוה"ת ראה

נצחי קיום לו והי' לעולם ביהמ"ק נחרב הי' לא ביהמ"ק, ובונה l"rlלארץ 'idiy enk'ע ו כרך שם גם וראה פז. (ע' שם ומבאר .

יותר". גדולה עלי' יהי' הארץ בגלות שנמשכו "שמהירידות לפי הוא מבוקשו משה פעל שלא זה על דהטעם ובפרט19)ב'רכד)

ב) (ה, פ"א בתניא צדיק.edfyלהמבואר ואילך20)פירוש צו) ע' ח"א (לעיל ס"ב ה'תשל"ז תשובה דשבת ישראל שובה ד"ה ראה

ובכ"מ. ואילך.21)(וש"נ). א'נו ע' ב כרך נ"ך ח.22)אוה"ת ג, 23.17)עמוס שבהערה יא24)יל"ש מג, יחזקאל בפרש"י הובא

מדות). למס' התויו"ט בפתיחת (הובא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

אב ‡¯Ï‡Èבחודש ‰�·ÈÂ.המקדש שהמטרהfÓe‰בית רבותינו מדברי ¿ƒ¿∆¬ƒ≈ƒ∆
הבית חורבן מחדששל הבית את לבנות כדי בעצם Óc‰היא ,Ô·eÓ»¿«

ÔÓ ¯˙BÈ ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰ „B·k ‰È‰È ÏB„b ·e˙kL∆»»ƒ¿∆¿««ƒ«∆»«¬≈ƒ
,·¯Á� ‰È‰ ‡Ï ÔBL‡¯‰ Lc˜n‰ ˙Èa Ì‡a Ìb ‡e‰ ,ÔBL‡¯‰»ƒ«¿ƒ≈«ƒ¿»»ƒ…»»∆¿»

ÈÁˆ� Ìei˜ BÏ ‰È‰Âכך ¿»»ƒƒ¿ƒ
האחרון" "הבית של שהמעלה

לא היא הראשון" "הבית לעומת

נחרב שהראשון בכך רק

אלא לנצח קיים יהיה והאחרון

ויתרונות מעלות בו שיש

עצמו. מצד ≈«¿ÔÎÏÂחשובים
·È¯Á‰Â 'eÎ ‰È¯‡ ‰ÏÚ»»«¿≈¿∆¡ƒ
‡B·iL È„Îa Ï‡È¯‡ ˙‡∆¬ƒ≈ƒ¿≈∆»

,Ï‡È¯‡ ‰�·ÈÂ ‰È¯‡והיה «¿≈¿ƒ¿∆¬ƒ≈
אחר בית לבנות במטרה חורבן

יותר ÏB„bנעלה ‰È‰iL∆ƒ¿∆»
Ìb) ÔBL‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ≈ƒ»ƒ«
Ìei˜ BÏ ‰È‰ Ì‡a¿ƒ»»ƒ

(ÈÁˆ�18. ƒ¿ƒ
ליתרון ודוגמא משל ומביא

הנצחיות: עניין לעומת גם מעלה

ÈÏÚ·c ‰ÏÚn‰ C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆««¬»¿«¬≈
,ÌÈ˜Ècˆ ÏÚ ‰·eLz¿»««ƒƒ
שבעלי שבמקום רבותינו כדברי

גמורים צדיקים עומדים, תשובה

לעמוד יכולים »¬»B·Úc„˙אינם
ÌÈ˜Ècˆ Ìb) ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ««ƒƒ

גבוהה כזאת ‰¯Úברמה ¯ˆÈ Ì‰Ï ÔÈ‡L19,לטוב התהפך הוא כי כלל, ∆≈»∆≈∆»«
CiL ÔÈ‡ ÔÎlLייתכן ‰È‡לא Ì˙„B·ÚÂ ,‡ËÁ ÌÏˆ‡ ‰È‰iL ∆»≈≈«»∆ƒ¿∆∆¿»≈¿«¬»»ƒ

ÈÁˆ� Ìei˜c ÔÙ‡aהפסקה כל ללא תמיד, ה' את עובדים ÚbÓ˙והם ( ¿…∆¿ƒƒ¿ƒ«««
'‰·eLz ÈÏÚa'‰ ˙„B·ÚÂ ,˙eÏLÏzL‰aהיא‰ÏÚÓÏa ¿ƒ¿«¿¿«¬«««¬≈¿»ƒ¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó20'השתלשלות ב'סדר למטה מלמעלה יורד האלוקי האור ≈ƒ¿«¿¿
העולמות כל כך בזו, זו שקשורות מחוליות שעשוייה (שרשרת) שלשלת (כמו

בסדר מזה זה ו'משתלשלים' יורדים שבהם, הדרגות פרטי כל עם העליונים,

ההשתלשלות, מסדר שלמעלה סופי אין אלוקי אור ישנו אך הדרגתי),

ומבואר מהעולמות. למעלה הוא אלא והדרגה בסדר לא היא שלו וההתגלות

באור רק 'נוגעת' הגדולה) מעלתם (למרות הצדיקים של ה' שעבודת בחסידות

(שבגלל התשובה בעלי של עבודתם ואילו ההשתלשלות סדר של האלוקי

מיוחדת) והתלהבות בחיות ה' את עובדים הם ּבעבר, מאלוקות רחוקים ְַָשהיו

הפסק בה שהיה (למרות השתלשלות מסדר שלמעלה האלוקי באור 'נוגעת'

בית לגבי גם וכך הצדיקים), עבודת כמו ונצחית תמידית לא היא כן ואם

לאו היא הראשון לעומת האחרון הבית של העיקרית שהמעלה יתכן המקדש

הנצחיות. בעניין ∆¿e‰ÊÂדווקא
˙‡ ·È¯Á‰Â ‰È¯‡ ‰ÏÚ»»«¿≈¿∆¡ƒ∆
‡B·iL ˙�Ó ÏÚ Ï‡È¯‡¬ƒ≈«¿»∆»
,Ï‡È¯‡ ‰�·ÈÂ ‰È¯‡«¿≈¿ƒ¿∆¬ƒ≈

Úe„ÈÂ21‰Ê] ‰È¯‡ ‡B·Èc ¿»«¿»«¿≈∆
dÈa ·È˙Îc ,‰"aw‰22 «»»ƒ¿ƒ≈

בו ÈÓשכתוב ‚‡L ‰È¯‡«¿≈»«ƒ
‡¯ÈÈ ‡Ï23ֿלהקדוש והכוונה …ƒ»

מהמשך שמובן כפי ברוךֿהוא,

(אל דבר אלוקים "ה' – הפסוק

ינבא"] לא מי ‰e‡הנביאים)
¯˙k‰ ˙elb˙‰כתר' בחינת ƒ¿««∆∆

כי מבואר לגביה באלוקות עליון'

למעלה הוא שהכתר כשם

למעלה הכתר בחינת כך מהראש

האלוקות «¿»¿∆ÏÚÓlL‰היא
˙eÏLÏzL‰Óהמעלה וזו ≈ƒ¿«¿¿

לגבי האחרון הבית של המיוחדת

לכתר השייכות – הראשון

בדומה מהשתלשלות, שלמעלה

ביחס תשובה הבעלי למעלת

לצדיקים.

ÈÙÏ ÌbL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆«¿ƒ
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó24ÔÈ�a ˙BÈ‰Ï Èe‡¯ ‰È‰ Ï·aÓ eÏÚLkL «¬««≈«∆¿∆»ƒ»∆»»»ƒ¿ƒ¿»

(ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙Èa) ‰Êבאותה לכך זכו לא ישראל שבני אלא ∆≈«ƒ¿»«¿ƒƒ
בכניסה כמו ובכיבוש בניסים הייתה לא ישראל לארץ מבבל העלייה וגם שעה

הבית במעלת היה לא כורש ברשות שבנו הבית וגם הראשונה בפעם לארץ

המקדש לבית יזכו ישראל שבני אפשר היה מבבל בעלייה כבר ואם השלישי,

השלישי הבית של המיוחדת המעלה מה השלישי, הבית של המעלות עם

הבית בניין שאמנם המענה בא כך על השלימה? בגאולה דווקא שתהיה

ישראל לבני ראוי היה אבלהשלישי מבבל, העלייה בעת ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,כבר
È�L)למעשה ˙Èa È¯Á‡Ï) ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL ÈLÈÏL ˙Èa«ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…¿«¬≈«ƒ≈ƒ

¯˙BÈ ÏB„b ‰È‰È.השני הבית לעומת מעלות לו ÌbLויהיו Ì‚‰c ƒ¿∆»≈«¬«∆«
‰Ê ÏÚ Ôewz‰Â ÔBL‡¯ ˙Èa Ôa¯Á È¯Á‡Ï) Ï·aÓ eÏÚLkבגלות ¿∆»ƒ»∆¿«¬≈À¿««ƒƒ¿«ƒ«∆
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ּכי הּוא, ּבפׁשטּות ּבזה והּבאּור נצחית. ּגאּולה ְְְְְִִִִֵֶַַָָהיא
הּמקּדׁש ּבית ּבנין – הּוא הּגאּולה ועלֿידי9מעּקרי . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

נעלית היא הּגאּולה הּמקּדׁש, ּבבית עּלּוי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּמתוּסף
ּדגאּולה10יֹותר הּמעלה ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מקּׁשר ולכן . ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָ

הּׁשליׁשי. הּמקּדׁש ּדבית הּמעלה עם ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָהּׁשליׁשית

LÈÂּבמעלת מדּבר ּתֹורה' ׁשּב'לּקּוטי ּדהּטעם להֹוסיף, ¿≈ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָ
dlE`Bהיא הּׁשליׁשית הּגאּולה ּכי הּוא, הּׁשליׁשית §¨ְְְִִִִִִַַַָ

ּכּמּובן הּׁשליׁשי. הּמקּדׁש ּדבית מהּמעלה יֹותר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָנעלית
ּתהיה ּגלּיֹות) (קּבּוץ ׁשהּגאּולה ּביתixg`lמּזה ּבנין ְְִִִֶֶֶַָָֻ§©£¥ְִֵַ

ּבית11הּמקּדׁש עלֿידי ּבאה זֹו מעלה ׁשּגם אּלא . ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּתֹורה') (ּב'לּקּוטי נלמדת היא (ׁשּלכן הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּמקּדׁש
הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּכי הּׁשליׁשי) הּמקּדׁש ּדבית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָמהּמעלה
ׁשּיהיּו והּמעלֹות הענינים ּכל ּכלּולים יהיּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָהּׁשליׁשי

ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה ועלּֿפי הענינים12לאחריֿזה. ּבסדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּבכּלם, אחרֹון הּוא הּמתים ּדתחּית לעתידֿלבא, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּיהיּו
[אמת הּׁשליׁשי הּמקּדׁש ּדבית הּמעלה ׁשּגּלּוי לֹומר, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָיׁש
הּמתים, ּבתחּית ּבעּקר יהיה וׁשּנּוי] הפסק ּבֹו ׁשּי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאין
ּׁשּכתּוב מה עם זה לקּׁשר ויׁש נצחּיים. חּיים יהיּו 13ׁשאז ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּדב'ּיֹום לפניו, ונחיה יקימּנּו הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּיֹומים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָיחּינּו
הּמקּדׁש ּבית על ׁשּקאי ּפרּוׁשים. ׁשני ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּׁשליׁשי'

הּמתים14הּׁשליׁשי ּתחּית על ּדׁשני15וׁשּקאי והּקׁשר . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּמעלה16הּפרּוׁשים ּתתגּלה הּמתים ּבתחּית ּכי הּוא, ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָ

הּׁשליׁשי. הּמקּדׁש ְְְִִִֵַַָּדבית

ז"לÔ·eÈÂג) רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּבהקּדים עלה17זה ¿»ְְְִֵֶֶַַַַָָָ
על כּו' אריאל את והחריב אריה ּבמּזל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָאריה
מּובן, ּומּזה אריאל. ויבנה אריה ּבמּזל אריה ׁשּיבֹוא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמנת
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הגלות".9) וזמן הבית "זמן הרגיל מהלשון הה'10)ולהעיר גילוי שני) (בבית בו הי' "ולא ב נז, לר"ה דרושים מלקו"ת להעיר

. . חירות".okleדברים בו הי' פ'11)לא תנחומא א. מט, ברכות וראה ובסופו). הפרק (בתחלת פי"א מלכים הל' ברמב"ם פס"ד

ואילך). שח (ס"ע קל אגרת ח"א נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש הבאה. שבהערה זהר יא. (במדרש12)נח א קלט, ח"א

א. קלד, שם וראה ב.13)הנעלם). ו, שם.14)הושע ואילך.15)פרש"י תלב ע' שם להושע נ"ך מד"הp"ye.(16אוה"ת להעיר

תחה"מ על קאי השלישי שביום שם שמפרש ב), קמד, ח"א קונטרסים (סה"מ תרצ"א מיומיים i"yxtlיחיינו jynda.(17יל"ש

רנט. רמז ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙eËLÙa ‰Êa ¯e‡a‰Â .˙ÈÁˆ� ‰Ïe‡bדברי בין סתירה כאן שאין ¿»ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿«¿
לגאולה שהכוונה תורה' ב'לקוטי למבואר המקדש בית על Èkרבותינו ,‡e‰ƒ

Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ�a Y ‡e‰ ‰Ïe‡b‰ È¯wÚÓ9ÛqÂ˙nL È„ÈŒÏÚÂ . ≈ƒ»≈«¿»ƒ¿»≈«ƒ¿»¿«¿≈∆ƒ¿«≈
·a ÈelÚ,Lc˜n‰ ˙Èונצחי יותר "גדול" הוא ‰È‡שהבית ‰Ïe‡b‰ ƒ¿≈«ƒ¿»«¿»ƒ

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�10ÔÎÏÂ . «¬≈≈¿»≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯M˜Ó¿«≈¿ƒ≈»
‰Ïe‡‚c ‰ÏÚn‰««¬»ƒ¿»
‰ÏÚn‰ ÌÚ ˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒƒ««¬»
.ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙È·c¿≈«ƒ¿»«¿ƒƒ

,ÛÈÒB‰Ï LÈÂהאמור על ¿≈¿ƒ
המקדש בית בין הקשר על לעיל

בפשטות »»»¿ÌÚh‰cוהגאולה
¯a„Ó '‰¯Bz ÈËewÏ'aL∆¿ƒ≈»¿«≈
˙ÈLÈÏM‰ ‰Ïe‡b ˙ÏÚÓa¿«¬«¿»«¿ƒƒ

,‡e‰הקשר בגלל לא

המקדש בית של והשייכות

אלא ‰Ïe‡b‰והגאולה Èkƒ«¿»
˙ÈÏÚ� ‡È‰ ˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒƒ«¬≈

¯˙BÈהגאולות משתי רק (לא ≈
גם) אלא לה הקודמות

Lc˜n‰ ˙È·c ‰ÏÚn‰Ó≈««¬»¿≈«ƒ¿»
‰fÓ Ô·enk .ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«»ƒ∆
(˙BiÏb ıea˜) ‰Ïe‡b‰L∆«¿»ƒ»À
˙Èa ÔÈ�a È¯Á‡Ï ‰È‰zƒ¿∆¿«¬≈ƒ¿«≈

Lc˜n‰11שתחילה היינו «ƒ¿»
בני יזכו כך ואחר המקדש ייבנה

גדולה נוספת, למעלה ישראל

גלויות. וקיבוץ גאולה – יותר

BÊ ‰ÏÚÓ ÌbL ‡l‡מעלת ∆»∆««¬»
עצמה È„ÈŒÏÚהגאולה ‰‡a»»«¿≈

ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»«¿ƒƒ
˙„ÓÏ� ‡È‰ ÔÎlL)∆»≈ƒƒ¿∆∆
('‰¯Bz ÈËewÏ'a)¿ƒ≈»
Lc˜n‰ ˙È·c ‰ÏÚn‰Ó≈««¬»¿≈«ƒ¿»

ÈLÈÏM‰שהבית כשם אשר «¿ƒƒ
כך נצחי, בית יהיה השלישי

נצחית) גאולה תהיה השלישית ‰Lc˜nהגאולה ˙Èa ÔÈ�·a Èkƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿»
ŒÈ¯Á‡Ï eÈ‰iL ˙BÏÚn‰Â ÌÈ�È�Ú‰ Ïk ÌÈÏeÏk eÈ‰È ÈLÈÏM‰«¿ƒƒƒ¿¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¿««¬∆ƒ¿¿«¬≈

‰Êמבחינת אבל יתגלו. כך ואחר בהעלם יהיו הדברים שבתחילה אלא ∆
בו, כלולה והיא הגאולה מעלת את גורם המקדש שבית למרות הרי המעלה,

הבית. ממעלת גדולה הגאולה fa‰¯מעלת ·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ12 ¿«ƒ«∆»«…«
‡e‰ ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙c ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ eÈ‰iL ÌÈ�È�Ú‰ ¯„Òa¿≈∆»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»…ƒ¿ƒ««≈ƒ
LÈ ,ÌlÎaL ÔB¯Á‡«¬∆¿À»≈
‰ÏÚn‰ ÈelbL ,¯ÓBÏ«∆ƒ««¬»
ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙È·c¿≈«ƒ¿»«¿ƒƒ
Ba CiL ÔÈ‡L ˙Ó‡]¡∆∆≈«»

‰È‰È [ÈepLÂ ˜ÒÙ‰אכן) ∆¿≈¿ƒƒ¿∆
הוא זאת ובכל עצמה בגאולה

iÁ˙a˙יהיה) ¯wÚa¿ƒ»ƒ¿ƒ«
,ÌÈ˙n‰,הגאולה Ê‡Lאחרי «≈ƒ∆»

ÌÈiÁˆ� ÌÈiÁ eÈ‰Èוזו ƒ¿«ƒƒ¿ƒƒ
שתהיה גדולה הכי השלימות

לבוא. Ê‰לעתיד ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆
·e˙kM ‰Ó ÌÚ13e�iÁÈ ƒ«∆»¿«≈

ÈLÈÏM‰ ÌBia ÌÈÓBiÓƒ»ƒ««¿ƒƒ
,ÂÈ�ÙÏ ‰ÈÁ�Â epÓÈ˜È¿ƒ≈¿ƒ¿∆¿»»

'ÈLÈÏM‰ ÌBi·'cישנם ¿¿«¿ƒƒ
.ÌÈLe¯t È�Lאחד פירוש ¿≈≈ƒ

- פשוטו) שמכווןÈ‡wL(לפי ∆»≈
Lc˜n‰ ˙Èa ÏÚ«≈«ƒ¿»

ÈLÈÏM‰14-Âשני פירוש «¿ƒƒ¿
החסידות) ÏÚ(בתורת È‡wL∆»≈«
ÌÈ˙n‰ ˙iÁz15¯Lw‰Â . ¿ƒ««≈ƒ¿«∆∆

ÌÈLe¯t‰ È�Lc16,‡e‰ ƒ¿≈«≈ƒ
‰l‚˙z ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙a Èkƒƒ¿ƒ««≈ƒƒ¿«∆
Lc˜n‰ ˙È·c ‰ÏÚn‰««¬»¿≈«ƒ¿»

ÈLÈÏM‰ענייני כל אז כי «¿ƒƒ
בשלימות. יהיו הגאולה

‰Ê Ô·eÈÂ בית‚) מעלת ¿»∆
לאחר שתתגלה השלישי המקדש

המתים ותחיית הגאולה

e¯Ó‡M ‰Ó ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ«∆»¿
Ï"Ê e�È˙Ba¯17במדרש «≈«

‰È¯‡ ‰ÏÚֿהקדושֿברוך זה »»«¿≈
‡¯È‰הוא ÏfÓaאריה שמזלו אב ‡¯Ï‡Èחודש ˙‡ ·È¯Á‰Âבית ¿«»«¿≈¿∆¡ƒ∆¬ƒ≈

‡¯È‰המקדש ‡B·iL ˙�Ó ÏÚ 'eÎהקדושֿברוךֿהוא‰È¯‡ ÏfÓa «¿»∆»«¿≈¿«»«¿≈
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a"kyz'dח ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,irqnÎzehn zyxt zay

הּוא הּמקּדׁש) ּבית ּבנין לפני (ּגם הּמקּדׁש ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָּדמקֹום
ׁשּכתּוב ּכמֹו העֹולם, ּדכל מהּמקֹום יֹותר מה31למעלה ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָ

ותרּגם אלקים, ּבית אם ּכי זה אין הּזה, הּמקֹום ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּנֹורא
העֹולם ּדכל ׁשהּמקֹום הדיֹוט. אתר ּדין לית ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָאּונקלֹוס
מאמרֹות ּבעׂשרה ׁשּנברא לפי הדיֹוט אתר ְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָהּוא

אתר32ׁשּנקראים אינֹו הּמקּדׁש ּומקֹום ּדהדיֹוטא, מילין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
מאמרֹות. ּבעׂשרה נברא הּמקּדׁש מקֹום ׁשּגם [אף ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָהדיֹוט
מאמרֹות מהעׂשרה הּבריאה ועּקר התחלת ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָואדרּבה,
ּכל הׁשּתת ּומּמּנּה ׁשּבּמקּדׁש ׁשתּיה אבן ּבריאת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

אלקים,33העֹולם וּיאמר נאמר מאמרֹות ּבעׂשרה ּכי ,[ ֱֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי' ׁשם ּגּלּוי היה הּמקּדׁש אכן34ּובמקֹום ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָ

הּזה. ּבּמקֹום הוי' ֲֵֶַַָָָיׁש

CÈ¯ˆÂעל הּמקּדׁש מקֹום מעלת ּדלכאֹורה, ּבאּור, ¿»ƒְְְְֲִִֵַַַַָָ
ּבבית ׁשהיה ּבּגּלּוי הּוא העֹולם ּדכל ְְִֵֶַַָָָָָָהּמקֹום

הּמקּדׁשה מקֹום ּגם ׁשהרי עצמֹו. ּבּמקֹום ולא ּמקּדׁש, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹ
ּדין לית ּופרּוׁש ּדהדיֹוטא), (מּלין מאמרֹות ּבעׂשרה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָנברא
הדיֹוט. אתר אינֹו עצמֹו ׁשהּמקֹום הּוא הדיֹוט ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָאתר
ּבּתניא ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי ּבזה הּבאּור 35ּונקּדת ְְִֵֶֶַַַַַַָָָֻ
מהּוה לׁשֹון (הוי' הוי' מּׁשם היא העֹולם ),36ׁשהתהּוּות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

היה עצמֹו, הוי' מּׁשם היתה ההתהּוּות ׁשּבאם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָאּלא
היתה ּבפעל ההתהּוּות ולכן ּבמציאּות, ּבטל ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹהעֹולם
היתה הּמקּדׁש ּדמקֹום וההתהּוּות אלקים. ׁשם ְְְְְְֱִִִִֵֵַַַַָָָֹעלֿידי
לית וזהּו הוי'. ׁשם על מסּתיר אינֹו אלקים ׁשּׁשם ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבאפן

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

יז.31)עיי"ש. כח, ועוד.32)ויצא ד. כה, אחרי לקו"ת בארוכה וראה ב. קמט, ב.33)זח"ג נד, טז.34)יומא שם, ויצא

פ"ד.35) פ"ט.36)שעהיוה"א תשע) ולא עשר (שער א שער פרדס (ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג גם וראה רפ"ד. שעהיוה"א
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המיוחדת ‰Lc˜nהרוחנית ÌB˜Óc ,Lc˜n‰ ÌB˜Ócשבו הבית הר ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»
המקדש בית ‰e‡נבנה (Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ�a È�ÙÏ Ìb)עצמו מצד «ƒ¿≈ƒ¿«≈«ƒ¿»

·e˙kL BÓk ,ÌÏBÚ‰ ÏÎc ÌB˜n‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ31שכאשר ¿«¿»≈≈«»¿»»»¿∆»
ואמר המקדש במקום עצר הוא לחרן ללכת שבע מבאר יצא אבינו »Ó‰יעקב

ÔÈ‡ ,‰f‰ ÌB˜n‰ ‡¯Bp»«»«∆≈
,ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa Ì‡ Èk ‰Ê∆ƒƒ≈¡…ƒ
ÔÈc ˙ÈÏ ÒBÏ˜�e‡ Ìb¯˙Â¿ƒ¿≈¿¿≈≈

ËBÈ„‰ מקום‡˙¯ זה אין ¬«∆¿
מובן אבינו יעקב ומדברי פשוט,

במקום ומעלה יתרון יש שאכן

נאמר הדבר שהרי עצמו מצד

בית בניין לפני רבות שנים

כלומר «»∆ÌB˜n‰Lהמקדש.
¯˙‡ ‡e‰ ÌÏBÚ‰ ÏÎc¿»»»¬«

ËBÈ„‰פשוט ÈÙÏמקום ∆¿¿ƒ
˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa ‡¯·pL∆ƒ¿»«¬»»«¬»
וכל העולם את ה' ברא שבהם

ימיאשר בששת בראשיתבו

ÌÈ‡¯˜pL32ÔÈÏÈÓ ∆ƒ¿»ƒƒƒ
,‡ËBÈ„‰cֿהקדושֿברוך כי ¿∆¿»

לאין ומרומם נעלה בעצמו

והנבראים העולמות מכל שיעור

דומה בבריאתם עיסוקו וכל

בכסף לעסוק שבמקום למלך

בדברים עוסק יקרים וזהב

וזולים ¿ÌB˜Óeפשוטים
ËBÈ„‰ ¯˙‡ B�È‡ Lc˜n‰«ƒ¿»≈¬«∆¿

קדושמקום מקום אלא פשוט

ÌB˜Óונעלה ÌbL Û‡]«∆«¿
‰¯NÚa ‡¯·� Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ¿»«¬»»

˙B¯Ó‡Óמילין" שהם «¬»
ה' ברא שבו האמצעי דהדיוטא",

כולו. העולם NÚ‰Ó¯‰את ‰‡È¯a‰ ¯wÚÂ ˙ÏÁ˙‰ ,‰a¯„‡Â¿«¿«»«¿»«¿ƒ««¿ƒ»≈»¬»»
˙zL‰ dpnÓe Lc˜naL ‰i˙L Ô·‡ ˙‡È¯a ‰˙È‰ ˙B¯Ó‡Ó«¬»»¿»¿ƒ«∆∆¿ƒ»∆«ƒ¿»ƒ∆»À¿«

ÌÏBÚ‰ Ïk33,העולם לכללות המקדש מקום בין ודמיון שייכות יש כן ואם »»»
"אתר נקרא כולו והעולם ביותר גדול הוא ביניהם וההבדל הפער זאת ובכל

וקדוש], נעלה מקום הוא המקדש מקום ואילו NÚa¯‰הדיוט" Èkƒ«¬»»
,ÌÈ˜Ï‡ ¯Ó‡iÂ ¯Ó‡� ˙B¯Ó‡Ó– בראשית במעשה בתורה כמפורש «¬»∆¡««…∆¡…ƒ

הלאה וכן אור, יהי אלוקים ÌL"ויאמר Èelb ‰È‰ Lc˜n‰ ÌB˜Ó·eƒ¿«ƒ¿»»»ƒ≈
·e˙kL BÓk 'ÈÂ‰34המקדש למקום בבואו אבינו יעקב LÈבדברי ÔÎ‡ ¬»»¿∆»»≈≈
‰f‰ ÌB˜na 'ÈÂ‰גילוי הוא כאחד") ויהיה הווה "היה, שם (על הוי' ושם ¬»»«»«∆

וההעלם. הצמצום מידת שהוא אלוקים משם בשונה גבול, בלי אלוקות

¯e‡a CÈ¯ˆÂממעלת גם נובעת המקדש בית של שמעלתו לעיל האמור על ¿»ƒ≈
פשר מה לשאול מקום יש המקדש בית בניין לפני גם עצמו, מצד המקום

ÏÎcהדברים, ÌB˜n‰ ÏÚ Lc˜n‰ ÌB˜Ó ˙ÏÚÓ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«¬«¿«ƒ¿»««»¿»
Èelba ‡e‰ ÌÏBÚ‰האלוקי האור ‰Lc˜n,של ˙È·a ‰È‰Lכמובא »»«ƒ∆»»¿≈«ƒ¿»

לברכה זיכרונם חכמינו בדברי

בתורת בהרחבה (ומבואר

עולים היו שכאשר החסידות)

רואים היו המקדש לבית לרגל

המקדש ובבית בגלוי, אלוקות

וכל ניסים, עשרה קבע דרך נעשו

מבית שנובעת מעלה הוא זה

שקיימתÏÂ‡המקדש מעלה ¿…
Ìb È¯‰L .BÓˆÚ ÌB˜na«»«¿∆¬≈«

‡¯·� Lc˜n‰ ÌB˜Óכמו ¿«ƒ¿»ƒ¿»
כולו העולם ««¬»NÚa¯‰כל

‡ËBÈ„‰c ÔÈlÓ) ˙B¯Ó‡Ó«¬»ƒƒ¿∆¿»
פשוטות Le¯Ùeמילים דברי), ≈

‡˙¯התרגום ÔÈc ˙ÈÏ≈ƒ¬«
ÌB˜n‰L ‡e‰ ËBÈ„‰∆¿∆«»

BÓˆÚהבית ‡˙¯ולא B�È‡ «¿≈¬«
ËBÈ„‰יש מה השאלה ונשאלת ∆¿

שמבדיל הבית ללא עצמו במקום

אינו ולכן העולם מכל אותו

הדיוט"?. "אתר

ŒÏÚ ‰Êa ¯e‡a‰ ˙c˜�e¿À««≈»∆«
‡È�za ·e˙kM ‰Ó Èt35 ƒ«∆»««¿»

‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»»ƒ
(‰ÈÂ'בעצם 'ÈÂ‰ ÌMÓƒ≈¬»»¬»»

‰e‰Ó ÔBLÏ36('הוי ושם ¿¿«∆
בלי אלוקות גילוי על מורה

Ì‡aLגבול, ‡l‡∆»∆¿ƒ
˙ee‰˙‰‰בפועל‰˙È‰ «ƒ¿«»¿»

,BÓˆÚ 'ÈÂ‰ ÌMÓ,ישירה e‡ÈˆÓa˙בצורה ÏËa ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ƒ≈¬»»«¿»»»»»≈ƒ¿ƒ
כלל, להתקיים מסוגל היה ‰È˙‰ולא ÏÚÙa ˙ee‰˙‰‰ ÔÎÏÂ¿»≈«ƒ¿«¿…«»¿»

ÌÈ˜Ï‡ ÌL È„ÈŒÏÚ'הוי שם על וכיסוי, נרתיק היינו כ'מגן', שמשמש «¿≈≈¡…ƒ
עולם של בפועל קיומו את מאפשר הזה וההסתר גבול. בלי יתגלה שלא

הוי' שם של האלוקי האור את רואים אינם המוגבלים הנבראים כי מוגבל,

אינם ולכן אלוקים, שם באמצעות ומכוסה מוסתר הוא כי אותם, שמהווה

הוי'. שם של האלוקי האור כלפי ÌB˜Ócמתבטלים ˙ee‰˙‰‰Â¿«ƒ¿«ƒ¿
Lc˜n‰,בריאתו מתחילת ‡ÌÈ˜Ïמעיקרו, ÌML ÔÙ‡a ‰˙È‰ «ƒ¿»»¿»¿…∆∆≈¡…ƒ

'ÈÂ‰ ÌL ÏÚ ¯ÈzÒÓ B�È‡.בגלוי בו מאיר מוגבל הלא האלוקי והאור ≈«¿ƒ«≈¬»»
e‰ÊÂנאמר עצמו המקדש מקום שעל לכך ‡˙¯הטעם ÔÈc ˙ÈÏ ¿∆≈≈¬«
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ּתׁשּובה היה25ּבעלי ולכן ּדרגֹות. רּבּוי יׁש ּבתׁשּובה הרי , ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָ
ּבּגלּות העבֹודה ׁשעלֿידי ּבכדי ׁשני ּבית חרּבן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּגם
הּתׁשּובה, לׁשלמּות יּגיעּו ׁשני ּבית חרּבן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֻׁשּלאחרי
האחרֹון הּזה הּבית ּכבֹוד ּגדֹול יהיה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָועלֿידיֿזה

הּׁשלמּות. ְְְִֵַַּבתכלית

‰ÊŒÈtŒÏÚÂז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה לבאר על26יׁש ¿«ƒ∆ְְֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשמעּו27הּפסּוק יעקב, ּבית ה' ּדבר ׁשמעּו ְְְֲִִֵַַַָֹ

ּדברי ׁשמעּו נבּואה, ּדברי ּתׁשמעּו ׁשּלא עד ּתֹורה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹּדברי
(ּומסּים) וכּו' ּתֹוכחֹות ּדברי ּתׁשמעּו ׁשּלא עד ְְְְְְִִֵֵֶַַָָֹנבּואה
העצמֹות ּגרמיכֹון, יׁשמעּו ׁשּלא עד ּגּופיכֹון 28ׁשמעּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

ׁשמעּו ׁשאֹומר זה ולכאֹורה ה'. ּדבר ׁשמעּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָהּיבׁשֹות
ּכי לֹומר, יׁש נבּואה, ּדברי ּתׁשמעּו ׁשּלא עד ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹּדברי

הּתֹורה ּדברי על לצּוֹות הם נבּואה ּבאם29ּדברי ולכן , ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָ
נבּואה. לדברי צריכים היּו לא ּתֹורה ּדברי ׁשֹומעים ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָֹהיּו
ׁשֹומעים היּו ׁשּבאם עצמם, נבּואה ּבדברי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָועלּֿדרֿזה
ּדברי על הּמצּוים הראׁשֹונים ּדנביאים נבּואה ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָּדברי
לדברי צריכים היּו לא ּדתֹוכחה, ּבאפן ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹהּתֹורה
ׁשּלאחריֿזה). הענינים ּבנֹוגע הּוא (ועלּֿדרֿזה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּתֹוכחה
אינֹו כּו' ּגרמיכֹון יׁשמעּו ׁשּלא עד ּׁשּמסּים מה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹאבל

ּדברי ׁשֹומעין היּו ׁשּבאם לֹומר ׁשּי אי אֹומּובן, ּתֹורה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
לתחּית חסֿוׁשלֹום זֹוכים היּו לא וכּו' ּתֹוכחֹות ְְְְִִִִֵֵַַָָֹּדברי
ׁשּלא הּירידה ּדעלֿידי ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּמתים.
נעלה ּבאפן הּמתים ּתחּית ּתהיה וכּו' ּתֹורה ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשמעּו
ׁשּיהיה ׁשעלֿידי הּׁשליׁשי הּמקּדׁש ּבית ּבדגמת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻיֹותר,
יֹותר. ּגדֹול יהיה ׁשני ּבית ּדחרּבן הירידה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻלאחרי

(ּגםe‡·e¯ד) וׁשני ראׁשֹון ּבית על הּׁשליׁשי ּבית מעלת ≈ְְֲִִִִִִֵַַַַַַַ
ּבצּורת להיֹות ראּוי ׁשהיה ּכמֹו ׁשני ּבית ְְְִִִֵֶַַַָָָעל
ּדבית הּמעלה ּבהקּדים יּובן ׁשליׁשי), ּדבית ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָהּתבנית

(ּבכלל) הּמקּדׁש,30הּמקּדׁש ּדמקֹום הּמעלה ּגם ּכֹולל , ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ
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eLz·‰בבל ÈÏÚa ˙Ó‚„a eÈ‰ למעלה,25) הגיעו כבר כן ואם »¿À¿««¬≈¿»
השתלשלות' מ'סדר שלמעלה האלוקי באור 'נוגעת' שעבודתם כזו ומדריגה

˙B‚¯c Èea¯ LÈ ‰·eL˙a È¯‰יכול תשובה עשה שכבר מי וגם ¬≈ƒ¿»≈ƒ¿»
ועוד. עוד È„ÈŒÏÚLלהתעלות È„Îa È�L ˙Èa Ôa¯Á Ìb ‰È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»»«À¿««ƒ≈ƒƒ¿≈∆«¿≈

È¯Á‡lL ˙eÏba ‰„B·Ú‰»¬»«»∆¿«¬≈
eÚÈbÈ È�L ˙Èa Ôa¯ÁÀ¿««ƒ≈ƒ«ƒ
ŒÏÚÂ ,‰·eLz‰ ˙eÓÏLÏƒ¿≈«¿»¿«

‰ÊŒÈ„Èההתעלות לאחר ¿≈∆
לדרגה עד הגלות במהלך

התשובה בעבודת ביותר הגבוהה

˙Èa‰ „B·k ÏB„b ‰È‰Èƒ¿∆»¿««ƒ
˙ÈÏÎ˙a ÔB¯Á‡‰ ‰f‰«∆»«¬¿«¿ƒ

.˙eÓÏM‰«¿≈
‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M26 ∆»¿«≈«

˜eÒt‰ ÏÚ27¯·c eÚÓL ««»ƒ¿¿«
eÚÓL ,·˜ÚÈ ˙Èa '‰≈«¬…ƒ¿
‡lL „Ú ‰¯Bz È¯·cƒ¿≈»«∆…
,‰‡e·� È¯·c eÚÓLzƒ¿¿ƒ¿≈¿»
לדברי תשמעו לא אם כלומר,

דברי לשמוע תאלצו התורה,

נעימים) (לא ¿eÚÓLƒנבואה
‡lL „Ú ‰‡e·� È¯·cƒ¿≈¿»«∆…
˙BÁÎBz È¯·c eÚÓLzƒ¿¿ƒ¿≈»

הנבואה מדברי קשות ¿eÎÂ'יותר
ÔBÎÈÙeb eÚÓL (ÌiÒÓe)¿«≈ƒ¿≈

שלכם הגוף lL‡שישמע „Ú«∆…
ÔBÎÈÓ¯b eÚÓLÈהעצמות ƒ¿¿«¿≈

אחר במקום שכתוב כמו שלכם,

˙BÓˆÚ‰28˙BL·i‰ »¬»«¿≈
‰¯B‡ÎÏÂ .'‰ ¯·c eÚÓLƒ¿¿«¿ƒ¿»
È¯·c eÚÓL ¯ÓB‡L ‰Ê∆∆≈ƒ¿ƒ¿≈
eÚÓLz ‡lL „Ú ‰¯Bz»«∆…ƒ¿¿
,¯ÓBÏ LÈ ,‰‡e·� È¯·cƒ¿≈¿»≈«
Ì‰ ‰‡e·� È¯·c Èkƒƒ¿≈¿»≈
È¯·c ÏÚ ˙BeˆÏ¿««ƒ¿≈

‰¯Bz‰29דברי עיקר זה שהרי , «»
לקיים העם את לעורר הנביאים,

התורה, דברי Ì‡aאת ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ
.‰‡e·� È¯·„Ï ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ ‡Ï ‰¯Bz È¯·c ÌÈÚÓBL eÈ‰»¿ƒƒ¿≈»…»¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿»

eÈ‰ Ì‡aL ,ÌÓˆÚ ‰‡e·� È¯·„a ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂישראל בני ¿«∆∆∆¿ƒ¿≈¿»«¿»∆¿ƒ»
È¯·c ÏÚ ÌÈeˆn‰ ÌÈ�BL‡¯‰ ÌÈ‡È·�c ‰‡e·� È¯·c ÌÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈¿»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ«¿«ƒ«ƒ¿≈

,‰ÁÎB˙c ÔÙ‡a ‡lL ‰¯Bz‰,נעימים בדברים ‰eÈאלא ‡Ï «»∆…¿…∆¿≈»…»
ÌÈ�È�Ú‰ Ú‚B�a ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ) ‰ÁÎBz È¯·„Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿ƒ¿≈≈»¿«∆∆∆¿≈«»ƒ¿»ƒ

‰ÊŒÈ¯Á‡lLזה מדרש דברי ÌiÒnMבהמשך ‰Ó Ï·‡ לבנישכדאי). ∆¿«¬≈∆¬»«∆¿«≈
בגופם הנביאים דברי ואת התורה דברי את לשמוע lL‡ישראל „Ú«∆…

'eÎ ÔBÎÈÓ¯b eÚÓLÈƒ¿¿«¿≈
שכדאי היא הדברים ומשמעות

כן לא שאם בגופם לשמוע להם

שלהם העצמות ורק ימותו

‡CÈישמעו ,Ô·eÓ B�È‡≈»≈
eÈ‰ Ì‡aL ¯ÓBÏ CiL«»«∆¿ƒ»
B‡ ‰¯Bz È¯·c ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈»

'eÎÂ ˙BÁÎBz È¯·cאלא ƒ¿≈≈¿
אותם שומעים היו שלא

ÌÈÎBÊ"בגופם" eÈ‰ ‡Ï…»ƒ
˙iÁ˙Ï ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»ƒ¿ƒ«
¯ÓBÏ LÈÂ .ÌÈ˙n‰«≈ƒ¿≈«

,‰Êa ¯e‡a‰אין שאכן «≈»∆
המתים לתחיית יזכו שלא הכוונה

אלא ‰È¯i„‰כלל È„ÈŒÏÚc¿«¿≈«¿ƒ»
‰¯Bz È¯·c eÚÓL ‡lL∆…»¿ƒ¿≈»

‰È‰z 'eÎÂעלייה כך אחר ¿ƒ¿∆
לעיל המבואר דרך על גדולה,

ביחס התשובה בעלי מעלת לגבי

שבעבר בגלל שדווקא לצדיקים

מאלוקות ובריחוק בירידה היו

נעלית. יותר לדרגה מגיעים הם

ידי על דווקא בענייננו, גם וכך

שמעו, שלא והחיסרון הירידה

ותהיה יתעלו דבר של בסופו

‰ÏÚ� ÔÙ‡a ÌÈ˙n‰ ˙iÁz¿ƒ««≈ƒ¿…∆«¬∆
,¯˙BÈאמורה שהייתה מכפי ≈

הירידה, ללא »¿Ó‚„a¿À˙להיות
ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»«¿ƒƒ
È¯Á‡Ï ‰È‰iL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿∆¿«¬≈
È�L ˙Èa Ôa¯Ác ‰„È¯È‰«¿ƒ»¿À¿««ƒ≈ƒ

.¯˙BÈ ÏB„b ‰È‰Èƒ¿∆»≈
˙Èa ˙ÏÚÓ ¯e‡·e („≈«¬««ƒ
ÔBL‡¯ ˙Èa ÏÚ ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ««ƒƒ
È�L ˙Èa ÏÚ Ìb) È�LÂ¿≈ƒ«««ƒ≈ƒ

ÈLÈÏL ˙È·c ˙È�·z‰ ˙¯eˆa ˙BÈ‰Ï Èe‡¯ ‰È‰L BÓkאלא ¿∆»»»ƒ¿¿«««¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
כאמור), לכך, זכו לא ישראל בני ‰ÏÚn‰שלמעשה ÌÈc˜‰a Ô·eÈ»¿«¿ƒ««¬»

הנעלית (ÏÏÎa)הרוחנית Lc˜n‰ ˙È·c30‰ÏÚn‰ Ìb ÏÏBk , ¿≈«ƒ¿»ƒ¿»≈«««¬»
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הּוא הּמקּדׁש) ּבית ּבנין לפני (ּגם הּמקּדׁש ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָּדמקֹום
ׁשּכתּוב ּכמֹו העֹולם, ּדכל מהּמקֹום יֹותר מה31למעלה ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָ

ותרּגם אלקים, ּבית אם ּכי זה אין הּזה, הּמקֹום ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּנֹורא
העֹולם ּדכל ׁשהּמקֹום הדיֹוט. אתר ּדין לית ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָאּונקלֹוס
מאמרֹות ּבעׂשרה ׁשּנברא לפי הדיֹוט אתר ְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָהּוא

אתר32ׁשּנקראים אינֹו הּמקּדׁש ּומקֹום ּדהדיֹוטא, מילין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
מאמרֹות. ּבעׂשרה נברא הּמקּדׁש מקֹום ׁשּגם [אף ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָהדיֹוט
מאמרֹות מהעׂשרה הּבריאה ועּקר התחלת ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָואדרּבה,
ּכל הׁשּתת ּומּמּנּה ׁשּבּמקּדׁש ׁשתּיה אבן ּבריאת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

אלקים,33העֹולם וּיאמר נאמר מאמרֹות ּבעׂשרה ּכי ,[ ֱֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי' ׁשם ּגּלּוי היה הּמקּדׁש אכן34ּובמקֹום ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָ

הּזה. ּבּמקֹום הוי' ֲֵֶַַָָָיׁש

CÈ¯ˆÂעל הּמקּדׁש מקֹום מעלת ּדלכאֹורה, ּבאּור, ¿»ƒְְְְֲִִֵַַַַָָ
ּבבית ׁשהיה ּבּגּלּוי הּוא העֹולם ּדכל ְְִֵֶַַָָָָָָהּמקֹום

הּמקּדׁשה מקֹום ּגם ׁשהרי עצמֹו. ּבּמקֹום ולא ּמקּדׁש, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹ
ּדין לית ּופרּוׁש ּדהדיֹוטא), (מּלין מאמרֹות ּבעׂשרה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָנברא
הדיֹוט. אתר אינֹו עצמֹו ׁשהּמקֹום הּוא הדיֹוט ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָאתר
ּבּתניא ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי ּבזה הּבאּור 35ּונקּדת ְְִֵֶֶַַַַַַָָָֻ
מהּוה לׁשֹון (הוי' הוי' מּׁשם היא העֹולם ),36ׁשהתהּוּות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

היה עצמֹו, הוי' מּׁשם היתה ההתהּוּות ׁשּבאם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָאּלא
היתה ּבפעל ההתהּוּות ולכן ּבמציאּות, ּבטל ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹהעֹולם
היתה הּמקּדׁש ּדמקֹום וההתהּוּות אלקים. ׁשם ְְְְְְֱִִִִֵֵַַַַָָָֹעלֿידי
לית וזהּו הוי'. ׁשם על מסּתיר אינֹו אלקים ׁשּׁשם ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבאפן
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המיוחדת ‰Lc˜nהרוחנית ÌB˜Óc ,Lc˜n‰ ÌB˜Ócשבו הבית הר ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»
המקדש בית ‰e‡נבנה (Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ�a È�ÙÏ Ìb)עצמו מצד «ƒ¿≈ƒ¿«≈«ƒ¿»

·e˙kL BÓk ,ÌÏBÚ‰ ÏÎc ÌB˜n‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ31שכאשר ¿«¿»≈≈«»¿»»»¿∆»
ואמר המקדש במקום עצר הוא לחרן ללכת שבע מבאר יצא אבינו »Ó‰יעקב

ÔÈ‡ ,‰f‰ ÌB˜n‰ ‡¯Bp»«»«∆≈
,ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa Ì‡ Èk ‰Ê∆ƒƒ≈¡…ƒ
ÔÈc ˙ÈÏ ÒBÏ˜�e‡ Ìb¯˙Â¿ƒ¿≈¿¿≈≈

ËBÈ„‰ מקום‡˙¯ זה אין ¬«∆¿
מובן אבינו יעקב ומדברי פשוט,

במקום ומעלה יתרון יש שאכן

נאמר הדבר שהרי עצמו מצד

בית בניין לפני רבות שנים

כלומר «»∆ÌB˜n‰Lהמקדש.
¯˙‡ ‡e‰ ÌÏBÚ‰ ÏÎc¿»»»¬«

ËBÈ„‰פשוט ÈÙÏמקום ∆¿¿ƒ
˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa ‡¯·pL∆ƒ¿»«¬»»«¬»
וכל העולם את ה' ברא שבהם

ימיאשר בששת בראשיתבו

ÌÈ‡¯˜pL32ÔÈÏÈÓ ∆ƒ¿»ƒƒƒ
,‡ËBÈ„‰cֿהקדושֿברוך כי ¿∆¿»

לאין ומרומם נעלה בעצמו

והנבראים העולמות מכל שיעור

דומה בבריאתם עיסוקו וכל

בכסף לעסוק שבמקום למלך

בדברים עוסק יקרים וזהב

וזולים ¿ÌB˜Óeפשוטים
ËBÈ„‰ ¯˙‡ B�È‡ Lc˜n‰«ƒ¿»≈¬«∆¿

קדושמקום מקום אלא פשוט

ÌB˜Óונעלה ÌbL Û‡]«∆«¿
‰¯NÚa ‡¯·� Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ¿»«¬»»

˙B¯Ó‡Óמילין" שהם «¬»
ה' ברא שבו האמצעי דהדיוטא",

כולו. העולם NÚ‰Ó¯‰את ‰‡È¯a‰ ¯wÚÂ ˙ÏÁ˙‰ ,‰a¯„‡Â¿«¿«»«¿»«¿ƒ««¿ƒ»≈»¬»»
˙zL‰ dpnÓe Lc˜naL ‰i˙L Ô·‡ ˙‡È¯a ‰˙È‰ ˙B¯Ó‡Ó«¬»»¿»¿ƒ«∆∆¿ƒ»∆«ƒ¿»ƒ∆»À¿«

ÌÏBÚ‰ Ïk33,העולם לכללות המקדש מקום בין ודמיון שייכות יש כן ואם »»»
"אתר נקרא כולו והעולם ביותר גדול הוא ביניהם וההבדל הפער זאת ובכל

וקדוש], נעלה מקום הוא המקדש מקום ואילו NÚa¯‰הדיוט" Èkƒ«¬»»
,ÌÈ˜Ï‡ ¯Ó‡iÂ ¯Ó‡� ˙B¯Ó‡Ó– בראשית במעשה בתורה כמפורש «¬»∆¡««…∆¡…ƒ

הלאה וכן אור, יהי אלוקים ÌL"ויאמר Èelb ‰È‰ Lc˜n‰ ÌB˜Ó·eƒ¿«ƒ¿»»»ƒ≈
·e˙kL BÓk 'ÈÂ‰34המקדש למקום בבואו אבינו יעקב LÈבדברי ÔÎ‡ ¬»»¿∆»»≈≈
‰f‰ ÌB˜na 'ÈÂ‰גילוי הוא כאחד") ויהיה הווה "היה, שם (על הוי' ושם ¬»»«»«∆

וההעלם. הצמצום מידת שהוא אלוקים משם בשונה גבול, בלי אלוקות

¯e‡a CÈ¯ˆÂממעלת גם נובעת המקדש בית של שמעלתו לעיל האמור על ¿»ƒ≈
פשר מה לשאול מקום יש המקדש בית בניין לפני גם עצמו, מצד המקום

ÏÎcהדברים, ÌB˜n‰ ÏÚ Lc˜n‰ ÌB˜Ó ˙ÏÚÓ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«¬«¿«ƒ¿»««»¿»
Èelba ‡e‰ ÌÏBÚ‰האלוקי האור ‰Lc˜n,של ˙È·a ‰È‰Lכמובא »»«ƒ∆»»¿≈«ƒ¿»

לברכה זיכרונם חכמינו בדברי

בתורת בהרחבה (ומבואר

עולים היו שכאשר החסידות)

רואים היו המקדש לבית לרגל

המקדש ובבית בגלוי, אלוקות

וכל ניסים, עשרה קבע דרך נעשו

מבית שנובעת מעלה הוא זה

שקיימתÏÂ‡המקדש מעלה ¿…
Ìb È¯‰L .BÓˆÚ ÌB˜na«»«¿∆¬≈«

‡¯·� Lc˜n‰ ÌB˜Óכמו ¿«ƒ¿»ƒ¿»
כולו העולם ««¬»NÚa¯‰כל

‡ËBÈ„‰c ÔÈlÓ) ˙B¯Ó‡Ó«¬»ƒƒ¿∆¿»
פשוטות Le¯Ùeמילים דברי), ≈

‡˙¯התרגום ÔÈc ˙ÈÏ≈ƒ¬«
ÌB˜n‰L ‡e‰ ËBÈ„‰∆¿∆«»

BÓˆÚהבית ‡˙¯ולא B�È‡ «¿≈¬«
ËBÈ„‰יש מה השאלה ונשאלת ∆¿

שמבדיל הבית ללא עצמו במקום

אינו ולכן העולם מכל אותו

הדיוט"?. "אתר

ŒÏÚ ‰Êa ¯e‡a‰ ˙c˜�e¿À««≈»∆«
‡È�za ·e˙kM ‰Ó Èt35 ƒ«∆»««¿»

‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»»ƒ
(‰ÈÂ'בעצם 'ÈÂ‰ ÌMÓƒ≈¬»»¬»»

‰e‰Ó ÔBLÏ36('הוי ושם ¿¿«∆
בלי אלוקות גילוי על מורה

Ì‡aLגבול, ‡l‡∆»∆¿ƒ
˙ee‰˙‰‰בפועל‰˙È‰ «ƒ¿«»¿»

,BÓˆÚ 'ÈÂ‰ ÌMÓ,ישירה e‡ÈˆÓa˙בצורה ÏËa ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ƒ≈¬»»«¿»»»»»≈ƒ¿ƒ
כלל, להתקיים מסוגל היה ‰È˙‰ולא ÏÚÙa ˙ee‰˙‰‰ ÔÎÏÂ¿»≈«ƒ¿«¿…«»¿»

ÌÈ˜Ï‡ ÌL È„ÈŒÏÚ'הוי שם על וכיסוי, נרתיק היינו כ'מגן', שמשמש «¿≈≈¡…ƒ
עולם של בפועל קיומו את מאפשר הזה וההסתר גבול. בלי יתגלה שלא

הוי' שם של האלוקי האור את רואים אינם המוגבלים הנבראים כי מוגבל,

אינם ולכן אלוקים, שם באמצעות ומכוסה מוסתר הוא כי אותם, שמהווה

הוי'. שם של האלוקי האור כלפי ÌB˜Ócמתבטלים ˙ee‰˙‰‰Â¿«ƒ¿«ƒ¿
Lc˜n‰,בריאתו מתחילת ‡ÌÈ˜Ïמעיקרו, ÌML ÔÙ‡a ‰˙È‰ «ƒ¿»»¿»¿…∆∆≈¡…ƒ

'ÈÂ‰ ÌL ÏÚ ¯ÈzÒÓ B�È‡.בגלוי בו מאיר מוגבל הלא האלוקי והאור ≈«¿ƒ«≈¬»»
e‰ÊÂנאמר עצמו המקדש מקום שעל לכך ‡˙¯הטעם ÔÈc ˙ÈÏ ¿∆≈≈¬«
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לעצמֹו, מהּות אּלא העּלה ּגּלּוי אינֹו העלּול ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּמילא),
ּומּדֹות, ׂשכל ּוכמֹו העּלה. ּבֹו נרּגׁש ְְִִִִֵֶָָָָָמּכלֿמקֹום,
ׁשהּוא ּדבר ׁשּיתהּוה ּובכדי הּׂשכל. נרּגׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבּמּדֹות
ּדענין התלּבׁשּות. ּבדר ּדוקא הּוא מּמקֹורֹו, ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָּברחּוק
אּדרּבה) אּלא מתּגּלה, ׁשהּמקֹור (לא הּוא ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹההתלּבׁשּות
הּדבר ולכן, חדׁש, ּדבר להּוֹות (ּומתעּסק) מתלּבׁש ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהּוא
ּבאפן מּמקֹורֹו, ּברחּוק הּוא התלּבׁשּות עלֿידי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹהּמתהּוה
הענין עלּֿדר ׁשהּוא לֹומר ויׁש מקֹורֹו. ּבֹו נרּגׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
מהּכח הּפעּלה ׁשהמׁשכת זה על ּדמהּטעמים ּופעל, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹֻּדכח
(ׁשהּכח התלּבׁשּות עלֿידי אּלא מּמילא ּבדר לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהיא

lrFR.מהּכח ּברחּוק היא הּפעּלה ּכי הּוא הּפעּלה), את ¥ְְְִִִֵֶַַַַָָֹֻֻ
ידּוע ּדכיון41ּדהּנה הּכח. לגּבי התחּדׁשּות היא ׁשהּפעּלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֻ

המׁשכת הרי ּגׁשמית, היא והּפעּלה רּוחני הּוא ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻׁשהּכח
) חדׁשה התהּוּות (ּכמֹו) היא מהּכח יׁשKxCÎlreהּפעּלה ְְְֲִִֵַַַַָָָֹֻ§©¤¤ֵ

ּומּזה חדׁש. ּדבר לפעל ׁשּבכחֹו הּוא הּכח וענין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹמאין).
הּוא הּכח, את יֹודעים ׁשּמהּפעּלה ּדזה iciÎlrWמּובן, ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֻ¤©§¥

ּבּפעּלה אבל הּכח. את יֹודעים נרּגׁשDnvrהּפעּלה לא ְְְֲִֶַַַַָָָֹֻֻ©§¨ְִָֹ
ּגׁשמית,42הּכח היא והּפעּלה רּוחני הּוא ׁשהּכח ּדכיון . ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֻ

הּגׁשמית ּבּפעּלה מתּגּלה הרּוחני הּכח ויׁש43אין . ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻ
מּצד רק לא הּוא הּכח, נרּגׁש לא ׁשּבּפעּלה ּדזה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹֹֻלהֹוסיף,
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לח.41) ע' ח"ג קונטרסים סה"מ תרלג). (ע' שיא פ' ח"א תער"ב המשך ג. ע' תרמ"ו הוא42)סה"מ דכח לב ע' עת"ר סה"מ ראה

שהרי הזורק כח ונגלה נראה מלמטלמ"ע אבן בזריקת וכמו גילוי, הוא דכח קכט) ע' תרס"ד סה"מ (ראה במק"א והמבואר נעלם.

בהנפעל. נרגש הכח אין ולכן נעלם כח הוא מ"מ למעלה, הנושאו כח שיש לומר בדבר43)בהכרח שפועל הוא "כח" ענין עיקר
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מהשכל ÏÈnÓ‡המידות C¯„a ‡È‰ ‰lÚ‰Ó ÏeÏÚ‰ ˙ee‰˙‰L)∆ƒ¿«∆»≈»ƒ»ƒ¿∆∆ƒ≈»
לעיל ‰lÚ‰התגלותÈelbרק‡B�Èהתוצאה‰ÏeÏÚלמעשה),כמבואר ∆»≈ƒ»ƒ»
בלבד BÓˆÚÏ,הסיבה ˙e‰Ó ‡l‡שבלב שהרגש ומידות בשכל וכמו ∆»«¿«¿

מדובר לא כן ואם השכל של והתפשטות התגלות רק ולא כשלעצמו מהות הוא

המהווה המקור של בהתגלות רק

דבר של ו'הולדה' ב'יצירה' אלא

Baחדש Lb¯� ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿»
‰lÚ‰והקשר שהיחס מאחר »ƒ»

והדבר המהווה המקור בין

לכן וישיר קרוב הוא המתהווה

של ישיר ביטוי יש בתוצאה גם

והמקור. ÏÎNהסיבה BÓÎe¿≈∆
,˙BcÓeהתהוות שכאמור ƒ

בדרך היא מהשכל המידות

המידות ומציאות ועלול" "עילה

ומתבקשת מחוייבת תוצאה היא

מההתבוננות ממילא") ("בדרך

שמהות למרות הרי השכלית,

השכל, ממהות שונה המידות

ניכר המידות את המהווה המקור

- בהם �¯Lbונרגש ˙BcnaL∆«ƒƒ¿»
‰e‰˙iL È„Î·e .ÏÎO‰«≈∆ƒ¿≈∆ƒ¿«∆
˜eÁ¯a ‡e‰L ¯·c»»∆¿ƒ

,B¯B˜nÓלא שלו וההתהוות ƒ¿
כי ממילא ומתחייבת מתבקשת

ישירה וזיקה קרוב יחס לו אין

אותו שמהווה ‰e‡למקור
˙eLaÏ˙‰ C¯„a ‡˜Âc«¿»¿∆∆ƒ¿«¿

בד המקור זאתשל ולולי אותו להוות כדי והשתדלות והתעסקות המתהווה בר

מתהווה. אינו lb˙Ó‰הוא ¯B˜n‰L ‡Ï) ‡e‰ ˙eLaÏ˙‰‰ ÔÈ�Úc¿ƒ¿««ƒ¿«¿…∆«»ƒ¿«∆
של ביטוי הכול בסך שהם הדברים מתהווים ממילא שלו התגלות וכשיש

הזו, Be‰Ï˙ההתגלות (˜qÚ˙Óe) LaÏ˙Ó ‡e‰ (‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿«
L„Á ¯·c,המקור של ההתגלות מעצם המציאות מחוייבת איננה התהוותו »»»»

˙eLaÏ˙‰ È„ÈŒÏÚ ‰e‰˙n‰ ¯·c‰ ,ÔÎÏÂהמקור של והתעסקות ¿»≈«»»«ƒ¿«∆«¿≈ƒ¿«¿
אותו להוות Baכדי Lb¯� ‡lL ÔÙ‡a ,B¯B˜nÓ ˜eÁ¯a ‡e‰¿ƒƒ¿¿…∆∆…ƒ¿»
B¯B˜Ó.גדול ופער ריחוק יש המתהווה והדבר המקור בין כי ¿

,ÏÚÙe ÁÎc ÔÈ�Ú‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰L ¯ÓBÏ LÈÂשההתהוות כלומר ¿≈«∆«∆∆»ƒ¿»¿…«…«
(ואיננה והתעסקות השתדלות המחייבת התהוות ריחוק, בדרך ממקורו דבר של

באה בכוח, האדם) (בנפש שקיימת פעולה שבו לאופן דומה ממילא) בדרך

הגוף) (באברי בפועל ביטוי הסיבותÌÈÓÚh‰Ócלידי Ê‰אחת ÏÚ ¿≈«¿»ƒ«∆
˙ÎLÓ‰Lוהתגלות‡ÏÈnÓ C¯„a ‡Ï ‡È‰ Ák‰Ó ‰lÚt‰כדבר ∆«¿»««¿À»≈«…«ƒ…¿∆∆ƒ≈»

מאליו ומתבקש ‰˙eLaÏ˙המתחייב È„ÈŒÏÚ ‡l‡ומאמץ והתעסקות ∆»«¿≈ƒ¿«¿
ÏÚBt Ák‰L)ועושה‰lÚt‰ מיוחדת),‡˙ רצונית פעולה ידי ‰e‡על ∆«…«≈∆«¿À»

Ák‰Ó ˜eÁ¯a ‡È‰ ‰lÚt‰ Èkגדול הוא והפועל הכוח בין והפער ƒ«¿À»ƒ¿ƒ≈«…«
הכוח בין המהותי) (האיכותי, המרחק גדול כמה עד ומבאר והולך מאד.

Úe„Èוהפועל ‰p‰c41 ¿ƒ≈»«
החסידות בתורת ומבואר

˙eLcÁ˙‰ ‡È‰ ‰lÚt‰L∆«¿À»ƒƒ¿«¿
Ák‰ Èa‚Ïאחד מצד כלומר, ¿«≈«…«

הכוח של התגלות היא הפעולה

ידו את מניע אדם כאשר (למשל,

התנועה כוח של התגלות זו

הכוח שני מצד אבל ביד) שקיים

לחלוטין שונה מהות הוא

נכון זה יהיה ולא מהפעולה

בתוכו מכיל התנועה שכוח לומר

היא האמת אלא תנועות

היא הכוח לגבי שהפעולה

לכן. קודם קיים היה שלא חידוש

È�Áe¯ ‡e‰ Ák‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«…«»ƒ
‰È‡ונפשי ‰lÚt‰Â¿«¿À»ƒ

˙ÎLÓ‰ È¯‰ ,˙ÈÓLb«¿ƒ¬≈«¿»«
המעשית‰lÚt‰והתגלות «¿À»

(BÓk) ‡È‰ Ák‰Ó≈«…«ƒ¿
‰L„Á ˙ee‰˙‰הייתה שלא ƒ¿«¬»»

לכן LÈקודם C¯cŒÏÚÂ)¿«∆∆≈
ÔÈ‡Óשלוכל החידוש גדול כך ≈«ƒ

שהוא הכוח לעומת הפעולה

ולא דרך" "על רק כי (אם דומה

הדבר) אותו בוודאיממש ששם דבר", "לא מ"אין", דבר, "יש" של להתהוות

לומר אפשר ואי עצום בחידוש "יש").מדובר קיים ה"אין" »¿ÔÈ�ÚÂ¿ƒשבתוך
Ák‰וגדרו L„Áמהותו ¯·c ÏÚÙÏ BÁÎaL ‡e‰דבר לברוא וכדי «…«∆¿…ƒ¿…»»»»

"בדרך ולהתגלות להשפיע רק ולא די ולא והשתדלות התעסקות נחוצה חדש

ÌÈÚ„BÈממילא". ‰lÚt‰nL ‰Êc ,Ô·eÓ ‰fÓeומכיריםÁk‰ ˙‡ ƒ∆»¿∆∆≈«¿À»¿ƒ∆«…«
בנפש), כוחֿתנועה של קיומו מלמד הדבר ידו, את מניע שאדם רואים (ואם

הדבר ‰Ákפירוש ˙‡ ÌÈÚ„BÈ ‰lÚt‰ È„ÈŒÏÚL ‡e‰ההיגיון כי ∆«¿≈«¿À»¿ƒ∆«…«
הכוח. מתוך נובעת שהפעולה �¯Lbמחייב ‡Ï dÓˆÚ ‰lÚta Ï·‡¬»«¿À»«¿»…ƒ¿»

Ák‰42.ואיכותם במהותם ביניהם הריחוק ‰e‡מפני Ák‰L ÔÂÈÎc «…«¿≈»∆«…«
‰lb˙Ó È�Áe¯‰ Ák‰ ÔÈ‡ ,˙ÈÓLb ‡È‰ ‰lÚt‰Â È�Áe¯»ƒ¿«¿À»ƒ«¿ƒ≈«…«»»ƒƒ¿«∆

˙ÈÓLb‰ ‰lÚta43את המניע זה והוא בה קיים כמובן שהוא ולמרות «¿À»««¿ƒ
בגילוי. ולא בהעלם בפעולה קיים הכוח בפועל, היד

„vÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ,Ák‰ Lb¯� ‡Ï ‰lÚtaL ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿∆∆«¿À»…ƒ¿»«…«…«ƒ«
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ּבגּלּוי נרּגׁש היה הּמקּדׁש ּבמקֹום ּכי הדיֹוט, אתר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּדין
הוי'. מּׁשם ׁשהיא ּכמֹו ְְֲִִִֵֶַַָָההתהּוּות

ÔÈ�Ú‰Âּבדר היא אלקים מּׁשם ּדההתהּוּות הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְֱִִִִֵֶֶַַֹ
אלקים ּברא (ּבראׁשית וההתהּוּות37התלּבׁשּות ( ְְְְְֱִִִִֵַַַָָֹ

ׁשם את (יהּללּו מּמילא ּדבדר ּבאפן היא הוי' ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּׁשם
ונבראּו צּוה הּוא ּכי ההתהּוּות38הוי' ׁשּבאפן והחּלּוק .( ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ

ּבדר ׁשהיא אֹו מּמילא ּבדר היא ההתהּוּות ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ(אם
לּמקֹור הּמתהּוה הּדבר ׁשל הּיחס על מֹורה ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָהתלּבׁשּות)
להמהּוה, ּבקרּוב הּוא הּמתהּוה ּדכאׁשר אֹותֹו. ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַׁשּמהּווה

מּמילא ּבדר היא ּדכיון39התהּוּותֹו ועלּול, עּלה ּוכמֹו . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
מהעּלה העלּול התהּוּות לכן העּלה, ּבער הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהעלּול
ׁשהּמּדה ּדכיון ּומּדֹות, ׂשכל [ּוכמֹו מּמילא ּבדר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהיא
ּבאה ההתּבֹוננּות, עלֿידי לכן, הּׂשכל, ּבער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהיא
הּוא כן ּוכמֹו להתּבֹוננּות]. ׁשּבהתאם הּמּדה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָמּמילא

ּומאֹור לכן,40ּבאֹור הּמאֹור, ּגּלּוי הּוא ׁשהאֹור ּדכיון , ְְִֵֵֶַָָָָָ
ּבדר היא מהּמאֹור האֹור וכאׁשרהמצאת מּמילא.  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבדר היא התהּוּותֹו מהמהּוה, ּברחּוק הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַהּמתהּוה
את39התלּבׁשּות להּוֹות ּומׁשּתּדל מתעּסק ׁשהמהּוה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַ

הּמתהּוה. ְִֶַַַָָהּדבר

]ÌÚh‰Âעּקר מּמילא, ׁשּבדר ּדבהתהּוּות הּוא, לזה ¿«««ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ
ׁשּגם הגם ולכן, הּמקֹור. ּגּלּוי הּוא ְְֲִֵֶַַַַַָָָָההדּגׁשה
ּבדר היא מהעּלה העלּול (ׁשהתהּוּות ועלּול ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבעּלה
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א.37) א, ב.38)בראשית קמח, ואילך.39)תהלים קצז ס"ע תרס"ו המשך גם (ע'40).y"iirראה 30 שבהערה תרס"ה בסה"מ

ה. סעיף לקמן וראה ומאור). ודאור ועלול, (דעילה הדוגמאות ב' מביא קעט)
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Lc˜n‰ ÌB˜Óa Èk ,ËBÈ„‰המקדש בית בניית לפני עוד עצמו, מצד ∆¿ƒƒ¿«ƒ¿»
'ÈÂ‰ ÌMÓ ‡È‰L BÓk ˙ee‰˙‰‰ Èel‚a Lb¯� ‰È‰ההסתר ללא »»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿«¿∆ƒƒ≈¬»»

המקדש. מקום מלבד העולם, בכל שקיים האלוקי האור על

,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â˙ee‰˙‰‰cהמוגבלים והנבראים המוגבל העולם של ¿»ƒ¿»¿«ƒ¿«
C¯„a ‡È‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓƒ≈¡…ƒƒ¿∆∆
˙ÈL‡¯a) ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿≈ƒ
ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a37( »»¡…ƒ

'ÈÂ‰ ÌMÓ ˙ee‰˙‰‰Â¿«ƒ¿«ƒ≈¬»»
C¯„·c ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆ƒ¿∆∆
ÌL ˙‡ eÏl‰È) ‡ÏÈnÓƒ≈»¿«¿∆≈
‰eˆ ‡e‰ Èk 'ÈÂ‰¬»»ƒƒ»

e‡¯·�Â38(פעולה יש כלומר, ¿ƒ¿»
כמו התלבשות' 'בדרך והשפעה

ומתאים תלמיד עם הלומד רב

בהתאם שלו ההסברים את

אליו ו'יורד' התלמיד של לרמה

איתו ומתעסק אליו ומתקרב

פעולה ויש פרטנית, בצורה

כמו ממילא' 'בדרך והשפעה

מקום בכל שמאירה השמש

למקום להתקרב מבלי בשווה

האור, את שקולט לאדם או

בצורה אליו להתייחס ומבלי

של פעולתו ובענייננו, פרטנית.

העולם בהתהוות אלוקים שם

היינו התלבשות, בדרך היא

'יורד' האלוקי שהאור

לפי ובנבראים בעולם ו'מתלבש'

פעולתו ואילו ומהותם עניינם

ממילא בדרך היא הוי' שם של

והתייחסות 'התלבשות' מבלי

'מעל' נשאר הוא העולם את ולברוא להוות פעולתו לאחר וגם פרטנית,

העולם.

˜elÁ‰ÂההבדלC¯„a ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰ Ì‡) ˙ee‰˙‰‰ ÔÙ‡aL ¿«ƒ∆¿…∆«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«ƒ¿∆∆
‡ÏÈnÓ'הוי משם ההתהוות ‰˙eLaÏ˙כמו C¯„a ‡È‰L B‡כמו ƒ≈»∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿

אלוקים משם BÓ¯‰ההתהוות ‰e‰˙n‰מלמד) ¯·c‰ ÏL ÒÁi‰ ÏÚ ∆««««∆«»»«ƒ¿«∆
Âe‰nL‰והנברא ¯B˜nÏויוצר ‰B˙B‡.‡eובורא ‰e‰˙n‰ ¯L‡Îc «»∆¿«∆¿«¬∆«ƒ¿«∆

‰e‰Ó‰Ï ·e¯˜a,קרוב יחס ביניהם C¯„aויש ‡È‰ B˙ee‰˙‰ ¿≈¿«¿«∆ƒ¿«ƒ¿∆∆
‡ÏÈnÓ39את לפעול כדי המקור מצד מיוחדת בהתעסקות צורך ללא ƒ≈»

מתפעל ולא בכך 'נתפס' לא הוא ה'יש' את מהווה ה'אין' כאשר ולכן ההתהוות

להשתנות. ל'אין' גורם לא והדבר מהמקורלמשלBÓÎeמזה דבר בהתהוות ¿
בדרך אותו ÏeÏÚÂ,המהווה ‰lÚהתוצא כאשר ותוצאה, נובעתסיבה ה ƒ»¿»

המציאות מחויבת היא שהתוצאה נאמר וכאילו ישירה בצורה «≈¿ÔÂÈÎcמהסיבה
ÏeÏÚ‰Lהסיבה,‰lÚ‰ C¯Úa ‡e‰ביניהם ויש מהותידמיוןהתוצאה, ∆∆»¿∆∆»ƒ»
קרוב ÏÈnÓ‡ויחס C¯„a ‡È‰ ‰lÚ‰Ó ÏeÏÚ‰ ˙ee‰˙‰ ÔÎÏוכדי »≈ƒ¿«∆»≈»ƒ»ƒ¿∆∆ƒ≈»

המקור מצד שגרתית לא והתעסקות מיוחדת בפעולה צורך אין לתוצאה להגיע

,˙BcÓe ÏÎN BÓÎe]¿≈∆ƒ
(הרגש המידות ו'לידת' שיצירת

עילה בדרך הם מהשכל שבלב)

ומעמיקה טובה והבנה ועלול.

למשל, דבר, של וטובו במעלתו

כלפיו אהבה רגשי מחייבת

C¯Úa ‡È‰ ‰cn‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ»ƒ¿∆∆
,ÏÎO‰ושייכות קשר ויש «≈∆

למידות שכל בין מהותית

הוא למידות משכל והמעבר

ומתבקש È„ÈŒÏÚטבעי ,ÔÎÏ»≈«¿≈
˙e��Ba˙‰‰,בשכל‰‡a «ƒ¿¿»»

‰cn‰ומתהווה ‡ÏÈnÓƒ≈»«ƒ»
˙e��Ba˙‰Ï Ì‡˙‰aL∆¿∆¿≈«ƒ¿¿

ומתבקש טבעי BÓÎeבאופן .[¿
¯B‡Óe ¯B‡a ‡e‰ ÔÎ40, ≈¿»

האור ומקור האור שבין ביחס

והאור השמש עצם למשל כמו

הוא שגם מהשמש שבא והזיו

צורך ללא ממילא' 'בדרך

מיוחדת והתעסקות ב'התלבשות'

Èelb ‡e‰ ¯B‡‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆»ƒ
¯B‡n‰טבעי באופן ממנו ובא «»

מאליו, ‰Óˆ‡˙ומובן ,ÔÎÏ»≈«¿»«
והתפשטות «‰‡B¯התגלות

C¯„a ‡È‰ ¯B‡n‰Ó≈«»ƒ¿∆∆
‰e‰˙n‰ ¯L‡ÎÂ .‡ÏÈnÓƒ≈»¿«¬∆«ƒ¿«∆

‰e‰Ó‰Ó ˜eÁ¯a ‡e‰הקשר (כמו ישירה וזיקה קרוב יחס ביניהם ואין ¿ƒ≈«¿«∆
והמאור, האור בין והקשר אותן שמהווה לשכל מהשכל המתהוות המידות בין

נובע), הוא שממנו ‰˙eLaÏ˙המקור C¯„a ‡È‰ B˙ee‰˙‰39, ƒ¿«ƒ¿∆∆ƒ¿«¿
‰e‰˙n‰ ¯·c‰ ˙‡ ˙Be‰Ï ÏczLÓe ˜qÚ˙Ó ‰e‰Ó‰Lוללא ∆«¿«∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿«∆«»»«ƒ¿«∆
זה. מסוג התהוות תהיה לא מיוחד ומאמץ והשתדלות התעסקות

‰ÊÏ ÌÚh‰Â]בעל קרוב ממקור שהתהוות האמור להבדל הפנימית הסיבה ¿«««¿∆
למתהווה ישיר קשר לו שאין ממקור והתהוות ממילא בדרך היא ישירה זיקה

והתעסקות התלבשות בדרך ÏÈnÓ‡,היא C¯„aL ˙ee‰˙‰·c ,‡e‰ƒ¿ƒ¿«∆¿∆∆ƒ≈»
‰Lb„‰‰ ¯wÚההתהוות Èelbבהליך ‡e‰של ‰B˜n¯התגלות ƒ«««¿»»ƒ«»

הזו. ההתגלות של מתבקשת תוצאה היא ‰‚Ìוההתהוות ,ÔÎÏÂאףֿעלֿפי ¿»≈¬«
ÏeÏÚÂ ‰lÚa ÌbLהתהוות כמו ותוצאה, סיבה של בדרך בהתהוות ∆«¿ƒ»¿»
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יי a"kyz'd ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,irqnÎzehn zyxt zay

לעצמֹו, מהּות אּלא העּלה ּגּלּוי אינֹו העלּול ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּמילא),
ּומּדֹות, ׂשכל ּוכמֹו העּלה. ּבֹו נרּגׁש ְְִִִִֵֶָָָָָמּכלֿמקֹום,
ׁשהּוא ּדבר ׁשּיתהּוה ּובכדי הּׂשכל. נרּגׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבּמּדֹות
ּדענין התלּבׁשּות. ּבדר ּדוקא הּוא מּמקֹורֹו, ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָּברחּוק
אּדרּבה) אּלא מתּגּלה, ׁשהּמקֹור (לא הּוא ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹההתלּבׁשּות
הּדבר ולכן, חדׁש, ּדבר להּוֹות (ּומתעּסק) מתלּבׁש ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהּוא
ּבאפן מּמקֹורֹו, ּברחּוק הּוא התלּבׁשּות עלֿידי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹהּמתהּוה
הענין עלּֿדר ׁשהּוא לֹומר ויׁש מקֹורֹו. ּבֹו נרּגׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
מהּכח הּפעּלה ׁשהמׁשכת זה על ּדמהּטעמים ּופעל, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹֻּדכח
(ׁשהּכח התלּבׁשּות עלֿידי אּלא מּמילא ּבדר לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהיא

lrFR.מהּכח ּברחּוק היא הּפעּלה ּכי הּוא הּפעּלה), את ¥ְְְִִִֵֶַַַַָָֹֻֻ
ידּוע ּדכיון41ּדהּנה הּכח. לגּבי התחּדׁשּות היא ׁשהּפעּלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֻ

המׁשכת הרי ּגׁשמית, היא והּפעּלה רּוחני הּוא ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻׁשהּכח
) חדׁשה התהּוּות (ּכמֹו) היא מהּכח יׁשKxCÎlreהּפעּלה ְְְֲִִֵַַַַָָָֹֻ§©¤¤ֵ

ּומּזה חדׁש. ּדבר לפעל ׁשּבכחֹו הּוא הּכח וענין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹמאין).
הּוא הּכח, את יֹודעים ׁשּמהּפעּלה ּדזה iciÎlrWמּובן, ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֻ¤©§¥

ּבּפעּלה אבל הּכח. את יֹודעים נרּגׁשDnvrהּפעּלה לא ְְְֲִֶַַַַָָָֹֻֻ©§¨ְִָֹ
ּגׁשמית,42הּכח היא והּפעּלה רּוחני הּוא ׁשהּכח ּדכיון . ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֻ

הּגׁשמית ּבּפעּלה מתּגּלה הרּוחני הּכח ויׁש43אין . ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻ
מּצד רק לא הּוא הּכח, נרּגׁש לא ׁשּבּפעּלה ּדזה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹֹֻלהֹוסיף,
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לח.41) ע' ח"ג קונטרסים סה"מ תרלג). (ע' שיא פ' ח"א תער"ב המשך ג. ע' תרמ"ו הוא42)סה"מ דכח לב ע' עת"ר סה"מ ראה

שהרי הזורק כח ונגלה נראה מלמטלמ"ע אבן בזריקת וכמו גילוי, הוא דכח קכט) ע' תרס"ד סה"מ (ראה במק"א והמבואר נעלם.

בהנפעל. נרגש הכח אין ולכן נעלם כח הוא מ"מ למעלה, הנושאו כח שיש לומר בדבר43)בהכרח שפועל הוא "כח" ענין עיקר
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מהשכל ÏÈnÓ‡המידות C¯„a ‡È‰ ‰lÚ‰Ó ÏeÏÚ‰ ˙ee‰˙‰L)∆ƒ¿«∆»≈»ƒ»ƒ¿∆∆ƒ≈»
לעיל ‰lÚ‰התגלותÈelbרק‡B�Èהתוצאה‰ÏeÏÚלמעשה),כמבואר ∆»≈ƒ»ƒ»
בלבד BÓˆÚÏ,הסיבה ˙e‰Ó ‡l‡שבלב שהרגש ומידות בשכל וכמו ∆»«¿«¿

מדובר לא כן ואם השכל של והתפשטות התגלות רק ולא כשלעצמו מהות הוא

המהווה המקור של בהתגלות רק

דבר של ו'הולדה' ב'יצירה' אלא

Baחדש Lb¯� ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿»
‰lÚ‰והקשר שהיחס מאחר »ƒ»

והדבר המהווה המקור בין

לכן וישיר קרוב הוא המתהווה

של ישיר ביטוי יש בתוצאה גם

והמקור. ÏÎNהסיבה BÓÎe¿≈∆
,˙BcÓeהתהוות שכאמור ƒ

בדרך היא מהשכל המידות

המידות ומציאות ועלול" "עילה

ומתבקשת מחוייבת תוצאה היא

מההתבוננות ממילא") ("בדרך

שמהות למרות הרי השכלית,

השכל, ממהות שונה המידות

ניכר המידות את המהווה המקור

- בהם �¯Lbונרגש ˙BcnaL∆«ƒƒ¿»
‰e‰˙iL È„Î·e .ÏÎO‰«≈∆ƒ¿≈∆ƒ¿«∆
˜eÁ¯a ‡e‰L ¯·c»»∆¿ƒ

,B¯B˜nÓלא שלו וההתהוות ƒ¿
כי ממילא ומתחייבת מתבקשת

ישירה וזיקה קרוב יחס לו אין

אותו שמהווה ‰e‡למקור
˙eLaÏ˙‰ C¯„a ‡˜Âc«¿»¿∆∆ƒ¿«¿

בד המקור זאתשל ולולי אותו להוות כדי והשתדלות והתעסקות המתהווה בר

מתהווה. אינו lb˙Ó‰הוא ¯B˜n‰L ‡Ï) ‡e‰ ˙eLaÏ˙‰‰ ÔÈ�Úc¿ƒ¿««ƒ¿«¿…∆«»ƒ¿«∆
של ביטוי הכול בסך שהם הדברים מתהווים ממילא שלו התגלות וכשיש

הזו, Be‰Ï˙ההתגלות (˜qÚ˙Óe) LaÏ˙Ó ‡e‰ (‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿«
L„Á ¯·c,המקור של ההתגלות מעצם המציאות מחוייבת איננה התהוותו »»»»

˙eLaÏ˙‰ È„ÈŒÏÚ ‰e‰˙n‰ ¯·c‰ ,ÔÎÏÂהמקור של והתעסקות ¿»≈«»»«ƒ¿«∆«¿≈ƒ¿«¿
אותו להוות Baכדי Lb¯� ‡lL ÔÙ‡a ,B¯B˜nÓ ˜eÁ¯a ‡e‰¿ƒƒ¿¿…∆∆…ƒ¿»
B¯B˜Ó.גדול ופער ריחוק יש המתהווה והדבר המקור בין כי ¿

,ÏÚÙe ÁÎc ÔÈ�Ú‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰L ¯ÓBÏ LÈÂשההתהוות כלומר ¿≈«∆«∆∆»ƒ¿»¿…«…«
(ואיננה והתעסקות השתדלות המחייבת התהוות ריחוק, בדרך ממקורו דבר של

באה בכוח, האדם) (בנפש שקיימת פעולה שבו לאופן דומה ממילא) בדרך

הגוף) (באברי בפועל ביטוי הסיבותÌÈÓÚh‰Ócלידי Ê‰אחת ÏÚ ¿≈«¿»ƒ«∆
˙ÎLÓ‰Lוהתגלות‡ÏÈnÓ C¯„a ‡Ï ‡È‰ Ák‰Ó ‰lÚt‰כדבר ∆«¿»««¿À»≈«…«ƒ…¿∆∆ƒ≈»

מאליו ומתבקש ‰˙eLaÏ˙המתחייב È„ÈŒÏÚ ‡l‡ומאמץ והתעסקות ∆»«¿≈ƒ¿«¿
ÏÚBt Ák‰L)ועושה‰lÚt‰ מיוחדת),‡˙ רצונית פעולה ידי ‰e‡על ∆«…«≈∆«¿À»

Ák‰Ó ˜eÁ¯a ‡È‰ ‰lÚt‰ Èkגדול הוא והפועל הכוח בין והפער ƒ«¿À»ƒ¿ƒ≈«…«
הכוח בין המהותי) (האיכותי, המרחק גדול כמה עד ומבאר והולך מאד.

Úe„Èוהפועל ‰p‰c41 ¿ƒ≈»«
החסידות בתורת ומבואר

˙eLcÁ˙‰ ‡È‰ ‰lÚt‰L∆«¿À»ƒƒ¿«¿
Ák‰ Èa‚Ïאחד מצד כלומר, ¿«≈«…«

הכוח של התגלות היא הפעולה

ידו את מניע אדם כאשר (למשל,

התנועה כוח של התגלות זו

הכוח שני מצד אבל ביד) שקיים

לחלוטין שונה מהות הוא

נכון זה יהיה ולא מהפעולה

בתוכו מכיל התנועה שכוח לומר

היא האמת אלא תנועות

היא הכוח לגבי שהפעולה

לכן. קודם קיים היה שלא חידוש

È�Áe¯ ‡e‰ Ák‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«…«»ƒ
‰È‡ונפשי ‰lÚt‰Â¿«¿À»ƒ

˙ÎLÓ‰ È¯‰ ,˙ÈÓLb«¿ƒ¬≈«¿»«
המעשית‰lÚt‰והתגלות «¿À»

(BÓk) ‡È‰ Ák‰Ó≈«…«ƒ¿
‰L„Á ˙ee‰˙‰הייתה שלא ƒ¿«¬»»

לכן LÈקודם C¯cŒÏÚÂ)¿«∆∆≈
ÔÈ‡Óשלוכל החידוש גדול כך ≈«ƒ

שהוא הכוח לעומת הפעולה

ולא דרך" "על רק כי (אם דומה

הדבר) אותו בוודאיממש ששם דבר", "לא מ"אין", דבר, "יש" של להתהוות

לומר אפשר ואי עצום בחידוש "יש").מדובר קיים ה"אין" »¿ÔÈ�ÚÂ¿ƒשבתוך
Ák‰וגדרו L„Áמהותו ¯·c ÏÚÙÏ BÁÎaL ‡e‰דבר לברוא וכדי «…«∆¿…ƒ¿…»»»»

"בדרך ולהתגלות להשפיע רק ולא די ולא והשתדלות התעסקות נחוצה חדש

ÌÈÚ„BÈממילא". ‰lÚt‰nL ‰Êc ,Ô·eÓ ‰fÓeומכיריםÁk‰ ˙‡ ƒ∆»¿∆∆≈«¿À»¿ƒ∆«…«
בנפש), כוחֿתנועה של קיומו מלמד הדבר ידו, את מניע שאדם רואים (ואם

הדבר ‰Ákפירוש ˙‡ ÌÈÚ„BÈ ‰lÚt‰ È„ÈŒÏÚL ‡e‰ההיגיון כי ∆«¿≈«¿À»¿ƒ∆«…«
הכוח. מתוך נובעת שהפעולה �¯Lbמחייב ‡Ï dÓˆÚ ‰lÚta Ï·‡¬»«¿À»«¿»…ƒ¿»

Ák‰42.ואיכותם במהותם ביניהם הריחוק ‰e‡מפני Ák‰L ÔÂÈÎc «…«¿≈»∆«…«
‰lb˙Ó È�Áe¯‰ Ák‰ ÔÈ‡ ,˙ÈÓLb ‡È‰ ‰lÚt‰Â È�Áe¯»ƒ¿«¿À»ƒ«¿ƒ≈«…«»»ƒƒ¿«∆

˙ÈÓLb‰ ‰lÚta43את המניע זה והוא בה קיים כמובן שהוא ולמרות «¿À»««¿ƒ
בגילוי. ולא בהעלם בפעולה קיים הכוח בפועל, היד

„vÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ,Ák‰ Lb¯� ‡Ï ‰lÚtaL ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿∆∆«¿À»…ƒ¿»«…«…«ƒ«
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ּבגּלּוי נרּגׁש היה הּמקּדׁש ּבמקֹום ּכי הדיֹוט, אתר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּדין
הוי'. מּׁשם ׁשהיא ּכמֹו ְְֲִִִֵֶַַָָההתהּוּות

ÔÈ�Ú‰Âּבדר היא אלקים מּׁשם ּדההתהּוּות הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְֱִִִִֵֶֶַַֹ
אלקים ּברא (ּבראׁשית וההתהּוּות37התלּבׁשּות ( ְְְְְֱִִִִֵַַַָָֹ

ׁשם את (יהּללּו מּמילא ּדבדר ּבאפן היא הוי' ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּׁשם
ונבראּו צּוה הּוא ּכי ההתהּוּות38הוי' ׁשּבאפן והחּלּוק .( ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ

ּבדר ׁשהיא אֹו מּמילא ּבדר היא ההתהּוּות ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ(אם
לּמקֹור הּמתהּוה הּדבר ׁשל הּיחס על מֹורה ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָהתלּבׁשּות)
להמהּוה, ּבקרּוב הּוא הּמתהּוה ּדכאׁשר אֹותֹו. ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַׁשּמהּווה

מּמילא ּבדר היא ּדכיון39התהּוּותֹו ועלּול, עּלה ּוכמֹו . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
מהעּלה העלּול התהּוּות לכן העּלה, ּבער הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהעלּול
ׁשהּמּדה ּדכיון ּומּדֹות, ׂשכל [ּוכמֹו מּמילא ּבדר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהיא
ּבאה ההתּבֹוננּות, עלֿידי לכן, הּׂשכל, ּבער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהיא
הּוא כן ּוכמֹו להתּבֹוננּות]. ׁשּבהתאם הּמּדה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָמּמילא

ּומאֹור לכן,40ּבאֹור הּמאֹור, ּגּלּוי הּוא ׁשהאֹור ּדכיון , ְְִֵֵֶַָָָָָ
ּבדר היא מהּמאֹור האֹור וכאׁשרהמצאת מּמילא.  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבדר היא התהּוּותֹו מהמהּוה, ּברחּוק הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַהּמתהּוה
את39התלּבׁשּות להּוֹות ּומׁשּתּדל מתעּסק ׁשהמהּוה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַ

הּמתהּוה. ְִֶַַַָָהּדבר

]ÌÚh‰Âעּקר מּמילא, ׁשּבדר ּדבהתהּוּות הּוא, לזה ¿«««ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ
ׁשּגם הגם ולכן, הּמקֹור. ּגּלּוי הּוא ְְֲִֵֶַַַַַָָָָההדּגׁשה
ּבדר היא מהעּלה העלּול (ׁשהתהּוּות ועלּול ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבעּלה
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Lc˜n‰ ÌB˜Óa Èk ,ËBÈ„‰המקדש בית בניית לפני עוד עצמו, מצד ∆¿ƒƒ¿«ƒ¿»
'ÈÂ‰ ÌMÓ ‡È‰L BÓk ˙ee‰˙‰‰ Èel‚a Lb¯� ‰È‰ההסתר ללא »»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿«¿∆ƒƒ≈¬»»

המקדש. מקום מלבד העולם, בכל שקיים האלוקי האור על

,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â˙ee‰˙‰‰cהמוגבלים והנבראים המוגבל העולם של ¿»ƒ¿»¿«ƒ¿«
C¯„a ‡È‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓƒ≈¡…ƒƒ¿∆∆
˙ÈL‡¯a) ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿≈ƒ
ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a37( »»¡…ƒ

'ÈÂ‰ ÌMÓ ˙ee‰˙‰‰Â¿«ƒ¿«ƒ≈¬»»
C¯„·c ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆ƒ¿∆∆
ÌL ˙‡ eÏl‰È) ‡ÏÈnÓƒ≈»¿«¿∆≈
‰eˆ ‡e‰ Èk 'ÈÂ‰¬»»ƒƒ»

e‡¯·�Â38(פעולה יש כלומר, ¿ƒ¿»
כמו התלבשות' 'בדרך והשפעה

ומתאים תלמיד עם הלומד רב

בהתאם שלו ההסברים את

אליו ו'יורד' התלמיד של לרמה

איתו ומתעסק אליו ומתקרב

פעולה ויש פרטנית, בצורה

כמו ממילא' 'בדרך והשפעה

מקום בכל שמאירה השמש

למקום להתקרב מבלי בשווה

האור, את שקולט לאדם או

בצורה אליו להתייחס ומבלי

של פעולתו ובענייננו, פרטנית.

העולם בהתהוות אלוקים שם

היינו התלבשות, בדרך היא

'יורד' האלוקי שהאור

לפי ובנבראים בעולם ו'מתלבש'

פעולתו ואילו ומהותם עניינם

ממילא בדרך היא הוי' שם של

והתייחסות 'התלבשות' מבלי

'מעל' נשאר הוא העולם את ולברוא להוות פעולתו לאחר וגם פרטנית,

העולם.

˜elÁ‰ÂההבדלC¯„a ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰ Ì‡) ˙ee‰˙‰‰ ÔÙ‡aL ¿«ƒ∆¿…∆«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«ƒ¿∆∆
‡ÏÈnÓ'הוי משם ההתהוות ‰˙eLaÏ˙כמו C¯„a ‡È‰L B‡כמו ƒ≈»∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿

אלוקים משם BÓ¯‰ההתהוות ‰e‰˙n‰מלמד) ¯·c‰ ÏL ÒÁi‰ ÏÚ ∆««««∆«»»«ƒ¿«∆
Âe‰nL‰והנברא ¯B˜nÏויוצר ‰B˙B‡.‡eובורא ‰e‰˙n‰ ¯L‡Îc «»∆¿«∆¿«¬∆«ƒ¿«∆

‰e‰Ó‰Ï ·e¯˜a,קרוב יחס ביניהם C¯„aויש ‡È‰ B˙ee‰˙‰ ¿≈¿«¿«∆ƒ¿«ƒ¿∆∆
‡ÏÈnÓ39את לפעול כדי המקור מצד מיוחדת בהתעסקות צורך ללא ƒ≈»

מתפעל ולא בכך 'נתפס' לא הוא ה'יש' את מהווה ה'אין' כאשר ולכן ההתהוות

להשתנות. ל'אין' גורם לא והדבר מהמקורלמשלBÓÎeמזה דבר בהתהוות ¿
בדרך אותו ÏeÏÚÂ,המהווה ‰lÚהתוצא כאשר ותוצאה, נובעתסיבה ה ƒ»¿»

המציאות מחויבת היא שהתוצאה נאמר וכאילו ישירה בצורה «≈¿ÔÂÈÎcמהסיבה
ÏeÏÚ‰Lהסיבה,‰lÚ‰ C¯Úa ‡e‰ביניהם ויש מהותידמיוןהתוצאה, ∆∆»¿∆∆»ƒ»
קרוב ÏÈnÓ‡ויחס C¯„a ‡È‰ ‰lÚ‰Ó ÏeÏÚ‰ ˙ee‰˙‰ ÔÎÏוכדי »≈ƒ¿«∆»≈»ƒ»ƒ¿∆∆ƒ≈»

המקור מצד שגרתית לא והתעסקות מיוחדת בפעולה צורך אין לתוצאה להגיע

,˙BcÓe ÏÎN BÓÎe]¿≈∆ƒ
(הרגש המידות ו'לידת' שיצירת

עילה בדרך הם מהשכל שבלב)

ומעמיקה טובה והבנה ועלול.

למשל, דבר, של וטובו במעלתו

כלפיו אהבה רגשי מחייבת

C¯Úa ‡È‰ ‰cn‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ»ƒ¿∆∆
,ÏÎO‰ושייכות קשר ויש «≈∆

למידות שכל בין מהותית

הוא למידות משכל והמעבר

ומתבקש È„ÈŒÏÚטבעי ,ÔÎÏ»≈«¿≈
˙e��Ba˙‰‰,בשכל‰‡a «ƒ¿¿»»

‰cn‰ומתהווה ‡ÏÈnÓƒ≈»«ƒ»
˙e��Ba˙‰Ï Ì‡˙‰aL∆¿∆¿≈«ƒ¿¿

ומתבקש טבעי BÓÎeבאופן .[¿
¯B‡Óe ¯B‡a ‡e‰ ÔÎ40, ≈¿»

האור ומקור האור שבין ביחס

והאור השמש עצם למשל כמו

הוא שגם מהשמש שבא והזיו

צורך ללא ממילא' 'בדרך

מיוחדת והתעסקות ב'התלבשות'

Èelb ‡e‰ ¯B‡‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆»ƒ
¯B‡n‰טבעי באופן ממנו ובא «»

מאליו, ‰Óˆ‡˙ומובן ,ÔÎÏ»≈«¿»«
והתפשטות «‰‡B¯התגלות

C¯„a ‡È‰ ¯B‡n‰Ó≈«»ƒ¿∆∆
‰e‰˙n‰ ¯L‡ÎÂ .‡ÏÈnÓƒ≈»¿«¬∆«ƒ¿«∆

‰e‰Ó‰Ó ˜eÁ¯a ‡e‰הקשר (כמו ישירה וזיקה קרוב יחס ביניהם ואין ¿ƒ≈«¿«∆
והמאור, האור בין והקשר אותן שמהווה לשכל מהשכל המתהוות המידות בין

נובע), הוא שממנו ‰˙eLaÏ˙המקור C¯„a ‡È‰ B˙ee‰˙‰39, ƒ¿«ƒ¿∆∆ƒ¿«¿
‰e‰˙n‰ ¯·c‰ ˙‡ ˙Be‰Ï ÏczLÓe ˜qÚ˙Ó ‰e‰Ó‰Lוללא ∆«¿«∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿«∆«»»«ƒ¿«∆
זה. מסוג התהוות תהיה לא מיוחד ומאמץ והשתדלות התעסקות

‰ÊÏ ÌÚh‰Â]בעל קרוב ממקור שהתהוות האמור להבדל הפנימית הסיבה ¿«««¿∆
למתהווה ישיר קשר לו שאין ממקור והתהוות ממילא בדרך היא ישירה זיקה

והתעסקות התלבשות בדרך ÏÈnÓ‡,היא C¯„aL ˙ee‰˙‰·c ,‡e‰ƒ¿ƒ¿«∆¿∆∆ƒ≈»
‰Lb„‰‰ ¯wÚההתהוות Èelbבהליך ‡e‰של ‰B˜n¯התגלות ƒ«««¿»»ƒ«»

הזו. ההתגלות של מתבקשת תוצאה היא ‰‚Ìוההתהוות ,ÔÎÏÂאףֿעלֿפי ¿»≈¬«
ÏeÏÚÂ ‰lÚa ÌbLהתהוות כמו ותוצאה, סיבה של בדרך בהתהוות ∆«¿ƒ»¿»
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a"kyz'dיב ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,irqnÎzehn zyxt zay

הוי' ׁשּמּׁשם ּבהתהּוּות ׁשּגם מּזה ּגם וכּמּובן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּמהּוה.
צּוה הּוא ּכי עלE`xapeּכתיב מֹורה ּבריאה ּדלׁשֹון , ְִִִָ§¦§¨ְְִִֶַָ
מאין יׁש וזה46התהּוּות .ּבאיןֿערֹו הּוא מאין ּדיׁש , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַ

ּבגּלּוי ׁשהּוא ּבאפן היא הוי' ׁשּמּׁשם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשההתהּוּות
היא ּבזה הּכּונה ד), סעיף (ּכּנ"ל מּמּנּו ׁשּנתהּוּו ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָּבּנבראים
מציאּותם וכל לעצמם, מציאּות ׁשאינם ּבהם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּנרּגׁש
ּדעלֿידי ליׁש, מאין אֹותם מהּוה האלקי ׁשהאֹור זה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהיא
ּבגּלּוי ׁשהּוא לא אבל למקֹורם. ּבטלים הם זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹהרּגׁש
הם ׁשהּנבראים ּדכיון ּומעלתם). (ענינם עצמם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבּנבראים
אֹור ּבהם ׁשּיתּגּלה ׁשּי אין הרי לגּביּה, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבאיןֿערֹוך
ׁשּבפעּלה ׁשּי ׁשאין ועלּֿדר ּכלל, ּבערּכם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשאינֹו
[ּולהֹוסיף, ׁשם). (ּכּנ"ל הרּוחני ּדכח הּגּלּוי יהיה ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹּגׁשמית
היא ּופעּלתֹו לפעל, הּוא ענינֹו ׁשּכח ּכיון ּופעל, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹֹֻּדבכח

ׁשהּכח ּבזה לכן, התלּבׁשּות, ּבדרlrFR,הּפעּלה את ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹ¥ְֶַָֻ
עצמּה). ּבּפעּלה מתּגּלה ׁשאינֹו (ורק הּכח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻמתּגּלה
ׁשההתהּוּות ּכיון הוי', ׁשּמּׁשם ּבהתהּוּות ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
מפלא ׁשהּוא מֹורה ׁשּזה מּמילא, ּבדר היא הוי' ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשּמּׁשם

ההתהּוּות עלֿידי47מענין ּגם מתּגּלה אינֹו הרי ,zEEdzd ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ¦§©
ולכן ההתהּוּות]. מענין מפלא ׁשהּוא ּכיון ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּנבראים,

להּנמ מכּון אינֹו ועלּול ּדעילה ּבעילההּמׁשל ּכי ׁשל, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֻ
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בראשית.46) ר"פ ובכ"מ.47)רמב"ן רע"א. קצד, ח"א קונטרסים סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

מכך נובע – ופעולה) בכוח כמו – הערך ריחוק ביניהם יש (כי המתהווה

בדרך (טבעישבהתהוות מאליו מובן באופן מהמהווה בא המתהווה ממילא

(כמו חידוש יש התלבשות בדרך בהתהוות ואילו מידות) יתהוו שמשכל

לא והנמשל המשל זה בעניין דבר של לאמיתו ואולם מ"אין") "יש" בהתהוות

במשל כי לחלוטין תואמים

אכן ממילא שבדרך בהתהוות

בנמשל אבל מוחלט חידוש אין

ונבראים עולם של התהוות גם

ממילא בדרך מאלוקות גשמיים

בינו שהיחס חדש דבר מתהווה

'באין הוא אותו המהווה למקור

ערוך'

ÌbL ‰fÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ∆∆«
'ÈÂ‰ ÌMnL ˙ee‰˙‰a«ƒ¿«∆ƒ≈¬»»
‰eˆ ‡e‰ Èk ·È˙k¿ƒƒƒ»

,e‡¯·�Âלביטוי זהה (ביטוי ¿ƒ¿»
אלוקים משם בהתהוות האמור

אלוקים") ברא "בראשית

‰‡È¯a ÔBLÏcמשמעו ƒ¿¿ƒ»
חדש דבר של ובריאה התהוות

זה ביטוי ולכן קיים היה שלא

LÈ ˙ee‰˙‰ ÏÚ ‰¯BÓדבר ∆«ƒ¿«≈
ÔÈ‡Ó46מלאֿדברLÈc , ≈«ƒִֹ¿≈

CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰ ÔÈ‡Ó≈«ƒ¿≈¬
הוא לאין" ה"יש" בין היחס והרי

עצום וריחוק פער של ÊÂ‰יחס .¿∆
'ÈÂ‰ ÌMnL ˙ee‰˙‰‰L∆«ƒ¿«∆ƒ≈¬»»
Èel‚a ‡e‰L ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆¿ƒ
epnÓ ee‰˙pL ÌÈ‡¯·pa«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆

Ï"pk)ד ממילא)סעיף שבדרך בהתהוות גם אם השאלה: נשאלת וכאן ««
כמו קרוב, דבר של להתהוות דומה היא ההתהוות הליך שמבחינת (למרות

והנברא הבורא בין עצום פער יש דבר של בסופו מהמידות), השכל התהוות

מתגלה המהווה המקור הוי' משם שבהתהוות לעיל האמור את ניישב איך

בגילוי הוא הנברא זו בדרך בהתהוות גם והרי המתהווים, בדברים ונרגש

המענה: בא כך על Êa‰בנבראים? ‰�ek‰משם שבהתהוות לעיל באמור ««»»»∆
בנבראים נרגש המהווה המקור Ì�È‡Lהוי' Ì‰a Lb¯pL ‡È‰ƒ∆ƒ¿»»∆∆≈»

,ÌÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓעצמאית מציאות בתור קיימים Ì˙e‡ÈˆÓואינם ÏÎÂ ¿ƒ¿«¿»¿»¿ƒ»
‡È‰בכוח,LÈÏ ÔÈ‡Ó Ì˙B‡ ‰Âe‰Ó È˜Ï‡‰ ¯B‡‰L ‰Êוהם ƒ∆∆»»¡…ƒ¿«∆»≈«ƒ¿≈

מכוחו ורק אך Ì¯B˜ÓÏקיימים ÌÈÏËa Ì‰ ‰Ê Lb¯‰ È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆¿≈∆≈¿≈ƒƒ¿»
בהם שקיימת זו היא אותם שמהווה בורא שיש וההכרה הידיעה התחושה,

מקורם כלפי להתבטל להם וגורמת מאד בהם ונרגשת ניכרת אכן והיא בגלוי

(Ì�È�Úמוחלטבביטול ÌÓˆÚ ÌÈ‡¯·pa Èel‚a ‡e‰L ‡Ï Ï·‡ .¬»…∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿»»
(Ì˙ÏÚÓeבצורה בהם נמצא המתהווה שהמקור הכוונה אין שני מצד אבל «¬»»

הוי' משם ממילא בדרך ההתהוות בין דמיון יש הזה (ומההיבט גלוייה

האור הוי' משם בהתלבשות וגם אלוקים משם התלבשות בדרך להתהוות

בנבראים). ניכר לא CB¯ÚŒÔÈ‡aהאלוקי Ì‰ ÌÈ‡¯·p‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ¿»ƒ≈¿≈¬
,dÈa‚Ïאותם המהווה האלוקי למקור והשוואה דמיון שום להם ‰¯Èואין ¿«≈¬≈

CiL ÔÈ‡ייתכן lb˙iL‰לא ≈«»∆ƒ¿«∆
Ìk¯Úa B�È‡L ¯B‡ Ì‰a»∆∆≈¿∆¿»
ÔÈ‡L C¯cŒÏÚÂ ,ÏÏk¿»¿«∆∆∆≈

CiLייתכן lÚÙaL‰לא «»∆ƒ¿À»
˙ÈÓLbהיד של תנועה כמו «¿ƒ

È�Áe¯‰ ÁÎc Èelb‰ ‰È‰Èƒ¿∆«ƒ¿…«»»ƒ
ÌLשבנפש Ï"pk)בסעיף ««»

[ÛÈÒB‰Ïe,ד לאמיתו). כי ¿ƒ
התגלות אי בין הדימיון דבר של

ההתגלות לאי בפעולה הכוח

ממילא) (בדרך המהווה המקור

ויש מוחלט אינו המתהווה בדבר

ביניהם ÏÚÙeלחלק ÁÎ·c, ƒ¿…«…«
‡e‰ B�È�Ú ÁkL ÔÂÈk≈»∆…«ƒ¿»

,ÏÚÙÏהתנועה כוח של מהותו ƒ¿…
את להניע הוא למשל, שבנפש,

C¯„aהאברים ‡È‰ B˙lÚÙe¿À»ƒ¿∆∆
,˙eLaÏ˙‰הכוח של ƒ¿«¿

עליה 'מקיף' (ואינו בפעולה

Ák‰Lמלמעלה) ‰Êa ,ÔÎÏ»≈»∆∆«…«
‰lÚt‰ ˙‡ ÏÚBtוברור ≈∆«¿À»

מהכוח כתוצאה באה שהפעולה

אותה ‰Ákלפעול ‰lb˙Ó ,ƒ¿«∆«…«
‰lb˙Ó B�È‡L ˜¯Â)¿«∆≈ƒ¿«∆

dÓˆÚ ‰lÚtaגשמית שהיא «¿À»«¿»
בה). ניכר לא הרוחני ee‰˙‰a˙והכוח ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהעולם של «∆≈≈«ƒ¿«

‰È‡והנבראים 'ÈÂ‰ ÌMnL ˙ee‰˙‰‰L ÔÂÈk ,'ÈÂ‰ ÌMnL∆ƒ≈¬»»≈»∆«ƒ¿«∆ƒ≈¬»»ƒ
˙ee‰˙‰‰ ÔÈ�ÚÓ ‡ÏÙÓ ‡e‰L ‰¯BÓ ‰fL ,‡ÏÈnÓ C¯„a47, ¿∆∆ƒ≈»∆∆∆∆À¿»≈ƒ¿««ƒ¿«

בוודאי הכוח, של ומהותו עניינו היא שהפעולה ופועל לכוח ובניגוד

גבול בלי אלוקי אור שהוא הוי' שם של עניינו לא היא והבריאה שההתהוות

ממנו ורחוק 'מופלא' הוא מוגבלים גשמיים נבראים של ההתהוות עניין וכל

ומהותו עניינו זהו ‰˙‰ee˙ולא È„ÈŒÏÚ Ìb ‰lb˙Ó B�È‡ È¯‰¬≈≈ƒ¿«∆««¿≈ƒ¿«
˙ee‰˙‰‰ ÔÈ�ÚÓ ‡ÏÙÓ ‡e‰L ÔÂÈk ,ÌÈ‡¯·p‰בחסידות כמבואר «ƒ¿»ƒ≈»∆À¿»≈ƒ¿««ƒ¿«

לא ה' "אני (ככתוב הוי' בשם שינוי שום גורמת לא העולמות התהוות שלכן

מכל ומרומם מופלא נשאר כשלעצמו הוא ההתהוות, אחרי גם כי שניתי"),

בדרך היא הוי' משם שההתהוות משום היא לכך הסיבות ואחת הבריאה, עניין

בדבר]. והתעסקות התלבשות מבלי ÏeÏÚÂממילא, ‰ÏÈÚc ÏLn‰ ÔÎÏÂ¿»≈«»»¿ƒ»¿»
ממילא בדרך להתהוות ÔeÎÓכדוגמא B�È‡לגמריÏLÓp‰Ïהתהוות היינו ≈¿À»¿«ƒ¿»

הדברים, שני בין מהותי הבדל יש אלא הוי' ÏeÏÚÂ,משם ‰ÏÈÚa Èkƒ¿ƒ»¿»
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oey`xd on oexg`d dfd ziad ceak didi lecb

הּכח. מּצד ּגם אּלא להּכח) ּבאיןֿערֹו (ׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֻהּפעּלה
ׁשאינֹו חדׁש ּדבר ׁשעֹוׂשה הּוא הּכח ׁשּפעּלת ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּדכיון
המׁשכה היא לפעל הּכח המׁשכת לכן (ּכּנ"ל), ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹּבערּכֹו
היא מקֹורֹו ּבער ׁשאינֹו חדׁש ּדבר ּפעּלת [ּכי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻנעלמת
הּמקֹור, ּגּלּוי ׁשּנפסק ּדלאחרי הּמקֹור. התעּלמּות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָעלֿידי
ולכן ּבערּכֹו], ׁשאינֹו ּדבר ׁשּיהיה ׁשּי ּדוקא ,44אז ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

הּכח]. ּבּה נרּגׁש ׁשּלא ּבאפן היא מהּכח הּבאה ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻהּפעּלה

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂאלקים ׁשּמּׁשם ּדההתהּוּות למעלה, הּוא ¿«∆∆∆ְְְְֱִִִֵֶַַַָֹ
ּבאפן היא התלּבׁשּות, ּבדר ְְְְִִִֶֶֶֶַֹׁשהיא
הּנבראים ולכן ּבּנבראים, נרּגׁש אינֹו הּמהּוה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהּכח
ׁשּלהם והּבּטּול מציאּות, הם אלקים מּׁשם ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשּנתהּוּו

ׁשהיא45הּוא הוי' ׁשּמּׁשם וההתהּוּות הּיׁש. ּבּטּול ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָרק
ולכן ּבּנבראים, ּבגּלּוי ׁשהּוא ּבאפן היא מּמילא, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבדר

הּוא הוי' מּׁשם ׁשּנתהּוּו הּנבראים ּבּטּול45ּבּטּול ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ
ְִִּבמציאּות.

ׁשניp‰Â‰ה) חסידּות ּבדרּוׁשי ּדכׁשמביאים ידּוע ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָ
אין ּכי הּוא, ענין, לאיזה יֹותר) (אֹו ְְְִִִֵֵֵֶָָמׁשלים

להּנמׁשל מכּון mihxRdהּמׁשל lkAׁשני מביאים ולכן , ְְְִַַָָָָֻ§¨©§¨¦ְְְִִֵֵָ
מבאר מהם אחד ׁשּכל (ויֹותר), ּפרטים`dfiמׁשלים ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ¥¤ְִָ

ׁשּמביא ּדהּטעם ּבעניננּו, הּוא וכן ׁשנימהּנמׁשל. ים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
הּמתהּוה מּמילא, ׁשּבדר ׁשּבהתהּוּות זה על ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמׁשלים
והּמׁשל ועלּול ּדעילה הּמׁשל להמהּוה, ּבקרּוב ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָהּוא
ׁשּבדר ּבהתהּוּות ּגם ּבּנמׁשל, ּכי הּוא, ּומאֹור, ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָּדאֹור
להּמקֹור ּבער ׁשאינֹו חדׁש ּדבר מתהּוה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּמילא,
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פנ"ג ח"א תער"ב המשך ראה – הכח נרגש אין כלי) בעשיית או בציור (משא"כ זו ובפעולה וכיו"ב. כזריקה גשמית, פעולה נבדל,

ועוד. .130 ע' תש"ז סה"מ צו). 44.42)(ע' שבהערה עת"ר וש"נ.45)סה"מ רפו. ס"ע לקמן ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ák‰ „vÓ Ìb ‡l‡ (Ák‰Ï CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡È‰L) ‰lÚt‰,כלומר «¿À»∆ƒ¿≈¬¿«…«∆»«ƒ««…«
והפער המרחק בגלל בפעולה בגלוי ונרגש ניכר לא שהכוח לעיל נתבאר

והפעולה רוחני הוא שהכוח במהותם הגדול מההבדל הנובע ביניהם העצום

של ומהותה אופייה בגלל בפעולה ניכר לא הכוח כן ואם גשמית, היא

כי להוסיף יש אך הפעולה,

ונרגש ניכר לא הכוח בעצם

ומהותו אופיו בגלל גם בפעולה

הכוח. lÚtL˙של ÔÂÈÎc¿≈»∆¿À«
¯·c ‰NBÚL ‡e‰ Ák‰«…«∆∆»»
Bk¯Úa B�È‡L L„Á»»∆≈¿∆¿

Ï"pk)שהחידוש כך כדי ועד ««
מאין), יש להתהוות דומה הזה

˙ÎLÓ‰ ÔÎÏוהתגלותÁk‰ »≈«¿»««…«
ÏÚÙÏלידי ביטוילבוא ƒ¿…

פעולה È‰ƒ‡באמצעות
˙ÓÏÚ� ‰ÎLÓ‰היינו «¿»»∆¿∆∆

שבהחלט כזו והתגלות המשכה

שיש והעובדה ביטוי לידי באה

שיש הוכחה בהחלט היא פעולה

המשכה זו אבל פועל כוח

ניכר לא שהכוח כך נעלמת

בפעולה lÚt˙ונרגש Èk]ƒ¿À«
C¯Úa B�È‡L L„Á ¯·c»»»»∆≈¿∆∆

B¯B˜Óבין הערך ריחוק כמו ¿
מכך הנובע והפעולה הכוח

היא והפעולה רוחני הוא שהכוח

È„ÈŒÏÚגשמית ‡È‰ƒ«¿≈
.¯B˜n‰ ˙eÓlÚ˙‰ƒ¿«¿«»
Èelb ˜ÒÙpL È¯Á‡Ïcƒ¿«¬≈∆ƒ¿»ƒ

¯B˜n‰לא הוא ואילך ומכאן «»
ונרגש, CiLניכר ‡˜Âc Ê‡»«¿»«»

B�È‡L ¯·c ‰È‰iL∆ƒ¿∆»»∆≈
Bk¯Úaנרגש המקור עוד וכל ¿∆¿

של לקיומם מקום אין בגלוי

מהרוחניות ("יש") הגשמיות בהתהוות וכמו שיעור, לאין ממנו רחוקים דברים

הרוחניות], של והעלם צמצום ידי על רק להיות שיכולה ,ÔÎÏÂ44("אין") ¿»≈
Ák‰ da Lb¯� ‡lL ÔÙ‡a ‡È‰ Ák‰Ó ‰‡a‰ ‰lÚt‰וכאשר «¿À»«»»≈«…«ƒ¿…∆∆…ƒ¿»»«…«

את בכך ומרגישים רואים לא למשל, הגשמית, ידו את מניע כוחהאדם

שבנפש]. הרוחני התנועה

‡È‰L ÌÈ˜Ï‡ ÌMnL ˙ee‰˙‰‰c ,‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿«¿»¿«ƒ¿«∆ƒ≈¡…ƒ∆ƒ
,˙eLaÏ˙‰ C¯„a,כביכול 'התעסקות', ידי על ÔÙ‡aונעשית ‡È‰ ¿∆∆ƒ¿«¿ƒ¿…∆

,ÌÈ‡¯·pa Lb¯� B�È‡ ‰e‰n‰ Ák‰Lובורא המהווה האלוקי והכוח ∆«…««¿«∆≈ƒ¿»«ƒ¿»ƒ

מציאות שהם לחשוב טועים שהנבראים כך כדי עד בהם ניכר לא הנבראים את

e‡ÈˆÓ˙,עצמאית Ì‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ee‰˙pL ÌÈ‡¯·p‰ ÔÎÏÂ¿»≈«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ≈¡…ƒ≈¿ƒ
Ì‰lL Ïeha‰Âלאלוקות‡e‰45Li‰ Ïeha רואה¯˜ שהנברא היינו ¿«ƒ∆»∆«ƒ«≈

הבורא. כלפי (מסויים) ביטול בו יש זאת שבכל רק כמציאות, עצמו

'ÈÂ‰ ÌMnL ˙ee‰˙‰‰Â¿«ƒ¿«∆ƒ≈¬»»
,‡ÏÈnÓ C¯„a ‡È‰L∆ƒ¿∆∆ƒ≈»

בהרחבה לעיל È‰ƒ‡כמבואר
‡e‰L ÔÙ‡aהמהווה המקור ¿…∆∆

ÔÎÏÂ ,ÌÈ‡¯·pa Èel‚a¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿»≈
ee‰˙pL ÌÈ‡¯·p‰ Ïehaƒ«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«

‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌMÓ45Ïeha ƒ≈¬»»ƒ
˙e‡ÈˆÓaלבורא בטלים והם ƒ¿ƒ

כך כדי עד ומוחלט מלא בביטול

אין והרגשתם בהכרתם שגם

עצמאית מציאות שום להם

משלהם.

Úe„È ‰p‰Â (‰¿ƒ≈»«
ÌÈ‡È·ÓLÎcמביאים כאשר ƒ¿∆¿ƒƒ

ÈLe¯„aבמאמרי˙e„ÈÒÁ ƒ¿≈¬ƒ
(¯˙BÈ B‡) ÌÈÏLÓ È�L¿≈¿»ƒ≈

,ÔÈ�Ú ‰ÊÈ‡Ïלכך הטעם ¿≈∆ƒ¿»
אחד ממשל יותר שמביאים

Èk ,‡e‰למעשהÔÈ‡ ƒ≈
ÔeÎÓ ÏLn‰מותאם «»»¿À»

,ÌÈË¯t‰ ÏÎa ÏLÓp‰Ï¿«ƒ¿»¿»«¿»ƒ
È�L ÌÈ‡È·Ó ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒƒ¿≈
ÏkL ,(¯˙BÈÂ) ÌÈÏLÓ¿»ƒ¿≈∆»
‰ÊÈ‡ ¯‡·Ó Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆¿»≈≈∆

ÏLÓp‰Ó ÌÈË¯tובצירוף ¿»ƒ≈«ƒ¿»
מתקבלים יחד משלים כמה

להבנת הדרושים ההסברים

e��È�Úa,הנמשל. ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿»≈
ÌÚh‰cלכך הסיבה ¿«««

ÌÈÏLÓ È�L ÌÈ‡È·nL∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ
·e¯˜a ‡e‰ ‰e‰˙n‰ ,‡ÏÈnÓ C¯„aL ˙ee‰˙‰aL ‰Ê ÏÚ«∆∆¿ƒ¿«∆¿∆∆ƒ≈»«ƒ¿«∆¿≈

ÏeÏÚÂ ‰ÏÈÚc ÏLn‰ ,‰e‰Ó‰Ïותוצאה ומידות)סיבה בשכל (כמו ¿«¿«∆«»»¿ƒ»¿»
¯B‡Óe ¯B‡c ÏLn‰Âוהשמש השמש וזיו אור (כמו האור ומקור האור ¿«»»¿»

e‰˙Ó‰עצמה, ,‡ÏÈnÓ C¯„aL ˙ee‰˙‰a Ìb ,ÏLÓpa Èk ,‡e‰ƒ«ƒ¿»««ƒ¿«∆¿∆∆ƒ≈»ƒ¿«∆
.‰e‰n‰ ¯B˜n‰Ï C¯Úa B�È‡L L„Á ¯·cלעיל נתבאר כלומר, »»»»∆≈¿∆∆¿«»«¿«∆

שבהתהוות כך ממילא, בדרך להתהוות התלבשות בדרך התהוות בין שההבדל

יחס ביניהם יש (כי המתהווה בנברא ונרגש ניכר המהווה המקור ממילא בדרך

בנברא ונרגש ניכר לא המהווה המקור התלבשות בדרך בהתהוות ואילו קרוב)
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יג a"kyz'd ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,irqnÎzehn zyxt zay

הוי' ׁשּמּׁשם ּבהתהּוּות ׁשּגם מּזה ּגם וכּמּובן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּמהּוה.
צּוה הּוא ּכי עלE`xapeּכתיב מֹורה ּבריאה ּדלׁשֹון , ְִִִָ§¦§¨ְְִִֶַָ
מאין יׁש וזה46התהּוּות .ּבאיןֿערֹו הּוא מאין ּדיׁש , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַ

ּבגּלּוי ׁשהּוא ּבאפן היא הוי' ׁשּמּׁשם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשההתהּוּות
היא ּבזה הּכּונה ד), סעיף (ּכּנ"ל מּמּנּו ׁשּנתהּוּו ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָּבּנבראים
מציאּותם וכל לעצמם, מציאּות ׁשאינם ּבהם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּנרּגׁש
ּדעלֿידי ליׁש, מאין אֹותם מהּוה האלקי ׁשהאֹור זה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהיא
ּבגּלּוי ׁשהּוא לא אבל למקֹורם. ּבטלים הם זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹהרּגׁש
הם ׁשהּנבראים ּדכיון ּומעלתם). (ענינם עצמם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבּנבראים
אֹור ּבהם ׁשּיתּגּלה ׁשּי אין הרי לגּביּה, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבאיןֿערֹוך
ׁשּבפעּלה ׁשּי ׁשאין ועלּֿדר ּכלל, ּבערּכם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשאינֹו
[ּולהֹוסיף, ׁשם). (ּכּנ"ל הרּוחני ּדכח הּגּלּוי יהיה ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹּגׁשמית
היא ּופעּלתֹו לפעל, הּוא ענינֹו ׁשּכח ּכיון ּופעל, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹֹֻּדבכח

ׁשהּכח ּבזה לכן, התלּבׁשּות, ּבדרlrFR,הּפעּלה את ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹ¥ְֶַָֻ
עצמּה). ּבּפעּלה מתּגּלה ׁשאינֹו (ורק הּכח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻמתּגּלה
ׁשההתהּוּות ּכיון הוי', ׁשּמּׁשם ּבהתהּוּות ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
מפלא ׁשהּוא מֹורה ׁשּזה מּמילא, ּבדר היא הוי' ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשּמּׁשם

ההתהּוּות עלֿידי47מענין ּגם מתּגּלה אינֹו הרי ,zEEdzd ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ¦§©
ולכן ההתהּוּות]. מענין מפלא ׁשהּוא ּכיון ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּנבראים,

להּנמ מכּון אינֹו ועלּול ּדעילה ּבעילההּמׁשל ּכי ׁשל, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֻ
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בראשית.46) ר"פ ובכ"מ.47)רמב"ן רע"א. קצד, ח"א קונטרסים סה"מ
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מכך נובע – ופעולה) בכוח כמו – הערך ריחוק ביניהם יש (כי המתהווה

בדרך (טבעישבהתהוות מאליו מובן באופן מהמהווה בא המתהווה ממילא

(כמו חידוש יש התלבשות בדרך בהתהוות ואילו מידות) יתהוו שמשכל

לא והנמשל המשל זה בעניין דבר של לאמיתו ואולם מ"אין") "יש" בהתהוות

במשל כי לחלוטין תואמים

אכן ממילא שבדרך בהתהוות

בנמשל אבל מוחלט חידוש אין

ונבראים עולם של התהוות גם

ממילא בדרך מאלוקות גשמיים

בינו שהיחס חדש דבר מתהווה

'באין הוא אותו המהווה למקור

ערוך'

ÌbL ‰fÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ∆∆«
'ÈÂ‰ ÌMnL ˙ee‰˙‰a«ƒ¿«∆ƒ≈¬»»
‰eˆ ‡e‰ Èk ·È˙k¿ƒƒƒ»

,e‡¯·�Âלביטוי זהה (ביטוי ¿ƒ¿»
אלוקים משם בהתהוות האמור

אלוקים") ברא "בראשית

‰‡È¯a ÔBLÏcמשמעו ƒ¿¿ƒ»
חדש דבר של ובריאה התהוות

זה ביטוי ולכן קיים היה שלא

LÈ ˙ee‰˙‰ ÏÚ ‰¯BÓדבר ∆«ƒ¿«≈
ÔÈ‡Ó46מלאֿדברLÈc , ≈«ƒִֹ¿≈

CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰ ÔÈ‡Ó≈«ƒ¿≈¬
הוא לאין" ה"יש" בין היחס והרי

עצום וריחוק פער של ÊÂ‰יחס .¿∆
'ÈÂ‰ ÌMnL ˙ee‰˙‰‰L∆«ƒ¿«∆ƒ≈¬»»
Èel‚a ‡e‰L ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆¿ƒ
epnÓ ee‰˙pL ÌÈ‡¯·pa«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆

Ï"pk)ד ממילא)סעיף שבדרך בהתהוות גם אם השאלה: נשאלת וכאן ««
כמו קרוב, דבר של להתהוות דומה היא ההתהוות הליך שמבחינת (למרות

והנברא הבורא בין עצום פער יש דבר של בסופו מהמידות), השכל התהוות

מתגלה המהווה המקור הוי' משם שבהתהוות לעיל האמור את ניישב איך

בגילוי הוא הנברא זו בדרך בהתהוות גם והרי המתהווים, בדברים ונרגש

המענה: בא כך על Êa‰בנבראים? ‰�ek‰משם שבהתהוות לעיל באמור ««»»»∆
בנבראים נרגש המהווה המקור Ì�È‡Lהוי' Ì‰a Lb¯pL ‡È‰ƒ∆ƒ¿»»∆∆≈»

,ÌÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓעצמאית מציאות בתור קיימים Ì˙e‡ÈˆÓואינם ÏÎÂ ¿ƒ¿«¿»¿»¿ƒ»
‡È‰בכוח,LÈÏ ÔÈ‡Ó Ì˙B‡ ‰Âe‰Ó È˜Ï‡‰ ¯B‡‰L ‰Êוהם ƒ∆∆»»¡…ƒ¿«∆»≈«ƒ¿≈

מכוחו ורק אך Ì¯B˜ÓÏקיימים ÌÈÏËa Ì‰ ‰Ê Lb¯‰ È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆¿≈∆≈¿≈ƒƒ¿»
בהם שקיימת זו היא אותם שמהווה בורא שיש וההכרה הידיעה התחושה,

מקורם כלפי להתבטל להם וגורמת מאד בהם ונרגשת ניכרת אכן והיא בגלוי

(Ì�È�Úמוחלטבביטול ÌÓˆÚ ÌÈ‡¯·pa Èel‚a ‡e‰L ‡Ï Ï·‡ .¬»…∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿»»
(Ì˙ÏÚÓeבצורה בהם נמצא המתהווה שהמקור הכוונה אין שני מצד אבל «¬»»

הוי' משם ממילא בדרך ההתהוות בין דמיון יש הזה (ומההיבט גלוייה

האור הוי' משם בהתלבשות וגם אלוקים משם התלבשות בדרך להתהוות

בנבראים). ניכר לא CB¯ÚŒÔÈ‡aהאלוקי Ì‰ ÌÈ‡¯·p‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ¿»ƒ≈¿≈¬
,dÈa‚Ïאותם המהווה האלוקי למקור והשוואה דמיון שום להם ‰¯Èואין ¿«≈¬≈

CiL ÔÈ‡ייתכן lb˙iL‰לא ≈«»∆ƒ¿«∆
Ìk¯Úa B�È‡L ¯B‡ Ì‰a»∆∆≈¿∆¿»
ÔÈ‡L C¯cŒÏÚÂ ,ÏÏk¿»¿«∆∆∆≈

CiLייתכן lÚÙaL‰לא «»∆ƒ¿À»
˙ÈÓLbהיד של תנועה כמו «¿ƒ

È�Áe¯‰ ÁÎc Èelb‰ ‰È‰Èƒ¿∆«ƒ¿…«»»ƒ
ÌLשבנפש Ï"pk)בסעיף ««»

[ÛÈÒB‰Ïe,ד לאמיתו). כי ¿ƒ
התגלות אי בין הדימיון דבר של

ההתגלות לאי בפעולה הכוח

ממילא) (בדרך המהווה המקור

ויש מוחלט אינו המתהווה בדבר

ביניהם ÏÚÙeלחלק ÁÎ·c, ƒ¿…«…«
‡e‰ B�È�Ú ÁkL ÔÂÈk≈»∆…«ƒ¿»

,ÏÚÙÏהתנועה כוח של מהותו ƒ¿…
את להניע הוא למשל, שבנפש,

C¯„aהאברים ‡È‰ B˙lÚÙe¿À»ƒ¿∆∆
,˙eLaÏ˙‰הכוח של ƒ¿«¿

עליה 'מקיף' (ואינו בפעולה

Ák‰Lמלמעלה) ‰Êa ,ÔÎÏ»≈»∆∆«…«
‰lÚt‰ ˙‡ ÏÚBtוברור ≈∆«¿À»

מהכוח כתוצאה באה שהפעולה

אותה ‰Ákלפעול ‰lb˙Ó ,ƒ¿«∆«…«
‰lb˙Ó B�È‡L ˜¯Â)¿«∆≈ƒ¿«∆

dÓˆÚ ‰lÚtaגשמית שהיא «¿À»«¿»
בה). ניכר לא הרוחני ee‰˙‰a˙והכוח ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהעולם של «∆≈≈«ƒ¿«

‰È‡והנבראים 'ÈÂ‰ ÌMnL ˙ee‰˙‰‰L ÔÂÈk ,'ÈÂ‰ ÌMnL∆ƒ≈¬»»≈»∆«ƒ¿«∆ƒ≈¬»»ƒ
˙ee‰˙‰‰ ÔÈ�ÚÓ ‡ÏÙÓ ‡e‰L ‰¯BÓ ‰fL ,‡ÏÈnÓ C¯„a47, ¿∆∆ƒ≈»∆∆∆∆À¿»≈ƒ¿««ƒ¿«

בוודאי הכוח, של ומהותו עניינו היא שהפעולה ופועל לכוח ובניגוד

גבול בלי אלוקי אור שהוא הוי' שם של עניינו לא היא והבריאה שההתהוות

ממנו ורחוק 'מופלא' הוא מוגבלים גשמיים נבראים של ההתהוות עניין וכל

ומהותו עניינו זהו ‰˙‰ee˙ולא È„ÈŒÏÚ Ìb ‰lb˙Ó B�È‡ È¯‰¬≈≈ƒ¿«∆««¿≈ƒ¿«
˙ee‰˙‰‰ ÔÈ�ÚÓ ‡ÏÙÓ ‡e‰L ÔÂÈk ,ÌÈ‡¯·p‰בחסידות כמבואר «ƒ¿»ƒ≈»∆À¿»≈ƒ¿««ƒ¿«

לא ה' "אני (ככתוב הוי' בשם שינוי שום גורמת לא העולמות התהוות שלכן

מכל ומרומם מופלא נשאר כשלעצמו הוא ההתהוות, אחרי גם כי שניתי"),

בדרך היא הוי' משם שההתהוות משום היא לכך הסיבות ואחת הבריאה, עניין

בדבר]. והתעסקות התלבשות מבלי ÏeÏÚÂממילא, ‰ÏÈÚc ÏLn‰ ÔÎÏÂ¿»≈«»»¿ƒ»¿»
ממילא בדרך להתהוות ÔeÎÓכדוגמא B�È‡לגמריÏLÓp‰Ïהתהוות היינו ≈¿À»¿«ƒ¿»

הדברים, שני בין מהותי הבדל יש אלא הוי' ÏeÏÚÂ,משם ‰ÏÈÚa Èkƒ¿ƒ»¿»
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a"kyz'dיד ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,irqnÎzehn zyxt zay

הּמׁשל עלֿידי הּוא למקֹורֹו, ּבקרּוב הּוא ּדבר ְְְְִִֵֵַַָָָָמציאּות
ּגּלּוי ולא מציאּות הּוא ׁשהעלּול ּדהגם ועלּול. ְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹּדעילה

לעילה. ּבקרּוב הּוא מּכלֿמקֹום ְִִִֵָָָָָָהעּלה,

LÈÂמּובא ועלּול ּדעילה ׁשהּמׁשל זה על ּדהּטעם לֹומר, ¿≈ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָ
iptlהחּדּוׁש עּקר ּכי הּוא, ּומאֹור, ּדאֹור הּמׁשל ¦§¥ְִִִַַַָָָ

להוי', ּבטלים הם הוי' מּׁשם ׁשּמתהּוים ׁשהּנבראים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבזה
מּכלֿמקֹום ּדבר), (מציאּות נבראים ׁשהם ׁשהגם ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָהּוא,
ּדוקא מּובן זה וענין הוי', ּדׁשם האֹור ּבגּלּוי, ּבהם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָנרּגׁש
ׁשּגּלּוי לבאר ׁשּבכדי אּלא ועלּול. ּדעילה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמהּמׁשל
מֹוסיפים להּמקֹור, ׁשּבאיןֿערֹו ּבדבר ּגם יׁשנֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהּמקֹור

ּומאֹור. ּדאֹור ְַָָָהּמׁשל

ּוזמן52ידּועp‰Â‰ו) ּדמקֹום ּבגדר מגּדר ׁשהעֹולם ּדזה ¿ƒ≈ְְְְְֶֶֶֶַַָָָָָֻ
אלקים, ׁשם עלֿידי היא ׁשהתהּוּותֹו לפי ְְְֱִִִִֵֵֶַַֹהּוא
ּכאחד ויהיה הוה (היה הוי' מּׁשם מתהּוה היה )53ּובאם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

הּמקּדׁש ׁשּבבית וזהּו ּוזמן. ּדמקֹום ּבגדר מגּדר היה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻלא
ּכי הּזה, ּבּמקֹום הוי' יׁש אכן הּמקּדׁש54ּכתיב ּבבית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

מן אינֹו הארֹון מקֹום מקֹום, מּגדר למעלה היה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָהּמקֹום
הּגּלּוי55הּמּדה היה הּמקּדׁש ּבבית ׁשהאיר ׁשהּגּלּוי אּלא . ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
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משם52) הוא והזמן המקום ששורש ושם א). (פב, פ"ז תרס"`c'שעהיוה"א והמשך קפ ס"ע תרס"ה (מסה"מ בפנים ומ"ש ע'. ו

לומר יש אלקים, שם מצד שהוא מדברyxeycרכח) שם ותרס"ו תרס"ה ובסה"מ שם. כבשעהיוה"א אד' משם הוא והמקום הזמן

אלקים שם מצד שזהו ומקום, מזמן שלמעלה הוי' שם גילוי מאיר לא ומקום שבהזמן בזה אלא) עצמם, והמקום הזמן בשורש (לא

אחד. ענין הם ואד' אלקים שבכללות ולהעיר הוי'*. שם על ומסתיר סע"ב).53)שמעלים (רנז, פינחס פ' מרע"מ שם, שעהיוה"א

.36 שבהערה אתר54)פרדס דין לית שלכן במקדש, שהי' הוי' דשם הגילוי על שהראי' קפב) (ע' 30 שבהערה תרס"ה בסה"מ

סה"מ גם (וראה המדה מן שאינו הארון ממקום היא שהראי' ואילך, קב ס"ע תרמ"ג ובסה"מ בביהמ"ק. שהיו מהניסים הוא הדיוט,

פו). ע' תרפ"ז קפו. ע' וש"נ.55)תר"פ א. כא, יומא

מתבטל המקום הי' עצמו דהוי' הגילוי מצד כי – המדה מן שאינו ארון במקום גם הוא זה וענין .לגמרי*)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

לו אין בשמש שהוא כפי אבל ביותר ונרגשת ניכרת מציאות השמש לאור יש

במקורו). לחלוטין בטל והוא משלו מציאות ÌbLשום ¯‡·Ï È„Î·eƒ¿≈¿»≈∆«
¯·c ˙e‡ÈˆÓ'נברא'ÏLn‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,B¯B˜ÓÏ ·e¯˜a ‡e‰ ¿ƒ»»¿≈ƒ¿«¿≈«»»

˙e‡ÈˆÓ ‡e‰ ÏeÏÚ‰L Ì‚‰c .ÏeÏÚÂ ‰ÏÈÚcלעצמה ÏÂ‡נפרדת ¿ƒ»¿»«¬«∆∆»¿ƒ¿…
והתפשטותÈelbרק התגלות ƒ
המקור‰lÚ‰של שהיא »ƒ»

אותו, ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהמהווה
‰ÏÈÚÏ ·e¯˜a ‡e‰¿≈»ƒ»
כיצד בהרחבה לעיל כמבואר

ביחס ביטוי לידי באים הדברים

ומידות. שכל שבין

,¯ÓBÏ LÈÂשגם ולהוסיף ¿≈«
המשלים שני באים שבו הסדר

ומדוייק מכוון הוא זה אחר בזה

ÏLn‰L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆«»»
‡·eÓ ÏeÏÚÂ ‰ÏÈÚc¿ƒ»¿»»
הרש"ב הרבי של (במאמר

דיבורֿהמתחיל נשמתוֿעדן,

תרס"ה בשם' קראתי 'ראה

של המעלה ביאור מיוסד שעליו

זה) במאמר המקדש ≈¿È�ÙÏƒבית
,¯B‡Óe ¯B‡c ÏLn‰«»»¿»
LecÁ‰ ¯wÚ Èk ,‡e‰ƒƒ««ƒ
ÌÈ‡¯·p‰L ‰Êa»∆∆«ƒ¿»ƒ
Ì‰ 'ÈÂ‰ ÌMÓ ÌÈe‰˙nL∆ƒ¿«ƒƒ≈¬»»≈
,‡e‰ ,'ÈÂ‰Ï ÌÈÏËa¿≈ƒ«¬»»
ÌÈ‡¯·� Ì‰L Ì‚‰L∆¬«∆≈ƒ¿»ƒ

,(¯·c ˙e‡ÈˆÓ)בלבד הוי' משם הייתה ההתהוות אילו שגם שנתבאר כמו ¿ƒ»»
מציאות בעלי נבראים היו אלוקים שם של ההסתר �¯Lbללא ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿»

ÏLn‰Ó ‡˜Âc Ô·eÓ ‰Ê ÔÈ�ÚÂ ,'ÈÂ‰ ÌLc ¯B‡‰ ,Èel‚a Ì‰a»∆¿ƒ»¿≈¬»»¿ƒ¿»∆»«¿»≈«»»
ÏeÏÚÂ ‰ÏÈÚcהמתהווה בעלול המהווה המקור בתור העילה התגלות שבו ¿ƒ»¿»
ביותר. lbLמודגשת ¯‡·Ï È„ÎaL ‡l‡Ìb B�LÈ ¯B˜n‰ Èe ∆»∆ƒ¿≈¿»≈∆ƒ«»∆¿«

,¯B˜n‰Ï CB¯ÚŒÔÈ‡aL ¯·„aעילה בדרך בהתהוות קיים שלא עניין ¿»»∆¿≈¬¿«»
העיקר, על נוסף דבר והוא B‡Óe¯ועלול ¯B‡c ÏLn‰ ÌÈÙÈÒBÓוכיוון ƒƒ«»»¿»

המשל לאחר שני, מופיע ומאור מאור המשל העיקרי, החידוש איננו זה שעניין

ראשון. שמופיע ועלול מעילה

המיוחדת מעלתו – פתח שבו המרכזי לעניין המאמר חוזר זו הקדמה ולאחר

הבריאה. חלקי שאר כל לעומת המקדש בית של

Úe„È ‰p‰Â (Â52‰Êc ¿ƒ≈»«¿∆
¯„‚a ¯c‚Ó ÌÏBÚ‰L∆»»À¿»¿∆∆

ÔÓÊe ÌB˜Ócשני שהם ¿»¿«
שבגללם העיקריים הגדרים

ומוגבל מוגדר ‰e‡העולם
ŒÏÚ ‡È‰ B˙ee‰˙‰L ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«ƒ«

,ÌÈ˜Ï‡ ÌL È„Èשמעלים ¿≈≈¡…ƒ
הבליֿ האלוקי האור על ומסתיר

הזמן מגדרי שלמעלה גבול

‰È‰והמקום Ì‡·eהעולם ¿ƒ»»
'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰e‰˙Óשנקרא) ƒ¿«∆ƒ≈¬»»

הוא כי זה ‰Â‰בשם ‰È‰»»…∆
„Á‡k ‰È‰ÈÂ53נתון ואינו ¿ƒ¿∆¿∆»

אינו גם וכך הזמן, מגבלות תחת

המקום) למגבלות …Ï‡נתון
‰È‰העולם¯„‚a ¯c‚Ó »»À¿»¿∆∆

.ÔÓÊe ÌB˜Óc¿»¿«
Lc˜n‰ ˙È·aL e‰ÊÂ¿∆∆¿≈«ƒ¿»
'ÈÂ‰ LÈ ÔÎ‡ ·È˙k¿ƒ»≈≈¬»»

Èk ,‰f‰ ÌB˜na54˙È·a «»«∆ƒ¿≈
‰È‰ ÌB˜n‰ Lc˜n‰«ƒ¿»«»»»
,ÌB˜Ó ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆∆»
מופלא חיבור בו שהיה כלומר

מצד אבל מסויים במקום קיים היה אחד שמצד מהמקום למעלה עם מקום של

המקום מגדרי למעלה היה עצמו המקום ÔÓשני B�È‡ ÔB¯‡‰ ÌB˜Ó¿»»≈ƒ
‰cn‰55מקום – מאבותינו בידינו מסורת זה "דבר בגמרא חכמינו כדברי «ƒ»

בית של החלל ממידת למעט תופס "אינו רש"י: ופירש המידה". מן אינו ארון

כשניתן רוח לכל אויר אמות עשר לו יש משה שעשה ארון דתניא כלום,

הקד [קודש הכפורת בית עלבאמצע עשרים אלא היה לא החלל כל והרי שים]

כשלעצמו עניינו שמצד היינו כלום", ממעט הארון מקום שאין נמצא עשרים...
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הּוא ׁשהעלּול הּוא להעילה ּדהעלּול הּקרּוב ְְְִֵֶֶֶַָָָָָועלּול,
KxrAעצמֹו ּבעלּול הּוא העּלה וגּלּוי [ּוכמֹו48העּלה, . §¤¤ְְְִִִֶַָָָָָ

נּכר עצמּה ׁשּבּמּדה ועלּול, עּלה ׁשהם ּומּדֹות ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׂשכל
לפי ּדבר לאיזה ּבאהבה ּדכׁשמתעֹורר ׁשהֹולידּה. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשכל
נרּגׁש הרי לֹו, טֹוב ׁשהּדבר ּבׂשכלֹו והּׂשיג ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהבין
ׁשּבֹו. הּטֹוב מּצד היא לּדבר ׁשאהבתֹו עצמּה ְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָּבאהבה

הּדבר ׁשל הּטּוב ּכאפן הּוא האהבה ּובכדי49ואפן .[ ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לּמקֹור ּבאיןֿערֹו הּוא ּכׁשהּמתהּוה ׁשּגם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָלבאר
עלֿידי הּוא למקֹורֹו, ּבקרּוב הּוא מּכלֿמקֹום ְְְְִִֵֵֶַַַָָהּמהּווה,
ּבלבד הארה הּוא ׁשהאֹור ּדהגם ּומאֹור. ּדאֹור ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָהּמׁשל
ּבאֹור, מתּגּלה הּמאֹור אין [ׁשּלכן לּמאֹור ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבאיןֿערֹו
ולא הּמאֹור מציאּות רק יֹודעים האֹור ְְְְִִֵֶַַַָָֹׁשעלֿידי

ּבֹו50מהּותֹו ׁשּנרּגׁש להּמאֹור, ּבקרּוב הּוא מּכלֿמקֹום, ,[ ְְְִִֵֶַַָָָָ
אליו. ּובטל ְֵֵָָמקֹורֹו

‡l‡ּבאֹור ּכי מסּפיק, אינֹו ּומאֹור ּדאֹור הּמׁשל ׁשּגם ∆»ְְְִִֵֶַַַָָָ
הּוא אליו ּובּטּולֹו להּמאֹור האֹור קרּוב ְִֵֵַָָָָּומאֹור,
ׁשהּוא הּוא ענינֹו וכל ּכלל, מציאּות אינֹו ׁשהאֹור ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹּבאפן
ׁשּמּׁשם ּבהתהּוּות ּגם ּבּנמׁשל, מהּֿׁשאיןּֿכן הּמאֹור. ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּגּלּוי

צּוה הּוא ּכי ּכתיב (לאE`xapeהוי' הּוא ּבריאה ּדענין , ְֲִִִָָָ§¦§¨ְְְִִַָֹ
וכּמּובן ּדבר. התהּוּות אּלא) הּמקֹור, וגּלּוי ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָהתּפּׁשטּות

ּבּתניא ׁשּכתּוב מּמה ההתהּוּות51ּגם היתה ּבאם ׁשּגם , ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָ
היּו אלקים, ּדׁשם הּצמצּום עלֿידי ׁשּלא הוי' ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹמּׁשם
ּבטלים היּו ׁשאז (אּלא ליׁש מאין הּנבראים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתהּוים
ׁשּגם לבאר ּובכדי ּבּׁשמׁש). הּׁשמׁש זיו ּכבּטּול ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבתכלית,
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שם48) הענין ובהמשך עילתו". התפשטות בו יש (כי) . . עילתו מעלת לידע אפשר עלול "מכל א רעז, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה

ומדות. משכל ובכ"מ.49)דוגמא .21 ע' אידיש סה"מ ובכ"מ.50)ראה .12 ע' ה'ש"ת מאמרי51)סה"מ וראה פ"ד. שעהיוה"א

ואילך. ב קלב, להצ"צ ספהמ"צ גם וראה שפ. ע' ח"א ויקרא האמצעי אדמו"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ותוצאה סיבה של באופן ממילא בדרך התהוות יש ÏeÏÚ‰cכאשר ·e¯w‰«≈¿∆»
‰ÏÈÚ‰Ï(לעיל (כמבואר ממילא בדרך היא ההתהוות ‰e‡שבגללו ¿»ƒ»

,‰lÚ‰ C¯Úa ‡e‰ ÏeÏÚ‰Lקרוב ויחס דימיון ביניהם Èel‚Âויש ∆∆»¿∆∆»ƒ»¿ƒ
‰lÚ‰הסיבהBÓˆÚ ÏeÏÚa ‡e‰48עצמה בתוצאה ניכר והמקור »ƒ»∆»«¿

שהכוח לעיל לאמור (בדומה

בפעולה). ÏÎNניכר BÓÎe]¿≈∆
,ÏeÏÚÂ ‰lÚ Ì‰L ˙BcÓeƒ∆≈ƒ»¿»
מהשכל המידות התהוות אופן כי

כי ותוצאה סיבה של בדרך הוא

את מחייבת שכלית התבוננות

היחס שבהם ממילא בדרך הרגש

לדבר המהווה המקור בין

כך בקירוב, הוא המתהווה

dÓˆÚ ‰cnaLהדבר ∆«ƒ»«¿»
‰ÏÎOהמתהווה ¯k�ƒ»«≈∆

d„ÈÏB‰Lהמקור הוא ∆ƒ»
≈¿BÚ˙ÓLÎcƒ¿∆ƒ¯¯המהווה.

ÈÙÏ ¯·c ‰ÊÈ‡Ï ‰·‰‡a¿«¬»¿≈∆»»¿ƒ
BÏÎNa ‚ÈO‰Â ÔÈ·‰L∆≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿

,BÏ ·BË ¯·c‰Lהוא כך כי ∆«»»
המידות של ההתעוררות הליך

מבין האדם כאשר שהוא מהשכל

מעלתו את רק לא וטובתוומשיג

כיצד אלא כשלעצמו הדבר של

וכך אישית לו ומועיל טוב הדבר

הדבר כלפי רגשות מפתח הוא

Lb¯� È¯‰וניכר‰·‰‡a ¬≈ƒ¿»»«¬»
¯·cÏ B˙·‰‡L dÓˆÚ«¿»∆«¬»«»»
.BaL ·Bh‰ „vÓ ‡È‰ƒƒ««∆
ÔÙ‡k ‡e‰ ‰·‰‡‰ ÔÙ‡Â¿…∆»«¬»¿…∆

¯·c‰ ÏL ·eh‰49ואם «∆«»»
רגש בשבילו, מאד טוב הדבר

ומתחזק מתגבר כלפיו האהבה

הזה ומההיבט קרוב הוא והמידות השכל בין שהיחס משום זה וכל בהתאם,

משם הנבראים להתהוות מתאים משל איננה ועלול עילה בדרך ההתהוות

B˜nÏ¯הוי']. CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰ ‰e‰˙n‰Lk ÌbL ¯‡·Ï È„Î·eƒ¿≈¿»≈∆«¿∆«ƒ¿«∆¿≈¬«»
,‰Âe‰n‰עצום וריחוק פער ביניהם e¯˜a·ויש ‡e‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ «¿«∆ƒ»»¿≈

¯B‡‰L Ì‚‰c .¯B‡Óe ¯B‡c ÏLn‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,B¯B˜ÓÏƒ¿«¿≈«»»¿»«¬«∆»
¯B‡nÏ CB¯ÚŒÔÈ‡aL „·Ïa ‰¯‡‰ ‡e‰'הוי שם בין שהיחס כשם ∆»»ƒ¿«∆¿≈¬«»

ערוך' 'אין של יחס הוא Óוהנבראים ¯B‡n‰ ÔÈ‡ ÔÎlL],¯B‡a ‰lb˙ ∆»≈≈«»ƒ¿«∆»
של מקורו בהם, ונרגש וניכר במידות מתגלה שהשכל ומידות לשכל בניגוד

בגלוי בו נמצא לא e‡ÈˆÓ˙האור ˜¯ ÌÈÚ„BÈ ¯B‡‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¿ƒ«¿ƒ
B˙e‰Ó ‡ÏÂ ¯B‡n‰50איננו אבל המאור של לקיומו הוכחה מהווה האור «»¿…«

הגדול הריחוק למרות הנה כשלעצמו], המאור של ועניינו מהותו מה מגלה

לאור המאור בין B‡n‰Ï¯,האורÌB˜ÓŒÏkÓ,הזה ·e¯˜a ‡e‰אלא ƒ»»¿≈¿«»
הדימיון בגלל קירוב זה שאין

זה במובן קירוב אלא במהות

ÏË·e B¯B˜Ó Ba Lb¯pL∆ƒ¿»¿»≈
.ÂÈÏ‡≈»

‡l‡במשל היתרון שלמרות ∆»
לוותר איֿאפשר ומאור, מאור

הוא וגם ועלול מעילה המשל על

אופן את לבאר כדי נחוץ

משם הנבראים של ההתהוות

כיוון ‰ÏLnהוי', ÌbL∆««»»
B�È‡ ¯B‡Óe ¯B‡c¿»≈

,˜ÈtÒÓהבדל יש ולמעשה «¿ƒ
האור שבין היחס בין גדול

הנבראים שבין ליחס והמאור

הוי' B‡Óe¯,ושם ¯B‡a Èkƒ¿»
¯B‡n‰Ï ¯B‡‰ ·e¯≈̃»¿«»
ÔÙ‡a ‡e‰ ÂÈÏ‡ BÏeh·eƒ≈»¿…∆

¯B‡‰Lעמוק בביטול בטל ∆»
ולכן e‡ÈˆÓ˙ומוחלט B�È‡≈¿ƒ

‡e‰ B�È�Ú ÏÎÂ ,ÏÏk¿»¿»ƒ¿»
Èelb ‡e‰Lהתגלות ∆ƒ

«»‰B‡n¯.שלוהתפשטות
Ìb ,ÏLÓpa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ¿»«
'ÈÂ‰ ÌMnL ˙ee‰˙‰a«ƒ¿«∆ƒ≈¬»»
‰eˆ ‡e‰ Èk ·È˙k¿ƒƒƒ»
‰‡È¯a ÔÈ�Úc ,e‡¯·�Â¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ»
˙eËMt˙‰ ‡Ï) ‡e‰…ƒ¿«¿

¯B˜n‰ Èel‚Âמבלי בלבד, ¿ƒ«»
נפרדת מציאות שתיווצר

c·¯מהמקור ˙ee‰˙‰ (‡l‡.מהמקור נפרד כדבר שנראית ומציאות ∆»ƒ¿«»»
‡È�za ·e˙kL ‰nÓ Ìb Ô·enÎÂ51,שם מצד בהתהוות שגם זה עניין ¿«»«ƒ«∆»««¿»

אותם המהווה מהמקור נפרדת מציאות של במובן 'בריאה' הם הנבראים הוי'

התניא שבספר והאמונה' היחוד ב'שער מהאמור גם Ì‡aמוכח ÌbL∆«¿ƒ
Â‰ ÌMÓ ˙ee‰˙‰‰ ‰˙È‰ÌLc ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ‡lL 'È »¿»«ƒ¿«ƒ≈¬»»∆…«¿≈«ƒ¿¿≈

Ê‡L ‡l‡) LÈÏ ÔÈ‡Ó ÌÈ‡¯·p‰ ÌÈe‰˙Ó eÈ‰ ,ÌÈ˜Ï‡ללא ¡…ƒ»ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿≈∆»∆»
אלוקים משם שבא וההסתר הנבראים‰eÈהכיסוי ÈÏÎ˙a˙,כל ÌÈÏËa »¿≈ƒ¿«¿ƒ
LÓMa LÓM‰ ÂÈÊ Ïeh·kממקורו ומתפשט יוצא הוא כאשר שאמנם ¿ƒƒ«∆∆«∆∆
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טו a"kyz'd ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,irqnÎzehn zyxt zay

הּמׁשל עלֿידי הּוא למקֹורֹו, ּבקרּוב הּוא ּדבר ְְְְִִֵֵַַָָָָמציאּות
ּגּלּוי ולא מציאּות הּוא ׁשהעלּול ּדהגם ועלּול. ְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹּדעילה

לעילה. ּבקרּוב הּוא מּכלֿמקֹום ְִִִֵָָָָָָהעּלה,

LÈÂמּובא ועלּול ּדעילה ׁשהּמׁשל זה על ּדהּטעם לֹומר, ¿≈ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָ
iptlהחּדּוׁש עּקר ּכי הּוא, ּומאֹור, ּדאֹור הּמׁשל ¦§¥ְִִִַַַָָָ

להוי', ּבטלים הם הוי' מּׁשם ׁשּמתהּוים ׁשהּנבראים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבזה
מּכלֿמקֹום ּדבר), (מציאּות נבראים ׁשהם ׁשהגם ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָהּוא,
ּדוקא מּובן זה וענין הוי', ּדׁשם האֹור ּבגּלּוי, ּבהם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָנרּגׁש
ׁשּגּלּוי לבאר ׁשּבכדי אּלא ועלּול. ּדעילה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמהּמׁשל
מֹוסיפים להּמקֹור, ׁשּבאיןֿערֹו ּבדבר ּגם יׁשנֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהּמקֹור

ּומאֹור. ּדאֹור ְַָָָהּמׁשל

ּוזמן52ידּועp‰Â‰ו) ּדמקֹום ּבגדר מגּדר ׁשהעֹולם ּדזה ¿ƒ≈ְְְְְֶֶֶֶַַָָָָָֻ
אלקים, ׁשם עלֿידי היא ׁשהתהּוּותֹו לפי ְְְֱִִִִֵֵֶַַֹהּוא
ּכאחד ויהיה הוה (היה הוי' מּׁשם מתהּוה היה )53ּובאם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

הּמקּדׁש ׁשּבבית וזהּו ּוזמן. ּדמקֹום ּבגדר מגּדר היה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻלא
ּכי הּזה, ּבּמקֹום הוי' יׁש אכן הּמקּדׁש54ּכתיב ּבבית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

מן אינֹו הארֹון מקֹום מקֹום, מּגדר למעלה היה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָהּמקֹום
הּגּלּוי55הּמּדה היה הּמקּדׁש ּבבית ׁשהאיר ׁשהּגּלּוי אּלא . ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
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משם52) הוא והזמן המקום ששורש ושם א). (פב, פ"ז תרס"`c'שעהיוה"א והמשך קפ ס"ע תרס"ה (מסה"מ בפנים ומ"ש ע'. ו

לומר יש אלקים, שם מצד שהוא מדברyxeycרכח) שם ותרס"ו תרס"ה ובסה"מ שם. כבשעהיוה"א אד' משם הוא והמקום הזמן

אלקים שם מצד שזהו ומקום, מזמן שלמעלה הוי' שם גילוי מאיר לא ומקום שבהזמן בזה אלא) עצמם, והמקום הזמן בשורש (לא

אחד. ענין הם ואד' אלקים שבכללות ולהעיר הוי'*. שם על ומסתיר סע"ב).53)שמעלים (רנז, פינחס פ' מרע"מ שם, שעהיוה"א

.36 שבהערה אתר54)פרדס דין לית שלכן במקדש, שהי' הוי' דשם הגילוי על שהראי' קפב) (ע' 30 שבהערה תרס"ה בסה"מ

סה"מ גם (וראה המדה מן שאינו הארון ממקום היא שהראי' ואילך, קב ס"ע תרמ"ג ובסה"מ בביהמ"ק. שהיו מהניסים הוא הדיוט,

פו). ע' תרפ"ז קפו. ע' וש"נ.55)תר"פ א. כא, יומא

מתבטל המקום הי' עצמו דהוי' הגילוי מצד כי – המדה מן שאינו ארון במקום גם הוא זה וענין .לגמרי*)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

לו אין בשמש שהוא כפי אבל ביותר ונרגשת ניכרת מציאות השמש לאור יש

במקורו). לחלוטין בטל והוא משלו מציאות ÌbLשום ¯‡·Ï È„Î·eƒ¿≈¿»≈∆«
¯·c ˙e‡ÈˆÓ'נברא'ÏLn‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,B¯B˜ÓÏ ·e¯˜a ‡e‰ ¿ƒ»»¿≈ƒ¿«¿≈«»»

˙e‡ÈˆÓ ‡e‰ ÏeÏÚ‰L Ì‚‰c .ÏeÏÚÂ ‰ÏÈÚcלעצמה ÏÂ‡נפרדת ¿ƒ»¿»«¬«∆∆»¿ƒ¿…
והתפשטותÈelbרק התגלות ƒ
המקור‰lÚ‰של שהיא »ƒ»

אותו, ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהמהווה
‰ÏÈÚÏ ·e¯˜a ‡e‰¿≈»ƒ»
כיצד בהרחבה לעיל כמבואר

ביחס ביטוי לידי באים הדברים

ומידות. שכל שבין

,¯ÓBÏ LÈÂשגם ולהוסיף ¿≈«
המשלים שני באים שבו הסדר

ומדוייק מכוון הוא זה אחר בזה

ÏLn‰L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆«»»
‡·eÓ ÏeÏÚÂ ‰ÏÈÚc¿ƒ»¿»»
הרש"ב הרבי של (במאמר

דיבורֿהמתחיל נשמתוֿעדן,

תרס"ה בשם' קראתי 'ראה

של המעלה ביאור מיוסד שעליו

זה) במאמר המקדש ≈¿È�ÙÏƒבית
,¯B‡Óe ¯B‡c ÏLn‰«»»¿»
LecÁ‰ ¯wÚ Èk ,‡e‰ƒƒ««ƒ
ÌÈ‡¯·p‰L ‰Êa»∆∆«ƒ¿»ƒ
Ì‰ 'ÈÂ‰ ÌMÓ ÌÈe‰˙nL∆ƒ¿«ƒƒ≈¬»»≈
,‡e‰ ,'ÈÂ‰Ï ÌÈÏËa¿≈ƒ«¬»»
ÌÈ‡¯·� Ì‰L Ì‚‰L∆¬«∆≈ƒ¿»ƒ

,(¯·c ˙e‡ÈˆÓ)בלבד הוי' משם הייתה ההתהוות אילו שגם שנתבאר כמו ¿ƒ»»
מציאות בעלי נבראים היו אלוקים שם של ההסתר �¯Lbללא ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿»

ÏLn‰Ó ‡˜Âc Ô·eÓ ‰Ê ÔÈ�ÚÂ ,'ÈÂ‰ ÌLc ¯B‡‰ ,Èel‚a Ì‰a»∆¿ƒ»¿≈¬»»¿ƒ¿»∆»«¿»≈«»»
ÏeÏÚÂ ‰ÏÈÚcהמתהווה בעלול המהווה המקור בתור העילה התגלות שבו ¿ƒ»¿»
ביותר. lbLמודגשת ¯‡·Ï È„ÎaL ‡l‡Ìb B�LÈ ¯B˜n‰ Èe ∆»∆ƒ¿≈¿»≈∆ƒ«»∆¿«

,¯B˜n‰Ï CB¯ÚŒÔÈ‡aL ¯·„aעילה בדרך בהתהוות קיים שלא עניין ¿»»∆¿≈¬¿«»
העיקר, על נוסף דבר והוא B‡Óe¯ועלול ¯B‡c ÏLn‰ ÌÈÙÈÒBÓוכיוון ƒƒ«»»¿»

המשל לאחר שני, מופיע ומאור מאור המשל העיקרי, החידוש איננו זה שעניין

ראשון. שמופיע ועלול מעילה

המיוחדת מעלתו – פתח שבו המרכזי לעניין המאמר חוזר זו הקדמה ולאחר

הבריאה. חלקי שאר כל לעומת המקדש בית של

Úe„È ‰p‰Â (Â52‰Êc ¿ƒ≈»«¿∆
¯„‚a ¯c‚Ó ÌÏBÚ‰L∆»»À¿»¿∆∆

ÔÓÊe ÌB˜Ócשני שהם ¿»¿«
שבגללם העיקריים הגדרים

ומוגבל מוגדר ‰e‡העולם
ŒÏÚ ‡È‰ B˙ee‰˙‰L ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«ƒ«

,ÌÈ˜Ï‡ ÌL È„Èשמעלים ¿≈≈¡…ƒ
הבליֿ האלוקי האור על ומסתיר

הזמן מגדרי שלמעלה גבול

‰È‰והמקום Ì‡·eהעולם ¿ƒ»»
'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰e‰˙Óשנקרא) ƒ¿«∆ƒ≈¬»»

הוא כי זה ‰Â‰בשם ‰È‰»»…∆
„Á‡k ‰È‰ÈÂ53נתון ואינו ¿ƒ¿∆¿∆»

אינו גם וכך הזמן, מגבלות תחת

המקום) למגבלות …Ï‡נתון
‰È‰העולם¯„‚a ¯c‚Ó »»À¿»¿∆∆

.ÔÓÊe ÌB˜Óc¿»¿«
Lc˜n‰ ˙È·aL e‰ÊÂ¿∆∆¿≈«ƒ¿»
'ÈÂ‰ LÈ ÔÎ‡ ·È˙k¿ƒ»≈≈¬»»

Èk ,‰f‰ ÌB˜na54˙È·a «»«∆ƒ¿≈
‰È‰ ÌB˜n‰ Lc˜n‰«ƒ¿»«»»»
,ÌB˜Ó ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆∆»
מופלא חיבור בו שהיה כלומר

מצד אבל מסויים במקום קיים היה אחד שמצד מהמקום למעלה עם מקום של

המקום מגדרי למעלה היה עצמו המקום ÔÓשני B�È‡ ÔB¯‡‰ ÌB˜Ó¿»»≈ƒ
‰cn‰55מקום – מאבותינו בידינו מסורת זה "דבר בגמרא חכמינו כדברי «ƒ»

בית של החלל ממידת למעט תופס "אינו רש"י: ופירש המידה". מן אינו ארון

כשניתן רוח לכל אויר אמות עשר לו יש משה שעשה ארון דתניא כלום,

הקד [קודש הכפורת בית עלבאמצע עשרים אלא היה לא החלל כל והרי שים]

כשלעצמו עניינו שמצד היינו כלום", ממעט הארון מקום שאין נמצא עשרים...
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a"kyz'dטז ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,irqnÎzehn zyxt zay

לזה זה סֹותרים אינם לכן אֹותם, מהּוה ׁשהוי' זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאּלא
ּכאחד. ְְֵֶָוהם

‰ÊŒÈtŒÏÚÂמקֹומֹות ּבכּמה ּדהמבאר לֹומר, צרי ¿«ƒ∆ְְְְִַַַָָָֹ
מּׁשם הּוא הּקדׁשים ּדקדׁש ְֳִִֵֶֶַַָָֹׁשהּמקֹום
מקֹום), מּגדר למעלה היה זה מקֹום ׁשּגם (אף ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלקים
על אּמה (עׂשרים הּקדׁשים ּדקדׁש הּמקֹום ּכי ְְֳִִִֶֶַַַַָָָֹהּוא,
היא אּמה ׁשּכל ּדהתחּלקּות, ּבאפן היה אּמה) ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹעׂשרים
אלקים. מּׁשם הּוא ּדמקֹום וההתחּלקּות אחר, ְְְְְֱִִִֵֵַַַָָֹּבמקֹום

י ענין הּוא הּמּדה מן אינֹו הארֹון ׁשּמקֹום הוי'וזהּו חּוד ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
היא58ואלקים הארֹון ּדמקֹום וההתחּלקּות ׁשההגּבלה , ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

מּצד הּוא הּמּדה מן אינֹו ׁשהיה וזה אלקים, [ׁשם] ְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמּצד
מּׁשם ׁשּנתהּוה ּבּמקֹום ּבגּלּוי ׁשהאיר הוי' ּדׁשם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּגּלּוי

ואלקים. הוי' יחּוד ֱֱֲִִִֶָָֹֹאלקים,

הּואCÈ¯ˆÂז) אלקים ׁשם ׁשּמּצד ּדזה להבין, ¿»ƒְְֱִִִֵֶֶַָֹ
ׁשהּזמן לפי הּוא ּוזמן ּדמקֹום ְְְְְְִִֶַַַַַָההתחּלקּות
מציאּות, הם אלקים מּׁשם ׁשּמתהּוים ּכמֹו ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָֹוהּמקֹום
ועתיד הוה ּובעבר ּדמקֹום, קצוֹות ּבׁשּׁשה נרּגׁש ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹּדכאׁשר

הּוא ׁשענינם ּכּלםzEwl`Wּדזמן, הם אֹותם, מהּווה ְְִִֶַָָ¤¡Ÿְֵֶַָָֻ
(מקֹום הארֹון ׁשּבמקֹום ׁשּי ואי ו), סעיף (ּכּנ"ל ְְְִֵֶֶַַַָָָָָּכאחד

ׁשהּוא ׁשּמֹורה ׁשםzE`ivnׁשּבהתחּלקּות, ּגּלּוי יהיה ( ְְְִֶֶֶֶַ§¦ְִִֵֶ
הּמּדה) מן (אינֹו ּבזה59הוי' הּבאּור ּונקּדת .60, ְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ

לגּבי רק הּוא אלקים ּדׁשם וההסּתר ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַֹׁשהּצמצּום
ולכן, ּכלל. מסּתיר אינֹו הוי' ׁשם לגּבי אבל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּנבראים,
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אינו58) הארון מקום בענין (לא מדבר ששם אלא קפה ע' תרס"ה בסה"מ וכ"ה בהוי'. אד' שילוב שהו"ע ק ע' תרמ"ג ובסה"מ

בביהמ"ק. שהיו בהניסים אלא) המדה, שנושא59)מן הנמנעות" "נמנע מצד הוא המדה מן אינו הארון דמקום מבואר, בכ"מ

שיש היינו (וכיו"ב), אד' על הוי' התגברות ממקום, למעלה לגבי מקום ביטול שהו"ע הקודמות שבהערות במקומות אבל הפכים.

השני על מתגבר אחד (ואין בתוקף הם כששניהם גם הוא הנמנעות" "נמנע שמצד ההפכים חיבור כי בשכל, עכ"פ אחיזה גם לזה

אליו). בטל ובכ"מ.60)או ואילך. מח ע' תרנ"ז סה"מ בארוכה וראה ואילך. קפב ע' שם תרס"ה סה"מ ראה לקמן בהבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

המקום מימד Ì‰lLאת ˙e‡Èˆn‰ ‡Ï ‡e‰ 'נבראים') אמנם הם כי …«¿ƒ∆»∆
למקורם לחלוטין בטלים הוא‡l‡אבל עניינם e‰Ó‰כל 'ÈÂ‰L ‰Ê ∆»∆∆¬»»¿«∆

‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯˙BÒ Ì�È‡ ÔÎÏ ,Ì˙B‡לא מזרח לעתיד, סותר אינו הווה »»≈≈»¿ƒ∆»∆
הלאה וכן למערב Á‡k„.כולםÌ‰Âסותר ¿≈¿∆»

‰ÊŒÈtŒÏÚÂשגם המבואר לפי ¿«ƒ∆
משם שנתהוו ובנבראים בעולם

הזמן לגדרי מקום יש הוי'

ÓBÏ¯,והמקום CÈ¯»̂ƒ«
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Ó‰c¿«¿…»¿«»¿
ÌÈL„w‰ L„˜c ÌB˜n‰L∆«»¿…∆«√»ƒ
Û‡) ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‡e‰ƒ≈¡…ƒ«
‰È‰ ‰Ê ÌB˜Ó ÌbL∆«»∆»»
ÌB˜Ó ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆∆»
כיצד בגילוי בו שראו כאמור

המידה" מן אינו הארון "מקום

אבל התבטלו) המקום וגדרי

בקודש שיש העובדה עצם

עם מקום של גדר הקדשים

נובעת וכו' ורוחב אורך מידות

הדברים ולכאורה אלוקים, משם

שעצם לעיל לאמור סותרים

מכוח גם יתכן מקום המושג

אלא הוי', שם ידי על התהוות

מבואר אחר שבמקום לכך הטעם

כתוצאה הוא המקום שגדר

אלוקים משם ‰e‡,מההתהוות
L„˜c ÌB˜n‰ Èkƒ«»¿…∆

) ÌÈL„w‰גדרים לו שיש «√»ƒ
ÏÚבהיותו ‰n‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«»«

ÔÙ‡a ‰È‰ (‰n‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«»»»¿…∆
‰n‡ ÏkL ,˙e˜lÁ˙‰c¿ƒ¿«¿∆»«»

,¯Á‡ ÌB˜Óa ‡È‰היינו ƒ¿»«≈
מפורטת הגדרה עם מקום אלא ומופשט כללי כמושג במקום מדובר שלא

אמה כל של ומוגדרת ברורה ÌB˜Ócוחלוקה ˙e˜lÁ˙‰‰Âכל בצורה ¿«ƒ¿«¿¿»
ומפורטת ברורה ‡ÌÈ˜Ïכך ÌMÓ ‡e‰אכן הוי' משם שהתהוות בעוד ƒ≈¡…ƒ

אלאשייכ ומוגדרת מחולקת כך כל בצורה לא אבל המקום לגדרי היא גם ת

כללית. בשייכות בחסידותe‰ÊÂמדובר למבואר ‰‡¯ÔBהטעם ÌB˜nL ¿∆∆¿»»
ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ „eÁÈ ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰cn‰ ÔÓ B�È‡58,של ושילוב ≈ƒ«ƒ»ƒ¿«ƒ¬»»∆¡…ƒ

כיוון יחד ‰‡¯ÔBשניהם ÌB˜Óc ˙e˜lÁ˙‰‰Â ‰Ïa‚‰‰Lכזו בצורה ∆««¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ¿»»

עצמה בפני ונבדלת ניכרת אמה ÊÂ‰שכל ,ÌÈ˜Ï‡ [ÌL] „vÓ ‡È‰ƒƒ«≈¡…ƒ¿∆
¯È‡‰L 'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰ „vÓ ‡e‰ ‰cn‰ ÔÓ B�È‡ ‰È‰L∆»»≈ƒ«ƒ»ƒ««ƒ¿≈¬»»∆≈ƒ

,ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‰e‰˙pL ÌB˜na Èel‚aכאן שיש eÁÈ„ונמצא ¿ƒ«»∆ƒ¿«»ƒ≈¡…ƒƒ
של וחיבור ÌÈ˜Ï‡Â.שילוב 'ÈÂ‰¬»»∆¡…ƒ

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (Êאין ועדיין ¿»ƒ¿»ƒ
מקום ויש צרכו כל מחוור העניין

שבגלל לעיל נתבאר לשאול:

גדרי לאלוקות, העולמות ביטול

וגדרי ועתיד) הווה (עבר הזמן

מתבטלים הקצוות) (שש המקום

מבלי "כאחד" להיות והופכים

יהיו הללו והגדרים שההבדלים

לא עדיין אבל בגלוי, ניכרים

גדרי שבתוך ייתכן איך מובן

הארון", "מקום עצמם, המקום

למעלה של התגלות תהיה

המידה"? מן "אינו מהמקום,

המאמר: vnL„ובלשון ‰Êc¿∆∆ƒ«
‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌL≈¡…ƒ
ÔÓÊe ÌB˜Óc ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿¿»¿«
ÌB˜n‰Â ÔÓf‰L ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆«¿«¿«»
ÌMÓ ÌÈe‰˙nL BÓk¿∆ƒ¿«ƒƒ≈

,˙e‡ÈˆÓ Ì‰ ÌÈ˜Ï‡אלא ¡…ƒ≈¿ƒ
מקום �¯Lbשמכל ¯L‡Îc¿«¬∆ƒ¿»

,ÌB˜Óc ˙BÂˆ˜ ‰MLa¿ƒ»¿»¿»
,ÔÓÊc „È˙ÚÂ ‰Â‰ ¯·Ú·e¿»»…∆¿»ƒƒ¿«
˙e˜Ï‡L ‡e‰ Ì�È�ÚL∆ƒ¿»»∆¡…
Ìlk Ì‰ ,Ì˙B‡ ‰Âe‰Ó¿«∆»≈À»

Ï"pk) „Á‡kו אבל)סעיף ¿∆»««
לא ומקום זמן של הגדרים

אפילו קיימים (והם מתבטלים

הוי'), שם מצד ≈¿CÈ‡Âבהתהוות
˙e˜lÁ˙‰aL ÌB˜Ó) ÔB¯‡‰ ÌB˜ÓaL CiL,ומוגדרת ברורה «»∆ƒ¿»»»∆¿ƒ¿«¿

ÔÓ B�È‡) 'ÈÂ‰ ÌL Èelb ‰È‰È (˙e‡ÈˆÓ ‡e‰L ‰¯BnL∆∆∆¿ƒƒ¿∆ƒ≈¬»»≈ƒ
(‰cn‰59ביטול המציאות?.תוך גדרי «ƒ»
‰Êa ¯e‡a‰ ˙c˜�e60‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ¯zÒ‰‰Â ÌeˆÓv‰L , ¿À««≈»∆∆«ƒ¿¿«∆¿≈¿≈¡…ƒ

דבר של ‰ÌÈ‡¯·pלאמתו Èa‚Ï ולהרגיש¯˜ להכיר יוכלו לא שהם כדי «¿«≈«ƒ¿»ƒ
אותם, המהווה האלוקי המקור ÈzÒÓ¯את B�È‡ 'ÈÂ‰ ÌL Èa‚Ï Ï·‡¬»¿«≈≈¬»»≈«¿ƒ

ÏÏk.שינוי שום בו גורם לא וההסתר È¯Á‡Ïוהצמצום Ìb ,ÔÎÏÂ ¿»¿»≈«¿«¬≈
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ּכמֹו הוי' ּדׁשם אלקים. ּבׁשם ׁשּמאיר ּכמֹו הוי' ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָֹּדׁשם
ׁשּקדׁש וזה מקֹום, מּגדר למעלה הּוא עצמֹו מּצד ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשהּוא
על אּמה (עׂשרים ּומגּבל מדּוד מקֹום היה ְְֳִִֶַַַָָָָָָָֻהּקדׁשים
(אּמתים ּדמקֹום ּבמדידה היה הארֹון וגם אּמה), ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָעׂשרים
מקֹום ואףֿעלּֿפיֿכן רחּבֹו), וחצי ואּמה ארּכֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָוחצי

הּמ מן אינֹו ואלקיםהארֹון הוי' יחּוד ענין הּוא .56ּדה, ְֱֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
מתהּוה הוי' ׁשּמּׁשם ּבהתהּוּות ׁשּגם ּדכיון להבין, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוצרי
ּדׁשם [והּגּלּוי הּמהּווה להּמקֹור ּבער ׁשאינֹו חדׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּדבר
הּבּטּול, ּבענין רק הּוא מּמּנּו ׁשּנתהּוה ּבעֹולם ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָהוי'
האלקי ׁשהאֹור זה רק היא ׁשּמציאּותם ּבהם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּנרּגׁש

רגע] ּבכל אֹותם ׁשּנתהּוה57מהּוה ּכמֹו ּבעֹולם ּגם הרי , ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּדזמן ההגּבלה לכאֹורה להיֹות צרי היה הוי', ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָמּׁשם

ָּומקֹום.

LÈÂ'ׁשהוי ׁשאֹומרים ּדמּזה ּבהקּדים ּבזה הּבאּור לֹומר ¿≈ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ויהיה הוה ּדהיה (ּכאחד), ויהיה הוה היה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֹהּוא
מּׁשם ׁשּמתהּוה ּכמֹו העֹולם ׁשּגם מּובן, הּזמן, ענין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּוא
הּוא זה ׁשּבעֹולם ׁשהּזמן אּלא הּזמן, ענין ּבֹו יׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהוי'
ועלּֿדרֿזה ּכאחד. הם והעתיד ההוה ׁשהעבר ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבאפן
יׁש הוי' מּׁשם ׁשּמתהּוה ּכמֹו העֹולם ׁשּגם ּבּמקֹום, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּוא
ּכאחד. הם ּדמקֹום קצוֹות ׁשהּׁשּׁשה אּלא הּמקֹום ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבֹו
ּומקֹום ׁשהּזמן זה על ּדהּטעם לֹומר, יׁש ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָועלּֿפיֿזה
ּבהגּבלה אינם הוי' מּׁשם ׁשּמתהּוה ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּדהעֹולם
הוי' מּׁשם ׁשּמתהּוה ּכמֹו העֹולם ׁשּגם (אף ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהתחּלקּות
מּפני הּוא אֹותֹו), הּמהּוה להּמקֹור ּבאיןֿערֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַָהּוא
והעתיד ההוה העבר ׁשל ׁשענינם ּדכיון ׁשּבֹו. ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּבּטּול
ׁשּלהם הּמציאּות לא הּוא קצוֹות) הּׁשּׁשה ׁשל ענינם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ(וכן
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המקום מגדרי למעלה הוא המקדש Èelb‰Lבית ‡l‡האלוקי¯È‡‰L ∆»∆«ƒ∆≈ƒ
Lc˜n‰ ˙È·aבפועלÌLa ¯È‡nL BÓk 'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰ ‰È‰ ¿≈«ƒ¿»»»«ƒ¿≈¬»»¿∆≈ƒ¿≈

ÌÈ˜Ï‡.ממקום ולמעלה מקום של שילוב בו היה BÓkולכן 'ÈÂ‰ ÌLc ¡…ƒ¿≈¬»»¿
L„wL ‰ÊÂ ,ÌB˜Ó ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L∆ƒ««¿¿«¿»ƒ∆∆»¿∆∆…∆

ÌÈL„w‰הארון היה שבו «√»ƒ
Ïa‚Óe „e„Ó ÌB˜Ó ‰È‰»»»»À¿»
ÌÈ¯NÚ ÏÚ ‰n‡ ÌÈ¯NÚ)∆¿ƒ«»«∆¿ƒ
‰È‰ ÔB¯‡‰ Ì‚Â ,(‰n‡«»¿«»»»»
ÌÈ˙n‡) ÌB˜Óc ‰„È„Óaƒ¿ƒ»¿»«»«ƒ
ÈˆÁÂ ‰n‡Â Bk¯‡ ÈˆÁÂ»≈ƒ»¿¿«»»≈ƒ
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,(BaÁ»̄¿¿««ƒ≈
ÔÓ B�È‡ ÔB¯‡‰ ÌB˜Ó¿»»≈ƒ
„eÁÈ ÔÈ�Ú ‡e‰ ,‰cn‰«ƒ»ƒ¿«ƒ

ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰56של ושילוב ¬»»∆¡…ƒ
היו שלמעשה כך יחד, שניהם

אלוקים) (שם מקום של גדרים

עצמם הללו הגדרים בתוך אך

מגדרי למעלה התגלות הייתה

הוי'). (שם המקום

ÌbL ÔÂÈÎc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿≈»∆«
'ÈÂ‰ ÌMnL ˙ee‰˙‰a«ƒ¿«∆ƒ≈¬»»
B�È‡L L„Á ¯·c ‰e‰˙Óƒ¿«∆»»»»∆≈
‰Âe‰n‰ ¯B˜n‰Ï C¯Úa¿∆∆¿«»«¿«∆
בהתהוות שגם לעיל כמבואר

'נבראים' נוצרו הוי' משם

אותם המהווה מהמקור נפרדים

'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰Â]¿«ƒ¿≈¬»»
epnÓ ‰e‰˙pL ÌÏBÚa»»∆ƒ¿«»ƒ∆
,Ïeha‰ ÔÈ�Úa ˜¯ ‡e‰«¿ƒ¿««ƒ
נפרדים נבראים היותם שלמרות

המהווה למקור יתבטלו זאת בכל

כיוון Ì‰aאותם Lb¯pL∆ƒ¿»»∆
Ì˙e‡ÈˆnLמציאות איננה ∆¿ƒ»
אלא Ê‰עצמאית ˜¯ ‡È‰ƒ«∆

‰e‰Ó È˜Ï‡‰ ¯B‡‰L∆»»¡…ƒ¿«∆
Ú‚¯ ÏÎa Ì˙B‡מחדש »¿»∆«

להתקיים ומפסיקים במציאות בטלים היו כן,57]ואחרת Ìbואם È¯‰¬≈«
Ï ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ,'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰e‰˙pL BÓk ÌÏBÚa‰¯B‡Î »»¿∆ƒ¿«»ƒ≈¬»»»»»ƒƒ¿ƒ¿»

ÌB˜Óe ÔÓÊc ‰Ïa‚‰‰שההגבלות לעיל האמורים הדברים פשר ומה ««¿»»ƒ¿«»
אלוקים?. משם רק באות הללו

‡e‰ 'ÈÂ‰L ÌÈ¯ÓB‡L ‰fÓc ÌÈc˜‰a ‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿«¿ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ∆¬»»
,ÔÓf‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰c ,(„Á‡k) ‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰»»…∆¿ƒ¿∆¿∆»¿»»…∆¿ƒ¿∆ƒ¿««¿«
ÔÈ�Ú Ba LÈ 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰e‰˙nL BÓk ÌÏBÚ‰ ÌbL ,Ô·eÓ»∆«»»¿∆ƒ¿«∆ƒ≈¬»»≈ƒ¿«

,ÔÓf‰"כאחד ויהי' הווה "היה, של במובן מתפרש הוי' ששם העובדה עצם «¿«
הוי' שם אילו (כי הזמן מימד את יוצרת הוי' משם התהוות שגם הוכחה היא

שכולל כמי אותו לתאר מקום היה לא הזמן מושג מכל לחלוטין נבדל היה

כאחד) הזמנים שינויי כל את Ê‰בתוכו ÌÏBÚaL ÔÓf‰L ‡l‡העולם ∆»∆«¿«∆¿»∆
הוי' משם ‰e‡המתהווה

‰Â‰‰ ¯·Ú‰L ÔÙ‡a¿…∆∆∆»»«…∆
„Á‡k Ì‰ „È˙Ú‰Âגם אבל ¿∆»ƒ≈¿∆»

הם הזמנים שינויי כאשר

קשר לזה יש עדיין "כאחד"

למושג אחרת) או (כזו ושייכות

מוגבל. מושג שהוא »¿ŒÏÚÂהזמן
,ÌB˜na ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆«»
BÓk ÌÏBÚ‰ ÌbL∆«»»¿
LÈ 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰e‰˙nL∆ƒ¿«∆ƒ≈¬»»≈
‡l‡ ÌB˜n‰ ÔÈ�Ú Baƒ¿««»∆»

˙BÂˆ˜ ‰MM‰L,מזרח ∆«ƒ»¿»
ומטה מעלה דרום, צפון, מערב,

ÌB˜Ócמורכב המקום שמהם ¿»
.„Á‡k Ì‰≈¿∆»

‰ÊŒÈtŒÏÚÂשגם המבואר לפי ¿«ƒ∆
אמור הוי' משם שמתהווה עולם

של ההגבלות תחת נתון להיות

שם למעשה (כי מקום ושל זמן

ומקום מזמן למעלה הוא הוי'

לחלוטין מושלל אינו אבל

הללו) ÓBÏ¯,מהגדרים LÈ≈«
ÔÓf‰L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆«¿«
BÓk ÌÏBÚ‰c ÌB˜Óe»¿»»¿
'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰e‰˙nL∆ƒ¿«∆ƒ≈¬»»
‰Ïa‚‰a Ì�È‡≈»¿«¿»»
ÌbL Û‡) ˙e˜lÁ˙‰Â¿ƒ¿«¿«∆«
‰e‰˙nL BÓk ÌÏBÚ‰»»¿∆ƒ¿«∆
ŒÔÈ‡a ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌMÓƒ≈¬»»¿≈
‰e‰n‰ ¯B˜n‰Ï CB¯Ú¬¿«»«¿«∆

B˙B‡הזה מהריחוק וכתוצאה

נתון להיות צריך היה כן העולם

אמנם הּוא בלבד), ה' משם הייתה הבריאה אם גם והמקום הזמן גדרי תחת

אלא עצמו מצד הוי' שם ידי שעל ההתהוות ואופן ומהותו מעניינו כתוצאה לא

BaL Ïeha‰ È�tÓל אמור הוי' שם ידי על שנברא עולם בביטולכי היות ƒ¿≈«ƒ∆
דבר של בסופו ולכן עצמאית. מציאות להיות ולא אותו המהווה למקור

מגדרי שלמעלה עולם של למצב להביא אמורה כן הוי' שם ידי על התהוות

והמקום È˙Ú‰Â„הזמן ‰Â‰‰ ¯·Ú‰ ÏL Ì�È�ÚL ÔÂÈÎcשהם ¿≈»∆ƒ¿»»∆∆»»«…∆¿∆»ƒ
הזמן מימד את ˜ˆBÂ˙היוצרים ‰MM‰ ÏL Ì�È�Ú ÔÎÂ)היוצרים שהם ¿≈ƒ¿»»∆«ƒ»¿»
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לזה זה סֹותרים אינם לכן אֹותם, מהּוה ׁשהוי' זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאּלא
ּכאחד. ְְֵֶָוהם

‰ÊŒÈtŒÏÚÂמקֹומֹות ּבכּמה ּדהמבאר לֹומר, צרי ¿«ƒ∆ְְְְִַַַָָָֹ
מּׁשם הּוא הּקדׁשים ּדקדׁש ְֳִִֵֶֶַַָָֹׁשהּמקֹום
מקֹום), מּגדר למעלה היה זה מקֹום ׁשּגם (אף ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלקים
על אּמה (עׂשרים הּקדׁשים ּדקדׁש הּמקֹום ּכי ְְֳִִִֶֶַַַַָָָֹהּוא,
היא אּמה ׁשּכל ּדהתחּלקּות, ּבאפן היה אּמה) ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹעׂשרים
אלקים. מּׁשם הּוא ּדמקֹום וההתחּלקּות אחר, ְְְְְֱִִִֵֵַַַָָֹּבמקֹום

י ענין הּוא הּמּדה מן אינֹו הארֹון ׁשּמקֹום הוי'וזהּו חּוד ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
היא58ואלקים הארֹון ּדמקֹום וההתחּלקּות ׁשההגּבלה , ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

מּצד הּוא הּמּדה מן אינֹו ׁשהיה וזה אלקים, [ׁשם] ְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמּצד
מּׁשם ׁשּנתהּוה ּבּמקֹום ּבגּלּוי ׁשהאיר הוי' ּדׁשם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּגּלּוי

ואלקים. הוי' יחּוד ֱֱֲִִִֶָָֹֹאלקים,

הּואCÈ¯ˆÂז) אלקים ׁשם ׁשּמּצד ּדזה להבין, ¿»ƒְְֱִִִֵֶֶַָֹ
ׁשהּזמן לפי הּוא ּוזמן ּדמקֹום ְְְְְְִִֶַַַַַָההתחּלקּות
מציאּות, הם אלקים מּׁשם ׁשּמתהּוים ּכמֹו ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָֹוהּמקֹום
ועתיד הוה ּובעבר ּדמקֹום, קצוֹות ּבׁשּׁשה נרּגׁש ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹּדכאׁשר

הּוא ׁשענינם ּכּלםzEwl`Wּדזמן, הם אֹותם, מהּווה ְְִִֶַָָ¤¡Ÿְֵֶַָָֻ
(מקֹום הארֹון ׁשּבמקֹום ׁשּי ואי ו), סעיף (ּכּנ"ל ְְְִֵֶֶַַַָָָָָּכאחד

ׁשהּוא ׁשּמֹורה ׁשםzE`ivnׁשּבהתחּלקּות, ּגּלּוי יהיה ( ְְְִֶֶֶֶַ§¦ְִִֵֶ
הּמּדה) מן (אינֹו ּבזה59הוי' הּבאּור ּונקּדת .60, ְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ

לגּבי רק הּוא אלקים ּדׁשם וההסּתר ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַֹׁשהּצמצּום
ולכן, ּכלל. מסּתיר אינֹו הוי' ׁשם לגּבי אבל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּנבראים,
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אליו). בטל ובכ"מ.60)או ואילך. מח ע' תרנ"ז סה"מ בארוכה וראה ואילך. קפב ע' שם תרס"ה סה"מ ראה לקמן בהבא
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‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯˙BÒ Ì�È‡ ÔÎÏ ,Ì˙B‡לא מזרח לעתיד, סותר אינו הווה »»≈≈»¿ƒ∆»∆
הלאה וכן למערב Á‡k„.כולםÌ‰Âסותר ¿≈¿∆»

‰ÊŒÈtŒÏÚÂשגם המבואר לפי ¿«ƒ∆
משם שנתהוו ובנבראים בעולם

הזמן לגדרי מקום יש הוי'

ÓBÏ¯,והמקום CÈ¯»̂ƒ«
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Ó‰c¿«¿…»¿«»¿
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אבל התבטלו) המקום וגדרי

בקודש שיש העובדה עצם

עם מקום של גדר הקדשים
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ÔÙ‡a ‰È‰ (‰n‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«»»»¿…∆
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¯È‡‰L 'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰ „vÓ ‡e‰ ‰cn‰ ÔÓ B�È‡ ‰È‰L∆»»≈ƒ«ƒ»ƒ««ƒ¿≈¬»»∆≈ƒ

,ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‰e‰˙pL ÌB˜na Èel‚aכאן שיש eÁÈ„ונמצא ¿ƒ«»∆ƒ¿«»ƒ≈¡…ƒƒ
של וחיבור ÌÈ˜Ï‡Â.שילוב 'ÈÂ‰¬»»∆¡…ƒ
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הארון", "מקום עצמם, המקום

למעלה של התגלות תהיה

המידה"? מן "אינו מהמקום,

המאמר: vnL„ובלשון ‰Êc¿∆∆ƒ«
‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌL≈¡…ƒ
ÔÓÊe ÌB˜Óc ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿¿»¿«
ÌB˜n‰Â ÔÓf‰L ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆«¿«¿«»
ÌMÓ ÌÈe‰˙nL BÓk¿∆ƒ¿«ƒƒ≈

,˙e‡ÈˆÓ Ì‰ ÌÈ˜Ï‡אלא ¡…ƒ≈¿ƒ
מקום �¯Lbשמכל ¯L‡Îc¿«¬∆ƒ¿»

,ÌB˜Óc ˙BÂˆ˜ ‰MLa¿ƒ»¿»¿»
,ÔÓÊc „È˙ÚÂ ‰Â‰ ¯·Ú·e¿»»…∆¿»ƒƒ¿«
˙e˜Ï‡L ‡e‰ Ì�È�ÚL∆ƒ¿»»∆¡…
Ìlk Ì‰ ,Ì˙B‡ ‰Âe‰Ó¿«∆»≈À»

Ï"pk) „Á‡kו אבל)סעיף ¿∆»««
לא ומקום זמן של הגדרים

אפילו קיימים (והם מתבטלים

הוי'), שם מצד ≈¿CÈ‡Âבהתהוות
˙e˜lÁ˙‰aL ÌB˜Ó) ÔB¯‡‰ ÌB˜ÓaL CiL,ומוגדרת ברורה «»∆ƒ¿»»»∆¿ƒ¿«¿

ÔÓ B�È‡) 'ÈÂ‰ ÌL Èelb ‰È‰È (˙e‡ÈˆÓ ‡e‰L ‰¯BnL∆∆∆¿ƒƒ¿∆ƒ≈¬»»≈ƒ
(‰cn‰59ביטול המציאות?.תוך גדרי «ƒ»
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דבר של ‰ÌÈ‡¯·pלאמתו Èa‚Ï ולהרגיש¯˜ להכיר יוכלו לא שהם כדי «¿«≈«ƒ¿»ƒ
אותם, המהווה האלוקי המקור ÈzÒÓ¯את B�È‡ 'ÈÂ‰ ÌL Èa‚Ï Ï·‡¬»¿«≈≈¬»»≈«¿ƒ

ÏÏk.שינוי שום בו גורם לא וההסתר È¯Á‡Ïוהצמצום Ìb ,ÔÎÏÂ ¿»¿»≈«¿«¬≈
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a"kyz'dיח ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,irqnÎzehn zyxt zay

והמׁשלים, ּבּלבּוׁשים ּגם ׂשכלֹו עצם את רֹואה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָּכׁשהרב
למעלה, מהּֿׁשאיןּֿכן עצמם. להּלבּוׁשים ׁשּי זה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאין
אֹורֿאיןֿסֹוף, לגּבי מעלים אינֹו עצמֹו הּצמצּום ְְְְִִֵֵֵַַַַַּגם
עצמֹו. ּבּמציאּות ּגם הוי' ּדׁשם הּגּלּוי מאיר ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָולכן,
הדיֹוט אתר ּדין לית הּלׁשֹון יֹותר עֹוד יּובן ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָועלּֿפיֿזה

WCwOd mFwOWהדיֹוט אתר [ועלּֿדרֿזה63אינֹו ¤§©¦§¨ְְֲֵֶֶֶֶַָ
הּמּדה, מן אינֹו ארֹון מקֹום מןmFwOdWהּלׁשֹון אינֹו ְִִֵַַָָָ¤©¨ִֵ

הּג ּכי עצמֹו.הּמּדה], ּבּמקֹום הּוא הוי' ּדׁשם ּלּוי ְְֲִִִֵַַַַָָָָ

יֹותר,e‡·e¯ח) ּבעמק הדיֹוט אתר ּדין ּדלית הענין ≈ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ
ואלקים, ּדהוי' הּיחּוד ׁשּבענין ּבהקּדים ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹיּובן
ׁשם ׁשּגם ּבכללּות. ּבאּורים ׁשני חד, ּכּוּלא ואלקים ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהוי'
ּדׁשם ׁשהּגּלּוי ׁשּבכדי לגּלֹות, הּוא ענינֹו (צמצּום) ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָֹאלקים
ּדׁשם וההעלם הּצמצּום עלֿידי הּוא למּטה ימׁש ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻהוי'

הם64אלקים ואלקים הוי' הּׁשמֹות ּדׁשני ּבאּור, ועֹוד . ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹ
מּׁשניהם ׁשּלמעלה הּקּב"ה ׁשל ׁשּכ65ׁשמֹותיו אּלא , ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

הּקּוין ּבׁשני יהיה ׁשּלֹו ׁשהּגּלּוי יתּבר ּברצֹונֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעלה
וצמצּום). (ּגּלּוי ּוגבּול ְְְְְִִִִּדבליּֿגבּול

‰ÊŒÈtŒÏÚÂּגם ׁשּלמעלה ּבזה ּבאּור להֹוסיף יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֶֶַַָָ
אֹורֿאיןֿ לגּבי מעלים אינֹו עצמֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַהּצמצּום

ׁשּבּדרּוׁשים הּבאּור על (נֹוסף ׁשּגם66סֹוף ּדכיון ,( ְְִֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשּי אין הוי', עם חד הּוא אלקים ּדׁשם ְְֱֲִִִֵֵַַַָָָֹהּצמצּום
הּלׁשֹון יֹותר ּבעמק לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה לגּביּה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּיסּתיר

הדיֹוט אתר ּדין WCwOdלית mFwOWהדיֹוט אתר אינֹו ְֲֵֵֶַ¤§©¦§¨ְֲֵֶַ
ׁשהּגּלּוי הּמּדה], מן אינֹו הארֹון מקֹום ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ[ועלּֿדרֿזה
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ד.63) סעיף לעיל ובכ"מ.64)ראה ואילך. נא ע' תרנ"ז ב).65)סה"מ (פ, פ"ו שעהיוה"א גם שביאור66)ראה ט סעיף לקמן ראה

אלא) הם (לא הוא שענינם ובהצמצום בהגילוי כשנרגש דוקא הוא מצדmyxyזה שגם הוא, שבהדרושים והביאורים .mpipr,

מסתיר. אינו הצמצום

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

של החיצוניות את ואפילו והפנימיות העומק את ולהעלים לצמצם שנאלץ

ÌˆÚהשכל. ˙‡ ‰‡B¯ ·¯‰Lk ,ÌeˆÓv‰ È¯Á‡Ï Ìb ,ÔÎÏÂ¿»≈«¿«¬≈«ƒ¿¿∆»«∆∆∆∆
,ÌÈÏLÓ‰Â ÌÈLe·la Ìb BÏÎNבתוך טמון מה יודע כן עצמו הוא כי ƒ¿««¿ƒ¿«¿»ƒ

והמשליםהלבושים ÌÓˆÚהמכסים ÌÈLe·l‰Ï CiL ‰Ê ÔÈ‡והם ≈∆«»¿«¿ƒ«¿»
להעלים ממשיכים מצידם

של הנעלה השכל על ולהסתיר

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהרב.
ÌeˆÓv‰ Ìb ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»««ƒ¿
Èa‚Ï ÌÈÏÚÓ B�È‡ BÓˆÚ«¿≈«¿ƒ¿«≈

,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ואףֿעלֿפי ≈
צמצם אכן שהקדושֿברוךֿהוא

מוגבל, הבלתי אורו את והעלים

אך הוא והצמצום ההעלם כל

לגביו ולא הנבראים לגבי ורק

ÌLc Èelb‰ ¯È‡Ó ,ÔÎÏÂ¿»≈≈ƒ«ƒ¿≈
BÓˆÚ ˙e‡Èˆna Ìb 'ÈÂ‰¬»»««¿ƒ«¿
של התגלות שיש פלא זה ואין

גדרי בתוך גם מהמקום למעלה

עצמו. המקום

¯˙BÈ „BÚ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»≈
ÔBLl‰על אונקלוס תרגום של «»

למקום ביחס אבינו יעקב דברי

המקדש) בנין לפני (גם המקדש

כי זה אין הזה, המקום נורא "מה

אלוקים" בית ÔÈcאם ˙ÈÏ≈≈
ËBÈ„‰ מקום‡˙¯ זה אין ¬«∆¿
ופשוט ¿∆ÌB˜nLרגיל

Lc˜n‰גשמי כמקום שמוגדר «ƒ¿»
גשמית ‡˙¯ומציאות B�È‡≈¬»

ËBÈ„‰63קדוש מקום אלא ∆¿
∆∆∆»¿[ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ונעלה

B�È‡ ÔB¯‡ ÌB˜Ó ÔBLl‰«»¿»≈
ÌB˜n‰L ,‰cn‰ ÔÓעצמו ƒ«ƒ»∆«»

.BÓˆÚ ÌB˜na ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰ Èk ,[‰cn‰ ÔÓ B�È‡≈ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈¬»»«»«¿
Ô·eÈ ,¯˙BÈ ˜ÓÚa ËBÈ„‰ ¯˙‡ ÔÈc ˙ÈÏc ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e (Á≈»ƒ¿»¿≈≈¬«∆¿¿…∆≈»

„eÁi‰ ÔÈ�ÚaL ÌÈc˜‰aוהחיבור ÌÈ˜Ï‡Â,השילוב 'ÈÂ‰cאשר ¿«¿ƒ∆¿ƒ¿««ƒ«¬»»∆¡…ƒ
ומשלימים זה עם זה משתלבים הם הרי ונבדלים שונים כוחות היותם למרות

ולכן זה את Á„זה ‡lek ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰בחסידות (כמבואר אחד הכול ¬»»∆¡…ƒ»«
האלוקים") הוא ה' כי לבבך על והשבות היום "וידעת הפסוק על בהרחבה

.˙eÏÏÎa ÌÈ¯e‡a È�L- אחד (ˆÌeˆÓ)ביאור ÌÈ˜Ï‡ ÌL ÌbL ¿≈≈ƒƒ¿»∆«≈¡…ƒƒ¿
‡e‰ B�È�Úבעצם,˙Bl‚Ïנועד ומסתיר שמעלים הצמצום בעצם, שהרי ƒ¿»¿«

כיוון הגילוי, ‰e‡בשביל ‰hÓÏ CLÓÈ 'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰L È„ÎaL∆ƒ¿≈∆«ƒ¿≈¬»»À¿«¿«»
ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ64הצמצום ללא כי «¿≈«ƒ¿¿«∆¿≈¿≈¡…ƒ

גדרים עם כמציאות להתהוות יוכל לא העולם אלוקים, שם של וההעלם

להתקיים. יוכל ולא הגילוי מול אל יתבטל אלא e‡a¯,והגבלות „BÚÂ¿≈
'ÈÂ‰ ˙BÓM‰ È�Lcƒ¿≈«≈¬»»
ÏL ÂÈ˙BÓL Ì‰ ÌÈ˜Ï‡Â∆¡…ƒ≈¿»∆

‰"aw‰בעצמו‰ÏÚÓlL «»»∆¿«¿»
Ì‰È�MÓ65,,'הוי שם גם כי ƒ¿≈∆

גבול, והבלי הגילוי של השם

של השם אלוקים שם וגם

של שמות הם וההעלם הצמצום

באלוקות. מסויים אחד עניין

בעצמו הקדושֿברוךֿהוא ואילו

של לא הגדרה, בשום מוגדר לא

של לא גבול, בלי של ולא גבול

העלם של ולא «∆‡l‡גילוי
C¯a˙È B�Bˆ¯a ‰ÏÚ CkL∆»»»ƒ¿ƒ¿»≈

BlL Èelb‰Lלעולמות ∆«ƒ∆
‰ÔÈewולנבראים È�La ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿≈««ƒ

Ïe·‚eהללו Ïe·bŒÈÏ·cƒ¿ƒ¿¿
(ÌeˆÓˆÂ Èelb)שבאים ƒ¿ƒ¿

השמות שני באמצעות ופועלים

ואלוקים. הוי'

ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒ
Ìb ‰ÏÚÓlL ‰Êa ¯e‡a≈»∆∆¿«¿»«
B�È‡ BÓˆÚ ÌeˆÓv‰«ƒ¿«¿≈
ŒÔÈ‡Œ¯B‡ Èa‚Ï ÌÈÏÚÓ«¿ƒ¿«≈≈

ÛBÒהדברים למצב בניגוד

שכאשר והתלמיד הרב במשל

זהו שכלו את מצמצם הרב

לגביו גם והסתר «(�ÛÒBהעלם
ÌÈLe¯caL ¯e‡a‰ ÏÚ66 ««≈∆«¿ƒ

החסידות סיבה),מאמרי ולבאר

לגבי ולא והנבראים העולמות לגבי רק מסתיר הצמצום למעלה מדוע נוספת

סוף ‰e‡האין ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ÌeˆÓv‰ ÌbL ÔÂÈÎcבעצם„Áאחד ¿≈»∆««ƒ¿¿≈¡…ƒ«
CiL ÔÈ‡ ,'ÈÂ‰ ÌÚייתכן dÈa‚Ïלא ¯ÈzÒiLשכל כיוון כלומר, ƒ¬»»≈«»∆«¿ƒ¿«≈

באמת שהוא ייתכן לא מלכתחילה הגילוי עם מלאה באחדות הוא ההסתר

הנבראים). לגבי רק הוא ההעלם (וכל יסתיר

ËBÈ„‰ ¯˙‡ ÔÈ„ ˙ÈÏ ÔBLl‰ ¯˙BÈ ˜ÓÚa ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈¿…∆≈«»≈≈¬«∆¿
ÌB˜Ó ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ] ËBÈ„‰ ¯˙‡ B�È‡ Lc˜n‰ ÌB˜nL∆¿«ƒ¿»≈¬«∆¿¿«∆∆∆¿

[‰cn‰ ÔÓ B�È‡ ÔB¯‡‰,"כ"מקום מוגדר שהוא Èelb‰Lלמרות »»≈ƒ«ƒ»∆«ƒ
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ׁשעלֿ אלקים ּבׁשם הוי' ּדׁשם ההתלּבׁשּות לאחרי ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּגם
אין מּכלֿמקֹום, מציאּות, העֹולם נעׂשה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָידיֿזה
עלֿידי (ׁשּנעׂשה ּבּמציאּות וגם לגּביּה, מסּתיר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַהּמציאּות
ההתחּלקּות נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה אלקים) ּדׁשם ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹההעלם
ּדהעֹולם ׁשענינֹו הוי', ּדׁשם הּגּלּוי מאיר ּוזמן, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּדמקֹום

זה ותלמיד,iedW'הּוא מרב הּמׁשל וכּידּוע אֹותֹו. מהּוה ֶ¤£¨¨ְְְְִֵֶַַַַַַָָָ
הרב צרי להרב, ּבאיןֿערֹו הּוא הּתלמיד ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָּדכאׁשר
וגם החּצֹונּיּות, רק וׁשּיּׁשאר ׂשכלֹו עצם את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָלהעלים

ּולהע להגּביל צרי והסּבריםהחּצֹונּיּות ּבלבּוׁשים לים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָ
הּתלמיד לגּבי רק הּוא וההעלם ׁשהּצמצּום ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּובמׁשלים.
ּגם ׂשכלֹו עצם את רֹואה ּדהרב הרב, לגּבי ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא

ּובּמׁשלים. ּבּלבּוׁשים וגם ְְְְִִִִַַַָּבחּצֹונּיּות

,ÛÈÒB‰Ïeאין הרב ׁשּלגּבי זה ותלמיד, ּדרב ׁשּבּמׁשל ¿ƒְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
הּוא מסּתיר, הּצמצּוםixg`NWהּצמצּום ְְִִַַ¤§©£¥ְִַ

וגם ּבחּצֹונּיּות ּגם הּׂשכל, ּפנימּיּות אצלֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַמאיר
אינֹו ׁשהּצמצּום זה למעלה, מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבּלבּוׁשים,

אֹורֿאין61ּֿכפׁשּוטו לגּבי מעלים אינֹו ׁשהּצמצּום (היינּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹ
אֹורֿאיןֿ מאיר הּצמצּום ׁשאחרי ּבזה. ענינים ׁשני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָסֹוף),
הּצמצּום. קדם ּכמֹו החלל ּבמקֹום מּמׁש ּבגּלּוי ְְְְִִִֶֶַַָָָֹסֹוף
לגּביּה, מסּתיר הּצמצּום אין הּצמצּום, ּבעת ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַוׁשּגם

ּבדרּוׁשים ּבארּכה יֹותר62ּכּמבאר עֹוד מּובן ועלּֿפיֿזה . ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֻ
אלקים ּדׁשם ההעלם עלֿידי ׁשּנעׂשה ּבּמציאּות ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּגם
הּצמצּום ותלמיד, ּדרב ּבּמׁשל ּכי הוי', ּדׁשם הּגּלּוי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָמאיר
הּצמצּום ּבעת ׁשהרי הרב, לגּבי ּגם העלם הּוא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָעצמֹו
הּצמצּום, לאחרי ּגם ולכן, הרב. אצל ּגם הּׂשכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמתעּלם
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ואילך).61) סע"ב (פג, פ"ז שם.62)שעהיוה"א תרס"ה סה"מ
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‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÌÈ˜Ï‡ ÌLa 'ÈÂ‰ ÌLc ˙eLaÏ˙‰‰«ƒ¿«¿¿≈¬»»¿≈¡…ƒ∆«¿≈∆«¬∆
˙e‡ÈˆÓ ÌÏBÚ‰,מקום ושל זמן של ברורים גדרים ÌB˜ÓŒÏkÓ,עם »»¿ƒƒ»»

,dÈa‚Ï ¯ÈzÒÓ ˙e‡Èˆn‰ ÔÈ‡הזמן גדרי בתוך גם הוי' שם ומצד ≈«¿ƒ«¿ƒ¿«≈
אלוקות גילוי יש e‡Èˆna˙והמקום Ì‚Âוהמוגדרת (NÚpL‰המוגבלת ¿««¿ƒ∆«¬∆

ÌLc ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«∆¿≈¿≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL (ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆«¿≈∆
˙e˜lÁ˙‰‰ ‰NÚ�«¬∆«ƒ¿«¿

,ÔÓÊe ÌB˜Ócגם אמנם (כי ¿»¿«
לעצם מקום יש הוי' שם מצד

היו אילו אבל הללו הגדרים

הוי' שם ידי על נוצרים הנבראים

מציאות בעלי היו לא הם

היו אלא כך כדי עד מוגדרת

המציאות בתוך גם הנה בטלים)

הזו והמוגבלת È‡Ó≈ƒ¯המוגדרת
B�È�ÚL ,'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰«ƒ¿≈¬»»∆ƒ¿»
'ÈÂ‰L ‰Ê ‡e‰ ÌÏBÚ‰c¿»»∆∆¬»»

B˙B‡ ‰e‰Óלהיות יכול ולכן ¿«∆
לביטול שגורם אלוקות גילוי

מן ("אינו המציאות גדרי

הנבראים בתוך גם המידה")

"מקום והמוגבלים המוגדרים

הארון").

·¯Ó ÏLn‰ Úe„iÎÂ¿«»««»»≈«
¯L‡Îc ,„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ¿«¬∆
CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰ „ÈÓÏz‰««¿ƒ¿≈¬

,·¯‰Ïעצום ומרחק פער ויש ¿»«
של הקליטה ויכולת ההבנה בין

כדי הרי התלמיד של לזו הרב

התלמיד את ללמד יוכל שהרב

שכליים רעיונות לו ולהשפיע

˙‡ ÌÈÏÚ‰Ï ·¯‰ CÈ¯»̂ƒ»«¿«¿ƒ∆
ÌˆÚשל והפנימיות העומק ∆∆

˜¯ ¯‡MiLÂ BÏÎNƒ¿¿∆ƒ»≈«
Ì‚Â ,˙ei�BvÁ‰«ƒƒ¿«

ÏÈa‚‰Ï CÈ¯ˆ ˙ei�BvÁ‰ממנה מעט רק לתלמיד ולהשפיע «ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÏÚ‰Ïeהשכל של החיצוני החלק את ÌÈ¯aÒ‰Âאפילו ÌÈLe·Ïa ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿≈ƒ

ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰L .ÌÈÏLÓ·eולהעלים לכסות כדי עושה שהרב ƒ¿»ƒ∆«ƒ¿¿«∆¿≈
שלו השכל ‰ÈÓÏz„את Èa‚Ï ˜¯ ‡e‰מקבל והכיסוי הצמצום שבגלל «¿«≈««¿ƒ

השכל מן מעט BÏÎNרק ÌˆÚ ˙‡ ‰‡B¯ ·¯‰c ,·¯‰ Èa‚Ï ‡ÏÂ¿…¿«≈»«¿»«∆∆∆∆ƒ¿
ÌÈÏLn·e ÌÈLe·la Ì‚Â ˙ei�BvÁa Ìbהעלם זה אין ולגביו «¿ƒƒ¿««¿ƒ«¿»ƒ

את דרכו להעביר אמצעי הכול בסך אלא השכל ופנימיות עומק על והסתר

האור על וההעלם הצמצום כביכול. באלוקות, למעלה גם וכך השכל,

בעצמו. הקדושֿברוךֿהוא לגבי לא אבל הנבראים לגבי כיסוי הם האלוקי

,ÛÈÒB‰Ïeמאשר מופלאים יותר הרבה הדברים בנמשל, דבר של לאמיתו כי ¿ƒ
בעוד כי ‡ÔÈבמשל ·¯‰ Èa‚lL ‰Ê ,„ÈÓÏ˙Â ·¯c ÏLnaL∆«»»¿«¿«¿ƒ∆∆¿«≈»«≈

,¯ÈzÒÓ ÌeˆÓv‰דבר של È‡Ó¯פירושו ÌeˆÓv‰ È¯Á‡lL ‡e‰ «ƒ¿«¿ƒ∆¿«¬≈«ƒ¿≈ƒ
Ìb ,ÏÎO‰ ˙eiÓÈ�t BÏˆ‡∆¿¿ƒƒ«≈∆«
ÌÈLe·la Ì‚Â ˙ei�BvÁa¿ƒƒ¿««¿ƒ
הכיסוי באמצעי אפילו היינו

העומק את 'רואה' הרב עצמם

ואכן השכל, של הפנימיות ואת

המשל כללי באופן כך משום

קיים הדבר אבל לנמשל, דומה

לאחר רק הרב של בעולמו

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהצמצום
ÌeˆÓv‰L ‰Ê ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆∆«ƒ¿

ÂËeLÙk B�È‡61העלם ≈ƒ¿…
הפשוט במובן וכיסוי והסתר

כלפי רק והעלם צמצום אלא

ÌeˆÓv‰Lהנבראים e�ÈÈ‰)«¿∆«ƒ¿
דבר,בעצם של ≈‡B�Èלאמיתו

ŒÔÈ‡Œ¯B‡ Èa‚Ï ÌÈÏÚÓ«¿ƒ¿«≈≈
.‰Êa ÌÈ�È�Ú È�L ,(ÛBÒ¿≈ƒ¿»ƒ»∆

- אחד ≈¬»∆È¯Á‡Lעניין
ŒÔÈ‡Œ¯B‡ ¯È‡Ó ÌeˆÓv‰«ƒ¿≈ƒ≈
ÌB˜Óa LnÓ Èel‚a ÛBÒ¿ƒ«»ƒ¿

ÏÏÁ‰מקום שיהיה כדי שנוצר ∆»»
אבל העולמות לבריאת מוגבל

והצמצום הסילוק לאחר

חזר הקדושֿברוךֿהוא הראשון,

הבליֿגבול אורו את ¿BÓkוהאיר
ÌeˆÓv‰ Ì„˜כמבואר) …∆«ƒ¿

וחסידו בקבלה ת)בהרחבה

בין דמיון יש אכן זה ובעניין

האור וצמצום הרב שכל צמצום

לאחר הרי בשניהם כי האלוקי

ומצד הרב מצד הצמצום,

והסתר העלם אין כבר -Âהאלוקות, השני ‰ÌeˆÓvהעניין ˙Úa ÌbL ¿∆«¿≈«ƒ¿
dÈa‚Ïעצמו ¯ÈzÒÓ ÌeˆÓv‰ ÔÈ‡ הקדושֿברוךֿהוא,, nk·‡¯לגבי ≈«ƒ¿«¿ƒ¿«≈«¿…»

ÌÈLe¯„a ‰k¯‡a62.זה בעניין העוסקים החסידות מאמרי «¬À»ƒ¿ƒ
¯˙BÈ „BÚ Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂייתכן NÚpL‰כיצד ˙e‡Èˆna ÌbL ¿«ƒ∆»≈∆««¿ƒ∆«¬∆

ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚהמקום בגדרי מוגדרת מציאות והיא «¿≈«∆¿≈¿≈¡…ƒ
'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰ ¯È‡Ó,"המידה מן אינו הארון ÏLnaו"מקום Èk ≈ƒ«ƒ¿≈¬»»ƒ«»»

‡e‰ BÓˆÚ ÌeˆÓv‰ ,„ÈÓÏ˙Â ·¯cלמעשהÌÏÚ‰והסתרÌb ¿«¿«¿ƒ«ƒ¿«¿∆¿≈«
·¯‰ Ïˆ‡ Ìb ÏÎO‰ ÌlÚ˙Ó ÌeˆÓv‰ ˙Úa È¯‰L ,·¯‰ Èa‚Ï¿«≈»«∆¬≈¿≈«ƒ¿ƒ¿«≈«≈∆«≈∆»«
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והמׁשלים, ּבּלבּוׁשים ּגם ׂשכלֹו עצם את רֹואה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָּכׁשהרב
למעלה, מהּֿׁשאיןּֿכן עצמם. להּלבּוׁשים ׁשּי זה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאין
אֹורֿאיןֿסֹוף, לגּבי מעלים אינֹו עצמֹו הּצמצּום ְְְְִִֵֵֵַַַַַּגם
עצמֹו. ּבּמציאּות ּגם הוי' ּדׁשם הּגּלּוי מאיר ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָולכן,
הדיֹוט אתר ּדין לית הּלׁשֹון יֹותר עֹוד יּובן ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָועלּֿפיֿזה

WCwOd mFwOWהדיֹוט אתר [ועלּֿדרֿזה63אינֹו ¤§©¦§¨ְְֲֵֶֶֶֶַָ
הּמּדה, מן אינֹו ארֹון מקֹום מןmFwOdWהּלׁשֹון אינֹו ְִִֵַַָָָ¤©¨ִֵ

הּג ּכי עצמֹו.הּמּדה], ּבּמקֹום הּוא הוי' ּדׁשם ּלּוי ְְֲִִִֵַַַַָָָָ

יֹותר,e‡·e¯ח) ּבעמק הדיֹוט אתר ּדין ּדלית הענין ≈ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ
ואלקים, ּדהוי' הּיחּוד ׁשּבענין ּבהקּדים ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹיּובן
ׁשם ׁשּגם ּבכללּות. ּבאּורים ׁשני חד, ּכּוּלא ואלקים ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהוי'
ּדׁשם ׁשהּגּלּוי ׁשּבכדי לגּלֹות, הּוא ענינֹו (צמצּום) ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָֹאלקים
ּדׁשם וההעלם הּצמצּום עלֿידי הּוא למּטה ימׁש ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻהוי'

הם64אלקים ואלקים הוי' הּׁשמֹות ּדׁשני ּבאּור, ועֹוד . ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹ
מּׁשניהם ׁשּלמעלה הּקּב"ה ׁשל ׁשּכ65ׁשמֹותיו אּלא , ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

הּקּוין ּבׁשני יהיה ׁשּלֹו ׁשהּגּלּוי יתּבר ּברצֹונֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעלה
וצמצּום). (ּגּלּוי ּוגבּול ְְְְְִִִִּדבליּֿגבּול

‰ÊŒÈtŒÏÚÂּגם ׁשּלמעלה ּבזה ּבאּור להֹוסיף יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֶֶַַָָ
אֹורֿאיןֿ לגּבי מעלים אינֹו עצמֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַהּצמצּום

ׁשּבּדרּוׁשים הּבאּור על (נֹוסף ׁשּגם66סֹוף ּדכיון ,( ְְִֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשּי אין הוי', עם חד הּוא אלקים ּדׁשם ְְֱֲִִִֵֵַַַָָָֹהּצמצּום
הּלׁשֹון יֹותר ּבעמק לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה לגּביּה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּיסּתיר

הדיֹוט אתר ּדין WCwOdלית mFwOWהדיֹוט אתר אינֹו ְֲֵֵֶַ¤§©¦§¨ְֲֵֶַ
ׁשהּגּלּוי הּמּדה], מן אינֹו הארֹון מקֹום ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ[ועלּֿדרֿזה
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ד.63) סעיף לעיל ובכ"מ.64)ראה ואילך. נא ע' תרנ"ז ב).65)סה"מ (פ, פ"ו שעהיוה"א גם שביאור66)ראה ט סעיף לקמן ראה

אלא) הם (לא הוא שענינם ובהצמצום בהגילוי כשנרגש דוקא הוא מצדmyxyזה שגם הוא, שבהדרושים והביאורים .mpipr,

מסתיר. אינו הצמצום

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

של החיצוניות את ואפילו והפנימיות העומק את ולהעלים לצמצם שנאלץ

ÌˆÚהשכל. ˙‡ ‰‡B¯ ·¯‰Lk ,ÌeˆÓv‰ È¯Á‡Ï Ìb ,ÔÎÏÂ¿»≈«¿«¬≈«ƒ¿¿∆»«∆∆∆∆
,ÌÈÏLÓ‰Â ÌÈLe·la Ìb BÏÎNבתוך טמון מה יודע כן עצמו הוא כי ƒ¿««¿ƒ¿«¿»ƒ

והמשליםהלבושים ÌÓˆÚהמכסים ÌÈLe·l‰Ï CiL ‰Ê ÔÈ‡והם ≈∆«»¿«¿ƒ«¿»
להעלים ממשיכים מצידם

של הנעלה השכל על ולהסתיר

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהרב.
ÌeˆÓv‰ Ìb ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»««ƒ¿
Èa‚Ï ÌÈÏÚÓ B�È‡ BÓˆÚ«¿≈«¿ƒ¿«≈

,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ואףֿעלֿפי ≈
צמצם אכן שהקדושֿברוךֿהוא

מוגבל, הבלתי אורו את והעלים

אך הוא והצמצום ההעלם כל

לגביו ולא הנבראים לגבי ורק

ÌLc Èelb‰ ¯È‡Ó ,ÔÎÏÂ¿»≈≈ƒ«ƒ¿≈
BÓˆÚ ˙e‡Èˆna Ìb 'ÈÂ‰¬»»««¿ƒ«¿
של התגלות שיש פלא זה ואין

גדרי בתוך גם מהמקום למעלה

עצמו. המקום

¯˙BÈ „BÚ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»≈
ÔBLl‰על אונקלוס תרגום של «»

למקום ביחס אבינו יעקב דברי

המקדש) בנין לפני (גם המקדש

כי זה אין הזה, המקום נורא "מה

אלוקים" בית ÔÈcאם ˙ÈÏ≈≈
ËBÈ„‰ מקום‡˙¯ זה אין ¬«∆¿
ופשוט ¿∆ÌB˜nLרגיל

Lc˜n‰גשמי כמקום שמוגדר «ƒ¿»
גשמית ‡˙¯ומציאות B�È‡≈¬»

ËBÈ„‰63קדוש מקום אלא ∆¿
∆∆∆»¿[ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ונעלה

B�È‡ ÔB¯‡ ÌB˜Ó ÔBLl‰«»¿»≈
ÌB˜n‰L ,‰cn‰ ÔÓעצמו ƒ«ƒ»∆«»

.BÓˆÚ ÌB˜na ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰ Èk ,[‰cn‰ ÔÓ B�È‡≈ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈¬»»«»«¿
Ô·eÈ ,¯˙BÈ ˜ÓÚa ËBÈ„‰ ¯˙‡ ÔÈc ˙ÈÏc ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e (Á≈»ƒ¿»¿≈≈¬«∆¿¿…∆≈»

„eÁi‰ ÔÈ�ÚaL ÌÈc˜‰aוהחיבור ÌÈ˜Ï‡Â,השילוב 'ÈÂ‰cאשר ¿«¿ƒ∆¿ƒ¿««ƒ«¬»»∆¡…ƒ
ומשלימים זה עם זה משתלבים הם הרי ונבדלים שונים כוחות היותם למרות

ולכן זה את Á„זה ‡lek ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰בחסידות (כמבואר אחד הכול ¬»»∆¡…ƒ»«
האלוקים") הוא ה' כי לבבך על והשבות היום "וידעת הפסוק על בהרחבה

.˙eÏÏÎa ÌÈ¯e‡a È�L- אחד (ˆÌeˆÓ)ביאור ÌÈ˜Ï‡ ÌL ÌbL ¿≈≈ƒƒ¿»∆«≈¡…ƒƒ¿
‡e‰ B�È�Úבעצם,˙Bl‚Ïנועד ומסתיר שמעלים הצמצום בעצם, שהרי ƒ¿»¿«

כיוון הגילוי, ‰e‡בשביל ‰hÓÏ CLÓÈ 'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰L È„ÎaL∆ƒ¿≈∆«ƒ¿≈¬»»À¿«¿«»
ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ64הצמצום ללא כי «¿≈«ƒ¿¿«∆¿≈¿≈¡…ƒ

גדרים עם כמציאות להתהוות יוכל לא העולם אלוקים, שם של וההעלם

להתקיים. יוכל ולא הגילוי מול אל יתבטל אלא e‡a¯,והגבלות „BÚÂ¿≈
'ÈÂ‰ ˙BÓM‰ È�Lcƒ¿≈«≈¬»»
ÏL ÂÈ˙BÓL Ì‰ ÌÈ˜Ï‡Â∆¡…ƒ≈¿»∆

‰"aw‰בעצמו‰ÏÚÓlL «»»∆¿«¿»
Ì‰È�MÓ65,,'הוי שם גם כי ƒ¿≈∆

גבול, והבלי הגילוי של השם

של השם אלוקים שם וגם

של שמות הם וההעלם הצמצום

באלוקות. מסויים אחד עניין

בעצמו הקדושֿברוךֿהוא ואילו

של לא הגדרה, בשום מוגדר לא

של לא גבול, בלי של ולא גבול

העלם של ולא «∆‡l‡גילוי
C¯a˙È B�Bˆ¯a ‰ÏÚ CkL∆»»»ƒ¿ƒ¿»≈

BlL Èelb‰Lלעולמות ∆«ƒ∆
‰ÔÈewולנבראים È�La ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿≈««ƒ

Ïe·‚eהללו Ïe·bŒÈÏ·cƒ¿ƒ¿¿
(ÌeˆÓˆÂ Èelb)שבאים ƒ¿ƒ¿

השמות שני באמצעות ופועלים

ואלוקים. הוי'

ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒ
Ìb ‰ÏÚÓlL ‰Êa ¯e‡a≈»∆∆¿«¿»«
B�È‡ BÓˆÚ ÌeˆÓv‰«ƒ¿«¿≈
ŒÔÈ‡Œ¯B‡ Èa‚Ï ÌÈÏÚÓ«¿ƒ¿«≈≈

ÛBÒהדברים למצב בניגוד

שכאשר והתלמיד הרב במשל

זהו שכלו את מצמצם הרב

לגביו גם והסתר «(�ÛÒBהעלם
ÌÈLe¯caL ¯e‡a‰ ÏÚ66 ««≈∆«¿ƒ

החסידות סיבה),מאמרי ולבאר

לגבי ולא והנבראים העולמות לגבי רק מסתיר הצמצום למעלה מדוע נוספת

סוף ‰e‡האין ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ÌeˆÓv‰ ÌbL ÔÂÈÎcבעצם„Áאחד ¿≈»∆««ƒ¿¿≈¡…ƒ«
CiL ÔÈ‡ ,'ÈÂ‰ ÌÚייתכן dÈa‚Ïלא ¯ÈzÒiLשכל כיוון כלומר, ƒ¬»»≈«»∆«¿ƒ¿«≈

באמת שהוא ייתכן לא מלכתחילה הגילוי עם מלאה באחדות הוא ההסתר

הנבראים). לגבי רק הוא ההעלם (וכל יסתיר

ËBÈ„‰ ¯˙‡ ÔÈ„ ˙ÈÏ ÔBLl‰ ¯˙BÈ ˜ÓÚa ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈¿…∆≈«»≈≈¬«∆¿
ÌB˜Ó ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ] ËBÈ„‰ ¯˙‡ B�È‡ Lc˜n‰ ÌB˜nL∆¿«ƒ¿»≈¬«∆¿¿«∆∆∆¿

[‰cn‰ ÔÓ B�È‡ ÔB¯‡‰,"כ"מקום מוגדר שהוא Èelb‰Lלמרות »»≈ƒ«ƒ»∆«ƒ
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a"kyz'dכ ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,irqnÎzehn zyxt zay

הּזה ּבעֹולם למּטה ׁשהם ּכמֹו ּגם ּומקֹום, ְְִֵֶֶַַַָָָָָמּמקֹום
ׁשּלמעלה הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹותיו הם ׁשּׁשניהם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּגׁשמי]

חד. וכּוּלא ְְִֵֶַָמּׁשניהם,

‰ÊŒÈtŒÏÚÂהּובא) מקֹומֹות ּבכּמה ּׁשּכתּוב מה יּובן ¿«ƒ∆ְְֶַַָָָָ
הּוא הּׁשליׁשי ּבית ּדמעלת א) סעיף ְְְְֲִִִִֵַַַַלעיל
הּנצחּיּות ׁשענין ּכיון ּדלכאֹורה, נצחי, ּבקּיּום קּים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה
סעיף לעיל (ּכּמּובא הראׁשֹון ּבּבית ּגם להיֹות אפׁשר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה
לֹומר ויׁש הּׁשליׁשי. ּדבית הּמעלה ׁשּזֹוהי אֹומרים אי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָג)
ּבבית להיֹות יכֹולה ׁשהיתה ּדהּנצחּיּות ּבזה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבאּור
מהּזמן, ּדלמעלה הּגּלּוי מּצד (ּבעּקר) היא ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָראׁשֹון

ּבּב ׁשּתהיה ּבּנצחּיּות ׁשּגםוהחּדּוׁש הּוא הּׁשליׁשי ית ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַ
לזה ּכלי יהיה היא68הּזמן הּׁשליׁשי ּבית ׁשּמעלת וזהּו . ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָ

הּבליּֿגבּול ענין אמּתית ּכי נצחי, ּבקּיּום קּים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַָׁשּיהיה
ההמׁשכה מּצד רק לא היא ׁשהּנצחּיּות הּוא, ְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹ(נצחּיּות)
זֹו ו"נצחּיּות" לזה, ּכלי הּוא ׁשהּמּטה אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמלמעלה

הּׁשליׁשי. ּבּבית רק ְִִִִַַַַהיא

הּנ"ל)È„ÈŒÏÚÂיו"ד) (ּבאפן ואלקים הוי' ּדיחּוד הּגּלּוי ¿«¿≈ְֱֲִִִֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּגם (הּׁשליׁשי) הּמקּדׁש ּבבית ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּיהיה
ּדהוי' להּגּלּוי ּכלי הּוא אלקים) מּׁשם (ׁשּנתהּוה ְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּמקֹום
העֹולם. ּבכל ּגם זה ּגּלּוי מעין ימׁש מהּמקֹום, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּלמעלה
הּמקּדׁש. ּבית ּבנין ׁשּלאחרי ּבּגאּלה ּבעּקר יהיה זה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻוגּלּוי
נצחית ּגאּלה ּתהיה העתידה ׁשּגאּלה זה על ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻֻּדהּטעם
ּכלי יהיה ׁשהעֹולם לפי הּוא ּגלּות אחריה ׁשּי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וכּמבאר הּׁשליׁשית69להּגאּלה. ׁשּגאּלה ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻ
ׁשּנּוי, ּבֹו ׁשּי ׁשאין אמת מּדת ׁשּמּדתֹו יעקב ּבזכּות ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהיא
ׁשהּמּטה הּוא האמת) (מּדת הּבליּֿגבּול ענין ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַָָּדאמּתית
ּגלּיֹות ּדקּבּוץ ּבענין הּוא ועלּֿדרֿזה לזה. ּכלי ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָֻהּוא
(ּדמקֹום), הּקצוֹות ׁשּׁשה ּבכל ׁשּיהיה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָ(ּדהּגאּולה),
ּתני לּצפֹון אמר אקּבצּך, ּומּמערב זרע אביא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּמזרח
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ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏשונים דברים כשני מוגדרים הם שם ¿«»»»«∆««¿ƒ
להגבלות מעל הוא מהמקום והלמעלה ומוגבל מוגדר הוא המקום כי לחלוטין

Ì‰È�MÓ,הללו ‰ÏÚÓlL ‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BÓL Ì‰ Ì‰È�ML [∆¿≈∆≈¿»∆«»»∆¿«¿»ƒ¿≈∆
„Á ‡leÎÂלמעלה והתגלות המשכה תהיה השלישי המקדש בבית כי ¿»«

הכתר, מבחינת מהשתלשלות,

ההעלם גם איך בגלוי ניכר ושם

של כוחות אלא אינם הגילוי וגם

שלמעלה הקדושֿברוךֿהוא

כאחד. מתאחדים והם משניהם

‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ·e˙kM∆»¿«»¿
(‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‡·e‰)»¿≈¿ƒ
ÈLÈÏM‰ ˙Èa ˙ÏÚÓc¿«¬««ƒ«¿ƒƒ
Ìei˜a Ìi˜ ‰È‰iL ‡e‰∆ƒ¿∆«»¿ƒ

‰¯B‡ÎÏc ,ÈÁˆ�לתמוה יש ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
הרי בכך, החשיבות «≈ÔÂÈkמה

‰È‰ ˙eiÁˆp‰ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿««ƒ¿ƒ»»
¯LÙ‡יכולהיהÌb ˙BÈ‰Ï ∆¿»ƒ¿«

‡·enk) ÔBL‡¯‰ ˙Èaa««ƒ»ƒ«»
CÈ‡ (‚ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ≈
‰ÏÚn‰ È‰BfL ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆ƒ««¬»

‰ÈLÈÏMהמיוחדת ˙È·c¿«ƒ«¿ƒƒ
הבית" כבוד יהיה "גדול ובגללה

הראשון?. מהבית יותר השלישי

‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
השלישי הבית דווקא שאכן

במעלת ומתאפיין מתייחד

eiÁˆp‰c¿«ƒ¿ƒ˙הנצחיות,
˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰˙È‰L∆»¿»¿»ƒ¿
‡È‰ ÔBL‡¯ ˙È·a¿«ƒƒƒ
Èelb‰ „vÓ (¯wÚa)¿ƒ»ƒ««ƒ

ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏcשהיה ƒ¿«¿»≈«¿«
ומסלק הזמן גדרי את מבטל

קיים היה הבית וממילא אותם

eiÁˆpa˙לנצח, LecÁ‰Â¿«ƒ«ƒ¿ƒ
ÈLÈÏM‰ ˙Èaa ‰È‰zL∆ƒ¿∆««ƒ«¿ƒƒ
ÈÏk ‰È‰È ÔÓf‰ ÌbL ‡e‰∆««¿«ƒ¿∆¿ƒ

‰ÊÏ68היא כזה באופן ונצחיות »∆
במצב כי יותר, הרבה נעלה עניין

למעלה לנצח, קיים הבית זאת ובכל שלו הגדרים כל עם נשאר הזמן הזה

אינו הארון "מקום בעניין מהמקום למעלה עם מקום של החיבור (כמו מהזמן

המידה"). ˜Ìiמן ‰È‰iL ‡È‰ ÈLÈÏM‰ ˙Èa ˙ÏÚnL e‰ÊÂ¿∆∆«¬««ƒ«¿ƒƒƒ∆ƒ¿∆«»
,ÈÁˆ� Ìei˜aהמאמר בתחילת שהובא הזוהר ÔÈ�Úכפירוש ˙ÈzÓ‡ Èk ¿ƒƒ¿ƒƒ¬ƒƒƒ¿«

˙eiÁˆ�) Ïe·bŒÈÏa‰(ושינוי הפסק Ï‡בלי ‡È‰ ˙eiÁˆp‰L ,‡e‰ «¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆«ƒ¿ƒƒ…
‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰‰ „vÓ העולם¯˜ גדרי את ‡l‡שמבטלת «ƒ«««¿»»ƒ¿«¿»∆»

‰hn‰Lעצמו העולם ‰È‡גדרי BÊ "˙eiÁˆ�"Â ,‰ÊÏ ÈÏk ‡e‰ ∆««»¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒƒ
ÈLÈÏM‰ ˙Èaa בו.¯˜ שיאיר הנעלה האלוקי הגילוי בגלל «««ƒ«¿ƒƒ

Èelb‰ È„ÈŒÏÚÂ („"ÂÈ¿«¿≈«ƒ
ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ „eÁÈc¿ƒ¬»»∆¡…ƒ

,Ï"p‰ ÔÙ‡a),יותר הנעלה »…∆««
שמותיו הם ששניהם כפי היינו

הנעלה הקדושֿברוךֿהוא של

È·a˙משניהם) ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿≈
ÌbL (ÈLÈÏM‰) Lc˜n‰«ƒ¿»«¿ƒƒ∆«
ÌMÓ ‰e‰˙pL) ÌB˜n‰«»∆ƒ¿«»ƒ≈

ÌÈ˜Ï‡כל את לו ויש ¡…ƒ
גשמי מקום של ‰e‡ההגדרות (

'ÈÂ‰c Èelb‰Ï ÈÏk¿ƒ¿«ƒ«¬»»
,ÌB˜n‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»
Ìb ‰Ê Èelb ÔÈÚÓ CLÓÈÀ¿«≈≈ƒ∆«

ÌÏBÚ‰ ÏÎaבית שהרי ¿»»»
לכל אורו את משפיע המקדש

כולו. È‰È‰העולם ‰Ê Èel‚Â¿ƒ∆ƒ¿∆
È¯Á‡lL ‰l‡ba ¯wÚa¿ƒ»«¿À»∆¿«¬≈
.Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ�aƒ¿«≈«ƒ¿»
‰l‡bL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆¿À»
‰l‡b ‰È‰z ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒ¿∆¿À»

CiL ÔÈ‡L ˙ÈÁˆ�ייתכן לא ƒ¿ƒ∆≈«»
eÏb˙שתהיה ‰È¯Á‡נוספת «¬∆»»

‰È‰È ÌÏBÚ‰L ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆»»ƒ¿∆
‰l‡b‰Ï ÈÏkיזדכך העולם ¿ƒ¿«¿À»

בו תחדור שהגאולה כך ויתעלה

יתעלה והוא ובפנימיות בעומק

גלות של שאפשרות כזה למצב

לחלוטין. מושללת תהיה

ÈËewÏ'a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿ƒ≈
'‰¯Bz69הזקן לרבנו »

‡È‰ ˙ÈLÈÏM‰ ‰l‡bL∆¿À»«¿ƒƒƒ
˙cÓ B˙cnL ·˜ÚÈ ˙eÎÊaƒ¿«¬…∆ƒ»ƒ«

Ba CiL ÔÈ‡L ˙Ó‡ÈepL ¡∆∆≈«»ƒ
הפסק, ÔÈ�Úאו ˙ÈzÓ‡c«¬ƒƒƒ¿«

(˙Ó‡‰ ˙cÓ) Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿ƒ«»¡∆
‰ÊÏ ÈÏk ‡e‰ ‰hn‰L ‡e‰מאיר שהוא משמעו אמיתי גבול בלי כי ∆««»¿ƒ¿∆

נעצר. ולא נפסק ולא ומקום מקום בכל ÔÈ�Úaוחודר ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ¿»
˙BÂˆw‰ ‰ML ÏÎa ‰È‰iL ,(‰Ïe‡b‰c) ˙BiÏb ıea˜c¿ƒ»À¿«¿»∆ƒ¿∆¿»ƒ»«¿»
ÔBÙvÏ ¯Ó‡ ,jˆa˜‡ ·¯ÚnÓe EÚ¯Ê ‡È·‡ Á¯ÊnÓ ,(ÌB˜Óc)¿»ƒƒ¿»»ƒ«¿∆ƒ«¬»¬«¿∆»…««»
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הּמקֹום מּצד היה ּבּמקֹום, ׁשהאיר מהּמקֹום ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּדלמעלה
ְַעצמֹו.

הדיֹוטLÈÂט) אתר ּדין ּדלית זה ענין ׁשּגּלּוי לֹומר, ¿≈ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָ
ראׁשֹון ּדבית הּוא, והענין הּׁשליׁשי. ּבּבית ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָיהיה
עׂשר על ׁשרֹומזים הוי' ּדׁשם האֹותּיֹות ּבד' הם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָוׁשני
ׁשעלֿידּה (ּבינה) עּלאה ה' הּוא ראׁשֹון [ּבית ְִִִִִֶַַָָָָָספירֹות

ּתּתאההּו ה' הּוא ׁשני ּובית (חכמה), הּיּו"ד ּגּלּוי ְִִִֵַַַָָָָא
(זעירֿאנּפין)] הּוא"ו ּגּלּוי הּוא ׁשעלֿידּה ,67(מלכּות) ְְְִִֵֶַַַַָָָ

ּדיבֹוא ג) (סעיף לעיל ּכּמּובא ּכתר, הּוא ׁשליׁשי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָּובית
מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה הּכתר ּגּלּוי הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָאריה

‰p‰Âאֹורֹות) ׁשּבהם וההעלם הּגּלּוי ספירֹות, ּבעׂשר ¿ƒ≈ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָ
ּדגּלּוי הענינים ׁשּׁשני וזה ענינים, ׁשני הם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָוכלים)

הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹותיו הם mdipXnוהעלם dlrnNWהּוא ְְְֵֵֶֶַָָָ¤§©§¨¦§¥¤
ׁשענין ּדכמֹו מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה הּכתר ּגּלּוי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָעלֿידי
(ּבעּקר) הּוא וכּו') ּבינה (חכמה, ּדספירֹות ְְְְְְִִִִִַַָָָָההתחּלקּות
ספירֹות עׂשר מהּֿׁשאיןּֿכן ּדאצילּות, הּגלּויֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַּבּספירֹות
ּגם הּוא עלּֿדרֿזה ּכאחד, ּכלּולים הם ׁשּבּכתר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָהּגנּוזֹות
והעלם), (ּגּלּוי וכלים ּדאֹורֹות ההתחּלקּות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַּבענין
והּכלים) (האֹורֹות הם הּגנּוזֹות ספירֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָׁשּבעׂשר
ּדלית הענין ׁשאמּתית לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבהתאחדּות.
ּכלי ּכמֹו יהיה עצמֹו הּמקֹום ׁשּגם הדיֹוט, אתר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָּדין
הּׁשליׁשי. ּבּבית ּבגּלּוי יהיה מהּמקֹום, ּדלמעלה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָלהּגּלּוי
ׁשהם ּכמֹו ואלקים הוי' ּבּׁשמֹות ּגם ּבגּלּוי ימׁש אז ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּכי
ּדלמעלה הענינים ּבׁשני ּגם [ועלֿידיֿזה, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבהׁשּתלׁשלּות
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גֿד.67) נז, לר"ה דרושים לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

BÓˆÚ ÌB˜n‰ „vÓ ‰È‰ ,ÌB˜na ¯È‡‰L ÌB˜n‰Ó ‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»≈«»∆≈ƒ«»»»ƒ««»«¿
הוא עצמו הצמצום ו"אלוקים", "הוי'" של והחיבור ההתאחדות שבגלל כשם

לגילוי. אמצעי בעצם

ËBÈ„‰ ¯˙‡ ÔÈc ˙ÈÏc ‰Ê ÔÈ�Ú ÈelbL ,¯ÓBÏ LÈÂ (Ëגם כולל ¿≈«∆ƒƒ¿»∆¿≈≈¬«∆¿
והפנימית, העמוקה במשמעותו

שה'בליֿגבול' היינו כאמור,

יבואו המקום מגדרי והלמעלה

עצמו במקום גילוי ∆¿È‰Èƒ‰לידי
.ÈLÈÏM‰ ˙Èaa««ƒ«¿ƒƒ

ÔBL‡¯ ˙È·c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿«ƒƒ
˙Bi˙B‡‰ '„a Ì‰ È�LÂ¿≈ƒ≈¿»ƒ

'ÈÂ‰ ÌLc,וא"ו ה"א, יו"ד, ¿≈¬»»
NÚ¯ה"א ÏÚ ÌÈÊÓB¯L∆¿ƒ«∆∆

˙B¯ÈÙÒבקבלה (כמבואר ¿ƒ
יו"דֿחכמה, ובקצרה: וחסידות.

ששת – ו בינה. – ראשונה ה'

תפארת, גבורה, חסד, המידות

- אחרונה ה' יסוד. הוד, נצח,

‰e‡מלכות) ÔBL‡¯ ˙Èa]«ƒƒ
‰‡lÚ הראשונה‰' הה' ƒ»»

העליונה הה' גם שנקראת

‡e‰ d„ÈŒÏÚL (‰�Èa)ƒ»∆«»»
,(‰ÓÎÁ) „"ei‰ Èelbƒ«»¿»
‰‡zz '‰ ‡e‰ È�L ˙È·e«ƒ≈ƒ«»»
ה' גם הנקראת השנייה הה'

ŒÏÚLתחתונה (˙eÎÏÓ)«¿∆«
Â"‡e‰ Èelb ‡e‰ d„È»»ƒ«»

ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ)זעירות פנים – ¿≈«¿ƒ
המידות È·e˙67)]הם ,«ƒ

,¯˙k ‡e‰ ÈLÈÏLשלמעלה ¿ƒƒ∆∆
הספירות «»enk·‡מעשר

‡B·Èc (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ¿»
‰È¯‡באלוקות בחינה אותה «¿≈

המקדש בית בניין בא שממנה

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯˙k‰ Èelb ‡e‰ג בסעיף שנתבאר (כפי ƒ«∆∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
שם).

Ì‰aL ÌÏÚ‰‰Â Èelb‰ ,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa ‰p‰Âהספירות עשר (שכן ¿ƒ≈¿∆∆¿ƒ«ƒ¿«∆¿≈∆»∆
באמצעות ופועלות ולהאיר‡B¯B˙מאירות לגלות שעניינםÌÈÏÎÂשעניינם ¿≈ƒ

וההשפעה) האור את ולצמצם ÌÈ�È�Úלהגביל È�L Ì‰,סותרים ואף שונים ≈¿≈ƒ¿»ƒ
יחד פועלים הם מקום שמכל ÌÏÚ‰Âאלא Èel‚c ÌÈ�È�Ú‰ È�ML ‰ÊÂ¿∆∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆¿≈

Ì‰È�MÓ ‰ÏÚÓlL ‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BÓL Ì‰ואלוקים "הוי' ולכן ≈¿»∆«»»∆¿«¿»ƒ¿≈∆
חד" נפעל‰e‡כולא והוא שיעור לאין מופלא וחיבור Èelbיחוד È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ

.˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯˙k‰סדר שבתוך משום הוא הדבר וטעם «∆∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

כי שלהם המיוחד וב'ציור' בגדר מוגדרים בחינה וכל עניין כל ההשתלשלות

ומוגבלת מדודה הארה עם הדרגתי סדר ויש בכלים מלובשים האורות כאשר

מאיר שם מהשתלשלות למעלה אבל שלה ההגדרות בתוך פועלת בחינה כל

ייהפכו ששניהם עד ואלוקים הוי' יחוד להיות יכול ואיןֿסוף, הבליֿגבול אור

ÔÈ�ÚLלאחד BÓÎcƒ¿∆ƒ¿«
˙B¯ÈÙÒc ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
אחת שכל מוגדרות לבחינות

ו'ציור' גדר לה ויש מזו זו שונה

eÎÂ')משלה ‰�Èa ,‰ÓÎÁ)»¿»ƒ»¿
˙B¯ÈÙqa (¯wÚa) ‡e‰¿ƒ»«¿ƒ

,˙eÏÈˆ‡c ˙BÈeÏb‰כל «¿«¬ƒ
לעולמות יש שבו המושג

מציאות של הגדרות ולספירות

עניינה את יש דרגה לכל שבה

כפי בעיקר הוא והמוגדר המיוחד

והתגלו באו הספירות שעשר

ומטה האצילות מעולם החל

¯NÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆∆
¯˙kaL ˙BÊe�b‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿∆«∆∆
וחסידות בקבלה כמבואר אשר

קיימות העליונות הספירות עשר

בעיקר מוגדרת בצורה ופועלות

ומטה, האצילות מעולם החל

("עשר 'נעלם' באופן אבל

גם‰‚�ÂÊÂ˙ספירות קיימות הן ("

שלמעלה סוף אין באור

המשכה כל בעצם כי מהאצילות

היא מאלוקות והתגלות

הללו הספירות עשר באמצעות

„Á‡k ÌÈÏeÏk Ì‰≈¿ƒ¿∆»
של וההגדרות ביניהם וההבדלים

ניכרות לא מהספירות אחת כל

Ìbבכתר, ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆«
˙e˜lÁ˙‰‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««ƒ¿«¿

Èelb) ÌÈÏÎÂ ˙B¯B‡cהאורות הכליםÌÏÚ‰Âבאמצעות ),באמצעות ¿¿≈ƒƒ¿∆¿≈
.˙e„Á‡˙‰a (ÌÈÏk‰Â ˙B¯B‡‰) Ì‰ ˙BÊe�b‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚaL∆¿∆∆¿ƒ«¿≈»¿«≈ƒ¿ƒ¿«¬
,ËBÈ„‰ ¯˙‡ ÔÈc ˙ÈÏc ÔÈ�Ú‰ ˙ÈzÓ‡L ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆¬ƒƒ»ƒ¿»¿≈≈¬«∆¿

BÓˆÚ ÌB˜n‰ ÌbLשלו וההגבלות ההגדרות כל ÈÏkעם BÓk ‰È‰È ∆««»«¿ƒ¿∆¿¿ƒ
Èk .ÈLÈÏM‰ ˙Èaa Èel‚a ‰È‰È ,ÌB˜n‰Ó ‰ÏÚÓÏc Èelb‰Ï¿«ƒƒ¿«¿»≈«»ƒ¿∆¿ƒ««ƒ«¿ƒƒƒ

BÓk ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ˙BÓMa Ìb Èel‚a CLÓÈ Ê‡Ì‰L »À¿«¿ƒ««≈¬»»∆¡…ƒ¿∆≈
˙eÏLÏzL‰aואף שונים עניינים כשני ביטוי לידי באים שהם כמו היינו ¿ƒ¿«¿¿

גילוי הוא והשני העלם הוא האחד לזה, זה Ìbסותרים ,‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ]¿«¿≈∆«
Ì‰L BÓk Ìb ,ÌB˜Óe ÌB˜nÓ ‰ÏÚÓÏc ÌÈ�È�Ú‰ È�Laƒ¿≈»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»ƒ»»«¿∆≈
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כי a"kyz'd ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,irqnÎzehn zyxt zay

הּזה ּבעֹולם למּטה ׁשהם ּכמֹו ּגם ּומקֹום, ְְִֵֶֶַַַָָָָָמּמקֹום
ׁשּלמעלה הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹותיו הם ׁשּׁשניהם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּגׁשמי]

חד. וכּוּלא ְְִֵֶַָמּׁשניהם,

‰ÊŒÈtŒÏÚÂהּובא) מקֹומֹות ּבכּמה ּׁשּכתּוב מה יּובן ¿«ƒ∆ְְֶַַָָָָ
הּוא הּׁשליׁשי ּבית ּדמעלת א) סעיף ְְְְֲִִִִֵַַַַלעיל
הּנצחּיּות ׁשענין ּכיון ּדלכאֹורה, נצחי, ּבקּיּום קּים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה
סעיף לעיל (ּכּמּובא הראׁשֹון ּבּבית ּגם להיֹות אפׁשר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה
לֹומר ויׁש הּׁשליׁשי. ּדבית הּמעלה ׁשּזֹוהי אֹומרים אי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָג)
ּבבית להיֹות יכֹולה ׁשהיתה ּדהּנצחּיּות ּבזה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבאּור
מהּזמן, ּדלמעלה הּגּלּוי מּצד (ּבעּקר) היא ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָראׁשֹון

ּבּב ׁשּתהיה ּבּנצחּיּות ׁשּגםוהחּדּוׁש הּוא הּׁשליׁשי ית ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַ
לזה ּכלי יהיה היא68הּזמן הּׁשליׁשי ּבית ׁשּמעלת וזהּו . ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָ

הּבליּֿגבּול ענין אמּתית ּכי נצחי, ּבקּיּום קּים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַָׁשּיהיה
ההמׁשכה מּצד רק לא היא ׁשהּנצחּיּות הּוא, ְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹ(נצחּיּות)
זֹו ו"נצחּיּות" לזה, ּכלי הּוא ׁשהּמּטה אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמלמעלה

הּׁשליׁשי. ּבּבית רק ְִִִִַַַַהיא

הּנ"ל)È„ÈŒÏÚÂיו"ד) (ּבאפן ואלקים הוי' ּדיחּוד הּגּלּוי ¿«¿≈ְֱֲִִִֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּגם (הּׁשליׁשי) הּמקּדׁש ּבבית ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּיהיה
ּדהוי' להּגּלּוי ּכלי הּוא אלקים) מּׁשם (ׁשּנתהּוה ְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּמקֹום
העֹולם. ּבכל ּגם זה ּגּלּוי מעין ימׁש מהּמקֹום, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּלמעלה
הּמקּדׁש. ּבית ּבנין ׁשּלאחרי ּבּגאּלה ּבעּקר יהיה זה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻוגּלּוי
נצחית ּגאּלה ּתהיה העתידה ׁשּגאּלה זה על ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻֻּדהּטעם
ּכלי יהיה ׁשהעֹולם לפי הּוא ּגלּות אחריה ׁשּי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וכּמבאר הּׁשליׁשית69להּגאּלה. ׁשּגאּלה ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻ
ׁשּנּוי, ּבֹו ׁשּי ׁשאין אמת מּדת ׁשּמּדתֹו יעקב ּבזכּות ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהיא
ׁשהּמּטה הּוא האמת) (מּדת הּבליּֿגבּול ענין ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַָָּדאמּתית
ּגלּיֹות ּדקּבּוץ ּבענין הּוא ועלּֿדרֿזה לזה. ּכלי ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָֻהּוא
(ּדמקֹום), הּקצוֹות ׁשּׁשה ּבכל ׁשּיהיה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָ(ּדהּגאּולה),
ּתני לּצפֹון אמר אקּבצּך, ּומּמערב זרע אביא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּמזרח
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בענין68) החילוק המדה.mewnוע"ד מן אינו 69.7)הארון שבהערה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏשונים דברים כשני מוגדרים הם שם ¿«»»»«∆««¿ƒ
להגבלות מעל הוא מהמקום והלמעלה ומוגבל מוגדר הוא המקום כי לחלוטין

Ì‰È�MÓ,הללו ‰ÏÚÓlL ‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BÓL Ì‰ Ì‰È�ML [∆¿≈∆≈¿»∆«»»∆¿«¿»ƒ¿≈∆
„Á ‡leÎÂלמעלה והתגלות המשכה תהיה השלישי המקדש בבית כי ¿»«

הכתר, מבחינת מהשתלשלות,

ההעלם גם איך בגלוי ניכר ושם

של כוחות אלא אינם הגילוי וגם

שלמעלה הקדושֿברוךֿהוא

כאחד. מתאחדים והם משניהם

‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ·e˙kM∆»¿«»¿
(‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‡·e‰)»¿≈¿ƒ
ÈLÈÏM‰ ˙Èa ˙ÏÚÓc¿«¬««ƒ«¿ƒƒ
Ìei˜a Ìi˜ ‰È‰iL ‡e‰∆ƒ¿∆«»¿ƒ

‰¯B‡ÎÏc ,ÈÁˆ�לתמוה יש ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
הרי בכך, החשיבות «≈ÔÂÈkמה

‰È‰ ˙eiÁˆp‰ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿««ƒ¿ƒ»»
¯LÙ‡יכולהיהÌb ˙BÈ‰Ï ∆¿»ƒ¿«

‡·enk) ÔBL‡¯‰ ˙Èaa««ƒ»ƒ«»
CÈ‡ (‚ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ≈
‰ÏÚn‰ È‰BfL ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆ƒ««¬»

‰ÈLÈÏMהמיוחדת ˙È·c¿«ƒ«¿ƒƒ
הבית" כבוד יהיה "גדול ובגללה

הראשון?. מהבית יותר השלישי

‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
השלישי הבית דווקא שאכן

במעלת ומתאפיין מתייחד

eiÁˆp‰c¿«ƒ¿ƒ˙הנצחיות,
˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰˙È‰L∆»¿»¿»ƒ¿
‡È‰ ÔBL‡¯ ˙È·a¿«ƒƒƒ
Èelb‰ „vÓ (¯wÚa)¿ƒ»ƒ««ƒ

ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏcשהיה ƒ¿«¿»≈«¿«
ומסלק הזמן גדרי את מבטל

קיים היה הבית וממילא אותם

eiÁˆpa˙לנצח, LecÁ‰Â¿«ƒ«ƒ¿ƒ
ÈLÈÏM‰ ˙Èaa ‰È‰zL∆ƒ¿∆««ƒ«¿ƒƒ
ÈÏk ‰È‰È ÔÓf‰ ÌbL ‡e‰∆««¿«ƒ¿∆¿ƒ

‰ÊÏ68היא כזה באופן ונצחיות »∆
במצב כי יותר, הרבה נעלה עניין

למעלה לנצח, קיים הבית זאת ובכל שלו הגדרים כל עם נשאר הזמן הזה

אינו הארון "מקום בעניין מהמקום למעלה עם מקום של החיבור (כמו מהזמן

המידה"). ˜Ìiמן ‰È‰iL ‡È‰ ÈLÈÏM‰ ˙Èa ˙ÏÚnL e‰ÊÂ¿∆∆«¬««ƒ«¿ƒƒƒ∆ƒ¿∆«»
,ÈÁˆ� Ìei˜aהמאמר בתחילת שהובא הזוהר ÔÈ�Úכפירוש ˙ÈzÓ‡ Èk ¿ƒƒ¿ƒƒ¬ƒƒƒ¿«

˙eiÁˆ�) Ïe·bŒÈÏa‰(ושינוי הפסק Ï‡בלי ‡È‰ ˙eiÁˆp‰L ,‡e‰ «¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆«ƒ¿ƒƒ…
‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰‰ „vÓ העולם¯˜ גדרי את ‡l‡שמבטלת «ƒ«««¿»»ƒ¿«¿»∆»

‰hn‰Lעצמו העולם ‰È‡גדרי BÊ "˙eiÁˆ�"Â ,‰ÊÏ ÈÏk ‡e‰ ∆««»¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒƒ
ÈLÈÏM‰ ˙Èaa בו.¯˜ שיאיר הנעלה האלוקי הגילוי בגלל «««ƒ«¿ƒƒ

Èelb‰ È„ÈŒÏÚÂ („"ÂÈ¿«¿≈«ƒ
ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ „eÁÈc¿ƒ¬»»∆¡…ƒ

,Ï"p‰ ÔÙ‡a),יותר הנעלה »…∆««
שמותיו הם ששניהם כפי היינו

הנעלה הקדושֿברוךֿהוא של

È·a˙משניהם) ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿≈
ÌbL (ÈLÈÏM‰) Lc˜n‰«ƒ¿»«¿ƒƒ∆«
ÌMÓ ‰e‰˙pL) ÌB˜n‰«»∆ƒ¿«»ƒ≈

ÌÈ˜Ï‡כל את לו ויש ¡…ƒ
גשמי מקום של ‰e‡ההגדרות (

'ÈÂ‰c Èelb‰Ï ÈÏk¿ƒ¿«ƒ«¬»»
,ÌB˜n‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»
Ìb ‰Ê Èelb ÔÈÚÓ CLÓÈÀ¿«≈≈ƒ∆«

ÌÏBÚ‰ ÏÎaבית שהרי ¿»»»
לכל אורו את משפיע המקדש

כולו. È‰È‰העולם ‰Ê Èel‚Â¿ƒ∆ƒ¿∆
È¯Á‡lL ‰l‡ba ¯wÚa¿ƒ»«¿À»∆¿«¬≈
.Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ�aƒ¿«≈«ƒ¿»
‰l‡bL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆¿À»
‰l‡b ‰È‰z ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒ¿∆¿À»

CiL ÔÈ‡L ˙ÈÁˆ�ייתכן לא ƒ¿ƒ∆≈«»
eÏb˙שתהיה ‰È¯Á‡נוספת «¬∆»»

‰È‰È ÌÏBÚ‰L ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆»»ƒ¿∆
‰l‡b‰Ï ÈÏkיזדכך העולם ¿ƒ¿«¿À»

בו תחדור שהגאולה כך ויתעלה

יתעלה והוא ובפנימיות בעומק

גלות של שאפשרות כזה למצב

לחלוטין. מושללת תהיה

ÈËewÏ'a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿ƒ≈
'‰¯Bz69הזקן לרבנו »

‡È‰ ˙ÈLÈÏM‰ ‰l‡bL∆¿À»«¿ƒƒƒ
˙cÓ B˙cnL ·˜ÚÈ ˙eÎÊaƒ¿«¬…∆ƒ»ƒ«

Ba CiL ÔÈ‡L ˙Ó‡ÈepL ¡∆∆≈«»ƒ
הפסק, ÔÈ�Úאו ˙ÈzÓ‡c«¬ƒƒƒ¿«

(˙Ó‡‰ ˙cÓ) Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿ƒ«»¡∆
‰ÊÏ ÈÏk ‡e‰ ‰hn‰L ‡e‰מאיר שהוא משמעו אמיתי גבול בלי כי ∆««»¿ƒ¿∆

נעצר. ולא נפסק ולא ומקום מקום בכל ÔÈ�Úaוחודר ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ¿»
˙BÂˆw‰ ‰ML ÏÎa ‰È‰iL ,(‰Ïe‡b‰c) ˙BiÏb ıea˜c¿ƒ»À¿«¿»∆ƒ¿∆¿»ƒ»«¿»
ÔBÙvÏ ¯Ó‡ ,jˆa˜‡ ·¯ÚnÓe EÚ¯Ê ‡È·‡ Á¯ÊnÓ ,(ÌB˜Óc)¿»ƒƒ¿»»ƒ«¿∆ƒ«¬»¬«¿∆»…««»
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oey`xd on oexg`d dfd ziad ceak didi lecb

הּמקֹום מּצד היה ּבּמקֹום, ׁשהאיר מהּמקֹום ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּדלמעלה
ְַעצמֹו.

הדיֹוטLÈÂט) אתר ּדין ּדלית זה ענין ׁשּגּלּוי לֹומר, ¿≈ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָ
ראׁשֹון ּדבית הּוא, והענין הּׁשליׁשי. ּבּבית ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָיהיה
עׂשר על ׁשרֹומזים הוי' ּדׁשם האֹותּיֹות ּבד' הם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָוׁשני
ׁשעלֿידּה (ּבינה) עּלאה ה' הּוא ראׁשֹון [ּבית ְִִִִִֶַַָָָָָספירֹות

ּתּתאההּו ה' הּוא ׁשני ּובית (חכמה), הּיּו"ד ּגּלּוי ְִִִֵַַַָָָָא
(זעירֿאנּפין)] הּוא"ו ּגּלּוי הּוא ׁשעלֿידּה ,67(מלכּות) ְְְִִֵֶַַַַָָָ

ּדיבֹוא ג) (סעיף לעיל ּכּמּובא ּכתר, הּוא ׁשליׁשי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָּובית
מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה הּכתר ּגּלּוי הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָאריה

‰p‰Âאֹורֹות) ׁשּבהם וההעלם הּגּלּוי ספירֹות, ּבעׂשר ¿ƒ≈ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָ
ּדגּלּוי הענינים ׁשּׁשני וזה ענינים, ׁשני הם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָוכלים)

הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹותיו הם mdipXnוהעלם dlrnNWהּוא ְְְֵֵֶֶַָָָ¤§©§¨¦§¥¤
ׁשענין ּדכמֹו מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה הּכתר ּגּלּוי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָעלֿידי
(ּבעּקר) הּוא וכּו') ּבינה (חכמה, ּדספירֹות ְְְְְְִִִִִַַָָָָההתחּלקּות
ספירֹות עׂשר מהּֿׁשאיןּֿכן ּדאצילּות, הּגלּויֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַּבּספירֹות
ּגם הּוא עלּֿדרֿזה ּכאחד, ּכלּולים הם ׁשּבּכתר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָהּגנּוזֹות
והעלם), (ּגּלּוי וכלים ּדאֹורֹות ההתחּלקּות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַּבענין
והּכלים) (האֹורֹות הם הּגנּוזֹות ספירֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָׁשּבעׂשר
ּדלית הענין ׁשאמּתית לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבהתאחדּות.
ּכלי ּכמֹו יהיה עצמֹו הּמקֹום ׁשּגם הדיֹוט, אתר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָּדין
הּׁשליׁשי. ּבּבית ּבגּלּוי יהיה מהּמקֹום, ּדלמעלה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָלהּגּלּוי
ׁשהם ּכמֹו ואלקים הוי' ּבּׁשמֹות ּגם ּבגּלּוי ימׁש אז ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּכי
ּדלמעלה הענינים ּבׁשני ּגם [ועלֿידיֿזה, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבהׁשּתלׁשלּות
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גֿד.67) נז, לר"ה דרושים לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

BÓˆÚ ÌB˜n‰ „vÓ ‰È‰ ,ÌB˜na ¯È‡‰L ÌB˜n‰Ó ‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»≈«»∆≈ƒ«»»»ƒ««»«¿
הוא עצמו הצמצום ו"אלוקים", "הוי'" של והחיבור ההתאחדות שבגלל כשם

לגילוי. אמצעי בעצם

ËBÈ„‰ ¯˙‡ ÔÈc ˙ÈÏc ‰Ê ÔÈ�Ú ÈelbL ,¯ÓBÏ LÈÂ (Ëגם כולל ¿≈«∆ƒƒ¿»∆¿≈≈¬«∆¿
והפנימית, העמוקה במשמעותו

שה'בליֿגבול' היינו כאמור,

יבואו המקום מגדרי והלמעלה

עצמו במקום גילוי ∆¿È‰Èƒ‰לידי
.ÈLÈÏM‰ ˙Èaa««ƒ«¿ƒƒ

ÔBL‡¯ ˙È·c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿«ƒƒ
˙Bi˙B‡‰ '„a Ì‰ È�LÂ¿≈ƒ≈¿»ƒ

'ÈÂ‰ ÌLc,וא"ו ה"א, יו"ד, ¿≈¬»»
NÚ¯ה"א ÏÚ ÌÈÊÓB¯L∆¿ƒ«∆∆

˙B¯ÈÙÒבקבלה (כמבואר ¿ƒ
יו"דֿחכמה, ובקצרה: וחסידות.

ששת – ו בינה. – ראשונה ה'

תפארת, גבורה, חסד, המידות

- אחרונה ה' יסוד. הוד, נצח,

‰e‡מלכות) ÔBL‡¯ ˙Èa]«ƒƒ
‰‡lÚ הראשונה‰' הה' ƒ»»

העליונה הה' גם שנקראת

‡e‰ d„ÈŒÏÚL (‰�Èa)ƒ»∆«»»
,(‰ÓÎÁ) „"ei‰ Èelbƒ«»¿»
‰‡zz '‰ ‡e‰ È�L ˙È·e«ƒ≈ƒ«»»
ה' גם הנקראת השנייה הה'

ŒÏÚLתחתונה (˙eÎÏÓ)«¿∆«
Â"‡e‰ Èelb ‡e‰ d„È»»ƒ«»

ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ)זעירות פנים – ¿≈«¿ƒ
המידות È·e˙67)]הם ,«ƒ

,¯˙k ‡e‰ ÈLÈÏLשלמעלה ¿ƒƒ∆∆
הספירות «»enk·‡מעשר

‡B·Èc (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ¿»
‰È¯‡באלוקות בחינה אותה «¿≈

המקדש בית בניין בא שממנה

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯˙k‰ Èelb ‡e‰ג בסעיף שנתבאר (כפי ƒ«∆∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
שם).

Ì‰aL ÌÏÚ‰‰Â Èelb‰ ,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa ‰p‰Âהספירות עשר (שכן ¿ƒ≈¿∆∆¿ƒ«ƒ¿«∆¿≈∆»∆
באמצעות ופועלות ולהאיר‡B¯B˙מאירות לגלות שעניינםÌÈÏÎÂשעניינם ¿≈ƒ

וההשפעה) האור את ולצמצם ÌÈ�È�Úלהגביל È�L Ì‰,סותרים ואף שונים ≈¿≈ƒ¿»ƒ
יחד פועלים הם מקום שמכל ÌÏÚ‰Âאלא Èel‚c ÌÈ�È�Ú‰ È�ML ‰ÊÂ¿∆∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆¿≈

Ì‰È�MÓ ‰ÏÚÓlL ‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BÓL Ì‰ואלוקים "הוי' ולכן ≈¿»∆«»»∆¿«¿»ƒ¿≈∆
חד" נפעל‰e‡כולא והוא שיעור לאין מופלא וחיבור Èelbיחוד È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ

.˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯˙k‰סדר שבתוך משום הוא הדבר וטעם «∆∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

כי שלהם המיוחד וב'ציור' בגדר מוגדרים בחינה וכל עניין כל ההשתלשלות

ומוגבלת מדודה הארה עם הדרגתי סדר ויש בכלים מלובשים האורות כאשר

מאיר שם מהשתלשלות למעלה אבל שלה ההגדרות בתוך פועלת בחינה כל

ייהפכו ששניהם עד ואלוקים הוי' יחוד להיות יכול ואיןֿסוף, הבליֿגבול אור

ÔÈ�ÚLלאחד BÓÎcƒ¿∆ƒ¿«
˙B¯ÈÙÒc ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
אחת שכל מוגדרות לבחינות

ו'ציור' גדר לה ויש מזו זו שונה

eÎÂ')משלה ‰�Èa ,‰ÓÎÁ)»¿»ƒ»¿
˙B¯ÈÙqa (¯wÚa) ‡e‰¿ƒ»«¿ƒ

,˙eÏÈˆ‡c ˙BÈeÏb‰כל «¿«¬ƒ
לעולמות יש שבו המושג

מציאות של הגדרות ולספירות

עניינה את יש דרגה לכל שבה

כפי בעיקר הוא והמוגדר המיוחד

והתגלו באו הספירות שעשר

ומטה האצילות מעולם החל

¯NÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆∆
¯˙kaL ˙BÊe�b‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«¿∆«∆∆
וחסידות בקבלה כמבואר אשר

קיימות העליונות הספירות עשר

בעיקר מוגדרת בצורה ופועלות

ומטה, האצילות מעולם החל

("עשר 'נעלם' באופן אבל

גם‰‚�ÂÊÂ˙ספירות קיימות הן ("

שלמעלה סוף אין באור

המשכה כל בעצם כי מהאצילות

היא מאלוקות והתגלות

הללו הספירות עשר באמצעות

„Á‡k ÌÈÏeÏk Ì‰≈¿ƒ¿∆»
של וההגדרות ביניהם וההבדלים

ניכרות לא מהספירות אחת כל

Ìbבכתר, ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆«
˙e˜lÁ˙‰‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««ƒ¿«¿

Èelb) ÌÈÏÎÂ ˙B¯B‡cהאורות הכליםÌÏÚ‰Âבאמצעות ),באמצעות ¿¿≈ƒƒ¿∆¿≈
.˙e„Á‡˙‰a (ÌÈÏk‰Â ˙B¯B‡‰) Ì‰ ˙BÊe�b‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚaL∆¿∆∆¿ƒ«¿≈»¿«≈ƒ¿ƒ¿«¬
,ËBÈ„‰ ¯˙‡ ÔÈc ˙ÈÏc ÔÈ�Ú‰ ˙ÈzÓ‡L ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆¬ƒƒ»ƒ¿»¿≈≈¬«∆¿

BÓˆÚ ÌB˜n‰ ÌbLשלו וההגבלות ההגדרות כל ÈÏkעם BÓk ‰È‰È ∆««»«¿ƒ¿∆¿¿ƒ
Èk .ÈLÈÏM‰ ˙Èaa Èel‚a ‰È‰È ,ÌB˜n‰Ó ‰ÏÚÓÏc Èelb‰Ï¿«ƒƒ¿«¿»≈«»ƒ¿∆¿ƒ««ƒ«¿ƒƒƒ

BÓk ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ˙BÓMa Ìb Èel‚a CLÓÈ Ê‡Ì‰L »À¿«¿ƒ««≈¬»»∆¡…ƒ¿∆≈
˙eÏLÏzL‰aואף שונים עניינים כשני ביטוי לידי באים שהם כמו היינו ¿ƒ¿«¿¿

גילוי הוא והשני העלם הוא האחד לזה, זה Ìbסותרים ,‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ]¿«¿≈∆«
Ì‰L BÓk Ìb ,ÌB˜Óe ÌB˜nÓ ‰ÏÚÓÏc ÌÈ�È�Ú‰ È�Laƒ¿≈»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»ƒ»»«¿∆≈
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ּבּגּוף יהיה זה וגּלּוי (סֹובב), ּבליּֿגבּול ּגּלּוי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַהּמעלֹות.
הּוא אלקים.73ׁשּׁשרׁשֹו מּׁשם ְֱִִֵֶָֹ

מןe‰ÊÂיב) האחרֹון הּזה הּבית ּכבֹוד יהיה ּגדֹול ¿∆ְְֲִִִֶֶַַַַָָ
ּכּמה יהיּו העתידה ׁשּבּגאּלה ּדהגם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֻהראׁשֹון,
ׁשּבכּלם, אחרֹון ׁשהּוא הּמתים לתחּית ועד ענינים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻוכּמה
הּזה הּבית ּבכבֹוד היא ההדּגׁשה עּקר ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָמּכלֿמקֹום,

(ּכּנ"ל ּבעֹולם ימׁשכּו ּומּמּנּו הּמקּדׁש, ּבבית יהיה הענינים ּדכל ׁשרׁש ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהאחרֹון,
ב). סעיף

e‰ÊÂּבחזקת ׁשּיהיה (לאחרי מׁשיח ׁשל הראׁשנה ׁשהּפעּלה מהּטעמים ּגם ¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
הּמקּדׁש ּבית ּבנין הּוא ׁשּלאחריֿזה.74מׁשיח) הענינים ּדכל הּׁשרׁש זהּו ּכי , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

מּמׁש. ּבקרֹוב יהיה זה ׁשּכל ועּקר ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָויהיֿרצֹון

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

רע"א).73) (פא, פ"ו ה"ד.74)שעהיוה"א פי"א מלכים הל' רמב"ם
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הגשמי הגוף של הגדולה לבוא],72המעלה לעתיד ÈzLוכך eÈ‰Èƒ¿¿≈
˙BÏÚn‰ותהיה אלוקים. שם של המעלה וגם הוי' שם של המעלה גם ««¬
של Ê‰המעלה Èel‚Â ,(··BÒ) Ïe·bŒÈÏa ÈelbעצמוÛeba ‰È‰È ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿∆«

‰e‡הגשמי BL¯ML73.ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ∆»¿ƒ≈¡…ƒ
„B·k ‰È‰È ÏB„b e‰ÊÂ (·È¿∆»ƒ¿∆¿
ÔÓ ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰««ƒ«∆»«¬ƒ
‰l‡baL Ì‚‰c ,ÔBL‡¯‰»ƒ«¬«∆«¿À»
‰nÎÂ ‰nk eÈ‰È ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒ¿«»¿«»

,ÌÈ�È�Úובחינות דרגות וכמה ƒ¿»ƒ
אלוקות גילוי iÁ˙Ï˙של „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ«

ÔB¯Á‡ ‡e‰L ÌÈ˙n‰«≈ƒ∆«¬
ÌlÎaLהנעלה והגילוי ∆¿À»
wÚ¯מכולם, ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ«

‰Lb„‰‰נעלה הכי והגילוי ««¿»»
הבחינות B·Îa„מכל ‡È‰ƒƒ¿

Èk ,ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰««ƒ«∆»«¬ƒ
ÌÈ�È�Ú‰ ÏÎc L¯Lוכל …∆¿»»ƒ¿»ƒ

לבוא לעתיד שיהיו הגילויים

eÎLÓÈ epnÓe ,Lc˜n‰ ˙È·a ‰È‰Èגם והגילויים ÌÏBÚaהעניינים ƒ¿∆¿≈«ƒ¿»ƒ∆À¿¿»»
.(· ÛÈÚÒ Ï"pk)««

ÌÈÓÚh‰Ó Ìb e‰ÊÂלכך הסיבות ÏLאחת ‰�L‡¯‰ ‰lÚt‰L ¿∆«≈«¿»ƒ∆«¿À»»ƒ…»∆
ÁÈLÓ ˙˜ÊÁa ‰È‰iL È¯Á‡Ï) ÁÈLÓמשנה' ספר בסוף כמבואר »ƒ«¿«¬≈∆ƒ¿∆¿∆¿«»ƒ«

להרמב"ם) ÔÈ�aתורה' ‡e‰ƒ¿«
Lc˜n‰ ˙Èa74e‰Ê Èk , ≈«ƒ¿»ƒ∆

ÌÈ�È�Ú‰ ÏÎc L¯M‰וכל «…∆¿»»ƒ¿»ƒ
אלוקות בגילוי הדרגות

‰ÊŒÈ¯Á‡lLקיבוץ הגאולה, ∆¿«¬≈∆
המתים. ותחיית ŒÈ‰ÈÂƒƒגלויות

‰È‰È ‰Ê ÏkL ¯wÚÂ ÔBˆ»̄¿ƒ»∆»∆ƒ¿∆
.LnÓ ·B¯˜a¿»«»
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מקצה ּובנֹותי מרחֹוק ּבני הביאי ּתכלאי, אל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּולתימן
הּקצוֹות70הארץ ב' ּכנגד הם וקצה ׁשרחֹוק לֹומר ּדיׁש , ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

הּׁשּׁשה מּכל הּגלּיֹות ׁשּקּבּוץ לֹומר, ויׁש ּומּטה. ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻמעלה
לזה יסּיעּו קצוֹות ׁשהּׁשּׁשה ּבאפן יהיה .71קצוֹות ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

‰p‰Âּב ׁשּימׁש ׁשהּגּלּוי הּגּלּויאף מעין רק יהיה עֹולם ¿ƒ≈ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ּיתרֹון יׁש מּכלֿמקֹום עצמֹו, הּמקּדׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשּבבית
ׁשּבבית ואלקים ּדהוי' הּיחּוד ּכי ּבעֹולם. ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבהמׁשכה
ּבזה נּכר אין הדיֹוט, אתר ּדין ׁשּלית ּכיון עצמֹו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמקּדׁש
אלקים, ׁשם מּצד ּגם הּוא ואלקים ּדהוי' ׁשהּיחּוד ֱֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכלּֿכ
אלקים) ׁשם מּצד ּגם הּוא (ׁשהּיחּוד זה ּדענין ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָֹוהּגּלּוי
הּמקּדׁש ּדבית הּגּלּוי מעין ׁשּנמׁש עלֿידי ּבעּקר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּוא
הּיתרֹון לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה הדיֹוט. אתר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבעֹולם,
הּגאּולה ּתהיה [ׁשּלכן הּמקּדׁש ּבית לגּבי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּדהּגאּולה
המׁשכת ּכי ב], סעיף ּכּנ"ל הּמקּדׁש, ּבית ּבנין ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָלאחרי
ּבּגאּלה, (ּבעּקר) ּתהיה ּבעֹולם הּמקּדׁש ּדבית ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּגּלּוי

ַַּכּנ"ל.

ּגםwÚÂ¯יא) הּוא (ׁשהּיחּוד ואלקים הוי' ּדיחּוד הּגּלּוי ¿ƒ«ְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹ
הּמתים ּבתחּית יהיה אלקים) [ׁשם] ְְֱִִִִִִֵֵֶַַַֹמּצד
ׁשּיהיה ּדהּגּלּוי ׁשּבכּלם. אחרֹון ּגלּיֹות, קּבּוץ ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּלאחרי
מגּבל ּגּלּוי הּוא ּגלּיֹות) וקּבּוץ מּגלּות (ּגאּולה ְְְִִִָָָָָָֻֻּבעֹולם
רק ׁשהּוא וכּנ"ל לעתידֿלבא), ׁשּיהיּו הּגּלּויים ּבער)ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
יהיה ׁשאז הּמתים, ּובתחּית הּמקּדׁש. ּדבית הּגּלּוי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמעין

מהּסֹובב הּגּוף ּדהּנׁשמה,72חּיּות מהחּיּות יֹותר [נעלה ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
מהּגּוף נּזֹונית ּתהיה הּנׁשמה ׁשּתי72ׁשּלכן, יהיּו ,[ ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
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הֿו.70) מג, "אקבצך",71)ישעי' "אביא", – ומערב במזרח ומכ"ש תכלאי". "אל רק בתימן משא"כ "תני" נאמר בצפון רק לכאורה,

יצוה כאילו – "הביאי שם דוד מצודת ראה אבל אליהם. מדבר `cgואינו lklהשמים ישראל".iadl`מרוחות המשך72)את

ובכ"מ. ב. תיג, ח"ב קונטרסים סה"מ פצ"א. תרל"ז וככה
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ÔÓÈ˙Ïe È�z(דרום),È‡ÏÎz Ï‡מזרח של הקצוות ארבעת מכל היינו ≈ƒ¿≈»«ƒ¿»ƒ
גלויות קיבוץ אודות ואומר ממשיך והפסוק ודרום צפון È�aומערב, È‡È·‰»ƒƒ»«

ı¯‡‰ ‰ˆ˜Ó È˙B�·e ˜BÁ¯Ó70Ì‰ ‰ˆ˜Â ˜BÁ¯L ¯ÓBÏ LÈc , ≈»¿«ƒ¿≈»»∆¿≈«∆»¿»∆≈
‰hÓe ‰ÏÚÓ ˙BÂˆw‰ '· „‚�kמכל גלויות לקיבוץ הכוונה כן ואם ¿∆∆«¿»«¿»«»

המקום בחינת של הקצוות שש

חדורים יהיו המקום פרטי כל כי

הגאולה. ÓBÏ¯,בעניין LÈÂ¿≈«
ÏkÓ ˙BiÏb‰ ıeawL∆ƒ«»Àƒ»
‰È‰È ˙BÂˆ˜ ‰MM‰«ƒ»¿»ƒ¿∆
˙BÂˆ˜ ‰MM‰L ÔÙ‡a¿…∆∆«ƒ»¿»

ÊÏ‰עצמם eÚiÒÈ71כי ¿«¿»∆
בתוך יחדור הגאולה אור כאמור

עצמם. ומקום) (זמן העולם גדרי

Èelb‰L Û‡ ‰p‰Âהאלוקי ¿ƒ≈«∆«ƒ
ÌÏBÚa CLÓiLבו שגם ∆À¿«»»

העולם גדרי שכל ניכר יהיה

הגאולה בענייני חדורים

מהעולם ¯˜שלמעלה ‰È‰Èƒ¿∆«
˙È·aL Èelb‰ ÔÈÚÓ≈≈«ƒ∆¿≈

BÓˆÚ Lc˜n‰בבית ואילו «ƒ¿»«¿
יותר, נעלה גילוי יהיה המקדש

ÔB¯˙i LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈ƒ¿
ÌÏBÚa ‰ÎLÓ‰aלעומת ««¿»»»»

האלוקית וההתגלות ההמשכה

המקדש. ‰eÁi„בבית Èkƒ«ƒ
˙È·aL ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰c«¬»»∆¡…ƒ∆¿≈

Lc˜n‰ÔÂÈk ,BÓˆÚ «ƒ¿»«¿≈»
,ËBÈ„‰ ¯˙‡ ÔÈc ˙ÈlL∆≈≈¬«∆¿
נעלה במקום מדובר ומלכתחילה

חלקי שאר הזהמכל ≈‡ÔÈעולם
„eÁi‰L CkŒÏk ‰Êa ¯k�ƒ»»∆»»∆«ƒ
Ìb ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰c«¬»»∆¡…ƒ«

ÌÈ˜Ï‡ ÌL „vÓוגם ƒ«≈¡…ƒ
אלוקות, לגלות הוא עניינם וגם אלוקות בעצם הם וההעלם והגבול הצמצום

שהעולם מידה באותה ומוגבל מוגדר אינו הזה המקום ועיקרו מתחילתו כי

כך כל גדול חידוש אין שלו ההגבלה בביטול כן ואם ומוגבל מוגדר כולו

‡e‰ (ÌÈ˜Ï‡ ÌL „vÓ Ìb ‡e‰ „eÁi‰L) ‰Ê ÔÈ�Úc Èelb‰Â¿«ƒ¿ƒ¿»∆∆«ƒ«ƒ«≈¡…ƒ
,ÌÏBÚa Lc˜n‰ ˙È·c Èelb‰ ÔÈÚÓ CLÓpL È„ÈŒÏÚ ¯wÚa¿ƒ»«¿≈∆ƒ¿»≈≈«ƒ¿≈«ƒ¿»»»

ËBÈ„‰ לאלוקות‡˙¯ כלי נעשה לגמרי ומוגבל מוגדר מקום וכאשר ¬«∆¿
גדול. יותר הרבה ויתרון חידוש זה הרי הגאולה ולענייני

Lc˜n‰ ˙Èa Èa‚Ï ‰Ïe‡b‰c ÔB¯˙i‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«ƒ¿¿«¿»¿«≈≈«ƒ¿»

Ï"pk ,Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ�a È¯Á‡Ï ‰Ïe‡b‰ ‰È‰z ÔÎlL]סעיף ∆»≈ƒ¿∆«¿»¿«¬≈ƒ¿«≈«ƒ¿»««
המעלה],ב תבוא כך ואחר המקדש בית ייבנה שתחילה הוא הדברים וסדר

הגאולה, – יותר ÌÏBÚaהגדולה Lc˜n‰ ˙È·c Èelb‰ ˙ÎLÓ‰ Èkƒ«¿»««ƒ¿≈«ƒ¿»»»
Ï"pk ,‰l‡ba (¯wÚa) ‰È‰zבעולם זה גילוי שהמשכת נתבאר והרי ƒ¿∆¿ƒ»«¿À»««

ההמשכה מאשר יותר נעלית היא

עצמו. המקדש בבית

„eÁÈc Èelb‰ ¯wÚÂ (‡È¿ƒ««ƒ¿ƒ
„eÁi‰L) ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰¬»»∆¡…ƒ∆«ƒ
[ÌL] „vÓ Ìb ‡e‰«ƒ«≈

ÌÈ˜Ï‡הגבול כוח וגם ¡…ƒ
אלוקות) לגילוי משמש והצמצום

ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙a ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ««≈ƒ
,˙BiÏb ıea˜ È¯Á‡lL∆¿«¬≈ƒ»À

ÌlÎaL ÔB¯Á‡השלב «¬∆¿À»
הגאולה. בתהליך האחרון

הוא לכך Èelb‰c¿«ƒוהטעם
‰Ïe‡b) ÌÏBÚa ‰È‰iL∆ƒ¿∆»»¿»
(˙BiÏb ıea˜Â ˙eÏbÓƒ»¿ƒ»À
C¯Úa) Ïa‚Ó Èelb ‡e‰ƒÀ¿»¿∆∆

אל eÈ‰iLביחס ÌÈÈelb‰«ƒƒ∆ƒ¿
Ï"pÎÂ ,(‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿««
Èelb‰ ÔÈÚÓ ˜¯ ‡e‰L∆«≈≈«ƒ

Lc˜n‰ ˙È·cאמנם כי ¿≈«ƒ¿»
והפעולה החידוש מבחינת

בגילוי ויתרון מעלה יש בעולם

בבית הגילוי לגבי בעולם

הגילוי עוצמת מצד אבל המקדש

הוא המקדש בבית שהגילוי ברור

בעולם הגילוי וכל יותר, גדול

שיהיה הגילוי "מעין" רק הוא

המקדש. »iÁ˙·eƒ¿ƒ˙בבית
˙eiÁ ‰È‰È Ê‡L ,ÌÈ˙n‰«≈ƒ∆»ƒ¿∆«

··Bq‰Ó Ûeb‰72האור «≈«≈
כי 'פנימי' אור הנקרא עלמין" כל "ממלא – דרכים בשתי לעולם בא האלוקי

כל ו"סובב בפנימיות בו וחודר ערכו לפי נברא ולכל עולם לכל מותאם הוא

העולמות בכל מאיר הוא כי מלמעלה ו'סובב' 'מקיף' אור הנקרא עלמין"

ביחס אפילו הגשמי הגוף של מעלתו תתגלה לבוא ולעתיד בשווה והנבראים

מאור הנבראים) כל חיות (כמו היא הגוף חיות שכיום ובעוד הרוחנית לנשמה

הסובב מהאור תהיה הגוף חיות לבוא לעתיד BÈ˙¯הממלא, ‰ÏÚ�]«¬∆≈
Ûeb‰Ó ˙È�Bf� ‰È‰z ‰ÓLp‰ ,ÔÎlL ,‰ÓLp‰c ˙eiÁ‰Óבניגוד ≈««¿«¿»»∆»≈«¿»»ƒ¿∆ƒ≈≈«

תתגלה לבוא לעתיד כאמור כי מהנשמה, חיות שואב הגוף בו הנוכחי למצב
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ּבּגּוף יהיה זה וגּלּוי (סֹובב), ּבליּֿגבּול ּגּלּוי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַהּמעלֹות.
הּוא אלקים.73ׁשּׁשרׁשֹו מּׁשם ְֱִִֵֶָֹ

מןe‰ÊÂיב) האחרֹון הּזה הּבית ּכבֹוד יהיה ּגדֹול ¿∆ְְֲִִִֶֶַַַַָָ
ּכּמה יהיּו העתידה ׁשּבּגאּלה ּדהגם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֻהראׁשֹון,
ׁשּבכּלם, אחרֹון ׁשהּוא הּמתים לתחּית ועד ענינים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻוכּמה
הּזה הּבית ּבכבֹוד היא ההדּגׁשה עּקר ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָמּכלֿמקֹום,

(ּכּנ"ל ּבעֹולם ימׁשכּו ּומּמּנּו הּמקּדׁש, ּבבית יהיה הענינים ּדכל ׁשרׁש ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהאחרֹון,
ב). סעיף

e‰ÊÂּבחזקת ׁשּיהיה (לאחרי מׁשיח ׁשל הראׁשנה ׁשהּפעּלה מהּטעמים ּגם ¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
הּמקּדׁש ּבית ּבנין הּוא ׁשּלאחריֿזה.74מׁשיח) הענינים ּדכל הּׁשרׁש זהּו ּכי , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

מּמׁש. ּבקרֹוב יהיה זה ׁשּכל ועּקר ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָויהיֿרצֹון
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רע"א).73) (פא, פ"ו ה"ד.74)שעהיוה"א פי"א מלכים הל' רמב"ם

∑

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הגשמי הגוף של הגדולה לבוא],72המעלה לעתיד ÈzLוכך eÈ‰Èƒ¿¿≈
˙BÏÚn‰ותהיה אלוקים. שם של המעלה וגם הוי' שם של המעלה גם ««¬
של Ê‰המעלה Èel‚Â ,(··BÒ) Ïe·bŒÈÏa ÈelbעצמוÛeba ‰È‰È ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿∆«

‰e‡הגשמי BL¯ML73.ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ∆»¿ƒ≈¡…ƒ
„B·k ‰È‰È ÏB„b e‰ÊÂ (·È¿∆»ƒ¿∆¿
ÔÓ ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰««ƒ«∆»«¬ƒ
‰l‡baL Ì‚‰c ,ÔBL‡¯‰»ƒ«¬«∆«¿À»
‰nÎÂ ‰nk eÈ‰È ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒ¿«»¿«»

,ÌÈ�È�Úובחינות דרגות וכמה ƒ¿»ƒ
אלוקות גילוי iÁ˙Ï˙של „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ«

ÔB¯Á‡ ‡e‰L ÌÈ˙n‰«≈ƒ∆«¬
ÌlÎaLהנעלה והגילוי ∆¿À»
wÚ¯מכולם, ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ«

‰Lb„‰‰נעלה הכי והגילוי ««¿»»
הבחינות B·Îa„מכל ‡È‰ƒƒ¿

Èk ,ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰««ƒ«∆»«¬ƒ
ÌÈ�È�Ú‰ ÏÎc L¯Lוכל …∆¿»»ƒ¿»ƒ

לבוא לעתיד שיהיו הגילויים

eÎLÓÈ epnÓe ,Lc˜n‰ ˙È·a ‰È‰Èגם והגילויים ÌÏBÚaהעניינים ƒ¿∆¿≈«ƒ¿»ƒ∆À¿¿»»
.(· ÛÈÚÒ Ï"pk)««

ÌÈÓÚh‰Ó Ìb e‰ÊÂלכך הסיבות ÏLאחת ‰�L‡¯‰ ‰lÚt‰L ¿∆«≈«¿»ƒ∆«¿À»»ƒ…»∆
ÁÈLÓ ˙˜ÊÁa ‰È‰iL È¯Á‡Ï) ÁÈLÓמשנה' ספר בסוף כמבואר »ƒ«¿«¬≈∆ƒ¿∆¿∆¿«»ƒ«

להרמב"ם) ÔÈ�aתורה' ‡e‰ƒ¿«
Lc˜n‰ ˙Èa74e‰Ê Èk , ≈«ƒ¿»ƒ∆

ÌÈ�È�Ú‰ ÏÎc L¯M‰וכל «…∆¿»»ƒ¿»ƒ
אלוקות בגילוי הדרגות

‰ÊŒÈ¯Á‡lLקיבוץ הגאולה, ∆¿«¬≈∆
המתים. ותחיית ŒÈ‰ÈÂƒƒגלויות

‰È‰È ‰Ê ÏkL ¯wÚÂ ÔBˆ»̄¿ƒ»∆»∆ƒ¿∆
.LnÓ ·B¯˜a¿»«»
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מח"י לחדש הגאולה, בו כותב ר"פ מההתועדות דימי חג הגאולה י"ב 

וי"ג תמוז, ומסיים גם בבשורה טובה בהנוגע...

ויהי רצון שימשיך בבשו"ט בענינים הכללים והפרטים גם יחד, ומהם בנקודה התיכונה, שכאו"א 

מתעסק בהפצת המעינות חוצה, אשר הפצת המעינות בכלל ובפרט בימי בין המצרים, ענין ושעת הכושר 

הענינים  כל  והמשכת  הנ"ל  על  התשובה  ע"י  לזה  והתקון  וכו',  מארצנו  גלינו  חטאינו  מפני  אשר  לעורר 

משרשם ומקורם, שבלימוד התורה ה"ז המשכת התורה ואור התורה - מהמאור שבה שבדורנו נתגלתה 

בתורת החסידות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

 א. קווינט

מזכיר
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על swezdeמורה wfegdשל ומצב במעמד גם דקדושה
ניגוד.

של ומצב (במעמד שלש שבמספר ותוקף ובחוזק
מצד (א) אופנים: ב' ישנם חוזקoeilrdניגוד) היינו, ,

מלמעלה (המשכה הקדושה אור המשכת ותוקף
גודל מצד ניגוד, שיש במקום גם מקום, בכל למטה)

מצד (ב) גבול, בלי שהוא האור ,oezgzdמעלת

למעלה) מלמטה (העלאה התחתון דהעלאת שהעבודה
ויתירה המנגד, לבטל ותוקף, חוזק של באופן היא

לקדושה. להפכו מזה,

מטותֿ דפרשת ב"חזק" מרומזים אלו אופנים וב'
מסעי:

שמצד והתוקף החוזק הוא מטות דפרשת ה"חזק"
הדבר זה גו' המטות ראשי אל משה "וידבר - העליון

d'אשר devגם ה' ציווי דהמשכת והתוקף החוזק - "

ניגוד; שיש במקום

שמצד והתוקף החוזק הוא מסעי דפרשת וה"חזק"
מסעי "אלה - l`xyiהתחתון ipaאשרux`n e`vi

mixvnישראל בני שבעבודת והתוקף החוזק - גו'"
וחילוקי השינויים שלמרות התחתון, והעלאת בבירור

לפיֿערךהד (תחתון) ב"מדבר" המסעות שבפרטי רגות
נמצאים המנגד), (מצד התחתון של ומצבו מעמדו
(המיצרים ממצרים ונסיעה הליכה של בתנועה תמיד
דקדושה) (המרחב ישראל לארץ דהתחתון) .15וגבולים

ל"מסעי" ד"חזק" השייכות לבאר יש ועלֿפיֿזה
ניגוד, שיש במקום והתוקף שהחוזק כיון - דוקא

xzei ybcenאשר ישראל בני ("מסעי התחתון בבירור
והתוקף שהחוזק בלבד זו שלא מצרים"), מארץ יצאו
מקום בכל ומאיר נמשך הקדושה דאור (הבליֿגבולי)

aygzdl ilanשישנה זאת, עוד אלא המנגד, במציאות
cbpnd mr zewqrzddלהפכו - ועד וכל, מכל לבטלו

לקדושה.

דמטותֿ בחיבור היא ד"חזק" האמיתית והשלימות
יחד: גם מסעי

הקדושה אור מעלת בו יש - ד"מטות" החוזק
מצד הוא זה שחוזק כיון אבל, מהגבלה, שלמעלה
המנגד התחתון, של למציאותו שייך ואינו העליון,

בו). מתחשבים לא - (ואדרבה

(ועד דביטול המעלה בו יש - ד"מסעי" החוזק

בו שאין התחתון מצד להיותו אבל, המנגד, להפיכת)
במדידה הוא הרי דהעליון, הבלתיֿמוגבל התוקף

והפסק. שינוי בו ושייך והגבלה,

בחיבור היא ד"חזק" האמיתית השלימות ולכן,
יחד גם חוזק16מטותֿמסעי המעלות: ב' שישנם -

והחוזק מהגבלה, שלמעלה האור המשכת ותוקף
העלאת עלֿידי המנגד (והפיכת) שבביטול והתוקף
(עלֿידי המנגד שביטול - יחד ושניהם התחתון.

ונצחי. קבוע באופן הוא התחתון) העלאת

הוא„ דמטותֿמסעי שהחיבור להוסיף, ויש .iriaxa

והתחלת מטות פרשת סיום לרביעי (שקורין דוקא
ד"חזק" השלימות נעשית ועלֿידיֿזה מסעי), פרשת
של בסיומו מחוברות) (כשהן מטותֿמסעי שבפרשת

שבתורה:iriaxספר
("חזקה") החוזק על מורה שלש שמספר אףֿעלֿפי
מכלֿ ג), סעיף (כנ"ל ניגוד של במצב גם והתוקף
גם בו נרגשת ושנים, לאחד בהמשך להיותו מקום,

א כלומר, אליהם. (העליון,השייכות האחד שמחבר ף
(התחתון, השנים עם למטה) מלמעלה המשכה שענינו
בו נרגש מכלֿמקום, למעלה), מלמטה העלאה שענינו

של oiewחיבור 'a.(והעלאה המשכה ותחתון, (עליון

(מצד ותוקף דחוזק האמיתית השלימות ולכן,
ב" היא יחד) גם התחתון ומצד דרגאiriaxהעליון - "

ושנים, לאחד בהמשך שאינה עצמה בפני מיוחדת
מודגשת zeayiizddשבה zenilyארבע של כסא כמו ,

התיישבות של באופן שהוא שלxzeiרגלים מכסא
על שמורה רגלים, swezdeשלש wfegd(המנגד (ביטול

igvpeבאופן reaw.(גבול (בלי

בהשייכות יותר עוד מודגש זה שענין לומר, ויש
(סיוםiyingl17דרביעי מטותֿמסעי פרשת שבשבת

ספר (במנחה) לקרוא מתחילין שבתורה) רביעי ספר
ספר שסיום זו, בשנה יתירה והוספה שבתורה, חמישי
כבכמה (דלא מנחםֿאב בחודש הוא שבתורה רביעי
מנחםֿאב מברכים בשבת מטותֿמסעי שקורין שנים
כידוע - החמישי חודש תמוז), חודש של בסיומו

נעלית הכי דרגא היא dcicnnש"חמישי" dlrnly

dlabdeהחמישית" השתלשלות, מסדר ולמעלה
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הבלתיֿרצויים15) הענינים ע"ש שנקראו המסעות שגם ועד
אשר ישראל בני ב"מסעי נכללים בהם, מצרים",e`viשאירעו מארץ

לנהורא. חשוכא ודאתהפכא דיציאה הענין יותר מודגש בהם ואדרבה,

הם16) ומסעי שמטות להשנים גם כח נמשך שמזה לומר, ויש
דמטותֿמסעי ותוקף חוזק של באופן העבודה תהי' בהם שגם בפ"ע,

יחד. גם
(שבת17) ממארז"ל כמובן - לשלישי ששייך מצ"ע רביעי משא"כ

המשפיע דרגת הוא שגימ"ל היינו, דלים", גמול דל"ת, "גימ"ל א) קד,
מלמטה (העלאה המקבל דרגת הוא ודל"ת למטה), מלמעלה (המשכה

למעלה).

.`"ypz'd a`Îmgpn 'a ,irqnÎzehn zyxt zay zegiyn .c"qa

‡- זה השבתֿקודש דיום המיוחדים מהענינים .

שבתורה, רביעי ספר במדבר, ספר מסיימים שבו
התורה כל סיום גם מהוה שהרי1שסיומו הספרים, (ד'
תורה" "משנה הוא החמישי ד'2ספר וכולל שחוזר ,

רם (בקול מכריזים ולאחריֿזה שלפניו), הספרים
ונתחזק" חזק "חזק על3ובשמחה) שמורה ,wfegd

שהחוזק ועד התורה, עניני בכל דבניֿישראל (תוקף)
הוא minrtגופא 'b("ונתחזק חזק בו4("חזק שיש ,

חזקה" הוי) זימני ד"(בתלת והשלימות .5העילוי

רביעי ספר דסיום והשייכות הקשר להבין וצריך
הזמן של לתוכנו ספר6שבתורה מסיימים שלעולם -

ובכמה המצרים, דבין השבועות שבג' בשבתות רביעי
- הימים שבתשעת (הראשון) בשבת זו) (כבשנה שנים
(חורבן הימים ט' ובפרט השבועות דג' הזמן דלכאורה,
בקדושה, "חלישות" של ומצב מעמד עם קשור וגלות)

ונתחזק"? חזק ד"חזק בתכלית היפך

זה שזמן כיון הנותנת: שהיא לומר יש לכאורה
יותר מודגש "חלישות", של ומצב מעמד עם קשור

gxkdde jxevd,אבל ונתחזק". חזק ד"חזק בהחיזוק
לומר נראה envrיותר wefigdyעם onfdקשור ly epkez

והזמן הזמן, של תוכנו היפך הוא שהחיזוק (ולא
וכמודגש דהפכו), הצורך השבתenyaמדגיש יום של

" שנקרא הדבר) ומהות תוכן על מורה zay(שהשם

wfg,השבועות (בג' זה ד)שבת ש(התוכן היינו, ,"

חזק ("חזק החיזוק הוא הימים) בט' גם זו ובשנה
ומצוות התורה בקיום ועבודתינו" ד"מעשינו ונתחזק")

הספרים). ד' (תוכן

ד"חזק· והשייכות בהקשר הביאור בהקדם ויובן .
- הספר מסיימים שבה הפרשה לתוכן ונתחזק" חזק

מטותֿמסעי ה"חזק"7פרשת (בפרטיות) נכלל שבזה ,

שבחיבור וה"חזק" ד"מסעי", ה"חזק" ד"מטות",
יחד: ד"מטותֿמסעי"

חזקwfegdענין פעמים ג' ובפרט "חזק", (והתוקף),
ל" (לכאורה) שייך - ונתחזק") חזק כי,zehn("חזק ,"

בדוגמת ישונה, בל ותוקף חוזק על מורה "מטה"
הוא ש"מטה" ועד וקשה, חזק שהוא כפשוטו ה"מטה"

ושררה" ממשלה הכתוב8"לשון כלשון עוז9, "מטות
מושלים". שבטי אל

" ("ויסעirqnמהֿשאיןֿכן ונסיעה הליכה שענינו ,"

ונסוע" הלוך על10גו' עומד שאינו למקום, ממקום (

להליכה (ועד אחר למקום ונוסע הולך אלא מקומו,
באופן שהיא אמיתית ixnblונסיעה xwrpyממקומו

למקום זהjexrÎoi`ay11הקודם הרי - (jtidl(לכאורה)
swezdeמענין wfegd.ישונה בל באופן ("חזק")

לעולם היא ונתחזק" חזק ד"חזק שההכרזה ומזה
מסעי פרשת של בסיומה מחוברין) כשמטותֿמסעי (גם
שייך ונתחזק" חזק ד"חזק שהתוכן משמע, דוקא,
גם מצרפים שנים שבכמה (אלא מסעי לפרשת בעיקר

מטות). פרשת

בזה:‚ הביאור לומר ויש .
במספר שהיא הויyly"חזקה" זימני ("בתלת

חזקה ובפרט -zyleynחזקה"), ונתחזק") חזק ("חזק
כידוע מנגד, שיש במקום גם והתוקף החוזק 12מדגישה

מלכתחילה שיש ומצב מעמד על מורה אחד שמספר
וקדושה טוב (התחלקות13רק על מורה שנים מספר ,

שלש14ו)מחלוקת ומספר המנגד, של מציאותו בגלל
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אשר1) והמשפטים המצוות "אלה הספר: דסיום הכתוב וכפשטות
שאז ירחו", ירדן על מואב בערבות ישראל בני אל משה ביד ה' צוה
ובמשך בתחלת שנאמרו אלה גם התורה, מצוות עניני כל נשלמו

שנה. הארבעים
ועוד.2) א. רסא, זח"ג ב. לא, מגילה
ע'3) חכ"ה בלקו"ש הנסמן ובנ"כ. קלט סו"ס או"ח שו"ע ראה
.474

לו4) אמר יהושע ש"כשסיים מזה הוא המנהג שמקור ולהעיר,
(נסמן חזק" לו שאומרים התורה את למסיים מכאן ואמץ, חזק הקב"ה

החוזק ענין נאמר שבכתוב שאף - הוא והחידוש שם), ,t"aבלקו"ש

פעם גם בזה נוסף מ"מ, ואמץ", ישראל",ziyily"חזק "מנהג ע"י
תושב"כ לגבי יתירה מעלה בו יש היא", ש"תורה לכך שנוסף

ובכ"מ). ג. פ, סוכות דרושי לקו"ת (ראה ותושבע"פ
וש"נ.5) רע"ב. קו, ב"מ
מסעי6) מטות .. ש"פרשיות הפרשה, לתוכן בנוגע המבואר ע"ד

פרשתנו ריש תושב"כ חלק (של"ה המצרים" שבין בשבתות תמיד הם
ועוד). ואילך. 378 ע' חי"ח לקו"ש בארוכה וראה ואילך). א (שסו,

פרשת7) גם ממש, הספר שבסיום מסעי פרשת על נוסף כלומר:
מסעי פרשת עם ביחד אותה מחברים זו) (כבשנה שנים שבכמה מטות,
י"ד), (ולא קרואים ז' - הקרואים במנין כמודגש אחת, פרשה להיות
סיום לפני בברכה הפרשיות ב' מחבר הרביעי שהקרוא אלא עוד ולא
(ראה מסעי בפ' הקריאה התחלת לאחרי ובברכה מטות בפ' הקריאה

.380 ע' שם ).p"yeלקו"ש

ב. פג, פרשתנו לקו"ת (8
יא.יחזקאל9) יט,
ט.10) יב, לך לך
וש"נ.11) ואילך. 225 ס"ע חכ"ג לקו"ש ראה
וש"נ.12) .111 ע' חכ"א לקו"ש ראה
(בראשית13) בעולמו" יחיד הקב"ה .. אחד "יום - חז"ל ובלשון

ובפרש"י). ה א,
בו14) שנבראת לפי - דמע"ב שני ביום טוב" "כי נאמר לא ולכן

ו). פ"ד, (ב"ר מחלוקת
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על swezdeמורה wfegdשל ומצב במעמד גם דקדושה
ניגוד.

של ומצב (במעמד שלש שבמספר ותוקף ובחוזק
מצד (א) אופנים: ב' ישנם חוזקoeilrdניגוד) היינו, ,

מלמעלה (המשכה הקדושה אור המשכת ותוקף
גודל מצד ניגוד, שיש במקום גם מקום, בכל למטה)

מצד (ב) גבול, בלי שהוא האור ,oezgzdמעלת

למעלה) מלמטה (העלאה התחתון דהעלאת שהעבודה
ויתירה המנגד, לבטל ותוקף, חוזק של באופן היא

לקדושה. להפכו מזה,

מטותֿ דפרשת ב"חזק" מרומזים אלו אופנים וב'
מסעי:

שמצד והתוקף החוזק הוא מטות דפרשת ה"חזק"
הדבר זה גו' המטות ראשי אל משה "וידבר - העליון

d'אשר devגם ה' ציווי דהמשכת והתוקף החוזק - "

ניגוד; שיש במקום

שמצד והתוקף החוזק הוא מסעי דפרשת וה"חזק"
מסעי "אלה - l`xyiהתחתון ipaאשרux`n e`vi

mixvnישראל בני שבעבודת והתוקף החוזק - גו'"
וחילוקי השינויים שלמרות התחתון, והעלאת בבירור

לפיֿערךהד (תחתון) ב"מדבר" המסעות שבפרטי רגות
נמצאים המנגד), (מצד התחתון של ומצבו מעמדו
(המיצרים ממצרים ונסיעה הליכה של בתנועה תמיד
דקדושה) (המרחב ישראל לארץ דהתחתון) .15וגבולים

ל"מסעי" ד"חזק" השייכות לבאר יש ועלֿפיֿזה
ניגוד, שיש במקום והתוקף שהחוזק כיון - דוקא

xzei ybcenאשר ישראל בני ("מסעי התחתון בבירור
והתוקף שהחוזק בלבד זו שלא מצרים"), מארץ יצאו
מקום בכל ומאיר נמשך הקדושה דאור (הבליֿגבולי)

aygzdl ilanשישנה זאת, עוד אלא המנגד, במציאות
cbpnd mr zewqrzddלהפכו - ועד וכל, מכל לבטלו

לקדושה.

דמטותֿ בחיבור היא ד"חזק" האמיתית והשלימות
יחד: גם מסעי

הקדושה אור מעלת בו יש - ד"מטות" החוזק
מצד הוא זה שחוזק כיון אבל, מהגבלה, שלמעלה
המנגד התחתון, של למציאותו שייך ואינו העליון,

בו). מתחשבים לא - (ואדרבה

(ועד דביטול המעלה בו יש - ד"מסעי" החוזק

בו שאין התחתון מצד להיותו אבל, המנגד, להפיכת)
במדידה הוא הרי דהעליון, הבלתיֿמוגבל התוקף

והפסק. שינוי בו ושייך והגבלה,

בחיבור היא ד"חזק" האמיתית השלימות ולכן,
יחד גם חוזק16מטותֿמסעי המעלות: ב' שישנם -

והחוזק מהגבלה, שלמעלה האור המשכת ותוקף
העלאת עלֿידי המנגד (והפיכת) שבביטול והתוקף
(עלֿידי המנגד שביטול - יחד ושניהם התחתון.

ונצחי. קבוע באופן הוא התחתון) העלאת

הוא„ דמטותֿמסעי שהחיבור להוסיף, ויש .iriaxa

והתחלת מטות פרשת סיום לרביעי (שקורין דוקא
ד"חזק" השלימות נעשית ועלֿידיֿזה מסעי), פרשת
של בסיומו מחוברות) (כשהן מטותֿמסעי שבפרשת

שבתורה:iriaxספר
("חזקה") החוזק על מורה שלש שמספר אףֿעלֿפי
מכלֿ ג), סעיף (כנ"ל ניגוד של במצב גם והתוקף
גם בו נרגשת ושנים, לאחד בהמשך להיותו מקום,

א כלומר, אליהם. (העליון,השייכות האחד שמחבר ף
(התחתון, השנים עם למטה) מלמעלה המשכה שענינו
בו נרגש מכלֿמקום, למעלה), מלמטה העלאה שענינו

של oiewחיבור 'a.(והעלאה המשכה ותחתון, (עליון

(מצד ותוקף דחוזק האמיתית השלימות ולכן,
ב" היא יחד) גם התחתון ומצד דרגאiriaxהעליון - "

ושנים, לאחד בהמשך שאינה עצמה בפני מיוחדת
מודגשת zeayiizddשבה zenilyארבע של כסא כמו ,

התיישבות של באופן שהוא שלxzeiרגלים מכסא
על שמורה רגלים, swezdeשלש wfegd(המנגד (ביטול

igvpeבאופן reaw.(גבול (בלי

בהשייכות יותר עוד מודגש זה שענין לומר, ויש
(סיוםiyingl17דרביעי מטותֿמסעי פרשת שבשבת

ספר (במנחה) לקרוא מתחילין שבתורה) רביעי ספר
ספר שסיום זו, בשנה יתירה והוספה שבתורה, חמישי
כבכמה (דלא מנחםֿאב בחודש הוא שבתורה רביעי
מנחםֿאב מברכים בשבת מטותֿמסעי שקורין שנים
כידוע - החמישי חודש תמוז), חודש של בסיומו

נעלית הכי דרגא היא dcicnnש"חמישי" dlrnly

dlabdeהחמישית" השתלשלות, מסדר ולמעלה
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הבלתיֿרצויים15) הענינים ע"ש שנקראו המסעות שגם ועד
אשר ישראל בני ב"מסעי נכללים בהם, מצרים",e`viשאירעו מארץ

לנהורא. חשוכא ודאתהפכא דיציאה הענין יותר מודגש בהם ואדרבה,

הם16) ומסעי שמטות להשנים גם כח נמשך שמזה לומר, ויש
דמטותֿמסעי ותוקף חוזק של באופן העבודה תהי' בהם שגם בפ"ע,

יחד. גם
(שבת17) ממארז"ל כמובן - לשלישי ששייך מצ"ע רביעי משא"כ

המשפיע דרגת הוא שגימ"ל היינו, דלים", גמול דל"ת, "גימ"ל א) קד,
מלמטה (העלאה המקבל דרגת הוא ודל"ת למטה), מלמעלה (המשכה

למעלה).
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(מספר השלישית בגאולה שלישי דבית והחידוש
גם והתחתון דהעליון והאחדות ּבחיבור הוא ַשלש)

של באופן יהיה שלכן swezeיחד, wfegבתכלית
גאולה זכר,zigvpהשלימות, לשון חדש", ("שיר

גלות אחריה שאין המקדש32גאולה ובית ,(igvp.

המקדש דבית והתוקף החוזק שמעלת לומר, ויש
והאחדות החיבור (מצד השלישית וגאולה השלישי
שהגאולה בכך יותר מודגשת והתחתון) דהעליון

גאולה בשם לפעמים נקראת ziriaxהעתידה

גאולה בשם גם מיוחדתziying(33(ולפעמים דרגא -
(עליון ושנים לאחד בהמשך שאינה שכיון עצמה, בפני
דעליון מהגדרים למעלה שהיא מודגש ותחתון),
ותחתון דעליון החיבור עלֿידה נעשה ולכן ותחתון,

ד). סעיף (כנ"ל

Êרביעי דספר חזק" ב"שבת מודגש זה וענין .

המצרים: בין שבימי
) ונתחזק" חזק "חזק zyleynבהכרזה dwfg(

דבית החזקה מרומזת מטותֿמסעי, פרשת שבשבת
(ועלziyilydֿוגאולהiyilydהמקדש לאחרי שבאה ,

ההפסק (לאחרי שני ובית ראשון ד)בית החיבור ידי
המעלות ב' חיבור עלֿידי המצרים), בין בימי דחורבנם
ותחתון, עליון שני), ובית ראשון (בית דשניהם
דמטותֿ החיבור בתוכן כמרומז - והעלאה המשכה

מסעי.

הוא זה שעלiriaxaֿוחיבור עיקר, זה וגם ועוד ,
ספר מסיימים בזמןiriaxידיֿזה לאחריֿזה, (ותיכף

ספר מתחילים דרגאiyingהמנחה, על שמורה - (

ותחתון, דעליון מהגדרים לגמרי שלמעלה בפניֿעצמה
המקדש בבית ותחתון דעליון החיבור נעשה שעלֿידה

העתידה. וגאולה העתיד

לבית השייכים המספרים שפרטי לומר, ויש
בזמן גם מרומזים העתידה, וגאולה העתיד המקדש
חזק "חזק ומכריזים מטותֿמסעי פרשת קורין שבו

רב ספר על בונתחזק" מרומזתb'יעי: - השבועות
המקדש דבית בחודשziyilydוגאולהiyilydהמעלה ,

iriaxdשל בסיומו מטותֿמסעי פרשת שקורין (בשנים

תמוז גאולה34חודש - (ziriaxdובחודש ,iyingd

בחודש מטותֿמסעי פרשת שקורין זו, (כבשנה
גאולה35החמישי - (ziyingd.

(כנ"ל ומצוות התורה עניני כל על החיזוק גם וזהו
זמן כל ועבודתינו ל"מעשינו בנוגע ובמיוחד א), סעיף

הגלות" המצרים)36משך דבין והגלות החורבן (לאחרי
דגאולה והתוקף להחוזק באים שעלֿידיֿזה כיון -

המקדש ובית נצחית, גאולה והשלימה, האמיתית
נצחי.

***

Áמי" - שבת ערב עם הקשור זה בשבת נוסף ענין .
בשבת" יאכל שבת בערב שחל37שטרח - שטרח) (מה

בקרא שמפורש מנחםֿאב, חודש epzyxtaבראש

שם38(מסעי וימת גו' ההר הר אל הכהן אהרן "ויעל :(
yceglגו' cg`a iyingd ycegaשל ההילולא יום ,"

הכהן. אהרן
בתורה נתפרש המיתה שיום זה שענין - ובהקדמה

הוא לחודש") באחד החמישי ("בחודש yecigשבכתב

משה (אצל כולה התורה בכל דוגמתו מצינו שלא
וכו'). האבות ג' אצל אחותם, מרים אצל רבינו,

("בחודש זה יום של שבתוכנו לומר, ומסתבר
של עבודתו כללות מרומז לחודש") באחד החמישי
ושלימות גמר ביום בו נעשה שלכן, הכהן, אהרן
כל עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו ש"כל עבודתו,
ופועל למטה.. מלמעלה ומאיר.. מתגלה חייו.. ימי

הארץ" בקרב כדלקמן.39ישועות ,

Ëמיום למדים הכהן אהרן של המיוחד ענינו .

עבודתו: ושלימות גמר הסתלקותו,
את40כתיב ויבכו אהרן גוע כי העדה כל "ויראו

יום שלושים l`xyiאהרן zia lk"41,והנשים "האנשים ,
כו'" אהבה ומטיל שלום רודף אהרן שהיה ,42לפי
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ועוד.32) א. טו, בשלח מכילתא
ד'33) בין מצרים גלות נמנית חז"ל מדרשי שבכמה להעיר,

(ראה מצרים מגלות חוץ גלויות ד' נימנו חז"ל מדרשי ובכמה הגלויות,
- העתידה הגאולה של מנינה תלוי ובזה וש"נ), .91 ע' חט"ז לקו"ש
של לשונות דארבע מהרמז ולהעיר חמישית. גאולה או רביעית גאולה
גאולה - גאולה של חמישי ולשון כוסות), (ד' רביעית גאולה - גאולה

אליהו). של (כוסו חמישית

גאולה34) גם בו מרומזת - החמישי חודש מברכים שבו וכיון
החמישית.

דחודש35) השני ביום חל מטו"מ פרשת כששבת יתירה ומעלה
בשבת, באב תשעה חל שאז - עצמו) בר"ח (ולא dgcpeהחמישי

ixiyrlד השלימות מרומזת גם ובזה בהגאולהxyrבאב, שתהי'
וכיו"ב). עשירי, מנין עשירית, (שירה והשלימה האמיתית

רפל"ז.36) תניא
סע"א.37) ג, ע"ז
לח.38) לג,
סכ"זֿכח.39) אגה"ק תניא
כט.40) כ, חוקת
(ברכה41) "הזכרים" ישראל", בני "ויבכו כתיב במשה משא"כ

ובפרש"י). ח לד,
עה"פ.42) פרש"י

`"ypz'd a`Îmgpn 'a ,irqnÎzehn zyxt zay zgiyn

נהורין"18לפרעה" כל מיניה ואתגליין ד"אתפריעו ,19,

דהמשכה הקוין ב' חיבור נעשה דוקא זה ובכח
וה"חזקה" דמטותֿמסעי, החיבור (תוכן והעלאה
ושנים) דאחד החיבור עלֿידי שלש מספר עם הקשורה

השלימות .20בתכלית

ד"חזק‰ והשייכות הקשר לבאר יש עלֿפיֿזה .

פרשת בשבת שמסיימים רביעי ספר על ונתחזק" חזק
- זו (ובשנה השבועות דג' הזמן לתוכן - מטותֿמסעי

הימים): בט'
והגלות דהחורבן והתכלית שהכוונה - ובהקדמה

היא, המצרים), דבין zpn(התוכן lrלהמעלה לבוא
וגאולה העתיד המקדש בית דבנין והשלימות

ה"21העתידה בענין שמודגשת ושלימות מעלה ,dwfg"

המקדש בית -iyilydוגאולהziyilyd.

בזה: וההסברה

אדנֿי "מקדש העתיד, המקדש בית של מעלתו
ידיך" ועד,22כוננו לעולם ימלוך כשה' ידים.. ("בשתי

שלו" המלוכה שכל לבוא, כבר23לעתיד נאמרה ,(

צריכים שהיו המקדש בית לבנין בנוגע הים, בשירת
לארץ בכניסה cineלבנות skizז"ל רבותינו כמאמר ,24

הים מן רגליהם פרסות שעלו כיון ישראל זכו "אילו
(עלֿידי לארץ הכניסה היתה ואז לארץ", נכנסים היו

גלות אחריה שאין נצחית גאולה של באופן ,25משה)

חורבן). אחריו (שאין נצחי המקדש בית ובנין

אמיתיים הם התורה עניני שכל שכיון לומר, ויש
קסלקאֿ בתור שהובאו הענינים גם כולל ונצחיים,

"26דעתא כבנידוןֿדידן, ,eli`עתה גם ישנו כו'", זכו
ובית נצחית דגאולה הענין והגלות) החורבן (לאחרי

של באופן נצחי swezeהמקדש wfegשהחוזק אלא, ,

מצד הוא שלהם בעולמוoeilrdוהתוקף ולכן בלבד,
של מצב ו)ישנו להיות (יכול התחתון zelbeשל oaxeg.

ובנין בגאולה והתוקף החוזק מספיק לא ולאידך,
מצד המקדש הואoezgzdבית שהתחתון דכיון בלבד,

במדידה הוא שבו והתוקף החוזק הרי, ומוגבל, מדוד
נצחי. באופן ולא והגבלה,

ותוקף חוזק - המעלות ב' בחיבור צורך יש ולכן,
ומצד העליון מצד המקדש בית ובנין דהגאולה
ובית נצחית גאולה נעשית שאז יחד, גם התחתון

נצחי. המקדש

Âראשון בית - המקדש בתי ב' שבין החילוק וזהו .
המקדש לבית ושניה) ראשונה (גאולה שני ובית

שלישית) (גאולה :27השלישי

שלמה, עלֿידי שנבנה אחד) (מספר ראשון בית
בו עיקר28שנאמר היה ה'", כסא על שלמה "וישב

למטה מלמעלה המשכה של באופן העליון, מצד ענינו
עם כך כל קשור היה שלא וכיון הצדיקים), (עבודת

והפסק. חורבן בו היה התחתון, מציאות (ומצד)

בבל עולי עלֿידי שנבנה ׁשנים) (מספר שני ְִַבית
של באופן התחתון, מצד ענינו עיקר היה - עזרא בימי
היתה ולכן התשובה), (עבודת למעלה מלמטה העלאה
גדול שהיה (תחתון), לעולם יותר גדולה שייכות לו

שכתוב (כמו ראשון הבית29מבית כבוד יהיה "גדול
ובשנים בבנין הראשון") מן האחרון אבל30הזה ,

והגבלה, במדידה שהוא התחתון מצד להיותו לאידך,
ארוך זמן במשך ואדרבה, והפסק, חורבן בו גם היה
גם לזה, ונוסף ראשון, דבית והפסק מהחורבן יותר
דבית והשלימות המעלה בו היתה לא קיומו בזמן

דברים ה' בו שחסרו העליון), (מצד .31ראשון
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כד.18) מז, ויגש - הכ' ל'
א.19) רי, זח"א
הדברים"20) "אלה - הספר בהתחלת מרומז זה שענין לומר, ויש

המשכה שענינה התורה*, דברי משה", דבר אשר "הדברים על שקאי -

מלמטה העלאה של באופן העולם בירור על גם ורומז למטה, מלמעלה
ויקהל) שבפרשת הדברים" "אלה (עה"פ מדרז"ל כמובן למעלה,
א). ע, (שבת מלאכות"** ל"ט אלו הדברים, אלה הדברים "דברים

תורה) חומשי חמשה וכל חמישי, ספר (סיום בסופן תחלתן ונעוץ
יישר .. לעיניהם הלוחות לשבור לבו "שנשאו ישראל", כל "לעיני -

) ששברת" לוחותכחך מעלת על נוסף שעי"ז - עה"פ) פרש"י
גם למטה, מלמעלה המשכה של באופן הצדיקים עבודת ראשונות,
מלמטה העלאה של באופן תשובה הבעלי עבודת שניות, לוחות מעלת

למעלה.
כו'21) אריאל את והחריב כו' ארי' "עלה חז"ל בלשון וכמרומז
zpn lrרמז) בתחלתו ירמי' (יל"ש אריאל" ויבנה כו' ארי' שיבוא
רנט)).
יז.22) טו, בשלח
עה"פ.23) פרש"י
ב.24) א, דברים ספרי

gexa"e ,"oxn` envr itn dyn"y ,"dxez dpyn" - `teb dxezae (*

.h"nlrnln mr r"nlhnlnc xeaig ,('qezae a ,`l dlibn) "ycewd

zkiiyd ("zg` xqg zek`ln mirax`") mirax`d zk`ln mb lleke (**

dceard mr xeyw (r"nlhnln) mlerd xexia mby ,epiid ,miny zk`ln ,zayl

.(h"nlrnln) dyecw ipipra

(25.346 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן קפה. אופן עמוקות מגלה ראה
ש"בדותא26) אומרת עצמה שהתורה ענינים אפילו - מזה ויתירה

רסו). ע' אגרותֿקודש לוי"צ לקוטי (ראה היא"
שם27) אוה"ת ג. פג, (מטות) פרשתנו לקו"ת ראה - לקמן בהבא

ואילך. 26 ע' ח"ט לקו"ש בארוכה וראה א'שכח. ע' ריש
כג.28) כט, דה"א
ט.29) ב, חגי
ואילך.30) סע"א ג, ב"ב
ב.31) כא, יומא



כז `"ypz'd a`Îmgpn 'a ,irqnÎzehn zyxt zay zgiyn

(מספר השלישית בגאולה שלישי דבית והחידוש
גם והתחתון דהעליון והאחדות ּבחיבור הוא ַשלש)

של באופן יהיה שלכן swezeיחד, wfegבתכלית
גאולה זכר,zigvpהשלימות, לשון חדש", ("שיר

גלות אחריה שאין המקדש32גאולה ובית ,(igvp.

המקדש דבית והתוקף החוזק שמעלת לומר, ויש
והאחדות החיבור (מצד השלישית וגאולה השלישי
שהגאולה בכך יותר מודגשת והתחתון) דהעליון

גאולה בשם לפעמים נקראת ziriaxהעתידה

גאולה בשם גם מיוחדתziying(33(ולפעמים דרגא -
(עליון ושנים לאחד בהמשך שאינה שכיון עצמה, בפני
דעליון מהגדרים למעלה שהיא מודגש ותחתון),
ותחתון דעליון החיבור עלֿידה נעשה ולכן ותחתון,

ד). סעיף (כנ"ל

Êרביעי דספר חזק" ב"שבת מודגש זה וענין .

המצרים: בין שבימי
) ונתחזק" חזק "חזק zyleynבהכרזה dwfg(

דבית החזקה מרומזת מטותֿמסעי, פרשת שבשבת
(ועלziyilydֿוגאולהiyilydהמקדש לאחרי שבאה ,

ההפסק (לאחרי שני ובית ראשון ד)בית החיבור ידי
המעלות ב' חיבור עלֿידי המצרים), בין בימי דחורבנם
ותחתון, עליון שני), ובית ראשון (בית דשניהם
דמטותֿ החיבור בתוכן כמרומז - והעלאה המשכה

מסעי.

הוא זה שעלiriaxaֿוחיבור עיקר, זה וגם ועוד ,
ספר מסיימים בזמןiriaxידיֿזה לאחריֿזה, (ותיכף

ספר מתחילים דרגאiyingהמנחה, על שמורה - (

ותחתון, דעליון מהגדרים לגמרי שלמעלה בפניֿעצמה
המקדש בבית ותחתון דעליון החיבור נעשה שעלֿידה

העתידה. וגאולה העתיד

לבית השייכים המספרים שפרטי לומר, ויש
בזמן גם מרומזים העתידה, וגאולה העתיד המקדש
חזק "חזק ומכריזים מטותֿמסעי פרשת קורין שבו

רב ספר על בונתחזק" מרומזתb'יעי: - השבועות
המקדש דבית בחודשziyilydוגאולהiyilydהמעלה ,

iriaxdשל בסיומו מטותֿמסעי פרשת שקורין (בשנים

תמוז גאולה34חודש - (ziriaxdובחודש ,iyingd

בחודש מטותֿמסעי פרשת שקורין זו, (כבשנה
גאולה35החמישי - (ziyingd.

(כנ"ל ומצוות התורה עניני כל על החיזוק גם וזהו
זמן כל ועבודתינו ל"מעשינו בנוגע ובמיוחד א), סעיף

הגלות" המצרים)36משך דבין והגלות החורבן (לאחרי
דגאולה והתוקף להחוזק באים שעלֿידיֿזה כיון -

המקדש ובית נצחית, גאולה והשלימה, האמיתית
נצחי.

***

Áמי" - שבת ערב עם הקשור זה בשבת נוסף ענין .
בשבת" יאכל שבת בערב שחל37שטרח - שטרח) (מה

בקרא שמפורש מנחםֿאב, חודש epzyxtaבראש

שם38(מסעי וימת גו' ההר הר אל הכהן אהרן "ויעל :(
yceglגו' cg`a iyingd ycegaשל ההילולא יום ,"

הכהן. אהרן
בתורה נתפרש המיתה שיום זה שענין - ובהקדמה

הוא לחודש") באחד החמישי ("בחודש yecigשבכתב

משה (אצל כולה התורה בכל דוגמתו מצינו שלא
וכו'). האבות ג' אצל אחותם, מרים אצל רבינו,

("בחודש זה יום של שבתוכנו לומר, ומסתבר
של עבודתו כללות מרומז לחודש") באחד החמישי
ושלימות גמר ביום בו נעשה שלכן, הכהן, אהרן
כל עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו ש"כל עבודתו,
ופועל למטה.. מלמעלה ומאיר.. מתגלה חייו.. ימי

הארץ" בקרב כדלקמן.39ישועות ,

Ëמיום למדים הכהן אהרן של המיוחד ענינו .

עבודתו: ושלימות גמר הסתלקותו,
את40כתיב ויבכו אהרן גוע כי העדה כל "ויראו

יום שלושים l`xyiאהרן zia lk"41,והנשים "האנשים ,
כו'" אהבה ומטיל שלום רודף אהרן שהיה ,42לפי
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ועוד.32) א. טו, בשלח מכילתא
ד'33) בין מצרים גלות נמנית חז"ל מדרשי שבכמה להעיר,

(ראה מצרים מגלות חוץ גלויות ד' נימנו חז"ל מדרשי ובכמה הגלויות,
- העתידה הגאולה של מנינה תלוי ובזה וש"נ), .91 ע' חט"ז לקו"ש
של לשונות דארבע מהרמז ולהעיר חמישית. גאולה או רביעית גאולה
גאולה - גאולה של חמישי ולשון כוסות), (ד' רביעית גאולה - גאולה

אליהו). של (כוסו חמישית

גאולה34) גם בו מרומזת - החמישי חודש מברכים שבו וכיון
החמישית.
דחודש35) השני ביום חל מטו"מ פרשת כששבת יתירה ומעלה

בשבת, באב תשעה חל שאז - עצמו) בר"ח (ולא dgcpeהחמישי

ixiyrlד השלימות מרומזת גם ובזה בהגאולהxyrבאב, שתהי'
וכיו"ב). עשירי, מנין עשירית, (שירה והשלימה האמיתית

רפל"ז.36) תניא
סע"א.37) ג, ע"ז
לח.38) לג,
סכ"זֿכח.39) אגה"ק תניא
כט.40) כ, חוקת
(ברכה41) "הזכרים" ישראל", בני "ויבכו כתיב במשה משא"כ

ובפרש"י). ח לד,
עה"פ.42) פרש"י



ypz'd"`כח a`Îmgpn 'a ,irqnÎzehn zyxt zay zgiyn

העלאה שענינה התפילה ומעלת למטה, מלמעלה
מהתחלקות שלמעלה מדרגא להיותה למעלה, מלמטה
מחברת ולכן ותחתון), (עליון והעלאה דהמשכה

יחדיו. שניהם

והעלאה דהמשכה הקוין ב' שחיבור לומר, ויש
בחינה עלֿידי ותפילה) שלמעלהziyily(ברכה

ברכה היא כהנים שברכת בכך גם מרומז משניהם,
zyleyn.

של שנותיו במספר הרמז לומר יש ועלֿפיֿזה
בהר במותו שנה ומאת ועשרים שלש בן "ואהרן אהרן,

שנה,60ההר" ועשרים דמאה השלימות על שנוסף ,

בו שנאמר משה של חייו ימי61כשנות מלאו "היום
שכתוב כמו ועשרים62ושנותי", מאה ימיו "והיו

עוד חי ("ylyשנה", שנה")ylyשנים ומאת ועשרים
דק"כ השלימות על (היתרים שנים שלש שבמספר -

עלֿידי הקוין ב' בחיבור עבודתו כללות מרומזת שנה)
משניהם. שלמעלה השלישית בחינה

·Èדדרגת והשייכות הקשר לבאר יש עלֿפיֿזה .

החמישי "בחודש - הסתלקותו ליום אהרן ועבודת
לחודש": באחד

החמישיתiyingd"חודש לדרגא ושייך קשור - "

השתלשלות, שבסדר מההתחלקות שלמעלה
כל מיניה ואתגליין ד"אתפריעו לפרעה", "החמישית

ד). סעיף (כנ"ל נהורין"

" -`cgוגם עצמו) החמישי" (ב"חודש לחודש"
מהתחלקות, שלמעלה האחדות לדרגת ושייך קשור
אחד יום חודש, ראש של בענינו גם 63כמודגש

החודש. ימי כל כולל ולכן מהתחלקות, שלמעלה

בפירוש כותבת שהתורה שבזה לומר, ויש
היתה עבודתו) ושלימות (גמר אהרן של שהסתלקותו
הנקודה מרומזת לחודש", באחד החמישי "בחודש
כל עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו ד"כל העיקרית

את שמאחד מהתחלקות שלמעלה 'אחד' - חייו" ימי
העבודה אופני לחיבור בנוגע הן הדרגות, חילוקי כל
בנוגע והן כהנים, שבברכת והעלאה דהמשכה
ישראל שבבני הדרגות חילוקי דכל להאחדות
המיוחדת ובעבודתו שבזכותו, כבוד בענני המודגשת
עלֿידי נעשה זה שכל שלום", ורודף שלום ד"אוהב

jxraדרגא dpi`yדרגא הדרגות, ziyingלחילוקי

מדרגא (וגם השלישית מדרגא הערך (בריחוק
סעיף כנ"ל הקוין, לב' השייכות ניכרת שבה הרביעית)

ד).

לחודש" באחד החמישי ש"חודש להוסיף, ויש
העבודה לכללות הכנה הוא החודש) ימי כל (שכולל

לי" ודודי לדודי למעלה64ד"אני מלמטה העלאה ,

לי"), ("דודי למטה מלמעלה והמשכה לדודי") ("אני
ונמשכת לדודי") ("אני אלול חודש בראש שמתחילה

לי")בח ("דודי תשרי האחדות65ודש נקודת מצד -

באחד החמישי ("בחודש מהתחלקות שלמעלה
ובפרטיות הקוין. ב' חיבור נעשה שעלֿידה לחודש")
למעלה מלמטה באהבה, הדרגות שב' - יותר
(ש"דודי" לי" ודודי לדודי "אני למטה, ומלמעלה
האהבה הקדמת לאחרי באות האהבה), ענין על מורה

חסד מהשתלשלות, שלמעלה שיוםoxd`cרבה ,

לחודש". באחד החמישי "בחודש הסתלקותו

***

‚Èלמעשה בנוגע לעיל מהאמור מההוראות .

בפועל:
גם מתחילים שבו רביעי, דספר חזק בשבת בעמדנו
שבו החמישי, בחודש כשחל ובפרט חמישי, ספר
בגאולה העתיד המקדש דבית והתוקף החוזק מודגש
גם אלא שלישית, גאולה רק (לא שהיא העתידה,
למעלה להיותה חמישית, גאולה ועד) רביעית, גאולה
גאולה ושני, ראשון דבית הדרגות מחילוקי לגמרי
הדגשה להיות צריכה - ו) סעיף (כנ"ל ושניה ראשונה
מהתחלקות. שלמעלה האחדות לנקודת בנוגע מיוחדת

ההליכה עלֿידי בפועל במעשה בא זה וענין
החמישי בחודש הסתלקותו (שיום אהרן של בדרכיו
במסכת המשנה והוראת כציווי - לחודש) באחד

ורודף43אבות שלום אוהב אהרן של מתלמידיו "הוי :
עלֿידיֿזה לתורה", ומקרבן הבריות את אוהב שלום
מהתחלקות. שלמעלה האחדות נקודת את שמגלים
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לט.60) לג,
יב.61) לא, וילך פרש"י
ג.62) ו, בראשית
ע"פ63) שמקדשים בזמן (ובפרט חודש ראש של ענינו שהרי

עושין בלתיֿרצוי) (מצב העדים כשנשתהו ורק אחד, יום הוא הראי')
ימים. שני ר"ח

כל שלאחרי החשבון, ע"פ היא החדשים שקביעות הזה בזמן וגם
וחודש בלבד אחד יום אחד (חודש ימים שני ר"ח עושין מלא חודש
ש"ממנו השני, ביום הוא החודש ראש של ענינו עיקר ימים), שני אחד
יום - ה"ד) פ"ח קדוה"ח הל' (רמב"ם הקביעה" יום והוא המנין הוא

אחד.
תמוז שחודש (כיון בלבד אחד יום לעולם הוא אב שר"ח ולהעיר,

חסר). לעולם הוא
ג.64) ו, שה"ש
ובכ"מ.65) א. לב, ראה לקו"ת ראה

`"ypz'd a`Îmgpn 'a ,irqnÎzehn zyxt zay zgiyn

המשנה את43ובלשון אוהב שלום ורודף שלום "אוהב
לתורה". ומקרבן הבריות

"שמע גו'", הכנעני "וישמע נאמר לזה ובהמשך
כבוד" ענני ונסתלקו אהרן ועלֿדרךֿזה44שמת ,

"וישמע נאמר אהרן למיתת שבהמשך בפרשתנו,
השמועה היא אהרן שמיתת "ללמדך גו'", הכנעני

כבוד" ענני .45שנסתלקו

המודגשים הענינים דב' והשייכות הקשר ובביאור
וענני שלום (רודף עבודתו ושלימות גמר אהרן, במיתת

לומר: יש - הכבוד)

אהרן בזכות שהיו כבוד" ד"ענני המיוחדת המעלה
בזכות העדה לכל שניתנו וה"מים" ה"מן" לגבי גם

ומרים "עומר46משה והגבלה, במדידה ניתן שה"מן" -

במדידה47לגלגולת" היו שלא היות עם ה"מים", .

אחד לכל התחלקות של באופן באים הם הרי והגבלה,
בפניֿעצמו הם48ואחד כבוד" "ענני מהֿשאיןֿכן ,

את שהקיפו מהתחלקות, שלמעלה מקיף בבחינת
בשווה. ישראל בני כל על) (והגינו

ש ד"אוהב הענין תוכן גם שלוםוזהו ורודף לום
הדגשת מצד - לתורה" ומקרבן הבריות את אוהב
שלמעלה ישראל בני כל של האחדות נקודת

מהתחלקות.

Èשל בשמו גם מרומז זה שענין להוסיף, ויש .

:49"אהרן"

("א והקדמתxd"הר" האהבה, ענין הוא - ן")
") על`האל"ף מורה (א'yxyהרן") iptlyהאהבה

היא האהבה שלכן "פלא", מבחינת `dadה"הר")

dax50שאף לאהרן, אברהם שבין החילוק שזהו ,

החסד מדת מכלֿמקום, והאהבה, החסד בקו ששניהם
דסדר והגבלה במדידה היא דאברהם והאהבה
חסד היא דאהרן והאהבה החסד ומדת השתלשלות,

מהשתלשלות. שלמעלה רבה ואהבה

בסדר גם מרומז רבה דאהבה שהענין גם, לומר ויש
תיבות' 'ראשי - "אה" "אהרן": שבתיבת האותיות

d`'תיבות 'ראשי והר' פשוטה51בהxבה, והנו"ן .

בחינתo("אהר והתפשטות המשכת על מורה - ("

שנמצאים ישראל לבני גם מטה, למטה רבה האהבה
שלמטה התורה אותיות בדוגמת שהם תחתונה, בדרגא
אופנים: ג' ישנם התורה שבאותיות כידוע השורה, מן
השורה מן ולמטה ּבשורה, השורה, מן ,52למעלה ַ

כידוע התורה, לאותיות שנמשלו ישראל בבני ודוגמתם
יש תיבות' 'ראשי ריבוא, ששים שכללותם ש"ישראל",

לתורה אותיות ריבוא .53ששים

בחינה היא אהרן של שדרגתו - הענין ונקודת
כל ולאחד לחבר בכוחה שלכן מהתחלקות, שלמעלה

בשווה. ישראל דבני ההתחלקות פרטי

‡Èאהרן של בענינו מודגש - יותר ובפרטיות .

(עלֿדרך והעלאה דהמשכה הקוין ב' והתאחדות חיבור
מצד ג), סעיף כנ"ל דמטותֿמסעי, החיבור ובדוגמת
דעליון מהתחלקות שלמעלה יותר נעלית דרגא

ותחתון:
דאהרן העיקריים עניןodkdמהענינים zkxaהוא

mipdk54את הכהנים שיברכו התורה מן עשה "מצות ,

כפים" בנשיאת יום בכל בזמן55ישראל גם שישנו ,

(כפי56הזה ישראל ובארץ טוב', 'יום בכל לארץ בחוץ ,
יום בכל גם קדושות) קהילות בכמה ובכל57שנהוג ,

משום במנחה, (מלבד שביום התפילות מן תפילה
שכרות ).58חשש

דברכה59וידוע המעלות ב' ישנן כהנים שבברכת
המשכה שענינה הברכה מעלת יחד, גם ותפילה
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מי"ב.43) פ"א אבות
ובפרש"י.44) א כא,
ובפרש"י.45) מ לג,
א.46) ט, תענית
טז.47) טז, בשלח
ומושך48) מקלו נוטל .. ונשיא נשיא ש"כל ההתחלקות על נוסף

חניית לפני ובאין סימן אותו דרך נמשכין הבאר ומי ומחנהו דגלו אצל
כ). כא, חוקת (פרש"י ושבט" שבט כל

ב'49) (כרך אהרן ערך חב"ד הערכים ספר ראה - לקמן בהבא
וש"נ. בתחלתו).

על50) מורה סתם ש"הר" - ההר" ב"הר הסתלקותו היתה ולכן
רבה. אהבה על מורה ההר" ו"הר סתם, אהבה

שאף51) - "מרים" השם לגבי "אהרן" בשם העילוי מודגש ובזה
שבאמצע ר' האות מ"מ, ד"מים", האותיות ג' כל ישנם "מרים" שבשם
שהר"ת "אהרן", בשם משא"כ ההתחלקות), על שרומז (וי"ל מפסיק
(נקודת בינתיים הפסק ללא אחד בהמשך הוא (אהר) רבה דאהבה

האחדות).
הם52) נו"ן דאות התגין פשוטה: בנו"ן כולם שנכללים לומר, ויש

השורה, בתוך וא"ו) אות (ציור הנו"ן של רובה השורה, מן למעלה
אחת. אות - השורה מן למטה התחתון וחלקה

קפו.53) אופן מג"ע
של54) בקדושתו קדשנו "אשר הברכה: בנוסח `oxdומודגש

את "לברך - ישראל לאהבת כהנים דברכת מהשייכות ולהעיר - כו'".
ישראל ע"פdad`aעמו - סי"ט סקכ"ח או"ח אדה"ז שו"ע (ראה "

ב). קמז, זח"ג
ס"א.55) שם אדה"ז שו"ע
"ממלכת56) (שנקראים מישראל כאו"א ע"י אמירתה על נוסף

- יתירה ובהדגשה התורה, ברכת לאחרי יום, כל בהתחלת כהנים")
כהנים. ברכת במקום הש"ץ בחזרת

סנ"ז.57) שם אדה"ז שו"ע ראה
קכט.58) ר"ס ס"א. שם
(59.38 ע' ח"י בלקו"ש בהנסמן ראה
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העלאה שענינה התפילה ומעלת למטה, מלמעלה
מהתחלקות שלמעלה מדרגא להיותה למעלה, מלמטה
מחברת ולכן ותחתון), (עליון והעלאה דהמשכה

יחדיו. שניהם

והעלאה דהמשכה הקוין ב' שחיבור לומר, ויש
בחינה עלֿידי ותפילה) שלמעלהziyily(ברכה

ברכה היא כהנים שברכת בכך גם מרומז משניהם,
zyleyn.

של שנותיו במספר הרמז לומר יש ועלֿפיֿזה
בהר במותו שנה ומאת ועשרים שלש בן "ואהרן אהרן,

שנה,60ההר" ועשרים דמאה השלימות על שנוסף ,

בו שנאמר משה של חייו ימי61כשנות מלאו "היום
שכתוב כמו ועשרים62ושנותי", מאה ימיו "והיו

עוד חי ("ylyשנה", שנה")ylyשנים ומאת ועשרים
דק"כ השלימות על (היתרים שנים שלש שבמספר -

עלֿידי הקוין ב' בחיבור עבודתו כללות מרומזת שנה)
משניהם. שלמעלה השלישית בחינה

·Èדדרגת והשייכות הקשר לבאר יש עלֿפיֿזה .

החמישי "בחודש - הסתלקותו ליום אהרן ועבודת
לחודש": באחד

החמישיתiyingd"חודש לדרגא ושייך קשור - "

השתלשלות, שבסדר מההתחלקות שלמעלה
כל מיניה ואתגליין ד"אתפריעו לפרעה", "החמישית

ד). סעיף (כנ"ל נהורין"

" -`cgוגם עצמו) החמישי" (ב"חודש לחודש"
מהתחלקות, שלמעלה האחדות לדרגת ושייך קשור
אחד יום חודש, ראש של בענינו גם 63כמודגש

החודש. ימי כל כולל ולכן מהתחלקות, שלמעלה

בפירוש כותבת שהתורה שבזה לומר, ויש
היתה עבודתו) ושלימות (גמר אהרן של שהסתלקותו
הנקודה מרומזת לחודש", באחד החמישי "בחודש
כל עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו ד"כל העיקרית

את שמאחד מהתחלקות שלמעלה 'אחד' - חייו" ימי
העבודה אופני לחיבור בנוגע הן הדרגות, חילוקי כל
בנוגע והן כהנים, שבברכת והעלאה דהמשכה
ישראל שבבני הדרגות חילוקי דכל להאחדות
המיוחדת ובעבודתו שבזכותו, כבוד בענני המודגשת
עלֿידי נעשה זה שכל שלום", ורודף שלום ד"אוהב

jxraדרגא dpi`yדרגא הדרגות, ziyingלחילוקי

מדרגא (וגם השלישית מדרגא הערך (בריחוק
סעיף כנ"ל הקוין, לב' השייכות ניכרת שבה הרביעית)

ד).

לחודש" באחד החמישי ש"חודש להוסיף, ויש
העבודה לכללות הכנה הוא החודש) ימי כל (שכולל

לי" ודודי לדודי למעלה64ד"אני מלמטה העלאה ,

לי"), ("דודי למטה מלמעלה והמשכה לדודי") ("אני
ונמשכת לדודי") ("אני אלול חודש בראש שמתחילה

לי")בח ("דודי תשרי האחדות65ודש נקודת מצד -

באחד החמישי ("בחודש מהתחלקות שלמעלה
ובפרטיות הקוין. ב' חיבור נעשה שעלֿידה לחודש")
למעלה מלמטה באהבה, הדרגות שב' - יותר
(ש"דודי" לי" ודודי לדודי "אני למטה, ומלמעלה
האהבה הקדמת לאחרי באות האהבה), ענין על מורה

חסד מהשתלשלות, שלמעלה שיוםoxd`cרבה ,

לחודש". באחד החמישי "בחודש הסתלקותו

***

‚Èלמעשה בנוגע לעיל מהאמור מההוראות .

בפועל:
גם מתחילים שבו רביעי, דספר חזק בשבת בעמדנו
שבו החמישי, בחודש כשחל ובפרט חמישי, ספר
בגאולה העתיד המקדש דבית והתוקף החוזק מודגש
גם אלא שלישית, גאולה רק (לא שהיא העתידה,
למעלה להיותה חמישית, גאולה ועד) רביעית, גאולה
גאולה ושני, ראשון דבית הדרגות מחילוקי לגמרי
הדגשה להיות צריכה - ו) סעיף (כנ"ל ושניה ראשונה
מהתחלקות. שלמעלה האחדות לנקודת בנוגע מיוחדת

ההליכה עלֿידי בפועל במעשה בא זה וענין
החמישי בחודש הסתלקותו (שיום אהרן של בדרכיו
במסכת המשנה והוראת כציווי - לחודש) באחד

ורודף43אבות שלום אוהב אהרן של מתלמידיו "הוי :
עלֿידיֿזה לתורה", ומקרבן הבריות את אוהב שלום
מהתחלקות. שלמעלה האחדות נקודת את שמגלים
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לט.60) לג,
יב.61) לא, וילך פרש"י
ג.62) ו, בראשית
ע"פ63) שמקדשים בזמן (ובפרט חודש ראש של ענינו שהרי

עושין בלתיֿרצוי) (מצב העדים כשנשתהו ורק אחד, יום הוא הראי')
ימים. שני ר"ח

כל שלאחרי החשבון, ע"פ היא החדשים שקביעות הזה בזמן וגם
וחודש בלבד אחד יום אחד (חודש ימים שני ר"ח עושין מלא חודש
ש"ממנו השני, ביום הוא החודש ראש של ענינו עיקר ימים), שני אחד
יום - ה"ד) פ"ח קדוה"ח הל' (רמב"ם הקביעה" יום והוא המנין הוא

אחד.
תמוז שחודש (כיון בלבד אחד יום לעולם הוא אב שר"ח ולהעיר,

חסר). לעולם הוא
ג.64) ו, שה"ש
ובכ"מ.65) א. לב, ראה לקו"ת ראה
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תוכן ובדוגמת עלֿדרך - אומנתו) דתורתו ואור
את אוהב כו' אהרן של מתלמידיו "הוי המאמר

לתורה". ומקרבן "בריות") גם (כולל הבריות

לזהירות והנתינתֿכח שההוראה לומר, ויש
שתורתו שמעון רבי עלֿידי ובתפילה בקריאתֿשמע

היינו, "מכניס"אומנתו, אומנתו שתורתו שמעון שרבי
בקריאתֿשמע שלו הרקיע") ("זהר והאור הזוהר
שלמעלה האחדות מדרגת נמשכת - ותפילה
העבודה אופני ב' חיבור נעשה שעלֿידה מהתחלקות,
וקריאתֿשמע למטה) מלמעלה (המשכה דתורה

למעלה). מלמטה (העלאה ותפילה

אומנתו) (תורתו התורה שבלימוד להוסיף, ויש
כידוע - והעלאה דהמשכה האופנים ב' ישנם גופא

מּפאריטש הלל רבי הצדיק הרב לדברי87ֿפתגם בנוגע ַ
כל אצל (ועלֿדרךֿזה צדק' דה'צמח אלקיםֿחיים

נשיאינו), xn`ndרבותינו zxin`yד"שכינה באופן היא
מסיני" "כנתינתה גרונו", מתוך מהֿשאיןֿכן88מדברת ,

`ixheÎ`lwyde xe`iadבעל עלֿידי אפילו בהמאמר,
בעצמו שבתורהixg`lהמאמר היינו, המאמר, אמירת

למטה מלמעלה דהמשכה האופנים ב' ישנם גופא
(ביאור למעלה מלמטה והעלאה מסיני) (כנתינתה
כללות ובדוגמת עלֿדרך האדם), בשכל ושקלאֿוטריא
ותפילה לקריאתֿשמע (המשכה) תורה שבין החילוק

.89(העלאה)

ÂËגרמא שהזמן נוסף לענין גם קשור לעיל האמור .
הימים: בתשעת "סיומים" לעריכת בנוגע -

המנהג כללות על בתשעת90נוסף סיומים דעריכת
ה' ("פיקודי תורה של בשמחה להרבות כדי הימים

לב" משמחי תורה"91ישרים של לגמרה "שמחה ,(92,

דשלים מרבנן צורבא חזינא "כי מסכת, בסיום ודוגמתו
לרבנן" טבא יומא עבידנא גם93מסכתיה כולל ,

בצדקה (תורה94ההוספה ובצדקה"95("במשפט (96(

הגאולה" את במיוחד97ש"מקרבת להשתדל יש -

" הסיומים בעריכת זו מלך"aexaבשנה הדרת ,98עם

l`xyin miax cg`lגם כולל תורה, של לגמרה בשמחה
קטנים גם אלא בידיעות, קטנים רק (לא הקטנים
עלֿדרך והשגה, להבנה שייכים אינם שעדיין בשנים)

פסח דערב הסיום גם99ובדוגמת להביא ישראל שמנהג
הקטנים. בכורים

בעלמא, דוגמא אינו פסח דערב שהסיום ולהעיר,
הימים דתשעת להסיומים גם שייך הסיום100אלא כי, -

והסיומים דפסח, להגאולה הכנה הוא פסח דערב
שהיא העתידה להגאולה הכנה הם הימים דתשעת

נפלאות)" (אראנו מצרים מארץ צאתך ,101"כימי

שנת תהא היו זו, בשנה יתירה ze`ltpובהדגשה ep`x`,

הגאולה. סף על כשעומדים

ÊËבכל טובות וההחלטות שהדיבור ויהיֿרצון .

את ממש ובגלוי בפועל ויביאו ויזרזו ימהרו הנ"ל
המקדש ובית השלישית ד)גאולה והתוקף ה(חוזק

השלישי.
מ"ב פרטי כל סיימו שכבר לכך שנוסף - ובפשטות
כבר ועומדים הגלות, שבזמן העמים במדבר המסעות

מזרחה" קדמה ירחו לירדן "מעבר ירחו", ירדן ,102"על

ישראל, לארץ ונכנסים מערבה הירדן את עוברים
עיר לירושלים - מערבה הולכים עצמה ישראל ובארץ
הקדשים לקדש ועד השלישי, המקדש ולבית הקודש,
הארון נמצא שבו המקדש), בית של (במערבו

והלוחות.

עפר" שוכני ורננו (בעל103ו"הקיצו ואהרן ומשה ,
עמהם מנחםֿאב) דראשֿחודש וכל104ההילולא ,

י ונשיאי אדמו"רהצדיקים מו"ח וכ"ק עמהם, שראל
בני דכל בגופים נשמות עם ביחד עמהם, דורנו נשיא
בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו זה, שבדורנו ישראל

בני105ובבנותינו" אחד לאחד תלוקטו "ואתם ,

חדשה106ישראל" "תורה לומדים יחדיו וכולם ,

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

(ראשי87) ראה - (תרכ"ד) מנחםֿאב בי"א שלו ההילולא שיום
ושמות. בראשית הרמון פלח לספרו ב)הקדמה מתולדותיו פרקים

מרכבה.88) במעשה דר"ש לדרשה בנוגע ועד"ז
(89- גופא) (בתורה ובתפילה" בק"ש זהיר ד"הוי הפירוש וי"ל

שאמירתו דא"ח במאמר והשקו"ט בהביאור מיוחדת זהירות שצ"ל
מסיני. כנתינתה

וש"נ.90) .223 ע' חכ"ג לקו"ש וראה .46 ע' המנהגיםֿחב"ד ספר
תקנד.91) ר"ס או"ח טושו"ע סע"א. ל, תענית וראה ט. יט, תהלים
סתרס"ט.92) או"ח ורמ"א טור
סכ"ו.93) סרמ"ו יו"ד רמ"א ואילך. סע"ב קיח, שבת
אכילה94) ע"י המותר, באופן - השבת ד)יום ב(הסיומים גם

וכיו"ב. ושתי',
גו'").95) תפדה במשפט "ציון הכתוב: (בפי' דברים ר"פ לקו"ת
זו.96) שבת הפטרת וחותם סיום - ב ד, ירמי'

פל"ז.97) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
וש"נ.98) בערכו. תלמודית אנציק' וראה כח. יד, משלי
סת"ע.99) או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה
שחל100) יום שבאותו - א"ת השנה: דקביעות מהסימן `'להעיר

חל חי"חzדפסח לקו"ש וראה ס"ג. סתכ"ח או"ח (טושו"ע באב שעה
.(313 ע'
טו.101) ז, מיכה
טו.102) לד,
יט.103) כו, ישעי'
סע"ב.104) קיד, פסחים - אחד תוד"ה ב. ה, יומא ראה
ט.105) יו"ד, בא
יב.106) כז, ישעי'
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"הוי המשנה לשון דיוק עלֿפי - יותר ובפרטיות
" (א) כו'": אהרן של ציווי,iedמתלמידיו לשון - "

חסידות, דמדת הנהגה עלֿדבר סיפור רק זה שאין
(ויש והוראה ציווי אלא אבות, במסכת ענינים כבכמה
והיכולת) רשות נתינת גם כולל "הוי" שהלשון לומר,

"מתלמיד (ב) אהרן, של מתלמידיו (שלeiלהיות
- "תלמידו") (ולא רבים בלשון דייקא, אהרן)"
עם ביחד היא אהרן של הנהגתו בקיום שהשתדלותו
הענין מצד יותר בזה ניתוסף שעלֿידיֿזה הרבים,

חכמה" תרבה סופרים דייקא,66ד"קנאת "תרבה" ,

באופן רק לא היינו, גבול, בלי הוא אמיתי שריבוי
שלך מאד מאדך", זה67ד"בכל הרי חבירו שלגבי אף ,

גם בליֿגבול של באופן שזהו אלא והגבלה, במדידה
עם שקשור ועד אהרן), של תלמידיו (שאר חבריו לגבי

האמיתי. (מאד) בליֿגבול

דאהבת והשייכות הקשר ולהדגיש להוסיף ויש
שביטול מפני (רק) לא - העתידה להגאולה ישראל
עלֿידי (שבא הגלות סיבת ביטול עלֿידי הוא הגלות

ישראל דאהבת סיום68ההיפך לאחרי בעמדנו שהרי ,(

סיום לאחרי הגלות, משך זמן כל ועבודתינו מעשינו
העמים" ב"מדבר המסעות מ"ב כבר69כל ונמצאים ,

ירחו" ירדן ד"מורח70"על משיח של (דרגתו
סיבת71ודאין" נתתקנה שכבר בודאי הגאולה, סף על ,(

בתור - היא ישראל דאהבת ההדגשה ולכן, הגלות,
והשלימה האמיתית דהגאולה להתחלה ועד טעימה
מהתחלקות, שלמעלה האחדות נקודת עם הקשורה
היחידה בחינת מצד ישראל, של באחדותם שמודגשת
ניצוץ שהיא בשווה, ישראל שבכל החמישית) (דרגא

משיח של הכללית72מנשמתו יחידה ,73.

"ומקרבן בהפירוש גם להוסיף יש ועלֿפיֿזה
התורה ללימוד להקירוב היא שהכוונה - לתורה"

תצא" מאתי חדשה "תורה העתידה, .74דגאולה

„Èאבות במסכת המשנה מאמר עם זה לקשר ויש .

"רבי - זה דשבת זהיר75בפרק הוי אומר שמעון
ובתפילה": שמע בקריאת

נתנאל בן שמעון רבי הוא דמשנתנו שמעון רבי
לפניֿזה יוחנן76שנמנה רבי של התלמידים חמשת בין

אמרו "הם מאמריהם, באים לזה ובהמשך זכאי, בן
וכו'" דברים סתם77שלשה שמעון" "רבי כאן ונקרא ,

שסתם יוחאי, בן שמעון לרבי שייכותו על לרמז רבי-
יוחאי בן שמעון רבי הוא ש"תורתו78שמעון ,

התורה,79אומנתו" בפנימיות הלימוד ובמיוחד כולל ,

שמצינו כפי דהזהר, מארי[ה] יוחאי בן שמעון 80כרבי

כו'" מרכבה במעשה "פתח נתנאל בן שמעון .81שרבי

זהיר "הוי מדגיש שמעון שרבי z`ixwaוהטעם

dlitzae rnyלהדגיש צריך היה שלכאורה אף ,"

dxezdהזהירות cenila"אומנתו ד"תורתו -82באופן

מפסיקין שאין באופן אומנתו" ד"תורתו ההנהגה כי,
ותפילה ששייכת83לקריאתֿשמע מיוחדת הנהגה היא

אומנתם"), ש"תורתם אלו בין (גם בלבד סגולה ליחידי
בני וכל תלמידיו את להזהיר שמעון רבי צריך ולכן
(כמו ובתפילה בקריאתֿשמע זהירים שיהיו ישראל

אחר במקום בארוכה ).84שנתבאר

"הוי הלשון דיוק לבאר בקריאתֿשמעxidfויש
"זהר כמו ואור, זוהר מלשון דייקא, "זהיר" ובתפילה",

נעשה85הרקיע" והאור הזוהר ענין שעיקר שאף -

אור" "תורה התורה, לימוד (ובפרט86עלֿידי
מציאותו שכל אומנתו, דתורתו באופן הוא כשהלימוד
שמעון רבי משתדל מכלֿמקום, אור"), "תורה היא
ד"תורתו להדרגא הגיעו לא שעדיין אלה של בטובתם
עלֿידי והאור הזוהר ענין יהיה אצלם שגם אומנתו",
להזוהר גם יגיעו שסוףֿסוף (ועד ותפילה קריאתֿשמע
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ב66) ריח, ויצא אוה"ת וראה רע"א. כב, שם סע"א. כא, ב"ב
וש"נ. ואילך.

ובכ"מ.67) ד. לט, מקץ תו"א ראה
ב.68) ט, יומא ראה
ואילך.69) ג פח, פרשתנו לקו"ת ראה
מח.70) לג,
ב.71) פט, פרשתנו לקו"ת וראה ב. צג, סנהדרין
המשיח,72) מלך על שקאי מיעקב" כוכב "דרך שהפסוק כידוע

מישראל שבכאו"א כיון לכוכב, שנמשל מישראל כאו"א על גם קאי
וש"נ). .599 ע' ח"ב לקו"ש (ראה משיח מנשמת ניצוץ יש

ועוד.73) ב. רס, ולזח"ג ב. מ, לזח"ב רמ"ז
ג.74) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'

מי"ג.75) פ"ב
ט.76) משנה
יו"ד.77) משנה
לפיה"מ78) הרמב"ם הקדמת משמו). (ד"ה ב ב, שבועות פרש"י

ועוד. הששי). (פרק
א.79) יא, שבת
ה"א).80) (פ"ב שם ירושלמי ב. יד, חגיגה
ואילך.81) 356 ע' חי"ז לקו"ש בארוכה ראה
"זה82) רשב"י (כדברי התורה לימוד בכלל הוא ק"ש שגם ואף

לכך נוסף הרי, סה"ב)), פ"א ושבת ברכות (ירושלמי שינון" וזה שינון
התורה לימוד גם מתפילה, חלק שהיא כפי לק"ש כאן שהכוונה
בגדר אלא אומנתו", ד"תורתו הלימוד אופן בגדר אינו שבק"ש
ב) צט, (מנחות רשב"י (כדברי וערבית שחרית אחד דפרק הלימוד
לא קיים וערבית שחרית שמע קריית אלא אדם קרא לא "אפילו

ימוש").
שם.83) ירושלמי
שם.84) לקו"ש
ג.85) יב, דניאל
כג.86) ו, משלי



לי `"ypz'd a`Îmgpn 'a ,irqnÎzehn zyxt zay zgiyn

תוכן ובדוגמת עלֿדרך - אומנתו) דתורתו ואור
את אוהב כו' אהרן של מתלמידיו "הוי המאמר

לתורה". ומקרבן "בריות") גם (כולל הבריות

לזהירות והנתינתֿכח שההוראה לומר, ויש
שתורתו שמעון רבי עלֿידי ובתפילה בקריאתֿשמע

היינו, "מכניס"אומנתו, אומנתו שתורתו שמעון שרבי
בקריאתֿשמע שלו הרקיע") ("זהר והאור הזוהר
שלמעלה האחדות מדרגת נמשכת - ותפילה
העבודה אופני ב' חיבור נעשה שעלֿידה מהתחלקות,
וקריאתֿשמע למטה) מלמעלה (המשכה דתורה

למעלה). מלמטה (העלאה ותפילה

אומנתו) (תורתו התורה שבלימוד להוסיף, ויש
כידוע - והעלאה דהמשכה האופנים ב' ישנם גופא

מּפאריטש הלל רבי הצדיק הרב לדברי87ֿפתגם בנוגע ַ
כל אצל (ועלֿדרךֿזה צדק' דה'צמח אלקיםֿחיים

נשיאינו), xn`ndרבותינו zxin`yד"שכינה באופן היא
מסיני" "כנתינתה גרונו", מתוך מהֿשאיןֿכן88מדברת ,

`ixheÎ`lwyde xe`iadבעל עלֿידי אפילו בהמאמר,
בעצמו שבתורהixg`lהמאמר היינו, המאמר, אמירת

למטה מלמעלה דהמשכה האופנים ב' ישנם גופא
(ביאור למעלה מלמטה והעלאה מסיני) (כנתינתה
כללות ובדוגמת עלֿדרך האדם), בשכל ושקלאֿוטריא
ותפילה לקריאתֿשמע (המשכה) תורה שבין החילוק

.89(העלאה)

ÂËגרמא שהזמן נוסף לענין גם קשור לעיל האמור .
הימים: בתשעת "סיומים" לעריכת בנוגע -

המנהג כללות על בתשעת90נוסף סיומים דעריכת
ה' ("פיקודי תורה של בשמחה להרבות כדי הימים

לב" משמחי תורה"91ישרים של לגמרה "שמחה ,(92,

דשלים מרבנן צורבא חזינא "כי מסכת, בסיום ודוגמתו
לרבנן" טבא יומא עבידנא גם93מסכתיה כולל ,

בצדקה (תורה94ההוספה ובצדקה"95("במשפט (96(

הגאולה" את במיוחד97ש"מקרבת להשתדל יש -

" הסיומים בעריכת זו מלך"aexaבשנה הדרת ,98עם

l`xyin miax cg`lגם כולל תורה, של לגמרה בשמחה
קטנים גם אלא בידיעות, קטנים רק (לא הקטנים
עלֿדרך והשגה, להבנה שייכים אינם שעדיין בשנים)

פסח דערב הסיום גם99ובדוגמת להביא ישראל שמנהג
הקטנים. בכורים

בעלמא, דוגמא אינו פסח דערב שהסיום ולהעיר,
הימים דתשעת להסיומים גם שייך הסיום100אלא כי, -

והסיומים דפסח, להגאולה הכנה הוא פסח דערב
שהיא העתידה להגאולה הכנה הם הימים דתשעת

נפלאות)" (אראנו מצרים מארץ צאתך ,101"כימי

שנת תהא היו זו, בשנה יתירה ze`ltpובהדגשה ep`x`,

הגאולה. סף על כשעומדים

ÊËבכל טובות וההחלטות שהדיבור ויהיֿרצון .

את ממש ובגלוי בפועל ויביאו ויזרזו ימהרו הנ"ל
המקדש ובית השלישית ד)גאולה והתוקף ה(חוזק

השלישי.
מ"ב פרטי כל סיימו שכבר לכך שנוסף - ובפשטות
כבר ועומדים הגלות, שבזמן העמים במדבר המסעות

מזרחה" קדמה ירחו לירדן "מעבר ירחו", ירדן ,102"על

ישראל, לארץ ונכנסים מערבה הירדן את עוברים
עיר לירושלים - מערבה הולכים עצמה ישראל ובארץ
הקדשים לקדש ועד השלישי, המקדש ולבית הקודש,
הארון נמצא שבו המקדש), בית של (במערבו

והלוחות.

עפר" שוכני ורננו (בעל103ו"הקיצו ואהרן ומשה ,
עמהם מנחםֿאב) דראשֿחודש וכל104ההילולא ,

י ונשיאי אדמו"רהצדיקים מו"ח וכ"ק עמהם, שראל
בני דכל בגופים נשמות עם ביחד עמהם, דורנו נשיא
בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו זה, שבדורנו ישראל

בני105ובבנותינו" אחד לאחד תלוקטו "ואתם ,

חדשה106ישראל" "תורה לומדים יחדיו וכולם ,
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(ראשי87) ראה - (תרכ"ד) מנחםֿאב בי"א שלו ההילולא שיום
ושמות. בראשית הרמון פלח לספרו ב)הקדמה מתולדותיו פרקים

מרכבה.88) במעשה דר"ש לדרשה בנוגע ועד"ז
(89- גופא) (בתורה ובתפילה" בק"ש זהיר ד"הוי הפירוש וי"ל

שאמירתו דא"ח במאמר והשקו"ט בהביאור מיוחדת זהירות שצ"ל
מסיני. כנתינתה

וש"נ.90) .223 ע' חכ"ג לקו"ש וראה .46 ע' המנהגיםֿחב"ד ספר
תקנד.91) ר"ס או"ח טושו"ע סע"א. ל, תענית וראה ט. יט, תהלים
סתרס"ט.92) או"ח ורמ"א טור
סכ"ו.93) סרמ"ו יו"ד רמ"א ואילך. סע"ב קיח, שבת
אכילה94) ע"י המותר, באופן - השבת ד)יום ב(הסיומים גם

וכיו"ב. ושתי',
גו'").95) תפדה במשפט "ציון הכתוב: (בפי' דברים ר"פ לקו"ת
זו.96) שבת הפטרת וחותם סיום - ב ד, ירמי'

פל"ז.97) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
וש"נ.98) בערכו. תלמודית אנציק' וראה כח. יד, משלי
סת"ע.99) או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה
שחל100) יום שבאותו - א"ת השנה: דקביעות מהסימן `'להעיר

חל חי"חzדפסח לקו"ש וראה ס"ג. סתכ"ח או"ח (טושו"ע באב שעה
.(313 ע'
טו.101) ז, מיכה
טו.102) לד,
יט.103) כו, ישעי'
סע"ב.104) קיד, פסחים - אחד תוד"ה ב. ה, יומא ראה
ט.105) יו"ד, בא
יב.106) כז, ישעי'

`"ypz'd a`Îmgpn 'a ,irqnÎzehn zyxt zay zgiyn

"הוי המשנה לשון דיוק עלֿפי - יותר ובפרטיות
" (א) כו'": אהרן של ציווי,iedמתלמידיו לשון - "

חסידות, דמדת הנהגה עלֿדבר סיפור רק זה שאין
(ויש והוראה ציווי אלא אבות, במסכת ענינים כבכמה
והיכולת) רשות נתינת גם כולל "הוי" שהלשון לומר,

"מתלמיד (ב) אהרן, של מתלמידיו (שלeiלהיות
- "תלמידו") (ולא רבים בלשון דייקא, אהרן)"
עם ביחד היא אהרן של הנהגתו בקיום שהשתדלותו
הענין מצד יותר בזה ניתוסף שעלֿידיֿזה הרבים,

חכמה" תרבה סופרים דייקא,66ד"קנאת "תרבה" ,

באופן רק לא היינו, גבול, בלי הוא אמיתי שריבוי
שלך מאד מאדך", זה67ד"בכל הרי חבירו שלגבי אף ,

גם בליֿגבול של באופן שזהו אלא והגבלה, במדידה
עם שקשור ועד אהרן), של תלמידיו (שאר חבריו לגבי

האמיתי. (מאד) בליֿגבול

דאהבת והשייכות הקשר ולהדגיש להוסיף ויש
שביטול מפני (רק) לא - העתידה להגאולה ישראל
עלֿידי (שבא הגלות סיבת ביטול עלֿידי הוא הגלות

ישראל דאהבת סיום68ההיפך לאחרי בעמדנו שהרי ,(

סיום לאחרי הגלות, משך זמן כל ועבודתינו מעשינו
העמים" ב"מדבר המסעות מ"ב כבר69כל ונמצאים ,

ירחו" ירדן ד"מורח70"על משיח של (דרגתו
סיבת71ודאין" נתתקנה שכבר בודאי הגאולה, סף על ,(

בתור - היא ישראל דאהבת ההדגשה ולכן, הגלות,
והשלימה האמיתית דהגאולה להתחלה ועד טעימה
מהתחלקות, שלמעלה האחדות נקודת עם הקשורה
היחידה בחינת מצד ישראל, של באחדותם שמודגשת
ניצוץ שהיא בשווה, ישראל שבכל החמישית) (דרגא

משיח של הכללית72מנשמתו יחידה ,73.

"ומקרבן בהפירוש גם להוסיף יש ועלֿפיֿזה
התורה ללימוד להקירוב היא שהכוונה - לתורה"

תצא" מאתי חדשה "תורה העתידה, .74דגאולה

„Èאבות במסכת המשנה מאמר עם זה לקשר ויש .

"רבי - זה דשבת זהיר75בפרק הוי אומר שמעון
ובתפילה": שמע בקריאת

נתנאל בן שמעון רבי הוא דמשנתנו שמעון רבי
לפניֿזה יוחנן76שנמנה רבי של התלמידים חמשת בין

אמרו "הם מאמריהם, באים לזה ובהמשך זכאי, בן
וכו'" דברים סתם77שלשה שמעון" "רבי כאן ונקרא ,

שסתם יוחאי, בן שמעון לרבי שייכותו על לרמז רבי-
יוחאי בן שמעון רבי הוא ש"תורתו78שמעון ,

התורה,79אומנתו" בפנימיות הלימוד ובמיוחד כולל ,

שמצינו כפי דהזהר, מארי[ה] יוחאי בן שמעון 80כרבי

כו'" מרכבה במעשה "פתח נתנאל בן שמעון .81שרבי

זהיר "הוי מדגיש שמעון שרבי z`ixwaוהטעם

dlitzae rnyלהדגיש צריך היה שלכאורה אף ,"

dxezdהזהירות cenila"אומנתו ד"תורתו -82באופן

מפסיקין שאין באופן אומנתו" ד"תורתו ההנהגה כי,
ותפילה ששייכת83לקריאתֿשמע מיוחדת הנהגה היא

אומנתם"), ש"תורתם אלו בין (גם בלבד סגולה ליחידי
בני וכל תלמידיו את להזהיר שמעון רבי צריך ולכן
(כמו ובתפילה בקריאתֿשמע זהירים שיהיו ישראל

אחר במקום בארוכה ).84שנתבאר

"הוי הלשון דיוק לבאר בקריאתֿשמעxidfויש
"זהר כמו ואור, זוהר מלשון דייקא, "זהיר" ובתפילה",

נעשה85הרקיע" והאור הזוהר ענין שעיקר שאף -

אור" "תורה התורה, לימוד (ובפרט86עלֿידי
מציאותו שכל אומנתו, דתורתו באופן הוא כשהלימוד
שמעון רבי משתדל מכלֿמקום, אור"), "תורה היא
ד"תורתו להדרגא הגיעו לא שעדיין אלה של בטובתם
עלֿידי והאור הזוהר ענין יהיה אצלם שגם אומנתו",
להזוהר גם יגיעו שסוףֿסוף (ועד ותפילה קריאתֿשמע
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ב66) ריח, ויצא אוה"ת וראה רע"א. כב, שם סע"א. כא, ב"ב
וש"נ. ואילך.

ובכ"מ.67) ד. לט, מקץ תו"א ראה
ב.68) ט, יומא ראה
ואילך.69) ג פח, פרשתנו לקו"ת ראה
מח.70) לג,
ב.71) פט, פרשתנו לקו"ת וראה ב. צג, סנהדרין
המשיח,72) מלך על שקאי מיעקב" כוכב "דרך שהפסוק כידוע

מישראל שבכאו"א כיון לכוכב, שנמשל מישראל כאו"א על גם קאי
וש"נ). .599 ע' ח"ב לקו"ש (ראה משיח מנשמת ניצוץ יש

ועוד.73) ב. רס, ולזח"ג ב. מ, לזח"ב רמ"ז
ג.74) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'

מי"ג.75) פ"ב
ט.76) משנה
יו"ד.77) משנה
לפיה"מ78) הרמב"ם הקדמת משמו). (ד"ה ב ב, שבועות פרש"י

ועוד. הששי). (פרק
א.79) יא, שבת
ה"א).80) (פ"ב שם ירושלמי ב. יד, חגיגה
ואילך.81) 356 ע' חי"ז לקו"ש בארוכה ראה
"זה82) רשב"י (כדברי התורה לימוד בכלל הוא ק"ש שגם ואף

לכך נוסף הרי, סה"ב)), פ"א ושבת ברכות (ירושלמי שינון" וזה שינון
התורה לימוד גם מתפילה, חלק שהיא כפי לק"ש כאן שהכוונה
בגדר אלא אומנתו", ד"תורתו הלימוד אופן בגדר אינו שבק"ש
ב) צט, (מנחות רשב"י (כדברי וערבית שחרית אחד דפרק הלימוד
לא קיים וערבית שחרית שמע קריית אלא אדם קרא לא "אפילו

ימוש").
שם.83) ירושלמי
שם.84) לקו"ש
ג.85) יב, דניאל
כג.86) ו, משלי
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הקודש ללשון מתורגם
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השל"ה דברי על רבות פעמים כבר קשר1דובר שיש ,

נקראות הן שבו בשנה הזמן לבין התורה פרשות בין

הנקראות ומסעי מטות לפ' בקשר גם כמובן, כך, ונלמדות.

ימים לתוכן מיוחד קשר להן ויש המצרים, בין בימי תמיד

.2אלו

במספר המצרים לבין שלהן הקשר נראה בפשטות,

כדלהלן:3פרטים ,

מטות חטא4בפ' את ראובן ובני גד לבני משה מזכיר

ארבעים במדבר בניֿישראל נשתהו שבגללו המרגלים,

בבין שתחילתה בגלות, להשתהות בדומה וזה שנה,

שכאמור5המצרים המסעות, על מסופר מסעי בתחילת .

היכן6במדרש המקומות כל להם מנה למשה הקב"ה "א"ל

ולגלות המצרים" לבין הסיבה – ובהמשך7הכעיסוני..." ,

מקלט ערי על מדובר בעקבות8הפרשה הבאה הגלות –

בשגגה נפש .9הריגת

השל"ה שמסביר מדובר10וכפי שעליהם שהענינים ,

נדרים חטאי – מטות בנשמה,11בפ' הפוגמים ושבועה,

גרמו – מסעי בפ' מדובר שעליו – בגוף הפוגם רצח, וחטא

בהרחבה כהסברו המקדשות, בתי .12לחורבן

המצרים לבן אלו פרשות שבין שהקשר לומר, ויש

כח מתן אדרבה: אלא בהן, הרמוז הגלות ענין רק איננו

המצרים בין שבימי הגלות13לעבודה מן יציאה .14לשם

כלל חלים אין הרי שבפשטות כשם הוא: לכך ההסבר

עצב אין שהרי – בשבת המצרים בין ימי של האבלות דיני

לענגו15בה מצוה ש"שבת"16ולהיפך, רואים ומכאן וכו',

מכך, ויותר כך, – המצרים בן עניני עלֿידי נפגמת איננה

ה"צמחֿצדק" כהסבר בפנימיות, הדברים שהשבתות17הם ,

– למכה" רפואה "מקדים בבחינת הם המצרים בין של

המצרים בין לעניני מוקדמת .18תרופה

הזה, בזמן הנקראות התורה פרשות לגבי מובן כך

ש"ציון בצדקה",19שכיוון ושביה תפדה במשפט

לתורה הכוונה כאן שהפרשות20וב"משפט" מובן הרי ,
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א).1) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ חלק

מטות2) אלה שלשה "פרשיות א) (שסו, פרשתנו ריש שם של"ה ראה

וע"ש כו'", א' בדיבור ע"כ המצרים שבין בשבתות תמיד הם ודברים ומסעי

4 הערה גם (וראה 3 הערה 62 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש וראה ואילך. ע"ב

סתכ"ח. או"ח הטור בלשון גם נרמזת דהשייכות – שם)

השנים,3) ברוב המצרים בבין (שקורין פינחס דפ' השייכות מודגשת גם

ישראל את מכניס ויהושע מת* שמשה מדובר שבהן ומטות בפנים) כדלקמן

סיבת הי' זה והרי – ובפרש"י) ואילך ב לא, מטות ואילך. יז כז, (פינחס לא"י

לעולם ביהמ"ק נחרב הי' לא לא"י מכניסן הי' משה אם כי והגלות, החורבן

חינוך ח"ב (לאדהאמ"צ) (שעה"ת מלכיות ושעבוד גלות עוד הי' ולא

ואילך. צג סה. ע' ואתחנן אוה"ת ).p"yeבתחילתו.

ואילך.4) ח לב,

(בסיבת5) לארץ יכנסו שלא אבותינו על נגזר באב "בתשעה ועיקר: ועוד

ואני חנם של בכי' בכיתם אתם הקב"ה א"ל כו' העם ויבכו כו' raewהמרגלים)

בראשונה הבית "חרב באב שתשעה לזה הסיבה היתה וזה לדורות" בכי' לכם

"יום שהי' א). כט, (תענית חייב" ליום חובה כו' מגלגלין דתניא ובשני' כו'

המרגלים. של הבכי' מצד חייב"

ג.6) פכ"ג, במדב"ר ג. מסעי תנחומא

וס"ז)7) (ס"ה 424 ע' לקמן בארוכה ראה – הענינים בפנימיות ובפרט

.17 הערה לקמן וראה (וש"נ). ואילך

ואו).8) שם, (וראה ואילך יא לה,

דם9) "שפיכת שענינו חטאינו מפני הוא והגלות החורבן ענין כללות וכן

ולאידך ובכ"מ), ג. יג, במדבר (לקו"ת דקליפה" באדם דקדושה אדם וחיות

ועוד). ב. ב, (מכות מקלט ערי דוגמת – כפרה גם הוא הגלות

ב.10) שסו, שם

בירושלמי11) שאיתא אף – הנדרים בענין הצורך הענינים, פנימיות וע"פ

האדם ירידת מחמת הוא – התורה" לך שאסרה מה "דייך ה"א) פ"ט (נדרים

לאחר שנתוספו וסייגים הגזירות ע"ד ובכ"מ), סע"ב. פד, מטות לקו"ת (ראה

.(57 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש (ראה דוקא ראשון) (בית החורבן

ואילך).12) סע"א (רז, מטו"מ לפ' דרוש שלו תענית במס' גם וראה

לב.13) ס"פ (ויק"ר גאולה – א' בתוס' דגולה בכ"מ מהמבואר להעיר

ועוד). ג. לה, בהעלותך לקו"ת

ע"ד14) מדובר ומסעי) מטות (פינחס אלו בפרשיות כפשוטו: שגם להעיר

גבולות הארץ, ירושת ואילך) יז לד, מסעי ואילך. נג כו, (פינחס הארץ חלוקת

יז לב, (מטות גו'" חושים "נחלץ הארץ כבוש ואילך), נא לג, (מסעי הארץ

ואילך).

המפסקת15) בסעודה יין ושותה בשר אוכל בשבת שחל באב תשעה וגם

כסעודת ואפילו שולחנו על ezeklnומעלה zra dnlyסתקנ"ב או"ח שו"ע –

סקי"ג. שם ובמג"א ס"י.

וש"נ.16) השו"ע. ובנ"כ סרמ"ב אדה"ז) (ושו"ע טאו"ח

כמו17) בזמן המצרים בין שבועות ג' א'צז: ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ראה

נמצא שבתות** ז' שבת ובכל שבהן. שבתות ג' רפואה ומקדים במקום מדבר

כו' מ"ב המדבר מכניעים עי"ז ז' פעמים במדבר,ו' מסעות המ"ב (היינו:

מסעי). ר"פ כבלקו"ת

וש"נ.18) ואילך. 72 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש בהנ"ל ראה

כז.19) א, ישעי'

ואילך.20) סע"ב א, דברים לקו"ת

.
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("גואל משה דבר אשר הדברים "אלה תצא", (ש)מאתי
אחרון" גואל הוא "אלה"107ראשון ישראל", כל אל (

אלה ואומר באצבעו מראה ובגלוי,108דייקא, בפועל ,

ממש. ומיד ותיכף

1

2

3

4

וש"נ.107) ואילך. 8 ע' חי"א לקו"ש ראה
(ראה108) ראי' של באופן יהי' לבוא דלעתיד התורה לימוד שהרי

ובכ"מ). ואילך. א יז, צו לקו"ת

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

 הנהלת בית מדרש למורות, בית רבקה, ובית הספר בית רבקה, אשר בצרפת

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מג' מנ"א עם המצורף אליו, תכנית הלימודים בקשר עם שנת הלימודים 

הראשונה דבית מדרש למורות.

ונעם לי לקרות פרטי התכנית, ובאיזה מקומן בהאמור - באם יהא צורך - יבוא מכתב מהמל"ח.

ומה שעלי להוסיף, אשר בודאי גם בעש"ק מתחיל היום בלימודי קדש, נוסף על תפלה, עכ"פ איזה 

רגעים, ובפרט - הקשור בענין דיום זה, ז.א. פרשת השבוע, וכמדובר בשו"ע שביום זה יקראו שנים מקרא 

ואחד תרגום, כן הרי זה מענינים דשבועות אלו, להיות נותנים להתלמידים צדה לדרך, כוונתי לימי החופש, 

ואדרבה חדשים אלו ]ובפרט תשרי[ זקוקים לתוספת בכל עניני יהדות תורתנו ומצותי', שהרי מרובים הם 

בדינים ומנהגים וכו' נוסף על כל ימות השנה, ובהתאם להאפשריות - כדאי הי' למצוא מסגרת מתאימה 

שלא תפריע בהענין דחופש וביחד עם זה תמלא ימים אלו בהאמור - מרצונם הטוב ולא מתוך הכרח בית 

המדרש ובית הספר, ורואים במוחש אשר חדשים אלו ימי רצון הם ביחוד לקליטה טובה בעניני יהדות, 

וכמובן גם בשכל אנושי כיון שהלימוד מצורף למעשה בפועל עניני החג ושלפניהם ושלאחריהם והשפעתם 

ניכרת במשך כל ימי השנה. וכמו שגם בפנימיות הענינים, הרי ידוע דכל יו"ט ומועד, כללי הוא לכל השנה 

- שמחה של  - ענין התשובה, סוכות  יום הכפורים  בעניניו; ראש השנה לעניני קבלת עול מלכות שמים, 

מצוה וכו'.

בכללות בהנוגע לספרי לימוד אשר יש ספק בהם, ספק בכגון דא יש לדונו לחומרא, כי הרי המדובר 

בחינוך נוער אשר אפילו חסרון קטן יש להזהר ממנו, ביותר, וכידוע הדוגמא אשר חריץ קטן בגרעין יכול 

לקלקל כל גידול האילן ח"ו וק"ל.

ולהנ"ל אין להביא ראי' להיתר משימוש מספר שבו כמה מחברים מבלי הזכרת שם המחבר, ורק 

ליקוט מעט עניניו, משא"כ ספר שלם ממחבר מסוים, שזהו נתינת הכשר על כל עניניו.

ובימי בין המצרים אשר אמרו רז"ל )שבת קיט, ב( לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה 

של  הקדש  טהרת  על  בחינוך  יתירה  והתאמצות  הוספה  ע"י  הענין  בתקון  בתכ"י  כאו"א  יוסיף  תשב"ר, 

בני ישראל, דפשיטא שגם חינוך הבנות בכלל זה ]וכמובא בפוסקים ומהם בהלכות ת"ת לרבנו הזקן סוף 

פרק א', גם הנשים חייבות ללמוד הלכות הצריכות להן וכו' כל מצות עשה שאין הזמן גרמא וכל מצות 

לא תעשה של תורה וד"ס[, וגם זה יקרב היעוד אשר יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה, ותקוים ההבטחה 

דנחלה בלי מצרים.

בכבוד ובברכת הצלחה.
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
ÌÈ¯ˆÓ‰ ÔÈ· ÈÓÈ ÔÈ·Ï ÈÚÒÓŒ˙ÂËÓ 'Ù ÔÈ· ÌÈ¯˘˜‰

השל"ה דברי על רבות פעמים כבר קשר1דובר שיש ,

נקראות הן שבו בשנה הזמן לבין התורה פרשות בין

הנקראות ומסעי מטות לפ' בקשר גם כמובן, כך, ונלמדות.

ימים לתוכן מיוחד קשר להן ויש המצרים, בין בימי תמיד

.2אלו

במספר המצרים לבין שלהן הקשר נראה בפשטות,

כדלהלן:3פרטים ,

מטות חטא4בפ' את ראובן ובני גד לבני משה מזכיר

ארבעים במדבר בניֿישראל נשתהו שבגללו המרגלים,

בבין שתחילתה בגלות, להשתהות בדומה וזה שנה,

שכאמור5המצרים המסעות, על מסופר מסעי בתחילת .

היכן6במדרש המקומות כל להם מנה למשה הקב"ה "א"ל

ולגלות המצרים" לבין הסיבה – ובהמשך7הכעיסוני..." ,

מקלט ערי על מדובר בעקבות8הפרשה הבאה הגלות –

בשגגה נפש .9הריגת

השל"ה שמסביר מדובר10וכפי שעליהם שהענינים ,

נדרים חטאי – מטות בנשמה,11בפ' הפוגמים ושבועה,

גרמו – מסעי בפ' מדובר שעליו – בגוף הפוגם רצח, וחטא

בהרחבה כהסברו המקדשות, בתי .12לחורבן

המצרים לבן אלו פרשות שבין שהקשר לומר, ויש

כח מתן אדרבה: אלא בהן, הרמוז הגלות ענין רק איננו

המצרים בין שבימי הגלות13לעבודה מן יציאה .14לשם

כלל חלים אין הרי שבפשטות כשם הוא: לכך ההסבר

עצב אין שהרי – בשבת המצרים בין ימי של האבלות דיני

לענגו15בה מצוה ש"שבת"16ולהיפך, רואים ומכאן וכו',

מכך, ויותר כך, – המצרים בן עניני עלֿידי נפגמת איננה

ה"צמחֿצדק" כהסבר בפנימיות, הדברים שהשבתות17הם ,

– למכה" רפואה "מקדים בבחינת הם המצרים בין של

המצרים בין לעניני מוקדמת .18תרופה

הזה, בזמן הנקראות התורה פרשות לגבי מובן כך

ש"ציון בצדקה",19שכיוון ושביה תפדה במשפט

לתורה הכוונה כאן שהפרשות20וב"משפט" מובן הרי ,
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א).1) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ חלק

מטות2) אלה שלשה "פרשיות א) (שסו, פרשתנו ריש שם של"ה ראה

וע"ש כו'", א' בדיבור ע"כ המצרים שבין בשבתות תמיד הם ודברים ומסעי

4 הערה גם (וראה 3 הערה 62 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש וראה ואילך. ע"ב

סתכ"ח. או"ח הטור בלשון גם נרמזת דהשייכות – שם)

השנים,3) ברוב המצרים בבין (שקורין פינחס דפ' השייכות מודגשת גם

ישראל את מכניס ויהושע מת* שמשה מדובר שבהן ומטות בפנים) כדלקמן

סיבת הי' זה והרי – ובפרש"י) ואילך ב לא, מטות ואילך. יז כז, (פינחס לא"י

לעולם ביהמ"ק נחרב הי' לא לא"י מכניסן הי' משה אם כי והגלות, החורבן

חינוך ח"ב (לאדהאמ"צ) (שעה"ת מלכיות ושעבוד גלות עוד הי' ולא

ואילך. צג סה. ע' ואתחנן אוה"ת ).p"yeבתחילתו.

ואילך.4) ח לב,

(בסיבת5) לארץ יכנסו שלא אבותינו על נגזר באב "בתשעה ועיקר: ועוד

ואני חנם של בכי' בכיתם אתם הקב"ה א"ל כו' העם ויבכו כו' raewהמרגלים)

בראשונה הבית "חרב באב שתשעה לזה הסיבה היתה וזה לדורות" בכי' לכם

"יום שהי' א). כט, (תענית חייב" ליום חובה כו' מגלגלין דתניא ובשני' כו'

המרגלים. של הבכי' מצד חייב"

ג.6) פכ"ג, במדב"ר ג. מסעי תנחומא

וס"ז)7) (ס"ה 424 ע' לקמן בארוכה ראה – הענינים בפנימיות ובפרט

.17 הערה לקמן וראה (וש"נ). ואילך

ואו).8) שם, (וראה ואילך יא לה,

דם9) "שפיכת שענינו חטאינו מפני הוא והגלות החורבן ענין כללות וכן

ולאידך ובכ"מ), ג. יג, במדבר (לקו"ת דקליפה" באדם דקדושה אדם וחיות

ועוד). ב. ב, (מכות מקלט ערי דוגמת – כפרה גם הוא הגלות

ב.10) שסו, שם

בירושלמי11) שאיתא אף – הנדרים בענין הצורך הענינים, פנימיות וע"פ

האדם ירידת מחמת הוא – התורה" לך שאסרה מה "דייך ה"א) פ"ט (נדרים

לאחר שנתוספו וסייגים הגזירות ע"ד ובכ"מ), סע"ב. פד, מטות לקו"ת (ראה

.(57 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש (ראה דוקא ראשון) (בית החורבן

ואילך).12) סע"א (רז, מטו"מ לפ' דרוש שלו תענית במס' גם וראה

לב.13) ס"פ (ויק"ר גאולה – א' בתוס' דגולה בכ"מ מהמבואר להעיר

ועוד). ג. לה, בהעלותך לקו"ת

ע"ד14) מדובר ומסעי) מטות (פינחס אלו בפרשיות כפשוטו: שגם להעיר

גבולות הארץ, ירושת ואילך) יז לד, מסעי ואילך. נג כו, (פינחס הארץ חלוקת

יז לב, (מטות גו'" חושים "נחלץ הארץ כבוש ואילך), נא לג, (מסעי הארץ

ואילך).

המפסקת15) בסעודה יין ושותה בשר אוכל בשבת שחל באב תשעה וגם

כסעודת ואפילו שולחנו על ezeklnומעלה zra dnlyסתקנ"ב או"ח שו"ע –

סקי"ג. שם ובמג"א ס"י.

וש"נ.16) השו"ע. ובנ"כ סרמ"ב אדה"ז) (ושו"ע טאו"ח

כמו17) בזמן המצרים בין שבועות ג' א'צז: ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ראה

נמצא שבתות** ז' שבת ובכל שבהן. שבתות ג' רפואה ומקדים במקום מדבר

כו' מ"ב המדבר מכניעים עי"ז ז' פעמים במדבר,ו' מסעות המ"ב (היינו:

מסעי). ר"פ כבלקו"ת

וש"נ.18) ואילך. 72 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש בהנ"ל ראה

כז.19) א, ישעי'

ואילך.20) סע"ב א, דברים לקו"ת

.

my ixd ± irqn 'tl rbepae .(h ,` x"ki`) "ycwnd zia oaxegn 'ek xzei d"awd iptl dyw" ,"epiwl` zia ztixyk miwicv ly ozzin dlewy" (a ,gi d"x) l"fxnn xirdle (*

.444 'r onwl .hn ,my xwi ilk d`xe .203 'r g"g [mbxeznd] y"ewl d`x ± oxd` zzinc xetiqd mewn xwir `ed (hÎgl ,bl)

zezay 'an xi`n reayd ini lkay) reayd ini 'f `ed "'f" ,"e"`e" `ed zezay 'bd lka zezay 'a epiid "minrt 'e" f"tre .(` ,an xda z"ewlake) "zezay 'a" l"v ile`e (**

.(zay lkay

`"ypz'd a`Îmgpn 'a ,irqnÎzehn zyxt zay zgiyn

("גואל משה דבר אשר הדברים "אלה תצא", (ש)מאתי
אחרון" גואל הוא "אלה"107ראשון ישראל", כל אל (

אלה ואומר באצבעו מראה ובגלוי,108דייקא, בפועל ,

ממש. ומיד ותיכף

1

2

3

4

וש"נ.107) ואילך. 8 ע' חי"א לקו"ש ראה
(ראה108) ראי' של באופן יהי' לבוא דלעתיד התורה לימוד שהרי

ובכ"מ). ואילך. א יז, צו לקו"ת
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פ' בין קשר שום אין לכאורה בעניננו: להבין ויש

למסעי מהן32מטות שאחת אחרות פרשות כמספר שלא ,

לקודמת – בתוכן או בזמן – כהמשך מטות33באה פ' :

שנת בסוף שארעו והמאורעות שצוו הציוויים על מספרת

מסעי פ' ואילו במדבר, ישראל בני לשהות הארבעים

של "סיכום" מעין והיא ישראל", בני ב"מסעי פותחת

שמות הספרים מתוך שבהם, מסויימים ומאורעות המסעות

במדבר. השנים ארבעים כל את המקיפים במדבר ויקרא

.„
‰�Â˘· ,Ï˘Ó‰ ÈÙÏ ,"˙ÂËÓ" ‰˘¯Ù‰ Ì˘ ˙ÂÚÓ˘Ó

"ÌÈË·˘"Ó
הבעש"ט תורת יסוד על רבות פעמים דובר ,34כבר

(של חיותו הוא הקודש" בלשון לו יקראו אשר ש"שמו

הפרשות: בשמות גם הוא וכך לתוכנו, ורומז השם), נושא

בשמה רמוז כולה הפרשה של הפנימי בעניננו:35תוכנה .

ישראל: מנהג לפי בשמה רמוז מטות פ' של תוכנה

מסעי פ' לגבי גם וכך .36"מטות",

ישראל לבני תארים שני קיימים הוא: לכך ההסבר

ו"מטות" "שבטים" מובן37כשבטים: ביניהם ההבדל .

רך, שעדיין ענף הוא "שבט" במשל: משמעותם מתוך

היא: זה להבדל הסיבה וחזק. קשה מקל הוא "מטה" ואילו

עדיין ולפעמים האילן, מן עדיין היונק ענף הוא "שבט"

נוצר ה"מטה" ואילו ורך, רענן הוא ולכן אליו, מחובר

הוא ולכן האילן, מן יונק ואינו נכרת הענף כאשר דוקא

קשה.

לעם הנ"ל התארים שני בין ההבדל הוא לכך דומה

ישראל:

את מביעים "מטות" המושג והן "שבטים" המושג הן

ואילן בשורש הוא ישראל נשמות של שמקורם העובדה

דלעילא" "אילנא של אלקות, התואר38של ברמז .

לאלקות מחוברת היא כאשר הנשמה על מורה "שבטים"

דלעילא", ל"אילנא דבקה היא כאשר illkבגלוי, ote`ae

למע נמצאת היא כאשר הנשמה על התואר לה,מורה

לאלקות. מתמדת ודבקות בביטול

אינם כאשר ישראל בני את מתאר "מטות" ואילו

גלויה. איננה באלקות דבקותם המקור, אל בגלוי קשורים

illk ote`aeיורדת היא כאשר הנשמה על התואר מורה

כביכול, מנותקת, ונעשית בהמית, ונפש לגוף למטה,

דלעילא". מ"אילנא

נשמות לירידת "מטות" הפרשה שם גם רומז 39כך

המקור. מן ומנותק מגושם לדבר והפיכתן ישראל

התרחקות – היא "מסעי" השם משמעות זאת לעומת

הקודש, לארץ והתקרבות הקודם המקום מן מוחלטת

לנסיעה היא הכוונה ה' בעבודת יותר. נעלה למקום

ירידתה באמצעות הנשמה מגיעה שאליה וה"הליכה"

הירידה באמצעות דוקא כלומר, "מטות". של באופן למטה

ירידתה לפני מאשר יותר גבוהה לדרגה הנשמה :40מגיעה

כי כמלאכים, "עומד", הנשמה נקראת ירידתה לפני

היא כאשר וגם מוגבלת, היא ויראתו ה' באהבת עבודתה

התרחקה לא עדיין היא יותר, גבוהה לדרגה oihelglעולה

"עמידה". זאת נקראת ולכן הקודם, ממעמדה

הבהמית, ובנפש בגוף למטה, ירידתה באמצעות אבל

תורה מקיימת היא באמצעותם וכאשר "מטות", בבחינת

היא – הקדושֿברוךֿהוא של ורצונו חכמתו – ומצוות

על בערך שלא נעלית ל"מהלך", נעשית ל"מסעי", מגיעה

למעלה. בהיותה לפניֿכן, דרגתה
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בפרש"י32) הובא וש"נ. ג. פ"ל, שמו"ר ג. פי"ב, (ב"ר ממרז"ל ולהעיר

הראשונים את פסל מסעי) (כבפרשת אלה שנאמר מקום "כל משפטים) ר"פ

כו'". מוסיף ואלה

מספר להתאים שבהתירוצים –o"bולהעיר, נ"ד הם שבפועל לזה סדרים

והרח"ו. ד"ה שם לזהר אוה"ח ראה – אחת לפרשה מטו"מ שימנו מצינו לא

הרס"ג סידור וראה ג'. אות פ' מערכת לפי דבש שם. לזח"ב אורות ניצוצי

זהר. בנצוצי בהנסמן שם. האורה ספר שם.

בשתיהם33) הרי אחו"ק בפ' וגם נצו"י. חו"ב, תזו"מ, ויק"פ, לדוגמא:

עריות. פ' ואכ"מ.f"creנאמרה בהשאר. מצינו

סע"ב34) ד, בראשית להה"מ או"ת פ"א. והאמונה היחוד שער ראה

סרמ"ד. לקו"א ואילך.

ואילך.35) 58 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה

בספר36) ועד"ז מסעי". "אלה המטות" "ראשי להרמב"ם תפלות" ב"סדר

סתכ"ח או"ח בטור וכן מסעי"). "אלה א כ, חקת עה"ת (ובפרש"י שם האורה

"מטות", – דהשם האחרונים) (בדורות ישראל מנהג אבל המטות"*. "ראשי

.48 הערה לקמן וראה כבפנים. "מסעי",

גם37) (וראה ואילך רלז ע' תקס"ב אדה"ז מאמרי ראה – לקמן בהבא

בשלח אוה"ת וראה ואילך. א'רצד ע' מטות באוה"ת להמאמר הגהות רמג). ע'

ואילך. שכב ס"ע ח"א תער"ב המשך תטו. ס"ע

רלח).38) (ע' שם תקס"ב

מטות39) הללו בפרשיות רמז יש כלל דרך (12 (שבהערה משל"ה להעיר

ע"ש. הנשמה, ענין על ומסעי

(סז,40) מנה מי ד"ה בלק ד), (לח, יגדל ועתה ד"ה שלח לקו"ת ראה

תקס"ב סה"מ גֿד. צא, מסעי לקו"ת ואילך. סע"א ל, תו"א גם וראה ד)**.

ואילך. קיז ע'

.

(..oe`b p"xl el`y)" i"qeq c"t my y"`xa la` "irqne zehn zyxt" my ikcxna d"ke "irqn zehn (..miqip epiax ly y"ndiaa el`y)" a"rq ,`l dlibn zellw d"ceza (*

."irqne zehnd iy`x

eid dlrnl mceray `p lcbi dzre d"ca y"nre" my jiynne .'ek z"ra 'igaa 'idz f"iry epiide 'ilr jxev (zehnc) ef dcixi :(my a"qwz d`xe .evx'` 'r) my z"de`a (**

.l"pd z"ewla mixn`nd epiide ,"dpn in d"ca y"nke 'ek jc`n lka 'igaa 'ek mikldn 'iga eyrp seba ozcixi i"re 'ek micner 'igaa
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"(מקדים) בבחינת הן זה בזמן ונלמדות הנקראות

לעבודה21רפואה" וחיזוק הוראה כלומר, הגלות, ל"מכת"

ולשמחה לששון ל"יהיו... המביאה המצרים בין בימי

טובים" .22ולמועדים

.·
‰ÓÂˆÚ ÁÎ‰ ˙�È˙� Y ˙Â¯·ÂÁÓ ÈÚÒÓÂ ˙ÂËÓ˘ ‰�˘·

¯˙ÂÈ
יותר (ובודאי ביותר מדוייקים הם התורה עניני כל

מובן, לפיכך פרטית), השגחה עליהם שיש העולם מעניני

הוראה בכך יש מחוברות, הן ומסעי מטות פ' שכאשר

כח המצרים.zcgeinונתינת בין של לעבודה

ומסעי מטות שבהן בשנים הוא: כפשוטו הענין

פרשות שלוש המצרים בבין ונלמדות נקראות נפרדות,

ומסעי מטות כאשר ואילו ודברים, מסעי מטות, בלבד:

פ' – בתורה פרשה המצרים בין לימי נוספת מחוברות,

י"ז ביום הנקראת בלק, פ' גם מסויימים ובמקרים פינחס,

המצרים. בין בימי הראשון בתמוז,

שניתןוכיוו מובן, לתורה, תוספת יש זה שבזמן ן

המצרים. בין עניני ל"ריפוי" יותר ורב חזק כח זאת באמצעות

להוספה רק קשורה איננה הכח שנתינת מובן, זאת עם

ומסעי מטות הפרשות של ההוראות לצירוף אלא 23בתורה,

ביחד.

.‚
‰˘¯ÙÏ ˙ÂÎÙÂ‰ Ô‰ ˙Â¯·ÂÁÓ ˙Â˘¯Ù È˙˘ ¯˘‡Î

˙Á‡
שתי שכאשר תחילה, להסביר יש זאת, להבין כדי

שנקראות הכוונה אין מסויימת, בשבת מחוברות פרשות

izyבשבת zg`מהן יוצרת שהתחברותן אלא פרשות,

בנפרדzg`24פרשה פרשה כל קוראים אין לכך: הוכחה .

בשבת אחר ביחד,25בזמן אותן קוראים כאשר ועוד: ,

חלוקת (וכן קרואים לשבעה הקריאה חלוקת נעשית

השבוע) במשך חת"ת שיעורי לימוד לצורך הפרשות

באחת קרואים ארבעה – ביניהן ההפסק ניכר שאין באופן

וכדומה באחרת ושלושה וקוראים26מהן, לומדים אלא –

עם ביחד הראשונה הפרשה של סופה את כ"רביעי"

השניה ולאחריה27התחלת הקריאה שלפני וברכות ,

יחד גם הפרשות משתי פסוקים על .28נאמרות

כבשנים נפרדות, פרשות שתי בעצם הן לכאורה,

גם קריאתן, בשעת הפסק ביניהן לקבוע צורך והיה אחרות,

ביחד נקראות ?!29כאשר

מחוברות, פרשות שתי שכאשר לכך, ההוכחה זוהי אך

לפרשה נעשות מהן`zgהן אחת שלכל למרות כלומר, .

עצמאי תוכן פרשות27יש לג"ן נחלקת התורה כי בכל30, ,

אחת לפרשה הופכות הן ביחד, נקראות הן כאשר .31זאת,
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כג:21) א, איכ"ר ורפאן.micwdראה ישעי'

יט.22) ח, זכרי'

סי"אֿב.23) ס"חֿט. בפנים לקמן ראה – ובלק פינחס לפ' בנוגע וכן

סידרא24) חד כמו הוי מחוברות: בפ' פה סי' מינץ מהר"ם תשובות ראה

לב' דקורין הוא) (שתורה ישראל ממנהג ולהעיר שם. להלן וראה שבת. לאותו

" מחוברות "פרשיות...").zyxtסדרות (ולא "...

הוא25) השבת יום כל "כי ס"ב קלה סי' לאו"ח מרבבה מדגול להעיר

שערי וראה פליג. ט"ז סי' ח"ב שאל חיים בשו"ת והחיד"א קריאה". זמן

מנחה לפני בין חילוק בסופו, סקל"א שם ובפת"ש בסופו ז' שער אפרים

ברכת מס' ולהעיר בסופו. והרח"ו ד"ה ב) (רו, לזח"ב ובאוה"ח מנחה. ולאחר

מהם אחד רק קראו ולא מחוברין סדרות ב' היו דאם סי"ב, מד, שער הבית

כל וקורא חוזר מוסף שהתפללו לאחר אף מביהכנ"ס שיצאו קודם נזכרו אם

כו'. ולאחרי' לפני' בברכה הסדרה

אבל26) תשכ"ד). ירושלים תאג'. תורה בכתר (נעתק תימן מנהג הוא כן

שרביעיn"kaהמנהג הבאה) הערה הפרשיות.xagn(ראה שתי

ס"ל שם) שרד (ובלבושי בסופו סקט"ז רפב סי' או"ח במג"א [ועפמ"ש

אלעזר מנחת גם וראה הסדרות. שתי לחבר צריך א' שאין ס"ד שם להלבוש

הלבוש דגם כתב סק"ט שם או"ח רבה באלי' אבל סו. לסי' מנחה שירי קונטרס

ברכה מחזיק וראה לחנם". הוא בזה המ"א "והשגת הסדרות יחבר דא' ס"ל

ואילך]. ז' אות שם או"ח להחיד"א

שו"ת27) סק"ד). סקל"ה במג"א הובא (חלקה שם מינץ מהר"ם תשובות

רפב. ר"ס (משב"ז) פמ"ג סוסקט"ז. רפ"ב סי' או"ח מג"א פו. סי' שמואל דבר

סי"ב. שם השולחן ערוך סכ"א. שם אפרים שערי

התלמוד**28) בזמן דהא חשיבי* כחד גברי ז' כולהו מזה: ויתירה

שו"ע וראה רפב. ר"ס או"ח (מג"א לאחרי' והאחרון לפני' מברך הראשון

הפרשיות. לב' אחת ברכה שהי' נמצא הרי – ס"ג) שם אדה"ז

לי'29) אסיר עיי"ש): הסי', בתחילת שם במג"א (הובא שם זח"ב ראה

דפסק באתר אלא חדא מלה אפי' או פרשתא למפסק באורייתא דקארי למאן

דשבתא*** דפרשתא מלין יפסיק ולא יפסיק, קדישא, לעמא פרשתא משה

עיי"ש כו', פלוני משבת אנא ואמרי כו' דא רזא אחרא, דשבתא בפרשתא דא

כו'. ישוי ד"ה שם אוה"ח וראה בארוכה.

ע"ב)).30) ריש (כט, תי"ג תקו"ז שם. ח"ב ב. קד, בזח"א (מהנ"ע בכ"מ זהר

עג. סי' תורה ספר הל' לרש"י האורה ספר התורה. קריאת – הרס"ג סידור

בב'31) ורק מחוברות, הן השנים שברוב – מטו"מ פ' – בעניננו ובפרט

) בלבד או"חzexaernceקביעות שבטור הלוחות**** ראה – נפרדות הוי (

ר"ח. הל' לאחרי
.

.`fxe d"c my (`"bnd yxtny) xdfl g"de` d`xe (*

."'ek oey`x `l` mikxan 'ek milerd lk eid `ly dpynd inkg onfa" my f"dc` r"eya la` ."jxan `"k 'id cenlzd onfa mb" `"wq my `"bna oldle .`"bna d"k (**

v"vd z"ey d`xe .(weligd x`al zigp `l `"bnae) r"qeq a"g u"ayz ± mixacd xewna rnyn oke ."'ek `"e`k jxal xak mibdep eid `xnbd inkg onfa" sirqd jyndae

.n"k`e .cere .dl 'iq g"e`

q zay 'ld f"e`n xirdle .zay lka mda mi`xewy zeiyxte dxez ixcq mdl ozpe 'ek l`xyil dxez cnl dyn oke :b `yz `negpz d`xe (***.dn 'i

mixehd ly i"zkay :(cqw 'r) mye) jli`e bqw 'r xeard oeayg zexew .dl 'iq e"g q"zg .e"hyq g"e`g xfp ipa` z"ey .g"x 'ld g"e`l g"xt ± dl` zegel c"r d`x (****

.q"hd epwezi ze`ad xehd ze`veday i`elde .('eke zexey a"ka zeriawd zegel zn`a e`vnp 422 fixtae 702 cxetqwe`a

..miqitcnde mixteqd zerh ea eltpy ilel ..l"f mixehd lra ..xcq itk ...gel mbe :(ezligza) my l"fe ,'f xry (g"ky .iwipel`y) sqei zix`y xtqd '` mkg ip`xd onf xg`l

.'ek dpd cr eqtcpy 'ixefgn b"id ipniq lr oryz l`e jenqz l` c`n jytp xenye jl xnyde (miiqne .ze`nbec dnk `ian)
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פ' בין קשר שום אין לכאורה בעניננו: להבין ויש

למסעי מהן32מטות שאחת אחרות פרשות כמספר שלא ,

לקודמת – בתוכן או בזמן – כהמשך מטות33באה פ' :

שנת בסוף שארעו והמאורעות שצוו הציוויים על מספרת

מסעי פ' ואילו במדבר, ישראל בני לשהות הארבעים

של "סיכום" מעין והיא ישראל", בני ב"מסעי פותחת

שמות הספרים מתוך שבהם, מסויימים ומאורעות המסעות

במדבר. השנים ארבעים כל את המקיפים במדבר ויקרא

.„
‰�Â˘· ,Ï˘Ó‰ ÈÙÏ ,"˙ÂËÓ" ‰˘¯Ù‰ Ì˘ ˙ÂÚÓ˘Ó

"ÌÈË·˘"Ó
הבעש"ט תורת יסוד על רבות פעמים דובר ,34כבר

(של חיותו הוא הקודש" בלשון לו יקראו אשר ש"שמו

הפרשות: בשמות גם הוא וכך לתוכנו, ורומז השם), נושא

בשמה רמוז כולה הפרשה של הפנימי בעניננו:35תוכנה .

ישראל: מנהג לפי בשמה רמוז מטות פ' של תוכנה

מסעי פ' לגבי גם וכך .36"מטות",

ישראל לבני תארים שני קיימים הוא: לכך ההסבר

ו"מטות" "שבטים" מובן37כשבטים: ביניהם ההבדל .

רך, שעדיין ענף הוא "שבט" במשל: משמעותם מתוך

היא: זה להבדל הסיבה וחזק. קשה מקל הוא "מטה" ואילו

עדיין ולפעמים האילן, מן עדיין היונק ענף הוא "שבט"

נוצר ה"מטה" ואילו ורך, רענן הוא ולכן אליו, מחובר

הוא ולכן האילן, מן יונק ואינו נכרת הענף כאשר דוקא

קשה.

לעם הנ"ל התארים שני בין ההבדל הוא לכך דומה

ישראל:

את מביעים "מטות" המושג והן "שבטים" המושג הן

ואילן בשורש הוא ישראל נשמות של שמקורם העובדה

דלעילא" "אילנא של אלקות, התואר38של ברמז .

לאלקות מחוברת היא כאשר הנשמה על מורה "שבטים"

דלעילא", ל"אילנא דבקה היא כאשר illkבגלוי, ote`ae

למע נמצאת היא כאשר הנשמה על התואר לה,מורה

לאלקות. מתמדת ודבקות בביטול

אינם כאשר ישראל בני את מתאר "מטות" ואילו

גלויה. איננה באלקות דבקותם המקור, אל בגלוי קשורים

illk ote`aeיורדת היא כאשר הנשמה על התואר מורה

כביכול, מנותקת, ונעשית בהמית, ונפש לגוף למטה,

דלעילא". מ"אילנא

נשמות לירידת "מטות" הפרשה שם גם רומז 39כך

המקור. מן ומנותק מגושם לדבר והפיכתן ישראל

התרחקות – היא "מסעי" השם משמעות זאת לעומת

הקודש, לארץ והתקרבות הקודם המקום מן מוחלטת

לנסיעה היא הכוונה ה' בעבודת יותר. נעלה למקום

ירידתה באמצעות הנשמה מגיעה שאליה וה"הליכה"

הירידה באמצעות דוקא כלומר, "מטות". של באופן למטה

ירידתה לפני מאשר יותר גבוהה לדרגה הנשמה :40מגיעה

כי כמלאכים, "עומד", הנשמה נקראת ירידתה לפני

היא כאשר וגם מוגבלת, היא ויראתו ה' באהבת עבודתה

התרחקה לא עדיין היא יותר, גבוהה לדרגה oihelglעולה

"עמידה". זאת נקראת ולכן הקודם, ממעמדה

הבהמית, ובנפש בגוף למטה, ירידתה באמצעות אבל

תורה מקיימת היא באמצעותם וכאשר "מטות", בבחינת

היא – הקדושֿברוךֿהוא של ורצונו חכמתו – ומצוות

על בערך שלא נעלית ל"מהלך", נעשית ל"מסעי", מגיעה

למעלה. בהיותה לפניֿכן, דרגתה
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בפרש"י32) הובא וש"נ. ג. פ"ל, שמו"ר ג. פי"ב, (ב"ר ממרז"ל ולהעיר

הראשונים את פסל מסעי) (כבפרשת אלה שנאמר מקום "כל משפטים) ר"פ

כו'". מוסיף ואלה

מספר להתאים שבהתירוצים –o"bולהעיר, נ"ד הם שבפועל לזה סדרים

והרח"ו. ד"ה שם לזהר אוה"ח ראה – אחת לפרשה מטו"מ שימנו מצינו לא

הרס"ג סידור וראה ג'. אות פ' מערכת לפי דבש שם. לזח"ב אורות ניצוצי

זהר. בנצוצי בהנסמן שם. האורה ספר שם.

בשתיהם33) הרי אחו"ק בפ' וגם נצו"י. חו"ב, תזו"מ, ויק"פ, לדוגמא:

עריות. פ' ואכ"מ.f"creנאמרה בהשאר. מצינו

סע"ב34) ד, בראשית להה"מ או"ת פ"א. והאמונה היחוד שער ראה

סרמ"ד. לקו"א ואילך.

ואילך.35) 58 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה

בספר36) ועד"ז מסעי". "אלה המטות" "ראשי להרמב"ם תפלות" ב"סדר

סתכ"ח או"ח בטור וכן מסעי"). "אלה א כ, חקת עה"ת (ובפרש"י שם האורה

"מטות", – דהשם האחרונים) (בדורות ישראל מנהג אבל המטות"*. "ראשי

.48 הערה לקמן וראה כבפנים. "מסעי",

גם37) (וראה ואילך רלז ע' תקס"ב אדה"ז מאמרי ראה – לקמן בהבא

בשלח אוה"ת וראה ואילך. א'רצד ע' מטות באוה"ת להמאמר הגהות רמג). ע'

ואילך. שכב ס"ע ח"א תער"ב המשך תטו. ס"ע

רלח).38) (ע' שם תקס"ב

מטות39) הללו בפרשיות רמז יש כלל דרך (12 (שבהערה משל"ה להעיר

ע"ש. הנשמה, ענין על ומסעי

(סז,40) מנה מי ד"ה בלק ד), (לח, יגדל ועתה ד"ה שלח לקו"ת ראה

תקס"ב סה"מ גֿד. צא, מסעי לקו"ת ואילך. סע"א ל, תו"א גם וראה ד)**.

ואילך. קיז ע'

.

(..oe`b p"xl el`y)" i"qeq c"t my y"`xa la` "irqne zehn zyxt" my ikcxna d"ke "irqn zehn (..miqip epiax ly y"ndiaa el`y)" a"rq ,`l dlibn zellw d"ceza (*

."irqne zehnd iy`x

eid dlrnl mceray `p lcbi dzre d"ca y"nre" my jiynne .'ek z"ra 'igaa 'idz f"iry epiide 'ilr jxev (zehnc) ef dcixi :(my a"qwz d`xe .evx'` 'r) my z"de`a (**

.l"pd z"ewla mixn`nd epiide ,"dpn in d"ca y"nke 'ek jc`n lka 'igaa 'ek mikldn 'iga eyrp seba ozcixi i"re 'ek micner 'igaa
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פעולות שכל לכך מיוחד כח התורה נותנת 51"מסעי",

ובאופן "מטות", של בעוצמה תהיינה הגלות בזמן היהודי

" אirqnשל התעלות – של" בתוקף התעלות חר

.52"מטות"

שורש של תוקפו "מטות": של השלישי בענין גם וכך

של באופן הוא "מטות" של בעבודה המתגלה הנשמה

עליה זוהי שלבסוף עד ביותר, נעלה כשורש – "מסעי"

הנשמה, שורש מתוקף יותר רבה לעוצמה המגיעה

– מכך ליותר הנשמה מתעלה הגלות, בזמן שהרי

בגופא ל"אשתאבא עד – גבול בלי שהיא לאלקות

של53דמלכא" עצמותו עם כביכול, מתאחדת, שהיא –

.54הקב"ה

אינם שבנשמה, וההליכה השכר ה"מסעי", ומאידך,

גם כלומר, ה"מטות". עם יחד באים אם כי נפרד, בזמן

הליכה בו מתקיימת למטה, כאן נמצא היהודי כאשר

ועליה.

.Á
Ï˘Î ˘Ù� ˙Â¯ÈÒÓ È„ÈŒÏÚ „ÈÓ˙ ¯˘Ù‡˙Ó ‰Ê ÊÂÚ

ÒÁ�ÈÙ
לבין ומסעי, מטות צירוף שבין הקשר יובן זה לפי

בלק פ' גם ולפעמים המצרים", ב"בין פינחס פ' קריאת

זו): שנה (כקביעות

לדרוש ניתן כיצד השאלה: מתעוררת לכאורה, שהרי,

יש הרי – "מטות" של בעוז יעמוד מסע שבכל מיהודי

חייו בימי יהודי של מסעותיו בין עליות51שוני יש ,

הקצה, אל הקצה מן להשתנות יכולים והם וירידות,

היציאה מרעמסס", ב"ויסעו נמצאים כאשר אמנם

מצרים" כל לעיני רמה "ביד שהיתה במסע55ממצרים, או ,

תוקף לדרוש אפשר שאז להבין, ניתן סיני, למדבר שהוביל

בעבודה, להתעלות הנצרך

במסע כשהוא כזה תוקף מיהודי לדרוש ניתן כיצד אך

מרגלים" של הרע לשון שם "על – "רתמה" או56כמו ,

השטים" פעור57ב"אבל לחטא ?58הקשור

בעבודה העוז כאשר פינחס: פ' – היא התשובה כך על

בכל להיות יכול הוא אין אז שלו, ממציאותו נובע

הוא כשהתוקף אבל מוגבל; האדם היות מפני המסעות,

קנאתי" את "בקנאו – פינחס התייצב59כאצל הוא :

י כל נגד נפש אצל60שראלבמסירות קיימת כאשר –

אין אז הרי שלו, ממציאותו יציאה נפש, מסירות היהודי

באותו הוא ה' ציווי קיום ותמיד למסע, מסע בין שוני

תוקף.

ו"מסעי" "מטות" של צירופן ששלמות מובן, בכך

בין של זו בתקופה פינחס פ' גם כשקוראים רק קיימת

שבסופה בלק, פ' את גם כשקוראים (ובמיוחד המצרים

שלו) הנפש מסירות מעשה אודות של61מסופר שדרכו ,

מושלם באופן ומסעי מטות לצירוף כח נותנת .62פינחס

.Ë
¯˘Ù‡˙Ó ¯Î˘‰ ÔÈ�Ú· "ÈÚÒÓ"Â "˙ÂËÓ" ÛÂ¯Èˆ Ì‚

˘Ù� ˙Â¯ÈÒÓ È„ÈŒÏÚ
ומסעי מטות של חיבורן על שאלה קיימת לכך בדומה

למטה ברדתה במיוחד הנשמה, יכולה כיצד השכר: בענין

לעוצמה – ל"מסעי" להגיע הגלות, של המצרים בבין

למעלה? הנשמה בשורש ממעמדה יותר אף כלֿכך, גדולה

בדרגת שהיא איך הנשמה אצל יאיר שזה ויתרֿעלֿכן:

הגלות? בזמן למטה "מטות",

שאליה מאודך", "בכל עבודת על נאמר ולכאורה

– הגלות בזמן ובמיוחד למטה, ברדתה הנשמה מגיעה

הבהמית והנפש הגוף זיכוך לאחר רואים", ש"במותן

בחייהם לא אך ואתהפכא, אתכפיא ?63בעבודת

המצרים, בבין זה לפני הנקראת פינחס פ' כך, על גם

בהיותו ה' את עובד כשהאדם הוא הנ"ל כל תשובה: היא

הוא עדיין ביותר הגבוהה בדרגתו שגם כך במציאותו,

נפש, מסירות מתוך היא כשעבודתו אבל כנברא, מוגבל
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בלקו"ש51) (הובא הבעש"ט בשם מסעי פ' אפרים מחנה דגל ראה

ואחד. אחד דכל חייו שני במשך מסעות מ"ב דיש (64 ע' ח"ד [המתורגם]

מלמטלמ"ע52) מטות בחי' ב' "יש א'שב ע' מטות מאוה"ת להעיר

(ע' ואוה"ת ואילך) ד (צא, בלקו"ת דמסעי ובדרושים ע"ש. ומלמעלמ"ט",

למעלה. ומלמטה למטה מלמעלה במסעי, בחי' ב' א'שסה) א'שנח.

למטה53) הירידה ע"י הנעשה מאדך דבכל העלי' – א) (ט, תו"א ראה

הפרנסה. טרדות וע"י

מספר54) כהנ"ל ע"ד ולהעיר ואילך. סע"ג לח, חיים דרך ראה

נה"ב, ע"י שבה ההוספה – ה' אהבת ערך ואילך. תלג ס"ע ח"א הערכיםֿחב"ד

וש"נ.

ג.55) לג, מסעי

ובפרש"י.56) יח שם,

מט.57) שם,

ואילך.58) א כה, בלק

יא.59) כה, פינחס

ואילך.60) 347 .324 ע' לעיל ואילך. 53 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה

ועוד.

אדמו"ר61) מו"ח כ"ק של הגאולה חג גם נתגלה דמשיחא ובעקבתא

צעד כל על בפועל נפש מסירת של באופן היתה (שהנהגתו תמוז בי"בֿי"ג

ואילך. 336 ע' לעיל ראה – המצרים לבין כהכנה ושעל)

(62.55 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש גם ראה

גֿד.63) מז, בחוקותי לקו"ת
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.‰
Ì‚Â "˙ÂËÓ"· Ì‚ ÌÈ�È�Ú‰ È�˘ ÌÈÓÈÈ˜ ÈË¯Ù ÔÙÂ‡·

"ÈÚÒÓ"·
בפ' רמוזה הנשמה שירידת כללי, באופן הענין הוא כך

יותר בפרטיות אך מסעי. בפ' – עליה והשכר מטות,

– והעליה השכר עבודתה, וגם הנשמה ירידת גם רמוזות

כדלהלן: מסעי, בפ' והן מטות בפ' הן

ניתוק על רק מורה אינו "מטות" של והחוזק הקושי

תוקפה על גם אלא מאלקות, העבודה41הנשמה של

להתגבר כדי למטה. ישראל עם עלֿידי להתבצע שצריכה

יש בכלל, העולם ושל והגוף, הבהמית הנפש עוצמת על

אלא להתרגש, אין חזק, מקל – "מטה" של בתוקף לעמוד

וההסתרים. ההעלמות כל על להתגבר

ובמצוות בתורה עבודתו את מקיים יהודי וכאשר

הוא שכרו גם הרי ההסתרים, מכל נבהל ואינו בעוז, למטה

מ משורשה, כח לנשמה ונתוסף – "מטה" ozi`41בבחינת

למעלה42שבנשמה היתה כאשר לנשמה שהיה ממה יותר ,

"שבט". בבחינת

ב"מסעי" הכל רמוז לכך (לשון43בדומה "מסעי" :

ל גם רומז dnypdרבים) rqn;הזה לעולם למטה, ממעלה

למטה ישראל עלֿידי להתבצע שצריכה לכך dcearגם

של שהנשמהrqnבדרך השכר וגם לדרגה, מדרגה ועליה

של באופן היא התעלותה – "מסעי" הוא כך על מקבלת

הליכה.

.Â
ÔÈ· ,˙ÂÏ‚‰ ÔÓÊ· ‡˜Â„ Y "ÈÚÒÓ"Â "˙ÂËÓ"

ÌÈ¯ˆÓ‰
לבין ומסעי מטות פ' בין הקשר מובן לעיל האמור לפי

המצרים:

ירידת – ומסעי מטות של הללו הענינים של קיומם

וכו', בתוקף עבודתה את לבצע ותפקידה למטה, הנשמה

בזמן בעיקר הוא – השכר המצרים",zelbd44וכן ב"בין ,

למטה: ירידתה בעצם כלֿכך ולא

הבית עשרה45בזמן כאשר לאבותינו46, נעשו ניסים

ולכן בגלוי, אלקות ושמעו ישראל כשראו המקדש, בבית

כך לראות שבא (כדרך לאלקות ודבקות בביטול תמיד היו

ליראות –47בא לאלקות ויראה באהבה היתה ועבודתם ,(

מן מנותקים כ"מטות", שהיו לומר איֿאפשר כך על הרי

ולכן האילן, וגוף לשורש קשורים כ"שבט", אלא האילן,

לקיים כדי מיוחד לתוקף זקוקים היו התורהלא עבודת את

שבנשמה". ה"איתן נתגלה לא שגם מכך ומובן והמצוות,

נראית איננה האלקות כאשר הגלות, בזמן אבל

רבים והסתרים העלמות קיימים הבית, כבזמן ונשמעת

דבקותם – כ"מטות" הם ישראל ואז אלקות, על כלֿכך

בעצמם לגלות הם צריכים אז – גלויה אינה לאלקות

בעבודת ההפרעות על להתגבר כדי יותר רבה עוצמה

כדי ובמיוחד והמצוות, הגלותjyegאתjetdlהתורה

– לאור

"מטות", של באופן הוא אז שכרם גם swezלפיכך

מאשר ויותר הבית, בזמן מאשר יותר מתגלה הנשמה עצם

הליכה – כ"מסעי" זאת וכל למעלה, הנשמה .48בהיות

ב"מסעי". הענינים שאר לגבי גם וכך

.Ê
Ï"�‰ ÌÈ¯·„Ï ˘È ˙Â¯·ÂÁÓ ÈÚÒÓÂ ˙ÂËÓ ¯˘‡Î

„ÁÂÈÓ Û˜Â˙
עצמן, בפני גם ומסעי מטות בפ' קיים לעיל האמור כל

ומסעי מטות כאשר השנים, ברוב אבל מחוברות. כשאינן

אחת שכל הכח, ובנתינת בהוראה תוספת יש מחוברות,

האחרת על משפיעה מיוחד,49מהן כח ניתן אז כלומר, .

זאת עם ויחד שני, מצד אך יותר, נעלה תהיה שהעבודה

קלות: ביתר תתבצע

"מסעי",dcixiaב"מטות", שזהו מודגש הגלות, בזמן

שהיו כפשוטם, במדבר כמסעות – כך זאת סידר שהקב"ה

יסעו" ה' פי בגלות,50"על לעבודה עוז מוסיף וזה –

גם עםdceardכך ביחד היא כאשר "מטות", של
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א'ש.41) ע' מטות אוה"ת תיז. ע' בשלח אוה"ת ראה

וש"נ.42) פ"ג. החסידות לימוד קונטרס ראה. ר"פ לקו"ת ראה

מסעי.43) דרושי לקו"ת ראה

ה'ש"ת44) עמך כי ד"ה וראה תתקי. וע' תתק ע' תצא אוה"ת ראה

ובכ"מ. בתחלתו.

א'שנח.45) ע' מסעי אוה"ת ב. צח, ברכה לקו"ת ראה – לקמן בהבא

ועוד. ואילך. פי"א ואילך. פ"ב תש"ט דודי קול ד"ה א'שסה.

מ"ה.46) פ"ה אבות

ואילך.47) ב קג, וירא אוה"ת וראה וש"נ. בתחלתה, חגיגה

השם48) נקבע האחרונים בדורות דוקא שלכן י"ל אולי הנ"ל עפ"י

כדלעיל – וטור) (כברמב"ם המטות" "ראשי ולא "מטות", ישראל) (במנהג

נתגבר הגלות והעלם חושך כאשר דוקא, האחרונים בדורות כי – 36 הערה

אצל אז ונפעל נתגלה תורה ע"פ הרי "מטות"e`k"`ביותר, בחי' מישראל

בשר) עיני ראות (לפי הנשמה שבפנים: הענינים ג' מדביקותה,zcxtpבכל

ולאxkydהעבודה,swezlההכרח – שבנשמה) תוקף "המטות", בחי' (גילוי

" אצל לעניןiy`xרק ואילך 109 ע' ח"ז [המתורגם] מלקו"ש ולהעיר המטות".

האחרונים. ודורות הראשונים בדורות מצורע פ' דשם החילוק

גםd`xeddאבל49) היא זו שנה נפרדותlklדקביעות כשהן גם השנים,

לכל שהן דחה"פ ההוראות וע"ד כנ"ל), מחוברות הן השנים דברוב (ובפרט

כמ"פ. וכמדובר וכיו"ב. השנה, ימות

כג.50) כ, יח. ט, בהעלותך
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פעולות שכל לכך מיוחד כח התורה נותנת 51"מסעי",

ובאופן "מטות", של בעוצמה תהיינה הגלות בזמן היהודי

" אirqnשל התעלות – של" בתוקף התעלות חר

.52"מטות"

שורש של תוקפו "מטות": של השלישי בענין גם וכך

של באופן הוא "מטות" של בעבודה המתגלה הנשמה

עליה זוהי שלבסוף עד ביותר, נעלה כשורש – "מסעי"

הנשמה, שורש מתוקף יותר רבה לעוצמה המגיעה

– מכך ליותר הנשמה מתעלה הגלות, בזמן שהרי

בגופא ל"אשתאבא עד – גבול בלי שהיא לאלקות

של53דמלכא" עצמותו עם כביכול, מתאחדת, שהיא –

.54הקב"ה

אינם שבנשמה, וההליכה השכר ה"מסעי", ומאידך,

גם כלומר, ה"מטות". עם יחד באים אם כי נפרד, בזמן

הליכה בו מתקיימת למטה, כאן נמצא היהודי כאשר

ועליה.

.Á
Ï˘Î ˘Ù� ˙Â¯ÈÒÓ È„ÈŒÏÚ „ÈÓ˙ ¯˘Ù‡˙Ó ‰Ê ÊÂÚ

ÒÁ�ÈÙ
לבין ומסעי, מטות צירוף שבין הקשר יובן זה לפי

בלק פ' גם ולפעמים המצרים", ב"בין פינחס פ' קריאת

זו): שנה (כקביעות

לדרוש ניתן כיצד השאלה: מתעוררת לכאורה, שהרי,

יש הרי – "מטות" של בעוז יעמוד מסע שבכל מיהודי

חייו בימי יהודי של מסעותיו בין עליות51שוני יש ,

הקצה, אל הקצה מן להשתנות יכולים והם וירידות,

היציאה מרעמסס", ב"ויסעו נמצאים כאשר אמנם

מצרים" כל לעיני רמה "ביד שהיתה במסע55ממצרים, או ,

תוקף לדרוש אפשר שאז להבין, ניתן סיני, למדבר שהוביל

בעבודה, להתעלות הנצרך

במסע כשהוא כזה תוקף מיהודי לדרוש ניתן כיצד אך

מרגלים" של הרע לשון שם "על – "רתמה" או56כמו ,

השטים" פעור57ב"אבל לחטא ?58הקשור

בעבודה העוז כאשר פינחס: פ' – היא התשובה כך על

בכל להיות יכול הוא אין אז שלו, ממציאותו נובע

הוא כשהתוקף אבל מוגבל; האדם היות מפני המסעות,

קנאתי" את "בקנאו – פינחס התייצב59כאצל הוא :

י כל נגד נפש אצל60שראלבמסירות קיימת כאשר –

אין אז הרי שלו, ממציאותו יציאה נפש, מסירות היהודי

באותו הוא ה' ציווי קיום ותמיד למסע, מסע בין שוני

תוקף.

ו"מסעי" "מטות" של צירופן ששלמות מובן, בכך

בין של זו בתקופה פינחס פ' גם כשקוראים רק קיימת

שבסופה בלק, פ' את גם כשקוראים (ובמיוחד המצרים

שלו) הנפש מסירות מעשה אודות של61מסופר שדרכו ,

מושלם באופן ומסעי מטות לצירוף כח נותנת .62פינחס

.Ë
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ומסעי מטות של חיבורן על שאלה קיימת לכך בדומה

למטה ברדתה במיוחד הנשמה, יכולה כיצד השכר: בענין

לעוצמה – ל"מסעי" להגיע הגלות, של המצרים בבין

למעלה? הנשמה בשורש ממעמדה יותר אף כלֿכך, גדולה

בדרגת שהיא איך הנשמה אצל יאיר שזה ויתרֿעלֿכן:

הגלות? בזמן למטה "מטות",

שאליה מאודך", "בכל עבודת על נאמר ולכאורה

– הגלות בזמן ובמיוחד למטה, ברדתה הנשמה מגיעה

הבהמית והנפש הגוף זיכוך לאחר רואים", ש"במותן

בחייהם לא אך ואתהפכא, אתכפיא ?63בעבודת

המצרים, בבין זה לפני הנקראת פינחס פ' כך, על גם

בהיותו ה' את עובד כשהאדם הוא הנ"ל כל תשובה: היא

הוא עדיין ביותר הגבוהה בדרגתו שגם כך במציאותו,

נפש, מסירות מתוך היא כשעבודתו אבל כנברא, מוגבל
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בלקו"ש51) (הובא הבעש"ט בשם מסעי פ' אפרים מחנה דגל ראה

ואחד. אחד דכל חייו שני במשך מסעות מ"ב דיש (64 ע' ח"ד [המתורגם]

מלמטלמ"ע52) מטות בחי' ב' "יש א'שב ע' מטות מאוה"ת להעיר

(ע' ואוה"ת ואילך) ד (צא, בלקו"ת דמסעי ובדרושים ע"ש. ומלמעלמ"ט",

למעלה. ומלמטה למטה מלמעלה במסעי, בחי' ב' א'שסה) א'שנח.

למטה53) הירידה ע"י הנעשה מאדך דבכל העלי' – א) (ט, תו"א ראה

הפרנסה. טרדות וע"י

מספר54) כהנ"ל ע"ד ולהעיר ואילך. סע"ג לח, חיים דרך ראה

נה"ב, ע"י שבה ההוספה – ה' אהבת ערך ואילך. תלג ס"ע ח"א הערכיםֿחב"ד

וש"נ.

ג.55) לג, מסעי

ובפרש"י.56) יח שם,

מט.57) שם,

ואילך.58) א כה, בלק

יא.59) כה, פינחס

ואילך.60) 347 .324 ע' לעיל ואילך. 53 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה

ועוד.

אדמו"ר61) מו"ח כ"ק של הגאולה חג גם נתגלה דמשיחא ובעקבתא

צעד כל על בפועל נפש מסירת של באופן היתה (שהנהגתו תמוז בי"בֿי"ג

ואילך. 336 ע' לעיל ראה – המצרים לבין כהכנה ושעל)

(62.55 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש גם ראה

גֿד.63) מז, בחוקותי לקו"ת
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דוחה הרי בשבת, חלים באב, ותשעה בתמוז, כשי"ז

התענית את היום76השבת את הופכת היא לכך ובנוסף ,

המצרים בין ש"מצוה71של בדומהegnyl77ליום ולענגו",

לששוןizktdeלענין .78אבלם

כנאמר בכלל, השבת יום תוכן זהו כאשר במיוחד

כהנים השבת79בתורת ליום שיר מזמור "למשבית80על –

וה"צמחֿצדק" העולם", מן זאת,81מזיקים מסביר

היא השבת לטוב;zkitdששלמות המזיקים

בגשמיות ואף הבריאה, בתחילת בשבת גם היה כך

חז"ל כדברי האורה",82ממש, אותה שמשה שעות "ל"ו

בין של האתהפכא ענין הוא השבת שלמות כלומר

שענינה כפי בגלוי, היה83המצרים הבריאה בתחילת

מן להיפך יאיר", כיום "ולילה לאור הלילה חושך הפיכת

ללילה יום ההופכים המצרים ובין ,84הגלות

חל המצרים, בין ראשית בתמוז, י"ז שכאשר יוצא, כך

מתרחשת –zncwdבשבת, המצרים בין של למכה רפואה

בתחילתם. מיד נהפכים הימים

של עבודה המצרים, בבין האדם עבודת את מיקל זה

בהפיכת לעיל, כמוסבר ביחד, וצירופם ו"מסעי", "מטות"

והגלות. הבהמית הנפש

.·È
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הוא שתוכנה בלק, פ' בתורה, הפרשה מצד גם כך

אלקיך ה' אבה "ולא של באופן שהיו בלעם, ברכות

בלעם אל הקללהjtdieלשמוע את לך אלקיך ה'

.85לברכה"

את לך אלקיך ה' "ויהפך של הענין עצם רק ולא

בלעם, באמצעות דוקא זה שהיה אלא לברכה", הקללה

הקדושה. מן ההיפך שיא משה, של 86הניגודיות

אודות הימים", "אחרית על היה נבואתו סיום ועוד:

הרמב"ם כהסבר צדקנו, משיח עלֿידי שיוציא87הגאולה ,

המצרים ומבין הגלות מן ישראל .oihelglאת

ומסעי מטות ביחד: מצטרפים הללו הענינים כל כאשר

ובמיוחד המצרים, בבין פינחס פ' נקראת ולפיכך מחוברות,

הרי – בלק פ' בשבת היא המצרים בין ימי כשתחילת

ולשמחה", לששון אלו ימים "יהפכו של הענין יותר מוחש

– הגאולה שקידת לטובה, השקידה תצמח השקד ממקל

ל בני להכניס מיד""שקדתי ישראל .88ארץ

עלֿידי הגאולה תהיה חדא וברגעא חדא בשעתא

טפחים. מעשה למטה צדקנו משיח

n"ehn 't zay zgiyn)
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(76– האי כולי חמור אינו באב) דתשעה (גם שנדחה דתענית ולהעיר

שם. ובנ"כ ס"ט תקנט סי' או"ח שו"ע ראה

(77.31 הערה 72 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה יוד. י, בהעלותך ספרי

ס"ע78) ה'ש"ת ובסה"ש ולששון". לשמחה לנו "הפך תמוז לי"ז בסליחות

זאל בשבת): שחל (תשל"ח) זו כבשנה (דתר"מ) להקביעות (בהמשך 157

ולשמחה. לששון ויהפך באמת ווערן נדחה

תערב.79) רמז שם וביל"ש ו. כו, בחוקותי

א.80) צב, תהלים

ואילך.81) תרל ס"ע ואילך. שכח ע' לתהלים אור) (יהל אוה"ת

ו.82) פי"ב, ב. פי"א, ב"ר ה"ה. פ"ח ברכות ירושלמי

וש"נ.83) ואילך, 64 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש ראה

ללילה.84) נמשל דהגלות ע"ב), ריש (סז, זח"ג א). (פ"ג, שהש"ר ראה

ו.85) כג, תצא

ואילך).86) א (שסב, בלק פ' של"ה בארוכה ראה

ואילך.87) 294 ע' לעיל נת' ה"א. פי"א מלכים הל'

כ.88) דאיכ"ר פתיחתא
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ואף כנברא, ממגבלותו משתחרר הוא אז מטבעו, להיפך

זאת בכל שהיא בשורשֿשורשה, הנשמה מגבלות את

"והרוח ה' של עצמותו עם מתאחד הוא וכך לעצמה,

נתנה" אשר האלקים אל .64תשוב

נעשה ממשית, נפש מסירות של זו עבודה עלֿידי

jekif65אצל להתקיים יכולה ולפיכך הבהמית, והנפש הגוף

בה גם בלתיֿהנשמה, עליה ובגלות, בגוף למטה יותה

עבודתה ע"י הנשמה מגיעה שאליהן (מסעי), .66מוגבלת

.È
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מטות שכאשר נוסף, מיוחד ענין יש לעיל, כמוזכר

בימי הראשון יום זו) (כבשנה לעתים חל מחוברות, ומסעי

באב) תשעה – האחרון יום (וכן בתמוז י"ז המצרים, בין

בלק). (פ' בשבת

מטות צירוף על הקודם להסבר והקשר לכך ההסבר

הוא: ומסעי

במיוחד למטה, הנשמה בירידת העיקרית הכוונה

הזקן אדמו"ר כדברי היא, "מטות", בבחינת בגלות,

אלא67בתניא כלל...", תיקון צריכה אינה עצמה ש"הנשמה

"חלקה ואת הבהמית והנפש הגוף את לתקן כדי ירדה

עיקר שגם מובן מכך הזה". עולם מכללות לה השייך

צירוף – האמיתי השכר וכן "מטות", של בעוז העבודה

התגברות רק אינה למטה, בעבודה ו"מסעי" "מטות"

dnypdחושך ועל הבהמית והנפש הגוף של ההסתרים על

עבודת בעיקר אלא ktdz`e`הגלות, `itkz`68הנפש של

לה. שמחוצה הגלות חושך ושל הבהמית

העוז המתהווה69שהרי והעוז למטה, ברדתה בנשמה

אינם והעולם, הבהמית הנפש של ההסתרים באמצעות בה

נגרמת אין ולפיכך אלקות, היא הנשמה כי חידוש,

מושלמת, ("מסעי") עליה באמצעותו

להכניע כדי בתוקף, ב"מטות", כשמשתמשים אך

שעלֿ מטבעה, להיפך לטוב, הבהמית הנפש את ולהפוך

של אתהפכא באמצעות ובמיוחד צורתו", כל "נפסד כך ידי

מושלמת, מוגבלת, בלתי עליה נגרמת אז – הגלות חושך

בכל של באופן האלקית, בנפש מןjce`nגם יותר ,

עם היהודי מתאחד כך כי האלקית, הנפש של ה"מאוד"

כביכול ית', .70עצמותו

.‡È
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היום תמוז, י"ז של חלותו משמעות מובנת זה לפי

המצרים בין של בלק:71הראשון פ' בשבת ,

לששון" אבלם "והפכתי היא: המצרים בין ימי תכלית

ולשמחה לששון ייהפכו עצמם התענית ימי –72.

שהקדושֿברוךֿהוא בכך רמוז זה שדבר לומר יש

"מקל ירמיהו לנביא דבריcwyהראה על אני "שוקד כי "

בין73לעשותו" ימי לכ"א רמז חז"ל, כדברי שזהו, ,

גמר עד חניטתו ש"משעת השקד כפרי בדיוק המצרים,

יום" ואחד עשרים ,74בישולו

הטוב, להיפך רק לא הקדושֿברוךֿהוא רומז ובכך

מעלתו, מצד שקד" "מקל שיהא הענין, לכוונת בעיקר אלא

הזקן אדמו"ר ויגמול75כהסבר אהרן.. מטה "פרח לענין

מהירות על מצביע שזה היא, לכך שהסיבה שקדים",

למטה. ההשפעה ועוצמת
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בבחי'64) למטה הירידה ע"י הנעשה העילוי זהו [והרי האזינו ר"פ לקו"ת

תקס"ב מאמרי כבס' בע"ת בבחי' שנעשה הגלות) בזמן (ובפרט "מטות"

ובכ"מ. סע"א. עג, בלק לקו"ת גם וראה ,[37 שבהערה ואוה"ת

פ"ב, רבה רות (ראה כמרז"ל בעצמות מושרשים ירידתם לפני שגם ואף

ענין שייך שבו הרצון בחי' מצד זהו הרי צדיקים, של בנשמותיהן נמלך במי ג)

בתשובה הוא הכוונה עיקר הרצון, בעל ית' עצמותו מצד משא"כ ההמלכה,

מלוקט סה"מ .279 ע' ח"כ (לקו"ש ס"ה תשל"ח רבים מים ד"ה וראה דוקא.

(סה"מ תשל"ח בשלום ושבתי ד"ה .47 והערה רעו) ע' ח"א ח"ב– – מלוקט

ואילך). קסח ע'

ואילך.65) א'רפא ע' ח"ג תער"ב מהמשך להעיר

אחר66) ובמיתתן יום בכל להיות יוכל מזה "הארה שם בחוקותי ובלקו"ת

כו'". רואין הכל שנברר

ב).67) (מח, פל"ז

א'שב).68) א'ש. (ע' שם מטות אוה"ת וראה ואילך. ב ל, א. ט, תו"א ראה

וממשלה" השתררות "לשון שהוא ב"מטות" נרמזת האתהפכא שגם וי"ל

א'ש). ע' שם (אוה"ת

ג.69) צא, מסעי לקו"ת וראה ועוד. פ"ו. תש"ו שמניך לריח ד"ה ראה

וש"נ. תקד. ע' ואילך. תצח ע' שם הערכיםֿחב"ד ספר

הקב"ה70) שנתאוה הכוונה נשלמת דוקא שבאתהפכא מכיון לזה: נוסף

עלה "שכך לזה בהמשך שם וראה רפל"ו. [תניא בתחתונים דירה לו להיות

חשוכא ואתהפכא סט"א אתכפיא כד ית' לפניו נח"ר להיות ית' ברצונו

עם כביכול, מתיחד, עי"ז הרי – בעצמותו הוא זה שתענוג – לנהורא"]

עצמותו.

דבוקה היא למטה בירידתה שגם בנפה"א והאהבה התשובה משא"כ

בבחי' רק שהוא ית' כוחותיו שלימות לגלות ענין דוגמת הוא – באלקות

.(283ֿ4 ע' בפנים שם וראה .30 הערה 284 ע' ח"כ לקו"ש (ראה הגילויים

.265 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש וראה

מג"א71) – בשבת תמוז י"ז כשחל שהחיינו מברכין אם מהדיעות להעיר

בין מערכת דינים אסיפת שד"ח יא. אות שם ברכ"י סקמ"ב. תקנא סי' או"ח

ב'. אות שם השדה ובפאת בתחלתה. המצרים

תקפ).72) (סו"ס תענית הל' סוף או"ח טור יב. לא, ירמי'

יאֿיב.73) א, ירמי'

איכה74) ג) (סא, שה"ש זו"ח העפר. וישב ז) (יב, עה"פ קה"ר שם, רש"י

א). (צג,

קרח.75) ס"פ לקו"ת
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דוחה הרי בשבת, חלים באב, ותשעה בתמוז, כשי"ז

התענית את היום76השבת את הופכת היא לכך ובנוסף ,

המצרים בין ש"מצוה71של בדומהegnyl77ליום ולענגו",

לששוןizktdeלענין .78אבלם

כנאמר בכלל, השבת יום תוכן זהו כאשר במיוחד

כהנים השבת79בתורת ליום שיר מזמור "למשבית80על –

וה"צמחֿצדק" העולם", מן זאת,81מזיקים מסביר

היא השבת לטוב;zkitdששלמות המזיקים

בגשמיות ואף הבריאה, בתחילת בשבת גם היה כך

חז"ל כדברי האורה",82ממש, אותה שמשה שעות "ל"ו

בין של האתהפכא ענין הוא השבת שלמות כלומר

שענינה כפי בגלוי, היה83המצרים הבריאה בתחילת

מן להיפך יאיר", כיום "ולילה לאור הלילה חושך הפיכת

ללילה יום ההופכים המצרים ובין ,84הגלות

חל המצרים, בין ראשית בתמוז, י"ז שכאשר יוצא, כך

מתרחשת –zncwdבשבת, המצרים בין של למכה רפואה

בתחילתם. מיד נהפכים הימים

של עבודה המצרים, בבין האדם עבודת את מיקל זה

בהפיכת לעיל, כמוסבר ביחד, וצירופם ו"מסעי", "מטות"

והגלות. הבהמית הנפש

.·È
‡ÎÙ‰˙‡ :˜Ï· 'Ù

הוא שתוכנה בלק, פ' בתורה, הפרשה מצד גם כך

אלקיך ה' אבה "ולא של באופן שהיו בלעם, ברכות

בלעם אל הקללהjtdieלשמוע את לך אלקיך ה'

.85לברכה"

את לך אלקיך ה' "ויהפך של הענין עצם רק ולא

בלעם, באמצעות דוקא זה שהיה אלא לברכה", הקללה

הקדושה. מן ההיפך שיא משה, של 86הניגודיות

אודות הימים", "אחרית על היה נבואתו סיום ועוד:

הרמב"ם כהסבר צדקנו, משיח עלֿידי שיוציא87הגאולה ,

המצרים ומבין הגלות מן ישראל .oihelglאת

ומסעי מטות ביחד: מצטרפים הללו הענינים כל כאשר

ובמיוחד המצרים, בבין פינחס פ' נקראת ולפיכך מחוברות,

הרי – בלק פ' בשבת היא המצרים בין ימי כשתחילת

ולשמחה", לששון אלו ימים "יהפכו של הענין יותר מוחש

– הגאולה שקידת לטובה, השקידה תצמח השקד ממקל

ל בני להכניס מיד""שקדתי ישראל .88ארץ

עלֿידי הגאולה תהיה חדא וברגעא חדא בשעתא

טפחים. מעשה למטה צדקנו משיח

n"ehn 't zay zgiyn)
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(76– האי כולי חמור אינו באב) דתשעה (גם שנדחה דתענית ולהעיר

שם. ובנ"כ ס"ט תקנט סי' או"ח שו"ע ראה

(77.31 הערה 72 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה יוד. י, בהעלותך ספרי

ס"ע78) ה'ש"ת ובסה"ש ולששון". לשמחה לנו "הפך תמוז לי"ז בסליחות

זאל בשבת): שחל (תשל"ח) זו כבשנה (דתר"מ) להקביעות (בהמשך 157

ולשמחה. לששון ויהפך באמת ווערן נדחה

תערב.79) רמז שם וביל"ש ו. כו, בחוקותי

א.80) צב, תהלים

ואילך.81) תרל ס"ע ואילך. שכח ע' לתהלים אור) (יהל אוה"ת

ו.82) פי"ב, ב. פי"א, ב"ר ה"ה. פ"ח ברכות ירושלמי

וש"נ.83) ואילך, 64 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש ראה

ללילה.84) נמשל דהגלות ע"ב), ריש (סז, זח"ג א). (פ"ג, שהש"ר ראה

ו.85) כג, תצא

ואילך).86) א (שסב, בלק פ' של"ה בארוכה ראה

ואילך.87) 294 ע' לעיל נת' ה"א. פי"א מלכים הל'

כ.88) דאיכ"ר פתיחתא



מ

מאמרי חז"ל מסכת ראש השנה

יש אוכלים דגים, לפרות ולרבות כדגים1.

הוא  תשליך  סדר  כי  השנה,  לראש  שייך  טהור  דג 
בנהר שיש בו דגים2.

ותיבב  מן  היבבא דתרועה דשופר  ורז"ל למדו3 את 
דדג  קשקשת  שלמדין  כפי  זה,  דלעומת  סיסרא4,  אם 

טהור מהקשקשים של גלית5.
)ליקוטים ואגרות עמ' שצט(

אין לומר בראש השנה אבינו מלכנו שיש בו הזכרת 
חטא או עון6.

חיצוניות,  גבורות  המשכת  הוא   — השנה  ראש 
מתבונה. לכן אסור להזכיר בו חטא ועון, כי מגבורות 

חיצוניות יכולה להיות יניקה ללעומת זה.
פנימיות,  גבורות  המשכת  הוא   — הכפורים  יום 
מבינה עילאה7. לכן צריך להתוודות בו ולומר על חטא, 
כי בינה עילאה היא רחמים ואין ממנה יניקה ללעומת 

זה. ואדרבה, משם נמשכות סליחה מחילה וכפרה.
)הערות לזהר ב עמ' רפט(

כשם שנכנס לברית, כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים 
טובים8.

ברית — היא בראש השנה, שאז הוא לעברך בברית 
ה' אלקיך9, ואומרים זוכר הברית10.

והוא על ידי תקיעת שופר בפה, וברית הלשון מכוון 
כנגד ברית המעור11.

המוהל,  הוא  והתוקע  השנה  בראש  מילה  יש  ואם 
לא ירחץ הפה מדם המציצה ויתקע בפה מלוכלך בדם 

מילה, כדי לערב מצות מילה במצות שופר12.

1( שו"ע אדמו"ר הזקן סי' תקפג, ב.
2( שם ס"ז. ועיין בסידור בסדר תשליך.

3( ראש השנה לג, ב.
4( שופטים ה, כח.

5( נדה נא, ב.
6( סידור אדמו"ר הזקן.

7( שם.
8( סדר ברית מילה.

9( נצבים כט, יא.
10( תפלת מוסף של ראש השנה )ברכת זכרונות(.

11( ספר יצירה פ"א, ב.
12( ט"ז או"ח סי' תקפד.

מבית  יצא  המעור,  ברית  בחינת  שהוא  ויוסף, 
שנה14,  שלשים  בן  אז  והיה  השנה13.  בראש  האסורים 

כנגד השלשים קולות דשופר.
לתורה  יכנס  כן  השנה,  בראש  לברית  שנכנס  וכשם 
כי הכל תלוי בראש השנה,  ולחופה ולמעשים טובים, 

שהוא הראש של כל השנה.
)הערות לזהר א עמ' ס(

נוסח התפלה

זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכתבנו בספר החיים, 
למענך אלקים חיים15

הבחינות,  שלש  כי  חיים,  מבקשים  השנה  בראש 
ומזוני, כולן הם חיים, כמאמר רז"ל16 ארבעה  בני חיי 
חשובין כמתים . . עני ומי שאין לו בנים, הרי שגם מזוני 

ובני הם בחינת חיים.
)ליקוטים ואגרות עמ' שפב(

ובכן תן כבוד . . במהרה בימינו17

כאן נאמר במהרה בימינו, מה שאין כן בובכן יתקדש 
וכן בובכן תן פחדך, לא נאמר מהרה.

טעם הדבר הוא, כי ובכן יתקדש הוא כנגד אברהם, 
חסד, ובכן תן פחדך הוא כנגד יצחק, גבורה, ובכן תן 
כבוד הוא כנגד יעקב, תפארת18 )וביעקב נאמר19 ומאשר 

לאבינו עשה את כל הכבוד הזה(.
בקו הימין אין מהירות, כי קו השמאל מעכב עליו, 
וכן בקו השמאל אין מהירות, כי קו הימין מעכב עליו. 
מן  המבריח  התיכון  בריח  האמצעי,  קו  בתפארת,  אך 
והוא  כלל  ומניעה  עיכוב  אין שום  הקצה20,  אל  הקצה 

במהירות.
)הערות לזהר א עמ' רכו, הערות לתניא עמ' לח(

13( ראש השנה י, ב.
14( מקץ מא, מו.

15( תפלת ימים נוראים.
16( עבודה זרה ה, א.

17( תפלת ימים נוראים.
18( פרי עץ חיים שער תפלות ראש השנה פ"ז.

19( ויצא לא, א.
20( תרומה כו, כח. זח"א א, ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק

יא חוברת

יהודי יישוב של היווצרותו

ביניהם100במשך המלחמה. בשל מיושביהן שפונו מהערים חדשים, יהודים תושבים באזורנו הופיעו העת כל

האזור. בכל מוכרים נעשינו כך ממכרינו. כמה גם היו

השינוי את להרגיש החילונו שני מצד אולם כלשהו, יהודי יישוב ונוצר שהולך העובדה לנו נעמה אחד מצד

הצורך עצם אולם לנו, לסייע השתדלו הכל בעליל. בלתיֿנעים המצב היה בגשמיות גם ואכן, בכלל. במצבנו

ש לעזרה המידה.להיזקק על יתר הדעת הרחבת משום בו אין כזו

במחיצתנו, מעט לבלות לבוא נהגו שהם בכך בפשטות התבטא אלו אנשים לנו שרחשו ביותר הגדול הכבוד

מגיעים ונשים אנשים היו הרבות, משפחות לאזור שהגיעו מאחר רב. זמן בכך הורגלנו שלא שכבר לאחר

אתנו. להתייעץ באים היו לפעם ומפעם לבקרנו,

החלה האוויר ובחלל רבות, השפיע שעבר הזמן אך רגילים. לחיים ויותר יותר דומים להיות חיינו הפכו כך

הלאה? ומה ― המחשבה לרחף

התלקחות בשל לחלוטין מנותקים היינו בביתנו מהנעשה נחלשה. ובריאותנו כבדים, גליֿחום הגיעו בינתיים

רחוקים, למקומות מעריהם שנמלטו נוסעים באמצעות מכתבים החומה את הבקיעו לפעם מפעם רק המלחמה.

היום. כחיינו בבדידות לא הטובים, ידידינו עם בעבר חיינו את לנו הזכירו אלו ומכתבים

נאכל?" "מה ושוב:

אוכל אינו כשאדם אך כך, על לדבר להרבות נעים זה אין עוצמתה. במלוא בפנינו עמדה נאכל" "מה שאלת

מתעורר הקיום; מחשבת לעיקר המזון בעיית הופכת ― מרעב פשוט סובל אף הוא ולעתים רב, זמן לשובע

המחרת. מיום מתמיד פחד מתוך לאבדון, ללכת שלא כדי כוחות להשקיע רצון בו

שטוח לחם מין ― "לעפיאשקעס" לאפות כדי קמח להשיג נוכל שבהם חדשים מקומות לחפש תמיד נהגנו

סודה או שמרים בסיס על אופים .101שהיו

ומלקטים זו) מלאכה מפני עליו לשמור רציתי שכן אני, (בעיקר מתרוצצים היינו אלו לחמים לאפות כדי

כקש. בוערים שהיו עד כלֿכך שהתייבשו עבים עשבים מיני או הקופחת, בשמש שהתייבשו קטנים שיחים

מהם. ועוד עוד תמיד ללקט צורך היה ולכן קט, רגע תוך נשרפים היו אלה בערה חומרי

היתושים, עקצו ― יותר קריר כשנעשה בלילה, ואילו ללקט; לצאת היה ניתן לא היוקדת, השמש תחת ביום,

החדר, אל לחזור ומיד יותר, היבשים הזרדים את ולבחור למהר ― כלומר במלאכה, למהר צורך היה אז וגם

ל מהיתושים למנוע כדי ומסוגר, סגור היה הכל פנימה.שבו היכנס

מעט לשבת הרצון בנו כשהתעורר וכך, סמיך. עשן העלאת היתה המעופפים החרקים לגירוש נוספת סגולה

אור ייווצר שלא (כדי אש מפיקים שאינם חומרים מיני להבעיר נאלצנו ― הקשה היום לאחר הפתוח, באוויר

תוך רוח וכשנשבה חזקות, רוחות שם נושבות קרובות לעתים כהה. עשן מעלים אך החיידקים), את שימשוך

וכלל. כלל בלתיֿנעים טעם זה היה ― פנינו אל היישר בבוץ המעורב הקש עשן את והעיפה ההבערה כדי

הזמן שעם אלא העשן. בשל הסתלקו המעופפים החרקים שכן מאוד, הועילה העשן העלאת זאת, כל למרות

כיצד עצות לחפש וממשיכים צוחקים היינו אז לעשן. התרגלו והם החרקים של חושיהם איכשהו התנוונו

אלו... בלתיֿקרואים אורחים מפני להסתתר

ובכל רעב, לסבול נצטרך שלא כדי מזון לעצמנו לספק היתה העיקרית בעייתנו הקיץ. חודשי נמשכו כך

וממצה100) כללי לתיאור הרבנית עוברת מכאן הזמנים. סדר על (ת"שֿתש"א) הגלות של הראשונה התקופה תיאור מסתיים כאן

(תש"ד). האחרונה השנה של מפורט לתיאור חוזרת ולאחרֿמכן הבאות, השנים של

לאפייה.101) המשמש מתפיח חומר ― לשתייה" "סודה



מי רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן 

יא חוברת

יהודי יישוב של היווצרותו

ביניהם100במשך המלחמה. בשל מיושביהן שפונו מהערים חדשים, יהודים תושבים באזורנו הופיעו העת כל

האזור. בכל מוכרים נעשינו כך ממכרינו. כמה גם היו

השינוי את להרגיש החילונו שני מצד אולם כלשהו, יהודי יישוב ונוצר שהולך העובדה לנו נעמה אחד מצד

הצורך עצם אולם לנו, לסייע השתדלו הכל בעליל. בלתיֿנעים המצב היה בגשמיות גם ואכן, בכלל. במצבנו

ש לעזרה המידה.להיזקק על יתר הדעת הרחבת משום בו אין כזו

במחיצתנו, מעט לבלות לבוא נהגו שהם בכך בפשטות התבטא אלו אנשים לנו שרחשו ביותר הגדול הכבוד

מגיעים ונשים אנשים היו הרבות, משפחות לאזור שהגיעו מאחר רב. זמן בכך הורגלנו שלא שכבר לאחר

אתנו. להתייעץ באים היו לפעם ומפעם לבקרנו,

החלה האוויר ובחלל רבות, השפיע שעבר הזמן אך רגילים. לחיים ויותר יותר דומים להיות חיינו הפכו כך

הלאה? ומה ― המחשבה לרחף

התלקחות בשל לחלוטין מנותקים היינו בביתנו מהנעשה נחלשה. ובריאותנו כבדים, גליֿחום הגיעו בינתיים

רחוקים, למקומות מעריהם שנמלטו נוסעים באמצעות מכתבים החומה את הבקיעו לפעם מפעם רק המלחמה.

היום. כחיינו בבדידות לא הטובים, ידידינו עם בעבר חיינו את לנו הזכירו אלו ומכתבים

נאכל?" "מה ושוב:

אוכל אינו כשאדם אך כך, על לדבר להרבות נעים זה אין עוצמתה. במלוא בפנינו עמדה נאכל" "מה שאלת

מתעורר הקיום; מחשבת לעיקר המזון בעיית הופכת ― מרעב פשוט סובל אף הוא ולעתים רב, זמן לשובע

המחרת. מיום מתמיד פחד מתוך לאבדון, ללכת שלא כדי כוחות להשקיע רצון בו

שטוח לחם מין ― "לעפיאשקעס" לאפות כדי קמח להשיג נוכל שבהם חדשים מקומות לחפש תמיד נהגנו

סודה או שמרים בסיס על אופים .101שהיו

ומלקטים זו) מלאכה מפני עליו לשמור רציתי שכן אני, (בעיקר מתרוצצים היינו אלו לחמים לאפות כדי

כקש. בוערים שהיו עד כלֿכך שהתייבשו עבים עשבים מיני או הקופחת, בשמש שהתייבשו קטנים שיחים

מהם. ועוד עוד תמיד ללקט צורך היה ולכן קט, רגע תוך נשרפים היו אלה בערה חומרי

היתושים, עקצו ― יותר קריר כשנעשה בלילה, ואילו ללקט; לצאת היה ניתן לא היוקדת, השמש תחת ביום,

החדר, אל לחזור ומיד יותר, היבשים הזרדים את ולבחור למהר ― כלומר במלאכה, למהר צורך היה אז וגם

ל מהיתושים למנוע כדי ומסוגר, סגור היה הכל פנימה.שבו היכנס

מעט לשבת הרצון בנו כשהתעורר וכך, סמיך. עשן העלאת היתה המעופפים החרקים לגירוש נוספת סגולה

אור ייווצר שלא (כדי אש מפיקים שאינם חומרים מיני להבעיר נאלצנו ― הקשה היום לאחר הפתוח, באוויר

תוך רוח וכשנשבה חזקות, רוחות שם נושבות קרובות לעתים כהה. עשן מעלים אך החיידקים), את שימשוך

וכלל. כלל בלתיֿנעים טעם זה היה ― פנינו אל היישר בבוץ המעורב הקש עשן את והעיפה ההבערה כדי

הזמן שעם אלא העשן. בשל הסתלקו המעופפים החרקים שכן מאוד, הועילה העשן העלאת זאת, כל למרות

כיצד עצות לחפש וממשיכים צוחקים היינו אז לעשן. התרגלו והם החרקים של חושיהם איכשהו התנוונו

אלו... בלתיֿקרואים אורחים מפני להסתתר

ובכל רעב, לסבול נצטרך שלא כדי מזון לעצמנו לספק היתה העיקרית בעייתנו הקיץ. חודשי נמשכו כך

וממצה100) כללי לתיאור הרבנית עוברת מכאן הזמנים. סדר על (ת"שֿתש"א) הגלות של הראשונה התקופה תיאור מסתיים כאן

(תש"ד). האחרונה השנה של מפורט לתיאור חוזרת ולאחרֿמכן הבאות, השנים של

לאפייה.101) המשמש מתפיח חומר ― לשתייה" "סודה
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מב

"קוקוריזע" ― ופעם קמח, ― פעם דייסה, לבישול גריסים השגנו פעם אחרת. בדרך זאת להשיג נאלצנו 102פעם

טובים היו והם וחמאה, חלב עם אותם בישלנו ― יותר טוב היה הכספי שמצבנו בזמנים טחונות). קטניות (מין

ומזינים.

לביבות השולחן על שם והיו מסויים, עניין סידור לשם זאת גם הבתים, לאחד פעם שנכנסתי זוכרת אני

אספקת על הממשלתי המרכז מטעם שהופקדו עשירים, יהודים היו בעליֿהבית לקינוח. קקאו ומשקה גבינה

עלֿאף ― אני אך כשר), בית היה (ביתם המאכלים מן לטעום אותי כיבדו הללו הציבור. לכלל מזון מצרכי

כל מהמאכלים. אחד לאף קרבתי ולא התאפקתי ― אלה כגון מאכלים של טעמם מה ששכחתי רב זמן שזה

בצאתי רעבה. אשה שהאכילו לחוש האפשרות את להם לתת לא כדי ― עצמי וכבוד גאווה של רגש מתוך זאת

בנסיון. שעמדתי מכך מאוד שבעתֿרצון הייתי משם,

האדם נעשה שכזה במצב עוזֿרוח. של רבה מידה נדרשת בכך לעמוד כדי שכזו. חווייה לאיש מאחלת אינני

שהידרדרו והיו זאת, לסבול יכלו שלא אנשים היו מאוד. מתגבר מהמזון ליהנות והאינסטינקט לחיה, דומה

שיהיה ובלבד דומים, ודברים לחם וביקשו הלכו פשוט אלא בשוםֿדבר, התחשבו שלא עד עמוק, כה לשפל

לאכול. מה להם
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רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן 

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום 12/7, בו כותבת ראשי פרקים מאשר עבר עלי' ואשר שואפת לחיים דתיים 

ולהתמסר לחינוך ילדים ילדי ישראל ברוח ישראל סבא, אלא שיראה מהשפעת הסביבה.

והנה בארצנו הקדושה תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו, כמה אפשריות ישנן לדור בסביבה דתית, 

והרי ציווי תורתנו תורת חיים הוא, וכהוראת המורה הגדול הוא הרמב"ם, צריך אדם להתחבר לצדיקים 

ולישב אצל החכמים תמיד וכו' ויתרחק מן הרשעים כו' ילך למקום שאנשי' צדיקים ונוהגים בדרך טובים, 

ולפני זה מבאר הטעם, כי - דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדיעותיו ובמעשיו אחר ריעיו ומכריו.

ועד"ז הוא ג"כ בהנוגע להתעסקות בחינוך דתי, אשר כמה וכמה מוסדות דתיים מחפשים מורות 

ברוח האמור במשכורת מתאימה ובתנאים מתאימים.

וכיון שכבר יש לה ותק בשטח החינוך, בודאי שבהשתדלות תמצא מקום מתאים לנצל כשרונותי' 

בחינוך המקרב את לבם של בני ישראל לאבינו שבשמים, ובודאי שזכות עבודת הקדש תעמוד לה בעניני' 

הפרטים, לשלוה פנימית שלוה אמיתית ולסידור מתאים בחיים בכלל ובנקודה התיכונה שידוך טוב בכל 

הפרטים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



מג

ביום  אישה  אותם  יפר  הפר  ואם   – יג  ל, 
שמעו כל מוצא שפתיה לנדריה ולאסר נפשה 

לא יקום אישה הפרם וה' יסלח לה

א. ואשה כי תדור נדר וגו'. הזכיר כאן ג' דינים בנדרים: א' 
אשה אצל בעלה, ב' נדר אלמנה וגרושה, ג' נדר אשה בבית 

אבי'.
הניא  ואם  אמר  אבי'  בבית  אשה  בנדר  כי  להתבונן  ויש 
אבי' אותה, ובנדר אשה בבית בעלה אמר ואם הפר יפר אותה 

אישה.
ונראה לפרש כי ידוע שכנסת ישראל נקראו אשה שנאמר 
)ישעי' נד, ה( כי בועליך עושייך וכתיב )הושע ב, יח( והי' ביום 
לנו  יהי'  שאז  לעתיד  דווקא  וזהו  וגומר,  אישי  תקראי  ההוא 
קירוב עם הקדוש ברוך הוא כקירוב אשה לבעל, אבל בזמן 
חזק  עמנו  הדביקות  הי'  לא  קיים  הראשון  המקדש  שבית 
כל כך, ואז הי' נקרא הקדוש ברוך הוא אב לישראל שנאמר 
שדביקות איש  וידוע  לאב,  לישראל  הייתי  כי  ח(  לא,  )ירמי' 
שנאמר  דרך  על  בתו,  עם  האב  מדביקות  גדול  אשה  עם 
)בראשית ב, כד( על כן יעזוב איש את אביו וגו' לפיכך בבית 
יהי' לנו דביקות  ראשון ושני נמשל להם לאב, ולעתיד שאז 
גמור עם הקדוש ברוך הוא ואז נמשל לנו לאיש, ובזמן החורבן 
נמשלו ישראל לאלמנה שנאמר )איכה א, א( היתה כאלמנה 

וכגרושה שנתגרשה מעל שלחן אבי'.
עצמו  שאוסר  לפי  חוטא  נקרא  שהנודר  הזכרנו  וכבר 
במאסר של היצר הרע, ובבית ראשון אף על פי שהיו ישראל 
נביאים  הוא  ברוך  הקדוש  להם  שלח  מקום  מכל  חוטאין, 
לומר  רצה  נדרם  אביהם  להם  והניא  הישר,  הדרך  להנחותם 

שהניא להם על ידי נביאיו שישובו.
וגרושה,  אלמנה  קרוין  ישראל  שאז  החורבן  בזמן  אבל 
הישר  איש  ומוכיח  מעורר  אין  הנבואה,  מראות  כל  ונעדרו 
על  אסרה  אשר  כל  אלמנה  ונדר  אמר  לכך  יעשה,  בעיניו 
נפשה יקום שאין מי שיניא לה וכבר יצאו מרשות המוכיחים 
גובר ומעכב ביאת  ואז היצר הרע  ואין פונה להם  אין שומע 
משיחנו, ולכך הוא אומר באשה בית אבי' שהוא רמז לישראל 
בבית ראשון שעשו כמה תועבות, לכך אמר והחריש לה אבי' 
על דרך שנאמר )תהלים נ, כא( אלה עשית והחרשתי וגומר 
לפיכך  אתאפק,  אחריש  כד(  מב,  )ישעי'  שנאמר  דרך  ועל 

וקמו כל נדרי' היינו שהיצר הרע יקום להתגבר עליהם.

אמנם אבי' שבשמים הניא אותם שלא ילכו בעצת יצרם 
בהיותם  אבל  עליהם,  יצרם  יקום  לא  ואז  לנדור  ושיחדלו 
שיניא  מי  אין  כי  יקום  אסרה  אשר  כל  אז  וגרושה  אלמנה 

אותם ולמוכיחים אין מקשיב ואין עונה.
אמנם לעתיד שיהיו ישראל בבית אישה שנאמר )הושע ב, 
יח( והי' ביום ההוא תקראי אישי, ואז הפר יפר הקדוש ברוך 
הוא היצר הרע לגמרי שלא ישוב ויתגרה בבריות, כאמרם ז"ל 
שהקדוש ברוך הוא מדיחו אל ארץ צי' ושממה למקום שאין 

בני אדם מצויין להתגרות שם.
שהקדוש  יפרנו  ואישה  יקימנו  אישה  הפסוק  סוד  וזהו 
ברוך הוא הקים היצר הרע והוא יבטלו, כענין שנאמר )מיכה 
ד, ו( ואשר הרעותי שהקדוש ברוך הוא אומר אני גרמתי הכל 
הפר  דרך  על  לעתיד  מפירו  אני  לפיכך  הרע  היצר  שבראתי 

עצת אויבינו.
עיר גיבורים

לג, ב – ויכתוב משה את מוצאיהם 
למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם

מצרים  מארץ  יצאו  אשר  ישראל  בני  מסעי  אלה  ב. 
מוצאיהם  את  משה  ויכתוב  ואהרן.  משה  ביד  לצבאותם 
לפרש  ויש  למוצאיהם.  מסעיהם  ואלה  ה'  פי  על  למסעיהם 
דמרמז בזה לאמץ לבות בני ישראל על גאולה העתידה על 
הוא  "ישראל  "בני  "מסעי  "אלה  דראשי-תיבות  המדרש  פי 
ד' גליות אדום מדי בבל יון, ועל ידי שהי' גאולת מצרים יהי' 
שהי'  ידי  ועל  השלימה,  הגאולה  תקות  על  לישראל  מופת 
גאולת מצרים על ידי בני אדם לכך יש אחרי' עוד גלות, אבל 
ישראל  בתוך  שכינתו  השכין  דהשי"ת  כיון  העתידה  גאולה 
כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם הוא מופת על הגאולה 

שתהי' על ידי השי"ת ותהי' שלימה שאין אחרי' עוד גליות.
ידי  גליות על  ד'  היינו  ישראל,  בני  וזה פירוש אלה מסעי 
שיצאו בני ישראל ביד משה ואהרן היינו בני אדם. ומטעם זה 
ויכתוב משה את מוצאיהם ממצרים כדי לחקות בלבות בני 
בני  עם  שכינתו  שהשכין  היינו  ה'  פי  על  למסעיהם  ישראל. 
ישראל הנקרא פי ה', ועל ידי זה ואלה מסעיהם שהיא בצירוף 
על  שתהי'  למוצאיהם  הגאולה  על  מופת  הוא  עמנו  שכינתו 

ידו יתברך גאולה שלימה במהרה בימינו וז"ב.
באר שבע

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת מטות מסעי

"קוקוריזע" ― ופעם קמח, ― פעם דייסה, לבישול גריסים השגנו פעם אחרת. בדרך זאת להשיג נאלצנו 102פעם

טובים היו והם וחמאה, חלב עם אותם בישלנו ― יותר טוב היה הכספי שמצבנו בזמנים טחונות). קטניות (מין

ומזינים.

לביבות השולחן על שם והיו מסויים, עניין סידור לשם זאת גם הבתים, לאחד פעם שנכנסתי זוכרת אני

אספקת על הממשלתי המרכז מטעם שהופקדו עשירים, יהודים היו בעליֿהבית לקינוח. קקאו ומשקה גבינה

עלֿאף ― אני אך כשר), בית היה (ביתם המאכלים מן לטעום אותי כיבדו הללו הציבור. לכלל מזון מצרכי

כל מהמאכלים. אחד לאף קרבתי ולא התאפקתי ― אלה כגון מאכלים של טעמם מה ששכחתי רב זמן שזה

בצאתי רעבה. אשה שהאכילו לחוש האפשרות את להם לתת לא כדי ― עצמי וכבוד גאווה של רגש מתוך זאת

בנסיון. שעמדתי מכך מאוד שבעתֿרצון הייתי משם,

האדם נעשה שכזה במצב עוזֿרוח. של רבה מידה נדרשת בכך לעמוד כדי שכזו. חווייה לאיש מאחלת אינני

שהידרדרו והיו זאת, לסבול יכלו שלא אנשים היו מאוד. מתגבר מהמזון ליהנות והאינסטינקט לחיה, דומה

שיהיה ובלבד דומים, ודברים לחם וביקשו הלכו פשוט אלא בשוםֿדבר, התחשבו שלא עד עמוק, כה לשפל

לאכול. מה להם

תירס.=102)
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i"yx£˙Bhn‰ ÈL‡¯∑הּדּברֹות ׁשאר ׁשאף ּומּנין יׂשראל. ּבני לכל ּכ ואחר ּתחּלה, ללּמדם לּנׂשיאים ּכבֹוד חלק »≈««ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
לֹומר ּתלמּוד לד)ּכן? ּכלּֿבני(שמות נּגׁשּו ואחריֿכן אליהם: מׁשה וידּבר ּבעדה וכלֿהּנׂשאים אהרן אליו "וּיׁשבּו : ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ּבׁשלׁשה מפר – ממחה יחיד אין ואם ממחה, ּביחיד נדרים ׁשהפרת לּמד, ּכאן? לאמרּה ראה ּומה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֻֻיׂשראל".
קכ)הדיֹוטֹות. ּבׁשחּוטי(ב"ב ונאמר הּדבר", "זה ּכאן נאמר ּבלבד? לּנׂשיאים אּלא זֹו ּפרׁשה מׁשה אמר ׁשּלא יכֹול אֹו ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

יז)חּוץ זֹו(ויקרא אף וגֹו'" אהרן אל "ּדּבר ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבני ּולכל ּולבניו לאהרן נאמרה ּלהּלן מה הּדבר", ְְְְְְְְֱֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ"זה
לכּלן ‰c·¯.נאמרה ‰Ê∑(ספרי)יא)נתנּבאמׁשה אמר(שמות ּב"ּכה נתנּבאּו והּנביאים הּלילה". ּכחצֹות ה' אמר ּב"ּכה ְְֱֶָָֻ∆«»»ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹֹֹ

הּדבר" "זה ּבלׁשֹון ׁשּנתנּבא מׁשה עליהם מּוסף עזה'", נדרים ׁשהחכם).(ספרי. לֹומר הּוא, מעּוט – הּדבר זה אחר: ּדבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּובעל "הּתרה", מּופר(ואב)ּבלׁשֹון ואין מּתר אין – חּלפּו ואם ּכאן, הּכתּוב ּכלׁשֹון "הפרה" רמב"ן.ּבלׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֻ

(â)øqà øñàì äòáL òáMä-Bà ýåýéì øãð øcé-ék Léà¦Á¦«¦¸Ÿ¤¹¤©«Ÿ̈À«¦¨³©§ª¨Æ¤§³Ÿ¦¨Æ
:äNòé åétî àöiä-ìëk Bøác ìçé àì BLôð-ìò©©§½¬Ÿ©¥−§¨®§¨©Ÿ¥¬¦¦−©«£¤«

i"yx£¯„�∑אני נבלֹות, ׁשּיאכל נׁשּבע אפּלּו יכֹול ּפלֹוני, ּדבר אעׂשה ׁשּלא אֹו אֹוכל ׁשּלא קֹונם, עלי הרי האֹומר: ∆∆ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
האסּור את להּתיר ולא הּמּתר, את לאסר – אּסר" "לאסר לֹומר ּתלמּוד יעׂשה"? מּפיו "ּככלֿהּיֹוצא עליו .קֹורא ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

B¯·c ÏÁÈ ‡Ï∑חּלין ּדבריו יעׂשה לא דברֹו", יחּלל "לא .ּכמֹו …«≈¿»ְְְְֲִֵֶַַָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1076 'nr c"g y"ewl t"r)

ililW F` iaEIg oipr ± mixcp§¨¦¦§¨¦¦§¦¦

וגו' על־נפׁשֹו אּסר לאסר ׁשבעה אֹו־הּׁשבע ליהוה נדר ּכי־יּדר ג)איׁש ל, (במדבר ִ�ִִֽ�ֹ�ֶֶַֽ�ִָָֽ�ְַָֻ�ְֶ�ִָֹ�ְַַ�
ּבּמׁשנה איתא לנדרים פ"ג)ּבנֹוגע לדרּגת(אבות מּגיע עי"ז הּמּתרים, ּדברים עצמֹו על ׁשאֹוסר דע"י היינּו, לפריׁשּות", סייג "נדרים : ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

רצּוי. ּדבר הּוא הּנדרים ׁשענין מׁשמע מּזה לָך". ּבּמּתר עצמָך "קּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּפריׁשּות,

נאמר ּבּירּוׁשלמי ה"א)ואּלּו פ"ט הּוא(נדרים נדרים, – הּמּתרים ּדברים עצמֹו על אֹוסר ׁשאדם ּדזה הּתֹורה", לָך ּׁשאסרה מה "ּדּייּך ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

הּנ"ל? הּמׁשנה מאמר עם מתאים זה איְך להבין וצריְך ׁשלילי. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָענין

יׁשר", האדם את עׂשה "האלקים אׁשר ּבריאתֹו ּכתכלית למהוי, ּכדבעי מתנהג האדם ּכאׁשר האדם: ּבדרּגת ּתלּוי ׁשהּדבר ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹוי"ל,

ואדרּבה: הּמּתרים, מּדברים להתנּזר צריְך לקדּׁשה.חּיבאינֹו ּולהעלֹותם הזה עֹולם עניני עם להתעּסק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

È�·Ïב ‡iË·L ÈLÈ¯ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ∆ƒ≈≈ƒ¿«»ƒ¿≈
:ÈÈ „Èwt Èc ‡Ób˙t ÔÈc ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

˜ÌÈג Ìi˜È B‡ ÈÈ Ì„˜ ¯„� ¯cÈ È¯‡ ¯·b¿«¬≈ƒ«¿«√»¿»¿««¿»
dÓb˙t Ïh·È ‡Ï dLÙ� ÏÚ ¯Ò‡ ¯ÒÓÏ¿≈«≈»««¿≈»¿««ƒ¿»≈
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הּמּטֹות. ראׁשי אל מׁשה וידּבר הקּדים(ב) לא ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ

מׁשה אל ה' וידּבר ּבכאן, לאמר ְְֵֵֶֶַַַָָֹהּכתּוב

אליהם ואמרּת הּמּטֹות ראׁשי אל ּדּבר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלאמר

ּבפרׁשת ׁשאמר ּכמֹו ה', צּוה אׁשר הּדבר ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָזה

ּפרׁשּיֹות, ּובּׁשאר ב) יז (ויקרא חּוץ ְְִִֵָָָׁשחּוטי

(פסוק ׁשאמר הּפרׁשה, ּבסֹוף זה הזּכיר ְְֲִִֶֶַַָָָָָאבל

מׁשה. את ה' צּוה אׁשר החּקים אּלה ֲִִֵֶֶֶֶַָֻיז)

ט (ויקרא נאמר הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי ְְְֱִִִֶַַַַַָָּובפרׁשת

ּתעׂשּו, ה' צּוה אׁשר הּדבר זה מׁשה וּיאמר ֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹו)

הּמן ּבפרׁשת וכן ּכלל, הּצּואה הזּכיר ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹולא

אׁשר הּדבר זה מׁשה וּיאמר לב), טז ֲֶֶֶֶַַָָֹ(שמות

וגו': מּמּנּו העמר מלא ה' ְִִֶֶָָֹֹצּוה

ÈL‡¯Âנׂשיאי הם יׂשראל, לבני הּמּטֹות ¿»≈ְְְִִִֵֵֵֵַַָ

על הּמּטֹות אֹותם ׁשהעמידּו ְֱִִֶֶַַַַָָהּדגלים

וחבריו, עּמינדב ּבן נחׁשֹון ׁשּמתּו אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּדגליהם

אּלה הּנחלה ּבפרׁשת הּנזּכרים ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָואפׁשר

הארץ את לכם ינחלּו אׁשר האנׁשים ְְֲֲֲִִֶֶֶֶָָָָָׁשמֹות

ידּבר ׁשם ּכי אחרים, ׁשהיּו אֹו יז), לד ְֲִִֵֵֶַָָ(להלן

יהיּו הארץ חּלּוק ּבעת ּכי העתיד, על ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָהּכתּוב

עליהם: ויעמדּו חּיים ְְְֲִִִֵֶַַַַָהּנזּכרים

.˙Bhn‰ ÈL‡¯ Ï‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂ ÌÚËÂּכי ¿«««¿«≈∆∆»≈««ִ

ׁשהאב יׂשראל ּבני לכל ללּמד צר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹאין

ואּולי נפׁש, עּנּוי נדרי להפר יכֹולין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָוהּבעל

ינהגּו ׁשּלא מהם החּקים אּלה להעלים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻצרי

ראׁשי יׂשראל לחכמי אבל ּבנדרים, ראׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹקּלּות

למדרׁש עֹוד וירמז הּמׁשּפט. לּמד ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹׁשבטיהם

יד הּמּטֹות לראׁשי ּכי עח.), (נדרים ְִֵֵַַַַָרּבֹותינּו

ממחה ׁשּיחיד העם, מּׁשאר יֹותר ּבנדרים ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻוׁשם

הּנדר: ִֶֶַַמּתיר

‰p‰Âאבל ּבּתֹורה נתּפרׁש לא הּנדרים הּתר ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

הּכתּוב ּתלאֹו מּסיני, למׁשה הלכה ְְֲִִֶַַָָָָהּוא

הּתר י.) (חגיגה ׁשאמרּו ּכמֹו הּׂשערה, ְְְֲֵֶֶַַָָּבחּוט

ּׁשּיסמכּו, מה על להם ואין ּבאויר ּפֹורחין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹנדרים

ג) (פסוק הּכתּוב לֹו ׁשרמז B¯·c,אּלא ÏÁÈ ‡Ï ֶֶַַָָָ…«≈¿»

אבל ּדברֹו, על יעבר לא אמר ׁשּלא ְְֲֲֶַַַַָָָֹֹֹּכלֹומר

חלּול, הּנדר יעׂשה ׁשּלא ּדברֹו יחּלל ׁשּלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹצּוה

ונחם ּפתח לֹו וימצאּו ּדין לבית ּבבֹואֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַּכי

אֹותֹו: מחּלל אינּנּו לֹו ימחלּו והם ְְְֲִֵֵֵֶַָָעליו

ÌÚh‰Âהּנדר הּתר ׁשעׂשה אמרּתי, ּכאׁשר ּבזה ¿«««ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

יאמרּו ׁשּלא הּתֹורה, ּבסתרי ְְְְְִֵֵֶַַָָָֹוהּׁשבּועה

ּובאה ּברמיזה. ויּכתבּו להם, לראּויים ְְְְִִִִֶֶָָָָָָָאּלא

גבֹוּה נדרי ׁשהזּכיר מּפני ּבכאן, הּזאת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּפרׁשה

ּולמנחתיכם לעלתיכם ונדבתיכם מּנדריכם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹֹֹלבד

אמר לט), כט (לעיל ּולׁשלמיכם ְְְְִֵֵֶֶַַָּולנסּכיכם

עֹוד יׁש הּנזּכרים הּנדרים אּלה מּלבד ְְְִִִִֵֵֶַַַָָעֹוד,

חּיב אדם ׁשל מּפיו הּיֹוצא ּוככל הדיֹוט ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹנדרי

ּובכּלן נפׁשֹו, על אסר אׁשר ּכל ולעׂשֹות ְְְְֲֲֵֶַַַַַָָָֻלקּים

לֹו: מֹוחלין אחרים אבל ּדברֹו יחל ְֲֲֲִִֵֵַָָֹלא

הדשך דעדומ ג

השנה ועד אחרית שנה", היינו, שההשגחה העליונה היא בה באופן גלוי יותר מבכל הארצות5. וגם בענינה 

הגשמי נרגש אור אלקותו ית' בגילוי יותר. ועד שלא יתכן שיהי' בה )לולא בחירת האדם( רע והיפך הקדושה, 

ברוחניות  א"י  של  ענינה  וזהו  ברע"6,  מראות  עיניים  "טהור  הוא  הקב"ה  והרי  בה",  אלקיך  הוי'  "עיני  כי 

הענינים – גילוי אלקות )וכיו"ב(.

וענין כיבוש הארץ בעבודת האדם הוא, שענין זה יהי' )לא רק בעניני תורה ומצוות, אלא( גם בכל הענינים 

הארציים והגשמיים, שיתגלה בהם אלקות, שזהו ע"י העבודה ד"כל מעשיך יהיו לשם שמים"7, "בכל דרכיך 

דעהו"8. ועד שכל מציאות הגשמיות תתהפך לקדושה, והיא לא תורגש )אצלו( כלל, ולא רק מפני ריבוי האור 

ונתון לאלקות, אלא( משום שהדבר הגשמי עצמו נהי' ענין של  דקדושה המאיר בו )בהיותו כל כולו מסור 

קדושה.

וזוהי טענתם של אומות העולם "גזלנים שכבשתם ארץ שבעה עמים", דבשלמא כשאדם לומד ומתפלל 

ואינו עוסק ביישובו של עולם, הרי זה מלכתחילה ענין של קדושה, אך כאשר עוסק ביישובו של עולם, אינו 

שייך שיעשה כל עניני העולם בשביל הקדושה, שהרי מלכתחילה הם שייכים ל"שבעה אומות", והקב"ה ברא 

אותם שיהיו "עולם" ולא תורה. וא"כ הרי בזמנים שהוא מתעסק בהם צריך הוא להתנהג באופן המתאים 

לציורם הגשמי, שהרי כך הקב"ה ברא את עניני העולם והוא רוצה בהם, וכן גם ציווה בתורה9 "ונשמרתם 

מאוד לנפשותיכם", ו"אין סומכין על הנס"10 וכו'?!

ג. אבל באמת זוהי טעות גדולה, כי נכון שהקב"ה ברא את העולם בתור "עולם", אבל תכלית הכוונה 

בזה היא בכדי להמשיך בהם קדושה, כמאמר חז"ל11 "נתאווה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים", וכל 

ענינם בעולם הוא שעל ידם יתמלא רצון ה', לעשות מהתחתונים דירה לו ית'. ולכן ענין זה הוא לא רק דרישה 

מכללות ישראל, אלא מכל אחד ואחד, שעליו מוטלת החובה לכבוש את ארץ העמים ולעשותה ארץ ישראל. 

ובלשון התנחומא הנ"ל "שהארץ שלו ובידו להושיב בה כו'" – לברוא העולם שיהי' גשמי כו', )ובידו( "לעקור 

אלו ולהושיב אחרים" – שבנ"י ע"י עבודתם יפקיעו את העולם מגשמיותו ויהפכוהו לאלקות כו'.

וזהו שהפסוק מדגיש "כח )מעשיו הגיד לעמו(", כי כדי להסיר את הטענה והתלונה של אומות העולם 

אינה מספיקה הידיעה שהקב"ה ברא את העולם – "מעשיו", כי כנ"ל הרי זהו יסוד טענתם שהקב"ה ברא 

את מציאות הענינים הגשמיים בתור שכזה, וזה שאפשר להפוך העולם לאלקות הוא מצד "כח )מעשיו(" – 

הפנימיות והכח של כל הענינים הגשמיים, שהם נבראו בשביל להשלים את הכוונה העליונה להיות לו ית' 

דירה בתחתונים.

וזהו גם הלשון "הגיד )לעמו(" – "הגיד" פירושו12 המשיך13, היינו שהקב"ה נתן לישראל עמו את הכח 

להפוך את הענינים הגשמיים לקדושה14.

5( ראה פרש"י עה"ת שם. תענית י, רע"א. ובחדא"ג מהרש"א שם )ד"ה א"י(. וראה לקו"ת מסעי פט, ב. דרושים לשמע"צ צב, ג. וראה תניא 
ספל"ג. אגה"ק סי"ד. סכ"ה. תו"א יג, א. סידור עם דא"ח קמט, סע"א. 

6( חבקוק א, יג. וראה מפרשים שם.
7( אבות פ"ב מי"ב. 

8( משלי ג, ו.
9( ואתחנן ו, טו. וראה שו"ע אדה"ז הל' שמירת גוף ונפש.

10( ראה פסחים סד, ב. זח"א קיא, ב. קיב, ב.
11( תנחומא נשא טז. וראה שם בחוקותי ג. ב"ר ספ"ג, ו. במדב"ר פי"ג, ו. תניא פל"ו. 

12( ראה או"ת להה"מ עב, ג. שם ח"ש י, ד. לקו"א סצ"ד.
13( ע"ד )שבת פז, א. חגיגה יד, א. יומא עה, א( "שמושכין לבו של אדם כאגדה". 

14( מלקו"ש ח"י ע' 1 )משיחת ש"פ בראשית ה'תשל"א(. וראה גם לקו"ש ח"ל ע' 249 ואילך. ולכללות הענין ראה חומש "אור מנחם" פ' 
בראשית ע' ז-יז. וש"נ.   
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i"yx£˙Bhn‰ ÈL‡¯∑הּדּברֹות ׁשאר ׁשאף ּומּנין יׂשראל. ּבני לכל ּכ ואחר ּתחּלה, ללּמדם לּנׂשיאים ּכבֹוד חלק »≈««ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
לֹומר ּתלמּוד לד)ּכן? ּכלּֿבני(שמות נּגׁשּו ואחריֿכן אליהם: מׁשה וידּבר ּבעדה וכלֿהּנׂשאים אהרן אליו "וּיׁשבּו : ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ּבׁשלׁשה מפר – ממחה יחיד אין ואם ממחה, ּביחיד נדרים ׁשהפרת לּמד, ּכאן? לאמרּה ראה ּומה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֻֻיׂשראל".
קכ)הדיֹוטֹות. ּבׁשחּוטי(ב"ב ונאמר הּדבר", "זה ּכאן נאמר ּבלבד? לּנׂשיאים אּלא זֹו ּפרׁשה מׁשה אמר ׁשּלא יכֹול אֹו ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

יז)חּוץ זֹו(ויקרא אף וגֹו'" אהרן אל "ּדּבר ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבני ּולכל ּולבניו לאהרן נאמרה ּלהּלן מה הּדבר", ְְְְְְְְֱֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ"זה
לכּלן ‰c·¯.נאמרה ‰Ê∑(ספרי)יא)נתנּבאמׁשה אמר(שמות ּב"ּכה נתנּבאּו והּנביאים הּלילה". ּכחצֹות ה' אמר ּב"ּכה ְְֱֶָָֻ∆«»»ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹֹֹ

הּדבר" "זה ּבלׁשֹון ׁשּנתנּבא מׁשה עליהם מּוסף עזה'", נדרים ׁשהחכם).(ספרי. לֹומר הּוא, מעּוט – הּדבר זה אחר: ּדבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּובעל "הּתרה", מּופר(ואב)ּבלׁשֹון ואין מּתר אין – חּלפּו ואם ּכאן, הּכתּוב ּכלׁשֹון "הפרה" רמב"ן.ּבלׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֻ

(â)øqà øñàì äòáL òáMä-Bà ýåýéì øãð øcé-ék Léà¦Á¦«¦¸Ÿ¤¹¤©«Ÿ̈À«¦¨³©§ª¨Æ¤§³Ÿ¦¨Æ
:äNòé åétî àöiä-ìëk Bøác ìçé àì BLôð-ìò©©§½¬Ÿ©¥−§¨®§¨©Ÿ¥¬¦¦−©«£¤«

i"yx£¯„�∑אני נבלֹות, ׁשּיאכל נׁשּבע אפּלּו יכֹול ּפלֹוני, ּדבר אעׂשה ׁשּלא אֹו אֹוכל ׁשּלא קֹונם, עלי הרי האֹומר: ∆∆ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
האסּור את להּתיר ולא הּמּתר, את לאסר – אּסר" "לאסר לֹומר ּתלמּוד יעׂשה"? מּפיו "ּככלֿהּיֹוצא עליו .קֹורא ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

B¯·c ÏÁÈ ‡Ï∑חּלין ּדבריו יעׂשה לא דברֹו", יחּלל "לא .ּכמֹו …«≈¿»ְְְְֲִֵֶַַָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1076 'nr c"g y"ewl t"r)

ililW F` iaEIg oipr ± mixcp§¨¦¦§¨¦¦§¦¦

וגו' על־נפׁשֹו אּסר לאסר ׁשבעה אֹו־הּׁשבע ליהוה נדר ּכי־יּדר ג)איׁש ל, (במדבר ִ�ִִֽ�ֹ�ֶֶַֽ�ִָָֽ�ְַָֻ�ְֶ�ִָֹ�ְַַ�
ּבּמׁשנה איתא לנדרים פ"ג)ּבנֹוגע לדרּגת(אבות מּגיע עי"ז הּמּתרים, ּדברים עצמֹו על ׁשאֹוסר דע"י היינּו, לפריׁשּות", סייג "נדרים : ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

רצּוי. ּדבר הּוא הּנדרים ׁשענין מׁשמע מּזה לָך". ּבּמּתר עצמָך "קּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּפריׁשּות,

נאמר ּבּירּוׁשלמי ה"א)ואּלּו פ"ט הּוא(נדרים נדרים, – הּמּתרים ּדברים עצמֹו על אֹוסר ׁשאדם ּדזה הּתֹורה", לָך ּׁשאסרה מה "ּדּייּך ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

הּנ"ל? הּמׁשנה מאמר עם מתאים זה איְך להבין וצריְך ׁשלילי. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָענין

יׁשר", האדם את עׂשה "האלקים אׁשר ּבריאתֹו ּכתכלית למהוי, ּכדבעי מתנהג האדם ּכאׁשר האדם: ּבדרּגת ּתלּוי ׁשהּדבר ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹוי"ל,

ואדרּבה: הּמּתרים, מּדברים להתנּזר צריְך לקדּׁשה.חּיבאינֹו ּולהעלֹותם הזה עֹולם עניני עם להתעּסק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

È�·Ïב ‡iË·L ÈLÈ¯ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ∆ƒ≈≈ƒ¿«»ƒ¿≈
:ÈÈ „Èwt Èc ‡Ób˙t ÔÈc ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

˜ÌÈג Ìi˜È B‡ ÈÈ Ì„˜ ¯„� ¯cÈ È¯‡ ¯·b¿«¬≈ƒ«¿«√»¿»¿««¿»
dÓb˙t Ïh·È ‡Ï dLÙ� ÏÚ ¯Ò‡ ¯ÒÓÏ¿≈«≈»««¿≈»¿««ƒ¿»≈

:„aÚÈ dÓetÓ ˜BtÈc ÏÎk¿»¿ƒƒ≈«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּמּטֹות. ראׁשי אל מׁשה וידּבר הקּדים(ב) לא ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ

מׁשה אל ה' וידּבר ּבכאן, לאמר ְְֵֵֶֶַַַָָֹהּכתּוב

אליהם ואמרּת הּמּטֹות ראׁשי אל ּדּבר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלאמר

ּבפרׁשת ׁשאמר ּכמֹו ה', צּוה אׁשר הּדבר ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָזה

ּפרׁשּיֹות, ּובּׁשאר ב) יז (ויקרא חּוץ ְְִִֵָָָׁשחּוטי

(פסוק ׁשאמר הּפרׁשה, ּבסֹוף זה הזּכיר ְְֲִִֶֶַַָָָָָאבל

מׁשה. את ה' צּוה אׁשר החּקים אּלה ֲִִֵֶֶֶֶַָֻיז)

ט (ויקרא נאמר הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי ְְְֱִִִֶַַַַַָָּובפרׁשת

ּתעׂשּו, ה' צּוה אׁשר הּדבר זה מׁשה וּיאמר ֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹו)

הּמן ּבפרׁשת וכן ּכלל, הּצּואה הזּכיר ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹולא

אׁשר הּדבר זה מׁשה וּיאמר לב), טז ֲֶֶֶֶַַָָֹ(שמות

וגו': מּמּנּו העמר מלא ה' ְִִֶֶָָֹֹצּוה

ÈL‡¯Âנׂשיאי הם יׂשראל, לבני הּמּטֹות ¿»≈ְְְִִִֵֵֵֵַַָ

על הּמּטֹות אֹותם ׁשהעמידּו ְֱִִֶֶַַַַָָהּדגלים

וחבריו, עּמינדב ּבן נחׁשֹון ׁשּמתּו אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּדגליהם

אּלה הּנחלה ּבפרׁשת הּנזּכרים ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָואפׁשר

הארץ את לכם ינחלּו אׁשר האנׁשים ְְֲֲֲִִֶֶֶֶָָָָָׁשמֹות

ידּבר ׁשם ּכי אחרים, ׁשהיּו אֹו יז), לד ְֲִִֵֵֶַָָ(להלן

יהיּו הארץ חּלּוק ּבעת ּכי העתיד, על ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָהּכתּוב

עליהם: ויעמדּו חּיים ְְְֲִִִֵֶַַַַָהּנזּכרים

.˙Bhn‰ ÈL‡¯ Ï‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂ ÌÚËÂּכי ¿«««¿«≈∆∆»≈««ִ

ׁשהאב יׂשראל ּבני לכל ללּמד צר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹאין

ואּולי נפׁש, עּנּוי נדרי להפר יכֹולין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָוהּבעל

ינהגּו ׁשּלא מהם החּקים אּלה להעלים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻצרי

ראׁשי יׂשראל לחכמי אבל ּבנדרים, ראׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹקּלּות

למדרׁש עֹוד וירמז הּמׁשּפט. לּמד ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹׁשבטיהם

יד הּמּטֹות לראׁשי ּכי עח.), (נדרים ְִֵֵַַַַָרּבֹותינּו

ממחה ׁשּיחיד העם, מּׁשאר יֹותר ּבנדרים ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻוׁשם

הּנדר: ִֶֶַַמּתיר

‰p‰Âאבל ּבּתֹורה נתּפרׁש לא הּנדרים הּתר ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

הּכתּוב ּתלאֹו מּסיני, למׁשה הלכה ְְֲִִֶַַָָָָהּוא

הּתר י.) (חגיגה ׁשאמרּו ּכמֹו הּׂשערה, ְְְֲֵֶֶַַָָּבחּוט

ּׁשּיסמכּו, מה על להם ואין ּבאויר ּפֹורחין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹנדרים

ג) (פסוק הּכתּוב לֹו ׁשרמז B¯·c,אּלא ÏÁÈ ‡Ï ֶֶַַָָָ…«≈¿»

אבל ּדברֹו, על יעבר לא אמר ׁשּלא ְְֲֲֶַַַַָָָֹֹֹּכלֹומר

חלּול, הּנדר יעׂשה ׁשּלא ּדברֹו יחּלל ׁשּלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹצּוה

ונחם ּפתח לֹו וימצאּו ּדין לבית ּבבֹואֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַּכי

אֹותֹו: מחּלל אינּנּו לֹו ימחלּו והם ְְְֲִֵֵֵֶַָָעליו

ÌÚh‰Âהּנדר הּתר ׁשעׂשה אמרּתי, ּכאׁשר ּבזה ¿«««ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

יאמרּו ׁשּלא הּתֹורה, ּבסתרי ְְְְְִֵֵֶַַָָָֹוהּׁשבּועה

ּובאה ּברמיזה. ויּכתבּו להם, לראּויים ְְְְִִִִֶֶָָָָָָָאּלא

גבֹוּה נדרי ׁשהזּכיר מּפני ּבכאן, הּזאת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּפרׁשה

ּולמנחתיכם לעלתיכם ונדבתיכם מּנדריכם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹֹֹלבד

אמר לט), כט (לעיל ּולׁשלמיכם ְְְְִֵֵֶֶַַָּולנסּכיכם

עֹוד יׁש הּנזּכרים הּנדרים אּלה מּלבד ְְְִִִִֵֵֶַַַָָעֹוד,

חּיב אדם ׁשל מּפיו הּיֹוצא ּוככל הדיֹוט ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹנדרי

ּובכּלן נפׁשֹו, על אסר אׁשר ּכל ולעׂשֹות ְְְְֲֲֵֶַַַַַָָָֻלקּים

לֹו: מֹוחלין אחרים אבל ּדברֹו יחל ְֲֲֲִִֵֵַָָֹלא



irqnÎzehnמו zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k oey`x meil inei xeriy

ּבחׁשּבֹונֹות עסּוק הּוא ּבריאתֹו, ּתכלית על יחׁשב אׁשר ּדתחת רּבים", חׁשּבֹונֹות ּבּקׁשּו "הּמה אּלא, ּכדבעי, אינֹו עבֹודתֹו ּכאׁשר ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאבל

הּתאוה אדרּבה, אּלא הּגׁשמּיּות את מעלה ׁשאינֹו רק לא אז הּנה ּגׁשמּיים, מּדברים הּוא ותענּוגֹו הּזה, עֹולם ּבעניני לׁשקע ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאיְך

יּכׁשל ׁשּלא ּופריׁשּות ּבנדרים עצמֹו לגּדר עליו ולכן הּגׁשמי) הּדבר את (וגם מּמדרגתֹו אֹותֹו יֹורידּו הּגׁשמי ּובּדבר ּבּמאכל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹוהּתענּוג

.ח"ו

ã ycew zegiyn zecewp ã(fvy 'nr c ycew zexb`)

לה' נדר יּדר ּכי ג)איׁש ּב'מפלא(ל, מתחילה נדרים נבּדקים,סמּוְךמצות נדריו א' ויֹום ׁשנה י"ב ׁשּבן ּבספרי וכדאיתא לאיׁש', ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ּכמאמר סייג, ּבגדר הּוא נדר ּדהּנה לבאר, ויׁש ׁשנה. י"ג מּבן רק מתחילים הּתֹורה צּוּויי ׁשאר יג)ואּלּו ג, לפרי(אבֹות סייג ׁשּות,נדרים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

הּמצוֹות ּבקּיּום ּכי ההכרח, מן הּוא זה ודבר למׁשמרּתי'. 'מׁשמרת ּבבחינת אּסּור, ּבדבר יּכׁשל ׁשּלא ּכדי הּמּתר ּבדבר נֹודר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻׁשאדם

ר"ל. הּתֹורה' ּברׁשּות 'נבל ׁשּיהיה אפׁשר הרי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָלבד

נדרים מצוות מתחילה לּתֹורה,לכן ּו'מׁשמרת' ּגדר עצמֹו על לקחת האדם על ּובראׁשֹונה ׁשּבראׁש לנּו לרמז ּכדי ׁשנה, י"ב ּבגיל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשנה. י"ג ּבן ּכׁשּיהיה הּמצוֹות, ׁשאר ּבקּיּום לחייבֹו יׁש זֹו הכנה אחרי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָורק

ã ycew zegiyn zecewp ã(191 'nr bl zegiy ihewl)

לה' נדר יּדר ּכי ג)איׁש אחד(ל, ּבמקֹום חז"ל. בדברי סתירה מצינּו נדרים יג)ּבענין ג, ּנדרים(אבֹות ואמרּו הּנֹודר ּבׁשבח ּדּברּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

אחר ּובמקֹום לפריׁשּות, א)סייג ט, נדרים עליָך(ירּוׁשלמי אֹוסר ׁשאּתה אּלא ּתֹורה, ּׁשאסרה מה ּדייּך לא - הּנֹודר ׁשל ּבגנּותֹו ּדּברּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הּמּתר, מּדבר ּגם לפרׁש צריְך מֹותרֹות, אחרי ונמׁשְך ה' ּבעבֹודת נמּוכה ּבדרּגה ּׁשּנמצא ׁשּמי ּבזה, הּבאּור וידּוע אחרים? ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻּדברים

אדרּבה, – ירידה לֹו יגרם הּמּתר ׁשהּדבר חׁשׁש ואין ה', ּבעבֹודת נעלית לדרּגה ׁשהּגיע מי אְך לפריׁשּות. סייג נדרים אמרּו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻועליו

כו'. ּדייּך לא אמרּו ועליו ּולזּככם, לבררם ּכדי העֹולם עניני עם לעסק ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹעליו

ã ycew zegiyn zecewp ã(263 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

חּלין ּדבריו יעׂשה ג)לא עֹוׂשה(ל, הּוא הרי כן יעׂשה לא אם ׁשהרי ּבדּבּורֹו, לעמד צריְך ׁשאדם לכְך טעם נתינת ּכאן יׁש זה לפי ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

וּירא ּבפרׁשת רש"י ׁשּפרׁש ּוכמֹו חּלין. כה)ּדבריו רׁשע.(יח, עם צּדיק להמית ׁשּלא טעם נתינת ׁשהּוא לָך, הּוא חּלין לָך, חלילה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

סּבתֹו. ולא עצמֹו החּיּוב אּלא ּכאן אין ּפתּגמיּה, יבּטל לא הּתרּגּום, לפי ּכן ּׁשאין רמב"ןמה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

קֹונם עלי הרי האֹומר נדר. יּדר ּכי איׁש ֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ(ג)

ּפלֹוני. ּדבר אעׂשה ׁשּלא אֹו אֹוכל ְֱִֶֶֶֶַָָֹֹׁשּלא

עליו אני קֹורא נבלה ׁשּיאכל אפּלּו ÏÎkיכֹול ְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹ¿…

,‰NÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆBi‰לֹומר ‡q¯,ּתלמּוד ¯Ò‡Ï «≈ƒƒ«¬∆ְַַ∆¿…ƒ»

לׁשֹון האסּור, את להּתיר ולא הּמּתר את ְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹֻלאסר

ִַרׁש"י:

ÔBLÏÂׁשנּו אּלא כן, אינֹו קנג) (מטות ספרי ¿»ְִִֵֵֶָָ

נׁשּבע אפּלּו יכֹול אּסר, לאסר ְְֲִִִֶַַָָֹעל

קֹורא ּורמׂשים ׁשקצים ּוטרפֹות נבלֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶָָֹלאכל

עליו NÚÈ‰,אני ÂÈtÓ ‡ˆBi‰ ÏÎkּתלמּוד ֲִָָ¿»«≈ƒƒ«¬∆ְַ

�BLÙ,לֹומר ÏÚ ¯q‡ ¯Ò‡Ïהּמּתר את לאסר ַ∆¿…ƒ»««¿ֱֶֶַָֹֻ

לה הּזהולא הּדבר הזּכירּו האסּור. את ּתיר ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

לנדרים: החליפֹו והרב ְְְֱִִִִֶַָָּבׁשבּועֹות,

ÈÙÏeנדרים) אמרּו ׁשהרי נזהר, ׁשּלא דעּתי ¿ƒְְְֲִִֵֶֶַָָֹ

עליּה, חפצא אסר ּדהוה ּבנדרים ְְֲֲִִֵֶַַָָָָב:)

מּמׁש, ּבֹו ׁשאין ּדבר על חלין אינן ְִִֵֵֶַַָָָָָָּולפיכ

אל ׁשּלא אֹו עּמ אדּבר ׁשּלא עלי נדר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּכגֹון

ׁשהּדבר וכיון ּבהם. וכּיֹוצא איׁשן ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹו

אם הרׁשּות ּבדבר ׁשאפּלּו הּדברים נראין ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָּכן,

ּכּכר ׁשאֹוכל אֹו הּיֹום ׁשאֹוכל עלי נדר ִֶֶֶֶַַַַַָָָאמר

ּכלל החפץ על חל הּנדר ׁשאין נדר, אינֹו ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָזה

ּבגמרא נדרים הזּכרּו ולא ׁשּיעׂשהּו, עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֻאּלא

ּבנדרי ׁשּמצינּו ּפי על ואף ּכלל. ועׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּבקּום

ׁשלמים, עלי הרי עֹולה עלי הרי ְֲֲִֵֵַַַָָָָָּגבֹוּה

ּכמסירתֹו נכסיו ּבֹו נתחּיבּו לגבֹוּה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָׁשאמירתֹו

הקּדׁש, ּבנדרי נֹוהג חֹומר ׁשהּוא אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶלהדיֹוט.

ונתּפס להדיֹוט נאסר חפץ ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמּפני

ראׁשֹונה מּׁשעה ּולפיכ לכׁשּיפריׁש, ְְְְִִִִִֶַַָָָָָלגבֹוּה

ּבּטּוי ּבנדרי אבל נכסיו. על הּנדר חּיּוב ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָחל

ּבּתחּלה לא ּכלל חפץ ׁשם ׁשאין לפי לנּו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאין

ּבּסֹוף: ְַֹולא

ÔÎÂ"האסּור את להּתיר ולא הּמּתר את "לאסר ¿≈ְְֱִֶֶֶַַָָָֹֹֻ

חלין ׁשהן לפי ּבנדרים, להזּכירֹו ראּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָאין

ּבנדר והאֹומר הרׁשּות, ּכּדבר מצוה ּדבר ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָעל

אסּור ּתפּלין, מניח ׁשאיני סּכה עֹוׂשה ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻׁשאיני

עׂשה, מצות על ׁשעֹובר ּפי על ואף טז.), ְְֲִִֵֵֶַַַַ(שם

אסּור הּמּטה מּתׁשמיׁש אׁשּתֹו את הּמּדיר ְְְִִִִִֵֶַַַַָָוכן

תעׂשה. לא מצות ׁשּמבּטל ּפי על אף יד:) ְְֲִִֵֶֶַַַַַֹ(שם

ׁשּנדר ּכגֹון תעׂשה, לא ּבקּיּום חלים הן ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹוכן

ע"ש) יז. (שם ּׁשּׁשנינּו מּמה נבלה, לאכל ְֱִִֵֶֶֶַָָֹֹׁשּלא

חל ׁשהּנדר נמצא וכו'. נדר ּבתֹו נדר ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָיׁש

יעׂשה ׁשּלא לעצמֹו ּולהּתיר האסּור, את ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹלאסר

ׁשאינם אּלא עליו, לעבר אסּור ּׁשהּוא ֲֵֶֶֶַַָָָָָֹמה

תעׂשה: לא על ּבידים לעבר ְֲֲִִֶַַַַָָֹֹחלין

Ï·‡את לאסר אּלא ּכלל אינן הּׁשבּועֹות ¬»ְְֱֵֶֶֶַָָָֹ

ּכלל, מצוה ּבדבר נֹוהגֹות אינן ְְְֲִִֵַַָָָָֻהּמּתר,

ולא ּבקּיּומֹו, ולא תעׂשה לא מצות ּבבּטּול ְְְְְֲִִִֶַַֹֹֹֹלא

אעׂשה ׁשּלא ׁשבּועה ּכגֹון עׂשה, מצות ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָֹּבבּטּול

מצות ּבקּיּום ואפּלּו ּתפּלין. אּניח וׁשּלא ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֹֻסּכה

את לקּים נׁשּבע ׁשאּלּו חלֹות, אינן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָעׂשה

מּׁשּום ּבּה מתחּיב אינֹו קּים ולא ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹהּמצוה

ּדׁשרי אּלא קרּבן, ולא מלקֹות ולא ְְְְְְֵֶַָָָָָֹֹׁשבּועה

(תהלים ּדכתיב ח.) (שם נפׁשיּה לזרּוזי ְְְִִֵֵֵֵַליּה

מׁשּפטי לׁשמר ואקּימה נׁשּבעּתי קו) ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹקיט

נדרׁש הּוא ּבלבד ּבׁשבּועֹות כן ּומּפני .ְְְְְִִִִִֵֵֶַַצדק

.BLÙ� ÏÚ ¯q‡ ¯Ò‡Ï,הן ּגדֹולֹות והלכֹות ∆¡…ƒ»««¿ְֲֵַָ

ּבמקֹומֹותם: ימצאם ְְִִִֵַָָָהּבקי

.'‰Ï ¯„� ¯cÈ ÌÚËÂנׁשּבע אׁשר ּכמֹו אינּנּו ¿««ƒ…∆∆«ְְֲִֵֶֶַ

ּכמֹו הּוא ּכי ב), קלב (תהלים ְִַלה'

אליו ׁשּנׁשּבע ט), כד (בראשית לֹו ְִִֵֶַַַָָוּיּׁשבע

ּתּׁשבע ּובׁשמֹו יאמר ּבׁשבּועה אבל ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹלצרכֹו,

כד (בראשית ּבה' ואׁשּביע יג), ו ְְֲִַַ(דברים

יׂשראל אלהי ּבה' ל נׁשּבעּתי ּכאׁשר ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָֹג),

ל), א (מ"א אחרי ימל בנ ׁשלמה ּכי ְְְֲִִֵֵַַֹֹֹֹלאמר

כג), כא (בראשית הּנה באלהים ּלי ְִִִֵֵָָָֹהּׁשבעה

אּלא ּבה'" "יּדר יאמר לא ּבנדר "Ï‰'".אבל ְֲִֶֶֶַַָָֹֹֹ«

(מטות ּבספרי הּדבר טעם החכמים רמזּו ְְְְֲִִִַַַַָָָָָּוכבר

לׁשבּועֹות, נדרים ּבין הפרׁש מה אמרּו ְְְְִִֵֵֶַָָיד),

ּכנׁשּבע ּבׁשבּועֹות ,הּמל ּבחּיי ּכנֹודר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּבנדרים

לּדבר ראיה ׁשאין ּפי על אף עצמֹו, ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּמל

אעזבּך אם נפׁש וחי ה' חי לּדבר, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָזכר

ל): ד ב (מלכים

,„Bq‰Âּבנתה ּכי ׁשבעה, מּלׁשֹון הּׁשבּועה ּכי ¿«ְְְִִִִַָָָָָ

והּנדר ׁשבעה, עּמּודיה חצבה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָּביתּה

מאז, מפעליו קדם ּדרּכֹו ראׁשית ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבתבּונה,

ּולפיכ עֹולים ּתֹורה ּגּבי על ׁשהּנדרים ְְְִִִִֵֶַַַָָָָנמצא

ּכל והּנה הרׁשּות, ּכדבר מצוה ּדבר על ְְְְְִִִֵַַָָָָָָחלים

ּבֹו: הּנׁשּבע וכל לה' ְְִֶֶַַַָנדר

irqnÎzehn zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k oey`x meil inei xeriy

(ã)äéáà úéáa øqà äøñàå ýåýéì øãð øcú-ék äMàå§¦¾̈¦«¦¬Ÿ¤−¤©«Ÿ̈®§¨«§¨¬¦¨²§¥¬¨¦−¨
:äéøòða¦§ª¤«¨

i"yx£‰È·‡ ˙È·a∑(ספרי)ּבביתֹו אינּה ואפּלּו אביה נדרּה∑È¯Ú�a‰.ּברׁשּות אין ׁשהּקטּנה ּבֹוגרת, ולא קטּנה ולא ¿≈»ƒ»ְְֲִִִֵֵַָָָƒ¿À∆»ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
קטּנה? היא זֹו ואי נדריה. להפר אביה ׁשל ּברׁשּותֹו אינּה והּבֹוגרת ב)נדר, מ"ה ׁשנה(נדה י"א ּבת רּבֹותינּו: אמרּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

אינּה אחד ויֹום ׁשנה י"ב ּבת נדר. נדרּה – הקּדיׁשה ּולׁשםֿמי נדרה לׁשםֿמי ידעה אם נבּדקין: נדריה אחד ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָויֹום
להּבדק רמב"ן.צריכה ְְִִֵָָ

(ä)dLôð-ìò äøñà øLà døñàå døãð-úà äéáà òîLå§¨©̧¨¦¹¨¤¦§À̈¤«¡¨¨Æ£¤´¨«§¨´©©§½̈
äøñà-øLà øqà-ìëå äéøãð-ìk eî÷å äéáà dì Léøçäå§¤«¡¦¬−̈¨¦®¨§¨̧Æ¨§¨¤½¨§¨¦¨²£¤¨«§¨¬

:íe÷é dLôð-ìò©©§¨−¨«

(å)äéøñàå äéøãð-ìk BòîL íBéa dúà äéáà àéðä-íàå§¦¥¦̧¨¦´¨Ÿ¨»§´¨§¼¨§¨¤À¨¤«¡¨¤²¨
àéðä-ék dì-çìñé ýåýéå íe÷é àì dLôð-ìò äøñà-øLà£¤¨«§¨¬©©§−̈´Ÿ¨®©«Ÿ̈Æ¦§©½̈¦«¥¦¬

:dúà äéáà̈¦−¨Ÿ¨«
i"yx£d˙‡ ‰È·‡ ‡È�‰ŒÌ‡Â∑ּכׁשהּוא היא, מה יֹודע איני זֹו "הנאה" לּה. ׁשהפר ּכלֹומר הּנדר, מן אֹותּה מנע אם ¿ƒ≈ƒ»ƒ»…»ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

והסרה; מניעה לׁשֹון ּופׁשּוטֹו: הפרה. זֹו "הנאה" אֹומר: הוי והפר", אֹותּה יניא איׁשּה ׁשמע ּביֹום "ואם ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָָֹאֹומר:
לב)וכן וכן(לקמן תניאּון", "ולּמה קמא): וכן(תהילים ראׁשי", אלֿיני ראׁש "ׁשמן יד): את(לעיל – אתּֿתנּואתי" "וידעּתם : ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

מעלי סרּתם dÏŒÁÏÒÈ.אׁשר '‰Â∑לא והיא לּה, והפר ּבעלּה וׁשמע ּבנזיר ׁשּנדרה ּבאּׁשה מדּבר? הּכתּוב ּבּמה ְֲֵֶֶַַָ«ƒ¿«»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ּומ יין וׁשֹותה נדרּה על ועֹוברת ואםידעה מּופר. ׁשהּוא ּפי על ואף סליחה, ׁשּצריכה היא זֹו לּמתים, ּטּמאה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

מּופרים לׁשאינן וחמר קל סליחה, צריכים .(ספרי)הּמּופרים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

(æ)äéúôN àèáî Bà äéìò äéøãðe Léàì äéäú Béä-íàå§¦¨³¦«§¤Æ§¦½§¨¤−¨¨¤®¨µ¦§¨´§¨¤½¨
:dLôð-ìò äøñà øLà£¤¬¨«§¨−©©§¨«

i"yx£LÈ‡Ï ‰È‰˙ BÈ‰ŒÌ‡Â∑(סז נדרה",(נדרים איׁשּה ּבית "ואם אֹומר: ּכׁשהּוא נׂשּואה? אּלא אינֹו אֹו ארּוסה; זֹו ¿ƒ»ƒ¿∆¿ƒְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ
הא הפר נדריה. מפירין ּובעלּה ׁשאביה ּבּה, לחלק ּובא ּבארּוסה; וכאן אמּורה, נׂשּואה אֹוהרי הּבעל, הפר ולא ב ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

מהם אחד קּים אם לֹומר צרי ואין מּופר, אינֹו זה הרי האב, הפר ולא הּבעל ÈÏÚ‰.הפר ‰È¯„�e∑ּבבית ׁשּנדרה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿»∆»»∆»ְְֵֶָָ
הּוקמּו ולא הּופרּו ולא אביה ּבהן ׁשמע ולא רמב"ן.אביה, ְְְְְִִֶַָָָָָָֹֹֹ

(ç)äéøãð eî÷å dì Léøçäå BòîL íBéa dLéà òîLå§¨©¬¦¨²§¬¨§−§¤«¡¦´¨®§¨´§¨¤À¨
:eî÷é dLôð-ìò äøñà-øLà äøñàå¤«¡¨¤²¨£¤¨«§¨¬©©§¨−¨ª«

i"yx£'B‚Â dLÈ‡ ÚÓLÂ∑קּים ׁשהּוא הּבעל, קּים ׁשאם ,ל .הרי ¿»«ƒ»¿ְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

‡Ò¯ד ¯Ò˙Â ÈÈ Ì„˜ ¯„� ¯c˙ È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈ƒ«¿«√»¿»¿≈«≈«
:‡‰˙eÈ·¯a ‡‰e·‡ ˙È·a¿≈»»¿«¿»»

‡Ò¯˙ה Èc d¯Ò‡Â d¯„� ˙È ‡‰e·‡ ÚÓLÈÂ¿ƒ¿«»»»ƒ¿«¿≈»«ƒ¬»«
Ïk ÔeÓe˜ÈÂ ‡‰e·‡ dÏ ˜BzLÈÂ dLÙ� ÏÚ««¿«¿ƒ¿«»»ƒ»
dLÙ� ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc È¯Ò‡ ÏÎÂ ‡‰¯„�ƒ¿»»¿»≈»≈ƒ¬»«««¿«

:ÔeÓe˜È¿

Ïkו ÚÓL„ ‡ÓBÈa d˙È ‡‰e·‡ ÈcÚ‡ Ì‡Â¿ƒ«¿ƒ»»»«¿»ƒ¿«»
‡Ï dLÙ� ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ‡‰¯Ò‡Â ‡‰¯„�ƒ¿»»∆¡»»»ƒ¬»«««¿«»
ÈcÚ‡ È¯‡ dÏ ˜·zLÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÔeÓe˜È¿ƒ√»¿»ƒ¿¿∆«¬≈«¿ƒ

:d˙È ‡‰e·‡»»»«

‡Bז dÏÚ ‡‰¯„�Â ¯·‚Ï ÈÂ‰˙ ‰Â‰Ó Ì‡Â¿ƒ≈¡»∆¡≈ƒ¿«¿ƒ¿»»¬«
:dLÙ� ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ‡‰˙ÂÙÒ Le¯t≈ƒ¿»»»ƒ¬»«««¿«

dÏח ˜BzLÈÂ ÚÓL„ ‡ÓBÈa dÏÚa ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ‡‰¯Ò‡Â ‡‰¯„� ÔeÓe˜ÈÂƒƒ¿»»∆¡»»»ƒ¬»««

:ÔeÓe˜È dLÙ�«¿«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אביה. וׁשמע לה', נדר תּדר ּכי ואּׁשה ְְִִִִֶֶַַָָָָֹ(דֿו)

ּתחּלה, האּסּור להזּכיר הּכתּוב ְְְִִִַַָָָָָרצה

ׁשּלא הּנזּכר ּבּלאו הּנערה ּגם ּכי ְְֲִִִֶַַַַַַַָָֹלהּגיד

קם אביה לּה קּים אם ּכן ועל ּדברֹו, ְְִִִֵֵֵַַָָָָָיחל

ואמר יקּום. לא אֹותּה הניא אם אבל ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹהּנדר,

,d˙B‡ ‰È·‡ ‡È�‰ Èk dÏ ÁÏÒÈ '‰Âלהּגיד «ƒ¿«»ƒ≈ƒ»ƒ»»ְִַ

נאמר dÏ"ׁשּלא ÁÏÒÈ"ּתעׂשה ּכאׁשר רק ֱֶֶַֹƒ¿«»ֲֲֶֶַַַ

עברה אם מּתחּלה לא האב, הּנאת ְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹאחרי

ׁשאמרּו ּכמֹו אֹותּה, הניא כן ואחרי הּנדר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָעל

נדר עֹוקר ואינֹו ּגּייז ּדמיגז כב.) ְְֵֵֵֵֶֶַַ(נזיר

ִֵָמעּקרֹו:

על עליה. ּונדריה לאיׁש תהיה היֹו ואם ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָ(זֿט)

אם יאמר, עא.) (נדרים רּבֹותינּו ִֵַַַַֹּדעת

אסרה אׁשר הּזאת ּבאּׁשה לאיׁש, ּתהיה ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹהיֹו

ׁשּלא עליה, ּונדריה ּבנעּוריה, אביה ּבבית ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹאּסר

וׁשמע הּוקמּו, ולא הּופרּו ולא אביה ּבהן ְְְְְִֶַַָָָָָֹֹׁשמע

הּוא ּגם ּכי נדרּה, את והפר ּבהן, איׁשּה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּגם

הּנדרים: ּבהפרת האב עם ְְֲִִִֵַַַַָָָָיׁשּתּתף

,LÈ‡Ï ‰È‰˙ BÈ‰ ÌÚËÂּבבית אליו ׁשּתהיה ¿««»ƒ¿∆¿ƒְְִֵֵֶֶָ

הארּוסה והיא ּביתֹו, אל באה ולא ְְֲִִֵֶָָָָָָֹאביה

(דברים רעהּו אׁשת הּכתּוב יקראּנה היא ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּגם

הּב ׁשּיפר לפרׁש רּבֹותינּו באּו ולא כד). עלכב ְְֵֵֵֶַַַַָָָֹ

מּבית ׁשהביאה הּנדרים הּנׂשּואה לאׁשּתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלבּדֹו

ּכן ׁשאם הּכתּוב, מן ּכּנגלה ּביתֹו, אל ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָאביה

ּבית ואם יא) (בפסוק ויאמר ׁשּיחזר ּצר ְְְִֵֶֶַַַֹֹֹמה

ּבּנדרים מפר הּוא ּבּקֹודמין נדרה, ְְִִִֵֵַַָָָָָאיׁשּה

ּתכריע: והּקּבלה ׁשּכן, ּכל לא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבביתֹו
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ּבחׁשּבֹונֹות עסּוק הּוא ּבריאתֹו, ּתכלית על יחׁשב אׁשר ּדתחת רּבים", חׁשּבֹונֹות ּבּקׁשּו "הּמה אּלא, ּכדבעי, אינֹו עבֹודתֹו ּכאׁשר ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאבל

הּתאוה אדרּבה, אּלא הּגׁשמּיּות את מעלה ׁשאינֹו רק לא אז הּנה ּגׁשמּיים, מּדברים הּוא ותענּוגֹו הּזה, עֹולם ּבעניני לׁשקע ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאיְך

יּכׁשל ׁשּלא ּופריׁשּות ּבנדרים עצמֹו לגּדר עליו ולכן הּגׁשמי) הּדבר את (וגם מּמדרגתֹו אֹותֹו יֹורידּו הּגׁשמי ּובּדבר ּבּמאכל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹוהּתענּוג

.ח"ו

ã ycew zegiyn zecewp ã(fvy 'nr c ycew zexb`)

לה' נדר יּדר ּכי ג)איׁש ּב'מפלא(ל, מתחילה נדרים נבּדקים,סמּוְךמצות נדריו א' ויֹום ׁשנה י"ב ׁשּבן ּבספרי וכדאיתא לאיׁש', ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ּכמאמר סייג, ּבגדר הּוא נדר ּדהּנה לבאר, ויׁש ׁשנה. י"ג מּבן רק מתחילים הּתֹורה צּוּויי ׁשאר יג)ואּלּו ג, לפרי(אבֹות סייג ׁשּות,נדרים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

הּמצוֹות ּבקּיּום ּכי ההכרח, מן הּוא זה ודבר למׁשמרּתי'. 'מׁשמרת ּבבחינת אּסּור, ּבדבר יּכׁשל ׁשּלא ּכדי הּמּתר ּבדבר נֹודר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻׁשאדם

ר"ל. הּתֹורה' ּברׁשּות 'נבל ׁשּיהיה אפׁשר הרי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָלבד

נדרים מצוות מתחילה לּתֹורה,לכן ּו'מׁשמרת' ּגדר עצמֹו על לקחת האדם על ּובראׁשֹונה ׁשּבראׁש לנּו לרמז ּכדי ׁשנה, י"ב ּבגיל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשנה. י"ג ּבן ּכׁשּיהיה הּמצוֹות, ׁשאר ּבקּיּום לחייבֹו יׁש זֹו הכנה אחרי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָורק

ã ycew zegiyn zecewp ã(191 'nr bl zegiy ihewl)

לה' נדר יּדר ּכי ג)איׁש אחד(ל, ּבמקֹום חז"ל. בדברי סתירה מצינּו נדרים יג)ּבענין ג, ּנדרים(אבֹות ואמרּו הּנֹודר ּבׁשבח ּדּברּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

אחר ּובמקֹום לפריׁשּות, א)סייג ט, נדרים עליָך(ירּוׁשלמי אֹוסר ׁשאּתה אּלא ּתֹורה, ּׁשאסרה מה ּדייּך לא - הּנֹודר ׁשל ּבגנּותֹו ּדּברּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הּמּתר, מּדבר ּגם לפרׁש צריְך מֹותרֹות, אחרי ונמׁשְך ה' ּבעבֹודת נמּוכה ּבדרּגה ּׁשּנמצא ׁשּמי ּבזה, הּבאּור וידּוע אחרים? ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻּדברים

אדרּבה, – ירידה לֹו יגרם הּמּתר ׁשהּדבר חׁשׁש ואין ה', ּבעבֹודת נעלית לדרּגה ׁשהּגיע מי אְך לפריׁשּות. סייג נדרים אמרּו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻועליו

כו'. ּדייּך לא אמרּו ועליו ּולזּככם, לבררם ּכדי העֹולם עניני עם לעסק ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹעליו

ã ycew zegiyn zecewp ã(263 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

חּלין ּדבריו יעׂשה ג)לא עֹוׂשה(ל, הּוא הרי כן יעׂשה לא אם ׁשהרי ּבדּבּורֹו, לעמד צריְך ׁשאדם לכְך טעם נתינת ּכאן יׁש זה לפי ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

וּירא ּבפרׁשת רש"י ׁשּפרׁש ּוכמֹו חּלין. כה)ּדבריו רׁשע.(יח, עם צּדיק להמית ׁשּלא טעם נתינת ׁשהּוא לָך, הּוא חּלין לָך, חלילה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

סּבתֹו. ולא עצמֹו החּיּוב אּלא ּכאן אין ּפתּגמיּה, יבּטל לא הּתרּגּום, לפי ּכן ּׁשאין רמב"ןמה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

קֹונם עלי הרי האֹומר נדר. יּדר ּכי איׁש ֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ(ג)

ּפלֹוני. ּדבר אעׂשה ׁשּלא אֹו אֹוכל ְֱִֶֶֶֶַָָֹֹׁשּלא

עליו אני קֹורא נבלה ׁשּיאכל אפּלּו ÏÎkיכֹול ְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹ¿…

,‰NÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆBi‰לֹומר ‡q¯,ּתלמּוד ¯Ò‡Ï «≈ƒƒ«¬∆ְַַ∆¿…ƒ»

לׁשֹון האסּור, את להּתיר ולא הּמּתר את ְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹֻלאסר

ִַרׁש"י:

ÔBLÏÂׁשנּו אּלא כן, אינֹו קנג) (מטות ספרי ¿»ְִִֵֵֶָָ

נׁשּבע אפּלּו יכֹול אּסר, לאסר ְְֲִִִֶַַָָֹעל

קֹורא ּורמׂשים ׁשקצים ּוטרפֹות נבלֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶָָֹלאכל

עליו NÚÈ‰,אני ÂÈtÓ ‡ˆBi‰ ÏÎkּתלמּוד ֲִָָ¿»«≈ƒƒ«¬∆ְַ

�BLÙ,לֹומר ÏÚ ¯q‡ ¯Ò‡Ïהּמּתר את לאסר ַ∆¿…ƒ»««¿ֱֶֶַָֹֻ

לה הּזהולא הּדבר הזּכירּו האסּור. את ּתיר ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

לנדרים: החליפֹו והרב ְְְֱִִִִֶַָָּבׁשבּועֹות,

ÈÙÏeנדרים) אמרּו ׁשהרי נזהר, ׁשּלא דעּתי ¿ƒְְְֲִִֵֶֶַָָֹ

עליּה, חפצא אסר ּדהוה ּבנדרים ְְֲֲִִֵֶַַָָָָב:)

מּמׁש, ּבֹו ׁשאין ּדבר על חלין אינן ְִִֵֵֶַַָָָָָָּולפיכ

אל ׁשּלא אֹו עּמ אדּבר ׁשּלא עלי נדר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּכגֹון

ׁשהּדבר וכיון ּבהם. וכּיֹוצא איׁשן ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹו

אם הרׁשּות ּבדבר ׁשאפּלּו הּדברים נראין ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָּכן,

ּכּכר ׁשאֹוכל אֹו הּיֹום ׁשאֹוכל עלי נדר ִֶֶֶֶַַַַַָָָאמר

ּכלל החפץ על חל הּנדר ׁשאין נדר, אינֹו ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָזה

ּבגמרא נדרים הזּכרּו ולא ׁשּיעׂשהּו, עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֻאּלא

ּבנדרי ׁשּמצינּו ּפי על ואף ּכלל. ועׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּבקּום

ׁשלמים, עלי הרי עֹולה עלי הרי ְֲֲִֵֵַַַָָָָָּגבֹוּה

ּכמסירתֹו נכסיו ּבֹו נתחּיבּו לגבֹוּה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָׁשאמירתֹו

הקּדׁש, ּבנדרי נֹוהג חֹומר ׁשהּוא אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶלהדיֹוט.

ונתּפס להדיֹוט נאסר חפץ ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמּפני

ראׁשֹונה מּׁשעה ּולפיכ לכׁשּיפריׁש, ְְְְִִִִִֶַַָָָָָלגבֹוּה

ּבּטּוי ּבנדרי אבל נכסיו. על הּנדר חּיּוב ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָחל

ּבּתחּלה לא ּכלל חפץ ׁשם ׁשאין לפי לנּו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאין

ּבּסֹוף: ְַֹולא

ÔÎÂ"האסּור את להּתיר ולא הּמּתר את "לאסר ¿≈ְְֱִֶֶֶַַָָָֹֹֻ

חלין ׁשהן לפי ּבנדרים, להזּכירֹו ראּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָאין

ּבנדר והאֹומר הרׁשּות, ּכּדבר מצוה ּדבר ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָעל

אסּור ּתפּלין, מניח ׁשאיני סּכה עֹוׂשה ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻׁשאיני

עׂשה, מצות על ׁשעֹובר ּפי על ואף טז.), ְְֲִִֵֵֶַַַַ(שם

אסּור הּמּטה מּתׁשמיׁש אׁשּתֹו את הּמּדיר ְְְִִִִִֵֶַַַַָָוכן

תעׂשה. לא מצות ׁשּמבּטל ּפי על אף יד:) ְְֲִִֵֶֶַַַַַֹ(שם

ׁשּנדר ּכגֹון תעׂשה, לא ּבקּיּום חלים הן ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹוכן

ע"ש) יז. (שם ּׁשּׁשנינּו מּמה נבלה, לאכל ְֱִִֵֶֶֶַָָֹֹׁשּלא

חל ׁשהּנדר נמצא וכו'. נדר ּבתֹו נדר ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָיׁש

יעׂשה ׁשּלא לעצמֹו ּולהּתיר האסּור, את ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹלאסר

ׁשאינם אּלא עליו, לעבר אסּור ּׁשהּוא ֲֵֶֶֶַַָָָָָֹמה

תעׂשה: לא על ּבידים לעבר ְֲֲִִֶַַַַָָֹֹחלין

Ï·‡את לאסר אּלא ּכלל אינן הּׁשבּועֹות ¬»ְְֱֵֶֶֶַָָָֹ

ּכלל, מצוה ּבדבר נֹוהגֹות אינן ְְְֲִִֵַַָָָָֻהּמּתר,

ולא ּבקּיּומֹו, ולא תעׂשה לא מצות ּבבּטּול ְְְְְֲִִִֶַַֹֹֹֹלא

אעׂשה ׁשּלא ׁשבּועה ּכגֹון עׂשה, מצות ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָֹּבבּטּול

מצות ּבקּיּום ואפּלּו ּתפּלין. אּניח וׁשּלא ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֹֻסּכה

את לקּים נׁשּבע ׁשאּלּו חלֹות, אינן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָעׂשה

מּׁשּום ּבּה מתחּיב אינֹו קּים ולא ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹהּמצוה

ּדׁשרי אּלא קרּבן, ולא מלקֹות ולא ְְְְְְֵֶַָָָָָֹֹׁשבּועה

(תהלים ּדכתיב ח.) (שם נפׁשיּה לזרּוזי ְְְִִֵֵֵֵַליּה

מׁשּפטי לׁשמר ואקּימה נׁשּבעּתי קו) ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹקיט

נדרׁש הּוא ּבלבד ּבׁשבּועֹות כן ּומּפני .ְְְְְִִִִִֵֵֶַַצדק

.BLÙ� ÏÚ ¯q‡ ¯Ò‡Ï,הן ּגדֹולֹות והלכֹות ∆¡…ƒ»««¿ְֲֵַָ

ּבמקֹומֹותם: ימצאם ְְִִִֵַָָָהּבקי

.'‰Ï ¯„� ¯cÈ ÌÚËÂנׁשּבע אׁשר ּכמֹו אינּנּו ¿««ƒ…∆∆«ְְֲִֵֶֶַ

ּכמֹו הּוא ּכי ב), קלב (תהלים ְִַלה'

אליו ׁשּנׁשּבע ט), כד (בראשית לֹו ְִִֵֶַַַָָוּיּׁשבע

ּתּׁשבע ּובׁשמֹו יאמר ּבׁשבּועה אבל ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹלצרכֹו,

כד (בראשית ּבה' ואׁשּביע יג), ו ְְֲִַַ(דברים

יׂשראל אלהי ּבה' ל נׁשּבעּתי ּכאׁשר ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָֹג),

ל), א (מ"א אחרי ימל בנ ׁשלמה ּכי ְְְֲִִֵֵַַֹֹֹֹלאמר

כג), כא (בראשית הּנה באלהים ּלי ְִִִֵֵָָָֹהּׁשבעה

אּלא ּבה'" "יּדר יאמר לא ּבנדר "Ï‰'".אבל ְֲִֶֶֶַַָָֹֹֹ«

(מטות ּבספרי הּדבר טעם החכמים רמזּו ְְְְֲִִִַַַַָָָָָּוכבר

לׁשבּועֹות, נדרים ּבין הפרׁש מה אמרּו ְְְְִִֵֵֶַָָיד),

ּכנׁשּבע ּבׁשבּועֹות ,הּמל ּבחּיי ּכנֹודר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּבנדרים

לּדבר ראיה ׁשאין ּפי על אף עצמֹו, ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּמל

אעזבּך אם נפׁש וחי ה' חי לּדבר, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָזכר

ל): ד ב (מלכים

,„Bq‰Âּבנתה ּכי ׁשבעה, מּלׁשֹון הּׁשבּועה ּכי ¿«ְְְִִִִַָָָָָ

והּנדר ׁשבעה, עּמּודיה חצבה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָּביתּה

מאז, מפעליו קדם ּדרּכֹו ראׁשית ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבתבּונה,

ּולפיכ עֹולים ּתֹורה ּגּבי על ׁשהּנדרים ְְְִִִִֵֶַַַָָָָנמצא

ּכל והּנה הרׁשּות, ּכדבר מצוה ּדבר על ְְְְְִִִֵַַָָָָָָחלים

ּבֹו: הּנׁשּבע וכל לה' ְְִֶֶַַַָנדר

irqnÎzehn zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k oey`x meil inei xeriy

(ã)äéáà úéáa øqà äøñàå ýåýéì øãð øcú-ék äMàå§¦¾̈¦«¦¬Ÿ¤−¤©«Ÿ̈®§¨«§¨¬¦¨²§¥¬¨¦−¨
:äéøòða¦§ª¤«¨

i"yx£‰È·‡ ˙È·a∑(ספרי)ּבביתֹו אינּה ואפּלּו אביה נדרּה∑È¯Ú�a‰.ּברׁשּות אין ׁשהּקטּנה ּבֹוגרת, ולא קטּנה ולא ¿≈»ƒ»ְְֲִִִֵֵַָָָƒ¿À∆»ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
קטּנה? היא זֹו ואי נדריה. להפר אביה ׁשל ּברׁשּותֹו אינּה והּבֹוגרת ב)נדר, מ"ה ׁשנה(נדה י"א ּבת רּבֹותינּו: אמרּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

אינּה אחד ויֹום ׁשנה י"ב ּבת נדר. נדרּה – הקּדיׁשה ּולׁשםֿמי נדרה לׁשםֿמי ידעה אם נבּדקין: נדריה אחד ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָויֹום
להּבדק רמב"ן.צריכה ְְִִֵָָ

(ä)dLôð-ìò äøñà øLà døñàå døãð-úà äéáà òîLå§¨©̧¨¦¹¨¤¦§À̈¤«¡¨¨Æ£¤´¨«§¨´©©§½̈
äøñà-øLà øqà-ìëå äéøãð-ìk eî÷å äéáà dì Léøçäå§¤«¡¦¬−̈¨¦®¨§¨̧Æ¨§¨¤½¨§¨¦¨²£¤¨«§¨¬

:íe÷é dLôð-ìò©©§¨−¨«

(å)äéøñàå äéøãð-ìk BòîL íBéa dúà äéáà àéðä-íàå§¦¥¦̧¨¦´¨Ÿ¨»§´¨§¼¨§¨¤À¨¤«¡¨¤²¨
àéðä-ék dì-çìñé ýåýéå íe÷é àì dLôð-ìò äøñà-øLà£¤¨«§¨¬©©§−̈´Ÿ¨®©«Ÿ̈Æ¦§©½̈¦«¥¦¬

:dúà äéáà̈¦−¨Ÿ¨«
i"yx£d˙‡ ‰È·‡ ‡È�‰ŒÌ‡Â∑ּכׁשהּוא היא, מה יֹודע איני זֹו "הנאה" לּה. ׁשהפר ּכלֹומר הּנדר, מן אֹותּה מנע אם ¿ƒ≈ƒ»ƒ»…»ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

והסרה; מניעה לׁשֹון ּופׁשּוטֹו: הפרה. זֹו "הנאה" אֹומר: הוי והפר", אֹותּה יניא איׁשּה ׁשמע ּביֹום "ואם ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָָֹאֹומר:
לב)וכן וכן(לקמן תניאּון", "ולּמה קמא): וכן(תהילים ראׁשי", אלֿיני ראׁש "ׁשמן יד): את(לעיל – אתּֿתנּואתי" "וידעּתם : ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

מעלי סרּתם dÏŒÁÏÒÈ.אׁשר '‰Â∑לא והיא לּה, והפר ּבעלּה וׁשמע ּבנזיר ׁשּנדרה ּבאּׁשה מדּבר? הּכתּוב ּבּמה ְֲֵֶֶַַָ«ƒ¿«»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ּומ יין וׁשֹותה נדרּה על ועֹוברת ואםידעה מּופר. ׁשהּוא ּפי על ואף סליחה, ׁשּצריכה היא זֹו לּמתים, ּטּמאה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

מּופרים לׁשאינן וחמר קל סליחה, צריכים .(ספרי)הּמּופרים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

(æ)äéúôN àèáî Bà äéìò äéøãðe Léàì äéäú Béä-íàå§¦¨³¦«§¤Æ§¦½§¨¤−¨¨¤®¨µ¦§¨´§¨¤½¨
:dLôð-ìò äøñà øLà£¤¬¨«§¨−©©§¨«

i"yx£LÈ‡Ï ‰È‰˙ BÈ‰ŒÌ‡Â∑(סז נדרה",(נדרים איׁשּה ּבית "ואם אֹומר: ּכׁשהּוא נׂשּואה? אּלא אינֹו אֹו ארּוסה; זֹו ¿ƒ»ƒ¿∆¿ƒְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ
הא הפר נדריה. מפירין ּובעלּה ׁשאביה ּבּה, לחלק ּובא ּבארּוסה; וכאן אמּורה, נׂשּואה אֹוהרי הּבעל, הפר ולא ב ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

מהם אחד קּים אם לֹומר צרי ואין מּופר, אינֹו זה הרי האב, הפר ולא הּבעל ÈÏÚ‰.הפר ‰È¯„�e∑ּבבית ׁשּנדרה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿»∆»»∆»ְְֵֶָָ
הּוקמּו ולא הּופרּו ולא אביה ּבהן ׁשמע ולא רמב"ן.אביה, ְְְְְִִֶַָָָָָָֹֹֹ

(ç)äéøãð eî÷å dì Léøçäå BòîL íBéa dLéà òîLå§¨©¬¦¨²§¬¨§−§¤«¡¦´¨®§¨´§¨¤À¨
:eî÷é dLôð-ìò äøñà-øLà äøñàå¤«¡¨¤²¨£¤¨«§¨¬©©§¨−¨ª«

i"yx£'B‚Â dLÈ‡ ÚÓLÂ∑קּים ׁשהּוא הּבעל, קּים ׁשאם ,ל .הרי ¿»«ƒ»¿ְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

‡Ò¯ד ¯Ò˙Â ÈÈ Ì„˜ ¯„� ¯c˙ È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈ƒ«¿«√»¿»¿≈«≈«
:‡‰˙eÈ·¯a ‡‰e·‡ ˙È·a¿≈»»¿«¿»»

‡Ò¯˙ה Èc d¯Ò‡Â d¯„� ˙È ‡‰e·‡ ÚÓLÈÂ¿ƒ¿«»»»ƒ¿«¿≈»«ƒ¬»«
Ïk ÔeÓe˜ÈÂ ‡‰e·‡ dÏ ˜BzLÈÂ dLÙ� ÏÚ««¿«¿ƒ¿«»»ƒ»
dLÙ� ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc È¯Ò‡ ÏÎÂ ‡‰¯„�ƒ¿»»¿»≈»≈ƒ¬»«««¿«

:ÔeÓe˜È¿

Ïkו ÚÓL„ ‡ÓBÈa d˙È ‡‰e·‡ ÈcÚ‡ Ì‡Â¿ƒ«¿ƒ»»»«¿»ƒ¿«»
‡Ï dLÙ� ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ‡‰¯Ò‡Â ‡‰¯„�ƒ¿»»∆¡»»»ƒ¬»«««¿«»
ÈcÚ‡ È¯‡ dÏ ˜·zLÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÔeÓe˜È¿ƒ√»¿»ƒ¿¿∆«¬≈«¿ƒ

:d˙È ‡‰e·‡»»»«

‡Bז dÏÚ ‡‰¯„�Â ¯·‚Ï ÈÂ‰˙ ‰Â‰Ó Ì‡Â¿ƒ≈¡»∆¡≈ƒ¿«¿ƒ¿»»¬«
:dLÙ� ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ‡‰˙ÂÙÒ Le¯t≈ƒ¿»»»ƒ¬»«««¿«

dÏח ˜BzLÈÂ ÚÓL„ ‡ÓBÈa dÏÚa ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ‡‰¯Ò‡Â ‡‰¯„� ÔeÓe˜ÈÂƒƒ¿»»∆¡»»»ƒ¬»««

:ÔeÓe˜È dLÙ�«¿«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אביה. וׁשמע לה', נדר תּדר ּכי ואּׁשה ְְִִִִֶֶַַָָָָֹ(דֿו)

ּתחּלה, האּסּור להזּכיר הּכתּוב ְְְִִִַַָָָָָרצה

ׁשּלא הּנזּכר ּבּלאו הּנערה ּגם ּכי ְְֲִִִֶַַַַַַַָָֹלהּגיד

קם אביה לּה קּים אם ּכן ועל ּדברֹו, ְְִִִֵֵֵַַָָָָָיחל

ואמר יקּום. לא אֹותּה הניא אם אבל ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹהּנדר,

,d˙B‡ ‰È·‡ ‡È�‰ Èk dÏ ÁÏÒÈ '‰Âלהּגיד «ƒ¿«»ƒ≈ƒ»ƒ»»ְִַ

נאמר dÏ"ׁשּלא ÁÏÒÈ"ּתעׂשה ּכאׁשר רק ֱֶֶַֹƒ¿«»ֲֲֶֶַַַ

עברה אם מּתחּלה לא האב, הּנאת ְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹאחרי

ׁשאמרּו ּכמֹו אֹותּה, הניא כן ואחרי הּנדר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָעל

נדר עֹוקר ואינֹו ּגּייז ּדמיגז כב.) ְְֵֵֵֵֶֶַַ(נזיר

ִֵָמעּקרֹו:

על עליה. ּונדריה לאיׁש תהיה היֹו ואם ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָ(זֿט)

אם יאמר, עא.) (נדרים רּבֹותינּו ִֵַַַַֹּדעת

אסרה אׁשר הּזאת ּבאּׁשה לאיׁש, ּתהיה ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹהיֹו

ׁשּלא עליה, ּונדריה ּבנעּוריה, אביה ּבבית ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹאּסר

וׁשמע הּוקמּו, ולא הּופרּו ולא אביה ּבהן ְְְְְִֶַַָָָָָֹֹׁשמע

הּוא ּגם ּכי נדרּה, את והפר ּבהן, איׁשּה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּגם

הּנדרים: ּבהפרת האב עם ְְֲִִִֵַַַַָָָָיׁשּתּתף

,LÈ‡Ï ‰È‰˙ BÈ‰ ÌÚËÂּבבית אליו ׁשּתהיה ¿««»ƒ¿∆¿ƒְְִֵֵֶֶָ

הארּוסה והיא ּביתֹו, אל באה ולא ְְֲִִֵֶָָָָָָֹאביה

(דברים רעהּו אׁשת הּכתּוב יקראּנה היא ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּגם

הּב ׁשּיפר לפרׁש רּבֹותינּו באּו ולא כד). עלכב ְְֵֵֵֶַַַַָָָֹ

מּבית ׁשהביאה הּנדרים הּנׂשּואה לאׁשּתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלבּדֹו

ּכן ׁשאם הּכתּוב, מן ּכּנגלה ּביתֹו, אל ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָאביה

ּבית ואם יא) (בפסוק ויאמר ׁשּיחזר ּצר ְְְִֵֶֶַַַֹֹֹמה

ּבּנדרים מפר הּוא ּבּקֹודמין נדרה, ְְִִִֵֵַַָָָָָאיׁשּה

ּתכריע: והּקּבלה ׁשּכן, ּכל לא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבביתֹו
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(è)døãð-úà øôäå dúBà àéðé dLéà òîL íBéa íàåÂ§¦Â§¸§´Ÿ©¦¨»¨¦´¨¼§¥¥À¤¦§¨Æ
dLôð-ìò äøñà øLà äéúôN àèáî úàå äéìò øLà£¤´¨¤½¨§¥Æ¦§¨´§¨¤½¨£¤¬¨«§¨−©©§¨®

:dì-çìñé ýåýéå©«Ÿ̈−¦§©¨«
i"yx£d¯„�Œ˙‡ ¯Ù‰Â∑ּברׁשּות ׁשּבנעּוריה ּכל – אביה" ּבית "ּבנעריה לֹומר ּתלמּוד האב? הפר לא אפּלּו יכֹול ¿≈≈∆ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

היא יג)אביה .(קידושין ִִָָ

(é)íe÷é dLôð-ìò äøñà-øLà ìk äLeøâe äðîìà øãðå§¥¬¤©§¨−̈§¨®²Ÿ£¤¨«§¨¬©©§−̈¨¬
:äéìò̈¤«¨

i"yx£‰ÈÏÚ Ìe˜È dLÙ�ŒÏÚ ‰¯Ò‡Œ¯L‡ Ïk∑הּנּׂשּואין מן ּובאלמנה ּבעל; ּברׁשּות ולא אב ּברׁשּות לא ׁשאינּה לפי …¬∆»¿»««¿»»»∆»ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
מדּבר, סז)הּכתּוב –(נדרים הארּוסין מן אלמנה האבאבל לרׁשּות וחזרה נתרֹוקנה הּבעל, .מת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָ

(àé)dLôð-ìò øqà äøñà-Bà äøãð dLéà úéa-íàå§¦¥¬¦¨−¨¨®¨¨«§¨¬¦¨²©©§−̈
:äòáLa¦§ª¨«

i"yx£‰¯„� dLÈ‡ ˙ÈaŒÌ‡Â∑מדּבר הּכתּוב .ּבנׂשּואה ¿ƒ≈ƒ»»»»ְְִֵַַָָ

(áé)eî÷å dúà àéðä àì dì Løçäå dLéà òîLå§¨©³¦¨Æ§¤«¡¦´½̈¬Ÿ¥¦−Ÿ¨®§¨̧Æ
:íe÷é dLôð-ìò äøñà-øLà øqà-ìëå äéøãð-ìk̈§¨¤½¨§¨¦¨²£¤¨«§¨¬©©§−̈¨«

(âé)íúà øôé øôä-íàå|àöBî-ìk BòîL íBéa dLéà §¦¨¥Á¨¥̧Ÿ¨¬¦¨»§´¨§¼¨¨̧
íøôä dLéà íe÷é àì dLôð øqàìe äéøãðì äéúôN§¨¤¯¨¦§¨¤²¨§¦©¬©§¨−´Ÿ¨®¦¨´£¥½̈

:dì-çìñé ýåýéå©«Ÿ̈−¦§©¨«

(ãé)epîé÷é dLéà Lôð úpòì øqà úòáL-ìëå øãð-ìk̈¥²¤§¨§ª©¬¦¨−§©´Ÿ¨®¤¦¨¬§¦¤−
:epøôé dLéàå§¦¨¬§¥¤«

i"yx£'B‚Â ¯q‡ ˙Ú·LŒÏÎÂ ¯„�ŒÏk∑לעּנת" לֹומר ּתלמּוד ּבמׁשמע? נדרים ּכל יכֹול מפר, ׁשהּבעל ׁשאמר לפי »≈∆¿»¿À«ƒ»¿ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
נדרים ּבמּסכת מפרׁשים והם ּבלבד. נפׁש עּנּוי נדרי אּלא מפר אינֹו – עט)נפׁש" רמב"ן.(דף ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

(åè)íé÷äå íBé-ìà íBiî dLéà dì Léøçé Løçä-íàå§¦©«£¥Á©«£¦¸¨¬¦¨»¦´¤¼§¥¦Æ
íúà íé÷ä äéìò øLà äéøñà-ìk-úà Bà äéøãð-ìk-úà¤¨§¨¤½¨¬¤¨¡¨¤−¨£¤´¨¤®¨¥¦´Ÿ½̈

:BòîL íBéa dì Løçä-ék¦¤«¡¦¬−̈§¬¨§«
i"yx£ÌBÈŒÏ‡ ÌBiÓ∑ׁשּתחׁש עד אּלא מפר ׁשאין ללּמד – אלֿיֹום" "מּיֹום נאמר לכ לעת, מעת ּתאמר .ׁשּלא ƒ∆ְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

Ïh·eט d˙È ÈcÚ‡ dÏÚa ÚÓL„ ‡ÓBÈa Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ¿««¬««¿ƒ»«««
Èc ‡‰˙ÂÙÒ Le¯t ˙ÈÂ dÏÚ Èc ‡‰¯„� ˙È»ƒ¿»»ƒ¬«¿»≈ƒ¿»»»ƒ
:dÏ ˜·zLÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓe dLÙ� ÏÚ ˙¯Ò‡¬»«««¿«ƒ√»¿»ƒ¿¿∆«

ÏÚי ˙¯Ò‡ Èc Ïk ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡ ¯„�e¿««¿¿»¿»¿»…ƒ¬»««
:dÏÚ Ìe˜È dLÙ�«¿«¿¬«

ÏÚיא ¯Ò‡ ˙¯Ò‡ B‡ ˙¯„� dÏÚa ˙Èa Ì‡Â¿ƒ≈«¬«¿»«¬»«≈»«
:Ìei˜a dLÙ�«¿«¿ƒ

d˙Èיב ÈcÚ‡ ‡Ï dÏ ˜BzLÈÂ dÏÚa ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿ƒ¿«»«¿ƒ»«
ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ¯Ò‡ ÏÎÂ ‡‰¯„� Ïk ÔeÓe˜ÈÂƒ»ƒ¿»»¿»≈»ƒ¬»««

:ÔeÓe˜È dLÙ�«¿«¿

„Èיג ‡ÓBÈa dÏÚa ÔB‰˙È Ïh·È ‡Ïha Ì‡Â¿ƒ«»»¿««»¿«¬«¿»ƒ
¯Ò‡Ïe ‡‰¯„�Ï ‡‰˙ÂÙÒ ˙e˜t‡ Ïk ÚÓL¿«»«»ƒ¿»»»¿ƒ¿»»¿≈«
Ì„˜ ÔÓe ÔepÏha dÏÚa ÔeÓe˜È ‡Ï dLÙ�«¿«»¿«¬««≈ƒƒ√»

:dÏ ˜·zLÈ ÈÈ¿»ƒ¿¿∆«

�LÙיד ‡ÙbÒÏ ¯Ò‡ ˙Óei˜ ÏÎÂ ¯„� Ïk»¿«¿»ƒ«≈»¿«»»¿»
:ÔepÏh·È dÏÚ·e ÔepÓi˜È dÏÚa«¬«¿«¿ƒ«¬«¿«¿ƒ

ÌBÈÏטו ÌBiÓ dÏÚa dÏ ˜BzLÈ ˜zLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿««¬«ƒ¿
Èc ‡‰¯Ò‡ Ïk ˙È B‡ ‡‰¯„� Ïk ˙È Ìi˜ÈÂƒ««»»ƒ¿»»»»¡»»»ƒ
‡ÓBÈa dÏ ˜˙L È¯‡ ÔB‰˙È Ìi˜È dÏÚ¬«¿««»¿¬≈»≈«¿»

:ÚÓL„ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לפי נפׁש. לעּנת אּסר ׁשבעת וכל נדר ּכל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻ(יד)

נדרים ּכל יכֹול מפר, ׁשהּבעל ְִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאמר

לֹומר ּתלמּוד �LÙ,ּבמׁשמע, ˙pÚÏמפר אינֹו ְְְַַַַ¿«…»∆ֵֵֵ

המפרׁשים והם ּבלבד, נפׁש עּנּוי נדרי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאּלא

רׁש"י: לׁשֹון נדרים, ְְִִֶֶַַָָּבמּסכת

ÔBLÏ·eנדרי מפר הּבעל ּכי הרב, ּדּבר קצרה ¿»ְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ

העֹולם ּפרֹות ּכגֹון והם נפׁש ְְִֵֵֶֶָָעּנּוי

אחד ּתטעם ׁשּלא נדרה ואפּלּו עלי, ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹאסּורים

ּומפר ה"ג), פ"ז נדרים (תוספתא הּמינים ִִִֵֵַָמּכל

ׁשאין ּפי על אף לבינּה ׁשּבינֹו ּדברים ּכן ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּגם

אפּקס וׁשּלא אּכחל ׁשּלא ּכגֹון נפׁש, עּנּוי ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹּבהם

(פסוק ּבהם ׁשאמר והם מּטתי, אׁשּמׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוׁשּלא

אחרֹון ּבפרק ּכדמפרׁש לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ְְְְְֲִִִֵֶֶַָֹיז)

(עט:): נדרים ְִֶָׁשל

ÔÎÂמטות) ּבספרי ּדתניא עצמֹו, ּבאב הּדין ¿≈ְְְְְְִִִַַַָָ

אּלא מפר ׁשאין ּבעל אּלא לי אין ִֵֵֵֵֶֶֶַַָָכז),

עּנּוי ּבהם ׁשּיׁש ּונדרים לבינּה ׁשּבינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָנדרים

ׁשּלא עד וכו' ּדן אּתה הרי מּנין, האב ֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנפׁש,

אׁשר החּקים אּלה לֹומר ּתלמּוד לדּון, ְֲִִִֵֶֶַַַָָֻזכיתי

אב ּבין לאׁשּתֹו איׁש ּבין מׁשה את ה' ְְִִִֵֵֶֶָָצּוה

לּבעל, האב את מקיׁש אּתה ּכרח על ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָלבּתֹו,

לבינּה ׁשּבינֹו ּדברים אּלא מפר אינֹו הּבעל ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמה

אין האב אף נפׁש, עּנּוי ּבהם ׁשּיׁש ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּודברים

ׁשּיׁש ּודברים לבינּה ׁשּבינֹו ּדברים אּלא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָמפר

ּבּגמרא עֹוד ׁשנּויה היא וכ נפׁש. עּנּוי ְְְִִֶֶֶַָָָָָּבהם

ה"א): (פי"א ירּוׁשלמי נדרים ְְְִִֶַָׁשל
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(æè):dðåò-úà àNðå BòîL éøçà íúà øôé øôä-íàå§¦¨¥¬¨¥²Ÿ−̈©«£¥´¨§®§¨−̈¤£Ÿ¨«
i"yx£BÚÓL È¯Á‡∑וחזר ּבֹו" "אפׁשי ׁשאמר: וקּים, ׁשּׁשמע אחרי «¬≈»¿ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבּיֹום ּבֹו אפּלּו לּה ‡˙d�BÚŒ.והפר ‡N�Â∑נכנס הּוא לחברֹו, ּתּקלה ׁשהּגֹורם מּכאן, למדנּו ּתחּתיה. נכנס הּוא ְֲִֵֵַָ¿»»∆¬»ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
עֹונׁשין לכל רמב"ן.ּתחּתיו ְְְִַָָ

(æé)Léà ïéa äLî-úà ýåýé äeö øLà íéwçä älà¥´¤©«ª¦À£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¦−
ô :äéáà úéa äéøòða Bzáì áà-ïéa BzLàì§¦§®¥¨´§¦½¦§ª¤−¨¥¬¨¦«¨

àì(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)óñàz øçà íéðéãnä úàî ìàøNé éða úî÷ð í÷ð§ÀŸ¦§©Æ§¥´¦§¨¥½¥¥−©¦§¨¦®©©−¥«¨¥¬
énò-ìà:E ¤©¤«

i"yx£„n‰ ˙‡ÓÌÈ�È∑ׁשֹוללים ׁשּיהיּו מהם יראים ׁשהיּו יראה, מחמת לּדבר נכנסּו ׁשהּמֹואבים הּמֹואבים, מאת ולא ≈≈«ƒ¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אּלא נאמר ׁשּלא ב)אֹותם, מּפני(דברים אחר: ּדבר להם. לא ריב על נתעּברּו מדינים אבל מלחמה", ּבם "אלּֿתתּגר : ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

העּמֹונית ונעמה הּמֹואבּיה רּות מהם: להֹוציא לי ׁשּיׁש טֹובֹות ּפרידֹות רמב"ן.ׁשּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

(â)íéLðà íëzàî eöìçä øîàì íòä-ìà äLî øaãéå©§©¥³¤Æ¤¨¨´¥½Ÿ¥¨«§¯¥«¦§¤²£¨¦−
:ïéãîa ýåýé-úî÷ð úúì ïéãî-ìò eéäéå àávì©¨¨®§¦«§Æ©¦§½̈¨¥¬¦§©§Ÿ̈−§¦§¨«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑(ספרי)אחר ולא ּבׂשמחה עׂשה ּבּדבר, ּתלּויה ׁשּמיתתֹו ׁשּׁשמע ∑‰eˆÏÁ.אףֿעלּֿפי «¿«≈…∆¿ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ≈»¿
מזּינים צבא חלּוצי לׁשֹון וכן∑‡�ÌÈL.ּכתרּגּומֹו, טז)צּדיקים, וכן(שמות אנׁשים", "ּבחרֿלנּו א): "אנׁשים(דברים : ְְְְֲִֵַָָָֻ¬»ƒְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָ

וידעים" הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא∑�˜Œ˙Ó‰'.חכמים ּכנגד עֹומד ּכאּלּו יׂשראל, ּכנגד .ׁשהעֹומד ֲִִִָֻƒ¿«ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãia)(264 'nr c i"yx yexitl mixe`

הקב"ה ּכנגד עֹומד ּכאּלּו יׂשראל ּכנגד ג)ׁשהעֹומד ּבׁשּלח(לא, ּבפרׁשת – זה ענין רש"י מביא אחרים מקֹומֹות ז)ּבׁשני (טו, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבהעלֹותָך לה)ּובפרׁשת מּפסּוק(י, לכְך ראיה מביא וׁשם ג־ד), פג, עּמָך(ּתהּלים על ראׁש, נׂשאּו ּומׂשנאיָך יהמיּון אֹויביָך הּנה ּכי : ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

נקמת ּבּכתּוב מפרׁש הרי ּכאן - עּמֹו ונּמּוקֹו לדבריו. ראיה מביא אינֹו ּכאן ואּלּו סֹוד. יׂשראליערימּו נקמתּבני . . (ּפסּוקיםה'. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹ

לא.ב־ג) ותּו 'מׂשּנאיָך', 'קמיָך', רק ּכתיב ּבהעלֹותָך ּובפרׁשת ּבׁשּלח ּבפרׁשת ּכן ּׁשאין מה אחר. מּמקֹום ּבראיה צרְך ואין ,ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(ã)eçìLz ìàøNé úBhî ìëì ähnì óìà ähnì óìà¤µ¤©©¤½¤−¤©©¤®§ŸÆ©´¦§¨¥½¦§§−
:àávì©¨¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ ˙BhÓ ÏÎÏ∑(ספרי)לוי ׁשבט .לרּבֹות ¿…«ƒ¿»≈ְִֵֵֶַ

ÚÓLcטז ¯˙a ÔB‰˙È Ïh·È ‡Ïha Ì‡Â¿ƒ«»»¿««»¿»«ƒ¿»
:d·BÁ ˙È Ïa˜ÈÂƒ««»«

b·¯יז ÔÈa ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»ƒ«ƒ¿»»∆≈¿«
˙Èa ‡‰˙eÈ·¯a dz¯·Ï ‡a‡ ÔÈa d˙z‡Ï¿ƒ¿≈≈«»ƒ¿«≈¿«¿»»≈

:‡‰e·‡»»

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È‡�È„Óב ÔÓ Ï‡¯NÈ È�a ˙e�Ú¯t Ú¯t˙‡ƒ¿¿«À¿¬¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»»≈
:CÈnÚÏ L�k˙z Ôk ¯˙a»«≈ƒ¿¿≈¿«»

ÔBÎpÓג eÊÈ¯Ê ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ∆ƒ«»¿≈«¿ƒƒ¿
·‰ÈÓÏ ÔÈ„Ó ÏÚ ÔB‰ÈÂ ‡ÏÈÁÏ ÔÈ¯·bÀ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»¿≈«

:ÔÈ„Óa ÈÈ„ ‡nÚ ÔÈc ˙e�Ú¯tÀ¿¬ƒ«»«¿»¿ƒ¿»

ÏÎÏד ‡Ë·LÏ ‡ÙÏ‡ ‡Ë·LÏ ‡ÙÏ‡«¿»¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»¿…
:‡ÏÈÁÏ ÔeÁlLz Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿«¿¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתחּתיה, מכנס הּוא עונּה. את ונׂשא ְְְֲֶֶַָָָָָֹֻ(טז)

נכנס הּוא לחברֹו ּתּקלה ׁשהּגֹורם ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָלמדנּו

(מטות מּספרי רׁש"י לׁשֹון עֹונׁשין, לכל ְְְִִִִִַַָָָָּתחּתיו

מּוטעה, אֹו ׁשֹוגגת הּזאת ׁשהאּׁשה ונראה ְְְִִֶֶֶֶַָָָֹל).

האּׁשה ואין ׁשּׁשמע ּבבעל מדּבר הּכתּוב ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּכי

ׁשהּוא לּה ואמר הפר זמן ואחר ּבֹו, ְְְֵֵֶַַַַַַָָיֹודעת

ׁשהּבעל דברים, ׁשני הּכתּוב ולּמדנּו ׁשמעֹו. ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָיֹום

וׁשהיא ּדברֹו, וּיחל נדר הּוא ּכאּלּו עֹון ְְְִִֵֵֶַַַָָָנֹוׂשא

אבל ּכלל. הּׁשגגֹות מענׁש עליה אין ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָֹּפטּורה

ׁשמעֹו ּביֹום הפר ׁשּלא יֹודעת האּׁשה ְְִִֵֵֶַַָָָֹאם

הּבעל וגם חּיבת, היא הּנה הּזה, ּבּדין ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָּובקיאה

ׁשּיכֹול ּבמי עֹונׁשֹו אבל הּתּקלה ּגֹורם ְְֲִֵֵֶַַָָָָאינֹו

מיחה: ולא ְְִִָֹלמחֹות

¯ÈkÊ‰Â,לאב הּדין והּוא ּבבעל זה הּכתּוב ¿ƒ¿ƒְְְִֶַַַַָָ

האב ּכי ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר ֲִִֵֶַַָָָָֹאבל

יׂשנא אּולי והּבעל ּבּתֹו, לאהבת מּזה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָיׁשּתּמר

אברהם ורּבי אׁשם. עליה לתת וחֹוׁשב ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָאֹותּה

d�ÂÚ,ּכתב, ˙‡ ‡N�Âאם ּברׁשּותֹו. היא ּכי ַָ¿»»∆¬…»ְִִִִ

לעׂשֹות אֹותּה ּבמכריח יהיה הּכתּוב ענין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָּכן

נכֹון: ואינֹו נפׁשּה, על ּׁשאסרה ְְְֵֶַַַָָָָמה

הּמדינים מאת יׂשראל ּבני נקמת נקם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֹ(ב)

מׁשה על נגזר .עּמי אל ּתאסף ְִֵֵֶֶֶַַַַַָאחר

לּירּדן מעבר אבל הּירּדן, את יעבר ׁשּלא ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹרּבינּו

האמֹורי מלכי ׁשני נּצח יׂשראל, מצות ּכל ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַָָָָָעׂשה

ראּוי והּוא ּבנחלה, ארצם את וחלק ְְְְְֲִֶַַַַָָָָהּגדֹולים

יהֹוׁשע על ואין ה', ּבׂשֹונאי נקמה ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָֻׁשּיעׂשה

ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשחלק ועֹוד הארץ. מצות ְְִֶֶַַַַָָָָָרק

חזה ּכי צּדיק ויׂשמח ׁשּיראה זה ּכבֹוד ְְְִִִִֶֶֶַַָָָהּוא

טעם וזה EÈnÚ.נקם, Ï‡ ÛÒ‡z ¯Á‡ּומׁשה ְֶַַָָ««≈»≈∆«∆ֶ

ועליו ּבּמצוה ׁשהתחיל לפנחס ּכבֹוד ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָחלק

ראּוי ואין זֹו, מלחמה מׁשּוח ועׂשאֹו ְְְְְְְִֵַָָָָָלגֹומרּה

הּגדֹול: הּכהן הּוא ּכי אלעזר, ְִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּיל
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(æè):dðåò-úà àNðå BòîL éøçà íúà øôé øôä-íàå§¦¨¥¬¨¥²Ÿ−̈©«£¥´¨§®§¨−̈¤£Ÿ¨«
i"yx£BÚÓL È¯Á‡∑וחזר ּבֹו" "אפׁשי ׁשאמר: וקּים, ׁשּׁשמע אחרי «¬≈»¿ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבּיֹום ּבֹו אפּלּו לּה ‡˙d�BÚŒ.והפר ‡N�Â∑נכנס הּוא לחברֹו, ּתּקלה ׁשהּגֹורם מּכאן, למדנּו ּתחּתיה. נכנס הּוא ְֲִֵֵַָ¿»»∆¬»ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
עֹונׁשין לכל רמב"ן.ּתחּתיו ְְְִַָָ

(æé)Léà ïéa äLî-úà ýåýé äeö øLà íéwçä älà¥´¤©«ª¦À£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¦−
ô :äéáà úéa äéøòða Bzáì áà-ïéa BzLàì§¦§®¥¨´§¦½¦§ª¤−¨¥¬¨¦«¨

àì(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)óñàz øçà íéðéãnä úàî ìàøNé éða úî÷ð í÷ð§ÀŸ¦§©Æ§¥´¦§¨¥½¥¥−©¦§¨¦®©©−¥«¨¥¬
énò-ìà:E ¤©¤«

i"yx£„n‰ ˙‡ÓÌÈ�È∑ׁשֹוללים ׁשּיהיּו מהם יראים ׁשהיּו יראה, מחמת לּדבר נכנסּו ׁשהּמֹואבים הּמֹואבים, מאת ולא ≈≈«ƒ¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אּלא נאמר ׁשּלא ב)אֹותם, מּפני(דברים אחר: ּדבר להם. לא ריב על נתעּברּו מדינים אבל מלחמה", ּבם "אלּֿתתּגר : ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

העּמֹונית ונעמה הּמֹואבּיה רּות מהם: להֹוציא לי ׁשּיׁש טֹובֹות ּפרידֹות רמב"ן.ׁשּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

(â)íéLðà íëzàî eöìçä øîàì íòä-ìà äLî øaãéå©§©¥³¤Æ¤¨¨´¥½Ÿ¥¨«§¯¥«¦§¤²£¨¦−
:ïéãîa ýåýé-úî÷ð úúì ïéãî-ìò eéäéå àávì©¨¨®§¦«§Æ©¦§½̈¨¥¬¦§©§Ÿ̈−§¦§¨«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑(ספרי)אחר ולא ּבׂשמחה עׂשה ּבּדבר, ּתלּויה ׁשּמיתתֹו ׁשּׁשמע ∑‰eˆÏÁ.אףֿעלּֿפי «¿«≈…∆¿ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ≈»¿
מזּינים צבא חלּוצי לׁשֹון וכן∑‡�ÌÈL.ּכתרּגּומֹו, טז)צּדיקים, וכן(שמות אנׁשים", "ּבחרֿלנּו א): "אנׁשים(דברים : ְְְְֲִֵַָָָֻ¬»ƒְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָ

וידעים" הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא∑�˜Œ˙Ó‰'.חכמים ּכנגד עֹומד ּכאּלּו יׂשראל, ּכנגד .ׁשהעֹומד ֲִִִָֻƒ¿«ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãia)(264 'nr c i"yx yexitl mixe`

הקב"ה ּכנגד עֹומד ּכאּלּו יׂשראל ּכנגד ג)ׁשהעֹומד ּבׁשּלח(לא, ּבפרׁשת – זה ענין רש"י מביא אחרים מקֹומֹות ז)ּבׁשני (טו, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבהעלֹותָך לה)ּובפרׁשת מּפסּוק(י, לכְך ראיה מביא וׁשם ג־ד), פג, עּמָך(ּתהּלים על ראׁש, נׂשאּו ּומׂשנאיָך יהמיּון אֹויביָך הּנה ּכי : ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

נקמת ּבּכתּוב מפרׁש הרי ּכאן - עּמֹו ונּמּוקֹו לדבריו. ראיה מביא אינֹו ּכאן ואּלּו סֹוד. יׂשראליערימּו נקמתּבני . . (ּפסּוקיםה'. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹ

לא.ב־ג) ותּו 'מׂשּנאיָך', 'קמיָך', רק ּכתיב ּבהעלֹותָך ּובפרׁשת ּבׁשּלח ּבפרׁשת ּכן ּׁשאין מה אחר. מּמקֹום ּבראיה צרְך ואין ,ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(ã)eçìLz ìàøNé úBhî ìëì ähnì óìà ähnì óìà¤µ¤©©¤½¤−¤©©¤®§ŸÆ©´¦§¨¥½¦§§−
:àávì©¨¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ ˙BhÓ ÏÎÏ∑(ספרי)לוי ׁשבט .לרּבֹות ¿…«ƒ¿»≈ְִֵֵֶַ

ÚÓLcטז ¯˙a ÔB‰˙È Ïh·È ‡Ïha Ì‡Â¿ƒ«»»¿««»¿»«ƒ¿»
:d·BÁ ˙È Ïa˜ÈÂƒ««»«

b·¯יז ÔÈa ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»ƒ«ƒ¿»»∆≈¿«
˙Èa ‡‰˙eÈ·¯a dz¯·Ï ‡a‡ ÔÈa d˙z‡Ï¿ƒ¿≈≈«»ƒ¿«≈¿«¿»»≈

:‡‰e·‡»»

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È‡�È„Óב ÔÓ Ï‡¯NÈ È�a ˙e�Ú¯t Ú¯t˙‡ƒ¿¿«À¿¬¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»»≈
:CÈnÚÏ L�k˙z Ôk ¯˙a»«≈ƒ¿¿≈¿«»

ÔBÎpÓג eÊÈ¯Ê ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ∆ƒ«»¿≈«¿ƒƒ¿
·‰ÈÓÏ ÔÈ„Ó ÏÚ ÔB‰ÈÂ ‡ÏÈÁÏ ÔÈ¯·bÀ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»¿≈«

:ÔÈ„Óa ÈÈ„ ‡nÚ ÔÈc ˙e�Ú¯tÀ¿¬ƒ«»«¿»¿ƒ¿»

ÏÎÏד ‡Ë·LÏ ‡ÙÏ‡ ‡Ë·LÏ ‡ÙÏ‡«¿»¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»¿…
:‡ÏÈÁÏ ÔeÁlLz Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿«¿¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתחּתיה, מכנס הּוא עונּה. את ונׂשא ְְְֲֶֶַָָָָָֹֻ(טז)

נכנס הּוא לחברֹו ּתּקלה ׁשהּגֹורם ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָלמדנּו

(מטות מּספרי רׁש"י לׁשֹון עֹונׁשין, לכל ְְְִִִִִַַָָָָּתחּתיו

מּוטעה, אֹו ׁשֹוגגת הּזאת ׁשהאּׁשה ונראה ְְְִִֶֶֶֶַָָָֹל).

האּׁשה ואין ׁשּׁשמע ּבבעל מדּבר הּכתּוב ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּכי

ׁשהּוא לּה ואמר הפר זמן ואחר ּבֹו, ְְְֵֵֶַַַַַַָָיֹודעת

ׁשהּבעל דברים, ׁשני הּכתּוב ולּמדנּו ׁשמעֹו. ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָיֹום

וׁשהיא ּדברֹו, וּיחל נדר הּוא ּכאּלּו עֹון ְְְִִֵֵֶַַַָָָנֹוׂשא

אבל ּכלל. הּׁשגגֹות מענׁש עליה אין ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָֹּפטּורה

ׁשמעֹו ּביֹום הפר ׁשּלא יֹודעת האּׁשה ְְִִֵֵֶַַָָָֹאם

הּבעל וגם חּיבת, היא הּנה הּזה, ּבּדין ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָּובקיאה

ׁשּיכֹול ּבמי עֹונׁשֹו אבל הּתּקלה ּגֹורם ְְֲִֵֵֶַַָָָָאינֹו

מיחה: ולא ְְִִָֹלמחֹות

¯ÈkÊ‰Â,לאב הּדין והּוא ּבבעל זה הּכתּוב ¿ƒ¿ƒְְְִֶַַַַָָ

האב ּכי ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר ֲִִֵֶַַָָָָֹאבל

יׂשנא אּולי והּבעל ּבּתֹו, לאהבת מּזה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָיׁשּתּמר

אברהם ורּבי אׁשם. עליה לתת וחֹוׁשב ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָאֹותּה

d�ÂÚ,ּכתב, ˙‡ ‡N�Âאם ּברׁשּותֹו. היא ּכי ַָ¿»»∆¬…»ְִִִִ

לעׂשֹות אֹותּה ּבמכריח יהיה הּכתּוב ענין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָּכן

נכֹון: ואינֹו נפׁשּה, על ּׁשאסרה ְְְֵֶַַַָָָָמה

הּמדינים מאת יׂשראל ּבני נקמת נקם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֹ(ב)

מׁשה על נגזר .עּמי אל ּתאסף ְִֵֵֶֶֶַַַַַָאחר

לּירּדן מעבר אבל הּירּדן, את יעבר ׁשּלא ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹרּבינּו

האמֹורי מלכי ׁשני נּצח יׂשראל, מצות ּכל ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַָָָָָעׂשה

ראּוי והּוא ּבנחלה, ארצם את וחלק ְְְְְֲִֶַַַַָָָָהּגדֹולים

יהֹוׁשע על ואין ה', ּבׂשֹונאי נקמה ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָֻׁשּיעׂשה

ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשחלק ועֹוד הארץ. מצות ְְִֶֶַַַַָָָָָרק

חזה ּכי צּדיק ויׂשמח ׁשּיראה זה ּכבֹוד ְְְִִִִֶֶֶַַָָָהּוא

טעם וזה EÈnÚ.נקם, Ï‡ ÛÒ‡z ¯Á‡ּומׁשה ְֶַַָָ««≈»≈∆«∆ֶ

ועליו ּבּמצוה ׁשהתחיל לפנחס ּכבֹוד ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָחלק

ראּוי ואין זֹו, מלחמה מׁשּוח ועׂשאֹו ְְְְְְְִֵַָָָָָלגֹומרּה

הּגדֹול: הּכהן הּוא ּכי אלעזר, ְִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּיל
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(ä)óìà øNò-íéðL ähnì óìà ìàøNé éôìàî eøñniå©¦¨«§Æ¥«©§¥´¦§¨¥½¤−¤©©¤®§¥«¨¨¬¤−¤
:àáö éöeìç£¥¬¨¨«

i"yx£e¯ÒniÂ∑יׂש רֹועי ׁשל ׁשבחן הּואלהֹודיע מה ּבמיתתֹו ׁשמעּו ׁשּלא עד יׂשראל: על חביבים הם ּכּמה ראל «ƒ»¿ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
טז)אֹומר? על(שמות ׁשּנמסרּו עד ללכת רצּו לא מדין, ּבנקמת ּתלּויה מׁשה ׁשּמיתת ּומּׁשּׁשמעּו ּוסקלני", מעט "עֹוד : ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

.ּכרחן ְָָ

(å)ñçðét-úàå íúà àávì ähnì óìà äLî íúà çìLiå©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¤¬¤©©¤−©¨¨®ÂŸÂ̈§¤¦̧§¹̈
äòeøzä úBøööçå Lãwä éìëe àávì ïäkä øæòìà-ïa¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©¨½̈§¥¬©²Ÿ¤©«£«Ÿ§¬©§−̈

:Bãéa§¨«
i"yx£ÒÁ�ÈtŒ˙‡Â Ì˙‡∑אמר אלעזר? הל ולא ּפינחס הל מה ּומּפני ּכּלם. ּכנגד ׁשקּול ּפינחס ׁשהיה מּגיד, …»¿∆ƒ¿»ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

אּמֹו, אבי יֹוסף נקמת לנקם ׁשהל אחר: ּדבר יגמר. צּור, ּבת ּכזּבי ׁשהרג ּבּמצוה, ׁשהתחיל מי ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
לז)ׁשּנאמר אתֹו"(בראשית מכרּו "והּמדנים מ): ׁשּנאמר(סוטה יֹוסף? מּׁשל ּפינחס ׁשל אּמֹו ׁשהיתה ּומּנין ו). "מּבנֹות(שמות : ְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּביצרֹו. ׁשּפטּפט יֹוסף ּומּזרע אלילים לעבֹודת עגלים ׁשּפּטם יתרֹו מּזרע – מג)ּפּוטיאל" מׁשּוח(סוטה ׁשהיה אחר: ּדבר ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
‰L„w.מלחמה ÈÏÎe∑ּפֹורח עצמֹו והּוא ּבכׁשפים מדין מלכי ּומפריח עּמהם ּבלעם ׁשהיה והּציץ, הארֹון זה ְִָָ¿≈«…∆ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּנֹופלים מדין, ּבמלכי "עלֿחלליהם" נאמר: לכ נֹופלים, והם ּבֹו חקּוק ׁשהּׁשם הּציץ את להם הראה ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָעּמהם,
יהֹוׁשע ּבספר "אלֿחלליהם" ּכתיב: ּבבלעם וכן האויר, מן החללים וכן∑B„Èa.(יג)על כא)ּברׁשּותֹו; "וּיּקח(במדבר : ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ¿»ְְִִֵַַ

מּידֹו" רמב"ן.אתּֿכלֿארצֹו ְִֶַָָ

(æ)eâøäiå äLî-úà ýåýé äeö øLàk ïéãî-ìò eàaöiå©¦§§Æ©¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©«©§−
:øëæ-ìk̈¨¨«

(ç)í÷ø-úàå éåà-úà íäéììç-ìò eâøä ïéãî éëìî-úàå§¤©§¥̧¦§¹̈¨«§´©©§¥¤À¤¡¦³§¤¤¸¤Æ
úàå ïéãî éëìî úLîç òáø-úàå øeç-úàå øeö-úàå§¤³§¤Æ§¤¤½©£¥−¤©§¥´¦§®̈§¥Æ

:áøça eâøä øBòa-ïa íòìa¦§¨´¤§½¨«§−¤¨«¤
i"yx£ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ˙LÓÁ∑ׁשּׁשוּו ,ללּמד אּלא "חמׁשת"? לֹומר הזקק לּמה הּכתּוב, מנה ׁשחמּׁשה רֹואה איני וכי ¬≈∆«¿≈ƒ¿»ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

ּבעצתֹו, מּיׂשראל ׁשהּפיל אלף וארּבעה עׂשרים ׂשכר לּטל ׁשם הל ּבלעם ּבּפרענּות. ּכּלם והׁשוּו ּבעצה (ספרי)ּכּלם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ
ועכׁשו להם, יכלּתם לא רּבֹוא ׁשּׁשים ּכׁשהייתם אם להם: אמר רעה. עצה ּומּׂשיאן יׂשראל לקראת מּמדין ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹויצא

קּפחּוהּו ולא מׁשלם ׂשכרֹו לֹו נתנּו להּלחם? ּבאים אּתם אלף אּמנּותֹו∑Áa¯·.ּבי"ב והחליף יׂשראל על ּבא הּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ∆»∆ְְֱִִֵֶַָָָֻ
ּבאּו הם אף ּבפיו, לקּללם אּמנּותם ותפׂש הּוא ּובא ּובּקׁשה, ּתפּלה עלֿידי ּבפיהם אּלא נֹוצחים ׁשאין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻּבאּמנּותם,

ׁשּנאמר ּבחרב, ׁשּבאין האּמֹות ּבאּמנּות אּמנּותם והחליפּו כז)עליו תחיה"(בראשית ועלֿחרּב" :. ְְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻֻ

‡ÙÏ‡ה Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡Ó e¯Áa˙‡Â¿ƒ¿¿»≈«¿«»¿ƒ¿»≈«¿»
:‡ÏÈÁ ÈÊ¯ÊÓ ÔÈÙÏ‡ ¯NÚ È¯z ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿≈¬««¿ƒ¿»¿≈≈»

ÏÈÁÏ‡ו ‡Ë·LÏ ‡ÙÏ‡ ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿∆«¿»¿ƒ¿»¿≈»
‡ÏÈÁÏ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁ�Èt ˙ÈÂ ÔB‰˙È»¿¿»ƒ¿»«∆¿»»«¬»¿≈»
:d„Èa ‡z·aÈ ˙¯ˆˆÁÂ ‡L„e˜„ È�Óe»≈¿¿»«¬«¿««∆¿»ƒ≈

È˙ז ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔÈ„Ó ÏÚ eÏiÁ˙‡Â¿ƒ¿«»«ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»»
:‡¯eÎc Ïk eÏË˜e ‰LÓ∆¿»»¿»

È˙ח ÔB‰ÈÏÈË˜ ÏÚ eÏË˜ ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ˙ÈÂ¿»«¿≈ƒ¿»¿»«¿ƒ≈»
Ú·¯ ˙ÈÂ ¯eÁ ˙ÈÂ ¯eˆ ˙ÈÂ Ì˜¯ ˙ÈÂ ÈÂ‡¡ƒ¿»∆∆¿»¿»¿»∆«
¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙ÈÂ ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ‡LÓÁ«¿»«¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿

:‡a¯Á· eÏË¿̃»¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשלח לא לּמּטה. אלף מׁשה אתם וּיׁשלח ְִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ(ו)

ׁשהיּו ּפי על ואף הּצבא, עם ּכל ְִֶַַַַָָָָָׁשם

מאד. ּגדֹולֹות ּבצּורֹות והערים רב עם ְְְְְִִִֶַַַָָֹהּמדינים

רּבים היּו מֹואב ּבבנֹות הּנכׁשלים ּכי ְְְִִִִִַַַַַָָָוהּטעם

אנׁשים ּבחרּו ּכן על ה', לנקמת ראּוים ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָואינם

לא מׁשה והּנה לׁשבטיהם. וידּועים ְְְִִִִִִֵֵֶֶַֹצּדיקים

להם אמר רק ּיעׂשּו, מה אֹותם Ï˙˙צּוה ֲִֶַַַַָָָָ»≈

(‚ ˜ÂÒÙ) ÔÈ„Óa '‰ ˙Ó˜�יׁשאירּו ׁשּלא וחׁשב ƒ¿«¿ƒ¿»ְְִֶַַָֹ

ּכנקמת אֹו עמלק ּכנקמת ּופליט ׂשריד ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּבהם

הּנׁשים ׁשהּׁשאירּו ראה וכאׁשר עממים. ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָׁשבעה

הּיֹודעֹות הּנׁשים על קצף והּבהמה, ְְְְִֵַַַַַַַָָָוהּטף

להֹורגן החיל לפקּודי ראּוי ּכי זכר, ְְְְִִִִֵַַַָָָָמׁשּכב

הּתֹורה לדין ּגם לנקמה ּגם ּדבר, ּכל ְְְִִִַַַַָָָָָָּתחּלת

וכיון טו). כ (ויקרא ּתהרֹוגּו הּבהמה ְְְֲֵֵֶַַָָואת

הּטף על מחל לׁשלל, חפץ ׁשהעם ְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשראה

הּׁשלל: ועל ְִַַַָָָּבּנׁשים

ÔÎzÈÂאת צרֹור נצטּוה מׁשה ּכי ׁשּנאמר, עֹוד ¿ƒ»≈ְִִֶֶֶַַָָֹ

ּבני נקמת ּונקם יז) כה (לעיל ְְְְִִִֵַַָֹהּמדינים

מעטים ׁשם וׁשלח ב), פסוק (לפנינו ְְִִֵַָָָָֻיׂשראל

וכל להּפיל טֹוב עץ וכל הּפרּזי ּבערי ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָלהּכֹות

להכאיב טֹובה חלקה וכל לסּתם מים ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹמעין

ּדבר להם צּוה ולא הּׁשֹוללים, ּכמנהג ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹּבאבנים

יתּבר והּׁשם ידם, ּתמצא ּכאׁשר להנקם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָרק

ועריהם ּומלכיהם מדין נתן הּמלחמֹות לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאׁשר

מׁשּכב הּיֹודעֹות הּנׁשים על קצף ּכן ועל ְְְְִִֵַַַַַַָָָָּבידם.

לנקמה: הּזכרים ּבּטף וצּוה אחר, ּדבר לא ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָֹזכר

‰p‰Âּכבֹוד וחלק החיל, ּפקּודי על קצף ¿ƒ≈ְְִֵַַַַַָָָ

ּבריתֹו את לֹו נתן הּׁשם ּכי ְְְִִִֵֶַַָָלפנחס

לֹו אמר מג) (מטות ּבספרי וׁשנינּו ְְְִִִַָָָׁשלֹום.

ּכׁש ידעּתיּפנחס ולא עׂשינּו. ּכן ׁשּפקדּתנּו ם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּפקד ואּלּו ּבּכתּוב. ּדבר אֹותם ּפקד ׁשּלא ְִֶַַַַָָָָָָֹמהּו,

אֹותם ּפקד ואם יכעס, היא ועׂשּו ְְְִִֵַָָָָָֹאֹותם

אּבד ׁשאּול ּכי מצותֹו, ּפנחס ׁשּיעבר ְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹחלילה

הענין אבל יא). טו (ש"א זה על ְְֲִֶַַָָָמלכּותֹו

ׁשּפקדם אמרּתי ÔÈ„Óa,ּכאׁשר '‰ ˙Ó˜� ˙˙Ï ְְֲִֶֶַַָָָ»≈ƒ¿«¿ƒ¿»

ּבהם: עׂשינּו גדֹולה נקמה ּפנחס ְְְְִִֶַָָָָָָָואמר

irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k ipy meil inei xeriy

(è)úàå ítè-úàå ïéãî éLð-úà ìàøNé-éðá eaLiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¤§¥¬¦§−̈§¤©¨®§¥̧
:eææa íìéç-ìk-úàå íäð÷î-ìk-úàå ízîäa-ìk̈§¤§¨¯§¤¨¦§¥¤²§¤¨¥¨−¨¨«

(é)eôøN íúøéè-ìk úàå íúáLBîa íäéøò-ìk úàå§¥³¨¨«¥¤Æ§´§Ÿ½̈§¥−¨¦«Ÿ¨®¨«§−
:Làä¥«

i"yx£Ì˙¯ÈË∑,ׂשריהם מֹוׁשב לׁשֹון אחר: ּדבר חּקיהם. יֹודעי ּכֹומרים מֹוׁשב לׁשֹון ׁשהּוא ׁשּלהם, ּפלטרין מקֹום ƒ…»ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
"סרני ׁשּמתּורגם ּפלׁשּתאי"ּכמֹו "טּורני – .ּפלׁשּתים" ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

(àé)íãàa çB÷ìnä-ìk úàå ììMä-ìk-úà eç÷iå©¦§Æ¤¨©¨½̈§¥−¨©©§®©¨«¨¨−
:äîäaáe©§¥¨«

i"yx£'B‚Â ÏÏM‰ŒÏkŒ˙‡ eÁ˜iÂ∑,ּברׁשּות ׁשּלא ּבּבּזה יד לׁשלח הּגזל על נחׁשדּו ולא וצּדיקים, ּכׁשרים ׁשהיּו מּגיד, «ƒ¿∆»«»»¿ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
ּכּלם ׁשּב הּמלחמה אנׁשי אף וגֹו'", הרחלים ּכעדר ׁשּני" ּבּקּבלה מפרׁש ועליהם וגֹו'", "אתּֿכלֿהּׁשלל ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻׁשּנאמר:

ותכׁשיטין∑ÏÏL.צּדיקים מלּבּוׁש ׁשל מּטלטלין ּתכׁשיטין∑Êa.הן ׁשאינם מּטלטלין, ּבּזת אדם∑ÁB˜ÏÓ.הּוא ִִַ»»ְְְְְִִִִֵֶַַַ«ְְְִִִִִֵֶַַַָ«¿«ָָ
ּבּבהמה – ּו"מלקֹוח" ּבאדם, – "ׁשבי" "מלקֹוח": אצל "ׁשבי" ׁשּכתּוב ּובמקֹום .ּובהמה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

(áé)-éða úãò-ìàå ïäkä øæòìà-ìàå äLî-ìà eàáiå©¨¦¿¤¤Á§¤¤§¨¨̧©Ÿ¥¹§¤£©´§¥«
äðçnä-ìà ììMä-úàå çB÷ìnä-úàå éáMä-úà ìàøNé¦§¨¥À¤©§¦¯§¤©©§²©§¤©¨−̈¤©©«£¤®

ñ :Bçøé ïcøé-ìò øLà áàBî úáøò-ìà¤©§´Ÿ½̈£¤−©©§¥¬§¥«

ß fenz e"k ipy mei ß

(âé)å ïäkä øæòìàå äLî eàöiåíúàø÷ì äãòä éàéNð-ìë ©¥̧§¹¤̧§¤§¨¨¯©Ÿ¥²§¨§¦¥¬¨«¥¨−¦§¨¨®
:äðçnì õeçî-ìà¤¦−©©«£¤«

i"yx£Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e‡ˆiÂ∑הּבּזה מן לחטף יֹוצאים יׂשראל נערי את ׁשראּו .לפי «≈¿…∆¿∆¿»»«…≈ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

(ãé)éøNå íéôìàä éøN ìéçä éãe÷t ìò äLî óö÷iå©¦§´Ÿ¤½©−§¥´¤¨®¦¨¥³¨«£¨¦Æ§¨¥´
:äîçìnä àávî íéàaä úBànä©¥½©¨¦−¦§¨¬©¦§¨¨«

i"yx£ÏÈÁ‰ È„e˜t ÏÚ ‰LÓ Ûˆ˜iÂ∑ּבידם ּכח ׁשּיׁש ּבּגדֹולים, ּתלּוי הּדֹור סרחֹון ׁשּכל ,ללּמד החיל; על ממּנים «ƒ¿……∆«¿≈∆»ƒְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ
.למחֹות ְִ

(åè):äá÷ð-ìk íúéiçä äLî íäéìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¤®©«¦¦¤−¨§¥¨«

(æè)ìòî-øñîì íòìa øáãa ìàøNé éðáì eéä äpä ïä¥´¥¹¨¨¸¦§¥³¦§¨¥Æ¦§©´¦§½̈¦§¨©¬©
:ýåýé úãòa äôbnä éäzå øBòt øác-ìò ýåýéa©«Ÿ̈−©§©´§®©§¦¬©©¥¨−©«£©¬§Ÿ̈«

i"yx£‰p‰ Ô‰∑ּבּה ּפלֹוני ׁשּנכׁשל היא זֹו אֹותן: מּכירין ׁשהיּו ÌÚÏa.מּגיד, ¯·„a∑אּתם אפּלּו להם: אמר ≈≈»ְְִִִִִִֶֶַַַָָָƒ¿«ƒ¿»ֲִֶֶַַָָ
ׁשׁש ׁשהיּו הּמצרים מן אּתם מרּבים ׁשּמא להם; יכֹולים אּתם אין ׁשּבעֹולם, האּמֹות) (ס"א המֹונֹות ּכל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻמכניסים

רכב ּובּספרימאֹות ּבחלק ּכדאיתא וכּו' הּוא זּמה ׂשֹונא אּלּו ׁשל אלהיהם עצה: ואּׂשיאכם ּבֹואּו .ּבחּור? ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ÈÂ˙ט ÔÈ„Ó ÈL� ˙È Ï‡¯NÈ È�· B·Le¿¿≈ƒ¿»≈»¿≈ƒ¿»¿»
ÔB‰È˙Èb Ïk ˙ÈÂ ÔB‰¯ÈÚa Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË«¿¿¿»»¿ƒ¿¿»»≈≈

:BÊa ÔB‰ÈÒÎ� Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿

Èa˙י Ïk ˙ÈÂ ÔB‰È�·˙BÓa ÔB‰ÈÂ¯˜ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿¿»≈¿»»≈
:‡¯e�a e„È˜B‡ ÔB‰˙„‚Òƒ¿«¿ƒ¿»

z¯·c‡יא Ïk ˙ÈÂ ‰‡„Ú Ïk ˙È B·Le¿»»¬»»¿»»¿«¿»
:‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a∆¡»»ƒ¿ƒ»

k‰�‡יב ¯ÊÚÏ‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ ei˙È‡Â¿«¿ƒ¿»∆¿»∆¿»»«¬»
˙ÈÂ ‡È·L ˙È Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k ˙ÂÏe¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿»¿»
‡i¯LÈÓÏ ‡˙È¯LÓÏ ‰‡„Ú ˙ÈÂ ‡z¯·c¿«¿»¿»¬»»¿«¿ƒ»¿≈¿«»

:BÁ¯È„ ‡�c¯È ÏÚ Èc ·‡BÓ„¿»ƒ««¿¿»ƒ≈

¯·¯·Èיג ÏÎÂ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e˜Ù�e¿»∆¿∆¿»»«¬»¿»«¿¿≈
:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ÔB‰˙eÓ„˜Ï ‡zL�Î¿ƒ¿»»√»¿¿ƒ»»¿«¿ƒ»

¯È�aיד ‡ÏÈÁ ÏÚ ÔpÓÓc ÏÚ ‰LÓ ÊÈ‚¯e¿ƒ∆«ƒ¿«»«≈»«»≈
:‡·¯˜ ÏÈÁÓ B˙‡c ‡˙Â‡Ó È�a¯Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«»≈»»»«¬≈≈¿»»

�˜a‡:טו Ïk ÔezÓi˜‰ ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿∆¬«≈¿»À¿»

ÌÚÏaטז ˙ˆÚa Ï‡¯NÈ È�·Ï ‰‡Â‰ Ôep‡ ‡‰»ƒ¬»»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«ƒ¿»
˙Â‰Â ¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ¯˜L ‡¯wLÏ¿«»»¿»√»¿»«≈«¿«¬«

:ÈÈ„ ‡zL�Îa ‡�˙BÓ»»ƒ¿ƒ¿»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

¯LÙ‡Âׁשּפקדּתנּו ּכׁשם לֹו ׁשאמר לפרׁש, ¿∆¿»ְְְְֵֵֶֶַַָָָ

אל תצּור ּכי הּתֹורה ּבדין סיני ְִִִֵֶַַַָָמהר

ּבהם, עׂשינּו ּכ יֿיח) כ (דברים וגו' ִִֶָָָעיר

הן ּבעבּור הּגדֹולֹות הּנׁשים על קצף ְֲִֵֶַַַַַָָּומׁשה

ּכל והֹוסיף טז), (פסוק יׂשראל לבני היּו ְְְִִִֵֵֵָָָָהּנה

הּנקמה: ּבעבּור ּבּטף ְֲַַַָָָָָזכר



ני irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k ipy meil inei xeriy

(è)úàå ítè-úàå ïéãî éLð-úà ìàøNé-éðá eaLiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¤§¥¬¦§−̈§¤©¨®§¥̧
:eææa íìéç-ìk-úàå íäð÷î-ìk-úàå ízîäa-ìk̈§¤§¨¯§¤¨¦§¥¤²§¤¨¥¨−¨¨«

(é)eôøN íúøéè-ìk úàå íúáLBîa íäéøò-ìk úàå§¥³¨¨«¥¤Æ§´§Ÿ½̈§¥−¨¦«Ÿ¨®¨«§−
:Làä¥«

i"yx£Ì˙¯ÈË∑,ׂשריהם מֹוׁשב לׁשֹון אחר: ּדבר חּקיהם. יֹודעי ּכֹומרים מֹוׁשב לׁשֹון ׁשהּוא ׁשּלהם, ּפלטרין מקֹום ƒ…»ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
"סרני ׁשּמתּורגם ּפלׁשּתאי"ּכמֹו "טּורני – .ּפלׁשּתים" ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

(àé)íãàa çB÷ìnä-ìk úàå ììMä-ìk-úà eç÷iå©¦§Æ¤¨©¨½̈§¥−¨©©§®©¨«¨¨−
:äîäaáe©§¥¨«

i"yx£'B‚Â ÏÏM‰ŒÏkŒ˙‡ eÁ˜iÂ∑,ּברׁשּות ׁשּלא ּבּבּזה יד לׁשלח הּגזל על נחׁשדּו ולא וצּדיקים, ּכׁשרים ׁשהיּו מּגיד, «ƒ¿∆»«»»¿ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
ּכּלם ׁשּב הּמלחמה אנׁשי אף וגֹו'", הרחלים ּכעדר ׁשּני" ּבּקּבלה מפרׁש ועליהם וגֹו'", "אתּֿכלֿהּׁשלל ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻׁשּנאמר:

ותכׁשיטין∑ÏÏL.צּדיקים מלּבּוׁש ׁשל מּטלטלין ּתכׁשיטין∑Êa.הן ׁשאינם מּטלטלין, ּבּזת אדם∑ÁB˜ÏÓ.הּוא ִִַ»»ְְְְְִִִִֵֶַַַ«ְְְִִִִִֵֶַַַָ«¿«ָָ
ּבּבהמה – ּו"מלקֹוח" ּבאדם, – "ׁשבי" "מלקֹוח": אצל "ׁשבי" ׁשּכתּוב ּובמקֹום .ּובהמה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

(áé)-éða úãò-ìàå ïäkä øæòìà-ìàå äLî-ìà eàáiå©¨¦¿¤¤Á§¤¤§¨¨̧©Ÿ¥¹§¤£©´§¥«
äðçnä-ìà ììMä-úàå çB÷ìnä-úàå éáMä-úà ìàøNé¦§¨¥À¤©§¦¯§¤©©§²©§¤©¨−̈¤©©«£¤®

ñ :Bçøé ïcøé-ìò øLà áàBî úáøò-ìà¤©§´Ÿ½̈£¤−©©§¥¬§¥«

ß fenz e"k ipy mei ß

(âé)å ïäkä øæòìàå äLî eàöiåíúàø÷ì äãòä éàéNð-ìë ©¥̧§¹¤̧§¤§¨¨¯©Ÿ¥²§¨§¦¥¬¨«¥¨−¦§¨¨®
:äðçnì õeçî-ìà¤¦−©©«£¤«

i"yx£Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e‡ˆiÂ∑הּבּזה מן לחטף יֹוצאים יׂשראל נערי את ׁשראּו .לפי «≈¿…∆¿∆¿»»«…≈ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

(ãé)éøNå íéôìàä éøN ìéçä éãe÷t ìò äLî óö÷iå©¦§´Ÿ¤½©−§¥´¤¨®¦¨¥³¨«£¨¦Æ§¨¥´
:äîçìnä àávî íéàaä úBànä©¥½©¨¦−¦§¨¬©¦§¨¨«

i"yx£ÏÈÁ‰ È„e˜t ÏÚ ‰LÓ Ûˆ˜iÂ∑ּבידם ּכח ׁשּיׁש ּבּגדֹולים, ּתלּוי הּדֹור סרחֹון ׁשּכל ,ללּמד החיל; על ממּנים «ƒ¿……∆«¿≈∆»ƒְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ
.למחֹות ְִ

(åè):äá÷ð-ìk íúéiçä äLî íäéìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¤®©«¦¦¤−¨§¥¨«

(æè)ìòî-øñîì íòìa øáãa ìàøNé éðáì eéä äpä ïä¥´¥¹¨¨¸¦§¥³¦§¨¥Æ¦§©´¦§½̈¦§¨©¬©
:ýåýé úãòa äôbnä éäzå øBòt øác-ìò ýåýéa©«Ÿ̈−©§©´§®©§¦¬©©¥¨−©«£©¬§Ÿ̈«

i"yx£‰p‰ Ô‰∑ּבּה ּפלֹוני ׁשּנכׁשל היא זֹו אֹותן: מּכירין ׁשהיּו ÌÚÏa.מּגיד, ¯·„a∑אּתם אפּלּו להם: אמר ≈≈»ְְִִִִִִֶֶַַַָָָƒ¿«ƒ¿»ֲִֶֶַַָָ
ׁשׁש ׁשהיּו הּמצרים מן אּתם מרּבים ׁשּמא להם; יכֹולים אּתם אין ׁשּבעֹולם, האּמֹות) (ס"א המֹונֹות ּכל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻמכניסים

רכב ּובּספרימאֹות ּבחלק ּכדאיתא וכּו' הּוא זּמה ׂשֹונא אּלּו ׁשל אלהיהם עצה: ואּׂשיאכם ּבֹואּו .ּבחּור? ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ÈÂ˙ט ÔÈ„Ó ÈL� ˙È Ï‡¯NÈ È�· B·Le¿¿≈ƒ¿»≈»¿≈ƒ¿»¿»
ÔB‰È˙Èb Ïk ˙ÈÂ ÔB‰¯ÈÚa Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË«¿¿¿»»¿ƒ¿¿»»≈≈

:BÊa ÔB‰ÈÒÎ� Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿

Èa˙י Ïk ˙ÈÂ ÔB‰È�·˙BÓa ÔB‰ÈÂ¯˜ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿¿»≈¿»»≈
:‡¯e�a e„È˜B‡ ÔB‰˙„‚Òƒ¿«¿ƒ¿»

z¯·c‡יא Ïk ˙ÈÂ ‰‡„Ú Ïk ˙È B·Le¿»»¬»»¿»»¿«¿»
:‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a∆¡»»ƒ¿ƒ»

k‰�‡יב ¯ÊÚÏ‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ ei˙È‡Â¿«¿ƒ¿»∆¿»∆¿»»«¬»
˙ÈÂ ‡È·L ˙È Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k ˙ÂÏe¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿»¿»
‡i¯LÈÓÏ ‡˙È¯LÓÏ ‰‡„Ú ˙ÈÂ ‡z¯·c¿«¿»¿»¬»»¿«¿ƒ»¿≈¿«»

:BÁ¯È„ ‡�c¯È ÏÚ Èc ·‡BÓ„¿»ƒ««¿¿»ƒ≈

¯·¯·Èיג ÏÎÂ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e˜Ù�e¿»∆¿∆¿»»«¬»¿»«¿¿≈
:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ÔB‰˙eÓ„˜Ï ‡zL�Î¿ƒ¿»»√»¿¿ƒ»»¿«¿ƒ»

¯È�aיד ‡ÏÈÁ ÏÚ ÔpÓÓc ÏÚ ‰LÓ ÊÈ‚¯e¿ƒ∆«ƒ¿«»«≈»«»≈
:‡·¯˜ ÏÈÁÓ B˙‡c ‡˙Â‡Ó È�a¯Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«»≈»»»«¬≈≈¿»»

�˜a‡:טו Ïk ÔezÓi˜‰ ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿∆¬«≈¿»À¿»

ÌÚÏaטז ˙ˆÚa Ï‡¯NÈ È�·Ï ‰‡Â‰ Ôep‡ ‡‰»ƒ¬»»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«ƒ¿»
˙Â‰Â ¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ¯˜L ‡¯wLÏ¿«»»¿»√»¿»«≈«¿«¬«

:ÈÈ„ ‡zL�Îa ‡�˙BÓ»»ƒ¿ƒ¿»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

¯LÙ‡Âׁשּפקדּתנּו ּכׁשם לֹו ׁשאמר לפרׁש, ¿∆¿»ְְְְֵֵֶֶַַָָָ

אל תצּור ּכי הּתֹורה ּבדין סיני ְִִִֵֶַַַָָמהר

ּבהם, עׂשינּו ּכ יֿיח) כ (דברים וגו' ִִֶָָָעיר

הן ּבעבּור הּגדֹולֹות הּנׁשים על קצף ְֲִֵֶַַַַַָָּומׁשה

ּכל והֹוסיף טז), (פסוק יׂשראל לבני היּו ְְְִִִֵֵֵָָָָהּנה

הּנקמה: ּבעבּור ּבּטף ְֲַַַָָָָָזכר



irqnÎzehnנב zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k ipy meil inei xeriy

(æé)Léà úòãé äMà-ìëå óha øëæ-ìë eâøä äzòå§©¾̈¦§¬¨¨¨−©¨®§¨¦À̈Ÿ©¬©¦²
:eâøä øëæ ákLîì§¦§©¬¨¨−£«Ÿ

i"yx£LÈ‡ ˙Ú„È ‰M‡ŒÏÎÂ∑(ס נבעלה.(יבמות ׁשּלא אףֿעלּֿפי להּבעל סו)ראּויה והראּויה(יבמות העבירּום, הּציץ ולפני ¿»ƒ»…««ƒְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
מֹוריקֹות ּפניה "הרגּו(ספרי)∑‰¯‚e.להּבעל קֹורא: אני ׁשאם יׁשמעאל, רּבי ּדברי הענין, להפסיק ואמר? חזר לּמה ְִִֵֶָָָ¬…ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

הּזכרים עם ידעת) (וכלֿאּׁשה להרג אם יֹודע איני וגֹו'", ּבּנׁשים הּטף וכל איׁש... ידעת וכלֿאּׁשה ּבּטף ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹכלֿזכר
"הרגּו" נאמר לכ הּטף? עם להחיֹות .אֹו ְְֱֲֲִֶַַַָָֹ

(çé)eéçä øëæ ákLî eòãé-àì øLà íéLpa óhä ìëå§ŸÆ©©´©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−¦§©´¨¨®©«£−
:íëì̈¤«

(èé)Lôð âøä ìk íéîé úòáL äðçnì õeçî eðç ízàå§©¤À£²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®ŸÁŸ¥¸¤¹¤
ìëå|éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia eàhçúz ììça òâð §´ŸŸ¥´©¤«¨À̈¦§©§º©³©§¦¦Æ©´©§¦¦½

:íëéáLe ízà©¤−§¦¤«
i"yx£‰�ÁnÏ ıeÁÓ∑לעזרה יּכנסּו �LÙ.ׁשּלא ‚¯‰ Ïk∑(ספרי)טמאה המקּבל ּבדבר ּבהֹורג אֹומר: מאיר רּבי ƒ««¬∆ְֲִֶָָָָֹ……≈∆∆ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֻ

ּבֹו זרק אפילּו יכֹול אֹו עצמֹו. ּבּמת נֹוגע ּכאּלּו הּמת, ּבחּבּורי אדם מטּמא ׁשהּכלי הּכתּוב: ולּמד מדּבר. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָהּכתּוב
חּבּורֹו על-ידי הֹורג אף חּבּורֹו, עלֿידי נֹוגע מה לנֹוגע, הֹורג מּקיׁש ּבחלל", נגע "וכל לֹומר: ּתלמּוד והרגֹו? .חץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹ

e‡hÁ˙z∑ׁשא ּכדין נּדה האֹומריםּבמי לדברי ׁשאף מתים, טמאי סא)ר מטּמאין(יבמות אינן ּגילּולים עֹובדי קברי ƒ¿«¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשּנאמר לד)ּבאהל, אדם,(יחזקאל קרּוין ּגילּולים עֹובדי ואין אדם קרּויים אּתם אּתם", אדם מרעיתי צאן צאני "ואּתן : ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר אהלים, טמאת אצל אּלא אדם נאמר ׁשּלא ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ּגילּולים ׁשהעֹובדי הּוא יט)מֹודה :(במדבר ְְְְְְֱֱֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
ּבאהל" ימּות ּכי ÌÎÈ·Le."אדם Ìz‡∑,ּבניֿברית אּתם מה אּלא הּזאה, ּוצריכין טמאה מקּבלין ׁשהנכרים לא ְִֶָָָֹ«∆¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

הּזאה צריכין ויּטמאּו, לּברית ּכׁשּיבֹואּו ׁשביכם, .אף ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(269 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

עצמֹו ּבּמת נגע ּכאּלּו הּמת ּבחּבּורי אדם מטּמא ׁשהּכלי הּכתּוב ולּמדָך מדּבר, הּכתּוב טמאה הּמקּבל ּבדבר (לא,ּבהֹורג ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
מּמהיט) ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּבחץ? והן ּבחרב הן שהּכּונה מׁשמע מקרא ׁשל ּובפׁשּוטֹו נפׁש, הֹורג ּכל נאמר ּבּפסּוק הרי לׁשאל, ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹיׁש

הּמצאּות עם אֹו ּבמת לנגיעה קׁשּורה אינּה ׁשהּטמאה הינּו מת, ּבטמאת נטמא אדם ׁשהֹורג מי ׁשּכל מׁשמע, נפׁש הֹורג ּכל ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻׁשּנאמר

זה ּדין נזּכר לא מּדּוע מת, טמאת ׁשל חדׁש ּגדר ּכאן ׁשּיׁש מּכיון קׁשה: זה ּולפי מטּמא. ההריגה מעׂשה עצם אּלא הּמת, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּבאהל

חּקת ּבפרׁשת ואילְך)לעיל א ּבטמאת(יט, ּפרט היא ׁשהּטמאה מתרץ זה ועל מת? טמאת ּדיני ּכל נאמרּו ׁשם למדנּומּגע, ּכבר עליה , ְְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ

עצמֹו. ּבּמת נֹוגע ּכאּלּו זה הרי ּבמת הּנֹוגע ּבכלי ׁשהּנֹוגע ּכאן, ומחּדׁשת מפרטת ׁשהּתֹורה אּלא רמב"ןלעיל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

ÏÎÂיז ‡ÏÙËa ‡¯eÎc ÏÎ eÏeË˜ ÔÚÎe¿«¿»¿»¿«¿»¿»
:eÏeË˜ ‡¯eÎ„ È·kLÓÏ ¯·b ˙Ú„Èc ‡˙z‡ƒ¿»ƒ««¿«¿ƒ¿¿≈¿»¿

È·kLÓיח ‡Ú„È ‡Ï Èc ‡iL�· ‡ÏÙË ÏÎÂ¿…«¿»ƒ¿«»ƒ»¿»»ƒ¿¿≈
:ÔBÎÏ eÓÈi˜ ‡¯eÎ„¿»«ƒ¿

Ú·L‡יט ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ B¯L Ôez‡Â¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¿»
·¯˜ Èc ÏÎÂ ‡LÙ� ÏË˜ Èc Ïk ÔÈÓBÈƒ…ƒ¿««¿»¿…ƒ¿«
‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BÏÚ Ôecz ‡ÏÈË˜a¿»ƒ»«¬ƒ¿»¿ƒ»»

:ÔBÎÈ·Le Ôez‡ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מאיר רּבי ּבחלל. נגע וכל נפׁש הרג ּכל ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ(יט)

טמאה המקּבל ּבדבר ּבהֹורגֹו ְְְְְֵֵַַָָָֻאֹומר

מטּמא ׁשהּכלי הּכתּוב ולמד מדּבר, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהּכתּוב

עצמֹו. ּבּמת נגע ּכאּלּו הּמת ּבחּבּורי ְְְִִֵֵֵַַַַָָָאדם

לֹומר ּתלמּוד והרגֹו, חץ ּבֹו זרק אפּלּו ְְְֲִֵַַַָָָיכֹול

,ÏÏÁa Ú‚� ÏÎÂּנגע מה לנגע, הֹורג הקיׁש ¿……≈«∆»»ְִֵֵֵֵַַַֹֹ

לׁשֹון חּבּורֹו, ידי על הֹורג אף חּבּורֹו ידי ְְִִֵֵֵַַַָעל

ִַרׁש"י:

‡ÏÂּבדבר הרג ׁשאם אצלי, ּדבריו נתּכּונּו ¿…ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

האדם אין ׁשטף, ּכלי ׁשל טמאה ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהמקּבל

לפי הזאה צרי ולא ׁשבעה טמאת ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֻמטּמא

מּמּנּו ׁשּנטמא והאדם לּטמאה אב ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהּכלי

(פסחים למדנּו ּכבר ּברזל ּבכלי ואם ְְְְְִִִִֶַַָָראׁשֹון,

ׁשבעה. טמאת להּטמא ּכחלל ׁשהּוא לחרב ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻיד:)

ׁשהּוא ּבעֹוד ּבּכלי ׁשנגע ׁשּכיון הרב סבר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָואם

ּב טמאתמחּבר עצמֹו ּכּמת אֹותֹו יטּמא ּמת ְְְְֵֵֵַַַַַָֻֻ

ּבחּבּורי היא מּדרּבנן ּבחּבּורין טמאה ְְְְְִִִִִִֵַָָָָֻׁשבעה,

ּבפרק נזירּות ּבמּסכת ׁשמפרׁש ּכמֹו ּבמת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹּכלים

הּוא, ּכ ּבספרי ּולׁשֹונם (מב:). מינין ְְְְִִִִָָָׁשלׁשה

טמאה המקּבל ּבדבר ּבהֹורגֹו אֹומר מאיר ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֻרּבי

אפּלּו יכֹול אֹו ּבהּסט, ׁשמטּמא מדּבר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָהּכתּוב

וכו': לֹומר ּתלמּוד והרגֹו חץ ּבֹו ְְְֵַַַָָזרק

,dLe¯Ùeׁשהּמת מּכאן ללּמד מאיר רּבי ׁשּבא ≈»ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

יד ּבמּקל הרגֹו ואם ּבמּׂשא, ְְְְְִֵֵַַַַָָמטּמא

ּבׁשעה ּבהם ּונׂשאֹו ּברזל ּבֹו אין אפּלּו ּברמח ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹאֹו

ולא ׁשבעה, טמאת ּבמּׂשא אֹותֹו מטּמא ְְְְְִֵֵֶַַַָָֹֻׁשּמת

אּלא קּבּול, לכלי טמאה" המקּבל ּב"דבר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻנתּכּון

עצמֹו הּמת מן טמאה ּבֹו מקּבל ׁשהאדם ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבדבר

מנין התם, ּדבריתא וריׁשא הּמּׂשא. ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּכגֹון

ּנבלה מה וחמר קל אמרּת ּבהּסט, ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשמטּמא

לא חמּור מת ּבהּסט מטּמאה היא הרי ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹקּלה

טמאת ּלהּלן מה אי ּבהּסט, ׁשמטּמא הּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֻדין

ּכמּגעֹו הּסטֹו אמרּת ערב, טמאת ּכאן אף ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻערב

טמאת הּסטֹו ׁשבעה טמאת ׁשּמּגעֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָֻֻמקֹום

טמאת הּסטֹו ערב טמאת ׁשּמּגעֹו מקֹום ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻׁשבעה

יתּברר ּומּכאן וכו'. אֹומר מאיר רּבי ְִִִִֵֵֵֶַָָָערב,

קּמא ּתּנא הביא ׁשאמרנּו, לענין ׁשהיא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפרּוׁשּה

ׁשבעה לטמאת ואפּלּו וחמר הּקל מן הּמת ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻמּׂשא

הּכתּוב מן מאיר רּבי והביאֹו ּדּיֹו, ליּה ְְִִִִֵֵֵֵַַַָּדלית

וחמר, ּבקל אתי ולא ּדּיֹו ליּה ּדאית ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹֹהּזה

(כד:): הרגל ּכיצד ּבפרק קּמא ּבבבא ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכדאיתא

.ÌÎÈ·Le Ìz‡ּבגדיהם הּׁשבי ׁשיחּטאּו «∆¿ƒ∆ְְְִִֵֶֶֶַַ

עֹור ּכלי וכל ּבגד וכל ּבחלל ְְְְִִֶֶֶַָָָָהּנֹוגעים

את יטּמאּו ׁשּלא יׂשראל, ּכדין ּבידם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹאׁשר

ּובכליהם: ּבבגדיהם ְְְִִֵֵֶֶָָהעם

irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k ipy meil inei xeriy

(ë)õò-éìk-ìëå íéfò äNòî-ìëå øBò-éìk-ìëå ãâa-ìëå§¨¤¯¤§¨§¦²§¨©«£¥¬¦¦−§¨§¦¥®
ñ :eàhçúz¦§©¨«

i"yx£ÌÈfÚ ‰NÚÓŒÏÎÂ∑(ת"כ)והעצמֹות והּטלפים הּקרנים ּכלי .להביא ¿»«¬≈ƒƒְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ

(àë)íéàaä àávä éLðà-ìà ïäkä øæòìà øîàiå©¸Ÿ¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©§¥´©¨½̈©¨¦−
:äLî-úà ýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ äîçìnì©¦§¨¨®µŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£'B‚Â Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑ּגעּולי הלכֹות מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו טעּות, לכלל ּבא ּכעס, לכלל מׁשה ׁשּבא לפי «…∆∆¿»»«…≈¿ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּנאמר לּמּלּואים, ּבּׁשמיני מֹוצא אּתה וכן י)נכרים, לכלל(ויקרא ּבא – ועלֿאיתמר" עלֿאלעזר (מׁשה) "וּיקצף : ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

וכן טעּות, לכלל ּבא כ)ּכעס, טעה(במדבר הּכעס עלֿידי – אתֿהּסלע" וּי" הּמרים": ‰'.ּב"ׁשמעּוֿנא ‰eˆ ¯L‡ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ¬∆ƒ»
'B‚Â∑(ספרי)ּברּבֹו ההֹוראה .ּתלה ¿ְַַָָָָ

(áë)ìæøaä-úà úLçpä-úà óñkä-úàå áäfä-úà Cà©¬¤©¨−̈§¤©¨®¤¤©§¸¤Æ¤©©§¤½
:úøôòä-úàå ìéãaä-úà¤©§¦−§¤¨«Ÿ¨«¤

i"yx£'B‚Â ·‰f‰Œ˙‡ C‡∑הלכֹות על לכם להזהיר יׁש עֹוד טמאה, הלכֹות על אּלא לכם הזהיר ׁשּלא אףֿעלּֿפי «∆«»»¿ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ׁשּיּטהרּו עד הּמת מּטמאת טהרתן לאחר אפּלּו ּבּכלים מּלהׁשּתּמׁש אּתם ממעטין ּכלֹומר מעּוט, לׁשֹון "ו"א ְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻֻּגעּול.
וזהּו ׁשּיגעילּנּו, קדם ׁשּלֹו חלּדה להעביר ׁשּצרי לֹומר, אתֿהּזהב" א" אמרּו: ורּבֹותינּו נבלֹות. אּסּור ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻמּבליעת

ׁשהּוא ּכמֹות יהיה הּמּתכת א חלּדה, ׁשם יהא ׁשּלא ,"א" .לׁשֹון ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

(âë)Cà øäèå Làá eøéáòz Làá àáé-øLà øác-ìk̈¨º̈£¤¨´Ÿ¨¥À©«£¦³¨¥Æ§¨¥½©¾
:íéná eøéáòz Làa àáé-àì øLà ìëå àhçúé äcð éîa§¥¬¦−̈¦§©¨®§¸Ÿ£¤¯«Ÿ¨²Ÿ¨¥−©«£¦¬©¨«¦

i"yx£L‡· ‡·ÈŒ¯L‡ ¯·cŒÏk∑ּכלּום ּבֹו ·‡L.לבּׁשל e¯È·Úz∑(ב ׁשּתׁשמיׁשֹו(ע"ז מה הגעלתֹו, – ּתׁשמיׁשֹו ּכדר »»»¬∆»…»≈ְְֵַ«¬ƒ»≈ְְְְִִֶֶֶַַַַָָ
ּבאּור ילּבנּנּו והאסּכלה, הּׁשּפּוד ּכגֹון צלי, עלֿידי ּׁשּתׁשמיׁשֹו ּומה ּבחּמין, יגעילּנּו חּמין, �c‰.עלֿידי ÈÓa C‡ ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ«¿≈ƒ»

‡hÁ˙È∑וחּטּוי האּסּור, מן לטהרם ּגעּול הּכלים צריכין להם: אמר מת. מּטמאת לטהרֹו זה "חּטּוי" ּפׁשּוטֹו לפי ƒ¿«»ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
הּכתּובין נּדה ּומי מּתכֹות, לכלי טבילה הטעין האּסּור מן להכׁשירן ׁשאף מּכאן, ּדרׁשּו ורּבֹותינּו הּטמאה. מן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻלטהרן

סאה ארּבעים הם? וכּמה נּדה. ּבהם לטּבל הראּוים מים - ּדרׁשּו L‡a.ּכאן, ‡·ÈŒ‡Ï ¯L‡ ÏÎÂ∑ׁשאין ּדבר ּכל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ¿…¬∆…»…»≈ֵֶָָָ
אּסּור בלעּו ולא ּבצֹונן ׁשּתׁשמיׁשן ּוצלֹוחּיֹות ּכֹוסֹות ּכגֹון האּור, עלֿידי ·ÌÈn.ּתׁשמיׁשֹו e¯È·Úz∑,ודּיֹו מטּבילֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ«¬ƒ«»ƒְְִַַ

מּתכֹות ּכלי רמב"ן.ודוקא ְְְֵַַָָ

ÈfÚÓכ „·BÚ ÏÎÂ CLÓc ÔÓ ÏÎÂ Le·Ï ÏÎÂ¿»¿¿»«ƒ¿«¿»«¿«≈
:È‰BÏÚ Ôecz ‡Úc ÔÓ ÏÎÂ¿»«¿»«¬ƒ

B˙‡cכא ‡ÏÈÁ È¯·‚Ï ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡Â«¬«∆¿»»«¬»¿«¿≈≈»«¬
˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡˙È¯B‡ ˙¯Êb ‡c ‡·¯˜Ïƒ¿»»»¿≈««¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ∆

È˙כב ‡zLÁ� ˙È ‡tÒk ˙ÈÂ ‡·‰c ˙È Ì¯a¿«»«¬»¿»«¿»»¿À¿»»
:‡¯·‡ ˙ÈÂ ‡ˆ·‡ ˙È ‡ÏÊ¯t«¿¿»»¬»»¿»¬»»

e�a¯‡כג dpe¯·Úz ‡¯e�a ÏÚzÓc ÌÚcÓ Ïk»ƒ««¿ƒ««¿»««¿≈¿»
‡Ï Èc ÏÎÂ ÈczÈ ‡˙eÈc‡ ÈÓa Ì¯a Èk„ÈÂ¿ƒ¿≈¿«¿≈«»»ƒ«≈¿…ƒ»

:‡iÓa dp¯·Úz ‡¯e�a ÏÚzÓƒ««¿»««¿À≈¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּנגע הּכלי אין וטהר. באׁש ּתעבירּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ(כג)

טבילת ׁשאין ּבאׁש, נטהר ּבנבלה אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּבמת

רּבֹותינּו הצרכּו ּולפיכ ּבמים, אּלא ְְְְִִֵֶַַַָָָֻהּתֹורה

ל הּטהרה ׁשּזֹו לפרׁש עה:) הגעילם(ע"ז ְְְֲִֵֶַַַָָָ

וזה הּגֹוים, ּביד ׁשּבלעּו הּמאכלֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָמאּסּורי

ספק: ּבלי ְֱִֵֶָאמת

.L‡· ‡·È ‡Ï ¯L‡ ÏÎÂׁשאין ּדבר ּכל ¿…¬∆…»…»≈ֵֶָָָ

ּכֹוסֹות ּכגֹון האּור ידי על ְְְִֵַַָּתׁשמיׁשֹו

ולא ּבצֹונן ׁשּתׁשמיׁשן וקיתֹונֹות ְְְְְִִִֵֶַָֹּוצלֹוחּיֹות

ודּיֹו, מטּבילן בּמים, ּתעבירּו אּסּור, ְְְֲִִִִַַַַָָָּבלעּו

לׁשֹון ׁשאין ּבעיני, נכֹון ואינֹו רׁש"י. ְְִֵֵֵֶַַָָָלׁשֹון

"e¯È·Úz"ּתביאּו" אֹומר היה ּכי טבילה, «¬ƒְִִִֵָָָָ

יּובא ּבּמים ּכמֹו הּטבילה, לׁשֹון ׁשהּוא ְְִִִֶַַַַַָָָבּמים"

ועֹוד לב). יא (ויקרא וטהר הערב עד ְְְֵֵֶֶַָָָוטמא

הכׁשר צריכין ּבצֹונן ׁשּתׁשמיׁשן הּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשאף

ואי הּזֹו, הּטבילה מּלבד ׁשּבהן האּסּור ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָמן

ּבאׁש. ּבּבאים עׂשה ּכאׁשר הכׁשרן יזּכיר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא

ּבּה הזּכירּו לא זֹו טבילה חכמים ְְְְֲִִִִֶָָָָֹּוכׁשּלמדּו

ּבמי א שם) (ע"ז ּדרׁשּו אּלא הּזה, ְְְִֵֶֶַַַָָָהּמקרא

אבל ּבהם. טֹובלת ׁשהּנּדה מים יתחּטא, ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָנּדה

·ÌÈn",ּפרּוׁש e¯È·Úz"ּולׁשפׁשף לכּבסם ֵ«¬ƒ«»ƒְְְְֵַַָ

ׁשּנדּבקה חלּודה ׁשּתסּור עד יפה ּבּמים ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָאֹותם

הכׁשרן ׁשּזהּו ּבהם, ׁשּנׁשּתּמׁש האּסּור מן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָמהם

האּסּור: ִִָמן

¯Ó‡Èּתביאּו ּבאׁש ׁשּתׁשמיׁשֹו ּדבר הּכתּוב, …«ְִִֵֶַַָָָָָ

ּבאּסּורֹו, ּבֹו הּתׁשמיׁש ׁשהיה ּכדר ְְְִִֵֶֶֶַַָָָבאׁש

והּנחׁשת הּברזל ּכגֹון מּמׁש ּבאּור ּתׁשמיׁשֹו ְְְְְְִִֶֶַַַַַָאם

ידי על ואם ּבאּור, מלּבנֹו והּזהב הּכסף ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָוגם

ּבחּמין, מגעילֹו והעֹופרת הּבדיל ּכגֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַַָחּמין

ּבצֹונן אּלא ּבאׁש בֹו נׁשּתּמׁשּו ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹודבר

וכ ויטהר. ׁשּיתמרק עד ּבמים אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָּתּדיחּו

והן ּומטּבילן מּדיחן (שם), חכמים ְְְֲִִִֵַַָָָָאמרּו

ְִטהֹורים:

ÔBLÏÂ,(נ (מטות ·‡L,ספרי e¯È·Úzּכגֹון ¿»ְִִ«¬ƒ»≈ְ

הּגֹוים, ּכוּית מּפני ‡L¯הּסּכינין ÏÎÂ ְְִִִִִֵַַַַ¿»¬∆

,L‡· ‡·È ‡Ï,הּכֹוסֹות ·ÌÈnּכגֹון e¯È·Úz …»…»≈ְַ«¬ƒ««ƒ

לחזר הּכתּוב הצר ולא הּגֹוים. ּגעּול ְְְֲִִִֵַַַַָֹֹֻמּפני

ּבמי א אֹותּה הזּכיר ׁשּכבר הּטבילה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּולהזּכיר

ׁשוים ּכּלם האּסּור ּפליטת ואחרי יתחּטא, ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֻנּדה

הּטבילה: ְְִִַָּבדין

ÈaÏÂהּזֹו ׁשהּטבילה לֹומר עֹוד מהרהר ¿ƒƒְְְִֵֶַַַַָ

עׂשּו אסמכּתא והּמקרא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָמּדבריהם,

הּזאה ּבחּטּוי אֹותֹו מתרּגם אּונקלּוס וכן ְְְְְְִֵֵַַָָאֹותֹו,

ּבכלי חכמים אֹותּה והצריכּו ּפרה, אפר ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָׁשל

ּכלים ּבהם ׁשּיׁש מּפני ּבלבד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהּמּתכֹות
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(ë)õò-éìk-ìëå íéfò äNòî-ìëå øBò-éìk-ìëå ãâa-ìëå§¨¤¯¤§¨§¦²§¨©«£¥¬¦¦−§¨§¦¥®
ñ :eàhçúz¦§©¨«

i"yx£ÌÈfÚ ‰NÚÓŒÏÎÂ∑(ת"כ)והעצמֹות והּטלפים הּקרנים ּכלי .להביא ¿»«¬≈ƒƒְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ

(àë)íéàaä àávä éLðà-ìà ïäkä øæòìà øîàiå©¸Ÿ¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©§¥´©¨½̈©¨¦−
:äLî-úà ýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ äîçìnì©¦§¨¨®µŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£'B‚Â Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑ּגעּולי הלכֹות מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו טעּות, לכלל ּבא ּכעס, לכלל מׁשה ׁשּבא לפי «…∆∆¿»»«…≈¿ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּנאמר לּמּלּואים, ּבּׁשמיני מֹוצא אּתה וכן י)נכרים, לכלל(ויקרא ּבא – ועלֿאיתמר" עלֿאלעזר (מׁשה) "וּיקצף : ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

וכן טעּות, לכלל ּבא כ)ּכעס, טעה(במדבר הּכעס עלֿידי – אתֿהּסלע" וּי" הּמרים": ‰'.ּב"ׁשמעּוֿנא ‰eˆ ¯L‡ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ¬∆ƒ»
'B‚Â∑(ספרי)ּברּבֹו ההֹוראה .ּתלה ¿ְַַָָָָ

(áë)ìæøaä-úà úLçpä-úà óñkä-úàå áäfä-úà Cà©¬¤©¨−̈§¤©¨®¤¤©§¸¤Æ¤©©§¤½
:úøôòä-úàå ìéãaä-úà¤©§¦−§¤¨«Ÿ¨«¤

i"yx£'B‚Â ·‰f‰Œ˙‡ C‡∑הלכֹות על לכם להזהיר יׁש עֹוד טמאה, הלכֹות על אּלא לכם הזהיר ׁשּלא אףֿעלּֿפי «∆«»»¿ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ׁשּיּטהרּו עד הּמת מּטמאת טהרתן לאחר אפּלּו ּבּכלים מּלהׁשּתּמׁש אּתם ממעטין ּכלֹומר מעּוט, לׁשֹון "ו"א ְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻֻּגעּול.
וזהּו ׁשּיגעילּנּו, קדם ׁשּלֹו חלּדה להעביר ׁשּצרי לֹומר, אתֿהּזהב" א" אמרּו: ורּבֹותינּו נבלֹות. אּסּור ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻמּבליעת

ׁשהּוא ּכמֹות יהיה הּמּתכת א חלּדה, ׁשם יהא ׁשּלא ,"א" .לׁשֹון ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

(âë)Cà øäèå Làá eøéáòz Làá àáé-øLà øác-ìk̈¨º̈£¤¨´Ÿ¨¥À©«£¦³¨¥Æ§¨¥½©¾
:íéná eøéáòz Làa àáé-àì øLà ìëå àhçúé äcð éîa§¥¬¦−̈¦§©¨®§¸Ÿ£¤¯«Ÿ¨²Ÿ¨¥−©«£¦¬©¨«¦

i"yx£L‡· ‡·ÈŒ¯L‡ ¯·cŒÏk∑ּכלּום ּבֹו ·‡L.לבּׁשל e¯È·Úz∑(ב ׁשּתׁשמיׁשֹו(ע"ז מה הגעלתֹו, – ּתׁשמיׁשֹו ּכדר »»»¬∆»…»≈ְְֵַ«¬ƒ»≈ְְְְִִֶֶֶַַַַָָ
ּבאּור ילּבנּנּו והאסּכלה, הּׁשּפּוד ּכגֹון צלי, עלֿידי ּׁשּתׁשמיׁשֹו ּומה ּבחּמין, יגעילּנּו חּמין, �c‰.עלֿידי ÈÓa C‡ ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ«¿≈ƒ»

‡hÁ˙È∑וחּטּוי האּסּור, מן לטהרם ּגעּול הּכלים צריכין להם: אמר מת. מּטמאת לטהרֹו זה "חּטּוי" ּפׁשּוטֹו לפי ƒ¿«»ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
הּכתּובין נּדה ּומי מּתכֹות, לכלי טבילה הטעין האּסּור מן להכׁשירן ׁשאף מּכאן, ּדרׁשּו ורּבֹותינּו הּטמאה. מן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻלטהרן

סאה ארּבעים הם? וכּמה נּדה. ּבהם לטּבל הראּוים מים - ּדרׁשּו L‡a.ּכאן, ‡·ÈŒ‡Ï ¯L‡ ÏÎÂ∑ׁשאין ּדבר ּכל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ¿…¬∆…»…»≈ֵֶָָָ
אּסּור בלעּו ולא ּבצֹונן ׁשּתׁשמיׁשן ּוצלֹוחּיֹות ּכֹוסֹות ּכגֹון האּור, עלֿידי ·ÌÈn.ּתׁשמיׁשֹו e¯È·Úz∑,ודּיֹו מטּבילֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ«¬ƒ«»ƒְְִַַ

מּתכֹות ּכלי רמב"ן.ודוקא ְְְֵַַָָ

ÈfÚÓכ „·BÚ ÏÎÂ CLÓc ÔÓ ÏÎÂ Le·Ï ÏÎÂ¿»¿¿»«ƒ¿«¿»«¿«≈
:È‰BÏÚ Ôecz ‡Úc ÔÓ ÏÎÂ¿»«¿»«¬ƒ

B˙‡cכא ‡ÏÈÁ È¯·‚Ï ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡Â«¬«∆¿»»«¬»¿«¿≈≈»«¬
˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡˙È¯B‡ ˙¯Êb ‡c ‡·¯˜Ïƒ¿»»»¿≈««¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ∆

È˙כב ‡zLÁ� ˙È ‡tÒk ˙ÈÂ ‡·‰c ˙È Ì¯a¿«»«¬»¿»«¿»»¿À¿»»
:‡¯·‡ ˙ÈÂ ‡ˆ·‡ ˙È ‡ÏÊ¯t«¿¿»»¬»»¿»¬»»

e�a¯‡כג dpe¯·Úz ‡¯e�a ÏÚzÓc ÌÚcÓ Ïk»ƒ««¿ƒ««¿»««¿≈¿»
‡Ï Èc ÏÎÂ ÈczÈ ‡˙eÈc‡ ÈÓa Ì¯a Èk„ÈÂ¿ƒ¿≈¿«¿≈«»»ƒ«≈¿…ƒ»

:‡iÓa dp¯·Úz ‡¯e�a ÏÚzÓƒ««¿»««¿À≈¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּנגע הּכלי אין וטהר. באׁש ּתעבירּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ(כג)

טבילת ׁשאין ּבאׁש, נטהר ּבנבלה אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּבמת

רּבֹותינּו הצרכּו ּולפיכ ּבמים, אּלא ְְְְִִֵֶַַַָָָֻהּתֹורה

ל הּטהרה ׁשּזֹו לפרׁש עה:) הגעילם(ע"ז ְְְֲִֵֶַַַָָָ

וזה הּגֹוים, ּביד ׁשּבלעּו הּמאכלֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָמאּסּורי

ספק: ּבלי ְֱִֵֶָאמת

.L‡· ‡·È ‡Ï ¯L‡ ÏÎÂׁשאין ּדבר ּכל ¿…¬∆…»…»≈ֵֶָָָ

ּכֹוסֹות ּכגֹון האּור ידי על ְְְִֵַַָּתׁשמיׁשֹו

ולא ּבצֹונן ׁשּתׁשמיׁשן וקיתֹונֹות ְְְְְִִִֵֶַָֹּוצלֹוחּיֹות

ודּיֹו, מטּבילן בּמים, ּתעבירּו אּסּור, ְְְֲִִִִַַַַָָָּבלעּו

לׁשֹון ׁשאין ּבעיני, נכֹון ואינֹו רׁש"י. ְְִֵֵֵֶַַָָָלׁשֹון

"e¯È·Úz"ּתביאּו" אֹומר היה ּכי טבילה, «¬ƒְִִִֵָָָָ

יּובא ּבּמים ּכמֹו הּטבילה, לׁשֹון ׁשהּוא ְְִִִֶַַַַַָָָבּמים"

ועֹוד לב). יא (ויקרא וטהר הערב עד ְְְֵֵֶֶַָָָוטמא

הכׁשר צריכין ּבצֹונן ׁשּתׁשמיׁשן הּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשאף

ואי הּזֹו, הּטבילה מּלבד ׁשּבהן האּסּור ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָמן

ּבאׁש. ּבּבאים עׂשה ּכאׁשר הכׁשרן יזּכיר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא

ּבּה הזּכירּו לא זֹו טבילה חכמים ְְְְֲִִִִֶָָָָֹּוכׁשּלמדּו

ּבמי א שם) (ע"ז ּדרׁשּו אּלא הּזה, ְְְִֵֶֶַַַָָָהּמקרא

אבל ּבהם. טֹובלת ׁשהּנּדה מים יתחּטא, ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָנּדה

·ÌÈn",ּפרּוׁש e¯È·Úz"ּולׁשפׁשף לכּבסם ֵ«¬ƒ«»ƒְְְְֵַַָ

ׁשּנדּבקה חלּודה ׁשּתסּור עד יפה ּבּמים ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָאֹותם

הכׁשרן ׁשּזהּו ּבהם, ׁשּנׁשּתּמׁש האּסּור מן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָמהם

האּסּור: ִִָמן

¯Ó‡Èּתביאּו ּבאׁש ׁשּתׁשמיׁשֹו ּדבר הּכתּוב, …«ְִִֵֶַַָָָָָ

ּבאּסּורֹו, ּבֹו הּתׁשמיׁש ׁשהיה ּכדר ְְְִִֵֶֶֶַַָָָבאׁש

והּנחׁשת הּברזל ּכגֹון מּמׁש ּבאּור ּתׁשמיׁשֹו ְְְְְְִִֶֶַַַַַָאם

ידי על ואם ּבאּור, מלּבנֹו והּזהב הּכסף ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָוגם

ּבחּמין, מגעילֹו והעֹופרת הּבדיל ּכגֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַַָחּמין

ּבצֹונן אּלא ּבאׁש בֹו נׁשּתּמׁשּו ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹודבר

וכ ויטהר. ׁשּיתמרק עד ּבמים אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָּתּדיחּו

והן ּומטּבילן מּדיחן (שם), חכמים ְְְֲִִִֵַַָָָָאמרּו

ְִטהֹורים:

ÔBLÏÂ,(נ (מטות ·‡L,ספרי e¯È·Úzּכגֹון ¿»ְִִ«¬ƒ»≈ְ

הּגֹוים, ּכוּית מּפני ‡L¯הּסּכינין ÏÎÂ ְְִִִִִֵַַַַ¿»¬∆

,L‡· ‡·È ‡Ï,הּכֹוסֹות ·ÌÈnּכגֹון e¯È·Úz …»…»≈ְַ«¬ƒ««ƒ

לחזר הּכתּוב הצר ולא הּגֹוים. ּגעּול ְְְֲִִִֵַַַַָֹֹֻמּפני

ּבמי א אֹותּה הזּכיר ׁשּכבר הּטבילה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּולהזּכיר

ׁשוים ּכּלם האּסּור ּפליטת ואחרי יתחּטא, ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֻנּדה

הּטבילה: ְְִִַָּבדין

ÈaÏÂהּזֹו ׁשהּטבילה לֹומר עֹוד מהרהר ¿ƒƒְְְִֵֶַַַַָ

עׂשּו אסמכּתא והּמקרא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָמּדבריהם,

הּזאה ּבחּטּוי אֹותֹו מתרּגם אּונקלּוס וכן ְְְְְְִֵֵַַָָאֹותֹו,

ּבכלי חכמים אֹותּה והצריכּו ּפרה, אפר ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָׁשל

ּכלים ּבהם ׁשּיׁש מּפני ּבלבד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהּמּתכֹות
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הּמאֹות מחמׁש נפׁש אחד . . ליהוה מכס כח)והרמת (לא, ֲֵַֹֽ�ָ�ֶֶַֽ�ֶָָ��ֲֵֶֶֽ�ֵֵַ�
ּולהפריׁש העדה, לכל ּומחצית הּצבא לאנׁשי לתת מחצית חלקים, לׁשני הּמלקֹוח את לחּלק למׁשה צּוה ׁשהּקּב"ה מסּפר ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבפרׁשתנּו

מחצית סכּום היה ּכּמה הּכתּוב מפרט לאח"ז הּׁשנּיה. מּמחצית מחמּׁשים ואחד הּצבא, אנׁשי מחלק מאֹות מחמׁש אחד - לה' ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָמכס

הּצבא. אנׁשי ׁשהפריׁשּו מאֹות מחמׁש אחד סכּום הי' וכּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמלקֹוח,

יעלה ּכְך ּכי לידע למנֹות הּבא ּכל ׁשּיכֹול ּבדבר החׁשּבֹון ּבפרטי ּכְך ּכל האריְך לּמה "צל"ד לׁשֹונֹו: וזה הּקדֹוׁש החיים האֹור ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹוהקׁשה

ותרצּו מפרׁשים, ועֹוד הרמּב"ן הקׁשּו וכן לאֹומרֹו". צריְך היה ׁשּלא אנכי ּדן . . העדה מחצת ּבענין ּגם וגֹו', לּמכס יעלה וכן ְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלמחצה

ׁשֹונים. ְִִַּבאֹופּנים

והּמלקֹוח ׁשהּׁשבי ּכלל, מסּתּבר לא ּבפׁשטּות הרי ּבּכתּוב, הּמפרׁש אּלּולא והיא: אפׁשרית, ּתמי' ליּׁשב הּכתּוב ּבא ּדבזה לתרץ, ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹויׁש

ׁשּיּותר ּבלי ּבדּיּוק, מאֹות וחמׁש חמּׁשים ׁשל לקבּוצֹות יחּלק ׁשּמחציתֹו ּכְך ּכדי עד מדּיק למסּפר יעלה מסּפרם ּובּבהמה ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻּבאדם

הּגמ' וכלׁשֹון ועוד)עדף, ב כח, העדף?(חולין עם ּלעׂשֹות מה הּקּב"ה צּוה לא לּמה קׁשה, ּכן ואם לצמצם". "א"א ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

עדף. נׁשאר ולא מדּיק, מסּפר ּבפ"ע מין לכל היה אכן ׁשּבּנּדֹו"ד להֹודיע ּבפרטּיּות, הּמסּפרים ּכל את הּכתּוב מפרט ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻולכן

ׁש מעצמֹו מּובן מאֹות לחמׁש ּכׁשחּלקּו עדף הי' ׁשּלא ׁשּכתב אחרי ּכי מחמּׁשים, אחד הי' ּכּמה ּפרט ּדלא הי'[והא ּבחמּׁשים ּגם ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

רמב"ןּכן]. ֵ

ÚÈ·L‡‰כד ‡ÓBÈa ÔBÎÈLe·Ï Ôe¯eÁ˙e¿«¿¿≈¿»¿ƒ»»
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:‡�Ú»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

צרי וזה ּובצֹונן, ׁשני ּובכלי ּבאּור ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשּתׁשמיׁשן

ְַּתלמּוד:

¯È‰Ê‰Âמאּסּורי מדין ּכלי ּבהגעלת עּתה אֹותם ¿ƒ¿ƒְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

מּתחּלה זה להם אמר ולא ְְִִִֶֶַַָָָֹהּגֹוים,

ּכמֹו ׁשללם, ּגם ׁשּלקחּו ועֹוג סיחֹון ְְְְְִִֵֶַָָָּבכלי

לנּו ּבזזנּו הּבהמה רק לה) ב (דברים ְְֵֶַַַַָָָָׁשאמר

סיחֹון ּכי והּטעם, לכדנּו. אׁשר הערים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּוׁשלל

יׂשראל מּנחלת וארצם הם האמֹורי מלכי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַַָָָועֹוג

האּסּורים, אפּלּו ׁשללם ּכל להם והּתר ְְֲִִִִֶַָָָָָֻהיא,

טּוב ּכל מלאים ּובּתים יא) ו (שם ְְִִִִֵָָּדכתיב

יז.) (חולין רּבֹותינּו ואמרּו מּלאת, לא ְְֲִֵֵֶַָָֹאׁשר

היה לא מדין אבל להּו, אׁשּתרי ּדחזירי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֹקדלי

לנקם רק ארצם, את לקחּו ולא ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹמּׁשּלהם

נהג ּולכ ׁשללם, ולקחּו אֹותם הרגּו ְְְְְְִַָָָָָָָָָנקמתם

ׁשהזהירם הּטמאה ּבדין וכן ּבכליהם. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֻהאּסּור

לּמחנה מחּוץ חנּו ואּתם יט) (בפסוק ְֲֲִֶֶַַַַָעּתה

ּבּה ועֹוג סיחֹון מלחמת ּכי וגו', ימים ְְְִִִִִֶֶַָָׁשבעת

ועל ּבּצּבּור. הּתרה וטמאה יׂשראל ּכל ְְְְְִִֵַַָָָָָֻֻהיּו

לּמחנה מחּוץ חנּו ואּתם הזהירם הּפׁשט, ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָּדר

את יטּמאּו ׁשּלא ּכדי ותתחּטאּו ימים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹׁשבעת

ּבּדבר: ׁשוים היּו ּכּלם ׁשם אבל ֲִַָָָָָָָָָֻהעם,

מּפני(כח) הּזה הּמכס ּגם לה'. מכס ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹוהרמת

לא ּבארץ ה' מּנקמת הּזה הּׁשלל ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהיה

לּכהנים נתנּו לא ועֹוג סיחֹון ּבארץ אבל ְְְֲֲִִֶֶֶַָָָֹֹלהם,

ׁשּנאמר מהם, הּוזהרּו אבל ּכלּום, מהם ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָוללוּים

אפּלּו ּבתֹוכם, ל יהיה לא וחלק כ) יח ְְְְֲִִֵֶֶָֹ(לעיל

ִַָּבּבּזה:

irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k ipy meil inei xeriy

(èë)úîeøz ïäkä øæòìàì äzúðå eçwz íúéöçnî¦©«£¦−̈¦®̈§¨«©¨²§¤§¨¨¬©Ÿ¥−§©¬
:ýåýé§Ÿ̈«

(ì)çwz ìàøNé-éða úöçnîe|ãçà|íéMîçä-ïî æçà ¦©«£¦̧§¥«¦§¨¥¹¦©´¤¨´¨ª´¦©«£¦¦À
äîäaä-ìkî ïàvä-ïîe íéøîçä-ïî ø÷aä-ïî íãàä-ïî¦¨«¨¨¯¦©¨¨²¦©«£Ÿ¦¬¦©−Ÿ¦¨©§¥¨®
:ýåýé ïkLî úøîLî éøîL íiåìì íúà äzúðå§¨«©¨³Ÿ¨Æ©«§¦¦½«Ÿ§¥¾¦§¤−¤¦§©¬§Ÿ̈«

(àì)ýåýé äeö øLàk ïäkä øæòìàå äLî Nòiå©©©́¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàרמב"ן ¤¤«

(áì)ïàö àávä íò eææa øLà æaä øúé çB÷ìnä éäéå©«§¦Æ©©§½©¤¤́©½̈£¤¬¨«§−©´©¨¨®ÀŸ
:íéôìà úLîçå óìà íéòáLå óìà úBàî-LL¥«¥¬¤²¤§¦§¦¬¤−¤©«£¥¬¤£¨¦«

i"yx£Êa‰ ¯˙È ÁB˜Ïn‰ È‰ÈÂ∑הּלׁשֹון את ּכתב הּמלקֹוח, מן אּלא הּמּטלטלין מן מכס להרים נצטּוּו ׁשּלא לפי «¿ƒ««¿«∆∆«»ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
לֹו, איׁש הּצבא עם ּבזזּו אׁשר הּמּטלטלין ּבז על עֹודף ׁשהיה מכס, ולכלל חלּקה לכלל ׁשּבא הּמלקֹוח, ויהי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻהּזה:

וגֹו' הּצאן מסּפר חלּקה, לכלל ּבא .ולא ְְְְֲִִַַָָָֹֹֻ

(âì):óìà íéòáLå íéðL ø÷áe¨¾̈§©¬¦§¦§¦−¨«¤

(ãì):óìà íéMLå ãçà íéøîçå©«£Ÿ¦¾¤¨¬§¦¦−¨«¤

(äì)øëæ ákLî eòãé-àì øLà íéLpä-ïî íãà Lôðå§¤´¤¨½̈¦©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−¦§©´¨¨®
ìLe íéðL Lôð-ìk:óìà íéL ¨¤¾¤§©¬¦§¦−¨«¤

(åì)ïàvä øtñî àáva íéàöiä ÷ìç äöçnä éäzå©§¦Æ©¤«¡½̈¥¾¤©«Ÿ§¦−©¨¨®¦§©´©ÀŸ
ìLìLe óìà úBàî-LLîçå íéôìà úòáLå óìà íéL §«¥¬¤̧¤Æ§¦´¤½¤§¦§©¬£¨¦−©«£¥¬

:úBàîרמב"ן ¥«

(æì):íéòáLå Lîç úBàî LL ïàvä-ïî ýåýéì ñënä éäéå©§¦²©¤¬¤©«Ÿ̈−¦©®Ÿ¥¬¥−¨¥¬§¦§¦«

(çì)ìLe äML ø÷aäåíéðL ýåýéì íñëîe óìà íéL §©̧¨½̈¦¨¬§¦−¨®¤¦§¨¬©«Ÿ̈−§©¬¦
:íéòáLå§¦§¦«

(èì)ìL íéøîçåýåýéì íñëîe úBàî Lîçå óìà íéL ©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤©«£¥´¥®¦§¨¬©«Ÿ̈−
:íéMLå ãçà¤¨¬§¦¦«
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:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»
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È¯Ë� È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È ·‰È˙Â ‡¯ÈÚa ÏkÓ ‡�Ú»»ƒ»¿ƒ»¿≈«»¿¿≈»≈»¿≈

:ÈÈ„ ‡�kLÓ ˙¯hÓ«¿««¿¿»«¿»

Èwt„לא È„ ‡Ók ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«∆¿∆¿»»«¬»¿»ƒ«ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»∆

„Èלב ‡nÚ BÊ· Èc ‡fa ¯‡L ‡z¯·c ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿«»ƒ
ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó ˙ÈL ‡�Ú ‡ÏÈÁÏ e˜Ù�¿»¿≈»»»ƒ¿»¿«¿ƒ

:ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ

‡ÔÈÙÏ:לג ÔÈ¯˙e ÔÈÚ·L È¯B˙Â¿≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ

‡ÔÈÙÏ:לד „ÁÂ ÔÈzL È¯ÓÁÂ«¬»≈ƒƒ¿««¿ƒ

Ú„È‡לה ‡Ï Èc ‡iL� ÔÓ ‡L�‡„ ‡LÙ�Â¿«¿»∆¡»»ƒ¿«»ƒ»¿»»
ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ‡˙LÙ� Ïk ‡¯eÎ„ È·kLÓƒ¿¿≈¿»»«¿»»¿»ƒ¿≈

:ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

�e˜Ùלו Èc ‡i¯·b ˜ÏÁ ‡˙ebÏt ˙Â‰Â«¬««¿»√«À¿«»ƒ¿»
Ú·Le ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙Ïz ‡�Ú ÔÈ�Ó ‡ÏÈÁÏ¿≈»ƒ¿«»»¿«¿»¿»ƒ¿«

:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

Ó‡‰לז ˙ÈL ‡�Ú ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡·ÈÒ� ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»√»¿»ƒ»»ƒ¿»
:LÓÁÂ ÔÈÚ·L«¿ƒ¿»≈

˜„Ìלח ÔB‰·ÈÒ�e ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ ÔÈ˙Ïz È¯B˙Â¿≈¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿√»
:ÔÈ¯˙e ÔÈÚ·L ÈÈ¿»«¿ƒ¿≈

Ó‡‰לט LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ˙Ïz È¯ÓÁÂ«¬»≈¿»ƒ«¿ƒ«¬≈¿»
:„ÁÂ ÔÈzL ÈÈ Ì„˜ ÔB‰·ÈÒ�e¿ƒ¿√»¿»ƒƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ‰Ô‰k.(לא) ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ NÚiÂולא ְַַ«««∆¿∆¿»»«…≈ְֹ

מצות ׁשעׂשּו ּבידּוע ּכי הּנׂשאים, ְְְְִִִִִִֶַַַָָהזּכיר

ּבענין אבל עליהם. הּׁשּליט ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָמׁשה

הּפקדים אּלה מד) א (לעיל אמר ְְִִֵֶַַַָֻהּפקּודים

ואּולי יׂשראל. ּונׂשיאי ואהרן מׁשה ּפקד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹאׁשר

אבֹות ׁשם ׁשּיהיּו צּוה הּׁשם ּכי ּבכאן, ְְֲִִִֵֶַַַַָָָהּטעם

יחׁשדּו ולא ׁשּבממֹון ּדבר ׁשהּוא ּבעבּור ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹהעדה

והּמצוה לֹו, המצּוה מן יֹותר ׁשּיקח אלעזר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאת

מלא ּכי לנּו חלילה אמרּו והם ּבהם, ְְְְִִֵֶַַָָָָָרׁשּות

ׁשם: להיֹותנּו צר ואין הּוא ְְִֵֵֶָֹה'

הּוצר ּבּצבא. הּיצאים חלק הּמחצה וּתהי ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹ(לו)

הּמחצה ּכּמה ׁשּיזּכיר הּזה לּפרט ְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָָהּכתּוב

ׁשּלקחּו הּיֹום מן ּכי להֹודיע הּמכס, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָוכּמה

אֹותֹו וחצּו אֹותֹו ׁשּמנּו עד הּזה ְְֶֶַַַַַָָהּמלקֹוח

הּכהן לאלעזר ּונתנּוהּו הּמכס מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹוהפריׁשּו

וזה אחד, מת לא הּזה הּגדֹול הּמקנה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמּכל

ללוּים: העדה ּבמחצת וכן ְְְֱִִֵֵֵֶַַָָנס.
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i"yx£Êa‰ ¯˙È ÁB˜Ïn‰ È‰ÈÂ∑הּלׁשֹון את ּכתב הּמלקֹוח, מן אּלא הּמּטלטלין מן מכס להרים נצטּוּו ׁשּלא לפי «¿ƒ««¿«∆∆«»ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
לֹו, איׁש הּצבא עם ּבזזּו אׁשר הּמּטלטלין ּבז על עֹודף ׁשהיה מכס, ולכלל חלּקה לכלל ׁשּבא הּמלקֹוח, ויהי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻהּזה:

וגֹו' הּצאן מסּפר חלּקה, לכלל ּבא .ולא ְְְְֲִִַַָָָֹֹֻ

(âì):óìà íéòáLå íéðL ø÷áe¨¾̈§©¬¦§¦§¦−¨«¤
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ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ‡˙LÙ� Ïk ‡¯eÎ„ È·kLÓƒ¿¿≈¿»»«¿»»¿»ƒ¿≈

:ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

�e˜Ùלו Èc ‡i¯·b ˜ÏÁ ‡˙ebÏt ˙Â‰Â«¬««¿»√«À¿«»ƒ¿»
Ú·Le ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙Ïz ‡�Ú ÔÈ�Ó ‡ÏÈÁÏ¿≈»ƒ¿«»»¿«¿»¿»ƒ¿«

:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

Ó‡‰לז ˙ÈL ‡�Ú ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡·ÈÒ� ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»√»¿»ƒ»»ƒ¿»
:LÓÁÂ ÔÈÚ·L«¿ƒ¿»≈

˜„Ìלח ÔB‰·ÈÒ�e ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ ÔÈ˙Ïz È¯B˙Â¿≈¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿√»
:ÔÈ¯˙e ÔÈÚ·L ÈÈ¿»«¿ƒ¿≈

Ó‡‰לט LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ˙Ïz È¯ÓÁÂ«¬»≈¿»ƒ«¿ƒ«¬≈¿»
:„ÁÂ ÔÈzL ÈÈ Ì„˜ ÔB‰·ÈÒ�e¿ƒ¿√»¿»ƒƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ‰Ô‰k.(לא) ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ NÚiÂולא ְַַ«««∆¿∆¿»»«…≈ְֹ

מצות ׁשעׂשּו ּבידּוע ּכי הּנׂשאים, ְְְְִִִִִִֶַַַָָהזּכיר

ּבענין אבל עליהם. הּׁשּליט ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָמׁשה

הּפקדים אּלה מד) א (לעיל אמר ְְִִֵֶַַַָֻהּפקּודים

ואּולי יׂשראל. ּונׂשיאי ואהרן מׁשה ּפקד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹאׁשר

אבֹות ׁשם ׁשּיהיּו צּוה הּׁשם ּכי ּבכאן, ְְֲִִִֵֶַַַַָָָהּטעם

יחׁשדּו ולא ׁשּבממֹון ּדבר ׁשהּוא ּבעבּור ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹהעדה

והּמצוה לֹו, המצּוה מן יֹותר ׁשּיקח אלעזר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאת

מלא ּכי לנּו חלילה אמרּו והם ּבהם, ְְְְִִֵֶַַָָָָָרׁשּות

ׁשם: להיֹותנּו צר ואין הּוא ְְִֵֵֶָֹה'

הּוצר ּבּצבא. הּיצאים חלק הּמחצה וּתהי ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹ(לו)

הּמחצה ּכּמה ׁשּיזּכיר הּזה לּפרט ְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָָהּכתּוב

ׁשּלקחּו הּיֹום מן ּכי להֹודיע הּמכס, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָוכּמה

אֹותֹו וחצּו אֹותֹו ׁשּמנּו עד הּזה ְְֶֶַַַַַָָהּמלקֹוח

הּכהן לאלעזר ּונתנּוהּו הּמכס מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹוהפריׁשּו

וזה אחד, מת לא הּזה הּגדֹול הּמקנה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמּכל

ללוּים: העדה ּבמחצת וכן ְְְֱִִֵֵֵֶַַָָנס.
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(î)íéðL ýåýéì íñëîe óìà øNò äML íãà Lôðå§¤´¤¨½̈¦¨¬¨¨−¨®¤¦§¨Æ©«Ÿ̈½§©¬¦
ìLe:Lôð íéL §¦−¨«¤

(àî)ïäkä øæòìàì ýåýé úîeøz ñëî-úà äLî ïziå©¦¥´¤À¤¤̧¤Æ§©´§Ÿ̈½§¤§¨−̈©Ÿ¥®
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤Ÿ¤«

(áî)íéLðàä-ïî äLî äöç øLà ìàøNé éða úéöçnîe¦©«£¦−§¥´¦§¨¥®£¤Æ¨¨´¤½¦¨«£¨¦−
:íéàávä©«Ÿ§¦«

i"yx£‰LÓ ‰ˆÁ ¯L‡ Ï‡¯NÈ È�a ˙ÈˆÁnÓe∑הּצבאים האנׁשים מן להם והֹוציא .לעדה ƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿»≈¬∆»»…∆ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ

(âî)ìL ïàvä-ïî äãòä úöçî éäzåóìà úBàî-L ©§¦²¤«¡©¬¨«¥¨−¦©®Ÿ§«¥¬¤̧¤Æ
ìLe:úBàî Lîçå íéôìà úòáL óìà íéL §¦´¤½¤¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«

i"yx£‰„Ú‰ ˙ˆÁÓ È‰zÂ∑ּכוכ. «¿ƒ∆¡«»≈»ְָָ

(ãî)ìLe äML ø÷áe:óìà íéL ¨¾̈¦¨¬§¦−¨«¤

(äî)ìL íéøîçå:úBàî Lîçå óìà íéL ©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤©«£¥¬¥«

(åî):óìà øNò äML íãà Lôðå§¤´¤¨½̈¦¨¬¨¨−¨«¤

(æî)ãçà æçàä-úà ìàøNé-éða úöçnî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦©«£¦´§¥«¦§¨¥À¤¨«¨ªÆ¤¨´
íiåìì íúà ïziå äîäaä-ïîe íãàä-ïî íéMîçä-ïî¦©«£¦¦½¦¨«¨−̈¦©§¥¨®©¦¥̧Ÿ¹̈©«§¦¦À
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé ïkLî úøîLî éøîL«Ÿ§¥Æ¦§¤̧¤Æ¦§©´§Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤Ÿ¤«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ ÁwiÂ. «ƒ«…∆¿

(çî)éøN àávä éôìàì øLà íéã÷tä äLî-ìà eáø÷iå©¦§§Æ¤¤½©§ª¦¾£¤−§©§¥´©¨¨®¨¥¬
:úBànä éøNå íéôìàä̈«£¨¦−§¨¥¬©¥«

i"yx£ÌÈ„˜t‰∑הּממּנים. «¿Àƒְִַֻ

(èî)éãáò äLî-ìà eøîàiåéLðà Làø-úà eàNð E ©«Ÿ§Æ¤¤½£¨¤´¨«§À¤²Ÿ©§¥¬
:Léà epnî ã÷ôð-àìå eðãéa øLà äîçìnä©¦§¨−̈£¤´§¨¥®§«Ÿ¦§©¬¦¤−¦«

i"yx£„˜Ù�Œ‡ÏÂ∑ּכמֹו "חּסרֹון", ארמי ּבלׁשֹון הּוא אף ׁשגא", "ולא ותרּגּומֹו נחסר, לא)ולא אחּטּנה"(בראשית "אנכי : ¿…ƒ¿«ְְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
וכן ממנינא", ׁשגיא "ּדהות כ)ּתרּגּומֹו: א ׁשם,(שמואל ליׁשב הרגיל איׁש ,מֹוׁשב מקֹום יחסר – "מֹוׁשב יּפקד ּכי : ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

כ)וכן ׁשם(שם יֹוׁשב איׁש ואין מקֹומֹו נחסר – ּדוד" מקֹום "וּיּפקד רמב"ן.: ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

‡ÔÈÙÏמ ¯NÚ ‡zL ‡L�‡„ ‡LÙ�Â¿«¿»∆¡»»ƒ»¬««¿ƒ
:ÔÈLÙ� ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ÈÈ Ì„˜ ÔB‰·ÈÒ�e¿ƒ¿√»¿»¿»ƒ¿≈«¿ƒ

ÈÈמא Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ·ÈÒ� ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«∆»¿ƒ«¿»»√»¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Ï¿∆¿»»«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»∆

ÔÓמב ‰LÓ ‚Ït Èc Ï‡¯NÈ È�a ˙ebÏtÓeƒ«¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«∆ƒ
:‡ÏÈÁÏ e˜Ù� Èc ‡i¯·bÀ¿«»ƒ¿»¿≈»

Ó‡‰מג ˙Ïz ‡�Ú ÔÓ ‡zL�k ˙ebÏt ˙Â‰Â«¬««¿¿ƒ¿»ƒ»»¿«¿»
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·LÂ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ«¬≈¿»

‡ÔÈÙÏ:מד ‡zLÂ ÔÈ˙Ïz È¯B˙Â¿≈¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ

Ó‡‰:מה LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ˙Ïz È¯ÓÁÂ«¬»≈¿»ƒ«¿ƒ«¬≈¿»

‡ÔÈÙÏ:מו ¯NÚ ‡zL ‡L�‡„ ‡LÙ�Â¿«¿»∆¡»»ƒ»¬««¿ƒ

È˙מז Ï‡¯NÈ È�a ˙ebÏtÓ ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ∆ƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»
ÔÓe ‡L�‡ ÔÓ ÔÈLÓÁ ÔÓ „Á „Áz‡c¿ƒ«««ƒ«¿ƒƒ¡»»ƒ
˙¯hÓ È¯Ë� È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È ·‰ÈÂ ‡¯ÈÚa¿ƒ»ƒ«»¿¿≈»≈»¿≈«¿«
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ„ ‡�kLÓ«¿¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿»»∆

‡ÈÙÏמח ÏÚ ÔpÓÓ Èc ‰LÓ ˙ÂÏ e·È¯˜Â¿»ƒ¿»∆ƒ¿««««¿≈
:‡˙Â‡Ó È�a¯Â ÔÈÙÏ‡ È�a¯ ‡ÏÈÁ≈»«»≈«¿ƒ¿«»≈»»»

ÔaLÁמט ˙È eÏÈa˜ CÈc·Ú ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿∆«¿»«ƒ»À¿«
‡�pÓ ‡‚L ‡ÏÂ ‡�nÚ Èc ‡·¯˜ ÈÁÈ‚Ó È¯·b«¿≈¿ƒ≈¿»»ƒƒ»»¿»¿»ƒ»»

:L�‡¡»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ‡�ÈL(מטֿנ) L‡¯ ˙‡ e‡N� EÈ„·Ú ְַַ¬»∆»¿∆…«¿≈

.e�È„Èa ¯L‡ ‰ÓÁÏn‰הּנה לאמר «ƒ¿»»¬∆¿»≈ִֵֵֹ

ׁשּלא ידינּו, על גדֹולה ּתׁשּועה עׂשה ְְֵֵֶַַָָָָָֹהּׁשם

אׁשר הּצבא אנׁשי מּכל אחד ּבּמלחמה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמת

הּצבא, מן ׁשּיּפקד ּבחרב הּכה ולא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּבידינּו

ח אנחנּו הּמּצילּולפיכ ה' קרּבן להקריב פצים ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָ

ּפדה אׁשר נפׁשֹותינּו ּכֹופר לפניו לתת ְְֲֵֵֶֶַָָָָָָאֹותנּו

חרב: מידי ּובּמלחמה ְִִִֵֶֶֶַָָָמּמות

e�È˙Ba¯Â(.סד (שבת epnÓּדרׁשּו „˜Ù� ‡ÏÂ ¿«≈ְָ¿…ƒ¿«ƒ∆

,LÈ‡ּבכל ׁשהיּו לֹומר עברה, לדבר ƒְְֲִֵֶַַָָָ

ּבּצבא אׁשר מאחינּו איׁש נפקד ולא ּבידינּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעת

מׁשה להם ואמר עברה, לעבר אחר מקֹום ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאל

על לכּפר לֹו אמרּו לּמה, זה קרּבן ּכן ְְְִֵֵֶַַָָָָָאם

הּלב: מהרהּור ְְִֵֵֵַַנפׁשֹותינּו,

irqnÎzehn zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyily meil inei xeriy

(ð)áäæ-éìë àöî øLà Léà ýåýé ïaø÷-úà áø÷på©©§¥º¤¨§©´§Ÿ̈À¦Á£¤̧¨¨³§¦«¨¨Æ
eðéúLôð-ìò øtëì æîeëå ìéâò úòaè ãéîöå äãòöà¤§¨¨´§¨¦½©©−©¨¦´§¨®§©¥¬©©§Ÿ¥−

:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£‰„Úˆ‡∑רגל ׁשל צמידים יד∑ÈÓˆÂ„.אּלּו אזן∑ÏÈ‚Ú.ׁשל לכּפר∑ÊÓeÎÂ.נזמי הרחם, ּבית ׁשל ּדפּוס ∆¿»»ְִִֵֶֶֶ¿»ƒֶָ»ƒְִֵֶֹ¿»ְְֵֵֶֶֶַָ

מדין ּבנֹות ׁשל הּלב הרהּור .על ְְְִִֵֶַַָ

(àð)éìk ìk ízàî áäfä-úà ïäkä øæòìàå äLî çwiå©¦©̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨−̈¥«¦¨®−Ÿ§¦¬
:äNòî©«£¤«

(áð)éäéå|äML ýåýéì eîéøä øLà äîeøzä áäæ-ìk ©§¦´¨§©´©§À̈£¤³¥¦¸Æ©«Ÿ̈½¦¨̧
íéôìàä éøN úàî ì÷L íéMîçå úBàî-òáL óìà øNò̈¨¬¤²¤§©¥¬©«£¦¦−¨®¤¥¥Æ¨¥´¨«£¨¦½

:úBànä éøN úàîe¥¥−¨¥¬©¥«

(âð):Bì Léà eææa àávä éLðà©§¥Æ©¨½̈¨«§−¦¬«

(ãð)éøN úàî áäfä-úà ïäkä øæòìàå äLî çwiå©¦©̧¤¹§¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©¨½̈¥¥²¨¥¬
ïBøkæ ãòBî ìäà-ìà Búà eàáiå úBànäå íéôìàä̈«£¨¦−§©¥®©¨¦³ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¦¨¬

ô :ýåýé éðôì ìàøNé-éðáìרמב"ן ¦§¥«¦§¨¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

ß fenz f"k iyily mei ß

áì(à)äð÷îe|ãàî íeöò ãâ-éðáìå ïáeàø éðáì äéä áø ¦§¤´©À¨º̈¦§¥¯§¥²§¦§¥¨−¨´§®Ÿ
íB÷î íB÷nä äpäå ãòìb õøà-úàå øæòé õøà-úà eàøiå©¦§º¤¤³¤©§¥Æ§¤¤´¤¦§½̈§¦¥¬©¨−§¬

:äð÷î¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr h zegiy ihewl)

ּגד ולבני ראּובן לבני היה רב א)ּומקנה אחרים,(לב, מאכלים אכלּו ולא הּמן את חּבבּו הּללּו הּׁשבטים ׁשּׁשני ּבספרים איתא ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הּסּבה ּבין הּקׁשר את לבאר ויׁש רב. מקנה להם היה וכְך האחרים, ּכּׁשבטים ּובקרם, צאנם את ׁשחטּו לא הּמן)ּולפיכְך (חּבת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

מקנה)לּמסֹובב מקֹום ׁשהּוא הּירּדן, ּבעבר להּׁשאר ולעסק(הרצֹון הּירּדן ּבעבר להּׁשאר רצּו ראּובן ּובני ּגד ׁשּבני ּבחסידּות מבאר ּדהּנה, . ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

הּמן, ׁשחּבת ּכן, אם מּובן להקב"ה. קׁשּורים להיֹות ּתמיד יּוכלּו זה ּובעּסּוק טרדֹות, אין הּצאן מרעה ׁשּבעבֹודת מּׁשּום ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבמקנה

ארצּיים. ּבענינים ולעסק יׂשראל לארץ להּכנס רצּו ׁשּלא לכְך הביאה הּׁשמים, מן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹלחם

(á)øæòìà-ìàå äLî-ìà eøîàiå ïáeàø éðáe ãâ-éðá eàáiå©¨¬Ÿ§¥−̈§¥´§¥®©«Ÿ§³¤¤Æ§¤¤§¨¨´
:øîàì äãòä éàéNð-ìàå ïäkäרמב"ן ©Ÿ¥½§¤§¦¥¬¨«¥¨−¥«Ÿ

ÔÓנ ÁkL‡c ¯·b ÈÈ„ ‡�a¯˜ ˙È ‡�·¯˜Â¿»∆¿»»À¿»»«¿»¿«¿«¿««
CBÁÓe ÔÈLc˜ Ô˜ÊÚ ÔÈÎaLÂ ÔÈ¯L ·‰„cƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»«»ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡�˙LÙ� ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««¿»»»√»¿»

c‰·‡נא ˙È ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ∆¿∆¿»»«¬»»«¬»
:‡„·BÚc ÔÓ Ïk ÔB‰pÓƒ¿»«¿»»

‡eLÈ¯Ùנב Èc ‡˙eL¯Ù‡ ·‰c Ïk ‰Â‰Â«¬»»¿««¿»»ƒ«¿ƒ
‰‡Ó Ú·L ÔÈÙÏ‡ ¯NÚ ˙zL ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ«¬««¿ƒ¿«¿»
È�a¯ ÔÓe ÔÈÙÏ‡ È�a¯ ÔÓ ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«»≈«¿ƒƒ«»≈

:‡˙Â‡Ó»»»

dLÙ�Ï:נג ¯·b eÊa ‡ÏÈÁc È¯·b«¿≈¿≈»»¿«¿«¿≈

ÔÓנד ‡·‰c ˙È ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ∆¿∆¿»»«¬»»«¬»ƒ
ÔkLÓÏ d˙È eÈ˙È‡Â ‡˙Â‡Óe ÔÈÙÏ‡ È�a«̄»≈«¿ƒ»»»¿«¿ƒ»≈¿«¿«

:ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡�¯Îc ‡�ÓÊƒ¿»»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈√»¿»

‚„א È�·ÏÂ Ô·e‡¯ È�·Ï ‰Â‰ ÈbÒ ¯ÈÚ·e¿ƒ«ƒ¬»ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿≈»
Ú¯‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÈ Ú¯‡ ˙È BÊÁÂ ‡„ÁÏ ÛÈwz«ƒ«¬»«¬»¬««¿≈¿»¬«
:¯ÈÚa ˙È·Ï ¯Lk ¯˙‡ ‡¯˙‡ ‡‰Â „ÚÏbƒ¿»¿»«¿»¬«¿«¿≈¿ƒ

LÓÏ‰ב e¯Ó‡Â Ô·e‡¯ È�·e „‚ È�· B˙‡Â«¬¿≈»¿≈¿≈«¬»¿∆
:¯ÓÈÓÏ ‡zL�k È·¯·¯Ïe ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Ïe¿∆¿»»«¬»¿«¿¿≈¿ƒ¿»¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לבני זּכרֹון מֹועד אהל אל אתֹו וּיבאּו ְִִִֵֵֶֶַָָֹֹ(נד)

ׁשרת ּכלי מהם ׁשעׂשּו מּזה יראה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָיׂשראל.

ׁשּיעׂשּו יׂשראל ּבני לכל לזּכרֹון לּצּבּור, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּומסרּום

הּכלים ּבאּו ׁשאם לדֹורֹות. ה' עבֹודת ְֲִִֵֶֶַַָָבהם

ׁשּיאמר ראּוי היה הּׁשם ּבית לאֹוצר ְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאּלה

יכלל יׂשראל ּבני ּכי ה'", לפני להם ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹ"זּכרֹון

הּוא: קּים ּבדבר והּזּכרֹון העם, ְְִַַָָָָָָָּכל

הּכתּוב הקדים ראּובן. ּובני גד בני ויבאּו ְְְְִִֵֵֵַַָָָֹ(ב)

הראׁשֹון ּבּפסּוק ראּובן ‰È‰ּבני ·¯ ‰�˜Óe ְְִֵֵַָָƒ¿∆«»»

„‚ È�·ÏÂ Ô·e‡¯ È�·Ïהּבכֹור הּוא ּכי ּכּמׁשּפט, ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿≈»ְְִִַַָ

הּמעׂשה הּכתּוב ּכׁשיסּפר וכן הּגבירה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּובן

ולּגדי ולראּובני טז) ג (דברים יאמר ְְִִֵֶַַַָָֹהּזה

גד, ּבני יקּדים הּזֹו הּפרׁשה ּבכל אבל ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָנתּתי.

המדּברים היּו והם הּזאת העצה נתנּו הם ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹּכי

ּגּבֹורים היּו והם הּזאת, ּבּנחלה למׁשה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹּתחּלה

כ) לג (שם ׁשּנאמר ּכמֹו ראּובן, מּבני ְְְֱִֵֵֵֶֶַיֹותר

יראים היּו לא ּולפיכ קדקד, אף זרֹוע ְְְְְִִֵַַַָָָָֹֹוטרף

הארץ: יֹוׁשבי מּפני הּזאת ּבארץ לבּדם ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלׁשבת

‰p‰Âמּפחד ּכן יאמרּו ּכי אֹותם חׁשד מׁשה ¿ƒ≈ְִִֵֶַַַָָֹ

המרּגלים בהם ׁשאמרּו ּכנען ארץ ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָאנׁשי

ּכי העם אל לעלֹות נּוכל לא לא) יג ֲִֶַַָָֹ(לעיל

הּוא ּבֹוטחיםחזק ׁשאינם להם אמר ולכן מּמּנּו, ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּכהם להעניׁשם עֹוד ויסף ּכאבֹותם, ְְֲֲִֶַַַַָָָָּבה'

ׁשּנירא חלילה אֹותֹו, ענּו ּולכ ּבּמדּבר. ְְְִִִִֶַַָָָָָָָלהּניחם

ונהיה לּמלחמה חלּוצים נעבר אבל ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹמהם,

ּבאֹויבי להּלחם העם לפני וראׁשֹונים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָמהירים

הם: לחמנּו ּכי ְִֵֵַה'



נז irqnÎzehn zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyily meil inei xeriy

(ð)áäæ-éìë àöî øLà Léà ýåýé ïaø÷-úà áø÷på©©§¥º¤¨§©´§Ÿ̈À¦Á£¤̧¨¨³§¦«¨¨Æ
eðéúLôð-ìò øtëì æîeëå ìéâò úòaè ãéîöå äãòöà¤§¨¨´§¨¦½©©−©¨¦´§¨®§©¥¬©©§Ÿ¥−

:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£‰„Úˆ‡∑רגל ׁשל צמידים יד∑ÈÓˆÂ„.אּלּו אזן∑ÏÈ‚Ú.ׁשל לכּפר∑ÊÓeÎÂ.נזמי הרחם, ּבית ׁשל ּדפּוס ∆¿»»ְִִֵֶֶֶ¿»ƒֶָ»ƒְִֵֶֹ¿»ְְֵֵֶֶֶַָ

מדין ּבנֹות ׁשל הּלב הרהּור .על ְְְִִֵֶַַָ

(àð)éìk ìk ízàî áäfä-úà ïäkä øæòìàå äLî çwiå©¦©̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨−̈¥«¦¨®−Ÿ§¦¬
:äNòî©«£¤«

(áð)éäéå|äML ýåýéì eîéøä øLà äîeøzä áäæ-ìk ©§¦´¨§©´©§À̈£¤³¥¦¸Æ©«Ÿ̈½¦¨̧
íéôìàä éøN úàî ì÷L íéMîçå úBàî-òáL óìà øNò̈¨¬¤²¤§©¥¬©«£¦¦−¨®¤¥¥Æ¨¥´¨«£¨¦½

:úBànä éøN úàîe¥¥−¨¥¬©¥«

(âð):Bì Léà eææa àávä éLðà©§¥Æ©¨½̈¨«§−¦¬«

(ãð)éøN úàî áäfä-úà ïäkä øæòìàå äLî çwiå©¦©̧¤¹§¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©¨½̈¥¥²¨¥¬
ïBøkæ ãòBî ìäà-ìà Búà eàáiå úBànäå íéôìàä̈«£¨¦−§©¥®©¨¦³ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¦¨¬

ô :ýåýé éðôì ìàøNé-éðáìרמב"ן ¦§¥«¦§¨¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

ß fenz f"k iyily mei ß

áì(à)äð÷îe|ãàî íeöò ãâ-éðáìå ïáeàø éðáì äéä áø ¦§¤´©À¨º̈¦§¥¯§¥²§¦§¥¨−¨´§®Ÿ
íB÷î íB÷nä äpäå ãòìb õøà-úàå øæòé õøà-úà eàøiå©¦§º¤¤³¤©§¥Æ§¤¤´¤¦§½̈§¦¥¬©¨−§¬

:äð÷î¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr h zegiy ihewl)

ּגד ולבני ראּובן לבני היה רב א)ּומקנה אחרים,(לב, מאכלים אכלּו ולא הּמן את חּבבּו הּללּו הּׁשבטים ׁשּׁשני ּבספרים איתא ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הּסּבה ּבין הּקׁשר את לבאר ויׁש רב. מקנה להם היה וכְך האחרים, ּכּׁשבטים ּובקרם, צאנם את ׁשחטּו לא הּמן)ּולפיכְך (חּבת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

מקנה)לּמסֹובב מקֹום ׁשהּוא הּירּדן, ּבעבר להּׁשאר ולעסק(הרצֹון הּירּדן ּבעבר להּׁשאר רצּו ראּובן ּובני ּגד ׁשּבני ּבחסידּות מבאר ּדהּנה, . ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

הּמן, ׁשחּבת ּכן, אם מּובן להקב"ה. קׁשּורים להיֹות ּתמיד יּוכלּו זה ּובעּסּוק טרדֹות, אין הּצאן מרעה ׁשּבעבֹודת מּׁשּום ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבמקנה

ארצּיים. ּבענינים ולעסק יׂשראל לארץ להּכנס רצּו ׁשּלא לכְך הביאה הּׁשמים, מן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹלחם

(á)øæòìà-ìàå äLî-ìà eøîàiå ïáeàø éðáe ãâ-éðá eàáiå©¨¬Ÿ§¥−̈§¥´§¥®©«Ÿ§³¤¤Æ§¤¤§¨¨´
:øîàì äãòä éàéNð-ìàå ïäkäרמב"ן ©Ÿ¥½§¤§¦¥¬¨«¥¨−¥«Ÿ

ÔÓנ ÁkL‡c ¯·b ÈÈ„ ‡�a¯˜ ˙È ‡�·¯˜Â¿»∆¿»»À¿»»«¿»¿«¿«¿««
CBÁÓe ÔÈLc˜ Ô˜ÊÚ ÔÈÎaLÂ ÔÈ¯L ·‰„cƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»«»ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡�˙LÙ� ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««¿»»»√»¿»

c‰·‡נא ˙È ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ∆¿∆¿»»«¬»»«¬»
:‡„·BÚc ÔÓ Ïk ÔB‰pÓƒ¿»«¿»»

‡eLÈ¯Ùנב Èc ‡˙eL¯Ù‡ ·‰c Ïk ‰Â‰Â«¬»»¿««¿»»ƒ«¿ƒ
‰‡Ó Ú·L ÔÈÙÏ‡ ¯NÚ ˙zL ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ«¬««¿ƒ¿«¿»
È�a¯ ÔÓe ÔÈÙÏ‡ È�a¯ ÔÓ ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«»≈«¿ƒƒ«»≈

:‡˙Â‡Ó»»»

dLÙ�Ï:נג ¯·b eÊa ‡ÏÈÁc È¯·b«¿≈¿≈»»¿«¿«¿≈

ÔÓנד ‡·‰c ˙È ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ∆¿∆¿»»«¬»»«¬»ƒ
ÔkLÓÏ d˙È eÈ˙È‡Â ‡˙Â‡Óe ÔÈÙÏ‡ È�a«̄»≈«¿ƒ»»»¿«¿ƒ»≈¿«¿«

:ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡�¯Îc ‡�ÓÊƒ¿»»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈√»¿»

‚„א È�·ÏÂ Ô·e‡¯ È�·Ï ‰Â‰ ÈbÒ ¯ÈÚ·e¿ƒ«ƒ¬»ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿≈»
Ú¯‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÈ Ú¯‡ ˙È BÊÁÂ ‡„ÁÏ ÛÈwz«ƒ«¬»«¬»¬««¿≈¿»¬«
:¯ÈÚa ˙È·Ï ¯Lk ¯˙‡ ‡¯˙‡ ‡‰Â „ÚÏbƒ¿»¿»«¿»¬«¿«¿≈¿ƒ

LÓÏ‰ב e¯Ó‡Â Ô·e‡¯ È�·e „‚ È�· B˙‡Â«¬¿≈»¿≈¿≈«¬»¿∆
:¯ÓÈÓÏ ‡zL�k È·¯·¯Ïe ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Ïe¿∆¿»»«¬»¿«¿¿≈¿ƒ¿»¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לבני זּכרֹון מֹועד אהל אל אתֹו וּיבאּו ְִִִֵֵֶֶַָָֹֹ(נד)

ׁשרת ּכלי מהם ׁשעׂשּו מּזה יראה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָיׂשראל.

ׁשּיעׂשּו יׂשראל ּבני לכל לזּכרֹון לּצּבּור, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּומסרּום

הּכלים ּבאּו ׁשאם לדֹורֹות. ה' עבֹודת ְֲִִֵֶֶַַָָבהם

ׁשּיאמר ראּוי היה הּׁשם ּבית לאֹוצר ְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאּלה

יכלל יׂשראל ּבני ּכי ה'", לפני להם ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹ"זּכרֹון

הּוא: קּים ּבדבר והּזּכרֹון העם, ְְִַַָָָָָָָּכל

הּכתּוב הקדים ראּובן. ּובני גד בני ויבאּו ְְְְִִֵֵֵַַָָָֹ(ב)

הראׁשֹון ּבּפסּוק ראּובן ‰È‰ּבני ·¯ ‰�˜Óe ְְִֵֵַָָƒ¿∆«»»

„‚ È�·ÏÂ Ô·e‡¯ È�·Ïהּבכֹור הּוא ּכי ּכּמׁשּפט, ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿≈»ְְִִַַָ

הּמעׂשה הּכתּוב ּכׁשיסּפר וכן הּגבירה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּובן

ולּגדי ולראּובני טז) ג (דברים יאמר ְְִִֵֶַַַָָֹהּזה

גד, ּבני יקּדים הּזֹו הּפרׁשה ּבכל אבל ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָנתּתי.

המדּברים היּו והם הּזאת העצה נתנּו הם ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹּכי

ּגּבֹורים היּו והם הּזאת, ּבּנחלה למׁשה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹּתחּלה

כ) לג (שם ׁשּנאמר ּכמֹו ראּובן, מּבני ְְְֱִֵֵֵֶֶַיֹותר

יראים היּו לא ּולפיכ קדקד, אף זרֹוע ְְְְְִִֵַַַָָָָֹֹוטרף

הארץ: יֹוׁשבי מּפני הּזאת ּבארץ לבּדם ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלׁשבת

‰p‰Âמּפחד ּכן יאמרּו ּכי אֹותם חׁשד מׁשה ¿ƒ≈ְִִֵֶַַַָָֹ

המרּגלים בהם ׁשאמרּו ּכנען ארץ ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָאנׁשי

ּכי העם אל לעלֹות נּוכל לא לא) יג ֲִֶַַָָֹ(לעיל

הּוא ּבֹוטחיםחזק ׁשאינם להם אמר ולכן מּמּנּו, ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּכהם להעניׁשם עֹוד ויסף ּכאבֹותם, ְְֲֲִֶַַַַָָָָּבה'

ׁשּנירא חלילה אֹותֹו, ענּו ּולכ ּבּמדּבר. ְְְִִִִֶַַָָָָָָָלהּניחם

ונהיה לּמלחמה חלּוצים נעבר אבל ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹמהם,

ּבאֹויבי להּלחם העם לפני וראׁשֹונים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָמהירים

הם: לחמנּו ּכי ְִֵֵַה'
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(â)íáNe äìòìàå ïBaLçå äøîðå øæòéå ïáéãå úBøèò£¨³§¦ŸÆ§©§¥´§¦§½̈§¤§−§¤§¨¥®§¨¬
:ïòáe Báðe§−§«Ÿ

i"yx£'B‚Â Ô·È„Â ˙B¯ËÚ∑היּו ועֹוג סיחֹון .מארץ ¬»¿ƒ…¿ְִֵֶֶָ

(ã)äð÷î õøà ìàøNé úãò éðôì ýåýé äkä øLà õøàä̈À̈¤£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¦§¥Æ£©´¦§¨¥½¤¬¤¦§¤−
éãáòìå àåäñ :äð÷î E ¦®§©«£¨¤−¦§¤«

(ä)éðéòa ïç eðàöî-íà eøîàiåúàfä õøàä-úà ïzé E ©«Ÿ§À¦¨¨³¥Æ§¥¤½ª©º¤¨¨¯¤©²Ÿ
éãáòì:ïcøiä-úà eðøáòz-ìà äfçàì E ©«£¨¤−©«£ª¨®©©«£¦¥−¤©©§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 186 'nr g"g y"ewla dkex`a oiieri)

oCxId xarA x`Xdl oaE`xE cB ipaC mpFvx mrh©©§¨¦§¥¨§¥§¦¨¥§¥¤©©§¥

את־הּירּדן: אל־ּתעברנּו . . ּבעיניָך חן אם־מצאנּו ה)וּיאמרּו (לב, ְַֹֽ�ִָָ�ֵ�ְֵ�ֲִֶַַֽ�ְֵֵֶַַֽ
הטרדה, רּבּוי אין זֹו ׁשּבעבֹודה היֹות הּוא, ּבמקנה ולעסק הּירּדן ּבעבר להּׁשאר ּוראּובן ּגד ּבני ׁשחפצּו ׁשהּטעם מבאר, ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבחסידּות

הּנ"ל. מּטעם צאן רֹועי ׁשהיּו והּׁשבטים האבֹות ּובדגמת מפריע. ּבאין ּבאלקּות ּולהּדבק להתקּׁשר ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻויּוכלּו

ּדקדם רצּויה, ּבלּתי היא זֹו ׁשהנהגה היינּו, וגֹו', אֹותם ּבׁשלחי אבֹותיכם עׂשּו "ּכה המרּגלים, לחטא ּבּקׁשתם, את מׁשה הׁשוה ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹולכן

העֹולם את לעׂשֹות היא מ"ת ׁשל ׁשהּכּונה - מ"ת לאחר אבל העֹולם, מעניני ּפריׁשּות ׁשל זֹו להנהגה מקֹום נתינת היתה ּתֹורה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמּתן

יתּברְך. לֹו ּדירה מהם ולעׂשֹות הּגׁשמּיים הענינים עם להתעּסק צריכים – לאלֹוקּות ּכלי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּגׁשמי

ּובהקּדים: ּוראּובן, ּגד ּבני מענה היה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָוע"ז

זאת ּבכל אְך ּבתחּתֹונים", "ּדירה למּטה, העצמּות המׁשכת הּוא זה ידי ׁשעל ּגׁשמּיים ּבדברים הּמצֹות קּיּום הּוא העבֹודה ׁשעּקר אמת ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהן

המׁשכת ידם ועל טבין', עֹובדין ה'ּמארי ׁשל הּמצֹות מעׂשה את מאירים ׁשהם ּבּתֹורה הּוא עסקם ׁשעּקר ּתֹורה' ּב'מארי צרְך ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹיׁש

ּבגּלּוי. היא ְְִִַָהעצמּות

ׁשּיּׁשארּו ּבּקׁשּו ּתֹורה.הםולכן ּבמארי ּגם צרְך יׁש הּכּונה להׁשלים ּכדי ּכי הּתֹורה, ּבלּמּוד להתעּסק ׁשּיּוכלּו ּכדי הּירּדן, ּבעבר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

המ ׁשרצּומׁשא"כ הּכּונה.ׁשּכלרּגלים הפְך ׁשּזה ּבּמדּבר יּׁשארּו יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(å)eàáé íëéçàä ïáeàø éðáìå ãâ-éðáì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¦§¥¨−§¦§¥´§¥®©«©¥¤À¨¸ŸÆ
:äô eáLz ízàå äîçìnì©¦§¨½̈§©¤−¥¬§«Ÿ

i"yx£ÌÎÈÁ‡‰∑הּוא ּתמיהה .לׁשֹון ««≈∆ְְִָ

(æ)õøàä-ìà øáòî ìàøNé éða áì-úà ïeàéðú änìå§¨´¨§¦½¤¥−§¥´¦§¨¥®¥«£ŸÆ¤¨½̈¤
:ýåýé íäì ïúð-øLà£¤¨©¬¨¤−§Ÿ̈«

i"yx£Ôe‡È�˙ ‰nÏÂ∑הערים וחזק הּמלחמה מּפני לעבר יראים ׁשאּתם סבּורים ׁשּיהיּו מעבר, לּבם ותמנעּו ּתסירּו ¿»»¿ƒְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
.והעם ְָָ

(ç)úBàøì òðøa Lãwî íúà éçìLa íëéúáà eNò äk¬Ÿ¨−£«Ÿ¥¤®§¨§¦¬Ÿ¨²¦¨¥¬©§¥−©¦§¬
:õøàä-úà¤¨¨«¤

i"yx£Ú�¯a L„wÓ∑היּו קדׁש ּוׁשני ׁשמה, ּכ. ƒ»≈«¿≈«ְְֵֵָָָָ

(è)áì-úà eàéðiå õøàä-úà eàøiå ìBkLà ìçð-ãò eìòiå©©«£º©©´©¤§À©¦§Æ¤¨½̈¤©¨¦¾¤¥−
:ýåýé íäì ïúð-øLà õøàä-ìà àá-ézìáì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§¦§¦ŸÆ¤¨½̈¤£¤¨©¬¨¤−§Ÿ̈«

(é):øîàì òáMiå àeää íBia ýåýé óà-øçiå©¦«©©¬§Ÿ̈−©´©®©¦¨©−¥«Ÿ

�ÔÈ¯Óג ˙È·e ÔÈ¯ÓeÎÂ ‡zLaÏÓe ‡zÏÏÎÓ«¿∆¿»«¿∆¿»¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ
˙ÚÈÒÂ (‡ÓÈÎÂ) ‡··„ ÈÏÚ·e ‡�aLÁ ˙È·e≈À¿»»«¬≈¿»»¿ƒ»¿ƒ«

:ÔBÚ·e ‰LÓ„ ‡z¯·˜ ˙Èa≈¿À¿»¿∆¿

zL�k‡ד Ì„˜ ‡‰·˙È ˙È ÈÈ ‡ÁÓ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»¿»»»¿»»√»¿ƒ¿»
‡È‰ ¯ÈÚa ˙È·Ï ‡¯Lk Ú¯‡ Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈¬«»¿»¿≈¿ƒƒ

:¯ÈÚa ˙È‡ CÈc·ÚÏe¿«¿»ƒ¿ƒ

CÈ�ÈÚaה ÔÈÓÁ¯ ‡�ÁkL‡ Ì‡ e¯Ó‡Â«¬»ƒ«¿«¿»«¬ƒ¿≈»
‡�ÒÁ‡Ï CÈc·ÚÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ·È‰È˙zƒ¿¿ƒ»«¿»»»¿«¿»¿«¬»»

:‡�c¯È ˙È ‡�p¯·Ú˙ ‡Ï»¿«¿ƒ»»»«¿¿»

¯‡Ô·eו È�·ÏÂ „‚ È�·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«∆ƒ¿≈»¿ƒ¿≈¿≈
Ôe·˙Èz Ôez‡Â ‡·¯˜Ï ÔeÏÚÈ ÔBÎÈÁ‡‰«¬≈≈¬ƒ¿»»¿«≈¿

:‡Î‰»»

aÚÓlÓ¯ז Ï‡¯NÈ È�·„ ‡aÏ ˙È Ôe�B˙ ‡ÓÏe¿»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆¿«
:ÈÈ ÔB‰Ï ·‰Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ«¿¿»

ÔB‰˙Èח ˙ÈÁÏL „k ÔBÎ˙‰·‡ e„·Ú ÔÈ„k¿≈¬»¬»«¿«¿»ƒ»¿
:‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ‰‡Èb Ì˜¯Ó≈¿«≈»¿∆¡≈»«¿»

‡¯Ú‡ט ˙È BÊÁÂ ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ� „Ú e˜ÈÏÒe¿ƒ««¿»¿ƒ¿»»«¬»«¿»
‡Ïc ÏÈ„a Ï‡¯NÈ È�·c ‡aÏ ˙È eÈ�B‡Â¿ƒ»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»

:ÈÈ ÔB‰Ï ·‰Èc ‡Ú¯‡Ï ÏÚÓÏ¿≈«¿«¿»ƒ«¿¿»

ÌÈi˜Âי ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿»«¿«ƒ
:¯ÓÈÓÏ¿≈»
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(àé)äðL íéøNò ïaî íéøönî íéìòä íéLðàä eàøé-íà¦¦§¸¨«£¨¦¹¨«Ÿ¦´¦¦§©À¦¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
÷çöéì íäøáàì ézòaLð øLà äîãàä úà äìòîå̈©½§¨¥µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©²§¦§©§¨¨¬§¦§−̈

:éøçà eàìî-àì ék á÷òéìe§©«£®Ÿ¦¬«Ÿ¦§−©«£¨«

(áé)eàìî ék ïeð-ïa òLBäéå éfðwä äpôé-ïa áìk ézìa¦§¦º¨¥³¤§ª¤Æ©§¦¦½¦«ª−©¦®¦¬¦§−
:ýåýé éøçà©«£¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Èf�w‰∑(יא עתניאל(סוטה את ּכלב ׁשל אּמֹו לֹו וילדה היה, קנז ׁשל .חֹורגֹו «¿ƒƒְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

(âé)äðL íéòaøà øaãna íòðéå ìàøNéa ýåýé óà-øçiå©¦©©³§Ÿ̈Æ§¦§¨¥½©§¦¥Æ©¦§½̈©§¨¦−¨¨®
:ýåýé éðéòa òøä äNòä øBcä-ìk íz-ãò©ŸÆ¨©½¨«Ÿ¤¬¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÚ�ÈÂ∑(ונד ּבנע וטלטלם (ס"א ונד" "נע מן .ויטלטלם, «¿ƒ≈ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָ

(ãé)íéàhç íéLðà úeaøz íëéúáà úçz ízî÷ äpäå§¦¥´©§¤À©µ©£´Ÿ¥¤½©§−£¨¦´©¨¦®
:ìàøNé-ìà ýåýé-óà ïBøç ìò ãBò úBtñì¦§´À©²£¬©§Ÿ̈−¤¦§¨¥«

i"yx£˙BtÒÏ∑כט)ּכמֹו עלֿׁשנה"(ישעיה ׁשנה "ספּו ז): ּתֹוספת(ירמיה לׁשֹון וגֹו'" ספּו "עלֹותיכם :. ƒ¿ְְְְְֵֶֶֶַָָָָֹ

(åè)ízçLå øaãna Bçépäì ãBò óñéå åéøçàî ïáeLú ék¦³§ªÆ¥©´£½̈§¨©´½§©¦−©¦§¨®§¦«©¤−
:äfä íòä-ìëì§¨¨¨¬©¤«

(æè)ät eðð÷îì äðáð ïàö úøãb eøîàiå åéìà eLbiå©¦§³¥¨Æ©´Ÿ§½¦§¬Ÿ²Ÿ¦§¤¬§¦§¥−®Ÿ
:eðtèì íéøòå§¨¦−§©¥«

i"yx£‰t e��˜ÓÏ להם∑�·�‰ אמר לטּפם. מקניהם ׁשהקּדימּו ּובנֹותיהם, מּבניהם יֹותר ממֹונם על היּו חסים ƒ¿∆¿ƒ¿≈…ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
לצאנכם ּגדרֹות ואחרּֿכ לטּפכם ערים ּתחּלה לכם ּבנּו טפל. – והּטפל עּקר, – העּקר עׂשּו כן, לא .מׁשה: ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

(æé)øLà ãò ìàøNé éða éðôì íéLç õìçð eðçðàå©«£©¹§¥«¨¥´ª¦À¦§¥Æ§¥´¦§¨¥½©²£¤¬
éðtî øöánä éøòa eðtè áLéå íîB÷î-ìà íðàéáä-íà¦£¦«Ÿª−¤§¨®§¨©³©¥̧Æ§¨¥´©¦§½̈¦§¥−

:õøàä éáLé«§¥¬¨¨«¤
i"yx£ÌÈLÁ ıÏÁ� e�Á�‡Â∑ּכמֹו מהירים, ח)נזּדּיין ּבז",(ישעיה חׁש ׁשלל "מהר ה): יחיׁשה"(שם "ימהר :.È�a È�ÙÏ «¬«¿≈»≈Àƒְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָƒ¿≈¿≈

Ï‡¯NÈ∑ּבגד נאמר ׁשּכן היּו, ׁשּגּבֹורים מּתֹו ּגיסֹות, לג)ּבראׁשי חזר(דברים מׁשה ואף אףֿקדקד". זרֹוע "וטרף : ƒ¿»≈ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
הּדברים ּבאּלה להם ג)ּוּפירׁש ּכלּֿבניֿחיל".(שם ּבניֿיׂשראל אחיכם לפני ּתעברּו חלּוצים וגֹו' ההוא ּבעת אתכם "ואצו : ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּכתיב ו)ּוביריחֹו ּתנאם(יהושע ׁשּקּימּו וגד ראּובן זה לפניהם". הל "והחלּוץ :.e�tË ·LÈÂ∑אחינּו אצל .ּבעֹודנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ¿»««≈ְֵֵֵֶַ
¯ˆ·n‰ È¯Úa∑עכׁשו .ׁשּנבנה ¿»≈«ƒ¿»ְְִֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(279 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)הּדברים ּבאּלה להם ּופרׁש חזר מׁשה יז)ואף מּדּוע(לב, הּוקׁשה, לרש"י ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

את מׁשה ּפרׁש ּדברים ׁשּבפרׁשת מביא זה ועל ּגייסֹות? ּבראׁשי ראׁשֹונים, ׁשּילכּו ראּובן ולבני ּגד לבני מׁשה ּבמענה נאמר ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹלא

לפני ּתחלצּו אם להם ׁשאמר ׁשּמה כ)לּמלחמהה'ּדבריו, לפני(ּפסּוק ּתעברּו חלּוצים - ראׁשֹונים ׁשּילכּו לֹומר .אחיכםהתּכוון ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

(çé)Léà ìàøNé éða ìçðúä ãò eðéza-ìà áeLð àì¬Ÿ¨−¤¨¥®©À¦§©¥Æ§¥´¦§¨¥½¦−
:Búìçð©«£¨«

aÓ¯יא ÌÈ¯ˆnÓ e˜ÈÏÒc ‡i¯·b ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡À¿«»ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒƒ«
˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»»«¿»ƒ«≈ƒ
eÓÈÏL‡ ‡Ï È¯‡ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¬≈»«¿ƒ

:ÈzÏÁc ¯˙a»«««¿ƒ

a¯יב ÚLB‰ÈÂ ‰‡f�˜ ‰pÙÈ ¯a ·Ïk Ô‰Ï‡¡»≈»≈«¿À∆¿ƒ»»ƒÀ««
:ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a eÓÈÏL‡ È¯‡ Ôe�¬≈«¿ƒ»«««¿»«¿»

Ôep„¯ËÂיג Ï‡¯NÈa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ
‡¯c Ïk ÛÒc „Ú ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ ‡¯a„Óa¿«¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ«¿«»»»

:ÈÈ Ì„˜ LÈ·c „È·Úc«¬ƒ¿ƒ√»¿»

È„ÈÓÏzיד ÔBÎ˙‰·‡ ÛÏÁ ÔezÓ˜ ‡‰Â¿»«¿¬«¬»«¿«¿ƒ≈
‡Ê‚¯ ÛB˜z ÏÚ „BÚ ‡ÙÒB‡Ï ‡È·iÁ ‡i¯·bÀ¿«»«»«»¿»»«¿»¿»

:Ï‡¯NÈÏ ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈

BÚ„טו ÛÒBÈÂ dzÏÁc ¯˙aÓ Ôe·e˙˙ È¯‡¬≈¿ƒ»«««¿≈¿≈
‡nÚ ÏÎÏ ÔeÏaÁ˙e ‡¯a„Óa ÔB‰˙e¯Á‡Ï¿«¬¿¿«¿¿»¿«¿¿»«»

:ÔÈ„‰»≈

�·�Èטז ÔÚc ÔÈ¯ËÁ e¯Ó‡Â d˙ÂÏ e·È¯˜Â¿»ƒ¿»≈«¬»«¿ƒ¿»ƒ¿≈
:‡�ÏÙËÏ ÔÈÂ¯˜Â ‡Î‰ ‡�¯ÈÚ·Ïƒ¿ƒ»»»»¿ƒ¿ƒ¿«¿»»

Ú„יז Ï‡¯NÈ È�a Ì„˜ ÔÈÚ·Ó Ê¯cÊ� ‡�Á�‡Â«¬«¿»ƒ¿»≈«¿ƒ√»¿≈ƒ¿»≈«
ÔÈÂ¯˜a ‡�ÏÙË Ôe·˙ÈÂ ÔB‰È¯˙‡Ï ÔepÏÚ� Ècƒ¿≈ƒ¿«¿≈¿≈¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:‡Ú¯‡ È·˙È Ì„˜ ÔÓ ÔÎÈ¯k¿ƒ«ƒ√»»¿≈«¿»

Ï‡¯NÈיח È�a Ôe�ÒÁÈc „Ú ‡�˙È·Ï ·e˙� ‡Ï»¿¿≈»»«¿«¿¿¿≈ƒ¿»≈
:dz�ÒÁ‡ ¯·b¿««¬«¿≈



נט irqnÎzehn zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyily meil inei xeriy

(àé)äðL íéøNò ïaî íéøönî íéìòä íéLðàä eàøé-íà¦¦§¸¨«£¨¦¹¨«Ÿ¦´¦¦§©À¦¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
÷çöéì íäøáàì ézòaLð øLà äîãàä úà äìòîå̈©½§¨¥µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©²§¦§©§¨¨¬§¦§−̈

:éøçà eàìî-àì ék á÷òéìe§©«£®Ÿ¦¬«Ÿ¦§−©«£¨«

(áé)eàìî ék ïeð-ïa òLBäéå éfðwä äpôé-ïa áìk ézìa¦§¦º¨¥³¤§ª¤Æ©§¦¦½¦«ª−©¦®¦¬¦§−
:ýåýé éøçà©«£¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Èf�w‰∑(יא עתניאל(סוטה את ּכלב ׁשל אּמֹו לֹו וילדה היה, קנז ׁשל .חֹורגֹו «¿ƒƒְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

(âé)äðL íéòaøà øaãna íòðéå ìàøNéa ýåýé óà-øçiå©¦©©³§Ÿ̈Æ§¦§¨¥½©§¦¥Æ©¦§½̈©§¨¦−¨¨®
:ýåýé éðéòa òøä äNòä øBcä-ìk íz-ãò©ŸÆ¨©½¨«Ÿ¤¬¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÚ�ÈÂ∑(ונד ּבנע וטלטלם (ס"א ונד" "נע מן .ויטלטלם, «¿ƒ≈ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָ

(ãé)íéàhç íéLðà úeaøz íëéúáà úçz ízî÷ äpäå§¦¥´©§¤À©µ©£´Ÿ¥¤½©§−£¨¦´©¨¦®
:ìàøNé-ìà ýåýé-óà ïBøç ìò ãBò úBtñì¦§´À©²£¬©§Ÿ̈−¤¦§¨¥«

i"yx£˙BtÒÏ∑כט)ּכמֹו עלֿׁשנה"(ישעיה ׁשנה "ספּו ז): ּתֹוספת(ירמיה לׁשֹון וגֹו'" ספּו "עלֹותיכם :. ƒ¿ְְְְְֵֶֶֶַָָָָֹ

(åè)ízçLå øaãna Bçépäì ãBò óñéå åéøçàî ïáeLú ék¦³§ªÆ¥©´£½̈§¨©´½§©¦−©¦§¨®§¦«©¤−
:äfä íòä-ìëì§¨¨¨¬©¤«

(æè)ät eðð÷îì äðáð ïàö úøãb eøîàiå åéìà eLbiå©¦§³¥¨Æ©´Ÿ§½¦§¬Ÿ²Ÿ¦§¤¬§¦§¥−®Ÿ
:eðtèì íéøòå§¨¦−§©¥«

i"yx£‰t e��˜ÓÏ להם∑�·�‰ אמר לטּפם. מקניהם ׁשהקּדימּו ּובנֹותיהם, מּבניהם יֹותר ממֹונם על היּו חסים ƒ¿∆¿ƒ¿≈…ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
לצאנכם ּגדרֹות ואחרּֿכ לטּפכם ערים ּתחּלה לכם ּבנּו טפל. – והּטפל עּקר, – העּקר עׂשּו כן, לא .מׁשה: ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

(æé)øLà ãò ìàøNé éða éðôì íéLç õìçð eðçðàå©«£©¹§¥«¨¥´ª¦À¦§¥Æ§¥´¦§¨¥½©²£¤¬
éðtî øöánä éøòa eðtè áLéå íîB÷î-ìà íðàéáä-íà¦£¦«Ÿª−¤§¨®§¨©³©¥̧Æ§¨¥´©¦§½̈¦§¥−

:õøàä éáLé«§¥¬¨¨«¤
i"yx£ÌÈLÁ ıÏÁ� e�Á�‡Â∑ּכמֹו מהירים, ח)נזּדּיין ּבז",(ישעיה חׁש ׁשלל "מהר ה): יחיׁשה"(שם "ימהר :.È�a È�ÙÏ «¬«¿≈»≈Àƒְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָƒ¿≈¿≈

Ï‡¯NÈ∑ּבגד נאמר ׁשּכן היּו, ׁשּגּבֹורים מּתֹו ּגיסֹות, לג)ּבראׁשי חזר(דברים מׁשה ואף אףֿקדקד". זרֹוע "וטרף : ƒ¿»≈ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
הּדברים ּבאּלה להם ג)ּוּפירׁש ּכלּֿבניֿחיל".(שם ּבניֿיׂשראל אחיכם לפני ּתעברּו חלּוצים וגֹו' ההוא ּבעת אתכם "ואצו : ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּכתיב ו)ּוביריחֹו ּתנאם(יהושע ׁשּקּימּו וגד ראּובן זה לפניהם". הל "והחלּוץ :.e�tË ·LÈÂ∑אחינּו אצל .ּבעֹודנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ¿»««≈ְֵֵֵֶַ
¯ˆ·n‰ È¯Úa∑עכׁשו .ׁשּנבנה ¿»≈«ƒ¿»ְְִֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(279 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)הּדברים ּבאּלה להם ּופרׁש חזר מׁשה יז)ואף מּדּוע(לב, הּוקׁשה, לרש"י ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

את מׁשה ּפרׁש ּדברים ׁשּבפרׁשת מביא זה ועל ּגייסֹות? ּבראׁשי ראׁשֹונים, ׁשּילכּו ראּובן ולבני ּגד לבני מׁשה ּבמענה נאמר ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹלא

לפני ּתחלצּו אם להם ׁשאמר ׁשּמה כ)לּמלחמהה'ּדבריו, לפני(ּפסּוק ּתעברּו חלּוצים - ראׁשֹונים ׁשּילכּו לֹומר .אחיכםהתּכוון ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

(çé)Léà ìàøNé éða ìçðúä ãò eðéza-ìà áeLð àì¬Ÿ¨−¤¨¥®©À¦§©¥Æ§¥´¦§¨¥½¦−
:Búìçð©«£¨«

aÓ¯יא ÌÈ¯ˆnÓ e˜ÈÏÒc ‡i¯·b ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡À¿«»ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒƒ«
˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»»«¿»ƒ«≈ƒ
eÓÈÏL‡ ‡Ï È¯‡ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¬≈»«¿ƒ

:ÈzÏÁc ¯˙a»«««¿ƒ

a¯יב ÚLB‰ÈÂ ‰‡f�˜ ‰pÙÈ ¯a ·Ïk Ô‰Ï‡¡»≈»≈«¿À∆¿ƒ»»ƒÀ««
:ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a eÓÈÏL‡ È¯‡ Ôe�¬≈«¿ƒ»«««¿»«¿»

Ôep„¯ËÂיג Ï‡¯NÈa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ
‡¯c Ïk ÛÒc „Ú ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ ‡¯a„Óa¿«¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ«¿«»»»

:ÈÈ Ì„˜ LÈ·c „È·Úc«¬ƒ¿ƒ√»¿»

È„ÈÓÏzיד ÔBÎ˙‰·‡ ÛÏÁ ÔezÓ˜ ‡‰Â¿»«¿¬«¬»«¿«¿ƒ≈
‡Ê‚¯ ÛB˜z ÏÚ „BÚ ‡ÙÒB‡Ï ‡È·iÁ ‡i¯·bÀ¿«»«»«»¿»»«¿»¿»

:Ï‡¯NÈÏ ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈

BÚ„טו ÛÒBÈÂ dzÏÁc ¯˙aÓ Ôe·e˙˙ È¯‡¬≈¿ƒ»«««¿≈¿≈
‡nÚ ÏÎÏ ÔeÏaÁ˙e ‡¯a„Óa ÔB‰˙e¯Á‡Ï¿«¬¿¿«¿¿»¿«¿¿»«»

:ÔÈ„‰»≈

�·�Èטז ÔÚc ÔÈ¯ËÁ e¯Ó‡Â d˙ÂÏ e·È¯˜Â¿»ƒ¿»≈«¬»«¿ƒ¿»ƒ¿≈
:‡�ÏÙËÏ ÔÈÂ¯˜Â ‡Î‰ ‡�¯ÈÚ·Ïƒ¿ƒ»»»»¿ƒ¿ƒ¿«¿»»

Ú„יז Ï‡¯NÈ È�a Ì„˜ ÔÈÚ·Ó Ê¯cÊ� ‡�Á�‡Â«¬«¿»ƒ¿»≈«¿ƒ√»¿≈ƒ¿»≈«
ÔÈÂ¯˜a ‡�ÏÙË Ôe·˙ÈÂ ÔB‰È¯˙‡Ï ÔepÏÚ� Ècƒ¿≈ƒ¿«¿≈¿≈¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:‡Ú¯‡ È·˙È Ì„˜ ÔÓ ÔÎÈ¯k¿ƒ«ƒ√»»¿≈«¿»

Ï‡¯NÈיח È�a Ôe�ÒÁÈc „Ú ‡�˙È·Ï ·e˙� ‡Ï»¿¿≈»»«¿«¿¿¿≈ƒ¿»≈
:dz�ÒÁ‡ ¯·b¿««¬«¿≈



irqnÎzehnס zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k iriax meil inei xeriy

(èé)äàá ék äàìäå ïcøiì øáòî ízà ìçðð àì ék¦´³Ÿ¦§©Æ¦½̈¥¥¬¤©©§¥−¨¨®§¨¦´¨³¨
ô :äçøæî ïcøiä øáòî eðéìà eðúìçp©«£¨¥̧Æ¥¥½¥¥¬¤©©§¥−¦§¨«¨

i"yx£'B‚Â Ôc¯iÏ ¯·ÚÓ∑הּמערבי �e�˙ÏÁ.ּבעבר ‰‡· Èk∑הּמזרחי ּבעבר קּבלנּוה רמב"ן.ּכבר ≈≈∆««¿≈¿ֲִֵֶַַָָƒ»»«¬»≈ְְְִִִֵֶַַָָָָ

ß fenz g"k iriax mei ß

(ë)äfä øácä-úà ïeNòz-íà äLî íäéìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¤½¦©«£−¤©¨¨´©¤®
:äîçìnì ýåýé éðôì eöìçz-íà¦¥¨«§²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«

(àë)BLéøBä ãò ýåýé éðôì ïcøiä-úà õeìç-ìk íëì øáòå§¨©̧¨¤¯¨¨²¤©©§¥−¦§¥´§Ÿ̈®©¯«¦²
:åéðtî åéáéà-úà¤«Ÿ§−̈¦¨¨«

(áë)íi÷ð íúééäå eáLz øçàå ýåýé éðôì õøàä äLaëðå§¦§§¨̧¨¹̈¤¦§¥³§Ÿ̈Æ§©©´¨ª½¦«§¦¤¯§¦¦²
éðôì äfçàì íëì úàfä õøàä äúéäå ìàøNiîe ýåýéî¥«Ÿ̈−¦¦§¨¥®Â§¨«§Â̈¨¨̧¤©¬Ÿ¨¤²©«£ª¨−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«

(âë)eòãe ýåýéì íúàèç äpä ïk ïeNòú àì-íàå§¦³Ÿ©«£Æ¥½¦¥¬£¨¤−©«Ÿ̈®§Æ
:íëúà àöîz øLà íëúàhç©©§¤½£¤¬¦§−̈¤§¤«

(ãë)íëétî àöiäå íëàðöì úøãâe íëtèì íéøò íëì-eða§«¨¤³¨¦Æ§©§¤½§¥−Ÿ§Ÿ©«£¤®§©Ÿ¥¬¦¦¤−
:eNòz©«£«

i"yx£ÌÎ‡�ˆÏ∑מּגזרת זֹו ח)ּתבה ׁשּבא(תהלים ואל"ף לצד"י. נּו"ן ּבין מפסיק אל"ף ּבֹו ׁשאין ּכּלם", ואלפים "צנה : ¿…«¬∆ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ּכן למדּתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו הּוא, צנה ׁשל ה"א ּבמקֹום הּנּו"ן, אחר eNÚz.ּכאן ÌÎÈtÓ ‡ˆi‰Â∑ ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ¿«…≈ƒƒ∆«¬

ּתׁשבּו",לגבּה, ואחר ... "ונכּבׁשה אּלא מהם ּבּקׁש לא ׁשּמׁשה וחּלּוק; ּכּבּוׁש עד לּמלחמה לעבר עליכם ׁשּקּבלּתם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֻ
עׂשּו וכן ׁשחּלקּו ׁשבע להתעּכב הֹוסיפּו הרי התנחל", "עד עליהם קּבלּו .והם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

(äë)éãáò øîàì äLî-ìà ïáeàø éðáe ãâ-éða øîàiåE ©³Ÿ¤§¥¨Æ§¥´§¥½¤¤−¥®Ÿ£¨¤´
:äeöî éðãà øLàk eNòé©«£½©«£¤¬£Ÿ¦−§©¤«

i"yx£„‚ŒÈ�a ¯Ó‡iÂ∑אחד ּכאיׁש .ּכּלם «…∆¿≈»ְִֶָָֻ

(åë)éøòa íL-eéäé eðzîäa-ìëå eðð÷î eðéLð eðtè©¥´¨¥½¦§¥−§¨§¤§¥®¦«§¨−§¨¥¬
:ãòìbä©¦§¨«

(æë)éãáòåäîçìnì ýåýé éðôì àáö õeìç-ìk eøáòé E ©«£¨¤¸©«©§¹¨£¬¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨®
:øác éðãà øLàk©«£¤¬£Ÿ¦−Ÿ¥«

c¯ÈÏ�‡יט ‡¯·ÚÓ ÔB‰nÚ ÔÈÒÁ� ‡Ï È¯‡¬≈»«¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿«¿¿»
‡¯·ÚÓ ‡�Ï ‡�z�ÒÁ‡ ‡�Ïa˜ È¯‡ ‡Ï‰Ïe¿»»¬≈«∆¿»«¬«¿»»»»≈ƒ¿»

:‡Á�ÈcÓ ‡�c¯ÈÏ¿«¿¿»«ƒ¿»

Ób˙t‡כ ˙È Ôe„aÚz Ì‡ ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿∆ƒ«¿¿»ƒ¿»»
:‡·¯˜Ï ÈÈ„ ‡nÚ Ì„˜ ÔeÊ¯cÊz Ì‡ ÔÈ„‰»≈ƒƒ¿»¿√»«»«¿»ƒ¿»»

˜„Ìכא ‡�c¯È ˙È Ê¯ÊÓc Ïk ÔBÎÏ ¯aÚÈÂ¿«¿≈¿»ƒ¿»«»«¿¿»√»
ÔÓ È‰B··„ ÈÏÚa ˙È C¯˙Èc „Ú ÈÈ„ ‡nÚ«»«¿»«ƒ»≈»«¬≈¿»ƒƒ

:È‰BÓ„√̃»ƒ

Ôkכב ¯˙·e ÈÈ„ ‡nÚ Ì„˜ ‡Ú¯‡ L·k˙˙Â¿ƒ¿¿≈«¿»√»«»«¿»»«≈
Ï‡¯NiÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈ‡kÊ ÔB‰˙e Ôe·e˙z¿¿«»ƒƒ√»¿»ƒƒ¿»≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡�ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ È‰˙e¿≈«¿»»»¿¿«¬»»√»¿»

ÈÈכג Ì„˜ Ôez·Á ‡‰ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿¿≈»«¿√»¿»
:ÔBÎ˙È ÁkL˙ Èc ÔBÎ˙·BÁ eÚ„e¿«¿ƒ«¿«»¿

ÔBÎ�ÚÏכד ÔÈ¯ËÁÂ ÔBÎÏÙËÏ ÔÈÂ¯˜ ÔBÎÏ e�a¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿¿«¿ƒ¿«¿
:Ôe„aÚz ÔBÎÓetÓ ˜BtÈ„e¿ƒƒ¿««¿

ÓÈÓÏ¯כה ‰LÓÏ Ô·e‡¯ È�·e „‚ È�· e¯Ó‡Â«¬»¿≈»¿≈¿≈¿∆¿≈»
:„wÙÓ È�Ba¯ Èc ‡Ók Ôe„aÚÈ CÈc·Ú«¿»«¿¿¿»ƒƒƒ¿«≈

ÔB‰Èכו ‡�¯ÈÚa ÏÎÂ ‡�˙Èb ‡�L� ‡�ÏÙË«¿»»¿»»≈»»¿»¿ƒ»»¿
:„ÚÏ‚ ÈÂ¯˜a Ônz«»¿ƒ¿≈ƒ¿»

nÚ‡כז Ì„˜ ‡ÏÈÁ Ê¯ÊÓ Ïk Ôe¯aÚÈ CÈc·ÚÂ¿«¿»«¿¿»¿»«≈»√»«»
:ÏlÓÓ È�Ba¯ È„ ‡Ók ‡·¯˜Ï ÈÈ„«¿»ƒ¿»»¿»ƒƒƒ¿«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

קּבלנּוה ּכבר אלינּו. נחלתנּו באה ּכי ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָ(יט)

הגּון ואינֹו רׁש"י. לׁשֹון הּמזרחי, ְְִִִֵֵֶַַָָָָּבעבר

קּבלנּוה, ּכבר לאמר מׁשה לפני ּכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשידּברּו

ולא ּתלּוי, הּדבר ּברצֹונֹו אבל ּבידם אינּנּו ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹּכי

להם: הּוא ׁשּיּתנּנה עד ְְִִֶֶֶַָָָקּבלּוה

Ï·‡למעט אּתם תנחילנּו לא ּכי אמרּו, ּכ ¬»ְְְִִִֵֵַַָָָֹ

באה ּכי ׁשּלהם, הּטֹובה ּבארץ ֲִֶֶֶַַָָָָָָָָנחלתם

מקנה ארץ ׁשהיא לנּו הראּויה הּנחלה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאלינּו

ּדר והיא הּׁשבטים, מּׁשאר יֹותר הּמקנה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָולנּו

מריבה: ּדר לא ְִֶֶַָָָֹּבּקׁשה

B‡לא אם אפּלּו ּכי אּתם, ננחל לא ּכי ְְֲִִִִִִֶַָֹֹֹׁשּיאמרּו,

עּמהם נעבר הארץ את עּתה לנּו לתת ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹתחּפץ

אל נׁשּוב ּכי אּתם ננחל אבללא לנּו, אׁשר וכל ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָֹאנּו

וׁשאנחנּו הראּויהלנּו, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהארץהּזאתׁשהיאנחלתנּו

ּכלל: ּבּה חפצים הּׁשבטים ׁשאר ואין ּבּה ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָרֹוצים

irqnÎzehn zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k iriax meil inei xeriy

(çë)ïeð-ïa òLBäé úàå ïäkä øæòìà úà äLî íäì åöéå©§©³¨¤Æ¤½¥µ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¥−§ª´©¦®
:ìàøNé éðáì úBhnä úBáà éLàø-úàå§¤¨¥²£¬©©−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ì‰Ï ÂˆÈÂ∑ּכמֹו ויהֹוׁשע. אלעזר מּנה ּתנאם ועל עליהם, יד)ּכמֹו לכם"(שמות יּלחם "ה' :. «¿«»∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

(èë)ïáeàø-éðáe ãâ-éðá eøáòé-íà íäìà äLî øîàiå| ©¸Ÿ¤¤¹£¥¤À¦©«©§´§¥¨´§¥«§¥´
äLaëðå ýåýé éðôì äîçìnì õeìç-ìk ïcøiä-úà íëzà¦Â§¤Â¤©©§¥º¨¨³©¦§¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§§¨¬

:äfçàì ãòìbä õøà-úà íäì ízúðe íëéðôì õøàäרמב"ן ¨−̈¤¦§¥¤®§©¤¬¨¤²¤¤¬¤©¦§−̈©«£ª¨«

(ì)õøàa íëëúá eæçàðå íëzà íéöeìç eøáòé àì-íàå§¦¯Ÿ©«©§²£¦−¦§¤®§«Ÿ£¬§«Ÿ§¤−§¤¬¤
:ïòðk§¨«©

(àì)ýåýé øac øLà úà øîàì ïáeàø éðáe ãâ-éðá eðòiå©©«£¯§¥¨²§¥¬§¥−¥®Ÿ¥Á£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²
éãáò-ìà:äNòð ïk Eרמב"ן ¤£¨¤−¥¬©«£¤«

(áì)eðzàå ïòðk õøà ýåýé éðôì íéöeìç øáòð eðçð©´§©«£¯Ÿ£¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¤´¤§¨®©§¦¨¸
:ïcøiì øáòî eðúìçð úfçà£ª©´©«£¨¥½¥¥−¤©©§¥«

i"yx£e�˙ÏÁ� ˙fÁ‡ e�z‡Â∑הּזה מעבר נחלתנּו אחּזת ּתהי ּוברׁשּותנּו ּבידינּו .ּכלֹומר, ¿ƒ»¬À««¬»≈ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

(âì)íäì ïziå|éöçìå ïáeàø éðáìå ãâ-éðáì äLî|èáL| ©¦¥´¨¤´¤¿¦§¥¨Á§¦§¥̧§¥¹§©«£¦´¥´¤
-úàå éøîàä Cìî ïçéñ úëìîî-úà óñBé-ïá äMðî§©¤´¤¥À¤©§¤̧¤Æ¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½§¤̧
õøàä éøò úìáâa äéøòì õøàä ïLaä Cìî âBò úëìîî©§¤½¤−¤´¤©¨¨®¨À̈¤§¨¤¸¨Æ¦§ª½Ÿ¨¥¬¨−̈¤

:áéáñ̈¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 210 'nr g"kg y"ewl t"r)

EpAx dWn i"r ux`d zWExi§©¨¨¤©Ÿ¤©¥

גו'. עֹוג ואת־ממלכת . . סיחן את־ממלכת בן־יֹוסף מנּׁשה | ׁשבט | ולחצי ראּובן ולבני לבני־גד מׁשה | להם (מטותוּיּתן ִֵַ�ֶָ�ֹ�ְִֵֶָ�ְְִ�ְֵ�ְֲִֵַֽ�ֵ�ְֶֶַ�ֶ�ְֵֶַ�ֶֶ�ִֹ�ְ�ְֶַ�ֶֶ�
לג) לב,

ּבירּוׁשלמי ה"ח)אי' פ"א לא(בכורים והן ּכתיב, מׁשה להם "ּדוּיּתן מפרׁש: ׁשם מׁשה' ּוב'פני מעצמן". נטלּו לא מנּׁשה ׁשבט "חצי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ּגד". ּובני ראּובן ּבני ּכמֹו ּבתחּלה מעצמן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָּבחרּו

וא"כ, לּמרּגלים, אֹותם ׁשהׁשוה ועד רּבנּו, מׁשה לרצֹון הי' לא לּירּדן מעבר אחּוזה ראּובן ּובני ּגד ּבני ׁשּבּקׁשּו זה ּדהרי ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹוקׁשה,

הּירּדן? ּבעבר אחּוזה מעצמן" ּבחרּו ׁש"לא מנּׁשה ׁשבט לחצי מעצמֹו רּבנּו מׁשה נתן ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹמּדּוע

ׁש"מׁשה הּתֹורה ּוכמֹו רּבנּו, מׁשה ידי על נפעלּו יׂשראל לעם הּׁשּייכים העּקרּיים הענינים ׁשּכל מצינּו ּדהּנה הּדבר, ּבטעם לֹומר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹויׁש

מּסיני" ּתֹורה מ"א)קּבל פ"א מּסיני"(אבות למׁשה נאמר ּכבר רּבֹו לפני להֹורֹות עתיד ותיק ּׁשּתלמיד מה ׁש"אפי' ועד פאה, (ירושלמי ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ה"ד) אחרֹון"פ"ב ּגֹואל הּוא ראׁשֹון ּגֹואל הּוא "מׁשה חז"ל אמרּו יׂשראל לגאּולת ּבנֹוגע כן ּוכמֹו ועוד), ספ"ט. דב"ר ו. פ"ב, שמו"ר .(ראה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ּבב"ב ּדאיתא הארץ, לירּוׁשת ּבנֹוגע הּוא א)וכן ּפענח'(נו, ה'צפנת ּומפרׁש ּבמעׂשר", חּיב למׁשה הּקּב"ה ׁשהראהּו צפע"נ("ּכל ראה ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

א) לד, ברכה עה"ת מׁשה.המלוקט ידי על ּג"כ היתה הארץ ּוקדּׁשת ּדירּׁשת והינּו האויר", ׁשּלֹו ּבראי' קּדׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ"ּדהּוא

ÈÂ˙כח ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ ˙È ‰LÓ ÔB‰Ï „ÈwÙe«ƒ¿∆»∆¿»»«¬»¿»
È�·Ï ‡iË·L ˙‰·‡ ÈLÈ¯ ˙ÈÂ Ôe� ¯a ÚLB‰È¿À««¿»≈≈¬»«ƒ¿«»ƒ¿≈

NÈ:Ï‡¯ ƒ¿»≈

È�·eכט „‚ È�a Ôe¯aÚÈ Ì‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«∆¿ƒ«¿¿¿≈»¿≈
‡·¯˜Ï Ê¯ÊÓc Ïk ‡�c¯È ˙È ÔBÎnÚ Ô·e‡¿̄≈ƒ¿»«¿¿»»ƒ¿»«ƒ¿»»
Ôe�z˙Â ÔBÎÈÓ„˜ ‡Ú¯‡ L·k˙˙Â ‡nÚ Ì„√̃»«»¿ƒ¿¿««¿»√»≈¿ƒ¿

:‡�ÒÁ‡Ï „ÚÏ‚„ ‡Ú¯‡ ˙È ÔB‰Ï¿»«¿»¿ƒ¿»¿«¬»»

Ôe�ÒÁÈÂל ÔBÎnÚ ÔÈÊ¯ÊÓ Ôe¯aÚÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿¿¿»¿ƒƒ¿¿«¿¿
:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ÔBÎÈ�Èa≈≈¿«¿»ƒ¿»«

Ècלא ˙È ¯ÓÈÓÏ Ô·e‡¯ È�·e „‚ È�· e·È˙‡Â«¬ƒ¿≈»¿≈¿≈¿≈»»ƒ
:„aÚ� Ôk CÈc·ÚÏ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿«¿»≈«¿≈

Ú¯‡Ï‡לב ÈÈ„ ‡nÚ Ì„˜ ÔÈÊ¯ÊÓ ¯·Ú� ‡�Á�«¿»¿ƒ«¿»¿ƒ√»«»«¿»¿«¿»
‡¯·ÚÓ ‡�z�ÒÁ‡ ˙„eÁ‡ ‡�nÚÂ ÔÚ�Î„ƒ¿»«¿ƒ»»¬««¬«¿»»≈ƒ¿»

:‡�c¯ÈÏ¿«¿¿»

¯‡Ô·eלג È�·ÏÂ „‚ È�·Ï ‰LÓ ÔB‰Ï ·‰ÈÂƒ«¿∆ƒ¿≈»¿ƒ¿≈¿≈
˙ÂkÏÓ ˙È ÛÒBÈ ¯· ‰M�Óc ‡Ë·L ˙ebÏÙÏe¿«¿ƒ¿»ƒ¿«∆«≈»«¿¿«
‚BÚ ˙ÂkÏÓ ˙ÈÂ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒƒ«¿»«¬»»¿»«¿¿«
ÈÂ¯˜ ÔÈÓeÁ˙a ‡‰Â¯˜Ï ‡Ú¯‡ Ô�˙Ó„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Ú¯‡«¿»¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם Â‚Â'(כט) Ô·e‡¯ È�·e „‚ È�· e¯·ÚÈ Ì‡ ְַַƒ««¿¿≈»¿≈¿≈

.„ÚÏb‰ ı¯‡ ˙‡ Ì‰Ï Ìz˙�eלא עּתה ּכי ¿«∆»∆∆∆∆«ƒ¿»ִַָֹ

קצת רק ועֹוג, סיחֹון ארץ ּכל מׁשה להם ְְִֶֶֶֶַַַָָָמסר

והם הּמקנה, מקֹום ׁשהּוא ּגלעד ּבארץ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָערים

לדֿלח) (פסוקים ּכאן והּנזּכרים ודיבֹון ְְְֲִִִַָָָעטרֹות

ּומקניהם, טּפם ּבהם לׁשבת מבצרים ּבהם ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבנּו

ליהֹוׁשע צּוה ּולכ חרבה. הּניחּוה הארץ ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻּוׁשאר

יעברּו אם הארץוהּנׂשיאים, ּכל להם ּתנּו אּתכם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ

ּתּקחּו אּתכם לעבר ירצּו לא ואם עֹולם, ְְְְֲֲִִִִֶַַַָֹֹלאחּוזת

נׁשיהם מּׁשם ּותגרׁשּו הּזאת הארץ ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמהם

ּבארץ להם הראּויה אחּוזה להם ותּתנּו ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָוטּפם,

ׁשם. יעברּו ּכאׁשר להם אֹותּה ׁשּיכּבׁשּו ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָּכנען

ּתֹוליכּום ּברצֹונם, יעברּו לא ואם אמר, ְְְְִִִַַַָָֹור"א

ּבתֹוככם: ׁשם ויאחזּו ּכרחם ּבעל ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָעּמכם

וגו' לאמר ראּובן ּובני גד בני וּיענּו ְְְֲֵֵֵֵַַָֹ(לאֿלב)

אדֹוננּו אין לֹו, אמרּו נעבר. ְְֲֲֵֵַַָֹנחנּו

חלילה ּכפּול, ּבתנאי עלינּו לצּוֹות ְְִִִֵַַָָָָָצרי

הם ּכי מצּוה, ּׁשאדֹוני מה על מעבר ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלעבדי

טעם וזה מצותֹו. על נעבר ולא ה' "‡˙ּדברי ְְְְֲִִֵֶַַַַָֹֹ≈

,"'‰ ¯ac ¯L‡(כה (פסוק אמרּו מּתחּלה ּכי ¬∆ƒ∆ְְִִִָָ

מצּוה: אדני ְֲֲִֶֶַַֹּכאׁשר
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(çë)ïeð-ïa òLBäé úàå ïäkä øæòìà úà äLî íäì åöéå©§©³¨¤Æ¤½¥µ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¥−§ª´©¦®
:ìàøNé éðáì úBhnä úBáà éLàø-úàå§¤¨¥²£¬©©−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ì‰Ï ÂˆÈÂ∑ּכמֹו ויהֹוׁשע. אלעזר מּנה ּתנאם ועל עליהם, יד)ּכמֹו לכם"(שמות יּלחם "ה' :. «¿«»∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

(èë)ïáeàø-éðáe ãâ-éðá eøáòé-íà íäìà äLî øîàiå| ©¸Ÿ¤¤¹£¥¤À¦©«©§´§¥¨´§¥«§¥´
äLaëðå ýåýé éðôì äîçìnì õeìç-ìk ïcøiä-úà íëzà¦Â§¤Â¤©©§¥º¨¨³©¦§¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§§¨¬

:äfçàì ãòìbä õøà-úà íäì ízúðe íëéðôì õøàäרמב"ן ¨−̈¤¦§¥¤®§©¤¬¨¤²¤¤¬¤©¦§−̈©«£ª¨«

(ì)õøàa íëëúá eæçàðå íëzà íéöeìç eøáòé àì-íàå§¦¯Ÿ©«©§²£¦−¦§¤®§«Ÿ£¬§«Ÿ§¤−§¤¬¤
:ïòðk§¨«©

(àì)ýåýé øac øLà úà øîàì ïáeàø éðáe ãâ-éðá eðòiå©©«£¯§¥¨²§¥¬§¥−¥®Ÿ¥Á£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²
éãáò-ìà:äNòð ïk Eרמב"ן ¤£¨¤−¥¬©«£¤«

(áì)eðzàå ïòðk õøà ýåýé éðôì íéöeìç øáòð eðçð©´§©«£¯Ÿ£¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¤´¤§¨®©§¦¨¸
:ïcøiì øáòî eðúìçð úfçà£ª©´©«£¨¥½¥¥−¤©©§¥«

i"yx£e�˙ÏÁ� ˙fÁ‡ e�z‡Â∑הּזה מעבר נחלתנּו אחּזת ּתהי ּוברׁשּותנּו ּבידינּו .ּכלֹומר, ¿ƒ»¬À««¬»≈ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

(âì)íäì ïziå|éöçìå ïáeàø éðáìå ãâ-éðáì äLî|èáL| ©¦¥´¨¤´¤¿¦§¥¨Á§¦§¥̧§¥¹§©«£¦´¥´¤
-úàå éøîàä Cìî ïçéñ úëìîî-úà óñBé-ïá äMðî§©¤´¤¥À¤©§¤̧¤Æ¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½§¤̧
õøàä éøò úìáâa äéøòì õøàä ïLaä Cìî âBò úëìîî©§¤½¤−¤´¤©¨¨®¨À̈¤§¨¤¸¨Æ¦§ª½Ÿ¨¥¬¨−̈¤

:áéáñ̈¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 210 'nr g"kg y"ewl t"r)

EpAx dWn i"r ux`d zWExi§©¨¨¤©Ÿ¤©¥

גו'. עֹוג ואת־ממלכת . . סיחן את־ממלכת בן־יֹוסף מנּׁשה | ׁשבט | ולחצי ראּובן ולבני לבני־גד מׁשה | להם (מטותוּיּתן ִֵַ�ֶָ�ֹ�ְִֵֶָ�ְְִ�ְֵ�ְֲִֵַֽ�ֵ�ְֶֶַ�ֶ�ְֵֶַ�ֶֶ�ִֹ�ְ�ְֶַ�ֶֶ�
לג) לב,

ּבירּוׁשלמי ה"ח)אי' פ"א לא(בכורים והן ּכתיב, מׁשה להם "ּדוּיּתן מפרׁש: ׁשם מׁשה' ּוב'פני מעצמן". נטלּו לא מנּׁשה ׁשבט "חצי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ּגד". ּובני ראּובן ּבני ּכמֹו ּבתחּלה מעצמן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָּבחרּו

וא"כ, לּמרּגלים, אֹותם ׁשהׁשוה ועד רּבנּו, מׁשה לרצֹון הי' לא לּירּדן מעבר אחּוזה ראּובן ּובני ּגד ּבני ׁשּבּקׁשּו זה ּדהרי ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹוקׁשה,

הּירּדן? ּבעבר אחּוזה מעצמן" ּבחרּו ׁש"לא מנּׁשה ׁשבט לחצי מעצמֹו רּבנּו מׁשה נתן ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹמּדּוע

ׁש"מׁשה הּתֹורה ּוכמֹו רּבנּו, מׁשה ידי על נפעלּו יׂשראל לעם הּׁשּייכים העּקרּיים הענינים ׁשּכל מצינּו ּדהּנה הּדבר, ּבטעם לֹומר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹויׁש

מּסיני" ּתֹורה מ"א)קּבל פ"א מּסיני"(אבות למׁשה נאמר ּכבר רּבֹו לפני להֹורֹות עתיד ותיק ּׁשּתלמיד מה ׁש"אפי' ועד פאה, (ירושלמי ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ה"ד) אחרֹון"פ"ב ּגֹואל הּוא ראׁשֹון ּגֹואל הּוא "מׁשה חז"ל אמרּו יׂשראל לגאּולת ּבנֹוגע כן ּוכמֹו ועוד), ספ"ט. דב"ר ו. פ"ב, שמו"ר .(ראה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ּבב"ב ּדאיתא הארץ, לירּוׁשת ּבנֹוגע הּוא א)וכן ּפענח'(נו, ה'צפנת ּומפרׁש ּבמעׂשר", חּיב למׁשה הּקּב"ה ׁשהראהּו צפע"נ("ּכל ראה ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

א) לד, ברכה עה"ת מׁשה.המלוקט ידי על ּג"כ היתה הארץ ּוקדּׁשת ּדירּׁשת והינּו האויר", ׁשּלֹו ּבראי' קּדׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ"ּדהּוא

ÈÂ˙כח ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ ˙È ‰LÓ ÔB‰Ï „ÈwÙe«ƒ¿∆»∆¿»»«¬»¿»
È�·Ï ‡iË·L ˙‰·‡ ÈLÈ¯ ˙ÈÂ Ôe� ¯a ÚLB‰È¿À««¿»≈≈¬»«ƒ¿«»ƒ¿≈

NÈ:Ï‡¯ ƒ¿»≈

È�·eכט „‚ È�a Ôe¯aÚÈ Ì‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«∆¿ƒ«¿¿¿≈»¿≈
‡·¯˜Ï Ê¯ÊÓc Ïk ‡�c¯È ˙È ÔBÎnÚ Ô·e‡¿̄≈ƒ¿»«¿¿»»ƒ¿»«ƒ¿»»
Ôe�z˙Â ÔBÎÈÓ„˜ ‡Ú¯‡ L·k˙˙Â ‡nÚ Ì„√̃»«»¿ƒ¿¿««¿»√»≈¿ƒ¿

:‡�ÒÁ‡Ï „ÚÏ‚„ ‡Ú¯‡ ˙È ÔB‰Ï¿»«¿»¿ƒ¿»¿«¬»»

Ôe�ÒÁÈÂל ÔBÎnÚ ÔÈÊ¯ÊÓ Ôe¯aÚÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿¿¿»¿ƒƒ¿¿«¿¿
:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ÔBÎÈ�Èa≈≈¿«¿»ƒ¿»«

Ècלא ˙È ¯ÓÈÓÏ Ô·e‡¯ È�·e „‚ È�· e·È˙‡Â«¬ƒ¿≈»¿≈¿≈¿≈»»ƒ
:„aÚ� Ôk CÈc·ÚÏ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿«¿»≈«¿≈

Ú¯‡Ï‡לב ÈÈ„ ‡nÚ Ì„˜ ÔÈÊ¯ÊÓ ¯·Ú� ‡�Á�«¿»¿ƒ«¿»¿ƒ√»«»«¿»¿«¿»
‡¯·ÚÓ ‡�z�ÒÁ‡ ˙„eÁ‡ ‡�nÚÂ ÔÚ�Î„ƒ¿»«¿ƒ»»¬««¬«¿»»≈ƒ¿»

:‡�c¯ÈÏ¿«¿¿»

¯‡Ô·eלג È�·ÏÂ „‚ È�·Ï ‰LÓ ÔB‰Ï ·‰ÈÂƒ«¿∆ƒ¿≈»¿ƒ¿≈¿≈
˙ÂkÏÓ ˙È ÛÒBÈ ¯· ‰M�Óc ‡Ë·L ˙ebÏÙÏe¿«¿ƒ¿»ƒ¿«∆«≈»«¿¿«
‚BÚ ˙ÂkÏÓ ˙ÈÂ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒƒ«¿»«¬»»¿»«¿¿«
ÈÂ¯˜ ÔÈÓeÁ˙a ‡‰Â¯˜Ï ‡Ú¯‡ Ô�˙Ó„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Ú¯‡«¿»¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם Â‚Â'(כט) Ô·e‡¯ È�·e „‚ È�· e¯·ÚÈ Ì‡ ְַַƒ««¿¿≈»¿≈¿≈

.„ÚÏb‰ ı¯‡ ˙‡ Ì‰Ï Ìz˙�eלא עּתה ּכי ¿«∆»∆∆∆∆«ƒ¿»ִַָֹ

קצת רק ועֹוג, סיחֹון ארץ ּכל מׁשה להם ְְִֶֶֶֶַַַָָָמסר

והם הּמקנה, מקֹום ׁשהּוא ּגלעד ּבארץ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָערים

לדֿלח) (פסוקים ּכאן והּנזּכרים ודיבֹון ְְְֲִִִַָָָעטרֹות

ּומקניהם, טּפם ּבהם לׁשבת מבצרים ּבהם ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבנּו

ליהֹוׁשע צּוה ּולכ חרבה. הּניחּוה הארץ ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻּוׁשאר

יעברּו אם הארץוהּנׂשיאים, ּכל להם ּתנּו אּתכם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ

ּתּקחּו אּתכם לעבר ירצּו לא ואם עֹולם, ְְְְֲֲִִִִֶַַַָֹֹלאחּוזת

נׁשיהם מּׁשם ּותגרׁשּו הּזאת הארץ ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמהם

ּבארץ להם הראּויה אחּוזה להם ותּתנּו ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָוטּפם,

ׁשם. יעברּו ּכאׁשר להם אֹותּה ׁשּיכּבׁשּו ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָּכנען

ּתֹוליכּום ּברצֹונם, יעברּו לא ואם אמר, ְְְְִִִַַַָָֹור"א

ּבתֹוככם: ׁשם ויאחזּו ּכרחם ּבעל ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָעּמכם

וגו' לאמר ראּובן ּובני גד בני וּיענּו ְְְֲֵֵֵֵַַָֹ(לאֿלב)

אדֹוננּו אין לֹו, אמרּו נעבר. ְְֲֲֵֵַַָֹנחנּו

חלילה ּכפּול, ּבתנאי עלינּו לצּוֹות ְְִִִֵַַָָָָָצרי

הם ּכי מצּוה, ּׁשאדֹוני מה על מעבר ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלעבדי

טעם וזה מצותֹו. על נעבר ולא ה' "‡˙ּדברי ְְְְֲִִֵֶַַַַָֹֹ≈

,"'‰ ¯ac ¯L‡(כה (פסוק אמרּו מּתחּלה ּכי ¬∆ƒ∆ְְִִִָָ

מצּוה: אדני ְֲֲִֶֶַַֹּכאׁשר
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ּגבּולָך" את ה"א "ירחיב לעת"ל ח)והּנה יט, שופטים כ. יב, ראה וקדמֹוני(פ' קנּזי קיני ארץ את ּגם יׂשראל ּבני שם.וּיירׁשּו ראה (ספרי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ועוד) ספמ"ד. ב"ר שם. שופטים הארץ"רש"י את חּבב (ׁש"יֹוסף מנּׁשה לבני מׁשה נתן ׁשּלכן לֹומר יׁש זה ּפי ועל א), כז, פנחס )(פירש"י ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

רּבנּו. מׁשה ידי על ּתהיה לבא לעתיד לּירּדן ׁשּמעבר החלק ירּוׁשת ׁשּגם ּכדי הּירּדן ּבעבר רמב"ןחלק ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹ

(ãì):øòøò úàå úøèò-úàå ïáéc-úà ãâ-éðá eðáiå©¦§´§¥½̈¤¦−Ÿ§¤£¨®Ÿ§¥−£Ÿ¥«

(äì):ääaâéå øæòé-úàå ïôBL úøèò-úàå§¤©§¬Ÿ¨²§¤©§¥−§¨§§¨«

(åì)úøãâå øöáî éøò ïøä úéa-úàå äøîð úéa-úàå§¤¥¬¦§−̈§¤¥´¨¨®¨¥¬¦§¨−§¦§¬Ÿ
:ïàö«Ÿ

i"yx£Ô‡ˆ ˙¯„‚Â ¯ˆ·Ó È¯Ú∑להיֹות הּללּו אתֿהערים בניֿגד" "וּיבנּו הענין: ּתחּלת על מּוסב הּפסּוק סֹוף זה »≈ƒ¿»¿ƒ¿……ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
צאן" וגדרֹות מבצר ."ערי ְְְִִֵָָֹ

(æì):íéúéø÷ úàå àìòìà-úàå ïBaLç-úà eða ïáeàø éðáe§¥³§¥Æ¨½¤¤§−§¤¤§¨¥®§¥−¦§¨¨«¦

(çì)äîáN-úàå íL úañeî ïBòî ìòa-úàå Báð-úàå§¤§º§¤©¯©§²«©¬Ÿ¥−§¤¦§¨®
:eða øLà íéøòä úBîL-úà úîLá eàø÷iå©¦§§´§¥½Ÿ¤§¬¤«¨¦−£¤¬¨«

i"yx£ÌL ˙aÒeÓ ÔBÚÓ ÏÚaŒ˙‡Â B·�Œ˙‡Â∑מע ּובעל קֹוריםנבֹו האמֹורּיים והיּו הם, אלילים עבֹודת ׁשמֹות – ֹון ¿∆¿¿∆««¿«…≈ְְְְֱֱֲִִִִִֵַַַָָ
נבֹו – ׁשם" "מּוסּבת וזהּו אחרים, לׁשמֹות ׁשמם את הסּבּו ראּובן ּובני ׁשּלהם, אלילים עבֹודת ׁשם על ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעריהם

אחר לׁשם מּוסּבֹות מעֹון האמּורה∑Ó·NŒ˙‡Â‰.ּובעל ׂשבם והיא רמּב"ן) ועין ּבׁשמּה (ס"א ׂשבמה, ּבנּו ְְֵֵַַַַ¿∆ƒ¿»ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָ
רמב"ן.למעלה ְְַָ

ÈÂ˙לד ˙B¯ËÚ ˙ÈÂ ÔB·Èc ˙È „‚ È�· B�·e¿¿≈»»ƒ¿»¬»¿»
:¯Ú¯Ú¬…≈

Ó¯Â˙‡:לה ¯ÊÚÈ ˙ÈÂ ÔÙBL ˙B¯ËÚ ˙ÈÂ¿»«¿»¿»«¿≈¿»»»

ÔÎÈ¯kלו ÔÈÂ¯˜ Ô¯‰ ˙Èa ˙ÈÂ ‰¯Ó� ˙Èa ˙ÈÂ¿»≈ƒ¿»¿»≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ«
:ÔÚc ÔÈ¯ËÁÂ¿«¿ƒ¿»

‡ÏÚÏ‡לז ˙ÈÂ ÔBaLÁ ˙È B�a Ô·e‡¯ È�·e¿≈¿≈¿»∆¿¿»∆¿»≈
:ÌÈ˙È¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»ƒ

ÈÂ˙לח Ô‰ÓL ÔÙwÓ ÔBÚÓ ÏÚa ˙ÈÂ B·� ˙ÈÂ¿»¿¿»««¿«¿«¿»»¿»
Èc ‡iÂ¯˜ ˙‰ÓL ˙È Ô‰ÓL· B¯˜e ‰Ó·Nƒ¿»¿ƒ¿»»»¿»«ƒ¿«»ƒ

:B�·¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּתחּלה יֹוסף. בן מנּׁשה ׁשבט ולחצי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָ(לג)

ּכאׁשר אבל מנׁשה, ׁשבט לפניו באּו ְְֲֲֵֶֶֶַַָָָָֹלא

ארץ ׁשהיא ראה הּׁשבטים לׁשני הארץ ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָחּלק

ׁשּירצה מי ּובּקׁש להם הראּוי מן יֹותר ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָּגדֹולה

מנּׁשה מּׁשבט אנׁשים והיּו עּמהם, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלהתנחל

להם ונתן היּו, מקנה אנׁשי אּולי בּה, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּירצּו

ְֶָחלקם:

,"ÈˆÁÏÂ" ÌÚËÂאז וכן מהם, אחד חלק ¿««¿«¬ƒְֵֵֵֶֶֶָָ

העם חצי לחצי יׂשראל העם ְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָיחלק

עמרי אחרי והחצי ּגינת בן תבני אחרי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהיה

כא): טז (מ"א

,ÔÈ�Ú‰Âאבֹות ּבּתי ׁשמֹונה היּו מנּׁשה ּבני ּכי ¿»ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶַָָָ

כו (לעיל הּפקּודים ּבפרׁשת ְְִַַַָָָּכּכתּוב

הּגלעדי ּומׁשּפחת הּמכירי ּומׁשּפחת ְְְִִִִִִַַַַַַָָכטֿלב),

ולכדּו חיל אנׁשי היּו ּכי הּזאת ּבארץ ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹירׁשּו

וׁשׁש מהם, רב חלק להם ונתן לעצמם ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹותּה

ּביהֹוׁשע ּדכתיב הּירּדן, את עברּו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻהּמׁשּפחֹות

מנּׁש לבני ויהי ב) למׁשּפחֹותם(יז הּנֹותרים ה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

ולבני אׂשריאל ולבני חלק ולבני אביעזר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַלבני

מה וזהּו ׁשמידע, ולבני חפר ולבני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשכם

מנּׁשה חבלי וּיּפלּו ה) (פסוק ׁשם ְְְִֵֶֶַַַָָּׁשּכתּוב

מעבר אׁשר והּבׁשן הּגלעד מארץ לבד ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעׂשרה

ְֵַַלּירּדן:

,ÌÚh‰Âחלקים ּתׁשעה הארץ מן עׂשּו ּכי ¿«««ְֲִִִִֶָָָָָ

יכלּו ולא הּמּטֹות, לתׁשעת ְְְְִִַַַָָֹׁשוים

ולא ׁשלם, חלק הּנֹותרים מנּׁשה למּטה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹלתת

מן עׂשּו והּנה נׁשארּו. רּבם ּכי חלק ְְֲֲִִִִִֵֵֶָָֻחצי

הּׁשבט עׂשירית ּכי ּומצאּו חלקים, ּכּלֹו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻהּׁשבט

נׁשארּו, הּידֹות ועׂשר הּבׁשן ּבארץ נחלּו ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָּבלבד

חבלים עׂשרה ׁשלם ׁשבט מחלק לֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָונתנּו

ׁשּתי היֹות ּבעבּור ואּולי נׁשאר. ְְְְֱֲִֵֶַַָָָוהאחד

הּמעטֹות והּגלעדי הּמכירי האּלה ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻהּמׁשּפחֹות

להם ׁשּתהיה ּכדי מּׁשבטם להּפרד רצּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּׁשבט

ּוכמֹו ּבחרּבם, ילּכדּוה ּכי מהם רּבה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָנחלה

איׁש היה הּוא ּכי א) יז (יהושע ֱִִֶֶַָָׁשּנאמר

הזּכיר ּכן על והּבׁשן. הּגלעד לֹו ויהי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָמלחמה

ּבּׁשאר ּכן הזּכיר ולא חבלים, הּזה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבּׁשבט

על הּזה הּכתּוב ּפרּוׁש לי נראה ּכ ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשבטים.

הּפׁשט: ְֶֶַָּדר

‰p‰Âּביניהם ׁשיחּלק ּבּתֹורה מׁשה הזּכיר לא ¿ƒ≈ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

מּׁשני אחד לכל ויּתן הּזאת ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹהארץ

אמר אבל עצמֹו, ּבפני חלקֹו האּלה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהּׁשבטים

ׁשני ממלכּות הּמנׁשי ׁשבט ולחצי להם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנתן

יג) ג (דברים ּתֹורה ּובמׁשנה האּלה, ְְְִִֵֵֶַָָָהמלכים

עצמֹו ּבפני חלק מנּׁשה ׁשבט לחצי ׁשּנתן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּפרׁש

ּבּתֹורה, קּצר והּנה הּבׁשן. וכל הארּגֹוב חבל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכל

ּבאׁשר הּׁשנים חלּוקת ּבּה להזּכיר רצה ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא

הּׁשבטים: ׁשאר חלּוקת ּבּה ּתּזכר ְְְֲִִֵַַָָָֹלא

Ï·‡חלק מׁשה ּכי ּבבאּור אמר יהֹוׁשע ּבספר ¬»ְְְִֵֵֶֶַַַָָֻ

וּיּתן טוֿטז) יג (יהושע ּדכתיב ְִִִֵֶַָלהם,

להם ויהי למׁשּפחֹותם ראּובן בני למּטה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָמׁשה

וּיּתן כדֿכה) פסוקים (שם ּוכתיב וגו', ְְִִֵַַהּגבּול

להם ויהי למׁשּפחֹותם גד בני למּטה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָמׁשה

וּיּתן כטֿל) פסוקים (שם ּוכתיב וגו', ְְִִֵַַהּגבּול

בני מּטה לחצי ויהי מנּׁשה ׁשבט לחצי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַמׁשה

וגו': גבּולם ויהי למׁשּפחֹותם ְְְְְְִִֶַַָָמנּׁשה

ׁשם. מּוסּבת מעֹון ּבעל ואת נבֹו ואת ְְְְֵֶֶַַַֹ(לח)

הם, זרה עבֹודה ׁשמֹות מעֹון ּובעל ְְְֲֵַַָָָנבֹו

עבֹודה ׁשם על עריהם קֹורין האמֹורּיים ְֱֲִִִֵֵֶַָָָָוהיּו

לׁשמֹות ׁשמֹותם הסּבּו ראּובן ּובני ׁשּלהם, ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָזרה

זהּו ÌL,אחרים, ˙BaÒeÓמעֹון ּובעל נבֹו ֲִֵֶ«≈ְְַַ

והּכתּוב רׁש"י. לׁשֹון אחר, לׁשם ְְִֵֵַַַַָָמּוסּבֹות

‡L¯ׁשאמר ÌÈ¯Ú‰ ˙BÓL ˙‡ ˙BÓL· e‡¯˜iÂ ֶַָ«ƒ¿¿¿≈∆¿∆»ƒ¬∆

,e�aּבעל ועל נבֹו על לא ירמז, ּכּלם על »ְְְִַַַַַָֹֹֻ

אֹותם ׁשּיזּכיר ּטעם מה ועֹוד ּבלבד. ְְְְִִֶַַַַָָמעֹון

בני ּכי ויאמר זרה העבֹודה ּבׁשם ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹהּכתּוב

הּׁשם יזּכיר ולא ׁשמם, והסּבּו אֹותן ּבנּו ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹראּובן

לעֹולם הּכתּוב ּומנהג להם, הּמּוסב ְְִֶַַַַָָָָהּטֹוב

וּיקראּו החדׁש, הּׁשם להזּכיר הּנלּכדֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּבערים

מז), יט (יהושע אביהם ּדן ּכׁשם ּדן ְְֲִֵֶֶֶָָללׁשם

מא), פסוק (להלן יאיר חּות אתהן ְְִִֶֶַַָָֹוּיקרא

הּמּוסּבֹות ּבכל ּגם מב). (פסוק נבח לה ְְִַַַַַָָָֹוּיקרא

ארּבע קרית לפנים חברֹון וׁשם יזּכירם, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָׁשם

ספר קרית לפנים ּדבר וׁשם טו), יד ְְְְִִִֵֵֶַָ(יהושע

טו): טו (שם

·B¯w‰Âׁשמֹות היּו הּׁשמֹות אּלּו ּכי אלי, ¿«»ִֵֵֵֵַַָ

ּכל ּכבׁש וסיחֹון מֹואב, ּביד ְְִִֶַַָָָָהערים

כן ּכי הראׁשֹון, מֹואב מּמל האּלה ִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָהערים

ׁשאמר ּכמֹו ּומידבא, ודיבֹון ּבחׁשּבֹון ְְְְְִֵֶֶַָָָּכתּוב

וּנ ל) כא וכן(לעיל וגו'. חׁשּבֹון אבד ירם ְְִֵֶַַָָ

יא (שופטים ׁשאמר יפּתח מּדברי לי ְְִִִִֵֵֶֶַָָָיראה

irqnÎzehn zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k iriax meil inei xeriy

(èì)LøBiå äãkìiå äãòìb äMðî-ïa øéëî éða eëìiå©¥̧§¹§¥̧¨¦¯¤§©¤²¦§−̈¨©¦§§ª®¨©−¤
:da-øLà éøîàä-úà¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«

i"yx£L¯BiÂ∑ותרּו טרּוד ׁשהּוא הֹורׁשה, ּולׁשֹון ירׁשה לׁשֹון חלּקֹות: ׁשּתי מׁשּמׁשת ריׁש ׁשּתבת ,ותרי .ּכתרּגּומֹו «∆ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

(î):da áLiå äMðî-ïa øéëîì ãòìbä-úà äLî ïziå©¦¥³¤Æ¤©¦§½̈§¨¦−¤§©¤®©¥−¤¨«

(àî)àø÷iå íäéúeç-úà ãkìiå Cìä äMðî-ïa øéàéå§¨¦³¤§©¤Æ¨©½©¦§−Ÿ¤©«Ÿ¥¤®©¦§¨¬
:øéàé úeç ïäúà¤§¤−©¬Ÿ¨¦«

i"yx£Ì‰È˙eÁ∑ּכפרניהֹון.¯È‡È ˙eÁ Ô‰˙‡ ‡¯˜iÂ∑לזּכרֹון ּבׁשמֹו קראם ּבנים, לֹו היּו ׁשּלא רמב"ן.לפי «…≈∆ְֵַָ«ƒ¿»∆¿∆«…»ƒְְְְִִִִֶָָָָָֹ

(áî)äì àø÷iå äéúða-úàå úð÷-úà ãkìiå Cìä çáðå§´Ÿ©¨©½©¦§¬Ÿ¤§−̈§¤§Ÿ¤®¨©¦§¨¯¨’
:BîLa çáð−Ÿ©¦§«

i"yx£Á·� ‰Ï ‡¯˜iÂ∑,זה ׁשם לּה נתקּים ׁשּלא לפי הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו וראיתי ה"א, מּפיק אינֹו 'לה' «ƒ¿»»…«ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
לּה הּדֹומֹות ּתבֹות ּבׁשּתי ּידרׁש מה ּותמהני 'לא'. ּכמֹו מדרׁשֹו ׁשּמׁשמעּות רפה, הּוא ב)לפיכ לה(רות "וּיאמר : ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ה)בעז", בית":(זכריה רמב"ן"לבנֹותֿלה ְִִַַָֹ

סימן. יק"ב בק"י פסוקים, מטותקי"ב פרשת חסלת

ÚÏ‚Ï„לט ‰M�Ó ¯a ¯ÈÎÓ È�a eÏÊ‡Â«¬»¿≈»ƒ«¿«∆¿ƒ¿»
:d· È„ ‰‡¯BÓ‡ ˙È CÈ¯˙Â ‰eL·ÎÂ¿ƒ¿»¿»ƒ»¡»»ƒ«

M�Ó‰מ ¯a ¯ÈÎÓÏ „ÚÏb ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«∆»ƒ¿»¿»ƒ«¿«∆
:da ·˙ÈÂƒ≈«

ÔB‰È�¯Ùkמא ˙È L·Îe ÏÊ‡ ‰M�Ó ¯a ¯È‡ÈÂ¿»ƒ«¿«∆¬«¿«»«¿»≈
:¯È‡È È�¯Ùk Ô‰˙È ‡¯˜e¿»»¿∆«¿»≈»ƒ

Ùk¯�‰‡מב ˙ÈÂ ˙�˜ ˙È L·Îe ÏÊ‡ Á·�Â¿…«¬«¿«»¿«¿»«¿»»»
Ù Ù Ù :dÓLa Á·� dÏ ‡¯˜e¿»«…«ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּובערעֹור ּובבנֹותיה ּבחׁשּבֹון יׂשראל ּבׁשבת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָכו)

ארנֹון, ידי על אׁשר הערים ּובכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָּובבנֹותיה

סיחֹון: מּיד לקחּו אׁשר ערֹוער ְְֲֲִִִֵֶַָוהיא

‰p‰Âאּׁשּור מל ּפלאסר ּתגלת הגלה ּכאׁשר ¿ƒ≈ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָ

ויׁשבּו מֹואב חזרּו ולּגדי ְְְְִִֵַָָָָָלראּובני

ירמיהּו ּבספר מצאנּו ּכי ּובעריהם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּבארצם

ׁשּלכד מֹואב את נבּוכדנצר החרים ּכאׁשר ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָ(מח)

חׁשּבֹון ּבׁשמֹות והזּכיר האּלה, הערים ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָמהם

ודיבֹון כג) (שם וקריתים לד) (פסוק ְְְְְִִִֵֶַָָואלעלא

(שם וערֹוער לב) (שם ויעזר כב) (שם ְְְֲֵֵַַּונבֹו

כג) (שם מעֹון ּבית ׁשּקראּו מעֹון ּובעל ְְְֵֶַַָיט)

ויהצה לד) (שם נמרים ׁשּקראּו נמרה ְְְְְִִִֵֶַָָָּובית

ּביׁשעיהּו וכן למֹואב. ּכּלם הם והרי , כא) ְְְֲִֵֵֵַַָָָֻ(שם

מֹואב את סנחריב ּכׁשּׁשטף טז) טו ְְִֵֶֶַַָָ(פרקים

לראּובני ּכי הּללּו, ערים ׁשל רּבן ׁשם ְְִִִֵֶַָָָָָֻֻהזּכרּו

עּמֹון ׁשטף ּכ ואחר ּתחּלה הגלה ְְְְִִִַַַַַָָָָָולּגדי

ָּומֹואב:

ÔÎÏÂּפרּוׁש ּכי ÌL"נראה ˙BaÒeÓ"ׁשאּלּו ¿»≈ְִִֵֶ«≈ֵֶ

ׁשהסּבּו ׁשם, מּוסּבֹות הם ּכּלן ִֵֵֵֵֶֶַָָֻהערים

אֹותם, לכד [ּכאׁשר הראׁשֹון ׁשמם את ְֱֲִִֶֶַַָָָָָהאמֹורי

מֹואב, ּביד ּכׁשהיּו הראׁשֹון] ׁשמם היה ְְְְִֶֶַָָָָָָוזה

ּבׁשמֹות אֹותם קראּו עֹוד וגד ראּובן ְְְְְֵֵֵָָָּובני

"וּיקראּו הּכתּוב אמר ולא אֹותם. ּבנּו ְְְֲִֶַַַַָָָָֹּכאׁשר

אמר אבל ּבנּו", אׁשר לערים e‡¯˜iÂׁשמֹות ֲֲִֵֶֶַָָָָ«ƒ¿¿

,ÌÈ¯Ú‰ ˙BÓL ˙‡ ˙BÓL·להם קראּו ּכי ¿≈∆¿∆»ƒְִֶָָ

להם היּו אׁשר הראׁשֹונים הּׁשמֹות את ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּבׁשמֹות

להם הּידּוע ּבּׁשם להזּכירם רצּו ּכי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָמּתחּלה.

הזּכירּו ּכאׁשר אֹו מֹואב, את להֹוביׁש אֹו ְְֲִִִֵֶֶַָָמאז,

ׁשם על עריהם קֹורין האמֹורים ׁשהיּו ֱִִֵֵֵֶֶַַָָָרּבֹותינּו

ּביהֹוׁשע ראינּו לא אבל ׁשּלהם, זרה ֲֲִִֶֶַָָָָָָֹֻעבֹודה

ואת וטעם ׁשּכבׁש. הערים ׁשמֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהסב

ׁשם: מּוסבת ואינּה ׂשבמה, את ׁשּבנּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָׂשבמה,

אל יתיחס הּזה האיׁש מנּׁשה. ּבן ויאיר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ(מא)

אחּוזתֹו ׁשּלקח ּבעבּור אּמֹו ְֲֲִִֶַַַַָָמׁשּפחת

מפרׁש כב) כא ב (א הּימים ּבדברי ּכי ְְְִִִִֵֶַָָָֹעּמהם,

ּבת ואּמֹו יהּודה ּבן ּפרץ ּבן חצרֹון ּבן ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָׁשהּוא

אל חצרֹון ּבא ואחר ּדכתיב מנּׁשה, ּבן ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָמכיר

ּבן והּוא לקחּה והּוא גלעד אבי מכיר ְְְְֲִִִֶַָָָָּבת

הֹוליד ּוׂשגּוב ׂשגּוב, את לֹו וּתלד ׁשנה ְְִִִֵֶֶַָָׁשּׁשים

ּבארץ ערים וׁשלׁש עׂשרים לֹו ויהי יאיר ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָאת

ּגׁשּור וּיּקח כג) פסוק (שם ּוכתיב ְְְִִִַַַָהּגלעד.

ואת קנת את מאּתם יאיר חּות את ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹוארם

אבי מכיר ּבני אּלה ּכל עיר ׁשּׁשים ְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָּבנֹותיה

קנת הּלֹוכד נבח ׁשהיה נראה ּומּזה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹגלעד.

חּות הן ּגם יּקראּו ולכן יאיר, ּבן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּובנֹותיה

ִָיאיר:

Ôa ¯ÈÎÓÏ „ÚÏb‰ ˙‡ ‰LÓ ÔziÂ ÌÚËÂ¿«««ƒ≈∆∆«ƒ¿»¿»ƒ∆
(Ó ˜ÂÒÙ) ‰M�Óּבניו ּכי למׁשּפחּתֹו, , ¿«∆ְְְִִַָָ

(דברים הּגלעד את נתּתי ּולמכיר וכן ְְְְִִִֵֶַַָָָָָלכדּוה,

נכּבד היֹותֹו ּבעבּור ּכי "ולּמכירי". טו), ְְֱֲִִִִַַָָג

כן ּכי ּבׁשמֹו, ּבניו יּקראּו זרעֹו לכל ְְְְְִִִֵַָָָָֹוראׁש

ּבנחלתם הּׁשבטים ּבראׁשי הּכתּובים ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹיאמרּו

י), יז (יהושע למנּׁשה וצפֹונה לאפרים ְְְְְִִֶֶֶַַָָָנגּבה

פסוק (שם וגו' ּתּפּוח ארץ היתה למנּׁשה ְְְִֵֶֶֶַַַָָוכן

ח):

‰Óeויהי א) (יז יהֹוׁשע ּבספר הּכתּוב ּׁשאמר «ְְְִֵֶֶַַַַָָֻ

יֹוסף ּבכֹור הּוא ּכי מנׁשה למּטה ְְְִֵֵֶַַַָהּגֹורל

ּבכֹור היהלמכיר הּוא ּכי הּגלעד אבי מנּׁשה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָ

ּכן ּגם והּבׁשן, הּגלעד לֹו ויהי מלחמה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָאיׁש

הלכּו הם ּכי מלחמה, אנׁשי ׁשהיּו ּבניו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָעל

חלק מׁשה להם נתן ּולכ וּילּכדּוה, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּגלעדה

ולא קּים, מכיר עדין היה ואּולי מהם. ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹּגדֹול

היה ׁשּלא לפי הּמדּבר ּגזרת עליו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹנגזרה

מּׁשּׁשים יֹותר לֹו ׁשהיה ואהרן מׁשה ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹמּפקּודי

הראׁשֹונים: ּכּדֹורֹות ׁשנים והארי ְֱִִִִֶַָָָָׁשנה,

וראיתי ה"א. מּפיק לא נבח. לה וּיקרא ְְִִִִַַַָָָֹֹ(מב)

ׁשּלא לפי הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל ְְִִִֶֶֶַַַָֹּביסֹודֹו

ׁשּמׁשמע רפה הּוא לפיכ זה ׁשם לּה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָנתקּים

ׁשּתי ּידרׁש מה אני ותמּה לא, ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֹמדרׁשֹו

ב (רות בעז לה וּיאמר לזֹו, הּדֹומֹות ְֵֶַַַָֹֹתבֹות

לׁשֹון יא), ה (זכריה בית לה לבנֹות ְִִַָָיד),

ִַרׁש"י:

È¯‰Âלהלכֹות לתֹורה ּבלּום אֹוצר הרב «¬≈ְֲַַָָָָָ

ׁשאמרּו זֹו ואׁשּתמיטתיּה ְְְְְְִִֵֶַָָּולהּגדֹות,

אהיה לא ואנכי ה) ה (רבה רּות ְְְְִִֶֶָָֹֹּבמדרׁש

חס לּה אמר יג), ב (רות ׁשפחת ְְִֶַַַַָָֹּכאחת

האּמהֹות, מן אּלא האמהֹות מן אּת אין ְְֲִִִֵֶַָָָָָָוׁשלֹום

Ï‰ּודכּותיּה ‡¯˜iÂ ˙�˜ ˙‡ „kÏiÂ CÏ‰ Á·�Â ְֵַָ¿…«»««ƒ¿…∆¿»«ƒ¿»»

,BÓLa Á·�,הּׁשם אֹותֹו לּה עמד ׁשּלא מלּמד …«ƒ¿ְֵֵֶַַַָָֹ

ּבארץ בית לה לבנֹות אלי וּיאמר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּודכּותיּה

ּכאן עד ּתׁשּועה, לּׁשקר ׁשאין מלּמד ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנער,

(כד.) סנהדרין מּסכת ׁשל ּבגמרא וכן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבאּגדה.

לבבל, ׁשּירדּו הרּוח וגּסּות חנּופה זֹו ְְְְֲֶֶַַָָָָָאמרּו,

לעילם, אׁשּתרּבּוב ואׁשּתרּבּובי נחּות לבבל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאין

מינּה, ׁשמע בית לה לבנֹות ּדכתיב נּמי ְְְִִִִִֵֵַַַַָָּדיקא

עמד ׁשּלא הּזה הּמּפיק חסרֹון מן מדרׁש ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹוהּוא

ׁשנער: ּבארץ הּבית ְְִִֶֶַַָָלּה



סג irqnÎzehn zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k iriax meil inei xeriy

(èì)LøBiå äãkìiå äãòìb äMðî-ïa øéëî éða eëìiå©¥̧§¹§¥̧¨¦¯¤§©¤²¦§−̈¨©¦§§ª®¨©−¤
:da-øLà éøîàä-úà¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«

i"yx£L¯BiÂ∑ותרּו טרּוד ׁשהּוא הֹורׁשה, ּולׁשֹון ירׁשה לׁשֹון חלּקֹות: ׁשּתי מׁשּמׁשת ריׁש ׁשּתבת ,ותרי .ּכתרּגּומֹו «∆ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

(î):da áLiå äMðî-ïa øéëîì ãòìbä-úà äLî ïziå©¦¥³¤Æ¤©¦§½̈§¨¦−¤§©¤®©¥−¤¨«

(àî)àø÷iå íäéúeç-úà ãkìiå Cìä äMðî-ïa øéàéå§¨¦³¤§©¤Æ¨©½©¦§−Ÿ¤©«Ÿ¥¤®©¦§¨¬
:øéàé úeç ïäúà¤§¤−©¬Ÿ¨¦«

i"yx£Ì‰È˙eÁ∑ּכפרניהֹון.¯È‡È ˙eÁ Ô‰˙‡ ‡¯˜iÂ∑לזּכרֹון ּבׁשמֹו קראם ּבנים, לֹו היּו ׁשּלא רמב"ן.לפי «…≈∆ְֵַָ«ƒ¿»∆¿∆«…»ƒְְְְִִִִֶָָָָָֹ

(áî)äì àø÷iå äéúða-úàå úð÷-úà ãkìiå Cìä çáðå§´Ÿ©¨©½©¦§¬Ÿ¤§−̈§¤§Ÿ¤®¨©¦§¨¯¨’
:BîLa çáð−Ÿ©¦§«

i"yx£Á·� ‰Ï ‡¯˜iÂ∑,זה ׁשם לּה נתקּים ׁשּלא לפי הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו וראיתי ה"א, מּפיק אינֹו 'לה' «ƒ¿»»…«ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
לּה הּדֹומֹות ּתבֹות ּבׁשּתי ּידרׁש מה ּותמהני 'לא'. ּכמֹו מדרׁשֹו ׁשּמׁשמעּות רפה, הּוא ב)לפיכ לה(רות "וּיאמר : ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ה)בעז", בית":(זכריה רמב"ן"לבנֹותֿלה ְִִַַָֹ

סימן. יק"ב בק"י פסוקים, מטותקי"ב פרשת חסלת

ÚÏ‚Ï„לט ‰M�Ó ¯a ¯ÈÎÓ È�a eÏÊ‡Â«¬»¿≈»ƒ«¿«∆¿ƒ¿»
:d· È„ ‰‡¯BÓ‡ ˙È CÈ¯˙Â ‰eL·ÎÂ¿ƒ¿»¿»ƒ»¡»»ƒ«

M�Ó‰מ ¯a ¯ÈÎÓÏ „ÚÏb ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«∆»ƒ¿»¿»ƒ«¿«∆
:da ·˙ÈÂƒ≈«

ÔB‰È�¯Ùkמא ˙È L·Îe ÏÊ‡ ‰M�Ó ¯a ¯È‡ÈÂ¿»ƒ«¿«∆¬«¿«»«¿»≈
:¯È‡È È�¯Ùk Ô‰˙È ‡¯˜e¿»»¿∆«¿»≈»ƒ

Ùk¯�‰‡מב ˙ÈÂ ˙�˜ ˙È L·Îe ÏÊ‡ Á·�Â¿…«¬«¿«»¿«¿»«¿»»»
Ù Ù Ù :dÓLa Á·� dÏ ‡¯˜e¿»«…«ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּובערעֹור ּובבנֹותיה ּבחׁשּבֹון יׂשראל ּבׁשבת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָכו)

ארנֹון, ידי על אׁשר הערים ּובכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָּובבנֹותיה

סיחֹון: מּיד לקחּו אׁשר ערֹוער ְְֲֲִִִֵֶַָוהיא

‰p‰Âאּׁשּור מל ּפלאסר ּתגלת הגלה ּכאׁשר ¿ƒ≈ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָ

ויׁשבּו מֹואב חזרּו ולּגדי ְְְְִִֵַָָָָָלראּובני

ירמיהּו ּבספר מצאנּו ּכי ּובעריהם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּבארצם

ׁשּלכד מֹואב את נבּוכדנצר החרים ּכאׁשר ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָ(מח)

חׁשּבֹון ּבׁשמֹות והזּכיר האּלה, הערים ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָמהם

ודיבֹון כג) (שם וקריתים לד) (פסוק ְְְְְִִִֵֶַָָואלעלא

(שם וערֹוער לב) (שם ויעזר כב) (שם ְְְֲֵֵַַּונבֹו

כג) (שם מעֹון ּבית ׁשּקראּו מעֹון ּובעל ְְְֵֶַַָיט)

ויהצה לד) (שם נמרים ׁשּקראּו נמרה ְְְְְִִִֵֶַָָָּובית

ּביׁשעיהּו וכן למֹואב. ּכּלם הם והרי , כא) ְְְֲִֵֵֵַַָָָֻ(שם

מֹואב את סנחריב ּכׁשּׁשטף טז) טו ְְִֵֶֶַַָָ(פרקים

לראּובני ּכי הּללּו, ערים ׁשל רּבן ׁשם ְְִִִֵֶַָָָָָֻֻהזּכרּו

עּמֹון ׁשטף ּכ ואחר ּתחּלה הגלה ְְְְִִִַַַַַָָָָָולּגדי

ָּומֹואב:

ÔÎÏÂּפרּוׁש ּכי ÌL"נראה ˙BaÒeÓ"ׁשאּלּו ¿»≈ְִִֵֶ«≈ֵֶ

ׁשהסּבּו ׁשם, מּוסּבֹות הם ּכּלן ִֵֵֵֵֶֶַָָֻהערים

אֹותם, לכד [ּכאׁשר הראׁשֹון ׁשמם את ְֱֲִִֶֶַַָָָָָהאמֹורי

מֹואב, ּביד ּכׁשהיּו הראׁשֹון] ׁשמם היה ְְְְִֶֶַָָָָָָוזה

ּבׁשמֹות אֹותם קראּו עֹוד וגד ראּובן ְְְְְֵֵֵָָָּובני

"וּיקראּו הּכתּוב אמר ולא אֹותם. ּבנּו ְְְֲִֶַַַַָָָָֹּכאׁשר

אמר אבל ּבנּו", אׁשר לערים e‡¯˜iÂׁשמֹות ֲֲִֵֶֶַָָָָ«ƒ¿¿

,ÌÈ¯Ú‰ ˙BÓL ˙‡ ˙BÓL·להם קראּו ּכי ¿≈∆¿∆»ƒְִֶָָ

להם היּו אׁשר הראׁשֹונים הּׁשמֹות את ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּבׁשמֹות

להם הּידּוע ּבּׁשם להזּכירם רצּו ּכי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָמּתחּלה.

הזּכירּו ּכאׁשר אֹו מֹואב, את להֹוביׁש אֹו ְְֲִִִֵֶֶַָָמאז,

ׁשם על עריהם קֹורין האמֹורים ׁשהיּו ֱִִֵֵֵֶֶַַָָָרּבֹותינּו

ּביהֹוׁשע ראינּו לא אבל ׁשּלהם, זרה ֲֲִִֶֶַָָָָָָֹֻעבֹודה

ואת וטעם ׁשּכבׁש. הערים ׁשמֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהסב

ׁשם: מּוסבת ואינּה ׂשבמה, את ׁשּבנּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָׂשבמה,

אל יתיחס הּזה האיׁש מנּׁשה. ּבן ויאיר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ(מא)

אחּוזתֹו ׁשּלקח ּבעבּור אּמֹו ְֲֲִִֶַַַַָָמׁשּפחת

מפרׁש כב) כא ב (א הּימים ּבדברי ּכי ְְְִִִִֵֶַָָָֹעּמהם,

ּבת ואּמֹו יהּודה ּבן ּפרץ ּבן חצרֹון ּבן ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָׁשהּוא

אל חצרֹון ּבא ואחר ּדכתיב מנּׁשה, ּבן ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָמכיר

ּבן והּוא לקחּה והּוא גלעד אבי מכיר ְְְְֲִִִֶַָָָָּבת

הֹוליד ּוׂשגּוב ׂשגּוב, את לֹו וּתלד ׁשנה ְְִִִֵֶֶַָָׁשּׁשים

ּבארץ ערים וׁשלׁש עׂשרים לֹו ויהי יאיר ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָאת

ּגׁשּור וּיּקח כג) פסוק (שם ּוכתיב ְְְִִִַַַָהּגלעד.

ואת קנת את מאּתם יאיר חּות את ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹוארם

אבי מכיר ּבני אּלה ּכל עיר ׁשּׁשים ְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָּבנֹותיה

קנת הּלֹוכד נבח ׁשהיה נראה ּומּזה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹגלעד.

חּות הן ּגם יּקראּו ולכן יאיר, ּבן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּובנֹותיה

ִָיאיר:

Ôa ¯ÈÎÓÏ „ÚÏb‰ ˙‡ ‰LÓ ÔziÂ ÌÚËÂ¿«««ƒ≈∆∆«ƒ¿»¿»ƒ∆
(Ó ˜ÂÒÙ) ‰M�Óּבניו ּכי למׁשּפחּתֹו, , ¿«∆ְְְִִַָָ

(דברים הּגלעד את נתּתי ּולמכיר וכן ְְְְִִִֵֶַַָָָָָלכדּוה,

נכּבד היֹותֹו ּבעבּור ּכי "ולּמכירי". טו), ְְֱֲִִִִַַָָג

כן ּכי ּבׁשמֹו, ּבניו יּקראּו זרעֹו לכל ְְְְְִִִֵַָָָָֹוראׁש

ּבנחלתם הּׁשבטים ּבראׁשי הּכתּובים ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹיאמרּו

י), יז (יהושע למנּׁשה וצפֹונה לאפרים ְְְְְִִֶֶֶַַָָָנגּבה

פסוק (שם וגו' ּתּפּוח ארץ היתה למנּׁשה ְְְִֵֶֶֶַַַָָוכן

ח):

‰Óeויהי א) (יז יהֹוׁשע ּבספר הּכתּוב ּׁשאמר «ְְְִֵֶֶַַַַָָֻ

יֹוסף ּבכֹור הּוא ּכי מנׁשה למּטה ְְְִֵֵֶַַַָהּגֹורל

ּבכֹור היהלמכיר הּוא ּכי הּגלעד אבי מנּׁשה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָ

ּכן ּגם והּבׁשן, הּגלעד לֹו ויהי מלחמה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָאיׁש

הלכּו הם ּכי מלחמה, אנׁשי ׁשהיּו ּבניו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָעל

חלק מׁשה להם נתן ּולכ וּילּכדּוה, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּגלעדה

ולא קּים, מכיר עדין היה ואּולי מהם. ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹּגדֹול

היה ׁשּלא לפי הּמדּבר ּגזרת עליו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹנגזרה

מּׁשּׁשים יֹותר לֹו ׁשהיה ואהרן מׁשה ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹמּפקּודי

הראׁשֹונים: ּכּדֹורֹות ׁשנים והארי ְֱִִִִֶַָָָָׁשנה,

וראיתי ה"א. מּפיק לא נבח. לה וּיקרא ְְִִִִַַַָָָֹֹ(מב)

ׁשּלא לפי הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל ְְִִִֶֶֶַַַָֹּביסֹודֹו

ׁשּמׁשמע רפה הּוא לפיכ זה ׁשם לּה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָנתקּים

ׁשּתי ּידרׁש מה אני ותמּה לא, ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֹמדרׁשֹו

ב (רות בעז לה וּיאמר לזֹו, הּדֹומֹות ְֵֶַַַָֹֹתבֹות

לׁשֹון יא), ה (זכריה בית לה לבנֹות ְִִַָָיד),

ִַרׁש"י:

È¯‰Âלהלכֹות לתֹורה ּבלּום אֹוצר הרב «¬≈ְֲַַָָָָָ

ׁשאמרּו זֹו ואׁשּתמיטתיּה ְְְְְְִִֵֶַָָּולהּגדֹות,

אהיה לא ואנכי ה) ה (רבה רּות ְְְְִִֶֶָָֹֹּבמדרׁש

חס לּה אמר יג), ב (רות ׁשפחת ְְִֶַַַַָָֹּכאחת

האּמהֹות, מן אּלא האמהֹות מן אּת אין ְְֲִִִֵֶַָָָָָָוׁשלֹום

Ï‰ּודכּותיּה ‡¯˜iÂ ˙�˜ ˙‡ „kÏiÂ CÏ‰ Á·�Â ְֵַָ¿…«»««ƒ¿…∆¿»«ƒ¿»»

,BÓLa Á·�,הּׁשם אֹותֹו לּה עמד ׁשּלא מלּמד …«ƒ¿ְֵֵֶַַַָָֹ

ּבארץ בית לה לבנֹות אלי וּיאמר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּודכּותיּה

ּכאן עד ּתׁשּועה, לּׁשקר ׁשאין מלּמד ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנער,

(כד.) סנהדרין מּסכת ׁשל ּבגמרא וכן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבאּגדה.

לבבל, ׁשּירדּו הרּוח וגּסּות חנּופה זֹו ְְְְֲֶֶַַָָָָָאמרּו,

לעילם, אׁשּתרּבּוב ואׁשּתרּבּובי נחּות לבבל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאין

מינּה, ׁשמע בית לה לבנֹות ּדכתיב נּמי ְְְִִִִִֵֵַַַַָָּדיקא

עמד ׁשּלא הּזה הּמּפיק חסרֹון מן מדרׁש ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹוהּוא

ׁשנער: ּבארץ הּבית ְְִִֶֶַַָָלּה
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i"yx£ÈÚÒÓ ‰l‡∑לטלטלם עליהם ׁשּגזר ׁשאףֿעלּֿפי מקֹום, ׁשל חסדיו להֹודיע הּללּו? הּמּסעֹות נכּתבּו לּמה ≈∆«¿≈ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשהרי מנּוחה, להם היתה ולא ׁשנה ארּבעים ּכל למּסע מּמּסע ּומטלטלים נעים ׁשהיּו ּתאמר לא ּבּמדּבר, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻולהניעם
עד מרעמסס מּׁשּנסעּו ּגזרה, קדם ראׁשֹונה ּבׁשנה היּו ׁשּכּלם י"ד, מהם צא מּסעֹות; ּוׁשּתים ארּבעים אּלא ּכאן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻאין

ׁשּמּׁש לרתמה ׁשּנאמרׁשּבאּו המרּגלים, נׁשּתּלחּו יב)ם וגֹו'",(לעיל מחצרֹות העם נסעּו "ואחר יג): "ׁשלחֿל(שם : ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
מּׁשם הֹוצא ועֹוד ּפארן. ּבמדּבר ׁשהיא למדּת, ּברתמה", וּיחנּו מחצרת "וּיסעּו אֹומר: הּוא וכאן וגֹו'". ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹאנׁשים
ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשּכל נמצא הארּבעים ּבׁשנת מֹואב ערבֹות עד ההר מהר – אהרן מיתת לאחר ׁשהיּו מּסעֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשמֹונה
מׁשל אחרת: ּדרׁשה ּבֹו ּדרׁש ּתנחּומא ורּבי הּדרׁשן. מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו זה מּסעֹות. עׂשרים אּלא נסעּו לא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשנה
אמר הּמּסעֹות. ּכל מֹונה אביו התחיל חֹוזרין, ׁשהיּו ּכיון לרּפאֹותֹו, רחֹוק למקֹום והֹוליכֹו חֹולה ּבנֹו ׁשהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָלמל

וכּו' ראׁש את חׁשׁשּת ּכאן הּוקרנּו, ּכאן יׁשננּו, ּכאן רבה)לֹו: .(במדבר ְְְְְֶַַַָָָָָָֹ
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מסעי �ְֵֶַ�ֵאּלה
אמר הּמּסעֹות, ּכל מֹונה אביו התחיל חֹוזרין ׁשהיּו ּכיון לרּפאֹותֹו, רחֹוק למקֹום והֹוליכֹו חֹולה, ּבנֹו ׁשהיה למלְך ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָמׁשל

וכּו'. ראׁשָך את חׁשׁשּת ּכאן הֹוקרנּו, ּכאן יׁשננּו, ּכאן ובפרש"י)לֹו, א. .(לג, ְְְְְֶַַַָָָָָָֹ
סּוף: לים מצרים מארץ הראׁשֹונֹות הּמּסעֹות ג' ּכנגד ּבדקּדּוק מכּונֹות אּלּו ּדגמאֹות ׁשג' לֹומר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻיׁש

למחרתֹו רק מּׁשם ונסעּו מצרים ּדיציאת הראׁשֹון ּבּיֹום ּבאּו ּדלסּכֹות יׁשננּו", "ּכאן נקרא סּכֹותה מרעמסס הראׁשֹון (רש"יהּמּסע ְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻ

כ) יג, יׁשננּו".בשלח ּד"ּכאן הּמׁשמעּות וזהּו ּבּלילה, ׁשם ללּון נׁשארּו הראׁשֹון הּמּסע ׁשּלאחר נמצא ְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָוא"כ

הּכבֹוד ענני ענין נתחּדׁש לאתם מּסּכֹות הּׁשני לז)ּבּמּסע יב, ותיב"ע כא יג, בשלח וׁשמׁש",(ראה ׁשרב ּבהם יּכה לבל "לצל ׁשענינם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

נתקררּו. ּכן וע"י הּׁשמׁש מחם עליהם הגּנּו ּבנ"י על ׁשּסֹוככּו הּכבֹוד ּדענני הֹוקרנּו", "ּכאן ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹולכן

ראׁשָך" את "חׁשׁשּת ּבחי' זה הרי – ּבּמדּבר" מּמּותנּו מצרים את עבד לנּו "טֹוב רּבנּו מׁשה נגד יׂשראל ּכׁשּטענּו סּוף לים ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּובמּסע

ּוצמאים לּלחם רעבים ׁשהיּו מּצד היתה טענתם עּקר ּבּמדּבר, ׁשהיּו הּנסיֹונֹות ּבׁשאר זה (לעּמת הּתֹורה. ע"ּפ ׁשאינּה ׂשכלית ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻטענה

ׂשכלית). טענה ולא ְְֲִִִַַַָֹלּמים
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מצרים מארץ יצאּו אׁשר בני־יׂשראל מסעי א)אּלה (לג, �ְֵֵֶַ�ְְִֵָֽ�ֲֵֶ�ְָֽ�ֵֶ�ְִֶ�ִַ
הּקׁשיא מסעי)ידּועה פרשת ריש לקו"ת ּבלבד,(ראה אחד מּסע הּוא מצרים מארץ ׁשּיצאּו הּמּסע הרי רּבים, לׁשֹון מסעי נאמר מּדּוע ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

רּבים? לׁשֹון מסעי ּומהּו מּמצרים, הּיציאה אחרי ּכבר היּו הּמּסעֹות ּוׁשאר לסּכֹות, מרעמסס ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָֻהּמּסע

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

מה"מצרים" לצאת היא והעבֹודה הׁשי"ת. מעבֹודת ּומעּכבים הּמֹונעים ּדברים והינּו ּוגבּולים, "מיצרים" מּלׁשֹון ּגם הּוא ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָמצרים

ה'. את מּלעבד ּבעדֹו יעצר לא ּדבר ׁשּׁשּום ֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹהרּוחנּיים,

יכֹול עדין מּמצרים, יצא ּכבר מּצבֹו ׁשּלגּבי אף ּכי עדין, מסּפיק זה ׁשאין לידע, צריְך הרּוחנּיים, מּמצריו "יצא" ּכאׁשר ּגם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאמנם

יֹות נעלית מדרגה ּולגּבי יֹותר, עֹוד להתעּלֹות הּוא.הּוא ּב"מצרים" עדין ר, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָ

וצריְך ּבמצרים, עדין הּוא נמצא יֹותר נעלית מדרגה לגּבי הּנה מּמצרים, יצא ּכאׁשר ּגם ּכי לרמז - רּבים לׁשֹון "מסעי" נאמר ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹולכן

ּגבֹוהה. יֹותר למדרגה עצמֹו "ּולהּסיע" ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָלהתעּלֹות

ויֹום יֹום ּובכל "עֹומד", ולא "מהּלְך" להיֹות הּוא וענינֹו האדם ּתפקיד ּכי – הּקֹודמת ּבעבֹודתֹו לֹו ּומסּפיק ׁשּדי האדם יאמר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹואל

זה. ׁשּלפני ּבּיֹום מעבֹודתֹו יֹותר עליֹונה לבחינה להתעּלֹות עליו הּקּב"ה, לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנתן
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בני־יׂשראל מסעי ֵ�ְְִֵָֽ�ְֵֶַ�ֵאּלה
ּכאן לֹו, ואמר הּמּסעֹות, ּכל מֹונה אביו התחיל חֹוזרין ׁשהיּו ּכיון לרּפאֹותֹו, רחֹוק למקֹום והֹוליכֹו חֹולה, ּבנֹו ׁשהיה למלְך ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָמׁשל

לכְך הכעיסּוני, היכן הּמקֹומֹות ּכל להם מנה למׁשה: הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש לֹו אמר ּכְך ראׁשָך. את חׁשׁשּת ּכאן הֹוקרנּו, ּכאן ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹיׁשננּו,

יׂשראל. ּבני מסעי אּלה ג)נאמר: פרשתנו תנחומא ומדרש ובפרש"י א. (לג, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָ
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יׂשראל – ּבּנמׁשל ואּלּו חֹוזרין", ׁשהיּו "ּכיון הּמּסעֹות ּכל את לבנֹו מנה האב דבּמׁשל לּנמׁשל, לגמרי מתאים אינֹו הּמׁשל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָלכאֹורה

מסעֹותיהם? על ׁשּוב חזרּו ְְֵֶַַָֹלא

הענינים: ּפנימּיּות ע"פ ּבזה ְְְִִִִֶַָָָוי"ל

ועקרב" ׂשרף "נחׁש הּקלּפֹות יניקת מקֹום הּוא הּמדּבר ּכי הּגלּות, ּבזמן העּמים מדּבר ׁשל הּברּור על ּגם רֹומזים מּסעֹות המ"ב ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּנה

אין ולכן הּטמאֹות קלּפֹות ג' לּקדּׁשהׁשהם ּבטלים אינם והּקלּפֹות מהּקדּׁשה, ּבאה ההׁשּפעה ּכי ּכלל, ודׁשא צמח ּגּדּול ּבּמדּבר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻ

" נאמר ׁשעליו הּמׁשיח לגּלּוי הרֹומז ירחֹו" ּב"ירּדן הּוא הּמּסעֹות וסּיּום ההׁשּפעה. מקּבלים אינם הכי ה'",והריחֹוּומּׁשּום ּביראת ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הארץ". מן אעביר הּטמאה רּוח "ואת הּכתּוב ּובלׁשֹון העּמים ּדמדּבר הרע מציאּות ּתתּבּטל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻׁשאז

אלקּות, על והסּתר העלם ׁשל מקֹום עמיקּתא, לבירא רמה מאגרא הּנׁשמה ירדה העּמים מדּבר ּדברּור זֹו עבֹודה לצרְך ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוהּנה

וההסּתר הּגלּות ּבהם נרּגׁש ּגּופא הּמּסעֹות ׁשּבׁשעת רק הּנׁשמה, עלּית לצרְך ּגם אּלא הּמדּבר עלּית לצרְך רק אינּה זֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹוירידה

ידםאּלא (ׁשעל יֹותרמּגיעים נרּגׁשתמאחר הּגלּות ּבמקֹום אבל העלּיה ׁשהיא הּגלּות ׁשל והּתכלית הּכּונה ׁשּיֹודעים והגם לעלּיה, ( ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

העליֹון. רצֹון הפְך הּוא זה ׁשּמּצב ו"הכעיסּוני" הּקּב"ה על הרֹומז ׁשם" אדם יׁשב לא "אׁשר מדּבר ׁשל מּצב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹירידה,

הּמקֹומֹות ּכל להם "מנה מהעלּיה חלק הּנם עצמם ׁשהּמּסעֹות מתּגּלה הּירידה, ׁשּלאחר העלּיה היינּו חֹוזרים ּכאׁשר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָורק

הּוא זה הסּתר ׁשּגם ּיתּגּלה ּכי ּכְך, על לּקּב"ה ׁשּיֹודּו עלי] ׁשּכעסּת [על ּבי" אנפּת ּכי ה' "אֹודָך לע"ל הּנאמר ע"ד ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשהכעיסּוני"

ה'. ְֵַחסדי

לבּדֹו הֹולְך אינֹו מלְך ׁשהּבן ּבמׁשל מבהיר הּמדרׁש לכן מהעלּיה חלק ׁשהיא ּבּגלּות הּירידה על לֹומר אפׁשר איְך ּתקׁשה: ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָואם

ׁשּירידה ּברּור וא"כ לרּפאֹותֹו ּכדי הם אּלּו מּסעֹות מּזֹו, ויתרה לׁשם, הֹוליכֹו הּמלך מּזו ויתרה הּקּב"ה) על (הרֹומז הּמלְך עם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאּלא

חסד. ׁשל ענין היא ּגּופא ְִִֶֶֶָָזֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr bk zegiy ihewl)

מצרים מארץ יצאּו אׁשר יׂשראל ּבני מסעי א)אּלה ּבמּסע(לג, מּמצרים יצאּו יׂשראל ּבני הרי הּׁשאלה, ּבלבדאחדנׁשאלת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

לסּכֹות) מרעמסס הּגיעּו(הּמּסע לא עֹוד וכל ּוגבּול, מצר לׁשֹון היא מצרים ּדהּנה ּבחסידּות, ּומבאר רּבים. לׁשֹון מסעי נאמר ּומּדּוע , ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻ

יריחֹו' ל'ירּדן יׂשראל מח)ּבני ּפסּוק וּדאין'(לקּמן ׁש'מֹורח לּמׁשיח רמז ב), צג, 'ארץ(סנהדרין ׁשל והּגבּול הּמצר ּבתֹוְך עדין הם – ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

מּטרת ּכי רּבים, לׁשֹון מסעי נאמר לכן והּׁשלמהּכלמצרים'. האמּתית לּגאּלה ּולהּגיע ּוגבּול מצר מּכל לצאת – היא הּמּסעֹות ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

צדקנּו. מׁשיח ידי רמב"ןעל ְְְִִֵֵַַ
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לֹו ׁשאמר מדין נקמת אחרי מסעי. אּלה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ(א)

אל ּתאסף אחר למׁשה הּוא ּברּו ְֵֵֶֶַַַָָָהּקדֹוׁש

סיחֹון ארץ ׁשחלק ואחרי ב) לא (לעיל ְֲִֵֶֶֶֶַַַָעּמי

לכּתב ּדעּתֹו נתן הּנזּכרֹות, הערים ּובנּו ְְְְִִִֶַַַָָָָֹועֹוג

ׁשל חסדיו להֹודיע ּבזה ונתּכּון ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּמּסעֹות.

ׁשּגזר ּפי על ׁשאף עּמהם, הּוא ּברּו ִִֶֶֶַַַַָָָָהּקדֹוׁש

תחׁשב לא ּבּמדּבר ּולהניעם לטלטלם ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹעליהם

ּתמיד למקֹום מּמקֹום ּומטלטלין נעים ְְְִִִִֶָָָָָָֻׁשהיּו

הּגדֹול הּזמן ּבכל אבל מנּוחה, להם היתה ְְְְְֲֶַַַָָָָָָָֹולא

ּכמֹו מּסעֹות, ּוׁשנים ארּבעים אּלא הלכּו ְְְְִִֶַַַָָָָֹלא

הּדרׁשן: מׁשה רּבי מּדברי רׁש"י הרב ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּכתב

ÛÈÒB‰Âּתֹועלת נ) (ג הּנבֹוכים ּבמֹורה הרב ¿ƒְְִֶֶֶַַָ

להזּכיר הּצר לֹומר ְְִִִֶַַַָָֹּבידיעתם,

והאֹותֹות הּנּסים ּכי מאד, ּגדֹול ְְִִִִַַַָָָֹהּמּסעים

ּבעתיד א רֹואיהם, לכל אמּתּיֹות היּו ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָהּנעׂשֹות

הּׁשֹומע. ויכזיבם ּבׁשמּועה ּדברים ְְְְְִִִִֵֵַַַָָיהיּו

עמידת העצמֹות ונפלאֹותיה הּתֹורה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָֻּומאֹותֹות

ּבכל הּמן ּומציאת ׁשנה ארּבעים ּבּמדּבר ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָיׂשראל

ואינן הּיּׁשּוב מן רחֹוקֹות מקֹומֹות והם ְְְְִִֵֵַָיֹום,

וגפן ּותאנה זרע מקֹום לא אדם לבני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹטבעּיֹות

לא לחם ה) כט (דברים הּתֹורה ואמרה ְְְִֶֶַָָָֹורּמֹון,

אֹותֹות אּלה וכל ׁשתיתם, לא וׁשכר ויין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹאכלּתם

הּבֹורא ידע וכאׁשר לעין. נראֹות נס ּבמעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהם

ּׁשּיעבר מה האֹותֹות אּלה על יעבר ּכי ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹיתּבר

ּבהם, הּׁשֹומעים יאמינּו לא הּימים, ּדברי ְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹעל

קרֹוב היה הּזה ּבּמדּבר עמידתם ּכי ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָויחׁשבּו

ּכמֹו ׁשם, אדם ּבני אׁשר מקֹום הּיּׁשּוב ְְֲִִֵֶַָָָָמן

אֹו הּיֹום, ערב ּבני ׁשם יׁשּכנּו אׁשר ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָהּמדּברֹות

יׁש אֹו וקציר, חריׁש ׁשם יהיה אׁשר ְְְֲִִִֵֶֶָָָמקֹומֹות

וׁשּיהיה אדם, ּבני למאכל ּוצמחים עׂשבים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשם

הרחיק ּכן על מים. ּבֹורֹות ההם ְְִִִֵֵַַַָּבּמקֹומֹות

אּלה וחּזק האּלה, הּמחׁשבֹות אדם ּבני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמּלּבֹות

ׁשּיראּו ּכדי הּמּסעֹות, ּבזכרֹון ּכּלם ְְְְִִֵֶַַָָָֻהאֹותֹות

הּגדֹולֹות האֹותֹות וידעּו הּבאים הּדֹורֹות ְְְִֵַַַָָָאֹותם

ארּבעיםאי ההם ּבּמקֹומֹות אדם ּבני עמדּו  ְְְְִֵֵֵַַָָָָָ

ּדבריו: אּלּו ּכל ְֵָָָָָׁשנה,

‰p‰Âמן היא הּׁשם מצות הּמּסעֹות מכּתב ¿ƒ≈ְְִִִִֵַַַַַָ

לא ענין מזּולתן אֹו הּנזּכרים, ְְֲִִִִִַַַַָָָֹהּטעמים

עם ּדבק ה'" ּפי "על ּכי סֹודֹו, לנּו ְִִִִֵֶַַָָנתּגּלה

ׁשהּוא ׁשאמר ר"א כדברי לא מׁשה", ְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹ"וּיכּתב

זה הֹודיענּו ׁשּכבר "למסעיהם", עם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָדבק

יּסעּו: ה' ּפי ועל יחנּו ה' ּפי על כ) ט ְֲִִִַַַָ(לעיל
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יׂשראל – ּבּנמׁשל ואּלּו חֹוזרין", ׁשהיּו "ּכיון הּמּסעֹות ּכל את לבנֹו מנה האב דבּמׁשל לּנמׁשל, לגמרי מתאים אינֹו הּמׁשל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָלכאֹורה

מסעֹותיהם? על ׁשּוב חזרּו ְְֵֶַַָֹלא

הענינים: ּפנימּיּות ע"פ ּבזה ְְְִִִִֶַָָָוי"ל

ועקרב" ׂשרף "נחׁש הּקלּפֹות יניקת מקֹום הּוא הּמדּבר ּכי הּגלּות, ּבזמן העּמים מדּבר ׁשל הּברּור על ּגם רֹומזים מּסעֹות המ"ב ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּנה

אין ולכן הּטמאֹות קלּפֹות ג' לּקדּׁשהׁשהם ּבטלים אינם והּקלּפֹות מהּקדּׁשה, ּבאה ההׁשּפעה ּכי ּכלל, ודׁשא צמח ּגּדּול ּבּמדּבר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻ

" נאמר ׁשעליו הּמׁשיח לגּלּוי הרֹומז ירחֹו" ּב"ירּדן הּוא הּמּסעֹות וסּיּום ההׁשּפעה. מקּבלים אינם הכי ה'",והריחֹוּומּׁשּום ּביראת ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הארץ". מן אעביר הּטמאה רּוח "ואת הּכתּוב ּובלׁשֹון העּמים ּדמדּבר הרע מציאּות ּתתּבּטל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻׁשאז

אלקּות, על והסּתר העלם ׁשל מקֹום עמיקּתא, לבירא רמה מאגרא הּנׁשמה ירדה העּמים מדּבר ּדברּור זֹו עבֹודה לצרְך ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוהּנה

וההסּתר הּגלּות ּבהם נרּגׁש ּגּופא הּמּסעֹות ׁשּבׁשעת רק הּנׁשמה, עלּית לצרְך ּגם אּלא הּמדּבר עלּית לצרְך רק אינּה זֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹוירידה

ידםאּלא (ׁשעל יֹותרמּגיעים נרּגׁשתמאחר הּגלּות ּבמקֹום אבל העלּיה ׁשהיא הּגלּות ׁשל והּתכלית הּכּונה ׁשּיֹודעים והגם לעלּיה, ( ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

העליֹון. רצֹון הפְך הּוא זה ׁשּמּצב ו"הכעיסּוני" הּקּב"ה על הרֹומז ׁשם" אדם יׁשב לא "אׁשר מדּבר ׁשל מּצב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹירידה,

הּמקֹומֹות ּכל להם "מנה מהעלּיה חלק הּנם עצמם ׁשהּמּסעֹות מתּגּלה הּירידה, ׁשּלאחר העלּיה היינּו חֹוזרים ּכאׁשר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָורק

הּוא זה הסּתר ׁשּגם ּיתּגּלה ּכי ּכְך, על לּקּב"ה ׁשּיֹודּו עלי] ׁשּכעסּת [על ּבי" אנפּת ּכי ה' "אֹודָך לע"ל הּנאמר ע"ד ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשהכעיסּוני"

ה'. ְֵַחסדי

לבּדֹו הֹולְך אינֹו מלְך ׁשהּבן ּבמׁשל מבהיר הּמדרׁש לכן מהעלּיה חלק ׁשהיא ּבּגלּות הּירידה על לֹומר אפׁשר איְך ּתקׁשה: ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָואם

ׁשּירידה ּברּור וא"כ לרּפאֹותֹו ּכדי הם אּלּו מּסעֹות מּזֹו, ויתרה לׁשם, הֹוליכֹו הּמלך מּזו ויתרה הּקּב"ה) על (הרֹומז הּמלְך עם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאּלא

חסד. ׁשל ענין היא ּגּופא ְִִֶֶֶָָזֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr bk zegiy ihewl)

מצרים מארץ יצאּו אׁשר יׂשראל ּבני מסעי א)אּלה ּבמּסע(לג, מּמצרים יצאּו יׂשראל ּבני הרי הּׁשאלה, ּבלבדאחדנׁשאלת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

לסּכֹות) מרעמסס הּגיעּו(הּמּסע לא עֹוד וכל ּוגבּול, מצר לׁשֹון היא מצרים ּדהּנה ּבחסידּות, ּומבאר רּבים. לׁשֹון מסעי נאמר ּומּדּוע , ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻ

יריחֹו' ל'ירּדן יׂשראל מח)ּבני ּפסּוק וּדאין'(לקּמן ׁש'מֹורח לּמׁשיח רמז ב), צג, 'ארץ(סנהדרין ׁשל והּגבּול הּמצר ּבתֹוְך עדין הם – ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

מּטרת ּכי רּבים, לׁשֹון מסעי נאמר לכן והּׁשלמהּכלמצרים'. האמּתית לּגאּלה ּולהּגיע ּוגבּול מצר מּכל לצאת – היא הּמּסעֹות ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

צדקנּו. מׁשיח ידי רמב"ןעל ְְְִִֵֵַַ

(á)ýåýé ét-ìò íäéòñîì íäéàöBî-úà äLî ázëiå©¦§¸Ÿ¤¹¤¨«¥¤²§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®
:íäéàöBîì íäéòñî älàå§¥¬¤©§¥¤−§¨«¥¤«

(â)íBé øNò äMîça ïBLàøä Lãça ññîòøî eòñiå©¦§³¥«©§§¥Æ©´Ÿ¤¨«¦½©«£¦¨¬¨¨²−
ãéa ìàøNé-éðá eàöé çñtä úøçnî ïBLàøä Lãçì©´Ÿ¤¨«¦®¦¨«¢©´©¤À©¨«§³§¥«¦§¨¥Æ§¨´

:íéøöî-ìk éðéòì äîø̈½̈§¥¥−¨¦§¨«¦

ÏÚב ÔB‰È�ÏhÓÏ ÔB‰È�˜tÓ ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»«¿»≈¿«¿»≈«
:ÔB‰È�˜tÓÏ ÔB‰È�ÏhÓ ÔÈl‡Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿ƒ≈«¿»≈¿«¿»≈

LÓÁa‡ג ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÒÒÓÚ¯Ó eÏË�e¿»≈«¿¿≈¿«¿»«¿»»¿«¿»
‡ÁÒt ¯˙aÓ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ«¿»»¿«¿»«¿»»ƒ»«ƒ¿»
Ïk È�ÈÚÏ ÈÏb LÈ¯a Ï‡¯NÈ È�· e˜Ù�¿»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿≈≈»

:È‡¯ˆÓƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לֹו ׁשאמר מדין נקמת אחרי מסעי. אּלה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ(א)

אל ּתאסף אחר למׁשה הּוא ּברּו ְֵֵֶֶַַַָָָהּקדֹוׁש

סיחֹון ארץ ׁשחלק ואחרי ב) לא (לעיל ְֲִֵֶֶֶֶַַַָעּמי

לכּתב ּדעּתֹו נתן הּנזּכרֹות, הערים ּובנּו ְְְְִִִֶַַַָָָָֹועֹוג

ׁשל חסדיו להֹודיע ּבזה ונתּכּון ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּמּסעֹות.

ׁשּגזר ּפי על ׁשאף עּמהם, הּוא ּברּו ִִֶֶֶַַַַָָָָהּקדֹוׁש

תחׁשב לא ּבּמדּבר ּולהניעם לטלטלם ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹעליהם

ּתמיד למקֹום מּמקֹום ּומטלטלין נעים ְְְִִִִֶָָָָָָֻׁשהיּו

הּגדֹול הּזמן ּבכל אבל מנּוחה, להם היתה ְְְְְֲֶַַַָָָָָָָֹולא

ּכמֹו מּסעֹות, ּוׁשנים ארּבעים אּלא הלכּו ְְְְִִֶַַַָָָָֹלא

הּדרׁשן: מׁשה רּבי מּדברי רׁש"י הרב ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּכתב

ÛÈÒB‰Âּתֹועלת נ) (ג הּנבֹוכים ּבמֹורה הרב ¿ƒְְִֶֶֶַַָ

להזּכיר הּצר לֹומר ְְִִִֶַַַָָֹּבידיעתם,

והאֹותֹות הּנּסים ּכי מאד, ּגדֹול ְְִִִִַַַָָָֹהּמּסעים

ּבעתיד א רֹואיהם, לכל אמּתּיֹות היּו ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָהּנעׂשֹות

הּׁשֹומע. ויכזיבם ּבׁשמּועה ּדברים ְְְְְִִִִֵֵַַַָָיהיּו

עמידת העצמֹות ונפלאֹותיה הּתֹורה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָֻּומאֹותֹות

ּבכל הּמן ּומציאת ׁשנה ארּבעים ּבּמדּבר ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָיׂשראל

ואינן הּיּׁשּוב מן רחֹוקֹות מקֹומֹות והם ְְְְִִֵֵַָיֹום,

וגפן ּותאנה זרע מקֹום לא אדם לבני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹטבעּיֹות

לא לחם ה) כט (דברים הּתֹורה ואמרה ְְְִֶֶַָָָֹורּמֹון,

אֹותֹות אּלה וכל ׁשתיתם, לא וׁשכר ויין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹאכלּתם

הּבֹורא ידע וכאׁשר לעין. נראֹות נס ּבמעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהם

ּׁשּיעבר מה האֹותֹות אּלה על יעבר ּכי ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹיתּבר

ּבהם, הּׁשֹומעים יאמינּו לא הּימים, ּדברי ְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹעל

קרֹוב היה הּזה ּבּמדּבר עמידתם ּכי ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָויחׁשבּו

ּכמֹו ׁשם, אדם ּבני אׁשר מקֹום הּיּׁשּוב ְְֲִִֵֶַָָָָמן

אֹו הּיֹום, ערב ּבני ׁשם יׁשּכנּו אׁשר ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָהּמדּברֹות

יׁש אֹו וקציר, חריׁש ׁשם יהיה אׁשר ְְְֲִִִֵֶֶָָָמקֹומֹות

וׁשּיהיה אדם, ּבני למאכל ּוצמחים עׂשבים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשם

הרחיק ּכן על מים. ּבֹורֹות ההם ְְִִִֵֵַַַָּבּמקֹומֹות

אּלה וחּזק האּלה, הּמחׁשבֹות אדם ּבני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמּלּבֹות

ׁשּיראּו ּכדי הּמּסעֹות, ּבזכרֹון ּכּלם ְְְְִִֵֶַַָָָֻהאֹותֹות

הּגדֹולֹות האֹותֹות וידעּו הּבאים הּדֹורֹות ְְְִֵַַַָָָאֹותם

ארּבעיםאי ההם ּבּמקֹומֹות אדם ּבני עמדּו  ְְְְִֵֵֵַַָָָָָ

ּדבריו: אּלּו ּכל ְֵָָָָָׁשנה,

‰p‰Âמן היא הּׁשם מצות הּמּסעֹות מכּתב ¿ƒ≈ְְִִִִֵַַַַַָ

לא ענין מזּולתן אֹו הּנזּכרים, ְְֲִִִִִַַַַָָָֹהּטעמים

עם ּדבק ה'" ּפי "על ּכי סֹודֹו, לנּו ְִִִִֵֶַַָָנתּגּלה

ׁשהּוא ׁשאמר ר"א כדברי לא מׁשה", ְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹ"וּיכּתב

זה הֹודיענּו ׁשּכבר "למסעיהם", עם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָדבק

יּסעּו: ה' ּפי ועל יחנּו ה' ּפי על כ) ט ְֲִִִַַַָ(לעיל
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(ã)øBëa-ìk íäa ýåýé äkä øLà úà íéøa÷î íéøöîe¦§©´¦§©§¦À¥Á£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨¤−¨§®
:íéèôL ýåýé äNò íäéäìàáe¥´Ÿ¥¤½¨¨¬§Ÿ̈−§¨¦«

i"yx£ÌÈ¯a˜Ó ÌÈ¯ˆÓe∑ּבאבלם .טרּודים ƒ¿«ƒ¿«¿ƒְְְִֶָ

(ä):úkña eðçiå ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¬§¥«¦§¨¥−¥«©§§¥®©©«£−§ª«Ÿ

(å):øaãnä äö÷a øLà íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈£¤−¦§¥¬©¦§¨«

(æ)ìòa éðt-ìò øLà úøéçä ét-ìò áLiå íúàî eòñiå©¦§Æ¥«¥½̈©¨̧¨Æ©¦´©«¦½Ÿ£¤¬©§¥−©´©
:ìcâî éðôì eðçiå ïBôö§®©©«£−¦§¥¬¦§«Ÿ

(ç)eëìiå äøaãnä íiä-CBúá eøáòiå úøéçä éðtî eòñiå©¦§Æ¦§¥´©«¦½Ÿ©©«©§¬§«©−̈©¦§¨®¨©¥̧§¹
ìL Cøc:äøîa eðçiå íúà øaãîa íéîé úL ¤´¤§³¤¨¦Æ§¦§©´¥½̈©©«£−§¨¨«

(è)äøNò íézL íìéàáe äîìéà eàáiå äønî eòñiå©¦§Æ¦¨½̈©¨−Ÿ¥¦®¨Â§¥¦Â§¥̧¤§¥¹
:íL-eðçiå íéøîz íéòáLå íéî úðéò¥¬Ÿ©²¦§¦§¦¬§¨¦−©©«£¨«

(é):óeñ-íé-ìò eðçiå íìéàî eòñiå©¦§−¥«¥¦®©©«£−©©«

(àé):ïéñ-øaãîa eðçiå óeñ-íiî eòñiå©¦§−¦©®©©«£−§¦§©¦«

(áé):ä÷ôãa eðçiå ïéñ-øaãnî eòñiå©¦§−¦¦§©¦®©©«£−§¨§¨«

(âé):Leìàa eðçiå ä÷ôcî eòñiå©¦§−¦¨§®̈©©«£−§¨«

(ãé)íòì íéî íL äéä-àìå íãéôøa eðçiå Leìàî eòñiå©¦§−¥¨®©©«£Æ¦§¦¦½§Ÿ¨̧¨¨¬©²¦¨−̈
ì:úBzLרמב"ן ¦§«

(åè):éðéñ øaãîa eðçiå íãéôøî eòñiå©¦§−¥«§¦¦®©©«£−§¦§©¬¦¨«

(æè):äåàzä úøá÷a eðçiå éðéñ øaãnî eòñiå©¦§−¦¦§©´¦¨®©©«£−§¦§¬Ÿ©©«£¨«

(æé):úøöça eðçiå äåàzä úøáwî eòñiå©¦§−¦¦§´Ÿ©©«£¨®©©«£−©«£¥«Ÿ

(çé):äîúøa eðçiå úøöçî eòñiå©¦§−¥«£¥®Ÿ©©«£−§¦§¨«
i"yx£‰Ó˙¯a e�ÁiÂ∑ׁשּנאמר מרּגלים, ׁשל הרע לׁשֹון ׁשם קכ)על רמּיה(תהלים לׁשֹון ל ּיֹוסיף ּומה ל ּיּתן "מה : ««¬¿ƒ¿»ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

רתמים" ּגחלי עם ׁשנּונים ּגּבֹור .חּצי ְְֲִִִִִֵֵַָ

(èé):õøt ïnøa eðçiå äîúøî eòñiå©¦§−¥«¦§¨®©©«£−§¦¬Ÿ¨«¤

(ë):äðáìa eðçiå õøt ïnøî eòñiå©¦§−¥¦´Ÿ¨®¤©©«£−§¦§¨«

Ïkד ÔB‰a ÈÈ ÏË˜ Èc ˙È ÔÈ¯a˜Ó È‡¯ˆÓeƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»
:ÔÈ�Èc ÈÈ „·Ú ÔB‰˙ÂÚË·e ‡¯Îea¿»¿«¬«¿¬«¿»ƒƒ

kÒa˙:ה B¯Le ÒÒÓÚ¯Ó Ï‡¯NÈ È�· eÏË�e¿»¿≈ƒ¿»≈≈«¿¿≈¿¿À…

ËÒa¯ו Èc Ì˙‡· B¯Le ˙kqÓ eÏË�e¿»ƒÀ…¿¿≈»ƒƒ¿«
:‡¯a„Ó«¿¿»

˜„Ìז Èc ‡˙¯ÈÁ Ìet ÏÚ ·˙Â Ì˙‡Ó eÏË�e¿»≈≈»¿»«ƒ»»ƒ√»
:Ïc‚Ó Ì„˜ B¯Le ÔBÙˆ ÏÚa¿≈¿¿√»ƒ¿…

nÈ‡ח B‚a e¯·ÚÂ ‡˙¯ÈÁ Ìet ÔÓ eÏË�e¿»ƒƒ»»«¬»¿«»
ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó eÏÊ‡Â ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»«¬»«¬«¿»»ƒ

:‰¯Óa B¯Le Ì˙‡„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿≈»¿¿»»

È¯zט ÌÏÈ‡·e ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â ‰¯nÓ eÏË�e¿»ƒ»»«¬¿≈ƒ¿≈ƒ¿≈
B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔiÓc ÔÈÚeaÓ ¯NÚ¬««ƒ¿«ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿

:Ôn«̇»

„ÛeÒ:י ‡nÈ ÏÚ B¯Le ÌÏÈ‡Ó eÏË�e¿»≈≈ƒ¿««»¿

„ÔÈÒ:יא ‡¯a„Óa B¯Le ÛeÒ„ ‡niÓ eÏË�e¿»ƒ«»¿¿¿«¿¿»¿ƒ

Ù„a˜‰:יב B¯Le ÔÈÒ„ ‡¯a„nÓ eÏË�e¿»ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿»¿»

LeÏ‡a:יג B¯Le ‰˜ÙcÓ eÏË�e¿»ƒ»¿»¿¿»

‰Â‰יד ‡ÏÂ Ì„ÈÙ¯a B¯Le LeÏ‡Ó eÏË�e¿»≈»¿ƒ¿ƒƒ¿»¬»
:ÈzLÓÏ ‡nÚÏ ‡iÓ Ôn«̇»«»¿«»¿ƒ¿≈

„È�ÈÒ:טו ‡¯a„Óa B¯Le Ì„ÈÙ¯Ó eÏË�e¿»≈¿ƒƒ¿¿«¿¿»¿ƒ»

È¯·˜aטז B¯Le È�ÈÒ„ ‡¯a„nÓ eÏË�e¿»ƒ«¿¿»¿ƒ»¿¿ƒ¿≈
:ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈

Áaˆ¯˙:יז B¯Le ÈÏ‡LÓ„ È¯·wÓ eÏË�e¿»ƒƒ¿≈ƒ¿«¬≈¿«¬≈…

Ó˙¯a‰:יח B¯Le ˙¯ˆÁÓ eÏË�e¿»≈¬≈…¿¿ƒ¿»

ı¯t:יט Ôn¯a B¯Le ‰Ó˙¯Ó eÏË�e¿»≈ƒ¿»¿¿ƒ…»∆

Ïa·�‰:כ B¯Le ı¯t Ôn¯Ó eÏË�e¿»≈ƒ…»∆¿¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לעם מים ׁשם היה ולא ּברפידם וּיחנּו ְְֲִִִִַַַָָָָָֹ(יד)

ולא הּמים נס ּבמרה הזּכיר לא ְְְְִִִִֵַַָָֹֹלׁשּתֹות.

היֹות ּבעבּור אבל הּמן. ענין סין ְְְֱֲֲִִִַַַַָָּבמדּבר

ונקרא ה' את ׁשּנּסּו ּגדֹול, ּדבר רפידים ְְְְִִִִִֶֶַָָָָענין

להֹוציא לעיניהם ונקּדׁש ּומריבה, מּסה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּמקֹום

מלחמת ׁשם אליהם ּובאה מּסלע, מים ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָלהם

ּבקצרה הזּכיר ּכן על ÌLעמלק, ‰È‰ ‡ÏÂ ְְֲִִִֵֵַָָָ¿…»»»

,˙BzLÏ ÌÚÏ ÌÈÓהּנּכר הּמקֹום הּוא ּכי «ƒ»»ƒ¿ִִַַָָ

ּבֹו: ְַַוהּנֹודע

irqnÎzehn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k iriax meil inei xeriy

(àë):äqøa eðçiå äðálî eòñiå©¦§−¦¦§¨®©©«£−§¦¨«

(áë):äúìä÷a eðçiå äqøî eòñiå©¦§−¥«¦¨®©©«£−¦§¥¨«¨

(âë):øôL-øäa eðçiå äúìäwî eòñiå©¦§−¦§¥¨®¨©©«£−§©¨«¤

(ãë):äãøça eðçiå øôL-øäî eòñiå©¦§−¥«©¨®¤©©«£−©«£¨¨«

(äë):úìä÷îa eðçiå äãøçî eòñiå©¦§−¥«£¨¨®©©«£−§©§¥«Ÿ

(åë):úçúa eðçiå úìä÷nî eòñiå©¦§−¦©§¥®Ÿ©©«£−§¨«©

(æë):çøúa eðçiå úçzî eòñiå©¦§−¦¨®©©©«£−§¨«©

(çë):ä÷úîa eðçiå çøzî eòñiå©¦§−¦¨®©©©«£−§¦§¨«

(èë):äðîLça eðçiå ä÷únî eòñiå©¦§−¦¦§®̈©©«£−§©§Ÿ¨«

(ì):úBøñîa eðçiå äðîLçî eòñiå©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ¥«

(àì):ï÷òé éðáa eðçiå úBøñnî eòñiå©¦§−¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬©«£¨«

(áì):ãbãbä øça eðçiå ï÷òé éðaî eòñiå©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«

(âì):äúáèéa eðçiå ãbãbä øçî eòñiå©¦§−¥´Ÿ©¦§¨®©©«£−§¨§¨«¨

(ãì):äðøáòa eðçiå äúáèiî eòñiå©¦§−¦¨§¨®¨©©«£−§©§Ÿ¨«

(äì):øáb ïéöòa eðçiå äðøáòî eòñiå©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§¤§¬Ÿ¨«¤

åì)(:Lã÷ àåä ïö-øaãîa eðçiå øáb ïéöòî eòñiå©¦§−¥«¤§Ÿ́¨®¤©©«£¬§¦§©¦−¦¬¨¥«

(æì):íBãà õøà äö÷a øää øäa eðçiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©©«£Æ§´Ÿ¨½̈¦§¥−¤¬¤¡«

(çì)úîiå ýåýé ét-ìò øää øä-ìà ïäkä ïøäà ìòiå©©Á©Á©«£¸Ÿ©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²©¦¬§Ÿ̈−©¨´¨
íéøöî õøàî ìàøNé-éða úàöì íéòaøàä úðLa íL̈®¦§©´¨«©§¨¦À§¥³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦

:Lãçì ãçàa éLéîçä Lãça©¬Ÿ¤©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤
i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ּבנׁשיקה ׁשּמת .מלּמד «ƒְְִִֵֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(412 'nr gi zegiy ihewl)

לחדׁש ּבאחד החמיׁשי ּבחדׁש . . . ׁשם לח)וּימת ׁשהיה(לג, הּבית, ּבחרּבן קׁשּורה מנחם־אב, חדׁש ּבראׁש ׁשהיתה אהרן, מיתת ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻ

רז"ל ּכמאמר זה, ּבחדׁש הּוא ב)אף יח, הּׁשנה הּוא(ראׁש צּדיק מיתת יֹום ּדהּנה, אלקינּו. ּבית ּכׂשרפת צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשקּולה ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

הּוא אף ּבחּיים, זרעֹו ּכאׁשר ׁשאז, ּבדרכיו, וללכת הּטֹובים מּמעׂשיו ללמד זמן ּגם הּוא זה עם יחד אבל ואבלּות, ּבכי ׁשל ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹזמן

ב)ּבחּיים ה, זמן(ּתענית הּוא הּמצרים ּבין ּדוקא הרי לאידְך, אְך ירּוׁשלים, על להתאּבל חּיּוב יׁש אחד, מּצד ּכְך: הּבית ּבחרּבן ואף . ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הּבית ּבבנין עֹוסקים ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ׁשאז הּבחירה, ּבית ּבהלכֹות לעסק יד)מיחד צו מיחדת:(ּתנחּומא הדּגׁשה ּבזה ויׁש . ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

חּנם ׂשנאת היתה ׁשני ּבית חרּבן ב)סּבת ט, ׁשל(יֹומא מּתלמידיו הוי חּנם: אהבת הּוא והּתּקּון הּברּיֹותאהרן, את אֹוהב . . . ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

לּתֹורה. ְְַָָָּומקרבן

(èì)ïøäàåìL-ïaøäa Búîa äðL úàîe íéøNòå L §©«£½Ÿ¤¨¯§¤§¦²§©−¨¨®§Ÿ−§¬Ÿ
:øää̈¨«

q¯a‰:כא B¯Le ‰�·lÓ eÏË�e¿»ƒƒ¿»¿¿ƒ»

Ï‰˜a˙‰:כב B¯Le ‰q¯Ó eÏË�e¿»≈ƒ»¿ƒ¿≈»»

„ÙL¯:כג ‡¯eËa B¯Le ‰˙Ï‰˜Ó eÏË�e¿»ƒ¿≈»»¿¿»¿»∆

Áa¯„‰:כד B¯Le ¯ÙL„ ‡¯ehÓ eÏË�e¿»ƒ»¿»∆¿«¬»»

BÏ‰˜Óa˙:כה B¯Le ‰„¯ÁÓ eÏË�e¿»≈¬»»¿¿«¿≈

Á˙a˙:כו B¯Le ˙BÏ‰˜nÓ eÏË�e¿»ƒ«¿≈…¿¿»«

Á¯˙a:כז B¯Le ˙ÁzÓ eÏË�e¿»ƒ»«¿¿»«

Óa˙˜‰:כח B¯Le Á¯zÓ eÏË�e¿»ƒ»«¿¿ƒ¿»

ÓLÁa�‰:כט B¯Le ‰˜˙nÓ eÏË�e¿»ƒƒ¿»¿¿«¿…»

B¯ÒÓa˙:ל B¯Le ‰�ÓLÁÓ eÏË�e¿»≈«¿…»¿¿…≈

Ô˜ÚÈ:לא È�·a B¯Le ˙B¯ÒnÓ eÏË�e¿»ƒ…≈¿ƒ¿≈«¬»

‰b„b„:לב ¯Áa B¯Le Ô˜ÚÈ È�aÓ eÏË�e¿»ƒ¿≈«¬»¿¿…«ƒ¿»

ËÈa·˙‰:לג B¯Le „b„b‰ ¯ÁÓ eÏË�e¿»≈…«ƒ¿»¿¿»¿»»

Úa·¯�‰:לד B¯Le ‰˙·ËiÓ eÏË�e¿»ƒ»¿»»¿¿«¿…»

b·¯:לה ÔÈˆÚa B¯Le ‰�¯·ÚÓ eÏË�e¿»≈«¿…»¿¿∆¿…»∆

„ˆÔלו ‡¯a„Óa B¯Le ¯·b ÔÈˆÚÓ eÏË�e¿»≈∆¿…»∆¿¿«¿¿»¿ƒ
:Ì˜¯ ‡È‰ƒ¿»

ÈÙÈÒaלז ‡¯eË ¯‰a B¯Le Ì˜¯Ó eÏË�e¿»≈¿»¿¿…»ƒ¿»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú¯‡«¿»∆¡

ÓÈÓ¯‡לח ÏÚ ‡¯eË ¯‰Ï ‡�‰k Ô¯‰‡ ˜ÏÒe¿≈«¬…«¬»¿…»«≈¿»
È�a ˜tÓÏ ÔÈÚa¯‡ ˙�La Ônz ˙ÈÓe ÈÈ„«¿»ƒ«»ƒ¿««¿¿ƒ¿≈«¿≈
‰‡MÓÁ ‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¬ƒ»»

:‡Á¯ÈÏ „Áa¿«¿«¿»

k„לט ÔÈ�L ˙Ï˙e ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a Ô¯‰‡Â¿«¬…«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ«
:‡¯eË ¯B‰a ˙ÈÓƒ¿»



סז irqnÎzehn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k iriax meil inei xeriy

(àë):äqøa eðçiå äðálî eòñiå©¦§−¦¦§¨®©©«£−§¦¨«

(áë):äúìä÷a eðçiå äqøî eòñiå©¦§−¥«¦¨®©©«£−¦§¥¨«¨

(âë):øôL-øäa eðçiå äúìäwî eòñiå©¦§−¦§¥¨®¨©©«£−§©¨«¤

(ãë):äãøça eðçiå øôL-øäî eòñiå©¦§−¥«©¨®¤©©«£−©«£¨¨«

(äë):úìä÷îa eðçiå äãøçî eòñiå©¦§−¥«£¨¨®©©«£−§©§¥«Ÿ

(åë):úçúa eðçiå úìä÷nî eòñiå©¦§−¦©§¥®Ÿ©©«£−§¨«©

(æë):çøúa eðçiå úçzî eòñiå©¦§−¦¨®©©©«£−§¨«©

(çë):ä÷úîa eðçiå çøzî eòñiå©¦§−¦¨®©©©«£−§¦§¨«

(èë):äðîLça eðçiå ä÷únî eòñiå©¦§−¦¦§®̈©©«£−§©§Ÿ¨«

(ì):úBøñîa eðçiå äðîLçî eòñiå©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ¥«

(àì):ï÷òé éðáa eðçiå úBøñnî eòñiå©¦§−¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬©«£¨«

(áì):ãbãbä øça eðçiå ï÷òé éðaî eòñiå©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«

(âì):äúáèéa eðçiå ãbãbä øçî eòñiå©¦§−¥´Ÿ©¦§¨®©©«£−§¨§¨«¨

(ãì):äðøáòa eðçiå äúáèiî eòñiå©¦§−¦¨§¨®¨©©«£−§©§Ÿ¨«

(äì):øáb ïéöòa eðçiå äðøáòî eòñiå©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§¤§¬Ÿ¨«¤

åì)(:Lã÷ àåä ïö-øaãîa eðçiå øáb ïéöòî eòñiå©¦§−¥«¤§Ÿ́¨®¤©©«£¬§¦§©¦−¦¬¨¥«

(æì):íBãà õøà äö÷a øää øäa eðçiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©©«£Æ§´Ÿ¨½̈¦§¥−¤¬¤¡«

(çì)úîiå ýåýé ét-ìò øää øä-ìà ïäkä ïøäà ìòiå©©Á©Á©«£¸Ÿ©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²©¦¬§Ÿ̈−©¨´¨
íéøöî õøàî ìàøNé-éða úàöì íéòaøàä úðLa íL̈®¦§©´¨«©§¨¦À§¥³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦

:Lãçì ãçàa éLéîçä Lãça©¬Ÿ¤©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤
i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ּבנׁשיקה ׁשּמת .מלּמד «ƒְְִִֵֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(412 'nr gi zegiy ihewl)

לחדׁש ּבאחד החמיׁשי ּבחדׁש . . . ׁשם לח)וּימת ׁשהיה(לג, הּבית, ּבחרּבן קׁשּורה מנחם־אב, חדׁש ּבראׁש ׁשהיתה אהרן, מיתת ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻ

רז"ל ּכמאמר זה, ּבחדׁש הּוא ב)אף יח, הּׁשנה הּוא(ראׁש צּדיק מיתת יֹום ּדהּנה, אלקינּו. ּבית ּכׂשרפת צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשקּולה ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

הּוא אף ּבחּיים, זרעֹו ּכאׁשר ׁשאז, ּבדרכיו, וללכת הּטֹובים מּמעׂשיו ללמד זמן ּגם הּוא זה עם יחד אבל ואבלּות, ּבכי ׁשל ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹזמן

ב)ּבחּיים ה, זמן(ּתענית הּוא הּמצרים ּבין ּדוקא הרי לאידְך, אְך ירּוׁשלים, על להתאּבל חּיּוב יׁש אחד, מּצד ּכְך: הּבית ּבחרּבן ואף . ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הּבית ּבבנין עֹוסקים ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ׁשאז הּבחירה, ּבית ּבהלכֹות לעסק יד)מיחד צו מיחדת:(ּתנחּומא הדּגׁשה ּבזה ויׁש . ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

חּנם ׂשנאת היתה ׁשני ּבית חרּבן ב)סּבת ט, ׁשל(יֹומא מּתלמידיו הוי חּנם: אהבת הּוא והּתּקּון הּברּיֹותאהרן, את אֹוהב . . . ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

לּתֹורה. ְְַָָָּומקרבן

(èì)ïøäàåìL-ïaøäa Búîa äðL úàîe íéøNòå L §©«£½Ÿ¤¨¯§¤§¦²§©−¨¨®§Ÿ−§¬Ÿ
:øää̈¨«

q¯a‰:כא B¯Le ‰�·lÓ eÏË�e¿»ƒƒ¿»¿¿ƒ»

Ï‰˜a˙‰:כב B¯Le ‰q¯Ó eÏË�e¿»≈ƒ»¿ƒ¿≈»»

„ÙL¯:כג ‡¯eËa B¯Le ‰˙Ï‰˜Ó eÏË�e¿»ƒ¿≈»»¿¿»¿»∆

Áa¯„‰:כד B¯Le ¯ÙL„ ‡¯ehÓ eÏË�e¿»ƒ»¿»∆¿«¬»»

BÏ‰˜Óa˙:כה B¯Le ‰„¯ÁÓ eÏË�e¿»≈¬»»¿¿«¿≈

Á˙a˙:כו B¯Le ˙BÏ‰˜nÓ eÏË�e¿»ƒ«¿≈…¿¿»«

Á¯˙a:כז B¯Le ˙ÁzÓ eÏË�e¿»ƒ»«¿¿»«

Óa˙˜‰:כח B¯Le Á¯zÓ eÏË�e¿»ƒ»«¿¿ƒ¿»

ÓLÁa�‰:כט B¯Le ‰˜˙nÓ eÏË�e¿»ƒƒ¿»¿¿«¿…»

B¯ÒÓa˙:ל B¯Le ‰�ÓLÁÓ eÏË�e¿»≈«¿…»¿¿…≈

Ô˜ÚÈ:לא È�·a B¯Le ˙B¯ÒnÓ eÏË�e¿»ƒ…≈¿ƒ¿≈«¬»

‰b„b„:לב ¯Áa B¯Le Ô˜ÚÈ È�aÓ eÏË�e¿»ƒ¿≈«¬»¿¿…«ƒ¿»

ËÈa·˙‰:לג B¯Le „b„b‰ ¯ÁÓ eÏË�e¿»≈…«ƒ¿»¿¿»¿»»

Úa·¯�‰:לד B¯Le ‰˙·ËiÓ eÏË�e¿»ƒ»¿»»¿¿«¿…»

b·¯:לה ÔÈˆÚa B¯Le ‰�¯·ÚÓ eÏË�e¿»≈«¿…»¿¿∆¿…»∆

„ˆÔלו ‡¯a„Óa B¯Le ¯·b ÔÈˆÚÓ eÏË�e¿»≈∆¿…»∆¿¿«¿¿»¿ƒ
:Ì˜¯ ‡È‰ƒ¿»

ÈÙÈÒaלז ‡¯eË ¯‰a B¯Le Ì˜¯Ó eÏË�e¿»≈¿»¿¿…»ƒ¿»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú¯‡«¿»∆¡

ÓÈÓ¯‡לח ÏÚ ‡¯eË ¯‰Ï ‡�‰k Ô¯‰‡ ˜ÏÒe¿≈«¬…«¬»¿…»«≈¿»
È�a ˜tÓÏ ÔÈÚa¯‡ ˙�La Ônz ˙ÈÓe ÈÈ„«¿»ƒ«»ƒ¿««¿¿ƒ¿≈«¿≈
‰‡MÓÁ ‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¬ƒ»»

:‡Á¯ÈÏ „Áa¿«¿«¿»

k„לט ÔÈ�L ˙Ï˙e ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a Ô¯‰‡Â¿«¬…«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ«
:‡¯eË ¯B‰a ˙ÈÓƒ¿»
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(î)ïòðk õøàa áâpa áLé-àeäå ãøò Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈§«¥¬©¤−¤§¤´¤§¨®©
:ìàøNé éða àáa§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

i"yx£È�Ú�k‰ ÚÓLiÂ∑(ג רׁשּות(ר"ה ׁשּנּתנה ּוכסבּור ּכבֹוד, ענני ׁשּנסּתּלקּו הּׁשמּועה, היא אהרן ׁשּמיתת ,לּמד ּכאן «ƒ¿««¿«¬ƒְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּוכתבּה חזר לפיכ ּביׂשראל, .להּלחם ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(290 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

ּביׂשראל להּלחם רׁשּות ׁשּנּתנה מ)ּוכסבּור לעיל(לג, רש"י ּכפרּוׁש ּבעמלק, מדּבר הרי ּבזה, לדּיק א)יׁש כא, הּכנעני(חּקת וּיׁשמע : ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

לפרענּות עת ּבכל מזּמן ליׂשראל, מרּדּות רצּועת הּוא עמלק והרי עמלק. זה . . שם). ּברפידים,(רש"י ּגם ּביׂשראל נלחם והּוא , ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

ׁשּנּתנה ׁשּסבּור הּכּוונה ּומה אהרן, ׁשל ּכעמלק,רׁשּותּבחּייו לא לּמלחמה יצא ׁשעמלק היא, רש"י ּכּוונת אּלא ּביׂשראל? להּלחם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

לֹו ׁשּנּתנההזּדּמנּותׁשּנּתנה ׁשּסבּור ּככנעני, אּלא הּכבֹוד, ענני סּלּוק מחמת ּביׂשראל, מלּמדנּורׁשּותלפּגע הּכתּוב ּבהם. להּלחם ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

עצמּה מיתתֹו אהרן: מיתת חׁשיבֹות הּכבֹוד)ּגדל ענני סּלּוק ּביׂשראל.(לא להּלחם רׁשּות ׁשּנּתנה הרׁשם את יצרה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

(àî):äðîìöa eðçiå øää øäî eòñiåרמב"ן ©¦§−¥´Ÿ¨¨®©©«£−§©§Ÿ¨«

(áî):ïðeôa eðçiå äðîìvî eòñiå©¦§−¦©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ

(âî):úáàa eðçiå ïðetî eòñiå©¦§−¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿ

(ãî):áàBî ìeáâa íéøáòä éiòa eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£²§¦¥¬¨«£¨¦−¦§¬¨«
i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa∑ּכמֹו וגּלים, חרבֹות א)לׁשֹון הּׂשדה",(מיכה "לעי עט): לעּיים"(תהילים אתֿירּוׁשלים "ׂשמּו :. ¿ƒ≈»¬»ƒְְְְְְֳִִִִִֶֶַַַָָָָ

(äî):ãb ïáéãa eðçiå íéiòî eòñiå©¦§−¥«¦¦®©©«£−§¦¬Ÿ¨«

(åî):äîéúìác ïîìòa eðçiå ãb ïáécî eòñiå©¦§−¦¦´Ÿ¨®©©«£−§©§¬Ÿ¦§¨¨«§¨

(æî)éðôì íéøáòä éøäa eðçiå äîéúìác ïîìòî eòñiå©¦§−¥«©§´Ÿ¦§¨¨®§¨©©«£²§¨¥¬¨«£¨¦−¦§¥¬
:Báð§«

(çî)ïcøé ìò áàBî úáøòa eðçiå íéøáòä éøäî eòñiå©¦§−¥«¨¥´¨«£¨¦®©©«£Æ§©«§´Ÿ½̈©−©§¥¬
:Bçøé§¥«

(èî)íéhMä ìáà ãò úîLéä úéaî ïcøiä-ìò eðçiå©©«£³©©©§¥Æ¦¥´©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®
ñ :áàBî úáøòa§©§−Ÿ¨«

i"yx£ÌÈhM‰ Ï·‡ „Ú ˙ÓLÈ‰ ˙ÈaÓ∑לדידי" חנה: ּבר ּבר רּבה ּדאמר מיל, י"ב יׂשראל מחנה ׁשעּור לּמד ּכאן ƒ≈«¿ƒ…«»≈«ƒƒְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
וכּו'": אתרא ההּוא לי ‰ÌÈhMחזי Ï·‡∑ׁשמֹו "אבל" ׁשּטים ׁשל .מיׁשֹור ְְֲִֵַַָ»≈«ƒƒְִִִֵֶָ

È˙·מ ‡e‰Â „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡�Ú�k ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»¿»≈
:Ï‡¯NÈ È�a È˙ÈÓa ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ‡ÓB¯„aƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

ÓÏˆa�‰:מא B¯Le ‡¯eË ¯‰Ó eÏË�e¿»≈…»¿¿«¿…»

Ô�eÙa:מב B¯Le ‰�ÓÏvÓ eÏË�e¿»ƒ«¿…»¿¿…

a‡·˙:מג B¯Le Ô�etÓ eÏË�e¿»ƒ…¿¿……

ÌeÁ˙aמד È‡¯·Ú ˙f‚Óa B¯Le ˙·‡Ó eÏË�e¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈ƒ¿
:·‡BÓ»

‚„:מה Ô·È„a B¯Le ‡˙f‚nÓ eÏË�e¿»ƒ¿ƒ»»¿¿ƒ…»

ÓÈ˙Ï·c‰:מו ÔÓÏÚa B¯Le „b Ô·ÈcÓ eÏË�e¿»ƒƒ…»¿¿«¿…ƒ¿»»¿»

È¯eËaמז B¯Le ‰ÓÈ˙Ï·„ ÔÓÏÚÓ eÏË�e¿»≈«¿…ƒ¿»»¿»¿¿≈
:B·� Ì„˜c È‡¯·Ú„«¬»»≈ƒ√»¿

i¯LÈÓa‡מח B¯Le È‡¯·Ú„ È¯ehÓ eÏË�e¿»ƒ≈«¬»»≈¿¿≈¿«»
:BÁ¯È„ ‡�c¯È ÏÚ ·‡BÓ„¿»««¿¿»ƒ≈

LÈÓ¯מט „Ú ˙BÓÈLÈ ˙ÈaÓ ‡�c¯È ÏÚ B¯Le¿««¿¿»ƒ≈¿ƒ«≈«
:·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ÔÈhLƒƒ¿≈¿«»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

היּו ּבצלמנה. וּיחנּו ההר מהר וּיסעּו ְְְֲִֵַַַַָָָָֹֹ(מא)

ים ּבדר ּופּונֹון צלמנה הּמקֹומֹות ְְְֵֶֶֶַַַָֹאּלה

.ּבּדר העם נפׁש וּתקצר אדֹום ארץ סביב ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָסּוף

וׁשלח ,ּבּדר ּובמׁשה ּבאלהים ּדּברּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹוהּנה

ּובחנֹותם ּבּדר ּבלכּתם הּׂשרפים הּנחׁשים ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּבהם

מֹוליכים והיּו נחׁשת נחׁש מׁשה ועׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָּבּמחנה.

ּבצלמֹונה ּובחנֹותם הּדר ּבכל הּנס על ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָאֹותֹו

ּבאֹובֹות. ׁשחנּו עד מהם סרה ולא ְְְֵֶֶַָָָֹּובפּונֹון,

ׁשם ההּוא ּבּמארע הּכתּוב הזּכיר לא ּכן ְְְִִֵֵַַַַָָֹֹועל

ּבני וּיסעּו י) כא (לעיל ׁשם ואמר ְְְִֵַַָָָמקֹום,

מּמקֹום "וּיסעּו אמר ולא ּבאבת, וּיחנּו ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹֹיׂשראל

הּמּסעים, ּבכל יאמר ּכאׁשר ּבאבת" וּיחנּו ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָֹֹֹּפלֹוני

מהר מּׁשּנסעּו הענין היה הּזה הּדר ּבכל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכי

ּבאֹו ׁשחנּו עד וחנּוההר מאֹובֹות ונסעּו בֹות. ְְְְֵֶַָָָָָ

ּגד ּבדיבֹון וּיחנּו נסעּו ּומּׁשם העברים, ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָּבעּיי

והם העברים, והרי ּדבלתימה ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָּובעלמֹון

זרד: ּבנחל ְְֶַַָמקֹומֹות
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ß fenz h"k iying mei ß

(ð)Bçøé ïcøé-ìò áàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬§¥−
:øîàì¥«Ÿ

(àð)íéøáò ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬
:ïòðk õøà-ìà ïcøiä-úà¤©©§¥−¤¤¬¤§¨«©

i"yx£'B‚Â ÌzL¯B‰Â 'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èk∑להם אמר ּכ אּלא ?ּכ על הזהרּו ּפעמים ּכּמה והלא ƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿¿«¿∆¿ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
אתכ וׁשֹוטפין ּבאין מים – לאו ואם ּתעברּו. ּכן עלֿמנת ּבּיּבׁשה, ּבּירּדן עֹוברים ּכׁשאּתם מצינּומׁשה: וכן ם; ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבּירּדן ּבעֹודם יהֹוׁשע להם .ׁשאמר ְְְֵֶֶַַַַָָָֻ

(áð)úà ízãaàå íëéðtî õøàä éáLé-ìk-úà ízLøBäå§¸©§¤¹¤¨«§¥³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦̧©§¤½¥−
úàå eãaàz íúëqî éîìö-ìk úàå íúikNî-ìk̈©§¦Ÿ¨®§¥̧¨©§¥³©¥«Ÿ¨Æ§©¥½§¥¬

:eãéîLz íúBîa-ìk̈¨«−̈©§¦«
i"yx£ÌzL¯B‰Â∑וגרׁשּתם.Ì˙ikNÓ∑ּברצּפת הּקרקע את מסּככין ׁשהיּו ׁשם על סגּדתהֹון", "ּבית ּכתרּגּומֹו: ¿«¿∆ְְֵֶַ«¿ƒ…»ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָ

ּכדכתיב ורגלים, ידים ּבפּׁשּוט עליהם להׁשּתחוֹות ׁשיׁש ׁשל כו)אבנים ּבארצכם(ויקרא תּתנּו לא מׂשּכית "ואבן : ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
עליה" מּתכתהֹון∑Ì˙ÎqÓ.להׁשּתחֹות .ּכתרּגּומֹו: ְְֲִֶַָָ«≈…»ְְְְַַַ

(âð)ézúð íëì ék da-ízáLéå õøàä-úà ízLøBäå§«©§¤¬¤¨¨−¤¦«©§¤¨®¦¬¨¤²¨©¬¦
:dúà úLøì õøàä-úà¤¨−̈¤¨¤¬¤Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ ÌzL¯B‰Â∑לא – לאו ואם ּבּה, להתקּים ּתּוכלּו – ויׁשבּתםּֿבּה ואז מּיֹוׁשביה, אֹותּה והֹורׁשּתם ¿«¿∆∆»»∆ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבּה להתקּים רמב"ן.ּתּוכלּו ְְְִֵַָ

(ãð)áøì íëéúçtLîì ìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈§¦§§«Ÿ¥¤À¨©º
-øLà ìà Búìçð-úà èéòîz èòîìå Búìçð-úà eaøz©§³¤©«£¨Æ§©§©Æ©§¦´¤©«£¨½¤Á£¤
:eìçðúz íëéúáà úBhîì äéäé Bì ìøBbä änL Bì àöé¥̧¥¬¨²¨©−̈´¦«§¤®§©¬£«Ÿ¥¤−¦§¤¨«

i"yx£‰nL BÏ ‡ˆÈŒ¯L‡ Ï‡∑יהיה לֹו הּגֹורל, ׁשּמה לֹו יצא אׁשר מקֹום אל זה: הּוא קצר BhÓÏ˙.מקרא ∆¬∆≈≈»»ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ¿«
ÌÎÈ˙·‡∑(קיז ּדב(ב"ב מצרים. יֹוצאי חׁשּבֹון הּׁשבטיםלפי ּכמנין ּגבּולין עׂשר ּבׁשנים אחר: .ר ¬…≈∆ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

(äð)øLà äéäå íëéðtî õøàä éáLé-úà eLéøBú àì-íàå§¦¸Ÿ¦¹¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ£¤´
eøøöå íëécöa íðéðöìå íëéðéòa íékNì íäî eøéúBz¦´¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−§¦¥¤®§¨«§´

:da íéáLé ízà øLà õøàä-ìò íëúà¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−«§¦¬¨«
i"yx£Ì‰Ó e¯È˙Bz ¯L‡ ‰È‰Â∑לרעה לכם ÌÎÈ�ÈÚa.יהיה ÌÈkNÏ∑ׁשל ּתרּגּום עיניכם. המנּקרים ליתדֹות ¿»»¬∆ƒ≈∆ְְִֶֶָָָ¿ƒƒ¿≈≈∆ְְְִִֵֵֵֶֶַַַ

ÏÚנ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈¿«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡�c¯È«¿¿»ƒ≈¿≈»

‡¯Èנא ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï ‡�c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«

˜„ÔBÎÈÓנב ÔÓ ‡Ú¯‡ È·˙È Ïk ˙È ÔeÎ¯˙˙e¿»¿»»»¿≈«¿»ƒ√»≈
ÈÓÏˆ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙c‚Ò ˙Èa Ïk ˙È Ôe„·˙Â¿≈¿»»≈ƒ¿«¿¿»»«¿≈
:ÔeˆLz ÔB‰˙Óa Ïk ˙ÈÂ Ôe„·z ÔB‰˙ÎzÓ«¿«¿≈¿¿»»»«¿¿≈

‡¯Èנג da Ôe·˙È˙Â ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙e¿»¿»»¿≈«¿»¿≈¿«¬≈
:d˙È ˙¯ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È ÔBÎÏ¿¿»ƒ»«¿»¿≈«»«

ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏנד ‡·„Ú· ‡Ú¯‡ ˙È Ôe�ÒÁ˙Â¿«¿¿»«¿»¿«¿»¿«¿¬«¿
È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰z�ÒÁ‡ ˙È ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿»«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈
Ônz dÏ ˜BtÈ„Ï ÔB‰z�ÒÁ‡ ˙È Ôe¯ÈÚÊz«¿ƒ»«¬«¿¿ƒ¿ƒ≈«»
ÔBÎ˙‰·‡ ÈË·LÏ È‰È dÏ Èc ‡·„Ú«¿»ƒ≈¿≈¿ƒ¿≈¬»«¿

:Ôe�ÒÁz«¿¿

ÔÓנה ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»»¿≈«¿»ƒ
ÔÚÈÒÏ ÔB‰pÓ Ôe¯‡L˙ Èc È‰ÈÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈ƒ≈ƒ«¿¬ƒ¿¿ƒ«
ÔBÎ�t˜Ó ÔÈ¯MÓÏe ÔBÎÈÏ·˜Ï ÔÈÊ ÔÏË�»¿«¿«»»¿≈¿«ƒ¿««¿«¿
:da ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔBÎÏ Ôe˜ÈÚÈÂƒƒ¿««¿»ƒ«»¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לכם ּכי ּבּה ויׁשבּתם הארץ את והֹורׁשּתם ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָ(נג)

ּדעּתי על אתּה. לרׁשת הארץ את ְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹנתּתי

ּבארץ ׁשּיׁשבּו אֹותם יצּוה היא, עׂשה מצות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָזֹו

ימאסּו ולא להם, נתנּה הּוא ּכי אֹותּה ְְְְְֲִִִֶָָָָֹויירׁשּו

ולכּבׁש ללכת ּדעּתם על יעלה ואּלּו ה'. ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָּבנחלת

ּולהתיּׁשב וזּולתן אּׁשּור ארץ אֹו ׁשנער ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָארץ

ה': מצות על יעברּו ְְִַַַַָׁשם,

‰Óeּבמצות קי:) (כתובות רּבֹותינּו ּׁשהפליגּו «ְְְִִִֵֶַַ

לצאת וׁשאסּור יׂשראל ּבארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָהיׁשיבה

רֹוצה ׁשאינּה האּׁשה ּכמֹורדת וידּונּו ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָמּמּנה,

האיׁש, וכן יׂשראל, לארץ ּבעלּה עם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָלעלֹות

הּזה הּכתּוב ּכי הּזֹו, ּבּמצוה נצטּוינּו ְְְִִִִֶַַַַַָָָּבכאן

ּבמקֹומֹות הּזֹו הּמצוה ויחזיר עׂשה. מצות ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָהיא

ח): א (דברים הארץ את ּורׁשּו ּבאּו ְִֶֶַָָֹרּבים,

Ï·‡,ּפרׁש ‰‡¯ı,רׁש"י ˙‡ ÌzL¯B‰Â ¬»ִֵֵַ¿«¿∆∆»»∆



סט irqnÎzehn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k iying meil inei xeriy

ß fenz h"k iying mei ß

(ð)Bçøé ïcøé-ìò áàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬§¥−
:øîàì¥«Ÿ

(àð)íéøáò ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬
:ïòðk õøà-ìà ïcøiä-úà¤©©§¥−¤¤¬¤§¨«©

i"yx£'B‚Â ÌzL¯B‰Â 'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èk∑להם אמר ּכ אּלא ?ּכ על הזהרּו ּפעמים ּכּמה והלא ƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿¿«¿∆¿ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
אתכ וׁשֹוטפין ּבאין מים – לאו ואם ּתעברּו. ּכן עלֿמנת ּבּיּבׁשה, ּבּירּדן עֹוברים ּכׁשאּתם מצינּומׁשה: וכן ם; ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבּירּדן ּבעֹודם יהֹוׁשע להם .ׁשאמר ְְְֵֶֶַַַַָָָֻ

(áð)úà ízãaàå íëéðtî õøàä éáLé-ìk-úà ízLøBäå§¸©§¤¹¤¨«§¥³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦̧©§¤½¥−
úàå eãaàz íúëqî éîìö-ìk úàå íúikNî-ìk̈©§¦Ÿ¨®§¥̧¨©§¥³©¥«Ÿ¨Æ§©¥½§¥¬

:eãéîLz íúBîa-ìk̈¨«−̈©§¦«
i"yx£ÌzL¯B‰Â∑וגרׁשּתם.Ì˙ikNÓ∑ּברצּפת הּקרקע את מסּככין ׁשהיּו ׁשם על סגּדתהֹון", "ּבית ּכתרּגּומֹו: ¿«¿∆ְְֵֶַ«¿ƒ…»ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָ

ּכדכתיב ורגלים, ידים ּבפּׁשּוט עליהם להׁשּתחוֹות ׁשיׁש ׁשל כו)אבנים ּבארצכם(ויקרא תּתנּו לא מׂשּכית "ואבן : ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
עליה" מּתכתהֹון∑Ì˙ÎqÓ.להׁשּתחֹות .ּכתרּגּומֹו: ְְֲִֶַָָ«≈…»ְְְְַַַ

(âð)ézúð íëì ék da-ízáLéå õøàä-úà ízLøBäå§«©§¤¬¤¨¨−¤¦«©§¤¨®¦¬¨¤²¨©¬¦
:dúà úLøì õøàä-úà¤¨−̈¤¨¤¬¤Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ ÌzL¯B‰Â∑לא – לאו ואם ּבּה, להתקּים ּתּוכלּו – ויׁשבּתםּֿבּה ואז מּיֹוׁשביה, אֹותּה והֹורׁשּתם ¿«¿∆∆»»∆ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבּה להתקּים רמב"ן.ּתּוכלּו ְְְִֵַָ

(ãð)áøì íëéúçtLîì ìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈§¦§§«Ÿ¥¤À¨©º
-øLà ìà Búìçð-úà èéòîz èòîìå Búìçð-úà eaøz©§³¤©«£¨Æ§©§©Æ©§¦´¤©«£¨½¤Á£¤
:eìçðúz íëéúáà úBhîì äéäé Bì ìøBbä änL Bì àöé¥̧¥¬¨²¨©−̈´¦«§¤®§©¬£«Ÿ¥¤−¦§¤¨«

i"yx£‰nL BÏ ‡ˆÈŒ¯L‡ Ï‡∑יהיה לֹו הּגֹורל, ׁשּמה לֹו יצא אׁשר מקֹום אל זה: הּוא קצר BhÓÏ˙.מקרא ∆¬∆≈≈»»ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ¿«
ÌÎÈ˙·‡∑(קיז ּדב(ב"ב מצרים. יֹוצאי חׁשּבֹון הּׁשבטיםלפי ּכמנין ּגבּולין עׂשר ּבׁשנים אחר: .ר ¬…≈∆ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

(äð)øLà äéäå íëéðtî õøàä éáLé-úà eLéøBú àì-íàå§¦¸Ÿ¦¹¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ£¤´
eøøöå íëécöa íðéðöìå íëéðéòa íékNì íäî eøéúBz¦´¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−§¦¥¤®§¨«§´

:da íéáLé ízà øLà õøàä-ìò íëúà¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−«§¦¬¨«
i"yx£Ì‰Ó e¯È˙Bz ¯L‡ ‰È‰Â∑לרעה לכם ÌÎÈ�ÈÚa.יהיה ÌÈkNÏ∑ׁשל ּתרּגּום עיניכם. המנּקרים ליתדֹות ¿»»¬∆ƒ≈∆ְְִֶֶָָָ¿ƒƒ¿≈≈∆ְְְִִֵֵֵֶֶַַַ

ÏÚנ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈¿«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡�c¯È«¿¿»ƒ≈¿≈»

‡¯Èנא ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï ‡�c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«

˜„ÔBÎÈÓנב ÔÓ ‡Ú¯‡ È·˙È Ïk ˙È ÔeÎ¯˙˙e¿»¿»»»¿≈«¿»ƒ√»≈
ÈÓÏˆ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙c‚Ò ˙Èa Ïk ˙È Ôe„·˙Â¿≈¿»»≈ƒ¿«¿¿»»«¿≈
:ÔeˆLz ÔB‰˙Óa Ïk ˙ÈÂ Ôe„·z ÔB‰˙ÎzÓ«¿«¿≈¿¿»»»«¿¿≈

‡¯Èנג da Ôe·˙È˙Â ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙e¿»¿»»¿≈«¿»¿≈¿«¬≈
:d˙È ˙¯ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È ÔBÎÏ¿¿»ƒ»«¿»¿≈«»«

ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏנד ‡·„Ú· ‡Ú¯‡ ˙È Ôe�ÒÁ˙Â¿«¿¿»«¿»¿«¿»¿«¿¬«¿
È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰z�ÒÁ‡ ˙È ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿»«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈
Ônz dÏ ˜BtÈ„Ï ÔB‰z�ÒÁ‡ ˙È Ôe¯ÈÚÊz«¿ƒ»«¬«¿¿ƒ¿ƒ≈«»
ÔBÎ˙‰·‡ ÈË·LÏ È‰È dÏ Èc ‡·„Ú«¿»ƒ≈¿≈¿ƒ¿≈¬»«¿

:Ôe�ÒÁz«¿¿

ÔÓנה ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»»¿≈«¿»ƒ
ÔÚÈÒÏ ÔB‰pÓ Ôe¯‡L˙ Èc È‰ÈÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈ƒ≈ƒ«¿¬ƒ¿¿ƒ«
ÔBÎ�t˜Ó ÔÈ¯MÓÏe ÔBÎÈÏ·˜Ï ÔÈÊ ÔÏË�»¿«¿«»»¿≈¿«ƒ¿««¿«¿
:da ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔBÎÏ Ôe˜ÈÚÈÂƒƒ¿««¿»ƒ«»¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לכם ּכי ּבּה ויׁשבּתם הארץ את והֹורׁשּתם ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָ(נג)

ּדעּתי על אתּה. לרׁשת הארץ את ְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹנתּתי

ּבארץ ׁשּיׁשבּו אֹותם יצּוה היא, עׂשה מצות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָזֹו

ימאסּו ולא להם, נתנּה הּוא ּכי אֹותּה ְְְְְֲִִִֶָָָָֹויירׁשּו

ולכּבׁש ללכת ּדעּתם על יעלה ואּלּו ה'. ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָּבנחלת

ּולהתיּׁשב וזּולתן אּׁשּור ארץ אֹו ׁשנער ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָארץ

ה': מצות על יעברּו ְְִַַַַָׁשם,

‰Óeּבמצות קי:) (כתובות רּבֹותינּו ּׁשהפליגּו «ְְְִִִֵֶַַ

לצאת וׁשאסּור יׂשראל ּבארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָהיׁשיבה

רֹוצה ׁשאינּה האּׁשה ּכמֹורדת וידּונּו ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָמּמּנה,

האיׁש, וכן יׂשראל, לארץ ּבעלּה עם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָלעלֹות

הּזה הּכתּוב ּכי הּזֹו, ּבּמצוה נצטּוינּו ְְְִִִִֶַַַַַָָָּבכאן

ּבמקֹומֹות הּזֹו הּמצוה ויחזיר עׂשה. מצות ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָהיא

ח): א (דברים הארץ את ּורׁשּו ּבאּו ְִֶֶַָָֹרּבים,

Ï·‡,ּפרׁש ‰‡¯ı,רׁש"י ˙‡ ÌzL¯B‰Â ¬»ִֵֵַ¿«¿∆∆»»∆
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"סיּכיא" מאין∑Ì�È�ˆÏÂ.יתדֹות: אתכם ולכלא לסּגר אתכם הּסֹוככת קֹוצים מסּוכת לׁשֹון הּפֹותרים ּבֹו ּפֹותרים ְִֵָָ¿ƒ¿ƒƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ
ובא ‡˙ÌÎ.יֹוצא e¯¯ˆÂ∑רמב"ן.ּכתרּגּומֹו ֵָָ¿»¿∆¿∆ְְַ

(åð)ô :íëì äNòà íäì úBNòì éúénc øLàk äéäå§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦©«£¬¨¤−¤«¡¤¬¨¤«

ãì(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)íéàa ízà-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«©¤¬¨¦−
äìçða íëì ìtz øLà õøàä úàæ ïòðk õøàä-ìà¤¨¨´¤§¨®©Ÿ́¨À̈¤£¤̧¦³Ÿ¨¤Æ§©«£½̈

:äéúìáâì ïòðk õøà¤¬¤§©−©¦§ª«Ÿ¤«¨
i"yx£'B‚Â ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê∑לכּתב הצר לארץ, ּבחּוצה נֹוהגין ואין ּבארץ נֹוהגֹות מצוֹות ׁשהרּבה לפי …»»∆¬∆ƒ…»∆¿ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

נֹוהגֹות הּמצוֹות ולפנים הּללּו הּגבּולים מן :ל לֹומר סביב. רּוחֹותיה ּגבּולי ÌÎÏ.מצרני Ïtz∑ׁשּנתחּלקה ׁשם על ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָƒ…»∆ְְִֵֶַַָ
ׁשבעים ׁשל ׂשריהם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהּפיל עלֿידי אֹומר: אּגדה ּומדרׁש נפילה. לׁשֹון חלּוּקה נקראת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבגֹורל,

ּכח! עֹוד ּבהם אין ראה, לֹו: אמר מׁשה, לפני ּוכפתן הּׁשמים מן רמב"ן.אּמֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ

‡aÚ„נו ÔB‰Ï „aÚÓÏ ˙È·LÁ È„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿«¿∆¿≈
:ÔBÎÏ¿

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Ôezב È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«
‚Ït˙˙ Èc ‡Ú¯‡ ‡c ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï ÔÈÏÚ»ƒ¿«¿»ƒ¿»«»«¿»ƒƒ¿¿≈
:‡‰ÓeÁ˙Ï ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡ ‡�ÒÁ‡a ÔBÎÏ¿¿«¬»»«¿»ƒ¿««ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אז מּיֹוׁשביה, אֹותּה da,והֹורׁשּתם Ìz·LÈÂ ְְְִֶֶַָָָƒ«¿∆»

תּוכלּו לא לאו ואם ּבּה, להתקּים ְְְְְִִֵַָָֹּתּוכלּו

העּקר: הּוא ּׁשּפרׁשּנּו ּומה ּבּה, ְְְִִֵֵֶַַַָָָלהתקּים

המנקרֹות ליתדֹות ּבעיניכם. לׂשּכים ְְְְִִִֵֵֵֶַַ(נהֿנו)

ׂשּכים. יתדֹות ׁשל ּתרּגּום ְְִִֵֵֵֶֶַעיניכם.

,Ì�È�ˆÏÂמׂשכת לׁשֹון הּפֹותרין ּבֹו ּפֹותרין ¿ƒ¿ƒƒְְְִִַַָֻ

מאין אתכם ולכלא לסּגר אתכם הּסֹובבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹחדק

רׁש"י: לׁשֹון ּובא, ִֵַָָיֹוצא

‰p‰Âּכי הּוא חּדים,"ÌÈkN"ּברּור קֹוצים ¿ƒ≈ִָƒƒִִַ

ה), ה (ישעיה מׂשּוּכתֹו הסר ְְִֵָָמלׁשֹון

אּתה הלא ח), ב (הושע ּדרּכ את ׂש ְְֲִִֵֶַַָָֹהנני

ּבלע ׂשּכין וׂשמּת י), א (איוב בעדֹו ְְְְֲִֶַַַַָָֹׂשכּת

מּברזל. אֹו מּקץ חד ּדבר ב), כג ְִִֶַַָָֹ(משלי

"Ì�È�ˆÏÂ"ואל מּלׁשֹון ממאיר, סּלֹון ּכן ּגם ¿ƒ¿ƒƒְְְִִִֵֶַַ

ּבדר ּפחים צּנים ה), ה (איוב יּקחהּו ְִִִִִִִֵֶֶַָמּצּנים

הּכפל. אֹות ׁשחסרּו ה), כב (משלי ְִֵֵֶֶַָעּקׁש

להטעֹות ּבעיניכם", "ּבׂשּכים הּכּונה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָאבל

הּׁשחד ּכי ּכמֹו תבינּו, ולא תראּו ולא ְְְְְִִִֶֶַַָֹֹֹאתכם

עּור ולפני וכן ח), כג (שמות ּפקחים ְְְְְִִִִֵֵֵֵַיעּור

ּדעת על יד) יט (ויקרא מכׁשל תּתן ְִִֵַַַֹֹלא

ב פרשה קדושים כהנים (תורת ֵַרּבֹותינּו

יד):

¯Ó‡Èולא אתכם להטעֹות עיניכם ינּקרּו ּכי …«ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַֹ

ּבכל אתכם וילּמדּו תבינּו, ולא ְְְְְִִִֶֶַָָֹתראּו

ׁשאמר ּכמֹו אלהיהם, את ולעבד ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּתֹועבֹותיהם

יחטיאּו ּפן ּבארצ יׁשבּו לא לג) כג ְְְְֲִֵֶַַֹ(שמות

ׁשּיהיּו ואחר אלהיהם. את תעבד ּכי לי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַֹֹאֹות

מאחרי, לׁשּוב אתכם ויּטעּו ּבעיניכם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָׂשּכים

אתכם ויצערּו ׁשּיכאיבּו ּבצּדיכם, צנינם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַיהיּו

ּכ ואחר אתכם. ולבֹוז ‡˙ÌÎ,לׁשלל e¯¯ˆÂ ְְְְִֶֶַַָָֹ¿»¿∆¿∆

אגלה ואני ּבמצֹור, אתכם ויביאּו בכם ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיּלחמּו

ּדּמיתי ּכאׁשר ּכי ׁשלמה. ּגלּות מּפניהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאתכם

הארץ מן ּכּלם ׁשּיגלּו ידיכם, על להם ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻלעׂשֹות

ּבקֹולי, ׁשמעּתם ולא ׁשם, מהם תֹותירּו ְְְְְִִֵֶֶַָֹֹולא

ּגם ּבארץ מּכם אׁשאיר ולא לכם אעׂשה ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכן

ֶָאחד:

ÔÈ�ÚÎÂלפח לכם והיּו יהֹוׁשע אמר הּזה ¿»ƒ¿»ְְְֶֶַַַַָָָֻ

ולצנינים ּבצּדכם ּולׁשֹוטט ְְְְְִִִִֵֵֵֶּולמֹוקׁש

מעל אבדכם עד ּפחּבעיניכם אמר האדמה. ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּכי ּכמֹו אתכם, יטעּו אׁשר ּבטעּות ְְְְֲִֵֶֶֶַָּומֹוקׁש

למֹוקׁש. ל יהיה ּכי אלהיהם את ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַֹֹתעבד

ּבׁשֹוטים אתכם ׁשייסרּו ּבצּדכם, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַּולׁשֹוטט

ולצנינים מאד. ּולהכאיב ולבֹוז ְְְְְְְִִִִִַָֹֹלׁשלל

עֹוד לטעֹות הּלב עיני עּורֹון הּוא ְְִִֵֵֵֵֵֶַָּבעיניכם,

ּכענין הארץ, מעל אבדם עד אלהיהם ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאחרי

יבין ּולבבֹו יׁשמע ּובאזניו ּבעיניו יראה ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָּפן

לֹו: ורפא ְָָָָוׁשב

הּנביא עדד והּנבּואה ּכמֹו ּכנען. הארץ אל ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ(ב)

ארץ הארץ אל והּטעם ח), טו ְֶֶֶֶַַַָָ(דהי"ב

רׁש"י ּכתב וכן אברהם. רּבי לׁשֹון ְְְִִֵַַַַַָָָָָּכנען,

ּבית האל לדמיֹון והביאֹו יג) לא ְְְִִֵֵֵָ(בראשית

(שם): סֹודֹו ּפרׁשּתי ּוכבר ְְִֵֵַָאל,

ÔBÎp‰Âׁשם ּכי ּכנען", הארץ ּב"אל ּבעיני ¿«»ְְְִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשם מצרים ּכמֹו ּכנען, הּזאת ְְְִִֵֶַַַַָָֹהארץ

טו (שמות כנען יׁשבי וכן העם, ּכׁשם ְְְְֵֵֵֶַָָָָָהארץ

מאין והאבדּתי ּפלׁשּתים ארץ ּכנען וכן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַטו),

והּנה ה), ב (צפניה ÔÚ�k"יֹוׁשב ı¯‡‰ Ï‡" ְִֵֵ∆»»∆¿»«

(מ"א ּדוד והּמל ירּוׁשלים, העיר ׁשאמר ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּכמֹו

כא): ט (דניאל ּגבריאל והאיׁש א), ְְִִֵַָא

סביב לעיר חּוץ חלק מקֹום רוח ּומגרׁש. ְִִִֶַָָָָָָ(ב)

ּבֹו לבנֹות רּׁשאין ואין לנֹוי, לעיר ְְְְִִִִֵַָָלהיֹות

אלף זריעה. לזרע ולא ּכרם לּטע ולא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹּבית

אלּפים אֹומר ואחריו ד), (פסוק סביב ְְֲִִֵַַַַָָָאּמה

נֹותן הּוא אלּפים כיצד, הא ה), (פסוק ְִֵֵַַַַָָאּמה

למגרׁש ּפנימים אלף ּומהם סביב, ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָלהם

רׁש"י לׁשֹון ולכרמים, סביב לׂשדֹות ְְְְִִִִִִַַָָָָוהחּצֹונים

כז:): (סוטה רּבֹותינּו ְִִֵֵַמּדברי

ÔBÎp‰Âׁשּיּתנּו ׁשּיאמר הּפׁשט, ּדר על ּבעיני ¿«»ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

ּכנגדּה, העיר ּבסביבֹות אּמה אלף ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָלמגרׁש

מאֹות חמׁש אּמה, אלף לארּכה לּה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיהיּו

אּמה, אלף כן ּכמֹו ּולרחּבּה האחד, ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָלרּוח

אמר ּכ ואחר רּוח, לכל אּמה מאֹות ְְֲֵֵַַַַַָָָָחמׁש

אּמה אלּפים על אּמה אלּפים מרּבע ְְְֲִִֶַַַַַַַַַָָֻׁשּיעׂשּו

להם הֹוסיף הרּבּוע. ּבאמצע העיר ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָותהיה

ׁשּכנגד הראׁשֹון ּכּׁשעּור העיר ּכנגד ׁשּלא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמגרׁש

אלף לּמגרׁש ּכׁשּתׁשאיר ׁשּנמצא עד ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָהעיר,

ּתהיה ּבּתחּלה עׂשה ּכאׁשר ּבסביבֹותיה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָאּמה

רביע העיר והּנה ּברּבּוע, אלף על אלף ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהעיר

ללוּים: ׁשּיּתנּו ְְִִִֶֶַַּבּמה

,Ú„Âוכן ּכּלֹו, הּצד על יאמר ּפאה לׁשֹון ּכי ¿«ְִֵֵַַַַָָֹֻ

(שמות האחת לּפאה אר באּמה ֵֵֶֶַַָָָָָָֹמאה

וכן ׁשם, הּנזּכרים ּכל וכן ּכּלֹו, לעבר ט), ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻכז

היה ׁשאם ועֹוד, יחזקאל. ספר ׁשּבסֹוף ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָהּפאֹות

אּמה אלּפים החּוץ אל העיר מן למדֹוד ְְִִִִֵֶַַַַָָאֹומר

לעיר מחּוץ ּומּדֹותם אֹומר היה רּוח, ְִִֵֶַַָָָָלכל

אבל וגו'. קדמה t‡˙לפאת ˙‡ Ì˙cÓe" ְְֲִֵַָָ«…∆∆¿«

"‰Ó„˜,ּפרׁשּתי ּכאׁשר ההּוא הּצד מדידת היא ≈¿»ְְֲִִִֵֶַַַַַַ

אחּוזה להם ׁשּתהיה לערים להם נאה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָוכן

לארּבע אּמה אלּפים ׁשּימדדּו לא ְְְְְְִִֶַַַַַַַָֹֻמרּבעת,

להם. תהיינה לא והּקרנֹות העיר ּכנגד ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹהרּוחֹות

(יחזקאל אלף עׂשר ׁשמנה סביב לזה, ְְִֶֶֶָָָָָָֹודֹומה

ׁשמֹונה סביבֹותיה ּכל ּבין העיר ּכי לה), ְְִִִֵֶָָָָמח

ארּבעת הּפאֹות ּבארּבע מנה ּכי אלף, ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָעׂשר

אלף עׂשר ׁשמֹונה ׁשהן מאֹות וחמׁש ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָאלפים

ְָֻלכּלן:

ÔBÎ�Âלהם נתן אׁשר אּמה אלף ׁשּיהיּו הּוא ¿»ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָ

יּזרע ׁשּלא למגרׁש העיר ּכנגד ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹסביב

ּבארּבע הּׁשני ּבּכתּוב הֹוסיף אׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָוהאלף

רּבֹותינּו, ׁשּקּבלּו ּכמֹו ּוכרמים לׂשדֹות ְְְְִִֵֵֶַַָָהּפאֹות

ּבלׁשֹון מגרׁש הּכל ׁשם אּלאאבל הּכתּוב, ְְֲִִֶַַָָָָָֹ

יּזרע, ולא יעבד לא וזה ונזרע נעבד ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּזה

מּזה: זה הפריׁשן ְְִִִֶֶָָּולכ

irqnÎzehn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k iying meil inei xeriy

(â)äéäå íBãà éãé-ìò ïö-øaãnî áâð-úàt íëì äéäå§¨¨̧¨¤¯§©¤²¤¦¦§©¦−©§¥´¡®§¨¨³
:äîã÷ çìnä-íé äö÷î áâð ìeáb íëì̈¤Æ§´¤½¤¦§¥¬¨«©¤−©¥«§¨

i"yx£·‚�Œ˙‡t ÌÎÏ ‰È‰Â∑לּמערב הּמזרח מן אׁשר ּדרֹומית מקצֹוע∑ÔˆŒ¯a„nÓ.רּוח מתחלת אדֹום אצל אׁשר ¿»»»∆¿«∆∆ְְֲֲִִִֶַַַַָָƒƒ¿«ƒְְֱֲִֵֶֶֶֶַַ
קצתּדרֹומיתֿמזרחית זֹו: אצל זֹו ארץֿיׂשראל ׁשל ּבדרֹומּה יֹוׁשבֹות ארצֹות ׁשלׁש ּכיצד? הּמּטֹות. ּתׁשעת ארץ ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

זֹו: ּבפרׁשה ׁשּנאמר ּדרֹומיתֿמערבית, ּבמקצֹוע מצרים ארץ ּכּלּה; מֹואב וארץ ּכּלּה, אדֹום וארץ מצרים, ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻארץ
ׁשּנאמר מצרים, ארץ ּכל ּפני על מהּל היה מצרים ונחל הּיּמה". תֹוצאֹותיו והיּו מצרים, נחלה יג)"מעצמֹון :(יהושע ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

וארץ הּמזרח, לצד אצלּה אדֹום וארץ לארץֿיׂשראל, מצרים ארץ ּבין ּומפסיק מצרים. עלּֿפני אׁשר ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמןֿהּׁשיחֹור
לארץ, ּכניסתם את לקרב הּמקֹום רצה אם מּמצרים, יׂשראל ּוכׁשּיצאּו לּמזרח, הּדרֹום ּבסֹוף אדֹום ארץ אצל ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָמֹואב

ׁשּנאמר וזהּו ּכן; עׂשה ולא לארץֿיׂשראל, ּובאין צפֹון לצד הּנילּוס את מעבירם יג)היה אלהים(שמות נחם "ולא : ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּבּפלׁשּתים ׁשּנאמר ּכענין – ּכנען ארץ ׁשל ּבמערבּה הּים על יֹוׁשבים ׁשהם ּפלׁשּתים", ארץ ב)ּדר "יׁשבי(צפניה : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

יחזקאל ׁשּקראֹו והּוא הּמדּבר, אל ּדרֹומה ּדר והֹוציאם הסּבן אּלא ,הּדר אֹותֹו נחם ולא ּכרתים". ּגֹוי הּים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹחבל
כ) ּתמיד,(יחזקאל מזרח ּכלּפי המערב מן ּדרֹומֹו אצל והֹולכין ּבצּדֹו יֹוׁשבֹות אּמֹות ּכּמה ׁשהיּו לפי העּמים", "מדּבר :ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

ולא רחּבּה, ּדר לארץ ּולהּכנס ארצֹו ּדר לעבר ׁשּיּניחם אדֹום מּמל ּובּקׁשּו אדֹום, ארץ ׁשל לדרֹומּה ׁשּבאּו ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹעד
ּבֹו עד אדֹום, ׁשל ּדרֹומּה ּכל את לסּבב והצרכּו ׁשּנאמררצה. מֹואב, ארץ ׁשל לדרֹומּה יא)אם אלֿמל(שופטים "וגם : ְְְְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

מצר ּכל ׁשּסבבּו עד לּצפֹון ּפניהם הפכּו ּומּׁשם סֹופּה, עד מֹואב ׁשל ּדרֹומּה ּכל והלכּו אבה". ולא ׁשלח ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹמֹואב
והּירּדן ּכנען ארץ ׁשל ּבמזרחּה יֹוׁשבין ׁשהיּו ועֹוג, סיחֹון ארץ את מצאּו מזרחּה, את ּוכׁשּכּלּו לרחּבּה; ׁשּלּה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָמזרחי

ּביפּתח ׁשּנאמר וזהּו ּביניהם; מּמזרחֿׁשמׁש(שם)מפסיק וּיבא מֹואב, ואתֿארץ אדֹום אתֿארץ וּיסב ּבּמדּבר וּיל" : ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
מקצֹוע ּכנגד והּוא הּירּדן, עד וקרבּו מֹואב, ארץ ׁשל ּבצפֹונּה ׁשהיתה ועֹוג, סיחֹון ארץ את וכבׁשּו מֹואב". ְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלארץ
ׁשּלּה ּדרֹומיתֿמזרחית מקצֹוע היה – למערב הּירּדן ׁשּבעבר ּכנען ׁשארץ נמצא, מֹואב. ארץ ׁשל מערבית ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָצפֹונית

אדֹום .אצל ֱֵֶ

(ã)äðö øáòå íéaø÷ò äìòîì áâpî ìeábä íëì áñðå§¨©´¨¤Á©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ§¨´©¦½¨
øáòå øcà-øöç àöéå òðøa Lã÷ì áâpî åéúàöBz eéäå§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´©§¥®©§¨¨¬£©©−̈§¨©¬

:äðîöò©§«Ÿ¨
i"yx£ÌÈa¯˜Ú ‰ÏÚÓÏ ·‚pÓ Ïe·b‰ ÌÎÏ ·Ò�Â∑הּמצר היה ׁשּלא מלּמד "ויצא" אֹו "ונסב" ׁשּנאמר מקֹום ּכל ¿»«»∆«¿ƒ∆∆¿«¬≈«¿«ƒְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּבדרֹומּה הּמצר ועֹובר למערב ּבאלכסֹון עֹולם ׁשל צפֹונֹו לצד ועֹוקם הּמצר יֹוצא לחּוץ. ויֹוצא הֹול אּלא ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשוה
הּמצר מן לפנים עקרּבים מעלה נמצא עקרּבים. מעלה ˆ�‰.ׁשל ¯·ÚÂ∑"מצרימה" ּכמֹו צין, ÂÈ˙‡ˆBz.אל eÈ‰Â∑ ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ¿»«ƒ»ְְְִִֶַָ¿»¿…»

ּברנע קדׁש ׁשל ּבדרֹומּה c‡Œ¯ˆÁ¯.קצֹותיו. ‡ˆÈÂ∑עֹוד ונמׁש עֹולם ׁשל צפֹון לצד ּומרחיב הּמצר מתּפּׁשט ְְְִֵֵֶַַָָָ¿»»¬««»ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּכתב לפי ּכאן האמּור "נסב" ּולׁשֹון מצרים. לנחל ּומּׁשם לעצמֹון ּומּׁשם לחצרֿאּדר לֹו ּובא למערב ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבאלכסֹון
מּקדׁש היתה צפֹון לצד ׁשּבלטה רצּועה אֹותּה ורחב ּברנע. קדׁש את מּׁשעבר להרחיב ׁשהתחיל חצרֿאּדר, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹויצא
הּים אל הּמערב לצד ּומּׁשם מצרים, לנחל לֹו ּובא הּדרֹום לצד ונסב הּמצר נתקּצר והלאה ּומּׁשם עצמֹון, עד ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּברנע

ּדרֹומית מערבית ּבמקצֹוע מצרים ׁשּנחל נמצא, יׂשראל. ארץ ּכל ׁשל מערבּה מצר ׁשהּוא .הּגדֹול, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ä)åéúàöBú eéäå íéøöî äìçð ïBîöòî ìeábä áñðå§¨©¯©§²¥«©§−©´§¨¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈
:äniä©¨«¨

i"yx£‰ni‰ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â∑והלאה מּׁשם הּמערב לצד מארי נגב ּגבּול עֹוד ׁשאין הּמערב, מצר .אל ¿»¿…»«»»ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(å)íëì äéäi-äæ ìeáâe ìBãbä íiä íëì äéäå íé ìeáâe§´½̈§¨¨¬¨¤²©¨¬©¨−§®¤¦«§¤¬¨¤−
:íé ìeáb§¬¨«

i"yx£ÌÈ Ïe·‚e∑?מהּו מערבי ‰ÏB„b.ּומצר Ìi‰ ÌÎÏ ‰È‰Â∑למצר.Ïe·‚e∑מן הם אף הּים, ׁשּבתֹו הּנּסין ¿»ֲִֵַַַָ¿»»»∆«»«»ְֵָ¿ְִִִֵֶַַַָ
"איזל"ש" ׁשּקֹורין אּיים והם .הּגבּול, ְְִִִֵֶַ

ÏÚג Ôˆ„ ‡¯a„nÓ ‡ÓB¯c Áe¯ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ«
‡ÓB¯c ÌeÁz ÔBÎÏ È‰ÈÂ ÌB„‡ ÈÓeÁz¿≈¡ƒ≈¿¿¿»

:‡Óec˜ ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ÈÙÈqÓƒ¿»≈«»¿ƒ¿»ƒ»

ÒÓÏ˜�‡ד ‡ÓB¯cÓ ‡ÓeÁz ÔBÎÏ ¯ÁÒÈÂ¿«¿«¿¿»ƒ¿»¿«¿»»
È‰B�˜tÓ ÔB‰ÈÂ ÔˆÏ ¯·ÚÈÂ ÌÈa¯˜Ú„¿«¿«ƒƒƒ«¿ƒƒ«¿»ƒ
¯c‡ ¯ˆÁÏ ˜BtÈÂ ‰‡Èb Ì˜¯Ï ‡ÓB¯cÓƒ¿»ƒ¿«≈»¿ƒ«¬««»

:ÔÓˆÚÏ ¯·ÚÈÂƒƒ«¿«¿…

„ÌÈ¯ˆÓה ‡ÏÁ�Ï ÔBÓˆÚÓ ‡ÓeÁz ¯ÁÒÈÂ¿«¿«¿»≈«¿¿«¬»¿ƒ¿»ƒ
:‡nÈÏ È‰B�˜tÓ ÔB‰ÈÂƒ«¿»ƒ¿«»

¯a‡ו ‡nÈ ÔBÎÏ È‰ÈÂ ‡·¯ÚÓ ÌeÁ˙e¿««¿»ƒ≈¿«»«»
:‡·¯ÚÓ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc dÓeÁ˙e¿≈≈¿≈¿¿««¿»



עי irqnÎzehn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k iying meil inei xeriy

(â)äéäå íBãà éãé-ìò ïö-øaãnî áâð-úàt íëì äéäå§¨¨̧¨¤¯§©¤²¤¦¦§©¦−©§¥´¡®§¨¨³
:äîã÷ çìnä-íé äö÷î áâð ìeáb íëì̈¤Æ§´¤½¤¦§¥¬¨«©¤−©¥«§¨

i"yx£·‚�Œ˙‡t ÌÎÏ ‰È‰Â∑לּמערב הּמזרח מן אׁשר ּדרֹומית מקצֹוע∑ÔˆŒ¯a„nÓ.רּוח מתחלת אדֹום אצל אׁשר ¿»»»∆¿«∆∆ְְֲֲִִִֶַַַַָָƒƒ¿«ƒְְֱֲִֵֶֶֶֶַַ
קצתּדרֹומיתֿמזרחית זֹו: אצל זֹו ארץֿיׂשראל ׁשל ּבדרֹומּה יֹוׁשבֹות ארצֹות ׁשלׁש ּכיצד? הּמּטֹות. ּתׁשעת ארץ ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

זֹו: ּבפרׁשה ׁשּנאמר ּדרֹומיתֿמערבית, ּבמקצֹוע מצרים ארץ ּכּלּה; מֹואב וארץ ּכּלּה, אדֹום וארץ מצרים, ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻארץ
ׁשּנאמר מצרים, ארץ ּכל ּפני על מהּל היה מצרים ונחל הּיּמה". תֹוצאֹותיו והיּו מצרים, נחלה יג)"מעצמֹון :(יהושע ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

וארץ הּמזרח, לצד אצלּה אדֹום וארץ לארץֿיׂשראל, מצרים ארץ ּבין ּומפסיק מצרים. עלּֿפני אׁשר ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמןֿהּׁשיחֹור
לארץ, ּכניסתם את לקרב הּמקֹום רצה אם מּמצרים, יׂשראל ּוכׁשּיצאּו לּמזרח, הּדרֹום ּבסֹוף אדֹום ארץ אצל ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָמֹואב

ׁשּנאמר וזהּו ּכן; עׂשה ולא לארץֿיׂשראל, ּובאין צפֹון לצד הּנילּוס את מעבירם יג)היה אלהים(שמות נחם "ולא : ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּבּפלׁשּתים ׁשּנאמר ּכענין – ּכנען ארץ ׁשל ּבמערבּה הּים על יֹוׁשבים ׁשהם ּפלׁשּתים", ארץ ב)ּדר "יׁשבי(צפניה : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

יחזקאל ׁשּקראֹו והּוא הּמדּבר, אל ּדרֹומה ּדר והֹוציאם הסּבן אּלא ,הּדר אֹותֹו נחם ולא ּכרתים". ּגֹוי הּים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹחבל
כ) ּתמיד,(יחזקאל מזרח ּכלּפי המערב מן ּדרֹומֹו אצל והֹולכין ּבצּדֹו יֹוׁשבֹות אּמֹות ּכּמה ׁשהיּו לפי העּמים", "מדּבר :ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

ולא רחּבּה, ּדר לארץ ּולהּכנס ארצֹו ּדר לעבר ׁשּיּניחם אדֹום מּמל ּובּקׁשּו אדֹום, ארץ ׁשל לדרֹומּה ׁשּבאּו ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹעד
ּבֹו עד אדֹום, ׁשל ּדרֹומּה ּכל את לסּבב והצרכּו ׁשּנאמררצה. מֹואב, ארץ ׁשל לדרֹומּה יא)אם אלֿמל(שופטים "וגם : ְְְְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

מצר ּכל ׁשּסבבּו עד לּצפֹון ּפניהם הפכּו ּומּׁשם סֹופּה, עד מֹואב ׁשל ּדרֹומּה ּכל והלכּו אבה". ולא ׁשלח ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹמֹואב
והּירּדן ּכנען ארץ ׁשל ּבמזרחּה יֹוׁשבין ׁשהיּו ועֹוג, סיחֹון ארץ את מצאּו מזרחּה, את ּוכׁשּכּלּו לרחּבּה; ׁשּלּה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָמזרחי

ּביפּתח ׁשּנאמר וזהּו ּביניהם; מּמזרחֿׁשמׁש(שם)מפסיק וּיבא מֹואב, ואתֿארץ אדֹום אתֿארץ וּיסב ּבּמדּבר וּיל" : ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
מקצֹוע ּכנגד והּוא הּירּדן, עד וקרבּו מֹואב, ארץ ׁשל ּבצפֹונּה ׁשהיתה ועֹוג, סיחֹון ארץ את וכבׁשּו מֹואב". ְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלארץ
ׁשּלּה ּדרֹומיתֿמזרחית מקצֹוע היה – למערב הּירּדן ׁשּבעבר ּכנען ׁשארץ נמצא, מֹואב. ארץ ׁשל מערבית ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָצפֹונית

אדֹום .אצל ֱֵֶ

(ã)äðö øáòå íéaø÷ò äìòîì áâpî ìeábä íëì áñðå§¨©´¨¤Á©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ§¨´©¦½¨
øáòå øcà-øöç àöéå òðøa Lã÷ì áâpî åéúàöBz eéäå§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´©§¥®©§¨¨¬£©©−̈§¨©¬

:äðîöò©§«Ÿ¨
i"yx£ÌÈa¯˜Ú ‰ÏÚÓÏ ·‚pÓ Ïe·b‰ ÌÎÏ ·Ò�Â∑הּמצר היה ׁשּלא מלּמד "ויצא" אֹו "ונסב" ׁשּנאמר מקֹום ּכל ¿»«»∆«¿ƒ∆∆¿«¬≈«¿«ƒְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּבדרֹומּה הּמצר ועֹובר למערב ּבאלכסֹון עֹולם ׁשל צפֹונֹו לצד ועֹוקם הּמצר יֹוצא לחּוץ. ויֹוצא הֹול אּלא ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשוה
הּמצר מן לפנים עקרּבים מעלה נמצא עקרּבים. מעלה ˆ�‰.ׁשל ¯·ÚÂ∑"מצרימה" ּכמֹו צין, ÂÈ˙‡ˆBz.אל eÈ‰Â∑ ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ¿»«ƒ»ְְְִִֶַָ¿»¿…»

ּברנע קדׁש ׁשל ּבדרֹומּה c‡Œ¯ˆÁ¯.קצֹותיו. ‡ˆÈÂ∑עֹוד ונמׁש עֹולם ׁשל צפֹון לצד ּומרחיב הּמצר מתּפּׁשט ְְְִֵֵֶַַָָָ¿»»¬««»ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּכתב לפי ּכאן האמּור "נסב" ּולׁשֹון מצרים. לנחל ּומּׁשם לעצמֹון ּומּׁשם לחצרֿאּדר לֹו ּובא למערב ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבאלכסֹון
מּקדׁש היתה צפֹון לצד ׁשּבלטה רצּועה אֹותּה ורחב ּברנע. קדׁש את מּׁשעבר להרחיב ׁשהתחיל חצרֿאּדר, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹויצא
הּים אל הּמערב לצד ּומּׁשם מצרים, לנחל לֹו ּובא הּדרֹום לצד ונסב הּמצר נתקּצר והלאה ּומּׁשם עצמֹון, עד ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּברנע

ּדרֹומית מערבית ּבמקצֹוע מצרים ׁשּנחל נמצא, יׂשראל. ארץ ּכל ׁשל מערבּה מצר ׁשהּוא .הּגדֹול, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ä)åéúàöBú eéäå íéøöî äìçð ïBîöòî ìeábä áñðå§¨©¯©§²¥«©§−©´§¨¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈
:äniä©¨«¨

i"yx£‰ni‰ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â∑והלאה מּׁשם הּמערב לצד מארי נגב ּגבּול עֹוד ׁשאין הּמערב, מצר .אל ¿»¿…»«»»ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(å)íëì äéäi-äæ ìeáâe ìBãbä íiä íëì äéäå íé ìeáâe§´½̈§¨¨¬¨¤²©¨¬©¨−§®¤¦«§¤¬¨¤−
:íé ìeáb§¬¨«

i"yx£ÌÈ Ïe·‚e∑?מהּו מערבי ‰ÏB„b.ּומצר Ìi‰ ÌÎÏ ‰È‰Â∑למצר.Ïe·‚e∑מן הם אף הּים, ׁשּבתֹו הּנּסין ¿»ֲִֵַַַָ¿»»»∆«»«»ְֵָ¿ְִִִֵֶַַַָ
"איזל"ש" ׁשּקֹורין אּיים והם .הּגבּול, ְְִִִֵֶַ

ÏÚג Ôˆ„ ‡¯a„nÓ ‡ÓB¯c Áe¯ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ«
‡ÓB¯c ÌeÁz ÔBÎÏ È‰ÈÂ ÌB„‡ ÈÓeÁz¿≈¡ƒ≈¿¿¿»

:‡Óec˜ ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ÈÙÈqÓƒ¿»≈«»¿ƒ¿»ƒ»

ÒÓÏ˜�‡ד ‡ÓB¯cÓ ‡ÓeÁz ÔBÎÏ ¯ÁÒÈÂ¿«¿«¿¿»ƒ¿»¿«¿»»
È‰B�˜tÓ ÔB‰ÈÂ ÔˆÏ ¯·ÚÈÂ ÌÈa¯˜Ú„¿«¿«ƒƒƒ«¿ƒƒ«¿»ƒ
¯c‡ ¯ˆÁÏ ˜BtÈÂ ‰‡Èb Ì˜¯Ï ‡ÓB¯cÓƒ¿»ƒ¿«≈»¿ƒ«¬««»

:ÔÓˆÚÏ ¯·ÚÈÂƒƒ«¿«¿…

„ÌÈ¯ˆÓה ‡ÏÁ�Ï ÔBÓˆÚÓ ‡ÓeÁz ¯ÁÒÈÂ¿«¿«¿»≈«¿¿«¬»¿ƒ¿»ƒ
:‡nÈÏ È‰B�˜tÓ ÔB‰ÈÂƒ«¿»ƒ¿«»

¯a‡ו ‡nÈ ÔBÎÏ È‰ÈÂ ‡·¯ÚÓ ÌeÁ˙e¿««¿»ƒ≈¿«»«»
:‡·¯ÚÓ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc dÓeÁ˙e¿≈≈¿≈¿¿««¿»
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(æ)íëì eàúz ìãbä íiä-ïî ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæå§¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬¨¤−
:øää øä¬Ÿ¨¨«

i"yx£ÔBÙˆ Ïe·‚∑צפֹון ‰‰¯.מצר ¯‰ ÌÎÏ e‡˙z Ï„b‰ Ìi‰ŒÔÓ∑וראׁשֹו מערבית צפֹונית ּבמקצֹוע ׁשהּוא ¿»ֶֶָƒ«»«»…¿»»∆…»»ְְְְֲִִִֶַַָֹ
הימּנּו וחּוצה הימּנּו לפנים הּים מרחב ויׁש הּים, לתֹו ונכנס לּצפֹון,∑e‡˙z.מׁשּפיע מּמערב לנטֹות לכם ּתׁשּפעּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ¿»ְְְֲִִֶַַַָָָ

ההר הר ּכמֹו∑e‡˙z.אל סּבה, יב)לׁשֹון ב הרצים",(ד"ה "אלּֿתא מ): ׁשּקֹורין(יחזקאל הּיציע, – הּׁשער" "ותאי : ֶָָֹ¿»ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּומׁשּפע מּסב ׁשהּוא ."אנפנדי"ץ", ְֶָָֻֻ

(ç)ìábä úàöBz eéäå úîç àáì eàúz øää øäî¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ£¨®§¨²«§¬Ÿ©§ª−
:äããö§¨«¨

i"yx£¯‰‰ ¯‰Ó∑אנטּוכיא זֹו חמת" ּב"לבא ותפּגעּו הּמזרח לצד הּצפֹון מצר אל ותלכּו ‰Ï·b.ּתסּבּו ˙‡ˆBz∑ ≈…»»ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ¿…«¿À
מתּפּׁשט מּׁשם אֹו ּכלל, להּלן עֹובר ואינֹו לגמרי ׁשם ּכלה הּמצר אֹו הּגבּול, ּתֹוצאֹות ׁשּנאמר מקֹום ּכל הּגבּול. ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָסֹופי
קראֹו הראׁשֹון הּמּדה רחב ּולענין הראׁשֹון. הרחב מן יֹותר ּבאלכסֹון להּלן להּמׁש לאחֹוריו ויֹוצא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּומרחיב

מּדה אֹותּה ּכלתה ׁשּׁשם רמב"ן."ּתֹוצאת", ְְִֶָָָָָֹ

(è)äéäi-äæ ïðéò øöç åéúàöBú eéäå äðøôæ ìábä àöéå§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬«§Ÿ−̈£©´¥®̈¤¦«§¤¬
:ïBôö ìeáb íëì̈¤−§¬¨«

i"yx£Ô�ÈÚ ¯ˆÁ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â∑ּומּׁשם צפֹוניתֿמזרחית. ּבמקצֹוע עינן חצר ונמצאת הּצפֹוני, הּמצר סֹוף היה הּוא ¿»¿…»¬«≈»ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
הּמזרחי מצר אל לכם .התאּויתם ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

(é):äîôL ïðéò øöçî äîã÷ ìeáâì íëì íúéeàúäå§¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨¥«£©¬¥−̈§¨«¨
i"yx£Ì˙Èe‡˙‰Â∑"ּתתאּו" ּכמֹו ּונטּיה, הסּבה הרבלה∑ÓÙL‰.לׁשֹון ּומּׁשם הּמזרחי .ּבּמצר ¿ƒ¿«ƒ∆ְְְְֲִֵָָָ¿»»ְְִִִִֵַַָָָָָ

(àé)ìábä ãøéå ïéòì íãwî äìáøä íôMî ìábä ãøéå§¨©̧©§ª¯¦§¨²¨«¦§¨−¦¤´¤¨¨®¦§¨©´©§ªÀ
:äîã÷ úøpk-íé óúk-ìò äçîe¨¨²©¤¬¤¨«¦¤−¤¥«§¨

i"yx£ÔÈÚÏ Ì„wÓ∑הֹול והּמצר מקֹום, היאׁשם ּומארץֿיׂשראל הּמצר, מן לפנים העין נמצא ÈÂ¯„.ּבמזרחֹו. ƒ∆∆»»ƒְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ¿»«
Ï·b‰∑והֹול יֹורד הּוא לדרֹום, מּצפֹון הֹול ׁשהּגבּול ˜„Ó‰.ּכל ˙¯pkŒÌÈ Û˙kŒÏÚ ‰ÁÓe∑ּכּנרת ים ׁשּיהא «¿Àְְְִֵֵֵֶַָָָ»»«∆∆»ƒ∆∆≈¿»ְִֵֶֶֶַ

ּבאלכסֹון לּדרֹום הּצפֹון מן ּובא מֹוׁש והּירּדן הּירּדן, אל יֹורד ּומּׁשם ּכּנרת, ים ּבמזרח והּגבּול ּבמערב, לּגבּול ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָּתֹו
עד ּכּנרת ים ּכנגד ארץֿיׂשראל ׁשל מזרחּה לצד ּומֹוׁש ּכּנרת, ים ּכנגד ּכנען ארץ לצד ּומתקרב מזרח לצד ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָנֹוטה
מזרחית, ּדרֹומית מקצֹוע מצר התחלת ׁשּמּמּנּו הּמלח, ים אל ּבתֹוצאֹותיו הּגבּול ּכלה ּומּׁשם הּמלח, ּבים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשּנֹופל

רּוחֹותיה לארּבע אֹותּה סֹובבת .הרי ְְֲֵֶֶֶַַָָ

(áé)úàæ çìnä íé åéúàöBú eéäå äðcøiä ìeábä ãøéå§¨©³©§Æ©©§¥½¨§¨¬«§Ÿ−̈¨´©¤®©ŸÁ
:áéáñ äéúìáâì õøàä íëì äéäz¦«§¤̧¨¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«

¯a‡ז ‡nÈ ÔÓ ‡�etˆ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿¿ƒ»ƒ«»«»
:‡¯eË ¯‰Ï ÔBÎÏ Ôe�eÎz¿«¿¿¿…»

ÔB‰ÈÂח ˙ÓÁ ÈËÓÏ Ôe�eÎz ‡¯eË ¯‰Ó≈…»¿«¿ƒ¿≈¬»ƒ
:„„ˆÏ ‡ÓeÁ˙„ È‰B�˜tÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

È‰B�˜tÓט ÔB‰ÈÂ ÔB¯ÙÊÏ ‡ÓeÁz ˜BtÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
:‡�etˆ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc Ô�ÈÚ ¯ˆÁÏ«¬«≈»≈¿≈¿¿ƒ»

Ô�ÈÚי ¯ˆÁÓ ‡Óec˜ ÌeÁ˙Ï ÔBÎÏ Ôe�eÎ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒ»≈¬«≈»
:ÌÙLÏƒ¿»

Á�„nÓיא ‰Ï·¯Ï ÌÙMÓ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿«
¯Ò�‚ ÌÈ ÛÈk ÏÚ ÈËÓÈÂ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ ÔÈÚÏ»»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈«≈«ƒ≈«

:‡Óecƒ̃»

È‰B�˜tÓיב ÔB‰ÈÂ ‡�c¯ÈÏ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»¿«¿¿»ƒ«¿»ƒ
‡Ú¯‡ ÔBÎÏ È‰˙ ‡c ‡ÁÏÓ„ ‡nÈÏ¿«»¿ƒ¿»»¿≈¿«¿»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡‰ÓeÁ˙Ïƒ¿»»¿¿
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ּתמעיטּו. המעט ּומאת ּתרּבּו הרב מאת ְְְִֵֵֵֵַַַַַָ(ח)

בתרא (בבא רּבֹותינּו ּדעת על זה ֵֶַַַַַּגם

יקחּו הרּבה ׁשּנחלּו האבֹות ּבּתי מאת ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָקכב.)

לג (לעיל למׁשּפחתיכם ׁשהזּכיר ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַֹהרּבה

ואף ּבּנחלה. היּו ׁשוים הּׁשבטים אבל ְְֲֲִִַַַַָָָָָנד),

ׁשאין כא) (פרק יהֹוׁשע ּבספר ׁשּתמצא ּפי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻעל

לׁשבטיהם, ׁשוה ללוּים נּתנּו אׁשר הערים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמסּפר

מּזֹו, זֹו חׁשּובֹות ׁשהיּו היה הערים ׁשּוּוי ְֲִִִִֵֶֶָָָָמּפני

נתנּו ׁשהרי ּתדע, הארץ. נתחּלקה ּבׁשּומא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּכי

ּומּמּטה י"ג ערים ּובנימן וׁשמעֹון ְְְִִִִִִֶַָָָמיהּודה

ואּלּו י"ג, מנּׁשה וחצי ונפּתלי אׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָיּׂששכר

מּמּטה ונתנּו ּבמנינם, הראׁשֹונים על ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֻמרּבים

ארּבע, ערים דן ּומּמּטה ארּבע ערים ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָאפרים

אפרים: ּכבני ּכפלים דן ּבני ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָוהיּו

irqnÎzehn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` iyiy meil inei xeriy

(âé)øLà õøàä úàæ øîàì ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©´¤½¤§¥¬¦§¨¥−¥®ŸŸ́¨À̈¤£¤̧
úòLúì úúì ýåýé äeö øLà ìøBâa dúà eìçðúz¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²§¦§©¬

:ähnä éöçå úBhnä©©−©«£¦¬©©¤«

(ãé)ähîe íúáà úéáì éðáeàøä éðá ähî eç÷ì ék¦´¨«§º©¥̧§¥³¨«¥¦Æ§¥´£Ÿ½̈©¥¬
eç÷ì äMðî ähî éöçå íúáà úéáì éãbä-éðá§¥«©¨¦−§¥´£Ÿ¨®©«£¦Æ©¥´§©¤½¨«§−

:íúìçðרמב"ן ©«£¨¨«

(åè)ïcøéì øáòî íúìçð eç÷ì ähnä éöçå úBhnä éðL§¥¬©©−©«£¦´©©¤®¨«§´©«£¨À̈¥¥²¤§©§¥¬
ô :äçøæî äîã÷ Bçøé§¥−¥¬§¨¦§¨«¨

i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜∑לפיכ "אחֹור", קרּויה ּומערבית "ּפנים" קרּויה מזרחית ׁשרּוח ּבּמזרח, ׁשהם העֹולם, ּפני אל ≈¿»ƒ¿»»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
לׂשמאל וצפֹון לימין .ּדרֹום ְְְִִָָָֹ

ß a`Îmgpn '` iyiy mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)õøàä-úà íëì eìçðé-øLà íéLðàä úBîL älà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤¨¨®¤
:ïeð-ïa òLBäéå ïäkä øæòìà¤§¨¨Æ©Ÿ¥½¦«ª−©¦«

i"yx£ÌÎÏ eÏÁ�ÈŒ¯L‡∑,ולגברים למׁשּפחֹות הּׁשבט נחלת ּומחּלק לׁשבטֹו, אּפֹוטרֹוּפֹוס ונׂשיא נׂשיא ּכל ּבׁשבילכם. ¬∆ƒ¿¬»∆ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
לכ "לכם"ּובֹורר לפרׁש יּתכן ולא ׁשלּוחים. עׂשאּום ּכאּלּו עׂשּוי יהיה עֹוׂשין ּׁשהם ּומה הגּון. חלק ואחד אחד ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ּבׁשבילכם לכם נֹוחלים ׁשהם מׁשמע – 'ינחלּו' לכם", "ינחילּו לכּתב לֹו היה ּכן ׁשאם ׁשּבּמקרא, "לכם" ּככל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹזה,
ּכמֹו יד)ּובמקֹומכם, לכם"(שמות יּלחם "ה' :. ְְְִִֵֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(297 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

הגּון חלק ואחד אחד לכל ּובֹורר ולגברים למׁשּפחֹות הּׁשבט נחלת ּומחּלק לׁשבטֹו, אּפֹוטרֹוּפֹוס ונׂשיא נׂשיא (לד,ּכל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּדהּנהיז) לֹומר, ויׁש לׁשבטים? הארץ את ׁשחּלקּו ולא למׁשּפחֹות, הּׁשבט נחלת את חּלקּו ׁשהּנׂשיאים לרש"י לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹיׁש

מּצד א. לׁשנים. נחלק הּנׂשיא ׁשל היאיׂשראלּתפקידֹו זה ּתפקיד מּצד ודאגתֹו צרכיהם, ּכל לסּפּוק יׂשראל ׁשל ׁשלּוחם הּוא – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

לצרכי מּצדהּכלל,ּבעּקר ב. הּכלל. לצרכי ׁשּדֹואג מנהיג ממּנה אנׁשים ׁשל קּבּוץ ׁשּכל העֹולם, מּנההקב"הּוכדרְך הקב"ה – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

c‡יג ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈¿≈»»
ÈÈ „Èwt Èc ‡·„Úa d˙È Ôe�ÒÁ˙˙ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¿»«¿«¿»ƒ«ƒ¿»
:‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔÈË·L ˙ÚL˙Ï ÔzÓÏ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»

È·Ï˙יד Ô·e‡¯ È�·„ ‡Ë·L eÏÈa˜ È¯‡¬≈«ƒƒ¿»ƒ¿≈¿≈¿≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï „‚ È�·„ ‡Ë·LÂ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈¬»«¿
:ÔB‰z�ÒÁ‡ eÏÈa˜ ‰M�Ó„ ‡Ë·L ˙ebÏÙe«¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«¬«¿¿

˜eÏÈaטו ‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔÈË·L ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«ƒ
‡Óec˜ BÁ¯È„ ‡�c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ ÔB‰z�ÒÁ‡«¬«¿¿≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈ƒ»

:‡Á�ÈcÓ«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:טז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙יז ÔBÎÏ Ôe�ÒÁÈ Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ«¿¿¿»
:Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ ‡Ú¯‡«¿»∆¿»»«¬»ƒÀ««
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ׁשּבארץ ּפי על ואף הערים. ׁשלׁש את ְְְִִֵֶֶֶֶַַָ(יד)

אּלא אינם וכאן הּמּטֹות ּתׁשעת ְְְִֵֶַַַַַָָָּכנען

ׁשּלהם, מקלט ערי מנין הׁשוה וחצי, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשנים

ו (הושע ּדכתיב רֹוצחים, נפיׁשי ּבגלעד ְְְְְִִִִִִֵָּכי

לׁשֹון מּדם, עקּבה און ּפעלי קרית ּגלעד ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹֻח)

ט:): (מכות ז"ל רּבֹותינּו מּדברי ְִִִֵֵַַרׁש"י

Û‡Âהיּו ּבׁשֹוגגין, אּלא הּמקלט ׁשאין ּפי על ¿«ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

עצמן ּומראין ּבמרמה דמים ְְְְְִִִֵַַָָָׁשֹופכי

מקלט ערי להם להרּבֹות והצר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֻּכׁשֹוגגין,

ּכן ואם הּמזיד. מי נֹודע ׁשּלא ּכּלן את ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֻלקלט

העתיד, ׁשם על זה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ִִֵֶֶַַָָָָצּוה

טז), לא (דברים וזנה הּזה העם וקם ּדר ְְֶֶֶַַָָָָָעל

מגּדלת ּגלעד ארץ אויר ׁשהיה ׁשּיאמרּו ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹאֹו

לגֹוי: היתה מאז ְְְִֵָָָרֹוצחים

È�‡Âמכות) ז"ל רּבֹותינּו ּדעת על ּכי ּתמּה, «¬ƒִֵֵַַַַַָ

ו) פסוק (לעיל ׁשאמר הּכתּוב Ì‰ÈÏÚÂי.) ֶַַָָ«¬≈∆

,¯ÈÚ ÌÈzLe ÌÈÚa¯‡ e�zzצּוה למקלט ּכּלם ƒ¿«¿»ƒ¿«ƒƒְְִִָָָֻ

ערים ל"ו ּכנען ּבארץ מהם היּו והּנה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבהם,

רּבֹותינּו לדעת קֹולטֹות וכּלן ו' הּירּדן ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָֻּובעבר

יׂשראל ארץ לכל הּמקלטים היּו והּנה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָז"ל.

יּגיעּו מקלט ערי ארּבע ּכי והׁשויה, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּביׁשר

ּכנען ּבארץ מנׁשה ׁשבט חׁשב ּגם ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָלׁשבט,

הּמּועדה ּבערי ואּולי היה. ׁשם ׁשרּבֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻמּפני

ׁשּיבּדיל מׁשה, לכבֹוד הּירּדן ּבעבר ה' ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָרּבה

היּו: ּובמנין ּבמּדה ּבכללן אבל חצין, ְְְְְֲִִִֶָָָָָָָהּוא

ÏÚÂעבר ארץ ּכי ּבעיני, נראה הּפׁשט ּדר ¿«ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

ׁשני הם ּכי מאד, גדֹולה היתה ְְְְְִֵֵֵַַָָָֹהּירּדן

מפליגים ׁשהּמקראֹות ּגדֹולים האמֹורי ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָמלכי

נזהרּו) (ס"א: טהרּו ּומֹואב עּמֹון ּכי ואף ְְֲֲִִֶַַָָָּבהם,

לכל עירֹות מלכי ּכנען ארץ ּומלכי ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהם,

רֹואה אּתה ּכאׁשר ,מל לֹו יקראּו עיר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָמֹוׁשל

(יהושע אחד חברֹון מל אחד ירּוׁשלים ְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָמל

הזּכירּו וכן יֹום, חצי מהל ּוביניהם י) ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַיב

לעי אל ּבית ּבין ב) לב (שמו"ר ֲִֵֵֵַָָחכמים

:מל ולזֹו מל ׁשּלזֹו מילין ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָארּבעת

ÔÎzÈÂאדֹון ׁשּכל ההם ּבּדֹורֹות הּמנהג היה ׁשּכן ¿ƒ»≈ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

ארץ לכבֹוד היה אֹו ,מל יּקרא ְִִִֵֶֶֶֶָָָעיר

לא מקֹום מּכל ז"ל. רּבֹותינּו ּכמדרׁש ְְְִִִֵֵַַָָָֹיׂשראל

ּכתּוב וכן ועיר, עיר מלכי רק ארצֹות מלכי ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָהיּו

ידיהם ּבהנֹות מלכים ׁשבעים ז) א ְְְְִִִֵֶָֹ(שופטים

ׁשלחני. ּתחת מלּקטים היּו מקּצצים ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻֻורגליהם

ראּויה מאד, ּגדֹולה הּירּדן עבר היתה ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹוהּנה

הּירּדן מן יׂשראל ארץ ּככל מקלט ערי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלׁשלׁש

קֹולטֹות, לבּדן ערים הּׁשׁש אּלה והיּו ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָוהלאה,

למקלט: לא הלוּים למגרׁשי ּוׁשּתים ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹוהארּבעים
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(âé)øLà õøàä úàæ øîàì ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©´¤½¤§¥¬¦§¨¥−¥®ŸŸ́¨À̈¤£¤̧
úòLúì úúì ýåýé äeö øLà ìøBâa dúà eìçðúz¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²§¦§©¬

:ähnä éöçå úBhnä©©−©«£¦¬©©¤«

(ãé)ähîe íúáà úéáì éðáeàøä éðá ähî eç÷ì ék¦´¨«§º©¥̧§¥³¨«¥¦Æ§¥´£Ÿ½̈©¥¬
eç÷ì äMðî ähî éöçå íúáà úéáì éãbä-éðá§¥«©¨¦−§¥´£Ÿ¨®©«£¦Æ©¥´§©¤½¨«§−

:íúìçðרמב"ן ©«£¨¨«

(åè)ïcøéì øáòî íúìçð eç÷ì ähnä éöçå úBhnä éðL§¥¬©©−©«£¦´©©¤®¨«§´©«£¨À̈¥¥²¤§©§¥¬
ô :äçøæî äîã÷ Bçøé§¥−¥¬§¨¦§¨«¨

i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜∑לפיכ "אחֹור", קרּויה ּומערבית "ּפנים" קרּויה מזרחית ׁשרּוח ּבּמזרח, ׁשהם העֹולם, ּפני אל ≈¿»ƒ¿»»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
לׂשמאל וצפֹון לימין .ּדרֹום ְְְִִָָָֹ

ß a`Îmgpn '` iyiy mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)õøàä-úà íëì eìçðé-øLà íéLðàä úBîL älà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤¨¨®¤
:ïeð-ïa òLBäéå ïäkä øæòìà¤§¨¨Æ©Ÿ¥½¦«ª−©¦«

i"yx£ÌÎÏ eÏÁ�ÈŒ¯L‡∑,ולגברים למׁשּפחֹות הּׁשבט נחלת ּומחּלק לׁשבטֹו, אּפֹוטרֹוּפֹוס ונׂשיא נׂשיא ּכל ּבׁשבילכם. ¬∆ƒ¿¬»∆ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
לכ "לכם"ּובֹורר לפרׁש יּתכן ולא ׁשלּוחים. עׂשאּום ּכאּלּו עׂשּוי יהיה עֹוׂשין ּׁשהם ּומה הגּון. חלק ואחד אחד ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ּבׁשבילכם לכם נֹוחלים ׁשהם מׁשמע – 'ינחלּו' לכם", "ינחילּו לכּתב לֹו היה ּכן ׁשאם ׁשּבּמקרא, "לכם" ּככל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹזה,
ּכמֹו יד)ּובמקֹומכם, לכם"(שמות יּלחם "ה' :. ְְְִִֵֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(297 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

הגּון חלק ואחד אחד לכל ּובֹורר ולגברים למׁשּפחֹות הּׁשבט נחלת ּומחּלק לׁשבטֹו, אּפֹוטרֹוּפֹוס ונׂשיא נׂשיא (לד,ּכל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּדהּנהיז) לֹומר, ויׁש לׁשבטים? הארץ את ׁשחּלקּו ולא למׁשּפחֹות, הּׁשבט נחלת את חּלקּו ׁשהּנׂשיאים לרש"י לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹיׁש

מּצד א. לׁשנים. נחלק הּנׂשיא ׁשל היאיׂשראלּתפקידֹו זה ּתפקיד מּצד ודאגתֹו צרכיהם, ּכל לסּפּוק יׂשראל ׁשל ׁשלּוחם הּוא – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

לצרכי מּצדהּכלל,ּבעּקר ב. הּכלל. לצרכי ׁשּדֹואג מנהיג ממּנה אנׁשים ׁשל קּבּוץ ׁשּכל העֹולם, מּנההקב"הּוכדרְך הקב"ה – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

c‡יג ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈¿≈»»
ÈÈ „Èwt Èc ‡·„Úa d˙È Ôe�ÒÁ˙˙ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¿»«¿«¿»ƒ«ƒ¿»
:‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔÈË·L ˙ÚL˙Ï ÔzÓÏ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»

È·Ï˙יד Ô·e‡¯ È�·„ ‡Ë·L eÏÈa˜ È¯‡¬≈«ƒƒ¿»ƒ¿≈¿≈¿≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï „‚ È�·„ ‡Ë·LÂ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈¬»«¿
:ÔB‰z�ÒÁ‡ eÏÈa˜ ‰M�Ó„ ‡Ë·L ˙ebÏÙe«¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«¬«¿¿

˜eÏÈaטו ‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔÈË·L ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«ƒ
‡Óec˜ BÁ¯È„ ‡�c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ ÔB‰z�ÒÁ‡«¬«¿¿≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈ƒ»

:‡Á�ÈcÓ«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:טז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙יז ÔBÎÏ Ôe�ÒÁÈ Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ«¿¿¿»
:Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ ‡Ú¯‡«¿»∆¿»»«¬»ƒÀ««

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּבארץ ּפי על ואף הערים. ׁשלׁש את ְְְִִֵֶֶֶֶַַָ(יד)

אּלא אינם וכאן הּמּטֹות ּתׁשעת ְְְִֵֶַַַַַָָָּכנען

ׁשּלהם, מקלט ערי מנין הׁשוה וחצי, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשנים

ו (הושע ּדכתיב רֹוצחים, נפיׁשי ּבגלעד ְְְְְִִִִִִֵָּכי

לׁשֹון מּדם, עקּבה און ּפעלי קרית ּגלעד ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹֻח)

ט:): (מכות ז"ל רּבֹותינּו מּדברי ְִִִֵֵַַרׁש"י

Û‡Âהיּו ּבׁשֹוגגין, אּלא הּמקלט ׁשאין ּפי על ¿«ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

עצמן ּומראין ּבמרמה דמים ְְְְְִִִֵַַָָָׁשֹופכי

מקלט ערי להם להרּבֹות והצר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֻּכׁשֹוגגין,

ּכן ואם הּמזיד. מי נֹודע ׁשּלא ּכּלן את ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֻלקלט

העתיד, ׁשם על זה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ִִֵֶֶַַָָָָצּוה

טז), לא (דברים וזנה הּזה העם וקם ּדר ְְֶֶֶַַָָָָָעל

מגּדלת ּגלעד ארץ אויר ׁשהיה ׁשּיאמרּו ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹאֹו

לגֹוי: היתה מאז ְְְִֵָָָרֹוצחים

È�‡Âמכות) ז"ל רּבֹותינּו ּדעת על ּכי ּתמּה, «¬ƒִֵֵַַַַַָ

ו) פסוק (לעיל ׁשאמר הּכתּוב Ì‰ÈÏÚÂי.) ֶַַָָ«¬≈∆

,¯ÈÚ ÌÈzLe ÌÈÚa¯‡ e�zzצּוה למקלט ּכּלם ƒ¿«¿»ƒ¿«ƒƒְְִִָָָֻ

ערים ל"ו ּכנען ּבארץ מהם היּו והּנה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבהם,

רּבֹותינּו לדעת קֹולטֹות וכּלן ו' הּירּדן ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָֻּובעבר

יׂשראל ארץ לכל הּמקלטים היּו והּנה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָז"ל.

יּגיעּו מקלט ערי ארּבע ּכי והׁשויה, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּביׁשר

ּכנען ּבארץ מנׁשה ׁשבט חׁשב ּגם ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָלׁשבט,

הּמּועדה ּבערי ואּולי היה. ׁשם ׁשרּבֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻמּפני

ׁשּיבּדיל מׁשה, לכבֹוד הּירּדן ּבעבר ה' ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָרּבה

היּו: ּובמנין ּבמּדה ּבכללן אבל חצין, ְְְְְֲִִִֶָָָָָָָהּוא

ÏÚÂעבר ארץ ּכי ּבעיני, נראה הּפׁשט ּדר ¿«ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

ׁשני הם ּכי מאד, גדֹולה היתה ְְְְְִֵֵֵַַָָָֹהּירּדן

מפליגים ׁשהּמקראֹות ּגדֹולים האמֹורי ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָמלכי

נזהרּו) (ס"א: טהרּו ּומֹואב עּמֹון ּכי ואף ְְֲֲִִֶַַָָָּבהם,

לכל עירֹות מלכי ּכנען ארץ ּומלכי ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהם,

רֹואה אּתה ּכאׁשר ,מל לֹו יקראּו עיר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָמֹוׁשל

(יהושע אחד חברֹון מל אחד ירּוׁשלים ְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָמל

הזּכירּו וכן יֹום, חצי מהל ּוביניהם י) ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַיב

לעי אל ּבית ּבין ב) לב (שמו"ר ֲִֵֵֵַָָחכמים

:מל ולזֹו מל ׁשּלזֹו מילין ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָארּבעת

ÔÎzÈÂאדֹון ׁשּכל ההם ּבּדֹורֹות הּמנהג היה ׁשּכן ¿ƒ»≈ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

ארץ לכבֹוד היה אֹו ,מל יּקרא ְִִִֵֶֶֶֶָָָעיר

לא מקֹום מּכל ז"ל. רּבֹותינּו ּכמדרׁש ְְְִִִֵֵַַָָָֹיׂשראל

ּכתּוב וכן ועיר, עיר מלכי רק ארצֹות מלכי ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָהיּו

ידיהם ּבהנֹות מלכים ׁשבעים ז) א ְְְְִִִֵֶָֹ(שופטים

ׁשלחני. ּתחת מלּקטים היּו מקּצצים ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻֻורגליהם

ראּויה מאד, ּגדֹולה הּירּדן עבר היתה ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹוהּנה

הּירּדן מן יׂשראל ארץ ּככל מקלט ערי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלׁשלׁש

קֹולטֹות, לבּדן ערים הּׁשׁש אּלה והיּו ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָוהלאה,

למקלט: לא הלוּים למגרׁשי ּוׁשּתים ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹוהארּבעים
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מׁשה)אֹותֹו ידי צרכי(על את ּגם ּכֹוללת ּפעּלתֹו זה מּנּוי ּומּצד ׁשבטֹו, נׂשיא ּכיחיד.הּפרטלהיֹות אחד ּכל ׁשל נׂשיאֹו הּוא ׁשהרי , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

מּנּו ׁשּקּבלּו ויהֹוׁשע, אלעזר נזּכרּו ּבּפסּוק מיחדוהּנה, ּבמּנּוי מדּבר ּכְך: הּנׂשיאים לגּבי ׁשאף רש"י למד ּומּזה ה', מאת מיחד י ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻֻ

לצרכיו ּדֹואג והּוא לׁשבטֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס הּוא נׂשיא ׁשּכל רש"י מפרׁש לכן הּׁשבט. עניני ּכל על ּו'בעלים' ממּנים להיֹות ה' ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻמאת

ּכפרט. יחיד ּכל ְִִֶָָָׁשל

(çé)-úà ìçðì eç÷z ähnî ãçà àéNð ãçà àéNðå§¨¦¬¤¨²¨¦¬¤−̈¦©¤®¦§−¦§¬Ÿ¤
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ ÏÁ�Ï∑ּבמקֹומכם אֹותּה וחֹולק נֹוחל .ׁשּיהא ƒ¿…∆»»∆ְְְְִֵֵֵֶֶָ

(èé):äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì íéLðàä úBîL älàå§¥−¤§´¨«£¨¦®§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«

(ë):ãeäénò-ïa ìàeîL ïBòîL éða ähîìe§©¥¸§¥´¦§½§¥−¤©¦«

(àë):ïBìñk-ïa ããéìà ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤¦§«

(áë):éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähîìe§©¥¬§¥¨−¨¦®ª¦−¤¨§¦«

(âë):ãôà-ïa ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé éðáì¦§¥´¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−¤¥«Ÿ

(ãë):ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNð íéøôà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®§¥−¤¦§¨«

(äë)ðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá ähîìe:C §©¥¬§¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«

(åë):ïfò-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«

(æë):éîìL-ïa ãeäéçà àéNð øLà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−¤§Ÿ¦«

(çë):ãeäénò-ïa ìàäãt àéNð éìzôð-éðá ähîìe§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®§©§¥−¤©¦«

èë)(õøàa ìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà älà¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−§¤¬¤
ô :ïòðk§¨«©

i"yx£Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ÏÁ�Ï∑למחלקֹותיה להם אֹותּה ינחילּו רמב"ן.ׁשהם ¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

äì(à)ïcøé-ìò áàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬
:øîàì Bçøé§¥−¥«Ÿ

Ôe·qzיח ‡Ë·MÓ „Á ‡a¯ „Á ‡a¯Â¿«»««»«ƒƒ¿»ƒ¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡�ÒÁ‡Ï¿«¬»»»«¿»

„e‰È„‰יט ‡Ë·LÏ ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«À¿«»¿ƒ¿»ƒ»
:‰pÙÈ ¯a ·Ïk»≈«¿À∆

a¯כ Ï‡eÓL ÔBÚÓL È�·c ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿≈«
:„e‰ÈÓÚ«ƒ

ÔBÏÒk:כא ¯a „„ÈÏ‡ ÔÓÈ�·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¡ƒ»«ƒ¿

ÈÏ‚È:כב ¯a Èwa ‡a¯ Ô„ È�·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»«»Àƒ«»¿ƒ

¯a‡כג ‰M�Ó È�·„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ È�·Ïƒ¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆«»
:„Ù‡ ¯a Ï‡ÈpÁ«ƒ≈«≈…

a¯כד Ï‡eÓ˜ ‡a¯ ÌÈ¯Ù‡ È�·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿«ƒ«»¿≈«
:ÔËÙLƒ¿»

a¯כה ÔÙˆÈÏ‡ ‡a¯ ÔÏe·Ê È�·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À«»¡ƒ»»«
:C�¯t«¿»

a¯כו Ï‡ÈËÏt ‡a¯ ¯Î˘OÈ È�·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»«»«¿ƒ≈«
:ÔfÚ«»

a¯כז „e‰ÈÁ‡ ‡a¯ ¯L‡ È�·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«»¬ƒ«
:ÈÓÏL¿…ƒ

a¯כח Ï‡‰„t ‡a¯ ÈÏzÙ� È�·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ«»¿«¿≈«
:„e‰ÈnÚ«ƒ

Ï‡¯NÈכט È�a ˙È ‡�ÒÁ‡Ï ÈÈ „Èwt Èc ÔÈl‡ƒ≈ƒ«ƒ¿»¿«¬»»»¿≈ƒ¿»≈
:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

ÏÚא ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈¿«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡�c¯È«¿¿»ƒ≈¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

סנהדרין ׁשּתהא לּמד מֹוׁשבתיכם. ּבכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַֹֹ(כט)

ׁשּנֹוהגת זמן ּכל לארץ ּבחּוצה ְְֶֶֶֶֶֶַָָָָנֹוהגת

ׁשּלאחר הּדבר וכן רׁש"י. לׁשֹון יׂשראל, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבארץ

ולא יׂשראל ּבארץ לא נֹוהגת אינּה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻהחרּבן

ּבפרק רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו לארץ, ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָּבחּוצה

ּובאת נב:), (סנהדרין ּדין ּבית מיתֹות ְִִֵַַָָארּבע

יהיה אׁשר הּׁשֹופט ואל הלוּים הּכהנים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַֹאל

ּכהן ׁשּיׁש ּבּזמן ט), יז (דברים ההם ְִִֵֵֵֶַַָָֹּבּימים

וׁשנּו מׁשּפט. אין ּכהן ׁשאין ּבּזמן מׁשּפט ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹיׁש

הּבית, ּבפני אּלא ממיתין ׁשאין מּנין ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבמכילּתא,

כא (שמות למּות ּתּקחּנּו מזּבחי מעם ְְֱִִִִֵֶֶֶַָָׁשּנאמר

לאו ואם ממית אּתה מזּבח ל יׁש אם ְְְִִִִֵֵֵַַַָיד),

ממית: אּתה ִֵֵַָאין

Ï·‡הּבית ּבּזמן ׁשּתלּויה ּבמצוה מצאתי לא ¬»ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹ

ּבכל "לדֹורֹותיכם ּבּה ְְֵֶֶַָֹֹׁשּיאמר

הּגלּות זמן על אפּלּו יֹורה זה ּכי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָמֹוׁשבֹותיכם",

חג ּבׁשביתת ׁשּנאמר ּכמֹו לארץ, ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָּבחּוצה

(שם החדׁש ּובאּסּור כא) כג (ויקרא ְִֶַָָָהּׁשבּועֹות

ּבּזמן לארץ ּבחּוצה ּבהם לחּיב יד), ְְְֵֶֶַַַָָָָפסוק

חדׁשה, ּובּמנחה ּבעמר אֹותֹו נתלה ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּזה,

אֹותֹו נתלה ׁשּלא יז), ג (שם ּבחלב ְְְִֵֵֶֶֶֹוכן

ְַָָּבּקרּבנֹות:

ÈÏe‡Â"מׁשּפט לחּקת לכם "אּלה ּדֹורׁשים הם ¿«ְְְִִֵֵֶֶַָָֻ

ּתמיד ּבּפרׁשה הּנזּכרים הּסנהדרין ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָעל

וׁשפטּו יב), (פסוק לּמׁשּפט העדה לפני ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּנאמר

לדֹורֹות לנּו ׁשּתהיה ויאמר כד), (פסוק ְְְִֵֶֶַָָָֹהעדה

ּדיני לדּון חרּבן, לאחר אפּלּו ׁשֹופטת ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻעדה

וׁשל ׁשּבממֹון ּדבר וכל וחבלֹות ּוגזלֹות ְְְְְֲֵֶֶַָָָָָָקנסֹות

ארּבעים: ְְִַַָמלקֹות

irqnÎzehn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a ycew zayl inei xeriy

(á)íéøò íúfçà úìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé éða-úà åö©»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈¨¦´
ì:íiåìì eðzz íäéúáéáñ íéøòì Løâîe úáL ¨¨®¤¦§À̈¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−©«§¦¦«

i"yx£L¯‚Óe∑ּכרם לנטע ולא ּבית ׁשם לבנֹות רּׁשאין ואין לעיר, לנֹוי להיֹות סביב לעיר חּוץ חלק מקֹום רוח ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
זריעה לזרע .ולא ְְְִִַָֹֹ

(â)ì íäì íéøòä eéäåízîäáì eéäé íäéLøâîe úáL §¨¯¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³¦§¤§¨Æ
:íúiç ìëìe íLëøìå§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«

i"yx£Ì˙iÁ ÏÎÏe∑צרכיהם .לכל ¿…«»»ְְֵֶָָ

(ã)äöeçå øéòä øéwî íiåìì eðzz øLà íéøòä éLøâîe¦§§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ¨½¨
:áéáñ änà óìà¤¬¤©¨−¨¦«

i"yx£·È·Ò ‰n‡ ÛÏ‡∑(כא סביב,ואחר(עירובין להם נֹותן הּוא אלּפים ּכיצד? הא ּבאּמה". "אלּפים אֹומר: הּוא יו ∆∆«»»ƒְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
ּוכרמים לׂשדֹות והחיצֹונים למגרׁש הּפנימּיים אלף .ּומהם ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

(ä)änàa íétìà äîã÷-úàt-úà øéòì õeçî íúcîe©Ÿ¤º¦´¨¦À¤§©¥´§¨©§©¶¦¨«©ÂÁ̈
íé-úàt-úàå änàa íétìà áâð-úàt-úàå|íétìà §¤§©¤Á¤Á©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´©§©´¦

äæ Cåza øéòäå änàa íétìà ïBôö úàt úàå änàä«©À̈§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´©¨®¤¤µ
:íéøòä éLøâî íäì äéäé¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«

(å)èì÷nä éøò-LL úà íiåìì eðzz øLà íéøòä úàå§¥´¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´©¦§½̈
íéòaøà eðzz íäéìòå çöøä änL ñðì eðzz øLà£¤´¦§½¨ª¬¨−¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´¦§½©§¨¦¬

:øéò íézLe§©−¦¦«

(æ)øéò äðîLe íéòaøà íiåìì eðzz øLà íéøòä-ìk̈¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½©§¨¦¬§Ÿ¤−¦®
:ïäéLøâî-úàå ïäúà¤§¤−§¤¦§§¥¤«

(ç)áøä úàî ìàøNé-éða úfçàî eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´§¥«¦§¨¥½¥¥³¨©Æ
eìçðé øLà Búìçð éôk Léà eèéòîz èòîä úàîe eaøz©§½¥¥¬©§©−©§¦®¦À§¦³©«£¨Æ£¤´¦§½̈

ô :íiåìì åéøòî ïzé¦¥¬¥«¨−̈©«§¦¦«

ß a`Îmgpn 'a ycew zay ß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)íéøáò ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬
:ïòðk äöøà ïcøiä-úà¤©©§¥−©¬§¨§¨«©

(àé)ñðå íëì äðééäz èì÷î éøò íéøò íëì íúéø÷äå§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½¨¥¬¦§−̈¦«§¤´¨¨¤®§¨¬
:äââLa Lôð-äkî çöø änĻ̈¨ÆŸ¥½©©¥¤−¤¦§¨¨«

i"yx£Ì˙È¯˜‰Â∑אֹומר הּוא וכן הזמנה; לׁשֹון אּלא "הקריה" כז)אין לפני"(בראשית אלהי ה' הקרה "ּכי :. ¿ƒ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

È‡ÂÏÏב Ôe�zÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»≈
ÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔÈÂ¯˜ ÔB‰˙„eÁ‡ ˙�ÒÁ‡Ó≈«¬»«««¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆«

:È‡ÂÏÏ Ôe�zz ÔB‰È�¯ÁÒ ‡iÂ¯˜Ï¿ƒ¿«»«¬»≈ƒ¿¿≈»≈

ÔB‰Èג ÔB‰ÈÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔB‰Ï ‡iÂ¯˜ ÔB‰ÈÂƒƒ¿«»¿¿ƒ»¿«¿≈¿
:ÔB‰˙ÂÈÁ ÏÎÏe ÔB‰È�È�˜Ïe ÔB‰¯ÈÚ·Ïƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¿»«¿«¿

˜¯z‡ד Ï˙kÓ È‡ÂÏÏ Ôe�z˙ Èc ‡iÂ¯˜ ÈÁÂ¯e¿»≈ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈ƒ…««¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔÈn‡ ÛÏ‡ ‡¯·Ïe¿»»¬««ƒ¿¿

˜Óec‡ה Áe¯ ˙È ‡z¯˜Ï ‡¯aÓ ÔeÁLÓ˙Â¿ƒ¿¿ƒ»»¿«¿»»«ƒ»
ÔÈ¯z ‡ÓB¯c Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ«ƒ¿»«¿»¿≈
ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡·¯ÚÓ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«ƒ¿»«««¿»¿≈«¿ƒ
ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡�etˆ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡«ƒ¿»«ƒ»¿≈«¿ƒ«ƒ
:‡iÂ¯˜ ÈÁÂ¯ ÔB‰Ï È‰È ÔÈc ‡ÚÈˆÓ· ‡z¯˜Â¿«¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈¿¿»≈ƒ¿«»

˜¯ÈÂו ˙ÈL ˙È È‡ÂÏÏ Ôe�z˙ Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈»ƒƒ¿≈
‡ÏBË˜ Ônz ˜¯ÚÓÏ Ôe�z˙ Èc ‡˙e·ÊL≈»»ƒƒ¿¿≈¬««»»»
:ÔÈÂ¯˜ ÔÈz¯˙Â ÔÈÚa¯‡ Ôe�zz ÔB‰ÈÏÚÂ«¬≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ

È�Ó˙Âז ÔÈÚa¯‡ È‡ÂÏÏ Ôe�z˙ Èc ‡iÂ¯˜ Ïk»ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈«¿¿ƒ¿«¿≈
:Ô‰ÈÁÂ¯ ˙ÈÂ Ô‰˙È ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ»¿∆¿»¿»≈∆

ÔÓח Ï‡¯NÈ È�a ˙„eÁ‡Ó Ôe�z˙ Èc ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿≈¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ
ÌeÙk ¯·b Ôe¯ÈÚÊz È¯ÈÚÊ ÔÓe ÔebÒz È‡ÈbÒ«ƒ≈«¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ¿«¿
:È‡ÂÏÏ È‰BÂ¯wÓ ÔzÈ Ôe�ÒÁÈ Èc dz�ÒÁ‡«¬«¿≈ƒ«¿¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿≈»≈

ÓÈÓÏ¯:ט ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Ôezי È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«
:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï ‡�c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«

ÔÈÂ‰Èיא ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜ ÔÈÂ¯˜ ÔBÎÏ Ôe�nÊ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈»»∆∆¿«
‡LÙ� ÏBË˜Èc ‡ÏBË˜ Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈÂ ÔBÎÏ¿¿≈¬¿«»»»¿ƒ¿«¿»

:eÏLa¿»



עה irqnÎzehn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a ycew zayl inei xeriy

(á)íéøò íúfçà úìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé éða-úà åö©»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈¨¦´
ì:íiåìì eðzz íäéúáéáñ íéøòì Løâîe úáL ¨¨®¤¦§À̈¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−©«§¦¦«

i"yx£L¯‚Óe∑ּכרם לנטע ולא ּבית ׁשם לבנֹות רּׁשאין ואין לעיר, לנֹוי להיֹות סביב לעיר חּוץ חלק מקֹום רוח ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
זריעה לזרע .ולא ְְְִִַָֹֹ

(â)ì íäì íéøòä eéäåízîäáì eéäé íäéLøâîe úáL §¨¯¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³¦§¤§¨Æ
:íúiç ìëìe íLëøìå§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«

i"yx£Ì˙iÁ ÏÎÏe∑צרכיהם .לכל ¿…«»»ְְֵֶָָ

(ã)äöeçå øéòä øéwî íiåìì eðzz øLà íéøòä éLøâîe¦§§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ¨½¨
:áéáñ änà óìà¤¬¤©¨−¨¦«

i"yx£·È·Ò ‰n‡ ÛÏ‡∑(כא סביב,ואחר(עירובין להם נֹותן הּוא אלּפים ּכיצד? הא ּבאּמה". "אלּפים אֹומר: הּוא יו ∆∆«»»ƒְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
ּוכרמים לׂשדֹות והחיצֹונים למגרׁש הּפנימּיים אלף .ּומהם ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

(ä)änàa íétìà äîã÷-úàt-úà øéòì õeçî íúcîe©Ÿ¤º¦´¨¦À¤§©¥´§¨©§©¶¦¨«©ÂÁ̈
íé-úàt-úàå änàa íétìà áâð-úàt-úàå|íétìà §¤§©¤Á¤Á©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´©§©´¦

äæ Cåza øéòäå änàa íétìà ïBôö úàt úàå änàä«©À̈§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´©¨®¤¤µ
:íéøòä éLøâî íäì äéäé¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«

(å)èì÷nä éøò-LL úà íiåìì eðzz øLà íéøòä úàå§¥´¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´©¦§½̈
íéòaøà eðzz íäéìòå çöøä änL ñðì eðzz øLà£¤´¦§½¨ª¬¨−¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´¦§½©§¨¦¬

:øéò íézLe§©−¦¦«

(æ)øéò äðîLe íéòaøà íiåìì eðzz øLà íéøòä-ìk̈¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½©§¨¦¬§Ÿ¤−¦®
:ïäéLøâî-úàå ïäúà¤§¤−§¤¦§§¥¤«

(ç)áøä úàî ìàøNé-éða úfçàî eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´§¥«¦§¨¥½¥¥³¨©Æ
eìçðé øLà Búìçð éôk Léà eèéòîz èòîä úàîe eaøz©§½¥¥¬©§©−©§¦®¦À§¦³©«£¨Æ£¤´¦§½̈

ô :íiåìì åéøòî ïzé¦¥¬¥«¨−̈©«§¦¦«

ß a`Îmgpn 'a ycew zay ß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)íéøáò ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬
:ïòðk äöøà ïcøiä-úà¤©©§¥−©¬§¨§¨«©

(àé)ñðå íëì äðééäz èì÷î éøò íéøò íëì íúéø÷äå§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½¨¥¬¦§−̈¦«§¤´¨¨¤®§¨¬
:äââLa Lôð-äkî çöø änĻ̈¨ÆŸ¥½©©¥¤−¤¦§¨¨«

i"yx£Ì˙È¯˜‰Â∑אֹומר הּוא וכן הזמנה; לׁשֹון אּלא "הקריה" כז)אין לפני"(בראשית אלהי ה' הקרה "ּכי :. ¿ƒ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

È‡ÂÏÏב Ôe�zÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»≈
ÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔÈÂ¯˜ ÔB‰˙„eÁ‡ ˙�ÒÁ‡Ó≈«¬»«««¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆«

:È‡ÂÏÏ Ôe�zz ÔB‰È�¯ÁÒ ‡iÂ¯˜Ï¿ƒ¿«»«¬»≈ƒ¿¿≈»≈

ÔB‰Èג ÔB‰ÈÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔB‰Ï ‡iÂ¯˜ ÔB‰ÈÂƒƒ¿«»¿¿ƒ»¿«¿≈¿
:ÔB‰˙ÂÈÁ ÏÎÏe ÔB‰È�È�˜Ïe ÔB‰¯ÈÚ·Ïƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¿»«¿«¿

˜¯z‡ד Ï˙kÓ È‡ÂÏÏ Ôe�z˙ Èc ‡iÂ¯˜ ÈÁÂ¯e¿»≈ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈ƒ…««¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔÈn‡ ÛÏ‡ ‡¯·Ïe¿»»¬««ƒ¿¿

˜Óec‡ה Áe¯ ˙È ‡z¯˜Ï ‡¯aÓ ÔeÁLÓ˙Â¿ƒ¿¿ƒ»»¿«¿»»«ƒ»
ÔÈ¯z ‡ÓB¯c Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ«ƒ¿»«¿»¿≈
ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡·¯ÚÓ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«ƒ¿»«««¿»¿≈«¿ƒ
ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡�etˆ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡«ƒ¿»«ƒ»¿≈«¿ƒ«ƒ
:‡iÂ¯˜ ÈÁÂ¯ ÔB‰Ï È‰È ÔÈc ‡ÚÈˆÓ· ‡z¯˜Â¿«¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈¿¿»≈ƒ¿«»

˜¯ÈÂו ˙ÈL ˙È È‡ÂÏÏ Ôe�z˙ Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈»ƒƒ¿≈
‡ÏBË˜ Ônz ˜¯ÚÓÏ Ôe�z˙ Èc ‡˙e·ÊL≈»»ƒƒ¿¿≈¬««»»»
:ÔÈÂ¯˜ ÔÈz¯˙Â ÔÈÚa¯‡ Ôe�zz ÔB‰ÈÏÚÂ«¬≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ

È�Ó˙Âז ÔÈÚa¯‡ È‡ÂÏÏ Ôe�z˙ Èc ‡iÂ¯˜ Ïk»ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈«¿¿ƒ¿«¿≈
:Ô‰ÈÁÂ¯ ˙ÈÂ Ô‰˙È ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ»¿∆¿»¿»≈∆

ÔÓח Ï‡¯NÈ È�a ˙„eÁ‡Ó Ôe�z˙ Èc ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿≈¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ
ÌeÙk ¯·b Ôe¯ÈÚÊz È¯ÈÚÊ ÔÓe ÔebÒz È‡ÈbÒ«ƒ≈«¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ¿«¿
:È‡ÂÏÏ È‰BÂ¯wÓ ÔzÈ Ôe�ÒÁÈ Èc dz�ÒÁ‡«¬«¿≈ƒ«¿¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿≈»≈

ÓÈÓÏ¯:ט ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Ôezי È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«
:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï ‡�c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«

ÔÈÂ‰Èיא ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜ ÔÈÂ¯˜ ÔBÎÏ Ôe�nÊ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈»»∆∆¿«
‡LÙ� ÏBË˜Èc ‡ÏBË˜ Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈÂ ÔBÎÏ¿¿≈¬¿«»»»¿ƒ¿«¿»

:eÏLa¿»



irqnÎzehnעו zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a ycew zayl inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 494 'nr a"g f"nyz zegiyd xtq)

xd xvIn hlwn ± zFIcinYd zFvn WWr ¥¦§©§¦¦¦§¨¦¥¤¨©

לכם ּתהיינה מקלט ערי ערים לכם יא)והקריתם (לה, ְְִִֶ�ֶָ�ָ�ִֵָ�ְִ�ְִֶָֽ�ָָ�ֶ
הּמקלט. ערי ׁשׁש הּוא הּתמידּיֹות הּמצֹות לׁשׁש ׁשהּסּמן ּכֹותב, החּנּוְך ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבספר

ּביניהם: הּׁשּיכּות לבאר ְְֵֵֵֵֶַַָָויׁש

עליו עֹומד אדם ׁשל ׁשּיצרֹו ּומאחר הרע, יצרֹו על להתּגּבר ׁשּיּוכל להאדם מסּיעֹו הּקּב"ה לכן מּנעּוריו" רע האדם לב ׁש"יצר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָמּכיון

ׁשּמׁשְך מצֹות ׁשׁש הּקּב"ה נתן ּולכְך מהּיצר, ּבתמידּות להּנצל יּוכל ידֹו ׁשעל ּתמידי, ּבדבר להיֹות צריְך העזר לכן להחטיאֹו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּתמיד

הרע. מהּיצר ּתמיד להּנצל יּוכל ידם ׁשעל ּתמידי, הּוא חּיּובם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָזמן

הּדם ּדגֹואל מהּיצר, הּיהּודי להּציל הּוא ּתפקידם ּכי מקלט, ערי ּבדגמת הם הּתמידּיֹות מצֹות ּדׁשש מקלט: לערי ׁשּיכּותם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻוזהּו

ּכמאחז"ל הרע, ויצר הּׂשטן ב)הּוא טז, הּמות".(ב"ב מלאְך הּוא הרע יצר הּוא ׂשטן "הּוא ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(596 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ּבׁשגגה נפׁש מּכה רֹוצח ׁשּמה יא)ונס ּביׂשראלנפׁש(לה, הּׁשנית לּנפׁש רֹומז פ"ב)– ריׁש מּמׁש.(ּתניא מּמעל אלֹוּה חלק ׁשהיא , ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

נפׁש ּבחסידּות.מּכה ּכּמבאר ּדקליּפה', ּב'אדם ּדקדּוׁשה' 'אדם ׁשל והחּיּות ה'ּדם' לׁשפיכת ׁשּגֹורם ועֹון, לחטא רֹומז ּבׁשגגה– ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
העברֹות מן ּולהתרחק הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות רֹוצה יהּודי ּכל ׁשהרי ּבמזיד, חטא שּיְך לא ּביהּודי כ)– ב, ּגרּוׁשין הלכֹות .(רמב"ם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

(áé)çöøä úeîé àìå ìàbî èì÷îì íéøòä íëì eéäå§¨¸¨¤¯¤«¨¦²§¦§¨−¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©
:ètLnì äãòä éðôì Bãîò-ãò©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈©¦§¨«

i"yx£Ï‡bÓ∑קרֹו ׁשהּוא הּדם, ּגֹואל לּנרצחמּפני .ב ƒ…≈ְְִִֵֵֶַַָָָ

(âé):íëì äðééäz èì÷î éøò-LL eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦−£¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈¦«§¤¬¨¨¤«
i"yx£ËÏ˜Ó È¯ÚŒLL∑(ט קֹולטֹות(מכות היּו לא הּירּדן, ּבעבר ערים ׁשלׁש ּבחּייו מׁשה ׁשהבּדיל ּפי על ׁשאף מּגיד, ≈»≈ƒ¿»ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

ּכנען ּבארץ יהֹוׁשע ׁשּנתן ׁשלׁש ׁשּנבחרּו .(ספרי)עד ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(494 'nr a f"nyz zegiyd xtq)

לכם ּתהיינה מקלט ערי יג)ׁשׁש הּקׁשר(לה, את לבאר ויׁש מקלט. ערי ׁשׁש – הּתמידּיֹות הּמצוֹות לׁשׁש סימן נֹותן החּנּוְך ספר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

'עֹובד' אדם ׁשל יצרֹו ּדהּנה מקלט, לערי אּלה מצוֹות ׁשׁש ּבמצֹותּתמידּבין צרְך ׁשּיׁש אפֹוא ּומּובן הפסק, ללא ּתמידיֹות,, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ
הרע. והּיצר הּׂשטן - הּדם' 'ּגֹואל מּפני יהּודי על מגּנֹות מקלט ערי ּגם והרי יצרֹו. מּפני האדם על ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשּיׁשמרּו

מי אבל הּיצר. מּפני עליו ׁשּיׁשמרּו ּתמידיֹות למצוֹות זקּוק חּלין, ּבעניני ּומתעּסק הּמעׂשה ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנמצא מי הרמז: ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּובדרְך

ּבׁשׁש ּכְך ּכל צרְך לֹו אין ׁשּבת, מצות ּומקּים הּׁשביעי ּבּיֹום -ּׁשּנמצא יֹותר נעלית ּבדרּגה אֹותן מקּים הּוא ואדרּבה, אּלה. מצוֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

קדּׁשה. ּבעניני אּלא הּיצר מּפני הגנה ּבתֹור ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻלא

(ãé)úà|ìLìL úàå ïcøiì øáòî eðzz íéøòä LL ¥´§´¤«¨¦À¦§Æ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ§´
:äðééäz èì÷î éøò ïòðk õøàa eðzz íéøòä¤«¨¦½¦§−§¤´¤§¨®©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯Ú‰ LÏL שם)∑‡˙ הׁשוה(מכות וחצי, ׁשנים אּלא אינן וכאן ׁשבטים ּתׁשעה ּכנען ׁשּבארץ ּפי על אף ≈¿…∆»ƒ¿ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּדכתיב רֹוצחים, נפיׁשי ּדבגלעד מּׁשּום ׁשּלהם, מקלט ערי ו)מנין מּדם"(הושע עקּבה און ּפעלי קרית "ּגלעד :. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

(åè)-LL äðééäz íëBúa áLBzìå øbìå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥À§©¥³§©¨Æ§½̈¦«§¤²¨¥«
:äââLa Lôð-äkî-ìk änL ñeðì èì÷îì älàä íéøòä¤«¨¦¬¨¥−¤§¦§¨®¨´½̈¨¨©¥¤−¤¦§¨¨«

(æè)ìæøá éìëa-íàå|úîeé úBî àeä çöø úîiå eäkä §¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬©−
:çöøä̈«Ÿ¥«©

i"yx£e‰k‰ ÏÊ¯· ÈÏÎaŒÌ‡Â∑ׁשההֹורג ללּמד, ּובא ּבמזיד; ּבהֹורג אּלא לֹו, הּסמּו ּבׁשֹוגג ּבהֹורג מדּבר זה אין ¿ƒƒ¿ƒ«¿∆ƒ»ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּדימּות כמּסת "ּדהיא ּדמתרּגמינן: ּבֹו" "אׁשרֿימּות ּבכּלם: ׁשּנאמר להמית, ּכדי ׁשעּור ּבֹו ׁשּיהא צרי ּדבר, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּבכל
לא לפיכ מחט, אפּלּו ׁשהּוא, ּבכל ממית ׁשהּברזל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, לפני וידּוע ׁשּגלּוי הּברזל, מן חּוץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּבּה",

Óc‡יב Ï‡bÓ ‡·ÊLÏ ‡iÂ¯˜ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿«»¿≈»»ƒ»≈¿»
‡zL�k Ì„˜ Ìe˜Èc „Ú ‡ÏBË˜ ˙eÓÈ ‡ÏÂ¿»¿»»«¿≈√»¿ƒ¿»

:‡�È„Ï¿ƒ»

ÔÈÂ‰Èיג ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜ ˙ÈL Ôe�z˙ Èc ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿ƒƒ¿≈≈»»∆∆¿«
:ÔBÎÏ¿

ÈÂ˙יד ‡�c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ Ôe�zz ‡iÂ¯˜ ˙Ïz ˙È»¿«ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»¿«¿¿»¿»
ÈÂ¯˜ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a Ôe�zz ‡iÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿«»ƒ¿¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈

:ÔÈÂ‰È ‡˙e·ÊL≈»»∆∆¿»

·ÔBÎÈ�Èטו ‡·˙B˙Ïe ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È�·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»»≈≈
˜B¯ÚÓÏ ‡·ÊLÏ ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ˙ÈL ÔÈÂ‰È∆∆¿«ƒƒ¿«»»ƒ≈¿≈»»¿≈¬

:eÏLa ‡LÙ� ÏBË˜Èc Ïk Ôn˙Ï¿«»»¿ƒ¿«¿»¿»

˜ÏBË‡טז dÏË˜Â È‰ÁÓ ‡ÏÊ¯Ù„ ÔÓa Ì‡Â¿ƒ¿«¿«¿¿»¿»ƒ¿»¿≈»»
:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡e‰ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

irqnÎzehn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a ycew zayl inei xeriy

מדּבר, הּכתּוב ּבׁשֹוגג ּבהֹורג ּתאמר ואם ּבֹו". ימּות "אׁשר ּבֹו: לכּתב ׁשעּור ּתֹורה ּבֹו למּטה:נתנה אֹומר הּוא הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
מדּבר הּכתּוב ּבמזיד ׁשּבהֹורג למעלה, האמּורים על לּמד וגֹו'". ראֹות ּבלא ּבּה אׁשרֿימּות ּבכלֿאבן ."אֹו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(æé)àeä çöø úîiå eäkä da úeîé-øLà ãé ïáàa íàå§¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®
:çöøä úîeé úBî¬©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£„È Ô·‡a∑(ספרי)יד מלא ּבּה da.ׁשּיׁש ˙eÓÈŒ¯L‡∑ׁשּנאמר לפי ּכתרּגּומֹו. להמית, ׁשעּור ּבּה כא)ׁשּיׁש :(שמות ¿∆∆»ְֵֶָָֹ¬∆»»ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבּה" "אׁשרֿימּות נאמר: לכ ׁשהּוא? ּכל יכֹול ׁשעּור. בּה נתן ולא ּבאבן" רעהּו את איׁש ."והּכה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

(çé)àeä çöø úîiå eäkä Ba úeîé-øLà ãé-õò éìëa Bà¿¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®
:çöøä úîeé úBî¬©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£„ÈŒıÚ ÈÏÎa B‡∑ׁשּנאמר כא)לפי אתֿאמתֹו(שמות אֹו אתֿעבּדֹו איׁש יּכה "וכי ׁשהּוא?: ּכל יכֹול ּבּׁשבט". ƒ¿ƒ≈»ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
להמית ּכדי ּבֹו ׁשּיהא ּבֹו", "אׁשרֿימּות ּבעץ: נאמר לכ. ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

(èé):epúîé àeä Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé àeä ícä ìàbŸ¥´©½̈¬¨¦−¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬§¦¤«
i"yx£B·ŒBÚ‚Ùa∑מקלט ערי ּבתֹו .אפּלּו ¿ƒ¿ְְֲִִֵָָ

(ë)éìLä-Bà epôcäé äàðNa-íàå:úîiå äiãöa åéìò C §¦§¦§−̈¤§¢¤®«¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈©¨«Ÿ
i"yx£‰i„ˆa∑ּבמארב "ּבכמנא" .ּכתרּגּומֹו ƒ¿ƒ»ְְְְְֲַַַָָ

(àë)çöø äknä úîeé-úBî úîiå Bãéá eäkä äáéàá Bà́§¥º̈¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬©©¤−Ÿ¥´©
:Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé ícä ìàb àeä®Ÿ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©§¦§«

(áë)éìLä-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàåéìk-ìk åéìò C §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«¦§¦¬¨¨²¨§¦−
:äiãö àìa§¬Ÿ§¦¨«

i"yx£Ú˙Ùa∑עליו להּזהר ׁשהּות לֹו היה ולא לֹו סמּו ׁשהיה "ּבתכיף", ותרּגּומֹו .ּבאנס. ¿∆«ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

(âë)åéìò ìtiå úBàø àìa da úeîé-øLà ïáà-ìëá Bà́§¨¤¹¤£¤¨¬¨Æ§´Ÿ§½©©¥¬¨−̈
:Búòø Lwáî àìå Bì áéBà-àì àeäå úîiå©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´½§¬Ÿ§©¥−¨«¨«

i"yx£da ˙eÓÈŒ¯L‡ Ô·‡ŒÏÎ· B‡∑הּכהּו.˙B‡¯ ‡Ïa∑ראהּו ÂÈÏÚ.ׁשּלא ÏtiÂ∑(יא ההֹורג(מכות אמרּו: מּכאן ¿»∆∆¬∆»»ִָ¿…¿ֶָָֹ««≈»»ְִֵַָָ
ּגֹולה אינֹו עלּיה, ּדר ּגֹולה. ירידה, ּדר. ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָ

(ãë)íéètLnä ìò ícä ìàb ïéáe äknä ïéa äãòä eèôLå§¨«§Æ¨«¥½̈¥µ©©¤½¥−Ÿ¥´©¨®©¬©¦§¨¦−
:älàä̈¥«¤

(äë)eáéLäå ícä ìàb ãiî çöøä-úà äãòä eìéväå§¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼§¥¦³
da áLéå änL ñð-øLà Bèì÷î øéò-ìà äãòä BúàŸÆ¨«¥½̈¤¦¬¦§¨−£¤¨´¨®¨§¨´©À̈
:Lãwä ïîLa Búà çLî-øLà ìãbä ïäkä úBî-ãò©Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ£¤¨©¬Ÿ−§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£Ï„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓŒ„Ú∑הּׁשכינה את לסּלק ּבא והרֹוצח ימיהם, ּולהארי ּביׂשראל ׁשכינה להׁשרֹות ּבא ׁשהּוא ««…≈«»…ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
להתּפּלל ּגדֹול לכהן לֹו ׁשהיה לפי אחר: ּדבר ּגדֹול. ּכהן לפני ׁשּיהא ּכדאי אינֹו החּיים, ימי את ּומקּצר ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹמּיׂשראל

ּבחּייו ליׂשראל זֹו ּתּקלה ּתארע ‰L„w.ׁשּלא ÔÓLa B˙‡ ÁLÓŒ¯L‡∑,הּוא הּקצרים הּמקראֹות מן ּפׁשּוטֹו, לפי ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָֹ¬∆»«…¿∆∆«…∆ְְְְִִִִַַָָ
מּכֹות ּבמּסכת ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו הּקדׁש". ּבׁשמן אֹותֹו הּמֹוׁשח מׁשחֹו "אׁשר ּכמֹו: אּלא מׁשחֹו, מי ּפירׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשּלא

qÓÎ˙יז ‡È‰c ‡„È· ‡·Ò�˙Óc ‡�·‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

qÓÎ˙יח ‡È‰c ‡„Èa ·Ò�˙Óc Ú‡c ÔÓa B‡¿«¿»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿≈¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

k„יט ‡ÏBË˜ ˙È ÏBË˜È ‡e‰ ‡Óc Ï‡b»≈¿»ƒ¿»»»«
:dpÏË˜È ‡e‰ ‡�Èc ÔÓ dÏ ·iÁ˙‡ƒ¿««≈ƒƒ»ƒ¿¿ƒ≈

·ÓÎ�‡כ È‰BÏÚ ‡Ó¯ B‡ È‰Ác ‰‡�Òa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿»ƒ¿»¬ƒ¿«¿»
:dÏË˜Â¿»¿≈

‡˙˜ÏË‡כא dÏË˜Â d„È· È‰ÁÓ e··„· B‡ƒ¿»¿»ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿¿»»
ÏBË˜È ‡Óc Ï‡b ‡e‰ ‡ÏBË˜ ‡ÈÁÓ ÏË˜˙Èƒ¿¿««¬»»»»≈¿»ƒ¿

:‡�Èc ÔÓ dÏ ·iÁ˙‡ „k ‡ÏBË˜ ˙È»»»«ƒ¿««≈ƒƒ»

¯Ó‡כב B‡ È‰Ác e··„ ‡Ïa ÛÎ˙a Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿»¿»¿»ƒ¿»
:dÏ ÔÓÎ ‡Ïa ÔÓ Ïk È‰BÏÚ¬ƒ»»¿»¿«≈

daכג ˙eÓÈ Èc ˙qÓÎ ‡È‰c ‡�·‡ ÏÎ· B‡¿»«¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«
È�Ò ‡Ï ‡e‰Â dÏË˜Â È‰BÏÚ ‡Ó¯e ÈÊÁ ‡Ïa¿»»≈¿»¬ƒ¿»¿≈¿»»≈

:d˙LÈa Ú·˙ ‡ÏÂ dÏ≈¿»»«ƒ¿≈

Óc‡כד Ï‡b ÔÈ·e ‡ÈÁÓ ÔÈa ‡zL�k Ôe�e„ÈÂƒ¿ƒ¿»≈«¬»≈»≈¿»
:ÔÈl‡‰ ‡i�Èc ÏÚ«ƒ«»»ƒ≈

Ï‡bכה „iÓ ‡ÏBË˜ ˙È ‡zL�k Ôe·ÊLÈÂƒ≈¿¿ƒ¿»»»»ƒ«»≈
d˙e·ÊL ˙È¯˜Ï ‡zL�k d˙È Ôe·È˙ÈÂ ‡Óc¿»ƒƒ»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈»≈
‡�‰k ˙eÓÈc „Ú da ·˙ÈÂ Ôn˙Ï ˜¯Ú Ècƒ¬«¿«»ƒ≈««ƒ«¬»

:‡L„e˜ ÁLÓa d˙È Èa¯ Èc ‡a«̄»ƒ«ƒ»≈ƒ¿«¿»



עז irqnÎzehn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a ycew zayl inei xeriy

מדּבר, הּכתּוב ּבׁשֹוגג ּבהֹורג ּתאמר ואם ּבֹו". ימּות "אׁשר ּבֹו: לכּתב ׁשעּור ּתֹורה ּבֹו למּטה:נתנה אֹומר הּוא הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
מדּבר הּכתּוב ּבמזיד ׁשּבהֹורג למעלה, האמּורים על לּמד וגֹו'". ראֹות ּבלא ּבּה אׁשרֿימּות ּבכלֿאבן ."אֹו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(æé)àeä çöø úîiå eäkä da úeîé-øLà ãé ïáàa íàå§¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®
:çöøä úîeé úBî¬©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£„È Ô·‡a∑(ספרי)יד מלא ּבּה da.ׁשּיׁש ˙eÓÈŒ¯L‡∑ׁשּנאמר לפי ּכתרּגּומֹו. להמית, ׁשעּור ּבּה כא)ׁשּיׁש :(שמות ¿∆∆»ְֵֶָָֹ¬∆»»ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבּה" "אׁשרֿימּות נאמר: לכ ׁשהּוא? ּכל יכֹול ׁשעּור. בּה נתן ולא ּבאבן" רעהּו את איׁש ."והּכה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

(çé)àeä çöø úîiå eäkä Ba úeîé-øLà ãé-õò éìëa Bà¿¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®
:çöøä úîeé úBî¬©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£„ÈŒıÚ ÈÏÎa B‡∑ׁשּנאמר כא)לפי אתֿאמתֹו(שמות אֹו אתֿעבּדֹו איׁש יּכה "וכי ׁשהּוא?: ּכל יכֹול ּבּׁשבט". ƒ¿ƒ≈»ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
להמית ּכדי ּבֹו ׁשּיהא ּבֹו", "אׁשרֿימּות ּבעץ: נאמר לכ. ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

(èé):epúîé àeä Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé àeä ícä ìàbŸ¥´©½̈¬¨¦−¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬§¦¤«
i"yx£B·ŒBÚ‚Ùa∑מקלט ערי ּבתֹו .אפּלּו ¿ƒ¿ְְֲִִֵָָ

(ë)éìLä-Bà epôcäé äàðNa-íàå:úîiå äiãöa åéìò C §¦§¦§−̈¤§¢¤®«¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈©¨«Ÿ
i"yx£‰i„ˆa∑ּבמארב "ּבכמנא" .ּכתרּגּומֹו ƒ¿ƒ»ְְְְְֲַַַָָ

(àë)çöø äknä úîeé-úBî úîiå Bãéá eäkä äáéàá Bà́§¥º̈¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬©©¤−Ÿ¥´©
:Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé ícä ìàb àeä®Ÿ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©§¦§«

(áë)éìLä-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàåéìk-ìk åéìò C §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«¦§¦¬¨¨²¨§¦−
:äiãö àìa§¬Ÿ§¦¨«

i"yx£Ú˙Ùa∑עליו להּזהר ׁשהּות לֹו היה ולא לֹו סמּו ׁשהיה "ּבתכיף", ותרּגּומֹו .ּבאנס. ¿∆«ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

(âë)åéìò ìtiå úBàø àìa da úeîé-øLà ïáà-ìëá Bà́§¨¤¹¤£¤¨¬¨Æ§´Ÿ§½©©¥¬¨−̈
:Búòø Lwáî àìå Bì áéBà-àì àeäå úîiå©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´½§¬Ÿ§©¥−¨«¨«

i"yx£da ˙eÓÈŒ¯L‡ Ô·‡ŒÏÎ· B‡∑הּכהּו.˙B‡¯ ‡Ïa∑ראהּו ÂÈÏÚ.ׁשּלא ÏtiÂ∑(יא ההֹורג(מכות אמרּו: מּכאן ¿»∆∆¬∆»»ִָ¿…¿ֶָָֹ««≈»»ְִֵַָָ
ּגֹולה אינֹו עלּיה, ּדר ּגֹולה. ירידה, ּדר. ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָ

(ãë)íéètLnä ìò ícä ìàb ïéáe äknä ïéa äãòä eèôLå§¨«§Æ¨«¥½̈¥µ©©¤½¥−Ÿ¥´©¨®©¬©¦§¨¦−
:älàä̈¥«¤

(äë)eáéLäå ícä ìàb ãiî çöøä-úà äãòä eìéväå§¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼§¥¦³
da áLéå änL ñð-øLà Bèì÷î øéò-ìà äãòä BúàŸÆ¨«¥½̈¤¦¬¦§¨−£¤¨´¨®¨§¨´©À̈
:Lãwä ïîLa Búà çLî-øLà ìãbä ïäkä úBî-ãò©Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ£¤¨©¬Ÿ−§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£Ï„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓŒ„Ú∑הּׁשכינה את לסּלק ּבא והרֹוצח ימיהם, ּולהארי ּביׂשראל ׁשכינה להׁשרֹות ּבא ׁשהּוא ««…≈«»…ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
להתּפּלל ּגדֹול לכהן לֹו ׁשהיה לפי אחר: ּדבר ּגדֹול. ּכהן לפני ׁשּיהא ּכדאי אינֹו החּיים, ימי את ּומקּצר ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹמּיׂשראל

ּבחּייו ליׂשראל זֹו ּתּקלה ּתארע ‰L„w.ׁשּלא ÔÓLa B˙‡ ÁLÓŒ¯L‡∑,הּוא הּקצרים הּמקראֹות מן ּפׁשּוטֹו, לפי ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָֹ¬∆»«…¿∆∆«…∆ְְְְִִִִַַָָ
מּכֹות ּבמּסכת ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו הּקדׁש". ּבׁשמן אֹותֹו הּמֹוׁשח מׁשחֹו "אׁשר ּכמֹו: אּלא מׁשחֹו, מי ּפירׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשּלא

qÓÎ˙יז ‡È‰c ‡„È· ‡·Ò�˙Óc ‡�·‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

qÓÎ˙יח ‡È‰c ‡„Èa ·Ò�˙Óc Ú‡c ÔÓa B‡¿«¿»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿≈¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

k„יט ‡ÏBË˜ ˙È ÏBË˜È ‡e‰ ‡Óc Ï‡b»≈¿»ƒ¿»»»«
:dpÏË˜È ‡e‰ ‡�Èc ÔÓ dÏ ·iÁ˙‡ƒ¿««≈ƒƒ»ƒ¿¿ƒ≈

·ÓÎ�‡כ È‰BÏÚ ‡Ó¯ B‡ È‰Ác ‰‡�Òa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿»ƒ¿»¬ƒ¿«¿»
:dÏË˜Â¿»¿≈

‡˙˜ÏË‡כא dÏË˜Â d„È· È‰ÁÓ e··„· B‡ƒ¿»¿»ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿¿»»
ÏBË˜È ‡Óc Ï‡b ‡e‰ ‡ÏBË˜ ‡ÈÁÓ ÏË˜˙Èƒ¿¿««¬»»»»≈¿»ƒ¿

:‡�Èc ÔÓ dÏ ·iÁ˙‡ „k ‡ÏBË˜ ˙È»»»«ƒ¿««≈ƒƒ»

¯Ó‡כב B‡ È‰Ác e··„ ‡Ïa ÛÎ˙a Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿»¿»¿»ƒ¿»
:dÏ ÔÓÎ ‡Ïa ÔÓ Ïk È‰BÏÚ¬ƒ»»¿»¿«≈

daכג ˙eÓÈ Èc ˙qÓÎ ‡È‰c ‡�·‡ ÏÎ· B‡¿»«¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«
È�Ò ‡Ï ‡e‰Â dÏË˜Â È‰BÏÚ ‡Ó¯e ÈÊÁ ‡Ïa¿»»≈¿»¬ƒ¿»¿≈¿»»≈

:d˙LÈa Ú·˙ ‡ÏÂ dÏ≈¿»»«ƒ¿≈

Óc‡כד Ï‡b ÔÈ·e ‡ÈÁÓ ÔÈa ‡zL�k Ôe�e„ÈÂƒ¿ƒ¿»≈«¬»≈»≈¿»
:ÔÈl‡‰ ‡i�Èc ÏÚ«ƒ«»»ƒ≈

Ï‡bכה „iÓ ‡ÏBË˜ ˙È ‡zL�k Ôe·ÊLÈÂƒ≈¿¿ƒ¿»»»»ƒ«»≈
d˙e·ÊL ˙È¯˜Ï ‡zL�k d˙È Ôe·È˙ÈÂ ‡Óc¿»ƒƒ»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈»≈
‡�‰k ˙eÓÈc „Ú da ·˙ÈÂ Ôn˙Ï ˜¯Ú Ècƒ¬«¿«»ƒ≈««ƒ«¬»

:‡L„e˜ ÁLÓa d˙È Èa¯ Èc ‡a«̄»ƒ«ƒ»≈ƒ¿«¿»
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חֹוזר ּדינֹו, נגמר מּכאן ּולאחר ּתחּתיו, אחר ּומּנּו ּגדֹול ּכהן מת ּדינֹו, נגמר ׁשּלא עד ׁשאם ללּמד ּדבר, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלראית
את להביא אּלא אֹותֹו? מׁשח הּכהן אֹו לכהן, מׁשחֹו הּוא וכי אֹותֹו", "אׁשרֿמׁשח ׁשּנאמר: ׁשני, ׁשל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹּבמיתתֹו

ּבמיתתֹו ׁשּמחזירֹו ּבימיו, ב)הּנמׁשח יא .(מכות ְְְֲִִִֶַַָָָָ

(åë)ñeðé øLà Bèì÷î øéò ìeáb-úà çöøä àöé àöé-íàå§¦¨¬Ÿ¥¥−¨«Ÿ¥®©¤§Æ¦´¦§¨½£¤¬¨−
:änL̈«¨

(æë)çöøå Bèì÷î øéò ìeáâì õeçî ícä ìàb Búà àöîe¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈¦¾¦§−¦´¦§¨®§¨©º
:íc Bì ïéà çöøä-úà ícä ìàbŸ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«

i"yx£Ìc BÏ ÔÈ‡∑(ז ּדם(מכות לֹו ׁשאין הּמת את ּכהֹורג הּוא .הרי ≈»ְֲֵֵֵֵֶֶַָ

(çë)-éøçàå ìãbä ïäkä úBî-ãò áLé Bèì÷î øéòá ék¦´§¦³¦§¨Æ¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ§©«£¥
:Búfçà õøà-ìà çöøä áeLé ìãbä ïäkä úBîÆ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤£ª¨«

(èë)ìëa íëéúøãì ètLî úwçì íëì älà eéäå§¨¸¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ
:íëéúáLBî«§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙·LBÓ ÏÎa∑ּבארץֿיׂשראל ׁשּנֹוהגת זמן ּכל לארץ ּבחּוצה נֹוהגת [קטּנה] סנהדרין ׁשּתהא .לּמד ¿…¿…≈∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

(ì)ãçà ãòå çöøä-úà çöøé íéãò éôì Lôð-äkî-ìk̈©̧¥¤½¤§¦´¥¦½¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´¤½̈
:úeîì Lôðá äðòé-àìŸ©«£¤¬§¤−¤¨«

i"yx£'B‚Â LÙ�Œ‰kÓŒÏk∑הּנפׁש את ׁשהּכה על להרגֹו Áˆ¯È.הּבא ÌÈ„Ú ÈÙÏ∑הרגֹו ּובהתראה ׁשּבמזיד .ׁשּיעידּו »«≈∆∆¿ְְִֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ≈ƒƒ¿«ְְְֲִִֵֶֶַָָָָ

(àì)úeîì òLø àeä-øLà çöø Lôðì øôë eç÷ú-àìå§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©£¤¬¨¨−¨®
:úîeé úBî-ék¦−¨«

i"yx£¯ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ∑(לז ּבממֹון(כתובות יּפטר רמב"ן.לא ¿…ƒ¿…∆ְִֵָָֹ

(áì)ì Bèì÷î øéò-ìà ñeðì øôë eç÷ú-àìåì áeLúáL §«Ÿ¦§´½Ÿ¤¨−¤¦´¦§¨®¨Æ¨¤´¤
:ïäkä úBî-ãò õøàä½̈¤©−©Ÿ¥«

i"yx£BËÏ˜Ó ¯ÈÚŒÏ‡ Òe�Ï ¯ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ∑ּבממֹון מּגלּות נפטר אינֹו ּבׁשֹוגג, ׁשהרג מקלטֹו, עיר אל ׁשּנס למי ¿…ƒ¿…∆»∆ƒƒ¿»ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הּכהן ימּות ּבטרם ּבארץ לׁשבת לׁשּוב ּכפר לּנס∑Òe�Ï.לּתן ּובקמץ)ּכמֹו ּכמֹו(ּבׁשוא ב), ׁשּׁשבּו(מיכה – מלחמה" "ׁשּובי : ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ»ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

וכן הּמלחמה. ג)מן וכן(צפניה מּמֹועד", ה)"נּוגי ּכבר,(יהושע ׁשּׁשב מי על "ׁשּוב" ּתאמר ּכאׁשר היּו". מלים "ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
"לנּוס" ּתאמר ואם מברח. ּכלֹומר "נּוס", וקֹורהּו ּכבר, ׁשּנס מי על "לנּוס" ּתאמר ּכן ּכבר, ׁשּמל מי על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻּו"מּול"
לׁשבת "לׁשּוב יאמר: היא ידעּתי לא הּגלּות, מן לפטרֹו לברח, לֹו ׁשּיׁש למי ּכפר ּתקחּו לא ּותפרׁשהּו: לברח, –ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ

יׁשּוב? ּומהיכן נס, לא עדין הרי .ּבארץ", ֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֹ

˜¯È˙כו ÌeÁz ˙È ‡ÏBË˜ ˜BtÈ ˜tÓ Ì‡Â¿ƒƒ«ƒ»»»¿ƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜¯Ú Èc d˙e·ÊL≈»≈ƒ¬«¿«»

ÌeÁ˙Ïכז ‡¯aÓ ‡Óc Ï‡b d˙È ÁkLÈÂ¿«¿«»≈»≈¿»ƒ»»ƒ¿
‡ÏBË˜ ˙È ‡Óc Ï‡b ÏBË˜ÈÂ d˙e·ÊL ˙È¯ƒ̃¿«≈»≈¿ƒ¿»≈¿»»»»

:‡Óc dÏ ˙ÈÏ≈≈¿»

eÓÈc˙כח „Ú ·zÈ d˙e·ÊL ˙È¯˜· È¯‡¬≈¿ƒ¿«≈»≈ƒ≈«ƒ
·e˙È ‡a¯ ‡�‰k ˙eÓÈc ¯˙·e ‡a¯ ‡�‰k«¬»«»»«ƒ«¬»«»¿

:dz�ÒÁ‡ Ú¯‡Ï ‡ÏBË»̃»«¬««¬«¿≈

ÏÎaכט ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈc ˙¯Ê‚Ï ÔBÎÏ ÔÈl‡ ÔB‰ÈÂƒƒ≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿»
:ÔBÎÈ�·˙BÓ¿»≈

È˙ל ÏBË˜È ÔÈ„‰Ò ÌeÙÏ ‡LÙ� ÏBË˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿»¿«¬ƒƒ¿»
:ÏË˜ÓÏ L�‡a „‰ÒÈ ‡Ï „Á „È‰ÒÂ ‡ÏBË»̃»¿»ƒ«»«¿≈∆¡»¿ƒ¿»

‰e‡לא Èc ÏBË˜ L�‡ ÏÚ ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¡«»ƒ
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ È¯‡ ÏË˜ÓÏ ·iÁ«»¿ƒ¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿»

È¯˜Ï˙לב ˜B¯ÚÓÏ ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿≈¬¿ƒ¿«
˙eÓÈc „Ú ‡Ú¯‡a ·zÓÏ ·ezÓÏ d˙e·ÊL≈»≈¿ƒ¿ƒ«¿«¿»«ƒ

:‡�‰k«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּכתּוב(לאֿלב) הּנכֹון וגו'. כפר תקחּו ְְִֶַַָָֹֹולא

הּמזיד מן הזהירנּו ּבּתחלה ּכי ְְִִִִִִֵֶַַַָָהּזה,

אׁשר רֹוצח לנפׁש ממֹון ּפדיֹון כפר תּקחּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָֹֹולא

יּנצל לא יּומת ּפנים ּכל על ּכי למּות, רׁשע ִִִֵַָָָָָָָֹהּוא

ּבמּכֹות ולא ּבגלּות לא הּמיתה מן ענין ְְְְְִִִַַָָָֹֹּבׁשּום

כפר תקחּו ולא אמר, ּכן ואחר אחרים. ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַָָָֹֹוענׁשים

אל ויחזר הּכהן, מֹות עד לארץ, ויׁשּוב ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּינּוס

הּפרׁשה. עּקר ׁשּבהם הזּכיר אׁשר הּגלּות ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמחּיבי

ׁשּינּוס רֹוצח מן כפר תקחּו לא וכן אמר, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּכאּלּו

הּכהן: ׁשּימּות קדם ּבארץ לׁשבת ְֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹויׁשּוב

‡ÏÂׁשּלא ּכפר נּקח ׁשּלא לֹומר הּצר היה ¿…ִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ

ּבׁשגגה נפׁש הֹורג כל ּכי ּכלל, ׁשם ְְִִֵֶֶַָָָָָינּוס

ּבחם ימיתהּו ׁשּלא הּדם מּגאל יפחד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹמּתחּלה

ידּבר ולא ּבמזיד, אֹותֹו ׁשּיחׁשד אֹו ְְְְְִֵֵֶַַָֹֹלבבֹו,

ידּבר נּוסֹו, אחרי אבל ׁשם. ינּוס ׁשּלא ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָֹֹּבכפר

ּכל ׁשם יתעּכב ולא ארצֹו אל ׁשּיׁשּוב ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבכפר

העדה לפני ויעמד ׁשּיברח ואחרי הּכהן. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹימי

ירצה ואז יפחד, לא אֹותֹו ּופטרּו ְְְְְְִִֵֶַָָָֹלמׁשּפט

הזהירנּו ּכן ועל הּזמן, קדם ּביתֹו אל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹלׁשּוב

ויהיה לׁשּוב, מן וא"ו יחסר אֹו מּזה. ְְְִִִֶֶֶַַָָהּכתּוב

ּבעיני: נכֹון והראׁשֹון לׁשּוב", "אֹו ְְֲִֵַַָָָטעמֹו
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(âì)àeä ícä ék da ízà øLà õøàä-úà eôéðçú-àìå§Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ½̈¦´©½̈¬
éðçéda-CtL øLà ícì øtëé-àì õøàìå õøàä-úà ó ©«£¦−¤¨¨®¤§¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´ª©½̈

:BëôL íãa íà-ék¦¦−§©¬«Ÿ§«
i"yx£eÙÈ�Á˙Œ‡ÏÂ∑תחייבּון ולא ּכתרּגּומֹו ּתרׁשיעּו, רמב"ן.ולא ¿…«¬ƒְְְְְְְִַַַָֹ

(ãì)øLà da íéáLé ízà øLà õøàä-úà ànèú àìå§¯Ÿ§©¥´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ«§¦´½̈£¤¬
ô :ìàøNé éða CBúa ïëL ýåýé éðà ék dëBúa ïëL éðà£¦−Ÿ¥´§¨®¦µ£¦´§Ÿ̈½Ÿ¥¾§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£dÎB˙a ÔÎL È�‡ ¯L‡∑ּבטמאתּה אֹותי ּתׁשּכינּו Ï‡¯NÈ.ׁשּלא È�a CB˙a ÔÎL '‰ È�‡ Èk∑ׁשהם ּבזמן אף ¬∆¬ƒ…≈¿»ְְְִִֶַָָֹֻƒ¬ƒ…≈¿¿≈ƒ¿»≈ְִֵֶַַ
ּביניהם (ׁשרּויה) ׁשכינה .טמאים, ְְְִִֵֵֵֶָָ

åì(à)øéëî-ïa ãòìâ-éða úçtLîì úBáàä éLàø eáø÷iå©¦§§º¨¥´¨«¨À§¦§©³©§¥«¦§¨Æ¤¨¦´
éðôìå äLî éðôì eøaãéå óñBé éða úçtLnî äMðî-ïa¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´¥®©§©§º¦§¥³¤Æ§¦§¥´

:ìàøNé éðáì úBáà éLàø íéàNpä©§¦¦½¨¥¬¨−¦§¥¬¦§¨¥«

(á)ýåýé äeö éðãà-úà eøîàiåäìçða õøàä-úà úúì ©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥̧¤¨¨¯¤§©«£¨²
úìçð-úà úúì ýåýéá äeö éðãàå ìàøNé éðáì ìøBâa§¨−¦§¥´¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´©«Ÿ̈½¨¥À¤©«£©²

:åéúðáì eðéçà ãçôìö§¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«

(â)äòøâðå íéLðì ìàøNé-éðá éèáL éðaî ãçàì eéäåÂ§¨Â§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼§¦§§¨³
øLà ähnä úìçð ìò óñBðå eðéúáà úìçpî ïúìçð©«£¨¨Æ¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾©µ©«£©´©©¤½£¤¬

:òøbé eðúìçð ìøbîe íäì äðééäz¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©
i"yx£‰hn‰ ˙ÏÁ� ÏÚ ÛÒB�Â∑אביו ׁשבט על מתיחס והּבן יֹורׁשּה ּבנּה .ׁשהרי ¿«««¬«««∆ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(ã)úìçð ìò ïúìçð äôñBðå ìàøNé éðáì ìáiä äéäé-íàå§¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈©µ©«£©´
òøbé eðéúáà ähî úìçpîe íäì äðééäz øLà ähnä©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ©¥´£Ÿ¥½¦¨©−

:ïúìçð©«£¨¨«
i"yx£Ï·i‰ ‰È‰ÈŒÌ‡Â∑ׁשּיפסק הּיֹובל עתיד אֹומר: יהּודה רּבי היה ‰Ï·i.מּכאן ‰È‰ÈŒÌ‡Â∑זֹו אין ּכלֹומר ¿ƒƒ¿∆«…≈ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ¿ƒƒ¿∆«…≈ְֵַ

ׁשּנֹוספה ונמצא לׁשבטֹו, הּנחלה ּתחזר לא הּיֹובל, יהיה אם ואפּלּו חֹוזרת, אינּה ׁשהירּׁשה ּבּיֹובל, ׁשחֹוזרת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻמכירה
להם ּתהיינה אׁשר הּמּטה נחלת .על ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָ

‡¯Èלג da Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·iÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¿»ƒ««¬≈
‡Ï ‡Ú¯‡Ïe ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁÓ ‡e‰ ‡Ó„¿»¿««»«¿»¿«¿»»
Ì„a Ô‰l‡ da „Lz‡c ÈkÊ Ìc ÏÚ ¯tk˙Óƒ¿««««««¿ƒ»««∆»≈¿«

:dcL‡«¿≈

daלד ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ¿»¿»¬»«¿»ƒ«»¿ƒ«
Èz�ÎLc ÈÈ ‡�‡ È¯‡ de‚a ‡È¯L Èz�ÈÎL Ècƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««¬≈¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ï‡¯NÈ È�a B‚a ‡È¯L»¿»¿¿≈ƒ¿»≈

ÚÏb„א È�a ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡˙‰·‡ ÈLÈ¯ e·È¯˜Â¿»ƒ≈≈¬»»»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»
ÛÒBÈ È�a ˙ÈÚ¯fÓ ‰M�Ó ¯a ¯ÈÎÓ ¯a«»ƒ«¿«∆ƒ«¿¬«¿≈≈
ÈLÈ¯ ‡i·¯·¯ Ì„˜e ‰LÓ Ì„˜ eÏÈlÓe«ƒ√»…∆√»«¿¿«»≈≈

:Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡˙‰·‡¬»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡¯Ú‡ב ˙È ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt È�Ba¯ ˙È e¯Ó‡Â«¬»»ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«»«¿»
È�Ba¯Â Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡·„Úa ‡�ÒÁ‡a¿«¬»»¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ
˙�ÒÁ‡ ˙È ÔzÓÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa „wt˙‡ƒ¿««¿≈¿»«¿»¿ƒ«»«¬»«

:d˙�·Ï ‡�eÁ‡ „ÁÙÏ¿̂»¿»»»ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈג È�·„ ‡iË·L È�aÓ „ÁÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
˙�ÒÁ‡Ó Ô‰z�ÒÁ‡ Ú�Ó˙˙Â ÔÈL�Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿¿««¬«¿¿∆≈«¬»«
Èc ‡iË·L ˙�ÒÁ‡ ÏÚ ÛÒBz˙Â ‡�˙‰·‡¬»»»»¿ƒ«««¬»«ƒ¿«»ƒ
:Ú�ÓzÈ ‡z�ÒÁ‡ ·„ÚÓe ÔB‰Ï ÔÈÂ‰¿̇∆¿«¿≈¬««¬«¿»ƒƒ¿»

Èד È�·Ï ‡Ï·BÈ È‰È Ì‡ÂÛÒBz˙Â Ï‡¯N ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«
ÔÈÂ‰˙ Èc ‡Ë·L ˙�ÒÁ‡ ÏÚ ÔB‰z�ÒÁ‡«¬«¿¿««¬»«ƒ¿»ƒ¿∆¿«
Ú�ÓzÈ ‡�˙‰·‡„ ‡Ë·L ˙�ÒÁ‡Óe ÔB‰Ï¿≈«¬»«ƒ¿»«¬»»»»ƒƒ¿«

:Ô‰z�ÒÁ‡«¬«¿¿∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשאמר מּפני הארץ. את תחניפּו ולא ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ(לג)

מׁשּפט לחּקת לכם אּלה והיּו ְְְְִִֵֶֶַָָָָֻּתחּלה

הּמׁשּפטים ׁשאּלּו מֹוׁשבתיכם, ּבכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹלדרתיכם

והחמיר חזר לארץ, ּבחּוצה ּגם ְְְֲִִֶֶַַָָָָנֹוהגים

אׁשר הּׁשכינה לכבֹוד יֹותר הארץ ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּביֹוׁשבי

נטּמא וׁשּלא אֹותּה נחניף ׁשּלא והזהיר ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹׁשם,

ָאֹותּה:

ÔÈ�ÚÂדברים) ּבּקללֹות הּנאמר הּוא החנּופה ¿ƒ¿«ְֱֲֶַַַַָָ

ּומעט הּׂשדה ּתֹוציא רב זרע לחֿמ), ְִֶֶַַַַָכח

ועבדּת ּתּטע ּכרמים תׁשּתה,ּתאסף, לא ויין ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹֹ

ּופרי עצ ּכל ,תסּו לא וׁשמן ל יהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶָָֹזיתים

עׂשֹות חנּופה ּכל ּכי הּצלצל. יירׁש ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָאדמת

ּבארץ ענׁש והּוא לעינים, והּנדמה הּנראה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהפ

עריֹות, ּובגּלּוי ּדמים ּובׁשפיכּות זרה ְְֲֲִִִִַָָָָָּבעבֹודה

ּתחנף חנֹוף הלֹוא א) ג (ירמיה ׁשּנאמר ְֱֱֲֶֶֶַַָּכמֹו

כד (ישעיה יׁשביה ּתחת חנפה והארץ ְְְֶֶֶַַָָָָָָָהארץ,

וענין ב). ג (ירמיה ּבזנּותי ארץ וּתחניפי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַה),

ּבּה יׁשּכן ולא טמאה הארץ ׁשּתהיה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻהּטמאה,

נתּכּפר ׁשּלא נקי ּדם ּבּה ּבהיֹות הּׁשם ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹּכבֹוד

ׁשֹופכֹו: ְְַּבדם

(‡Ò˜ ÈÚÒÓ) È¯ÙÒ·e,אמרּוeÙÈ�Á˙ ‡ÏÂ ¿ƒ¿ƒְָ¿…«¬ƒ

,ı¯‡‰ לחנפין.‡˙ אזהרה זֹו הרי ∆»»∆ְֲֲִֵַַָָָ

ּברֹוצחים, ׁשֹוחד נּקח ׁשּלא מּתחּלה הזהיר ְְְְִִִִִִִֶַַָֹּכי

אֹו למעלתם להם נחניף ׁשּלא והזהיר ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹוחזר

ּכי ׁשֹוחד, מּקח ּבלי מׁשּפחּתם ּוכבֹוד ְְְְְְִִִִַַַָָָלתקפם

הארץ את נחניף הּנה להם נחניף אנחנּו ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָאם

יֹוׁשביה: ְֶַַָּתחת
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(âì)àeä ícä ék da ízà øLà õøàä-úà eôéðçú-àìå§Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ½̈¦´©½̈¬
éðçéda-CtL øLà ícì øtëé-àì õøàìå õøàä-úà ó ©«£¦−¤¨¨®¤§¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´ª©½̈

:BëôL íãa íà-ék¦¦−§©¬«Ÿ§«
i"yx£eÙÈ�Á˙Œ‡ÏÂ∑תחייבּון ולא ּכתרּגּומֹו ּתרׁשיעּו, רמב"ן.ולא ¿…«¬ƒְְְְְְְִַַַָֹ

(ãì)øLà da íéáLé ízà øLà õøàä-úà ànèú àìå§¯Ÿ§©¥´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ«§¦´½̈£¤¬
ô :ìàøNé éða CBúa ïëL ýåýé éðà ék dëBúa ïëL éðà£¦−Ÿ¥´§¨®¦µ£¦´§Ÿ̈½Ÿ¥¾§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£dÎB˙a ÔÎL È�‡ ¯L‡∑ּבטמאתּה אֹותי ּתׁשּכינּו Ï‡¯NÈ.ׁשּלא È�a CB˙a ÔÎL '‰ È�‡ Èk∑ׁשהם ּבזמן אף ¬∆¬ƒ…≈¿»ְְְִִֶַָָֹֻƒ¬ƒ…≈¿¿≈ƒ¿»≈ְִֵֶַַ
ּביניהם (ׁשרּויה) ׁשכינה .טמאים, ְְְִִֵֵֵֶָָ

åì(à)øéëî-ïa ãòìâ-éða úçtLîì úBáàä éLàø eáø÷iå©¦§§º¨¥´¨«¨À§¦§©³©§¥«¦§¨Æ¤¨¦´
éðôìå äLî éðôì eøaãéå óñBé éða úçtLnî äMðî-ïa¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´¥®©§©§º¦§¥³¤Æ§¦§¥´

:ìàøNé éðáì úBáà éLàø íéàNpä©§¦¦½¨¥¬¨−¦§¥¬¦§¨¥«

(á)ýåýé äeö éðãà-úà eøîàiåäìçða õøàä-úà úúì ©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥̧¤¨¨¯¤§©«£¨²
úìçð-úà úúì ýåýéá äeö éðãàå ìàøNé éðáì ìøBâa§¨−¦§¥´¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´©«Ÿ̈½¨¥À¤©«£©²

:åéúðáì eðéçà ãçôìö§¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«

(â)äòøâðå íéLðì ìàøNé-éðá éèáL éðaî ãçàì eéäåÂ§¨Â§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼§¦§§¨³
øLà ähnä úìçð ìò óñBðå eðéúáà úìçpî ïúìçð©«£¨¨Æ¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾©µ©«£©´©©¤½£¤¬

:òøbé eðúìçð ìøbîe íäì äðééäz¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©
i"yx£‰hn‰ ˙ÏÁ� ÏÚ ÛÒB�Â∑אביו ׁשבט על מתיחס והּבן יֹורׁשּה ּבנּה .ׁשהרי ¿«««¬«««∆ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(ã)úìçð ìò ïúìçð äôñBðå ìàøNé éðáì ìáiä äéäé-íàå§¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈©µ©«£©´
òøbé eðéúáà ähî úìçpîe íäì äðééäz øLà ähnä©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ©¥´£Ÿ¥½¦¨©−

:ïúìçð©«£¨¨«
i"yx£Ï·i‰ ‰È‰ÈŒÌ‡Â∑ׁשּיפסק הּיֹובל עתיד אֹומר: יהּודה רּבי היה ‰Ï·i.מּכאן ‰È‰ÈŒÌ‡Â∑זֹו אין ּכלֹומר ¿ƒƒ¿∆«…≈ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ¿ƒƒ¿∆«…≈ְֵַ

ׁשּנֹוספה ונמצא לׁשבטֹו, הּנחלה ּתחזר לא הּיֹובל, יהיה אם ואפּלּו חֹוזרת, אינּה ׁשהירּׁשה ּבּיֹובל, ׁשחֹוזרת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻמכירה
להם ּתהיינה אׁשר הּמּטה נחלת .על ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָ

‡¯Èלג da Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·iÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¿»ƒ««¬≈
‡Ï ‡Ú¯‡Ïe ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁÓ ‡e‰ ‡Ó„¿»¿««»«¿»¿«¿»»
Ì„a Ô‰l‡ da „Lz‡c ÈkÊ Ìc ÏÚ ¯tk˙Óƒ¿««««««¿ƒ»««∆»≈¿«

:dcL‡«¿≈

daלד ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ¿»¿»¬»«¿»ƒ«»¿ƒ«
Èz�ÎLc ÈÈ ‡�‡ È¯‡ de‚a ‡È¯L Èz�ÈÎL Ècƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««¬≈¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ï‡¯NÈ È�a B‚a ‡È¯L»¿»¿¿≈ƒ¿»≈

ÚÏb„א È�a ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡˙‰·‡ ÈLÈ¯ e·È¯˜Â¿»ƒ≈≈¬»»»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»
ÛÒBÈ È�a ˙ÈÚ¯fÓ ‰M�Ó ¯a ¯ÈÎÓ ¯a«»ƒ«¿«∆ƒ«¿¬«¿≈≈
ÈLÈ¯ ‡i·¯·¯ Ì„˜e ‰LÓ Ì„˜ eÏÈlÓe«ƒ√»…∆√»«¿¿«»≈≈

:Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡˙‰·‡¬»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡¯Ú‡ב ˙È ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt È�Ba¯ ˙È e¯Ó‡Â«¬»»ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«»«¿»
È�Ba¯Â Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡·„Úa ‡�ÒÁ‡a¿«¬»»¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ
˙�ÒÁ‡ ˙È ÔzÓÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa „wt˙‡ƒ¿««¿≈¿»«¿»¿ƒ«»«¬»«

:d˙�·Ï ‡�eÁ‡ „ÁÙÏ¿̂»¿»»»ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈג È�·„ ‡iË·L È�aÓ „ÁÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
˙�ÒÁ‡Ó Ô‰z�ÒÁ‡ Ú�Ó˙˙Â ÔÈL�Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿¿««¬«¿¿∆≈«¬»«
Èc ‡iË·L ˙�ÒÁ‡ ÏÚ ÛÒBz˙Â ‡�˙‰·‡¬»»»»¿ƒ«««¬»«ƒ¿«»ƒ
:Ú�ÓzÈ ‡z�ÒÁ‡ ·„ÚÓe ÔB‰Ï ÔÈÂ‰¿̇∆¿«¿≈¬««¬«¿»ƒƒ¿»

Èד È�·Ï ‡Ï·BÈ È‰È Ì‡ÂÛÒBz˙Â Ï‡¯N ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«
ÔÈÂ‰˙ Èc ‡Ë·L ˙�ÒÁ‡ ÏÚ ÔB‰z�ÒÁ‡«¬«¿¿««¬»«ƒ¿»ƒ¿∆¿«
Ú�ÓzÈ ‡�˙‰·‡„ ‡Ë·L ˙�ÒÁ‡Óe ÔB‰Ï¿≈«¬»«ƒ¿»«¬»»»»ƒƒ¿«

:Ô‰z�ÒÁ‡«¬«¿¿∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשאמר מּפני הארץ. את תחניפּו ולא ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ(לג)

מׁשּפט לחּקת לכם אּלה והיּו ְְְְִִֵֶֶַָָָָֻּתחּלה

הּמׁשּפטים ׁשאּלּו מֹוׁשבתיכם, ּבכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹלדרתיכם

והחמיר חזר לארץ, ּבחּוצה ּגם ְְְֲִִֶֶַַָָָָנֹוהגים

אׁשר הּׁשכינה לכבֹוד יֹותר הארץ ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּביֹוׁשבי

נטּמא וׁשּלא אֹותּה נחניף ׁשּלא והזהיר ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹׁשם,

ָאֹותּה:

ÔÈ�ÚÂדברים) ּבּקללֹות הּנאמר הּוא החנּופה ¿ƒ¿«ְֱֲֶַַַַָָ

ּומעט הּׂשדה ּתֹוציא רב זרע לחֿמ), ְִֶֶַַַַָכח

ועבדּת ּתּטע ּכרמים תׁשּתה,ּתאסף, לא ויין ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹֹ

ּופרי עצ ּכל ,תסּו לא וׁשמן ל יהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶָָֹזיתים

עׂשֹות חנּופה ּכל ּכי הּצלצל. יירׁש ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָאדמת

ּבארץ ענׁש והּוא לעינים, והּנדמה הּנראה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהפ

עריֹות, ּובגּלּוי ּדמים ּובׁשפיכּות זרה ְְֲֲִִִִַָָָָָּבעבֹודה

ּתחנף חנֹוף הלֹוא א) ג (ירמיה ׁשּנאמר ְֱֱֲֶֶֶַַָּכמֹו

כד (ישעיה יׁשביה ּתחת חנפה והארץ ְְְֶֶֶַַָָָָָָָהארץ,

וענין ב). ג (ירמיה ּבזנּותי ארץ וּתחניפי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַה),

ּבּה יׁשּכן ולא טמאה הארץ ׁשּתהיה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻהּטמאה,

נתּכּפר ׁשּלא נקי ּדם ּבּה ּבהיֹות הּׁשם ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹּכבֹוד

ׁשֹופכֹו: ְְַּבדם

(‡Ò˜ ÈÚÒÓ) È¯ÙÒ·e,אמרּוeÙÈ�Á˙ ‡ÏÂ ¿ƒ¿ƒְָ¿…«¬ƒ

,ı¯‡‰ לחנפין.‡˙ אזהרה זֹו הרי ∆»»∆ְֲֲִֵַַָָָ

ּברֹוצחים, ׁשֹוחד נּקח ׁשּלא מּתחּלה הזהיר ְְְְִִִִִִִֶַַָֹּכי

אֹו למעלתם להם נחניף ׁשּלא והזהיר ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹוחזר

ּכי ׁשֹוחד, מּקח ּבלי מׁשּפחּתם ּוכבֹוד ְְְְְְִִִִַַַָָָלתקפם

הארץ את נחניף הּנה להם נחניף אנחנּו ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָאם

יֹוׁשביה: ְֶַַָּתחת
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(ä)ïk øîàì ýåýé ét-ìò ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥²
:íéøác óñBé-éðá ähî©¥¬§¥«¥−«Ÿ§¦«

(å)áBhì øîàì ãçôìö úBðáì ýåýé äeö-øLà øácä äæ¤´©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À¦§³§¨§¨Æ¥½Ÿ©¬
à íéLðì äðééäz íäéðéòaíäéáà ähî úçtLîì C §¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®©À§¦§©²©©¥¬£¦¤−

:íéLðì äðééäz¦«§¤¬¨§¨¦«

(æ)Léà ék ähî-ìà ähnî ìàøNé éðáì äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®¦´¦À
:ìàøNé éða e÷aãé åéúáà ähî úìçðaרמב"ן §©«£©Æ©¥´£Ÿ½̈¦§§−§¥¬¦§¨¥«

(ç)ãçàì ìàøNé éða úBhnî äìçð úLøé úa-ìëå§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈¦©»§¥´¦§¨¥¼§¤À̈
éða eLøéé ïòîì äMàì äéäz äéáà ähî úçtLnî¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨¦«§¤´§¦¨®§©À©¦«§Æ§¥´

:åéúáà úìçð Léà ìàøNé¦§¨¥½¦−©«£©¬£Ÿ¨«
i"yx£‰ÏÁ� ˙L¯È ˙aŒÏÎÂ∑לאביה ּבן היה .ׁשּלא ¿»«…∆∆«¬»ְִֵֶָָָָֹ

(è)Búìçða Léà-ék øçà ähîì ähnî äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´©¥®¦¦Æ§©´£¨½
:ìàøNé éða úBhî e÷aãé¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«

(é):ãçôìö úBða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«

(àé)úBða äòðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ̈−§´
:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«

i"yx£'B‚Â ‰ˆ¯˙ ‰ÏÁÓ∑(ק"כ מנאן(ב"ב הּמקרא ּובכל ּתֹולדֹותן. ּכסדר ונּׂשאּו ּבׁשנים, מּזֹו זֹו ּגדּלתן לפי מנאן ּכאן «¿»ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָָָָֻ
ּכזֹו זֹו ׁשּׁשקּולֹות ּומּגיד, חכמתן, .לפי ְְְִִֶַָָָָ

ÓÈÓ¯‡ה ÏÚ Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈«≈¿»
ÛÒBÈ È�·„ ‡Ë·L ˙e‡È ¯ÓÈÓÏ ÈÈ„«¿»¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈≈

:ÔÈÏlÓÓ¿«¿ƒ

ˆÁÙÏ„ו ˙�·Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»
Ì¯a ÔÈL�Ï ÔÈÂ‰z ÔB‰È�ÈÚa ÔÈw˙„Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈≈¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«
:ÔÈL�Ï ÔÈÂ‰z Ô‰e·‡„ ‡Ë·L ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒƒ¿»«¬∆¿∆¿«ƒ¿ƒ

Ë·MÓ‡ז Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡�ÒÁ‡ ¯ÁÒ˙ ‡ÏÂ¿»«¿««¬»»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»
‡Ë·L ˙�ÒÁ‡a ¯·‚ È¯‡ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¬≈¿«¿«¬»«ƒ¿»

:Ï‡¯NÈ È�a Ôe˜acÈ È‰B˙‰·‡„«¬»»ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈

È�·cח ‡iË·MÓ ‡�ÒÁ‡ ˙˙¯È ‡z¯a ÏÎÂ¿»¿«»»¿««¬»»ƒƒ¿«»ƒ¿≈
È‰z ‡‰e·‡„ ‡Ë·L ˙ÈÚ¯fÓ „ÁÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«ƒ«¿ƒƒ¿»«¬»¿≈
¯·b Ï‡¯NÈ È�a Ôe˙¯È Èc ÏÈ„a ez�‡Ï¿ƒ¿¿ƒƒ≈¿¿≈ƒ¿»≈¿«

:È‰B˙‰·‡ ˙�ÒÁ‡«¬»«¬»»ƒ

Ë·LÏ‡ט ‡Ë·MÓ ‡�ÒÁ‡ ¯ÁÒ˙ ‡ÏÂ¿»«¿««¬»»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
‡iË·L Ôe˜acÈ dz�ÒÁ‡a ¯·‚ È¯‡ ‡�¯Á‡»√»»¬≈¿«¿«¬«¿≈ƒ«¿ƒ¿«»

:Ï‡¯NÈ È�·cƒ¿≈ƒ¿»≈

a�˙י e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿«
:„ÁÙÏ¿̂»¿»

Ú�Â‰יא ‰kÏÓe ‰Ï‚ÁÂ ‰ˆ¯˙ ‰ÏÁÓ ‰‡Â‰Â«¬»»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»¿…»
:ÔÈL�Ï Ô‰e·‡ ÈÁ‡ È�·Ï „ÁÙÏˆ ˙�a¿«¿»¿»ƒ¿≈¬≈¬∆ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אל מּמּטה יׂשראל לבני נחלה תּסב ולא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ(ז)

העת לתּקן אּלא הּכתּוב חׁשׁש לא ְֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּטה.

נׂשּואֹות נׁשים ּביׂשראל היּו אם ּכי ְְְִִִִִֵַָָָההיא,

אֹו הּיֹום, נחלה יֹורׁשֹות והן אחר, ְְְֲֵֵֵֶַַַָלׁשבט

אֹו אביהן ׁשּימּות ואיל זה מּיֹום ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּתירׁשנה

נחלתן ּתּסב ּכרחנּו על בנים, ּבלא ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֹאחיהן

את ּבּזמן לתּקן יּוכל ּומי מּטה, אל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַמּמּטה

ׁשּלא לצּוֹות הּתֹורה רצתה לא ּכי עּותּו. ְְְֲִִֶֶַַָָָֹֹאׁשר

לעקר ראתה ׁשּלא והּבעל, הּבן אֹותן ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָֹֹיירׁשּו

למקרים הּכתּוב יחּוׁש לא וכן הירּוׁשה. ְְְְְִִִֵַַַָָָֹמׁשּפט

נחלה יֹורׁשֹות ׁשאינן הּבנֹות ּכי לבא, ְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹהעתידים

ׁשּתהיּנה ואפׁשר הּׁשבטים, לכל להּנׂשא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָיכֹולֹות

אחיהן ימּותּו ּכי הּבא ּבּזמן נחלה ְְֲֲִֵֶַַַַָָָיֹורׁשֹות

קרֹוביהן אֹו אביהן נחלת ותעבר האב ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹּבחּיי

ֶָלהן:

ÏÚÂ(.קכ בתרא (בבא רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּוּדעת ¿«ְֵֶַַַָ

זה ּבדֹור אּלא נֹוהג יהא לא זה ְְֵֵֶֶֶָָָֹּדבר

הּבא ההּוא הּדֹור ּבכל היּו ׁשּלא יּתכן ְְִִֵֶַַַַָָָָֹּבלבד,

צלפחד, ּבנֹות זּולתי נחלה יֹורׁשֹות ּבנֹות ְְְְֲִֶַָָָָָָָּבארץ

ימּות ׁשאם הּכתּוב, וצּוה דּברּו. לא ּכן על ְְִִִִֵֶַַָָָֹּכי

הארץ ׁשּתחלק עד ההּוא הּיֹום מן ִֵֵֶֶַַַָָָָָאדם

ּתּנׂשא לא אֹותֹו, יֹורׁשת ּבּתֹו ותהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָֹלׁשבטיהם

חּלּוק ּבעת ההּוא האיׁש יבא ׁשּלא אחר ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלׁשבט

ּכי אחר, מּטה ּבתֹו נחלה לֹו לקחת ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָהארץ

החּלּוק ּבעת ּגדֹולה יֹותר ּתהיה להם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהקּפדה

ּכי ּבּנחלה, זה עם זה הּׁשבטים יתערבּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ּכל יקּפידּו ולא נחלתן נֹודעה ּכבר כן ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָֹאחרי

הזהיר החּלּוק זמן נֹודע ׁשּלא ּובעבּור ,ְְֲִִִֶַַַַָֹּכ

אין חי ּכל נפׁש ּבידֹו אׁשר והּׁשם הּדֹור. ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָּבכל

:ואיל מּכאן לחּוׁש ִֵָָָָלֹו

ÔBÎ�Âׁשאין הּפׁשט, ּדר על ˙q·הּוא ‡ÏÂ" ¿»ְֵֶֶֶַַָ¿…ƒ…

"‰ÏÁ�,הּנחלה תּסב ׁשּלא ּכדי טעם, «¬»ְֲִֵֶַַַַָֹֹ

ׁשּלא נחלה, ּביֹורׁשת צּוה מצוֹות ׁשּתי הן ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹֹאבל

ּכבר ּבּנׂשּואת וצּוה אביהן, למּטה רק ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹּתּנׂשאנה

לאיׁש היֹותן אחרי נחלה אליהן ּתבא ְֱֲֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹואׁשר

אבל אחר, למּטה מּמּטה הּנחלה ּתּסב ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא

ולא ּבניהן לא ּוקרֹוביהן אחיהן אֹותן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָֹֹירׁשּו

ֲֵֶַּבעליהן:

¯È‰Ê‰Âכן ואחרי צלפחד, ּבבנֹות מּתחּלה ¿ƒ¿ƒְְְְְֲִִִֵֵַָָָ

ּבכל ואמר נחלה. יֹורׁשת ּבת ְְְֲֶֶַַַָָָָּבכל

מּטה, אל מּמּטה נחלה תּסב ׁשּלא ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹיׂשראל

על יעברּו אם הּמּוזהרֹות אֹו הּנׂשּואֹות, ְְְִֶַַַַַַָׁשאף

ׁשּיהיּו הּמּטה, אנׁשי אֹותן ירׁשּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמצוה,

לא אבֹותם מּטה ּבנחלת ּוקׁשּורים ְְְֲֲִִֶַַַָֹדבּוקים

מּנחלת יּפרדּו לא והם מהם נחלתם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹתּפרד

את הּנֹוחל ּבּדֹור רק זה ּכל נהג ולא ְֲֵֶֶַַַַָָָֹאבֹותם.

עצה להם נתן והּנה החלּוקה. ּבעת ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהארץ

ּבנׂשּואֹות: ּגם ותּקן ׁשאלּו, אׁשר ְְְֲֲִִִֵֶַָּבפנּויֹות

ÌÏL�ולאלהים הּצבאֹות, ודגלי הּפקּודים ספר ƒ¿«ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹ

למאֹות והֹודאֹות, ׁשבח ְְְֵֶַָָצבאֹות,

אבֹותינּו עם עׂשה וכאׁשר ּולרּבֹואֹות, ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָולאלפים

הּפלאֹות, קץ ּבימינּו יחיׁש והּנֹוראֹות, ְְְְִֵֵַַַָָָָהּגדֹולֹות

הּתאֹות, לפני ּוגבּול והּלׁשכֹות הּבית ְְְְְִִִֵֶַַַַָָיבנה

רֹואֹות, ועיננּו ּכּסאֹות, ּדוד לבית ׁשם ְְְִִִֵֵֵָָָָויכין

ׁשגיאֹות, ּומּכל מּנסּתרֹות ינּקנּו ּברחמיו ְְְְְֲִִִִֵַַָָָוהּוא

רצֹון: יהי ּכן אמן נפלאֹות, מּתֹורתֹו ְְְְִִִֵֵֵַָָָָויראנּו

ÌÏL�Â Ìz«¿ƒ¿»

irqnÎzehn zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'a ycew zayl inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 206 'nr g"g y"ewl t"r)

zFpaC oznkg xcqcgtlv ¥¤¨§¨¨¦§§¨§¨

לנׁשים: דדיהן לבני צלפחד ּבנֹות ונעה ּומלּכה וחגלה תרצה מחלה ְִֶָֽ�ֵֹֽ�ְִֵָ�ְְָ�ְָ�ְֹ�ְִָ�ְְָָָ�ְִ�ְֶַָָ�ְִַֽוּתהיינה
ּומּגיד חכמתן, לפי מנאן הּמקרא ּובכל ּתֹולדֹותן, ּכסדר ונּׂשאּו ּבׁשנים, מּזֹו זֹו ּגדּלתן לפי מנאן ּכאן וגֹו'. ּתרצה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻמחלה

ּכזֹו. זֹו ובפרש"י)ׁשּׁשקּולֹות יא. לו, (במדבר ְֶָ
לאח"ז ותכף ּבחכמה, ׁשוֹות היּו ׁשּלא והינּו חכמתן" לפי מנאן הּמקרא ׁש"ּבכל אמר ּבּתחּלה אהדדי: סּתרי הּדברים ּדּיקת ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּכד

ּכזֹו"? זֹו ׁשּׁשקּולֹות "ּומּגיד ְִִֶַָהֹוסיף

הּׁשנים רּבּוי ידי על הּנקנית חכמה ב. ויגיעה. לּמּוד ידי על הּמּגיעה – החכמה עּקר א. סּוגים: ב' יׁשנם ּבחכמה ּבזה: ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָוהּנראה

חכמה". יֹודיעּו ׁשנים ורב ידּברּו "ימים - ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹׁשחלפּו

יתרה לחכמה הּגיעה יגיעתּה, רּבּוי ידי על ּכי ּבחכמה, ׁשנּיה היתה מקֹום מּכל צלפחד, ּבבנֹות הּצעירה ׁשהיתה אף נֹועה זה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּולפי

לתרצה היה ּובזאת חכמה", יֹודיעּו ׁשנים ּד"רב הּמעלה אצלּה חסר מּביניהם הּצעירה ׁשהיתה מּכיון ּולאידְך, מאחיֹותיה. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹמּכּמה

עליה. מעלה החכמה) ּבמנין ואחרֹונה הּתֹולדה ּבסדר ׁשנּיה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ(ׁשהיתה

וחכמתּה הּׁשנים, רּבּוי ׁשּמּצד ּדתרצה חכמתּה - החכמה, סּוגי ב' יחד מצרפים ּדכאׁשר היינּו ּכזֹו" זֹו "ׁשּׁשקּולֹות רׁש"י ּכּונת ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוזהּו

זֹו". ּכנגד זֹו "ׁשקּולֹות הּוא, הּסְך־הּכל - הּיגיעה ׁשּמּצד ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹּדנֹועה

(áé)ïúìçð éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða úçtLnî¦¦§§²Ÿ§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈
:ïäéáà úçtLî ähî-ìò©©¥−¦§©¬©£¦¤«

(âé)äLî-ãéa ýåýé äeö øLà íéètLnäå úåönä älà¥´¤©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−
:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

÷æçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
סימן. מחל"ה חול"ה פסוקים, מסעיקל"ב פרשת חסלת

ÔÈL�Ïיב ‰‡Â‰ ÛÒBÈ ¯· ‰M�Ó È�a ˙ÈÚ¯ÊÓƒ«¿¬«¿≈¿«∆«≈¬»»ƒ¿ƒ
:Ô‰e·‡ ˙ÈÚ¯Ê ‡Ë·L ÏÚ Ô‰z�ÒÁ‡ ˙Â‰Â«¬««¬«¿¿∆«ƒ¿»«¿ƒ¬∆

Èa„‡יג ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡i�È„Â ‡i„Bwt ÔÈl‡ƒ≈ƒ«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ»
·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈ È�a ˙ÂÏ ‰LÓ„¿…∆¿»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»

˜ÊÁ :BÁ¯È„ ‡�c¯È ÏÚ««¿¿»ƒ≈

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôäà ÷øô äéîøéá

àà:ïîéða õøàa úBúðra øLà íéðäkä-ïî eäi÷ìç-ïa eäéîøé éøácáåéìà ýåýé-øáã äéä øLà ¦§¥¬¦§§−̈¤¦§¦¨®¦©«Ÿ£¦Æ£¤´©«£¨½§¤−¤¦§¨¦«£¤̧¨¨³§©§Ÿ̈Æ¥½̈

ìLa äãeäé Cìî ïBîà-ïá eäiLàé éîéa:Bëìîì äðL äøNr-LâCìî eäiLàé-ïa íé÷éBäé éîéa éäéå ¦¥²«Ÿ¦¨¬¤¨−¤´¤§¨®¦§«Ÿ¤§¥¬¨−̈§¨§«©§¦À¦¥̧§«¨¦³¤«Ÿ¦¨̧Æ¤´¤

:éLéîçä Lãça íéìLeøé úBìb-ãr äãeäé Cìî eäiLàé-ïá eäi÷ãöì äðL äøNr-ézLr íz-ãr äãeäé§½̈©ŸÆ©§¥«¤§¥´¨½̈§¦§¦¨¬¤«Ÿ¦−̈¤´¤§¨®©§¬§«¨©−¦©¬Ÿ¤©«£¦¦«

ã:øîàì éìà ýåýé-øác éäéåäézrãé ïèaá Eøvà íøèaézLc÷ä íçøî àöz íøèáe EíéBbì àéáð E ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ§¤̧¤¤¨§©¤̧¤Æ§©§¦½§¤²¤¥¥¬¥¤−¤¦§©§¦®¨¦¬©¦−

ézúð:Eå:éëðà ørð-ék øac ézrãé-àì äpä ýåýé éðãà däà øîàåæørð øîàz-ìà éìà ýåýé øîàiå §©¦«¨«Ÿ©À£¨Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦¥¬«Ÿ¨©−§¦©¥®¦©−©¨«Ÿ¦©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½©Ÿ©−©´©

:øaãz Eåöà øLà-ìk úàå Cìz EçìLà øLà-ìk-ìr ék éëðàçéðà Ezà-ék íäéðtî àøéz-ìà ¨®Ÿ¦¦Â©¨£¤³¤§¨«£Æ¥¥½§¥²¨£¤¬£©§−§©¥«©¦−̈¦§¥¤®¦«¦§¬£¦²

:ýåýé-íàð Eìväìèéôa éøáã ézúð äpä éìà ýåýé øîàiå ét-ìr òbiå Bãé-úà ýåýé çìLiå:Eéäàø §©¦¤−§ª§Ÿ̈«©¦§©³§Ÿ̈Æ¤¨½©©©−©¦®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½¦¥²¨©¬¦§¨©−§¦«§¥º

ézã÷ôä:rBèðìå úBðáì ñBøäìå ãéáàäìe õBúðìå LBúðì úBëìînä-ìrå íéBbä-ìr äfä íBiä | E ¦§©§¦´©´©¤À©©¦Æ§©©©§¨½¦§¬§¦§−§©«£¦´§©«£®¦§−§¦§«©

àéìwî øîàå eäéîøé äàø äzà-äî øîàì éìà ýåýé-øáã éäéå:äàø éðà ã÷Láééìà ýåýé øîàéå ©§¦³§©§Ÿ̈Æ¥©´¥½Ÿ¨«©¨¬Ÿ¤−¦§§¨®¨«Ÿ©¾©¥¬¨¥−£¦¬Ÿ¤«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¥©−

:BúNrì éøác-ìr éðà ã÷L-ék úBàøì záèéäâéäàø äzà äî øîàì úéðL éìà | ýåýé-øáã éäéå ¥©´§¨¦§®¦«Ÿ¥¬£¦²©§¨¦−©«£Ÿ«©§¦̧§©§Ÿ̈³¥©Æ¥¦´¥½Ÿ¨¬©−̈Ÿ¤®

:äðBôö éðtî åéðôe äàø éðà çeôð øéñ øîàåãééáLé-ìk ìr ärøä çútz ïBôvî éìà ýåýé øîàéå ¨«Ÿ©À¦³¨¸©Æ£¦´Ÿ¤½¨−̈¦§¥¬¨«¨©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®¦¨Æ¦¨©´¨«¨½̈©¬¨«Ÿ§¥−

:õøàäåè| çút Bàñk Léà eðúðå eàáe ýåýé-íàð äðBôö úBëìîî úBçtLî-ìëì àø÷ éððä | ék ¨¨«¤¦´¦«§¦´Ÿ¥À§¨¦§§²©§§¬¨−¨§ª§Ÿ̈®¿̈§¨«§Á¦̧¦§¹¤´©

:äãeäé éør-ìk ìrå áéáñ äéúîBç-ìk ìrå íéìLeøé éørLæèíúrø-ìk ìr íúBà éètLî ézøaãå ©«£¥´§«¨©À¦§©³¨«Ÿ¤̧¨Æ¨¦½§©−¨¨¥¬§¨«§¦©§¦³¦§¨©Æ½̈©−¨¨«¨¨®
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לנׁשים: דדיהן לבני צלפחד ּבנֹות ונעה ּומלּכה וחגלה תרצה מחלה ְִֶָֽ�ֵֹֽ�ְִֵָ�ְְָ�ְָ�ְֹ�ְִָ�ְְָָָ�ְִ�ְֶַָָ�ְִַֽוּתהיינה
ּומּגיד חכמתן, לפי מנאן הּמקרא ּובכל ּתֹולדֹותן, ּכסדר ונּׂשאּו ּבׁשנים, מּזֹו זֹו ּגדּלתן לפי מנאן ּכאן וגֹו'. ּתרצה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻמחלה

ּכזֹו. זֹו ובפרש"י)ׁשּׁשקּולֹות יא. לו, (במדבר ְֶָ
לאח"ז ותכף ּבחכמה, ׁשוֹות היּו ׁשּלא והינּו חכמתן" לפי מנאן הּמקרא ׁש"ּבכל אמר ּבּתחּלה אהדדי: סּתרי הּדברים ּדּיקת ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּכד

ּכזֹו"? זֹו ׁשּׁשקּולֹות "ּומּגיד ְִִֶַָהֹוסיף

הּׁשנים רּבּוי ידי על הּנקנית חכמה ב. ויגיעה. לּמּוד ידי על הּמּגיעה – החכמה עּקר א. סּוגים: ב' יׁשנם ּבחכמה ּבזה: ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָוהּנראה

חכמה". יֹודיעּו ׁשנים ורב ידּברּו "ימים - ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹׁשחלפּו

יתרה לחכמה הּגיעה יגיעתּה, רּבּוי ידי על ּכי ּבחכמה, ׁשנּיה היתה מקֹום מּכל צלפחד, ּבבנֹות הּצעירה ׁשהיתה אף נֹועה זה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּולפי

לתרצה היה ּובזאת חכמה", יֹודיעּו ׁשנים ּד"רב הּמעלה אצלּה חסר מּביניהם הּצעירה ׁשהיתה מּכיון ּולאידְך, מאחיֹותיה. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹמּכּמה
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וחכמתּה הּׁשנים, רּבּוי ׁשּמּצד ּדתרצה חכמתּה - החכמה, סּוגי ב' יחד מצרפים ּדכאׁשר היינּו ּכזֹו" זֹו "ׁשּׁשקּולֹות רׁש"י ּכּונת ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוזהּו

זֹו". ּכנגד זֹו "ׁשקּולֹות הּוא, הּסְך־הּכל - הּיגיעה ׁשּמּצד ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹּדנֹועה
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

ועד הרוחני דכפר חב"ד באה"ק ת"ו מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ר אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ב תמוז עם המצורף אליו, ועל ראשון ראשון וכו'.

א( במה שלא קבלו תשובה מכאן על המכתבים.

כבר כתבתי לכמה מאנ"ש, וזה כמה פעמים שבקשתי כפולה ומשולשת לא

להתחשב עם עכוב המענה, ואפילו כשאין מענה, שהוא מרוב הטרדות, ואם בכלל הדברים אמורים, 

ובעניני תורה  לדיין אלא מה שעיניו רואות על אתר,  לו  דין תורתנו הק', אין  רוחני, שבזה  ועד  עאכו"כ 

ומצות, הרי יפה שעה אחת קודם.

ב( בענין השמיטה והצרכני'.

נוגע להצרכני' כיון שרוב האוכלים מגיע לכפר  הנה אף שלכל לראש ענין הזהירות בענינים אלו 

חב"ד על ידה, מובן שצריך לפרסם בכלל רשימת אוכלים המותרים בלי פקפוק וכו' שהרי בודאי שכמה 

אוכלים וכמה מאנ"ש קונים שלא ע"י הצרכני', וק"ל.

וכיון שכמה חילוקי דיעות בכשרות הנ"ל, הרי על הועד הרוחני בראשיתו של מרא דאתרא, לברר 

דעת תורה ולפרסם זה...

ויהי רצון שכאו"א בתוככי כללות התמימים ואנ"ש ימלא תפקידו להפצת המעינות חוצה אשר 

עי"ז מקרבים יעוד ימים אלו אשר מבין המצרים יגיעו לנחלה בלי מצרים ועד למרחב העצמי )יעוין רשימות 

הצ"צ לאיכה א, ג( ויהי' זה בעגלא דידן ע"י משיח צדקנו.

בברכה לבשו"ט.

עניתי  וכבר  דבנין מקוה בביהכנ"ס הישן,  נתקבל מכ' בהנוגע להקס"ד  ובנתיים  נתעכב השילוח 

להרימ"מ שי' ליס בשלילה.



פג

לשבוע פרשת מטות מסעי תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ה תמוז
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו 

יום רביעי - כ"ח תמוז
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שני - כ"ו תמוז
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום חמישי - כ"ט תמוז
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום שלישי - כ"ז תמוז
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שישי - א' מנחם אב
פרק כ

מפרק א
עד סוף פרק ט

שבת קודש - ב' מנחם אב
פרק כ 

מפרק י עד סוף פרק יז

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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äáåùú éäéà äðéáã .úåîå÷î
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ïìåë ä÷áãì äùòîå øåáéã äáùçî íäéùåáìå úåãîå
.'åëå íåçø àåä äî 'úé åéúåãîá úåãîä åðééäã 'úé åá
àúééøåàã äøåúä ïåéò àåä 'úé åúîëçå åìëùá ìëùäå
øåáéãäå 'úé åúáùçîá äáùçîä ïëå .à÷ôð äîëçî
éøáãå êéôá éøáã íéùàå ù"îëå äëìä åæ 'ä øáãá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ו.1. כב, תצא – הכתוב ˘ËÈÏ"‡:2.לשון ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰Ú"ˆ"בפמ"ד וצל"ע הוא. כן אם כ.ÂÚÂ..3„"ובירור ל, Î"˜4.נצבים ˙¯Ú‰

Î"ÂÎ" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."בפמ"ט למשנ"ת רב"ר) אתדבקות (בבי' ב.5.שינוים א, ה.6.שה"ש ו, ה"א.7.ואתחנן פ"א פאה ירושלמי ראה

א.8.ובכ"מ. פה, ב.9.זח"ב קלח, שבת

fenz e"k ipy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז כ"ו שני יום
פרקי xeriy dxen,hv 'nrn :dheyt dpyl...äðäå é ÷øô,198 'nr cr.òãåðë

:áeúkLdxez lr -10:éôa éøác íNàå","Ez`xwp dxezd - ¤¨¨¨¦§¨©§¦
ly eita ,"jita" z`fe ,d"awd ly eixeaic ,(ily mixeaicd) "ixac"

,dxez cneld mc`déôa ézîN øLà éøáãe""E11äNònäå ;± §¨©£¤©§¦§¦§©©£¤
,dlrnly dyrnd mr mc`d ly dyrnd zecg`zdàeä,ici lr ±

,ä÷ãvä äNòî,cqge - ©£¥©§¨¨
,íéìôL çeø úBéçäìlr - §©£©§¨¦

mc`d dyrn dyrp jk ici

dyrnd mr cge`n

mb epipry ,dlrnly

mdy mi`xapd z` zeigdl

,miltyáeúkL Bîk12ék" : §¤¨¦
,"'Bâå 'ä äNò íéîé úLL¥¤¨¦¨¨§
mi`xapd z`ixa lr -

,diyr oeyld aezk ,mzeige

,oky ,"'d dyr mini zyy"

zegek ly dcixi idef

dcixia mi`vnpd ,miiwl`

ick ,d`ixaa mevnvae

mi`xap zeigdle `exal

,milty mdyòãBpk± ©©
,x`eaneBæå ,øçà íB÷îa§¨©¥§

àçeøc úe÷acúà àéä¦¦§©§§¨
àçeøagex zewaczd ± §¨
,gexaúe÷ácä úéìëúabxca ±,zewac ly xzeia dpeilrd d §©§¦©§¥

.'eëå äáäà úîçî àéäLk ,ãeçiäåcenilyk mby zexnl - §©¦§¤¦¥£©©£¨§
ok mb df ixd ,ler zlaw jezn `l` dad` jezn epi` dxezd

ixd - cegide zewiacd zilkza df izn j` ,gexa gex ly zewiac

"d`lir daeyz" ly dpipr okle .dad` cvn `a dfyk `wec df

(dad`e d`xia) enigxe eligca `ziixe`a wqrzic" `ed `wec

df f` `wec ,oky ,'d z`xie 'd zad` jezn dxezd cenil ,"d"aewc

- "d`lir daeyz" ly dpkez edfy ,cegide zewiacd zilkz

.cegide zewiacd zilkza zewl` mr ytpd cegie zewiacdéôìe§¦
éøö ïéàå ,äìháì òøæ úàöBäa úéøaä íâtL,úBéøòa øîBì C ¤§©©§¦§¨©¤©§©¨¨§¥¨¦©©£¨
ïðaøc Bà ,àúéøBàc äàéa éøeqà øàL Bàon d`ia ixeqi` ± §¨¦¥¦¨§©§¨§©¨¨

,opaxcn d`ia ixeqi` e` dxezdíéøôBñ éøác íéøeîç ék)± ¦£¦¦§¥§¦
,opaxcn wx `ed mxeqi`y mixac'eëå13,dxez ixacn xzei ± §
dl` mipipry oeike ,(dxez ixeqi`níâBt,minbet ±ïëì ,çna ¥©Ÿ©¨¥

.à÷ôð äîëçîc ,àúéøBàa ÷qòúéc àeä Bðewzweqriy ± ¦§¦§©¥§©§¨§¥¨§¨¨§¨
'c wxta lirl `aenk ,zixad mbt oewiz okl ,dnkgn d`ad dxeza

daeyz" `wec `ed ,("dnkg ziy`x"d yexit itl) yecwd xdefdn

enigxe eligca `ziixe`a wqrzi" ly oiprd `idy ,"d`lir

."d"aewcáeúkL eäæå§¤¤¨
eäiìà éác àðza14íãà : §¨¨§¥¥¦¨¨¨

äúéî áiçúðå äøáò øáò̈©£¥¨§¦§©¥¦¨
,íB÷nìrxf z`ved - ©¨

dypery dxiar `id dlhal

,miny icia dzinäNòi äî©©£¤
ìéâø äéä íà ?äéçéå§¦§¤¦¨¨¨¦
'á àø÷é ¯ ãçà óc úBø÷ì¦§©¤¨¦§¨

ì ,íétcà ÷øt úBðL¯ ãç ©¦¦§¤¤¤¨
.'eëå íé÷øt 'á äðLé± ¦§¤§¨¦§

cenila ztqez ,xnelk

oewiz meyn da yi dxezd

xy`e xary dxiard lr

,miny icia dzin dyper

.zixad mbt oipr enk

,cnlpd xacd ly dltkdd

,mitc ipy ± cg` sc mewna

ipy ± cg` wxt mewna

,iptn `id ,miwxt,eðéäå§©§
ìeôk àeä øLwä íB÷îaL ,BøLB÷å øæBçå ÷ñôpä ìáç ìLîk¦§©¤¤©¦§¨§¥§§¤¦§©¤¤¨

.'eëå "Búìçð ìáç"a àeä äëëå ,ìtëîeixd `id dnypd ± §ª¨§¨¨§¤¤©£¨§
,ef zexywzd dwqtp dxiar ici lr m`e ,dxewne dyxya dxeyw

mewna lagdy ixd ± ycgn dnypd zxywp daeyz ici lre

.dxez ly dpipr dfe ,ltekne letk zeidl jixv xeyiwdeäæå§¤
áeúkä øîàL15úîà ïéàå" ,"'Bâå ïBò øtëé úîàå ãñça" : ¤¨©©¨§¤¤¤¡¤§ª©¨§§¥¡¤

"'eëå äøBz àlà16,oerd ly ezxtk d`a dxez ici lr ,xnelk - , ¤¨¨§
éìò úéa ïBòåxn`p eilr ±17,"dgpne gafa ilr zia oer xteki m`" ©£¥¥¦

,l"f epinkg mixne`ìáà ¯ øtkúî Bðéàc àeä äçðîe çáæa§¤©¦§¨§¥¦§©¥£¨
àúéàãk ,íéãñç úeìéîâe äøBúa øtkúî,aezky enk ±óBña ¦§©¥§¨§¦£¨¦¦§¦¨§

àn÷ ÷øt,oey`x ±:äðMä Làøcoiivn `"hily iaxd - ¤¤©¨§Ÿ©¨¨
,xe`ia zvw yexcy ,"`ipz"d xtq mr eqtcpy "mipewize zexrd"a

dfy drya ,oey`xd wxtd seqa `vnp dfy owfd epax xne` recn

.g"i sca ,wxtd seq iptl mitc drax` `vnp

é ÷øtitke ,"d`lir daeyz" oipr owfd epax xiaqd ,'h wxt ,mcewd wxta ¤¤
,"`gexa `gex zewacz`" ly ote`a zewl`a ytpd zewiaca z`hazn `idy

dwcvae dxezd cenil oipra dfy itk ,dlrnly gexa zwaczn mc`d gexy
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ä÷ãöä äùòî àåä äùòîäå .êéôá éúîù øùà
'ä äùò íéîé úùù éë ù"îë íéìôù çåø úåéçäì
àçåøá àçåøã úå÷áãúà àéä åæå .à"îá òãåðë 'åëå
.'åëå äáäà úîçî àéäùë ãåçéäå úå÷éáãä úéìëúá
åà úåéøòá ì"öàå ì"æ úàöåäá úéøáä íâôù éôìå
íéøåîç éë) ïðáøã åà àúééøåàã äàéá éøåñéà øàù
àúééøåàá ÷ñòúéã àåä åðå÷éú ïëì çåîá íâåô ('åëå ñ"ã
øáò íãà åäéìà éáã àðúá ù"æå .à÷ôð äîëçîã
äéä íà äéçéå äùòé äî íå÷îì äúéî áééçúðå äøéáò
÷øô úåðùì íéôã 'á àø÷é ãçà óã úåø÷ì ìéâø
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÷øô úåðùì íéôã 'á àø÷é ãçà óã úåø÷ì ìéâø
÷ñôðä ìáç ìùîë åðééäå .'åëå íé÷øô 'á äðùé 'à
.ìôåëîå ìåôë àåä øù÷ä íå÷îáù åøùå÷å øæåçå
úîàå ãñçá ä"ùæå .'åëå åúìçð ìáçá àåä äëëå
úéá ïåòå .'åëå äøåú àìà úîà ïéàå 'åëå ïåò øôåëé
øôëúî ìáà øôëúî åðéàã àåä äçðîå çáæá éìò

:ä"øã ÷"ôñá 'éàãë ç"îâå äøåúá
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טז.10. נא, כא.11.ישעיה נט, יא.12.שם כ, ובכ"מ.13.יתרו ב. כב, עירובין רפכ"ה.14.ראה ויק"ר ועיין שם. נמצא ו.15.לא טז, משלי

ב.16. ה, ברכות ד.17.ראה ג, א שמואל



fenzפו e"k ipy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,àçeøa àçeøc àúe÷acúàc ,Bæ äàlò äáeLz ,äpäåly - §¦¥§¨¦¨¨§¦§©§¨§¨§¨
,gexa gex zewaczdàéä ,íéãñç úeìéîâe äøBz éãé ìò©§¥¨§¦£¨¦¦

,ähîì äìòîlî äëLîä úðéçáazelinb mbe dxez mb ,oky - ¦§¦©©§¨¨¦§©§¨§©¨
ici lr dlrzn `edy mc`d ly zinvrd ezelrzd opi` ,micqg

`edy itk `l` ,ezcear

,oeilr gek cvn dlrzn

oi`a dlrnl eze` dlrnd

cvn ezelrzd xy`n jexr

,zeinvrd ezceare ezbixcn

úBéäì,didiy ±'ä øác ¦§§©
,åéôa Lnîdf oi` ixdy - ©¨§¦

ly ezceare egek cvn

`l ezceara oky ,mc`d

ribdl mrt s` leki did

gek edf `l` ,jk icil

,dlrnln el miwiprny

,dxez cnel icediyky

"'ied xac" eixeaica didi

,ynnáeúkL Bîëe1: §¤¨
éôa éøác íNàå","E- ¨¨¦§¨©§¦

,z`f dyer d"awd

icedi ly eitay ,"miy`e"

,"ixac" didi dxez cneld

ixd .d"awd ly eixeaic

oipr df dxezd cenilay

d"awdy ,dhnl dlrnlny

envr `edy itkn dlrn dlrnl eze` dlrne df gek mc`l wiprn

micqg zelinb ici lry zelrzdd mb jk .ribn did ezcear cvn

,dhnl dlrnln ok mb `id"éð÷açú Bðéîéå"2ly epini ci ± ¦¦§©§¥¦
ici lr ,ize` wagz d"awdàòBøc ãñç"c ,íéãñç úeìéîâa¦§¦£¨¦§¤¤§¨

"'eëå àðéîé3.,dlrnly ,lekiak ,oinid rexf `ed cqgy iptn ± §¦¨§
,dlrnly cqg envr lr icedi jiynn micqg zelinb ici lre

ok mb df ixd .dwcvae micqg zelinba wqerd icedid z` wagnd

,mc`d z` stlne wagn dlrnly cqgdy ,dhnl dlrnln oipr

.`ed ezceara ribdl leki didy itkn dlrn dlrnlíãà ìáà£¨¨¨
éøö ïBzçzäCìéì C±,zkll,äìòîì ähnî äâøãîì äâøãnî ©©§¨¦¥¥¦©§¥¨§©§¥¨¦©¨§©§¨

,zinvrd ziytpd ezcear ici lr envra dlrziy -úðéça àéä¦§¦©
,àçeøa àçeø úe÷acúàå äàlò äáeLz,gexa gex zewaczd - §¨¦¨¨§¦§©§¨§¨

,älôúa álä úðeëaici lry ,envr mc`d zcear idef - §©¨©©¥¦§¦¨
dceardelygex ly zewiaca dlrzn `ed ,ely ytpd zegeka

,zewl` mr gexa,äéúBëøáe òîL úàéø÷a èøôáeoda - ¦§¨¦§¦©§©¦§¤¨
,zewl`a zewiaca zelrzdl ytpd zcear cgeina z`haznéãk§¥

:øîBì,"rny z`ixw"a -záäàå"4ELôð ìëáe Eááì ìëa 'Bâ ©§¨©§¨§¨§¨§§¨©§§

,Bzîàì úîàa ,"'Bâå,dlrnl dhnln mc`d zcear idef - §¤¡¤©£¦
jixv mb jk ,d"awdl dad`d oipra dbixcnl dbixcnn zelrzdl

ezcear ici lry ,dlrnl dhnln ly ote`a dxezd cenil zeidl

epax oeylae ± eita didi 'ied xacy ,jkl ilkl envr dyer `ed

:owfd:ïëå,mb -eéäå" §¥§¨
,'Bâå älàä íéøácä©§¨¦¨¥¤§

,"'Bâå ía zøaãåmby - §¦©§¨¨§
oipr lr ixd aqen df

dxezd5'ä øác úBéäì ,¦§§©
,úîàa åéôa`edy iptn - §¦¤¡¤

ixd ,eitay "'ied xac"l ilk

,zn`a f` dfúîà ïéàå"§¥¡¤
,"'eëådxez `l` -6.ïëå §§¥

Bîk ,úBönä ìk íi÷ì§©¥¨©¦§§
eðLc÷ øLà" :øîàpL¤¤¡©£¤¦§¨

:Bîk ,"åéúBöîadlnd - §¦§¨§
,enk `id "epycw"éøä"£¥
,"éì úLc÷î zàlry - ©§§ª¤¤¦
dyrp zeevn ici"epycw",

,ïBéìòä Lã÷ úðéça àéä¦§¦©Ÿ¤¨¤§
envr lr jiynn icediy -

`id "ycw" .zeevn ici lr

ì,äìcáäå úeLéøt ïBL- §§¦§©§¨¨
enk dbixcne dpiga `idy

,zlcape zyxtenyBðéàL¤¥
CBz Laìúäì ìBëé̈§¦§©¥

,ïéîìòzn`zen zinipt zeig mdl zeidl ,zenlerd jeza - ©§¦
,mzbixcnl,áéLç àìk dén÷ àlëc íeMîeiabl lkdy iptn - ¦§ª¨©¥§¨¨¦

itl yalzdl dleki ef dbixcn oi`e ,melkl aygp epi` jxazijxr

,ef dbixcn iabl llk jxr mey zenlerl oi` ik ,zenlerdàlà¤¨
,ïéîìò ìk ááBñ úðéçáadrityne zenlerd lk dtiwnd - ¦§¦©¥¨©§¦

,mdn dbixcna dlrn dlrnl dzeida mdaïBéìòä ïBöø àeä§¨¤§
,'eëå àeä-Ceøa,zeevnd oipr ici lr jynpd -øàaúpL Bîk ¨§§¤¦§¨¥
íéøîà éèewìa,oey`x wlg ,"`ipz"d xtq ±øçà íâå .åî ÷øt §¦¥£¨¦¤¤§©©©

éìà" :íéøîBà älôzä"àOà éLôð 'ä E7,ytpd zelrzd - ©§¦¨§¦¥¤©§¦¤¨
,"dlrnl dhnln" d"awdlàçeøa àçeø à÷acúàì eðéäc± §©§§¦§©§¨¨§¨

,gexa gex zewaczd.'eëå íBiä ìk.zeevnd oipr ici lr ±ìëå ¨©§§¨
ú÷îòäa ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa úeððBaúää éãé ìò äæ¤©§¥©¦§§¦§ª©¥¨§©£¨©

íézL"a ,úòcä,zekxad izya ±"äéðôì,rny z`ixw iptly ± ©©©¦§©¦§¨¤¨
.òãBpk ,äøîæc é÷eñôáeeaxwa xvei `ed zeppeazdd ici lry ± ¦§¥§¦§¨©©

df .zeevnd meiwae dxezd cenila `hazzy ,d"awdl dad`

zcear ly dpipr ± dlrnl dhnln "d`lir daeyz" ly dpipr

.ef dcearny d`vezde dltzd
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äáåùúä úøâà

äðäå é ÷øôàçåøã àúå÷áãúàã åæ äàìéò äáåùú
'éçáá àéä .ç"îâå äøåú é"ò àçåøá
åéôá ùîî 'ä øáã úåéäì äèîì äìòîìî äëùîä
ç"îâá éð÷áçú åðéîéå .êéôá éøáã íéùàå ù"îëå
êéøö ïåúçúä íãà ìáà .'åëå àðéîé àòåøã ãñçã
'éçá àéä äìòîì äèîî äâøãîì äâøãîî êìéì
áìä úðååëá àçåøá àçåø úå÷áãúàå äàìéò äáåùú
úáäàå øîåì éãë .äéúåëøáå ù"÷á èøôáå äìôúá
ïëå .åúéîàì úîàá 'åëå êùôð ìëáå êááì ìëá 'åë
øáã úåéäì 'åëå íá úøáãå 'åëå äìàä íéøáãä åéäå
úåöîä ìë íéé÷ì ïëå .'åëå úîà ïéàå úîàá åéôá 'ä
éì úùãå÷î úà éøä åîë åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"îë
åðéàù äìãáäå úåùéøô ïåùì ïåéìòä ùã÷ 'éçá àéä
àìë äéî÷ àìåëã íåùî ïéîìò êåú ùáìúäì ìåëé
'åëå ä"á ïåéìòä ïåöø àåä ò"ë ááåñ 'éçáá àìà áéùç
êéìà íéøîåà äìôúä øçà íâå .å"îô à"÷ìá ù"îë
íåéä ìë àçåøá àçåø à÷áãúàì åðééäã àùà éùôð 'ä
ä"á ñ"à úìåãâá úåððåáúää é"ò äæ ìëå .'åëå
.òãåðë äøîæã é÷åñôáå äéðôì íéúùá úòãä ú÷îòäá
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טז.1. נא, ו.2.ישעיה ב, תקו"ז.3.שה"ש ואילך.4.הקדמת ה ו, ˘ËÈÏ"‡:5.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ברכות – מדבר הכתוב "שבד"ת

ספמ"ט". ח"א וראה ב), ˘ËÈÏ"‡:6.(יג, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספל"ז ד.7."ראה פו, תהלים

fenz g"kÎf"k iriaxe iyily mei Ð `iÎi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז כ"ז שלישי יום
פרקיֿיא ,198 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéä äìôúäù øçàîå,198 'nr cr:(äàìéò

æåîúç"ë-æ"ëéòéáøåéùéìùíåé

תמוז כ"ח רביעי יום
פרקיא ,198 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íðîàå àé ÷øô,w 'nr cr.õ÷ ïéàì

éøö ¯ äàlò äáeLz úðéça àéä älôzäL øçàîeíéc÷äì C ¥©©¤©§¦¨¦§¦©§¨¦¨¨¨¦§©§¦
.äàzz äáeLz úðéça äéðôì,"xayp al"e drpkd ly oiprd ± §¨¤¨§¦©§¨©¨¨

.lirl xiaqdy itkäëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨
äðLna8:Løôe ,"Làø ãák CBzî àlà ìltúäì ïéãîBò ïéà" ©¦§¨¥§¦§¦§©¥¤¨¦Ÿ¤Ÿ¥©

¯ ,"äòðëä" ¯ é"Lø©¦©§¨¨
,ekeza rpkpe xeay mc`dy

äáeLz úðéça àéäå§¦§¦©§¨
øøBòì äàzz,envr lr ± ©¨¨§¥

¯ ,ìéòì økæpk íéîçø©£¦©¦§¨§¥
,'g wxtae 'f wxtaéìéãëåó §¦§¨¦

àøîba ízä9¯ ,àøwî ©¨©§¨¨¦§¨
my `xnbd zcnely itk

,weqtnáéúëc10:¯aezky ¦§¦
:dpga."Lôð úøî àéäå"± §¦¨©¨¤

,ixd .d"awdl dlltzde

df d"awdl lltzdl icky

dpkd ici lr zeidl jixv

ly dpipr ,dxn ytp ly

."d`zz daeyz",ïëà̈¥
íL àúéøaa11:,ïðaø eðz" ©¨©§¨¨¨©¨¨

àlà ìltúäì ïéãîBò ïéà¥§¦§¦§©¥¤¨
."äçîN CBzî,xnelk ± ¦¦§¨

xearl eilr cine skizy

avnl zexixn ly avnn

zexnly ,dgny ly

zeidl dkixv dligzay

avna zeidl eilr ,lltzdl ecnra ixd ,zexixna dltzl dpkdd

,dgny lyCôäì ïéìBëé ìkä ïéàL ,äfä íBúé øBãa åLëòå§©§¨§¨©¤¤¥©Ÿ§¦©£Ÿ
¯ ,äöwä ïî òâøk íaìn ,dvwd l`zexnly jk ,dgnyl zexixn ¦¨§¤©¦©¨¤

,dgnyl cin xeari ,zexixna did ok iptl rbxyäöò éæà£©¥¨

¯ ,äöeòéä,`id jklïewúa äàzz äáeLz úðéça íéc÷äì ©§¨§©§¦§¦©§¨©¨¨§¦
.ìéòì økæpk úBöçzeppeazdle ytpd oeaygl lbeqnd onfdy ± £©¦§¨§¥

"zevg oewiz"a `ed ± "xayp al"le drpkdl d`iand12.éàL éîe¦¤¦
Bì øLôà,"zevg oewiz" jexrl ±äìéì ìëa13àì íéðt ìk ìò ¯ ¤§¨§¨©§¨©¨¨¦Ÿ

úçôéoewiz" zceara ± ¦§Ÿ
,"zevgúçà íòtî¦©©©©

,úaMä íBé éðôì ,òeáMa©¨©¦§¥©©¨
úaMäL ,íéòãBiì òãBpk©©©§¦¤©©¨
äáeLz úðéça àéä¦§¦©§¨
úBiúBà ¯ ú"aLå ,äàlò¦¨¨§©¨¦

LBðà á"Lz14,¯ixd ¨¥¡
,daeyzd oipr `id zayy

± ?zay `id daeyz efi`e

,"d`lir daeyz" zpigaék¦
úBiìò àéä úaLa§©¨¦£¦
¯ ,'eë íøB÷îì úBîìBòä̈¨¦§¨
dnypd ziilr onf mb `ide

,daeyzd oipra dxewnl

¯ ,úaMä úBlôz èøôáe¦§¨§¦©©¨
deedn legd zenia mby

oipr ,xen`k ,dltzd

cgeinae "d`lir daeyz"

,zayaäæáe) .ïéáîì éãå§©©¥¦¨¤
áeúkM äî ïáeé15:¯ixg` ¨©¤¨

:"'ebe ark izign"äáeL"¨
ézìàâ ék éìàLeøt ,"E ¥©¦§©§¦¥

éòLt áòë éúéçn"L øçàî ék,àøçà àøèqä úøáòä àéä "E ¦¥©©¤¨¦¦¨¨§¨¤¦©£¨©©¦§¨©£¨
ézìàâ"e,íéðBéìò íéîçø úeøøBòúäa íéðBöéçä ïî "E §©§¦¦©¦¦§¦§§©£¦¤§¦

àzúìc àúeøòúàa,dhnlny zexxerzda ±äàzú äáeLúa §¦§¨¨¦§©¨¦§¨©¨¨
:(äàlò äáeLúa "éìà äáeL" éæà ¯ ìéòì økæpk©¦§¨§¥£©¨¥©¦§¨¦¨¨

.àé ÷øtaqd ,'i wxt ,mcewd wxtaoipr `id dltzy oeeik ,owfd epax xi ¤¤
`idy ,"d`zz daeyz" ly oiprd dltzd iptl micwdl yi ,"d`lir daeyz"

.eytp lr mingx zexxerzde ytpd oeayg cvn d`ad ,"xayp al"e drpkd

lltzdl oicner oi`" zxne` dpyndy itk`l`itly ,"y`x caek jezn

,aezk `ziixaa ,j` ;"d`zz daeyz" `idy ,"drpkd"l dpeekd ,i"yx yexit

lltzdl oicner oi`" ,dgny jezn zeidl dkixv dltzy`l`jezn

ale drpkdn cine skiz xearl leki cg` lk `l ,ep` eppnfay oeeike ,"dgny

xg` onfa "d`zz daeyz"a weqrl ,`id dverid dvrd ixd - dgnyl xayp

xexyz dltzd zrya eli`e ;dltzl dpkdk ynyiy ,"zevg oewiz"a enk -

zexnly ,owfd epax xne` ,igkepd wxta .dltza zyxcpd dgnyd oipr ea

xayp ale drpkd ,eicgi odizy dpiidzy xacd xyt` ,lirl xen`d

zexnl ,ixdy - dltza d"awdl dceard ly dgnyde "d`zz daeyz"n

ze`a odyk ,z`f lka ,dgnye zexixn ,ytpa zeiktd zerepz izy ody

oipra cgeina ,cgi zeidl od zeleki ,zecxtp zeaiq izyndfoexaydyk ,

d z` xiqi d"awdy ,oeghal mxeb ynyn envrdaiq,xnelk ,ald oexayl

.dgnyl `ian envrlyk `edy xac - el lgn d"awd
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äáåùúä úøâà

íéã÷äì êéøö äàìéò äáåùú 'éçá àéä äìôúäù øçàîå
ïéà äðùîá ì"æø ù"æå .äàúú äáåùú 'éçá äéðôì
äòðëä é"ùøôå ùàø ãáåë êåúî àìà ììôúäì ïéãîåò
éìéãëå ì"ðë íéîçø øøåòì äàúú äáåùú 'éçá àéäåó
ïëà .ùôð úøî àéäå áéúëã àø÷î 'îâá íúä
êåúî àìà ììôúäì ïéãîåò ïéà ø"ú íù àúééøáá
ïéìåëé ìëä ïéàù äæä íåúé øåãá åéùëòå .äçîù
íéã÷äì äöåòéä äöò éæà .äö÷ä ïî òâøë íáì êåôäì
à"àù éîå .ì"ðë úåöç ïå÷éúá äàúú äáåùú 'éçá
éðôì òåáùá 'à íòôî úåçôé àì ô"ëò äìéì ìëá åì
äáåùú 'éçá àéä úáùäù íéòãåéì òãåðë úáùä íåé
àéä úáùá éë ùåðà á"ùú úåéúåà ú"áùå äàìéò
úáùä úåìôú èøôáå 'åë íøå÷îì úåîìåòä úåéìò
éë 'éô êéúìàâ éë éìà äáåù ù"î ïáåé äæáå) .ì"ãå
à"èñä úøáòä àéä êéòùô áòë éúéçîù øçàî
íéðåéìò íéîçø úåøøåòúäá íéðåöéçä ïî êéúìàâå
äáåù éæà ì"ðë äàúú äáåùúá àúúìã àúåøòúàá

:(äàìéò äáåùúá éìà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ב).8. (ל, רפ"ה ב.9.ברכות י.10.ל, א, א.11.ש"א ˘ËÈÏ"‡:12.לא, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ז לעיל ‡„ÂÓ"¯13."ראה ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."'כו לילה בכל להיות אי"צ אדם כל בשאר אבל כו' גדולים בצדיקים דוקא דהיינו פי"א התפלה בקונ' ע"ז הבי' תורת14."איתא

בסופו. (למהרנ"ש) כב.15.נתן מד, ישעיה



פז fenz g"kÎf"k iriaxe iyily mei Ð `iÎi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז כ"ז שלישי יום
פרקיֿיא ,198 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéä äìôúäù øçàîå,198 'nr cr:(äàìéò

æåîúç"ë-æ"ëéòéáøåéùéìùíåé

תמוז כ"ח רביעי יום
פרקיא ,198 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íðîàå àé ÷øô,w 'nr cr.õ÷ ïéàì

éøö ¯ äàlò äáeLz úðéça àéä älôzäL øçàîeíéc÷äì C ¥©©¤©§¦¨¦§¦©§¨¦¨¨¨¦§©§¦
.äàzz äáeLz úðéça äéðôì,"xayp al"e drpkd ly oiprd ± §¨¤¨§¦©§¨©¨¨

.lirl xiaqdy itkäëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨
äðLna8:Løôe ,"Làø ãák CBzî àlà ìltúäì ïéãîBò ïéà" ©¦§¨¥§¦§¦§©¥¤¨¦Ÿ¤Ÿ¥©

¯ ,"äòðëä" ¯ é"Lø©¦©§¨¨
,ekeza rpkpe xeay mc`dy

äáeLz úðéça àéäå§¦§¦©§¨
øøBòì äàzz,envr lr ± ©¨¨§¥

¯ ,ìéòì økæpk íéîçø©£¦©¦§¨§¥
,'g wxtae 'f wxtaéìéãëåó §¦§¨¦

àøîba ízä9¯ ,àøwî ©¨©§¨¨¦§¨
my `xnbd zcnely itk

,weqtnáéúëc10:¯aezky ¦§¦
:dpga."Lôð úøî àéäå"± §¦¨©¨¤

,ixd .d"awdl dlltzde

df d"awdl lltzdl icky

dpkd ici lr zeidl jixv

ly dpipr ,dxn ytp ly

."d`zz daeyz",ïëà̈¥
íL àúéøaa11:,ïðaø eðz" ©¨©§¨¨¨©¨¨

àlà ìltúäì ïéãîBò ïéà¥§¦§¦§©¥¤¨
."äçîN CBzî,xnelk ± ¦¦§¨

xearl eilr cine skizy

avnl zexixn ly avnn

zexnly ,dgny ly

zeidl dkixv dligzay

avna zeidl eilr ,lltzdl ecnra ixd ,zexixna dltzl dpkdd

,dgny lyCôäì ïéìBëé ìkä ïéàL ,äfä íBúé øBãa åLëòå§©§¨§¨©¤¤¥©Ÿ§¦©£Ÿ
¯ ,äöwä ïî òâøk íaìn ,dvwd l`zexnly jk ,dgnyl zexixn ¦¨§¤©¦©¨¤

,dgnyl cin xeari ,zexixna did ok iptl rbxyäöò éæà£©¥¨

¯ ,äöeòéä,`id jklïewúa äàzz äáeLz úðéça íéc÷äì ©§¨§©§¦§¦©§¨©¨¨§¦
.ìéòì økæpk úBöçzeppeazdle ytpd oeaygl lbeqnd onfdy ± £©¦§¨§¥

"zevg oewiz"a `ed ± "xayp al"le drpkdl d`iand12.éàL éîe¦¤¦
Bì øLôà,"zevg oewiz" jexrl ±äìéì ìëa13àì íéðt ìk ìò ¯ ¤§¨§¨©§¨©¨¨¦Ÿ

úçôéoewiz" zceara ± ¦§Ÿ
,"zevgúçà íòtî¦©©©©

,úaMä íBé éðôì ,òeáMa©¨©¦§¥©©¨
úaMäL ,íéòãBiì òãBpk©©©§¦¤©©¨
äáeLz úðéça àéä¦§¦©§¨
úBiúBà ¯ ú"aLå ,äàlò¦¨¨§©¨¦

LBðà á"Lz14,¯ixd ¨¥¡
,daeyzd oipr `id zayy

± ?zay `id daeyz efi`e

,"d`lir daeyz" zpigaék¦
úBiìò àéä úaLa§©¨¦£¦
¯ ,'eë íøB÷îì úBîìBòä̈¨¦§¨
dnypd ziilr onf mb `ide

,daeyzd oipra dxewnl

¯ ,úaMä úBlôz èøôáe¦§¨§¦©©¨
deedn legd zenia mby

oipr ,xen`k ,dltzd

cgeinae "d`lir daeyz"

,zayaäæáe) .ïéáîì éãå§©©¥¦¨¤
áeúkM äî ïáeé15:¯ixg` ¨©¤¨

:"'ebe ark izign"äáeL"¨
ézìàâ ék éìàLeøt ,"E ¥©¦§©§¦¥

éòLt áòë éúéçn"L øçàî ék,àøçà àøèqä úøáòä àéä "E ¦¥©©¤¨¦¦¨¨§¨¤¦©£¨©©¦§¨©£¨
ézìàâ"e,íéðBéìò íéîçø úeøøBòúäa íéðBöéçä ïî "E §©§¦¦©¦¦§¦§§©£¦¤§¦

àzúìc àúeøòúàa,dhnlny zexxerzda ±äàzú äáeLúa §¦§¨¨¦§©¨¦§¨©¨¨
:(äàlò äáeLúa "éìà äáeL" éæà ¯ ìéòì økæpk©¦§¨§¥£©¨¥©¦§¨¦¨¨

.àé ÷øtaqd ,'i wxt ,mcewd wxtaoipr `id dltzy oeeik ,owfd epax xi ¤¤
`idy ,"d`zz daeyz" ly oiprd dltzd iptl micwdl yi ,"d`lir daeyz"

.eytp lr mingx zexxerzde ytpd oeayg cvn d`ad ,"xayp al"e drpkd

lltzdl oicner oi`" zxne` dpyndy itk`l`itly ,"y`x caek jezn

,aezk `ziixaa ,j` ;"d`zz daeyz" `idy ,"drpkd"l dpeekd ,i"yx yexit

lltzdl oicner oi`" ,dgny jezn zeidl dkixv dltzy`l`jezn

ale drpkdn cine skiz xearl leki cg` lk `l ,ep` eppnfay oeeike ,"dgny

xg` onfa "d`zz daeyz"a weqrl ,`id dverid dvrd ixd - dgnyl xayp

xexyz dltzd zrya eli`e ;dltzl dpkdk ynyiy ,"zevg oewiz"a enk -

zexnly ,owfd epax xne` ,igkepd wxta .dltza zyxcpd dgnyd oipr ea

xayp ale drpkd ,eicgi odizy dpiidzy xacd xyt` ,lirl xen`d

zexnl ,ixdy - dltza d"awdl dceard ly dgnyde "d`zz daeyz"n

ze`a odyk ,z`f lka ,dgnye zexixn ,ytpa zeiktd zerepz izy ody

oipra cgeina ,cgi zeidl od zeleki ,zecxtp zeaiq izyndfoexaydyk ,

d z` xiqi d"awdy ,oeghal mxeb ynyn envrdaiq,xnelk ,ald oexayl

.dgnyl `ian envrlyk `edy xac - el lgn d"awd
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äáåùúä úøâà

íéã÷äì êéøö äàìéò äáåùú 'éçá àéä äìôúäù øçàîå
ïéà äðùîá ì"æø ù"æå .äàúú äáåùú 'éçá äéðôì
äòðëä é"ùøôå ùàø ãáåë êåúî àìà ììôúäì ïéãîåò
éìéãëå ì"ðë íéîçø øøåòì äàúú äáåùú 'éçá àéäåó
ïëà .ùôð úøî àéäå áéúëã àø÷î 'îâá íúä
êåúî àìà ììôúäì ïéãîåò ïéà ø"ú íù àúééøáá
ïéìåëé ìëä ïéàù äæä íåúé øåãá åéùëòå .äçîù
íéã÷äì äöåòéä äöò éæà .äö÷ä ïî òâøë íáì êåôäì
à"àù éîå .ì"ðë úåöç ïå÷éúá äàúú äáåùú 'éçá
éðôì òåáùá 'à íòôî úåçôé àì ô"ëò äìéì ìëá åì
äáåùú 'éçá àéä úáùäù íéòãåéì òãåðë úáùä íåé
àéä úáùá éë ùåðà á"ùú úåéúåà ú"áùå äàìéò
úáùä úåìôú èøôáå 'åë íøå÷îì úåîìåòä úåéìò
éë 'éô êéúìàâ éë éìà äáåù ù"î ïáåé äæáå) .ì"ãå
à"èñä úøáòä àéä êéòùô áòë éúéçîù øçàî
íéðåéìò íéîçø úåøøåòúäá íéðåöéçä ïî êéúìàâå
äáåù éæà ì"ðë äàúú äáåùúá àúúìã àúåøòúàá

:(äàìéò äáåùúá éìà
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fenzפח g"k iriax mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

æåîúç"ëéòéáøíåé

úBéäì ,íðîàåeidiy ick ±¯ ,äòðëää Baìa,ald oexayeàéä §¨§¨¦§§¦©©§¨¨¦
¯ ,'äa äçîOä íâå ,ìéòì økæpk äàzz äáeLz úðéçaoke §¦©§¨©¨¨©¦§¨§¥§©©¦§¨©

dpiidz ,dltzd zceara zyxcpd d"awd z` ezcearn dgnyd

ãçéa ïäézLdrpkdd ,micxtp mipnf ipya dpiidzy `l ± §¥¤§©©
zrya "d`zz daeyz"e

dgnyde ,"zevg oewiz"

zrya `l` ,dltzd zrya

dpiidz dnvr dltzd

,cgi odizyàúlî øák§¨¦§¨
äøeîàmixen` mixacd ± £¨

xakíéøîà éèewìa± §¦¥£¨¦
,oey`x wlg "`ipz"d xtqa

¯ ,ãì ÷øt óBñoeeiky ¤¤
ely "xayp al"e zexixndy

eytpe eteb avn cvn mi`a

d`a dgnyde ,zindad

ytpd ± dnypd cvn

iwl`d uevipde ziwl`d

ixd ,ezeigdl ea miyaelnd

izyn mi`a mdy oeeik

yi ± zecxtp zeaiq

zerepzd izy zexyt`a

al"e zexixnd zrepz)

(dgnyd zrepze "xayp

.cgi zeidláeúkL Bîk§¤¨
LBãwä øäfa1:äåãç" ©Ÿ©©¨¤§¨

àøèqî éàaìa àòé÷z§¦¨§¦¨¦¦¦§¨
."'eëå àcdrewz dgny ± ¨§

cvdn dikae ,df cvn iala

'x xn` z`f z` ,ipyd

zia oaxeg oipra dxezd zeceq eia`n rnyyk oerny x"a xfrl`

oaxegd lcebn al oexaye dika eala dyrn zrya dzid ,ycwnd

zeceqn dgny ea dzid ipy cvne (oaxegd lceb el rcep dzr dfy)

zeleki ,zepey zeaiq izy opyiy dryay ixd .el elbzpy dxezd

.cgi zeidl ,dikae decg ,zerepzd izyäðeîàä ãBò óeøöáe§¥¨¡¨
¯ ,ïBçhaäåi`ceea oldlc oeghade dpen`d jkl mitxhvnyke §©¦¨

dgny dpyiy,àeä ãñç õôç ék ,'äa çeèa Baì ïBëð úBéäì¦§¨¦¨©©¦¨¥¤¤
äçéìñe äìéçî LwánL ãiîe óëz ,çìñì áøå íeçøå ïepçå§©§©§©¦§Ÿ©¥¤¦¨¤§©¥§¦¨§¦¨

éîçø áøk") Cøaúé Bzàî"éòLô äçî E2,"éðøäè éðñak"3,¯ ¥¦¦§¨¥§Ÿ©£¤§¥§¨¨©§¥¦©£¥¦
,i`hgn"'eëå äçî éúBðBò ìëå"4(¯ ,lgen ± elld zeywad lk §¨£©§¥§

,cin d"awd el.íìBòa à÷ôñ ÷ôñe ÷ôñ íeL éìad"awd m` ± §¦¨¥§¥§¥¨¨¨
`l` ,el lgeni`cea,el lgen `edìëa ïéëøáî eðàL Bîëe§¤¨§¨§¦§¨

ç"é úlôz,"dxyr dpeny" zltz ±óëz,xg`l cin ±íéLwánL §¦©¥¤¤§©§¦
"'eë eðì çìñ":mixne` ,"epl glq" miywany xg`l cin ixd ± §©¨

¯ ,"çìñì äaønä ïepç 'ä äzà Ceøa"ezgilq lr cin mikxan ¨©¨©©©§¤¦§Ÿ©
,d"awd ly ezligneéøäå:`ed oicd ±¯ ,ì÷äì úBëøa ÷ôñ`le ©£¥§¥§¨§¨¥

,jxaläëøa LLç íeMî¦£©§¨¨
äìháì5.mc` m` ,okly ± §©¨¨

dkxa jxal eilr m` wteqn

lwdl eilr ,`l e` zniieqn

oiicr did m`y .jxal `le

e` lgen d"awd m` wtq

oepg" jxal ozip cvik ,`l

?"gelql daxndïéà àlà¤¨¥
,ììk ÷ôñ íeL ïàk̈¨¥§¨
"eðì çìñ" eðLwaL øçàî¥©©¤¦©§§©¨

¯ ,"eðì ìçî"xacd i`ce §©¨
,epl lgen d"awdyelàå§¦

íéàèBçå íéøæBç eðééä àìŸ¨¦§¦§§¦
Bîk ,ãiî ïéìàâð eðééä ¯¨¦¦§¨¦¦¨§
Ceøa" :ïéëøáî eðàL¤¨§¨§¦¨
."ìàøNé ìàBb 'ä äzà± ©¨¥¦§¨¥

ipa z` l`eb d"awdy

daeyz ixg` ,oky ,l`xyi

.cin dle`bd d`a ,dligne

dle`bd oi` ,ok` ,recn

iptn df ixd ± ?lreta d`a

.mi`hege mixfegyéøäå©£¥
,ïk íãå øNa úcîa elôà£¦§¦©¨¨¨¨¥

éøvLóëz ìçîì íãàä C ¤¨¦¨¨¨¦§Ÿ¥¤
epnî íéLwánL ãiîe¦¨¤§©§¦¦¤
éøæëà àäé àìå ,äìéçî§¦¨§Ÿ§¥©§¨¦

¯ ,ìçîlî,cin legnl eilr `l`¯ ,Bøáç ãé òèB÷a elôàå ¦¦§Ÿ©£¦§¥©©£¥
,el legnl exiag lr ± exiagn dlign ywaneàúéàãkxen`k ± ¦§¦¨

àn÷ àáác ç ÷øt óBña àøîba6,íéîòt 'â epnî Lwa íàå ©§¨¨§¤¤§¨¨©¨§¦¦¥¦¤§¨¦
éøö ïéà áeL ¯ Bì ìçî àìåíéðBòábäå ,epnî Lwáì C7LwaL §Ÿ¨©¥¨¦§©¥¦¤§©¦§¦¤¦¥

úà úéîäL ìeàL ãòa äìéçî íäî íBìMä åéìò Cìnä ãåc̈¦©¤¤¨¨©¨¥¤§¦¨§©¨¤¥¦¤
ìä÷a eàáé àlL íäéìò ãåc øæb ¯ ìçîì eöø àìå ,íéðBòábä©¦§¦§Ÿ¨¦§Ÿ¨©¨¦£¥¤¤Ÿ¨Ÿ¦§©

¯ ,'eëå íéðîçø íäL ,'ä`le zepngxd miperabl dxqgy oeeiky ¤¥©£¨¦§
,'d ldwl mikiiy md oi` ,legnl evxàúéàãkxen`k ±ç ÷øôa ¦§¦¨§¤¤

úBîáéc8.legnl eilry ,mc` ly ezcna xacd jk m`e ± ¦¨
ixd ,dlign epnn miywanykìò ,àeä-Ceøa-LBãwä úcîáe§¦©©¨¨©
.õ÷ ïéàì änëå änk úçàepnn miywanyk lgen `edy ± ©©©¨§©¨§¥¥
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äáåùúä úøâà

íðîàå àé ÷øô'éçá àéä äòðëää åáìá úåéäì
äçîùä íâå ì"ðë äàúú äáåùú
ô"ñ à"÷ìá äøåîà àúìéî øáë .ãçéá ïäéúù 'äá
àã àøèñî éàáìá àòé÷ú äåãç ÷"äåæá ù"îë .ã"ì
çåèá åáì ïåëð úåéäì ïåçèáäå äðåîàä ãåò óåøéöáå 'åëå
óëéú çåìñì áøå íåçøå ïåðçå àåä ãñç õôç éë 'äá
êéîçø áåøë) 'úé åúàî äçéìñå äìéçî ù÷áîù ãéîå
éìá ('åëå äçî éúåðååò ìëå éðøäè éðñáë éòùô äçî
ìëá ïéëøáî åðàù åîëå .íìåòá ñ"ñå ÷ôñ íåù
'ä äúà êåøá 'åë åðì çìñ íéù÷áîù óëéú ç"é úìôú
íåùî ì÷äì úåëøá ÷ôñ éøäå çåìñì äáøîä ïåðç
ììë ÷ôñ íåù ïàë ïéà àìà äìèáì äëøá ùùç
åðééä àì åìéàå .åðì ìçî åðì çìñ åðù÷áù øçàî
ïéëøáî åðàù åîë ãéî ïéìàâð åðééä íéàèåçå íéøæåç
êéøöù ïë å"á úãîá 'éôà éøäå .ìàøùé ìàåâ é"àá
àìå äìéçî åðîî íéù÷áîù ãéîå óëéú ìåçîì íãàä
'éàãë åøéáç ãé òèå÷á 'éôàå ìåçîìî éøæëà àäé
ìçî àìå ô"â åðîî ù÷éá íàå .÷"áã ç"ôñá 'îâá
ãåã ù÷éáù íéðåòáâäå .åðîî ù÷áì ö"à áåù åì
úà úéîäù ìåàù ãòá äìéçî íäî ä"ò êìîä
åàáé àìù íäéìò ãåã øæâ ìåçîì åöø àìå íéðåòáâä
.úåîáéã ç"ôá 'éàãë 'åëå íéðîçø íäù 'ä ìä÷á

.õ÷ ïéàì å"ëàò ä"áã÷ä úãîáå
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fenz h"k iying mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז כ"ט חמישי יום

,w 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéëøáîå íéçáùîù äîå,200 'nr cr.ãéî àéä

"çìñì äaønä ïepç" 'ä úà íéëøáîe íéçaLnM äîelk ± ©¤§©§¦§¨§¦¤©©©§¤¦§Ÿ©
ixd md "dxyr dpeny"a d"awd z` mda migayny migayd

z` migayn m`e ,mc`d `le mze` dyer d"awd wxy mixac

;jk dyer `ed wxy mb `id dpeekd ixd gelql daxn `edy d"awd

mby ,mixne` ep`y oeeike

,jk `id mc` ly ezcn

miywanyk legnl eilry

yi gay dfi` ,dlign epnn

,`l` ± ?d"awdl jka

jka `hazn d"awdl gayd

`edy"äaønä",gelql ± ©©§¤
¯ ,à÷éc,`wecBîëe ©§¨§

áøå" :àøæòa áeúkL¤¨§¤§¨§©
úcîaL eðéäc ,"çìñì¦§Ÿ©§©§¤§¦©
Léà àèçé íà ,íãå øNä¨¨¨¦¤¡¨¦
äìéçî epnî Lwáe Léàì§¦¦¥¦¤§¦¨
øæç Ck øçàå Bì ìçîe¨©§©©¨¨©

Bøeñì,ecbpk aey `hge ± §
Bì ìçîiL ãàî äL÷̈¤§Ÿ¤¦§Ÿ
ïkL ìkîe ,úéðL¥¦¦¨¤¥

¯ ,úéòéáøe úéLéìLam` ¦§¦¦§¦¦
,ecbp `hg aey `ede el lgn

c`n xacd dywy i`cea

mrta aey el legnl

.ziriaxd mrtae ziyilyd

-Ceøa-LBãwä úcîa ìáà£¨§¦©©¨¨
íòt ïéa Løôä ïéà àeä¥¤§¥¥©©
ék ,íéîòt óìàì úçà©©§¤¤§¨¦¦

äìéçnä,d"awd lgeny ± ©§¦¨
¯ ,íéîçøä úcnî àéä¦¦¦©¨©£¦

,d"awd lyåéúBcîe¦¨
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äìéçî epnî Lwáe Léàì§¦¦¥¦¤§¦¨
øæç Ck øçàå Bì ìçîe¨©§©©¨¨©

Bøeñì,ecbpk aey `hge ± §
Bì ìçîiL ãàî äL÷̈¤§Ÿ¤¦§Ÿ
ïkL ìkîe ,úéðL¥¦¦¨¤¥

¯ ,úéòéáøe úéLéìLam` ¦§¦¦§¦¦
,ecbp `hg aey `ede el lgn

c`n xacd dywy i`cea

mrta aey el legnl

.ziriaxd mrtae ziyilyd

-Ceøa-LBãwä úcîa ìáà£¨§¦©©¨¨
íòt ïéa Løôä ïéà àeä¥¤§¥¥©©
ék ,íéîòt óìàì úçà©©§¤¤§¨¦¦

äìéçnä,d"awd lgeny ± ©§¦¨
¯ ,íéîçøä úcnî àéä¦¦¦©¨©£¦

,d"awd lyåéúBcîe¦¨
úBLBãwä,d"awd ly ± ©§

ìeáb úðéçáa ïðéà¥¨¦§¦©§
¯ ,óBñ-ïéà úðéçáa àlà ,úéìëúå,zilkze leab ilaBîk §©§¦¤¨¦§¦©¥§

áeúkL9:¯ ,"åéîçø eìë àì ék"`id d"awd ly mingxd zcny ¤¨¦Ÿ¨©£¨
.seq ilaïè÷ øtñî ïéa ììk Løôä ïéà óBñ-ïéà úðéça éaâìe§©¥§¦©¥¥¤§¥§¨¥¦§¨¨¨

¯ ,áéLç Lnî àìk dén÷ àlëc ,ìBãâìepi` eiptl ixd ,oky §¨§ª¨©¥§¨©¨¨¦
,melkl aygp.'eëå ìBãâå ïè÷ äåLîem` llk lcad oi`y ixd ± ©§¤¨¨§¨§

,minrt daxd e` dpey`xd mrta lgen `edyøéáòî" ïëìå§¨¥©£¦
íécåúnL íéàèçä ìëå ,"äðLå äðL ìëa eðéúBîLà,mdilr ± ©§¥§¨¨¨§¨¨§¨©£¨¦¤¦§©¦

äcåúîe øæBç ¯ íäéìò øáòå øæçL óà ,äðL écî "àèç ìò"a§©¥§¦¥¨¨©¤¨©§¨©£¥¤¥¦§©¤
äðL ìëá"e .íìBòì ïëå ,äàaä äðMa íéøetkä íBéa íäéìò£¥¤§©¦¦©¨¨©¨¨§¥§¨§¨¨¨
íéîòt 'â íBéå íBé ìëa ïë Bîk àlà ,à÷åc åàì "äðLå§¨¨¨©§¨¤¨§¥§¨§§¨¦

¯ ;"çìñì äaønä ïepç 'ä äzà Ceøa" :íéëøáîdlignd lr §¨§¦¨©¨©©©§¤¦§Ÿ©

,f` lgen d"awdyäëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe10:älôz §©£©©¥¦§¨¦§¨¨§¦¨
úBøáò ìò øtëî äéä øçL ìL ãéîúå ,äeðwz ïéãéîz ãâðk§¤¤§¦¦¦§¨§¨¦¤©©¨¨§©¥©£¥

íéaøòä ïéa ìL ãéîúå ,äìélä,xtkn did ±ìò,zexiar ±ìL ©©§¨§¨¦¤¥¨©§©¦©¤
¯ ;íìBòì íBéa íBé écî ïëå ,íBégny dlignd dzidd"awd l §¥¦¥§§¨

oaxw ici lr zexiard lr

dltz ici lr dzre) cinzd

`hazn dna ,j` .(daeyze

lkay dlignd oia lcadd

,xetik mei ly dlignl ,mei

xiarn" mixne` ep`y

± "dpye dpy lka epizeny`

- ?xetik mei lr aqend

íéøetkä íBiL àlà¤¨¤©¦¦
.úBøeîç úBøáò ìò øtëî§©¥©£¥£
ïaø÷ àeäL ,ãéîzäå§©¨¦¤¨§©
úåöî ìò øtëî ,äìBò¨§©¥©¦§©

ïëå .ãáìa äNò,mb ± £¥¦§©§¥
äfä ïîfa älôzäoi`yk ± ©§¦¨©§©©¤

,zepaxw aixwdl zexyt`

¯ ,äáeLzä íòzryay ¦©§¨
ixd `id dltz ,dltzd

± cinzd zepaxw mewna

lr wx zxtkn ok mb `id

,cala dyr zevnøkæpk©¦§¨
.ìéòìdltzd zryay ± §¥

daxnd oepg" mikxan

dlignd lr ± "gelql

.d"awd f` lgenyäæ ïéàå§¥¤
ly oipr ±,"áeLàå àèçà"¤¡¨§¨

¯mixne` l"f epinkgy11lr

oiwitqn oi`" :jk xne`d

,"daeyz zeyrl ecia

yly m` :dyw dxe`kly

,daeyz f` miyery iptn "gelql daxnd oepg" mixne` meia minrt

`hga cinz wqer `edy ixd ,mi`hgd oipr aey epyi miizpiae

?`hgd lr daeyzaeék,"aey`e `hg`" ±úòLaL à÷åc eðéä ¦©§©§¨¤¦§©
,äáeLzä ìò Baìa CîBqL àlà ,Bøöé Laëì ìBëé äéä àèçä©¥§¨¨¨¦§Ÿ¦§¤¨¤¥§¦©©§¨

¯,`hege rxd exvi z` yaek `ed oi` jk llbae ,okn xg`l dyriy

àèçì Bì úîøBb äáeLzäå ìéàBä ïëìålr jneq `ed ixdy ± §¨¥¦§©§¨¤¤©£Ÿ
,`heg `ed okle ,daeyzd."'eëå ïé÷étñî ïéà"zeyrl ecia ± ¥©§¦¦§

,daeyzúàæ íb óàå,zxge`nd ezaeyz lr jneq `edy drya ± §©©Ÿ
,ixd ,`ehgl el mxeb dfec "ïé÷étñî ïéà"¯ ,à÷él"f epinkg ¥©§¦¦©§¨

ici lr ,jka el mixfer `ly ,`wec "oiwitqn oi`" oeyla miynzyn

,daeyz zeyrl zexyt` oznìò øabúðå ÷fçúðå ÷çc íà ìáà£¨¦¨©§¦§©¥§¦§©¥©

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

äáåùúä úøâà

íéëøáîå íéçáùîù äîå
ù"îëå à÷ééã äáøîä çåìñì äáøîä ïåðç 'ä úà
ùéà àèçé íà å"á úãîáù åðééäã .çåìñì áøå àøæòá
åøåñì øæç ë"çàå åì ìçîå äìéçî åðîî ù÷éáå ùéàì
.úéòéáøå úéùéìùá ù"ëîå úéðù åì ìåçîéù ãàî äù÷
óìàì 'à íòô ïéá ùøôä ïéà ä"á÷ä úãîá ìáà
åéúåãîå íéîçøä úãîî àéä äìéçîä éë íéîòô
ñ"à 'éçáá àìà úéìëúå ìåáâ 'éçáá ïðéà úåùåã÷ä
ùøôä ïéà ñ"à 'éçá éáâìå .åéîçø åìë àì éë ù"îë
ùîî àìë 'éî÷ àìåëã ìåãâì ïè÷ øôñî ïéá ììë
åðéúåîùà øéáòî ïëìå .'åëå ìåãâå ïè÷ äåùîå áéùç
éãî àèç ìòá íéãååúîù 'éàèçä ìëå äðùå äðù ìëá
íäéìò äãåúîå øæåç íäéìò øáòå øæçù óà äðù
äðùå äðù ìëáå .íìåòì ïëå äàáä äðùá ë"äåéá
é"àá 'éëøáî ô"â íåéå íåé ìëá ïë åîë àìà à÷åã åàì
ïéãéîú ãâðë äìôú ì"æøàîëå çåìñì äáøîä ïåðç
äìéìä úåøéáò ìò øôëî 'éä øçù ìù ãéîúå .äåð÷ú
íåéá íåé éãî ïëå íåé ìù ìò íééáøòä ïéá ìù ãéîúå
.úåøåîç úåøéáò ìò øôëî ë"äåéù àìà .íìåòì
ïëå .ãáìá ò"î ìò øôëî äìåò ïáø÷ àåäù ãéîúäå
àèçà äæ ïéàå .ì"ðë äáåùúä íò äæä ïîæá äìôúä
ùåáëì ìåëé äéä àèçä úòùáù à÷åã åðééä éë .áåùàå
ìéàåä ïëìå äáåùúä ìò åáìá êîåñù àìà åøöé
óàå .'åëå ïé÷éôñî ïéà àåèçì åì úîøåâ äáåùúäå
÷æçúðå ÷çã íà ìáà .à÷ééã ïé÷éôñî ïéà úàæ íâ

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

ב.9. ג, א.10.איכה כו, ב.11.ברכות פה, יומא



a`Îmgpnצ '` iyiy mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב א' שישי יום
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`ed `hgd zrya ik ,"aey`e `hg`" ly oiprd epyiy drya

,daeyzd lr jneq"eðì çìñ" :íBé ìëa íéLwánL eðà ìáà£¨¨¤§©§¦§¨§©¨
:Lwáì ïéîéc÷î eðà ¯¨©§¦¦§©¥
äáeLúa eðøéæçäå"§©£¦¥¦§¨

éðôì äîìL¯ ,"E §¥¨§¨¤
,dnly didz daeyzdy

ãBò áeLð àlL eðéäc§©§¤Ÿ¨
¯ ,äìñëì,cer `hgp `ly §¦§¨

íéøetkä íBéa ïëå§¥§©¦¦
ïBöø éäé" :íéLwáî§©§¦§¦¨

éðôlî"ãBò àèçà àlL E ¦§¨¤¤Ÿ¤¡¨

± `ehgl el mexbzy ote`a ,daeyzd lr jneq `ed oi`y ixd ±
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¯ ,à÷éc "àaä",`wec ©¨©§¨

l"f epinkg ly mpeyl

"`ad,`ed wiiecn "xdhl
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¯ ,"äðaé ãñç" äfä íìBòL éôì àlà,okl ixdïél÷ ïéøeqéáe ¤¨§¦¤¨©¤¤¤¦¨¤§¦¦©¦

êelä ìLîk ,àaä íìBò ìL íéL÷ íéðécî ìBvð äfä íìBòä¨©¤¦¦¦¦¨¦¤¨©¨¦§©¦§
çôè õøàa ìvä ú÷zòäå,gth ly wgxn ux`a ff lvdy onfa ± §©§¨©©¥¨¨¤¤©

ixdLîMä ìbìb Celä éôì6òé÷øaf` my `ed jelidd ±íétìà §¦¦©§©©¤¤¨¨¦©©§©¦
.'eëå ïéìéîff ,oilin itl` ly wgxn riwxa dff ynydy drya ± ¦¦§

,cala cg` gth ly wgxn ux`a lvdàeä õ÷ ïéàì ïk ìò øúéå§¨¥©¥§¥¥

ìzLä úðéçáa ,ìLîpaúBîìBòä úeìL,dbixcnl dbixcnn ± ©¦§¨¦§¦©¦§©§§¨¨
¯ ,éîLbä äfä íìBò ãò úBìònä íeøîdlrnl daxd df ixd ¥©©£©¨©¤©©§¦

df xacy ixg` d`a ,dfd mlera o`k ziyrpy dlert okle ,dfn

zrtyd ± `linne ,mipeilrd zenlera xzeia dlrp ote`a dyrp

dl yi ,dfd mlera dlert

daxda dlecb drtyd

.mipeilrd zenleraòãBpëå§©©
øäfa áeúkM änî¦©¤¨©Ÿ©
úBiìò ïéðòî ,LBãwä©¨¥¦§©£¦
íéðBéìòä úBîìBò¨¨¤§¦
¯ ,àzúìc àúeøòúàa§¦§¨¨¦§©¨
,dhnln zexxerzda

,df mlernóBò úáø÷äa§©§¨©
ìò øBz Bà äðBé ïa ãçà¤¨¤¨©
.äçðî õî÷ Bà çaænä éab©¥©¦§¥©Ÿ¤¦§¨
edyn zaxwd ici lry ±

oinn e` (ser) igd oinn

znxbp (dgpn unew) gnevd

zenlera dilr dlrnl

,mipeilrdìëa àeä ïëå§¥§¨
¯ ,úBiNòî úBönä©¦§©£¦
df mlera dhnl miyery

ziviv ,miinyb mixaca

slwa oilitz ,inyb xnva

zelertl yi ,dnecke ,inyb

dfd mlera el` zeinyb

zenlera dwfg drtyd

,mipeilrdé"øàäî òãBpk©©¥¨£¦
eðéúBaø eøîàL eäæå .ì"æ©§¤¤¨§©¥

äëøáì íðBøëæ7÷eñt ìò8: ¦§¨¦§¨¨©¨
èòî Bîöò Lc÷î íãà ¯ "íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå"w"k) §¦§©¦§¤¦§¦¤§Ÿ¦¨¨§©¥©§§©

(zenk :`"hily x"enc`,ähîlî(zeki` :`"hily x"enc` w"k) ¦§©¨
'eëå äìòîlî äaøä BúBà ïéLc÷îmc`d ly dhertd ezlert ± §©§¦©§¥¦§©§¨§

,dlrnln eilr xzeia dax dyecw znxeb ± envr yeciwa dhnl

ìéòì øàaúpL Bîëe)e"n wxtae "daeyzd zxb`"a 'i wxta ± §¤¦§¨¥§¥
,oey`xd wlga¯ ,'eëå "åéúBöîa eðLc÷ øLà" ïéðòa"epycw"y §¦§©£¤¦§¨§¦§¨§

epiid "ycw" oeyln.('eëå ,"ïéîìò ìk ááBñ" úðéçadlrnly ± §¦©¥¨©§¦§
zpigaa wx ,zeinipta mda yalzdl dzexyt`a oi`e ,zenlern

zinyb dlerta devn ici lry ,ixd ;zenlerd lr siwne aaeq

mipeilrd zenlerdn wx `l dyecw envr lr icedi jiynn ,dhnl

.zenlerd lkn dlrnl `idy dbixcnn `l` ,xzeiaLnî äëëå§¨¨©¨
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íòèå áé ÷øôàéäù éôì óåâä éøåñéá äçîùä
ùôðì äîåöòå äìåãâ äáåè
íðäéâá ÷åøéîäî äìéöäìå æ"äòá ä÷øîì úàèåçä
éôë úåðòúäì úìåëéá ïéàù äìà åðéúåøåãá èøôá)
ì"æ é"øàäî äáåùú éðå÷éúáù úåîåöä ìë øôñî
(íðäéâá ÷åøéîî äìéöäì ùôðä ÷åøéîì úåëéøöä
íéøåñé 'éôàù áåéà 'éôì äîã÷äá ì"æ ï"áîøä ù"îëå
ùôðä éøåñéì ììë êøò ïäì ïéà äðù 'ò áåéà ìù
éôì àìà .'åëå íéùùî 'à ùà éë íðäéâá úçà äòù
'éðéãî ìåöéð æ"äåòá ïéì÷ ïéøåñéáå äðáé ãñç æ"äåòù
õøàá ìöä ú÷úòäå êåìéä ìùîë á"äåò ìù íéù÷

ìâ êåìéä éôì çôèïéìéî íéôìà òé÷øá ùîùä ìâ
'éçáá ìùîðá àåä õ÷ ïéàì ïë ìò øúéå .'åëå
æ"äåò ãò úåìòîä íåøî úåîìåòä úåìùìúùä
úåîìåò úåéìò ïéðòî ÷"äåæá ù"îî òãåðëå .éîùâä
ïá ãçà óåò úáø÷äá àúúìã àúåøòúàá 'éðåéìòä
àåä ïëå .äçðî õîå÷ åà çáæîä â"ò øåú åà äðåé
ì"æø ù"æå .ì"æéøàäî òãåðë úåéùòî úåöîä ìëá
åîöò ùã÷î íãà íéùåã÷ íúééäå íúùã÷úäå ô"ò
'åëå äìòîìî äáøä åúåà ïéùã÷î äèîìî èòî
'éçá 'åëå åéúåöîá åðùã÷ øùà ïéðòá ìéòì ù"îëå)
ùðåòå øëù ïéðòá àåä ùîî äëëå ('åëå ò"ëåñ
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a`Îmgpnצב 'a ycew zay mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,Lðòå øëN ïéðòa àeädlrp jexrÎoi`l `ed devnd xkyy §¦§©¨¨¨Ÿ¤
yperdy ,yperd oipra mb jk ,dhnl o`k devnd ly dlertdn

`a dhnl o`k laeq mc`dy

xzeia lecb yper mewna

,`ad mlera laeq didy

íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨
äëøáì9:¯ äåöî øëN" ¦§¨¨§©¦§¨

¯ ,"'eëå äåöîoeeike ¦§¨§

`ede ,zenlern ixnbl dlrnly xe` jynp devn ici lry ,epxn`y

mipeilrd zenlera devnd xkyy ,`linn ixd oaen ± "devn xky"

jxra `ly dlrp `ed

,dhnl o`k devnd zlertn

íB÷îa ézáúkL Bîëe§¤¨©§¦§¨
,ì÷ð ïBáðì úòãå .øçà©¥§©©§¨¨¥
àöîé øác ìò ìékNîe©§¦©¨¨¦§¨
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úòãå .à"îá ù"îëå 'åëå äåöî äåöî øëù ì"æøàîë
:áåè àöîé øáã ìò ìéëùîå ì÷ð ïåáðì

¨
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מ"ב.9. פ"ד אבות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc - dcp(iyiy meil)

úàhça dìòaL,zexdhdn dyxty xg`l mcd z` d`vn m` - ¤©§¨§©¨
did ,dlra dilr `ay xg`l mc z`ven dzid m`y onf xeriya
zrya mcd did xak i`cey miwifgn ep` ik ,ef d`ia lr z`hg aiig

,[cin] zqe xeriya mcd z` dz`xyk epiide ,d`iaäéúBøäè§¨¤¨
úBàîèdzwiqr zrya did xak mcd i`cey miwifgn ep` ok enk - §¥

.oze` mitxeye ,i`cea ze`nh zexdhde ,zexdh oze`adìòa©§¨
éeìz íLàaxeriya ,zexdhdn dyxty xg`l mcd z` d`vn - §¨¨¨

my` aiig did ,dilr `a dlray xg`l mc z`ven dzid m`y onf
epiide ,dixg`l wx e` d`ia zrya mc did xak m` wtq yi ik ,ielz

,mewn eze` zgcde dhnd on dcixi ick dzdyykäéúBøäè§¨¤¨
úBéeìzmc did m` wtq yi ,oda drbpy zexdh iabl ok enk - §

,ze`nh wtq ody zexdhd oic okle ,`l e` oda dwqry drya
.otxeyl xeq`e olke`l xeq`yøeèt dìòamcd z` d`vn - ©§¨¨

xg`l mc z`ven dzid m`y onf xeriya ,zexdhdn dyxty xg`l
dz`xy cry epiide ,ielz my`n elit` xeht did ,dilr `a dlray
ote`ay ,dgcde dhnd on dcixi ickn xzei jex` onf xar mcd z`

,d`ia xg`l `ay mcd zwfg dfúBøBäè äéúBøäèok enk - §¨¤¨§
.zexedh od ,dfk lecb xeriy xare oda drbpy zexdhd

àéòLBà éaøåe `ct xa ly oey`xd oicd lr wlgeléôà ,øîà §©¦©§¨¨©£¦
úàhça dìòazexdha dzwiqr xg`l mc dz`x m` elit` - ©§¨§©¨

,[zqe xeriy] cin dz`xyk epiide z`hg aiig did dlray ote`a
mewn lknúBéeìz äéúBøäè.wtqn `l` ze`nh opi` zexdhd - §¨¤¨§

mixne` ep` lrad iably ,zqe xeriya d`vna wlig `irye` iax
ep` zexdh iable ,z`hga dlrae zi`ce dcpl zaygp `idy
`l` ,zexdha drbpyk mcew xak did mcdy i`ce df oi`y mixne`

:mdipia lcadd z` zx`an `xnbd .wtqn wx mi`nhàîìLa¦§¨¨
,íúäzqe xeriya mc d`exyk rxtnl dy`d z` `nhl mi`ayk ¨¨

,d`ia zrya mc did xaky mixne` ep` ik ,dlra dilr `ay xg`l
,f` xak `vi `ly dneícì déákò LnL øîéà`edy xnel ozip - ¥©©¨©§¥©¨

,z`vln mcd z` akir yinyzd xa`y meynàëä [ìáà]- £¨¨¨
,zqe xeriya mc dz`x jk xg`e zexdha drbpyéåäc àúéà íà¦¦¨§¨¥

déákò ïàî ,ícakir in ,zexdha drbpyk mc did xak ok` m` - ¨©©§¥
zexdhde ,mc f` did xaky i`ce df oi` okl ,ixnbl z`vln eze`

jez dzyry dizexdh lky minkg zxifb meyn wtqn wx ze`nh
.wtqn ze`nh ,dz`ivnn zrl zrn

dy`a mcd z` zelezy dpyy epzpyna `pzdy ,x`azn dzrn
mcd z`ivny `ct xak xaq ,d`nh z`vnpe zqe xeriya dwcay
da zelez od okle ,rxtnl zi`ce d`neh dl znxeb zqe xeriya
zqe xeriya mcd z`ivny ,`irye` iax zhiyl la` ,zexedhe
x`y oi` epzpynay oecpa ok m` ,rxtnl i`cea dze` d`nhn dpi`

.wtqn wx rxtnl d`nh `idy oeik ,da zelzl zeleki miypd
z`ia xg`l wxy `irye` iax zxaql ze`nbec izy d`ian `xnbd

w did xak mcdy mixne` ep` dlra:mceìLî ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¨¨
àéòLBà éaøc,z`vln mcd z` akrn ynydy ,xn`yøácä äîì §©¦©§¨§¨©¨¨

Cøca ïéëläî eéäL ï÷æå ãìéì ,äîBc,xirl uegneéäL ïîæ ìk ¤§¤¤§¨¥¤¨§©§¦©¤¤¨§©¤¨
,àáì àäBL ãìé ,Cøca,owfl oiznne zgpa jled xnelkeñðëð ©¤¤¤¤¤¨Ÿ¦§§

øéòìd f` ,ezia cvl clide ezia cvl owfd ,mkxc dcxtpeøäîî ãìé ¨¦¤¤§©¥
íãàì ,äîBc øácä äîì àéòLBà éaøc ìLî ,ééaà øîàå .àáì̈Ÿ§¨©©©¥¨¨§©¦©§¨§¨©¨¨¤§¨¨

ïéòa òaöà ïúBpLmxeb df xace ,epir jeza erav` z` gipn - ¤¥¤§©¨©¦
mewn lkn la` ,epir rnczyàäBL äòîc ,ïéòa òaöàL ïîæ ìk̈§©¤¤§©¨©¦¦§¨¨

,àáìyk wxe.àáì úøäîî äòîc ,òaöàä ìèð ¨Ÿ¨©¨¤§©¦§¨§©¤¤¨Ÿ
:dpyna epipy.Bæa Bæ úBìBúålr zx`and `ziixa d`ian `xnbd §¨

dlez ,ze`xl die`x dpi`y iny dpyna epipy mipte` dfi`
:ze`xl die`xd dzxagaBæa Bæ úBìBz ãöék ,ïðaø eðz`vnpyk ¨©¨¨¥©¨

,odipia mzkäøaeò,ze`xl die`x dpi`y zxaern -dðéàLå ¨¨§¤¥¨
ä÷éðî .äøaeò dðéàLa äøaeò äìBz ,äøaeòdie`x dpi`y ¨¨¨¨¨§¤¥¨¨¨¥¦¨

,ze`xl÷æ .ä÷éðî dðéàLa ä÷éðî äìBz ,ä÷éðî dðéàLåäðdpi`y §¤¥¨¥¦¨¨¥¦¨§¤¥¨¥¦¨§¥¨
,ze`xl die`xäìeúa .äð÷æ dðéàLa äð÷æ äìBz ,äð÷æ dðéàLå- §¤¥¨§¥¨¨§¥¨§¤¥¨§¥¨§¨

,dinin zecip mc dz`x `ly epiide ,minc zlezaäìeúa dðéàLå§¤¥¨§¨
,dinin zecip mc dz`xy -,äìeúa dðéàLa äìeúa äìBziptn ¨§¨§¤¥¨§¨

.ze`xl die`x dpi` minc zlezay
oi`ex ,zeie`x eid `l m`e' dpyna epipyy dn z` zx`an `ziixad

:'zeie`x od eli`k oze`ïäézL eéä,mc odipia `vnpy,úBøaeòe` ¨§¥¤¨
,úB÷éðî ïäézLe`,úBð÷æ ïäézLe`úBìeúa ïäézLel`y ,minc §¥¤¥¦§¥¤§¥§¥¤§

,ze`xl zeie`x opi`eðéðML àéä Bæ,epzpynaúBéeàø eéä àì ¦¤¨¦Ÿ¨§
ïéàBø ,úBàøìoze` ¦§¦
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צג היום יום . . . 

ה'תש"גכה תמוזיום רביעי

חומש: מטות־מסעי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: פרק ז. ואולם . . . צז ונדכה כו'.

איד  א  א(  אויסשּפראכען:  כאראקטעריסטישע  זייער  צוויי  פאראן  איז  חסידות  אין 
דערקענט ג-טליכקייט און פילט די איבערנאטירליכקייט און בעדארף אויף דעם קיין 
פון  ָאּפגעריסען  זיין  קען  ער  ניט  און  וויל  ער  ניט  איד  א  ב(  הָאבען.  ניט  באויזען 

ג-טליכקייט.
דער אמת איז אז די צויי אוסשּפראכען זיינען איין זאך: א איד דערקענט ג-טליכקייט 
און פילט דעם למעלה מן הטבע, דערפאר איז ניט ער וויל ניט ער קען זיין ָאּפגעריסען 

פון ג-טליכקייט.

ֱאֹלקּות ְוָחׁש ֶאת ַהַעל־ִטְבִעי ְוֵאינֹו  יר ּבֶ ים: א( ְיהּוִדי ַמּכִ ּטּוִיים ְמֹאד ָאְפָיִנּיִ ֵני ּבִ ֲחִסידּות ֵיׁש ׁשְ ּבַ
ק ֵמֱאֹלקּות. ְך. ב( ְיהּוִדי ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ְמֻנּתָ ָזקּוק ְלׁשּום הֹוָכחֹות ַעל ּכָ

ַבע, ָלֵכן  ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ֱאֹלקּות ְוָחׁש ֶאת ַהּלְ יר ּבֶ ּטּוִיים ַחד ֵהם: ְיהּוִדי ַמּכִ ֵני ַהּבִ ּשְׁ ָהֱאֶמת ִהיא, ׁשֶ
ק ֵמֱאֹלקּות. ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ְמֻנּתָ

ה'תש"גכו תמוזיום חמישי

חומש: מטות־מסעי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: והאיך . . . בתשובה כנודע.

ער  וועלכע  זאך,  א  צו  מענטשען  פון  איבערגעגעבענקייט  די  איז  לערנען  אין 
ווי  וויל פארשטיין און פארשטייט. אין דאוונען איז די איבעגעגעבענקייט צו העכער 

פארשטאנד.
אין לערנען תורה פילט זיך א איד ווי א תלמיד בא א רבי'ן, אין דאוונען - ווי א 

קינד בא א פָאטער.

רּות ִהיא  ה – ַהִהְתַמּסְ ְתִפּלָ הּוא ָחֵפץ ְלָהִבין, ּוֵמִבין. ּבִ רּות ָהָאָדם ִהיא ַלָדָבר ׁשֶ ִלּמּוד – ִהְתַמּסְ ּבְ
ֲעֶלה ֵמַהֲהָבָנה. ֶאל ַהּנַ

ֵבן ֵאֶצל ָאִביו. ה – ּכְ ְתִפּלָ ְפֵני ַרּבֹו, ּבִ ַתְלִמיד ּבִ יׁש ְיהּוִדי ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ִלּמּוד ּתֹוָרה ַמְרּגִ ּבְ

ה'תש"גכז תמוזיום ששי

חומש: מטות־מסעי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: ואף מי . . . כנגד כולן.

ִלּמּוד  ּבְ ַקד  ְוׁשָ ְלִליָאְזָנא  א  ּבָ ִנְפָלא,  ְוַעְמָקן  דֹול  ּגָ רֹון  ׁשְ ּכִ ַעל  ּבַ ַהְמֻפְרָסִמים,  ֵמָהִעּלּוִיים  ֶאָחד 
תֹוַרת ַהֲחִסידּות. דֹוָלה ּוְרָחָבה ּבְ ְך ְזַמן ָקָצר ְיִדיָעה ּגְ ֶמׁשֶ רֹונֹוָתיו ָרַכׁש לֹו ּבְ ׁשְ ַהֲחִסידּות, ּוְבֹגֶדל ּכִ

ֵאין  ֵקן:  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֲעֵנהּו  ַוּיַ ִלי?  ָחֵסר  ַמה  י,  ַרּבִ ַאל:  ׁשָ ֵקן  ַהּזָ נּו  ְלַרּבֵ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ְיִחידּות  ּבַ
ׁשּות  הּוא ַהּיֵ ה ְלהֹוִציא ֶאת ֶהָחֵמץ ׁשֶ ָדן, ַרק ָצִריְך ַאּתָ ה ְוַלּמְ י ְיֵרא ֱאֹלִקים ַאּתָ ָחֵסר ְלָך ְמאּוָמה, ּכִ
גֹון  הּוא אֹור, ּכְ ְדֶמה לֹו ׁשֶ ּנִ ֵיׁשּות, ׁשֶ ׁש ּבֹו ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ּטּול. ּוְכִלי ׁשֶ הּוא ּבִ ה ׁשֶ ְוַגּסּות ָהרּוַח, ּוְלַהְכִניס ַמּצָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . צד
ּבּון הּוא ַעד  ְוַהּלִ ִלּבּון.  ָצִריְך  ָלדּור,  ְיכֹוִלין  ְוהּוא  ֲאִני  ֵאין  ּדְ ִכיָנה,  ַהּשְׁ ַרְגֵלי  ּדֹוֲחִקין  ׁשֶ ּפּוִדין,  ׁשִ

י. ָהאֹור ָהֲאִמּתִ ִזין ְוִנְכָלִלין ּבְ רּוִרים ִנּתָ ַהּבֵ יצֹוצֹות ּדְ ְהיּו ַהּנִ ּיִ ׁשֶ

ה'תש"גכח תמוזשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ְמַנֵחם ָאב. ֲאִמיַרת ּכָ

לּו.  ׁשּוב - ּובֹו ִיְתַהּלָ ְמעּו - ֱאֹלֶקיָך ְיהּוָדה. ִאם ּתָ ַהְפטֹוָרה: ׁשִ
חומש: מטות־מסעי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קלה־קלט.
תניא: פרק ח. והנה . . . למלכא וכו'.

ִביל ֶזה )ְלַטֵהר ֲאִויר ָהעֹוָלם(,  ׁשְ ִיחּוד ּבִ ִיים ]=ָהַאְדמֹו"ִרים[ ָהיּו ַמֲאָמִרים ְקבּוִעים ּבְ ְלָכל ֶאָחד ֵמָהֶרּבֵ
 – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֲאָמֵרי  ִמּמַ ֶאָחד  ים.  ַרּבִ ּבָ ֲעֵליֶהם  חֹוְזִרים  ָהיּו  ִנים  ׁשָ ֹלׁש  ׁשָ ּבְ אֹו  ִים  ּתַ ׁשְ ּבִ ַעם  ּפַ ר  ֲאׁשֶ
ָעה ַאַחת",  ֲאָמֵרי ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי – "ָיָפה ׁשָ הֹות. ֶאָחד ִמּמַ ִלי ַהַהּגָ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה" ּבְ ּבְ "ֵהָחְלצּו" ׁשֶ
] ָמה" ]ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד אֹוֵמר ֱאֹלַקי ְנׁשָ ה ּכָ ְתִחיל "ִהּנֵ ִדּבּור ַהּמַ ָרִקים ָהִראׁשֹוִנים ּדְ ָרה ּפְ ְוָתְכנֹו ֲעׂשָ
ֲאָמֵרי  "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ֶאָחד ִמּמַ ּבְ ַמח ֶצֶדק" – "ַמה ּטֹבּו" ׁשֶ ֲאָמֵרי ַה"ּצֶ ים". ֶאָחד ִמּמַ ֵסֶפר "ֶדֶרְך ַהַחּיִ ּבְ
י  ֲאָמֵרי ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ֵאִלים". ֶאָחד ִמּמַ י ]ַמֲהַר"ׁש[ – "ִמי ָכמֹוָכה ּבָ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ

"ּב[ – "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום", מָאְסְקווָא רנ"ז. ]ָהַרׁשַ

ה'תש"גכט תמוזיום ראשון

חומש: דברים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק ט. וביאור . . . דר"ה.

ְיָלה  ּלַ עֹות ּבַ ׁש ׁשָ ָכל יֹום ׁשֵ ֶהְחִליט ִלְלֹמד ּבְ ַמח ֶצֶדק", ְוָתְכָנּה, ׁשֶ ַתב ַיד ֹקֶדׁש ַה"ּצֶ ְתָקא ּכְ ָמְצאּו ּפִ
ְלָחן ָערּוְך  ׁשֻ ָעה ֶחְלֵקי  ְוַאְרּבָ ְלִמי  ִוירּוׁשַ ְבִלי  ּבַ "ס  ְוָעַבר ַעל ׁשַ ם  ּיֵ ּקִ ׁשֶ ִנְגֶלה, ְותֹוָדה ַלה'  ֲעִמיָדה  ּבַ

ִעּיּון. ּבְ

ה'תש"גא מנחם אב, ראש חדשיום שני

חומש: דברים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק י. והנה . . . .דזמרה כנודע.

ה  ְדלּות, ְוִיְלֹמד ּתֹוָרה ִעם ָהָאבֹות ּוֹמׁשֶ ַתְכִלית ַהּגַ ְהֶיה ּבְ ּיִ ֲהַגם ׁשֶ ְהֶיה ָעָנו. ּדַ ּיִ יַח, ׁשֶ ׁשִ ַמֲעַלת ַהּמָ
ׁשּוִטים. ים ּפְ ם ִעם ֲאָנׁשִ ּטּול ִלְלֹמד ּגַ ַתְכִלית ָהֲעָנָוה ְוַהּבִ ָכל ֶזה ִיְהֶיה ּבְ לֹום, ּבְ נּו ָעָליו ַהּשָׁ ַרּבֵ

ה'תש"גב מנחם אביום שלישי

חומש: דברים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ומאחר שהתפלה . . . עילאה.

ָרָכה,  ּבְ ֹלא  ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ר ִמְצָוה.  ַהּבַ ים ֹקֶדם  ֳחָדׁשִ ֵני  ׁשְ ין  ִפּלִ ּתְ ְלָהִניַח  ים: ַמְתִחיִלין  ָלַרּבִ הֹוָרָאה 
ְבָרָכה. בּועֹות ּבִ ְוַכֲעבֹור ֵאיֶזה ׁשָ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
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ה'תשע"ב תמוז כ"ה ראשון יום יבש? בדבר 'בילה' יש
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כיון פלח, ומכל פרוסה מכל לעשר צריך העני מן הלוקח

לא ואחד עישר שאחד ויתכן שונים מאנשים קיבלם שהעני

החיוב, על הפטור מן שיעשר יתכן יחד מכולם יעשר ואם עישר

קיבל ואם נותן מכל שקיבל מה לעשר צריך עצמו העני אבל

על מאחד לעשר יכול פלחים כמה או פרוסות כמה אחד מנותן

לעשר צריך העני גם לו, נתערבו שקיבל המתנות ואם כולם.

פלח ומכל פרוסה שםמכל אנשי מ"ה)(תוס' פ"ה .דמאי

היינו ומעשר", הכל בולל ובגרוגרות "בתמרים ומדוע

כולה? על התערובת מתוך שמעשר

למלך' ה'משנה י"ח)מבאר סי' ח"א המהרי"ט לדעת(בשם :

ולכן ביבש גם 'בילה' יש ודקים קטנים בדברים הרמב"ם,

הוא הרי מהמעורב ומפריש גרוגרות או תמרים תערובת המעשר

אבל הפטור, על הפטור ומן החיוב על החיוב מן מעשר

או אחת פרוסה שמפריש כיון דבילה, פלחי או פת בפרוסות

מחיוב או החיוב על מהפטור מעשר שמא לחשוש יש אחד פלח

בגמרא שאמרו ומה ואחת". אחת מכל "מעשר ולכן הפטור על

ב) יג, הנבלל(ר"ה דבר בכל הדין הוא ושמן", ביין אלא בילה "אין

ושמן. ליין ודומה

שבדמאי אלא יבשים, בדברים 'בילה' אין הרא"ש לדעת אך

קטנים בדברים רק וזאת ביבש, אף 'בילה' יש ואמרו הקילו

דבלה. פלחי או פת בפרוסות ולא היטב המתערבים

ראשונה' שם)וה'משנה ההלכה(דמאי המשך את ומבאר מוסיף

במתנה אבל מרובה, שהמתנה בזמן "אימתי? הרא"ש: לדברי

יבש בדבר 'בילה' יש ואם ומתנה". מתנה מכל מעשר - מועטת

הבלילה הרי מרובה, למתנה מועטת מתנה בין ההבדל מה

מהחייב הן ומפריש משניהם יש בתערובת 'משהו' שבכל פועלת

אין הדין שמעיקר אלא הפטור? על מהפטור והן החייב על

זה כל אך ביבש, גם 'בילה' שיש הקילו ובדמאי ביבש, 'בילה'

הנותנים ולכל שוה, במידה נותנים וכולם מרובה' כש'המתנה

כפי נותן אחד כל כי מועטת', כש'המתנה אבל במעשר. חלק יש

מהמתנה רק שיפריש לחשוש יש שוות, אינן והמתנות יכולתו

הפרשה זו ותהיה פריש''), מרובא דפריש ''כל (כי יותר הגדולה

מכל ''מעשר ולכן הפטור, על מהחיוב או החיוב על מהפטור

ומתנה''. מתנה

ה'תשע"ב תמוז כ"ו שני יום הזה? בזמן שני מעשר לאכול מותר האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù È�˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰Bðéà ...éðL øNòî©£¥¥¦¥
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התרומה' משנה)ב'ספר בכסף לא(הובא הפירות שאם כתב

ותמה הזה. בזמן בירושלים לאכלם מותר טומאה, לקבל הוכשרו

אח''כ)הב''ח ד''ה של''ה סי' מקבלים(יו''ד אינם הפירות אם גם הרי :

מת טמאי כולנו כי הגוף, טומאת משום לאכלם אסור טומאה

טמא שהאדם בין בטומאה, שני מעשר והאוכל הזה, בזמן

שנאמר לוקה, טמא, והמעשר טהור שהאדם ובין טהור והמעשר

בטמא'' ממנו ביערתי ב)''ולא ע''ג, ?(יבמות

טוב' יום 'מלבושי יח)ובספר סי' קרקע מבאר:(חובת

שני מעשר אכילת להתיר התרומה' ב'ספר הכוונה אין

שקדושת דבריו בהמשך כתב שהרי הזה, בזמן בירושלים

בנה ''אם רק הוא שני מעשר בתוכה לאכול המתירה ירושלים

כדברי לבכור'' מעשר דאיתקש לא, מזבח בלא אבל מזבח,

הבית. בפני אלא נאכל אינו שני שמעשר כאן, הרמב''ם

שני מעשר פירות פדיית באפשרות לדון בא שבדבריו אלא

טומאה לקבל הוכשרו לא הפירות שאם כתב זה ועל בירושלים,

miie`xמזבח לנו אין כי באכילה מותרים אינם אך לאכילה הם

הפירות נחשבים זאת ובכל טמאים שכולנו משום וכן הזה בזמן

פרה אפר ויתגלה דוד בן משיח יבוא שמא לאכילה' 'ראויים

בירושלים לפדותם אין לאכילה שראויים ומכיון המזבח. ויבנה

נטמאו'' כן אם אלא בירושלים שני מעשר פודין ''אין שהרי

ה''ח) טומאה(להלן לקבל להכשירם היא היחידה האפשרות ולכן, .

בירושלים. גם לפדותם אפשר שנטמאו ולאחר

כתב סופר' רל''ה)וה'חתם סי' להכשיר(יו''ד ראוי אדרבה, :

כן, לא שאם בידים, ולטמאם טומאה לקבל שני מעשר פירות

לגונזם נצטרך בירושלים טהורים פירות לפדות אפשר שאי כיון

בטומאת ייאכלו שמא לתקלה לחשוש יש ואזי שירקבו, עד

הגוף.

ה'תשע"ב תמוז כ"ז שלישי יום תחלל! - לקחת?
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úBònä ïúBà ãâðk ìëàé äæ éøä ,øëBnä çøa íà ...äàîè äîäáe§¥¨§¥¨¦¨©©¥£¥¤Ÿ©§¤¤¨©¨

.øNòî úøBúa íéìLeøéa¦¨©¦§©©£¥

קנסו איסור, עבר שהלוקח מאחר כי הוא זו להלכה והטעם

שבידו מעות על המוכר שביד המעות את לחלל חכמים אותו

שני. מעשר כדין אותם ויאכל לירושלים הוא ויעלם

הראשונים: והקשו

דבר לחלל או להקדיש יכול אדם שאין בידינו הוא כלל

ברשותו א)שאינו סט, המעות(ב"ק על הלוקח יחלל איך כן, ואם .

ברשותו? אינם והרי המוכר שביד

התוספות הריב"א)ותירצו בשם מתקיף ד"ה א נו, :(קדושין

נשאר המוכר שביד והכסף מועיל החילול אין אמנם



v"ndqeצו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

כן לעשות הלוקח את חכמים חייבו מקום מכל אך בקדושתו,

את בכך מתקן הוא אין שבאמת אף שעשה מה על קנס בתורת

המעוות.

תירצו הר"מ)ועוד בשם :(שם

היה ואם שלו הן המעות כי לחלל יכול עצמו והמוכר מאחר

'זכין מדין עבורו לחלל הלוקח יכול בכך, מעוניין היה הרי יודע

אפשר שאי שם) (ב"ק בגמרא שנאמר ומה בפניו'. שלא לאדם

נגזל שהדבר באופן אמור ברשותו, שאינו דבר על לחלל

לחלל, יכולים אינם הגזלן וגם הנגזל גם זה ובמקרה מהבעלים

שאינו לפי – והגזלן ובשליטתו, ברשותו שאינו לפי – הנגזל

בכך, מעוניין היה שהגזלן אף לחלל יכול הנגזל אין ולכן שלו.

כאשר שליחות בתורת אדם עבור פעולה לעשות אפשר אי כי

ליד באו לא המעות כאן ואילו לעשותה. יכול אינו עצמו האדם

אחר גם ולכן לחלל ובידו עליהן בעלים אכן והוא בגזלה המוכר

כשלוחו. עבורו לחלל יכול

ה'תשע"ב תמוז כ"ח רביעי יום בערלה? חייבת לולב נטיעת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù È�˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïBâk ¯ äåöîì òèBpä©¥©§¦§¨§

.äìøòa áiç ...áìeìì âBøúà òèpL¤¨©¤§§¨©¨§¨§¨

מדבר שאינו משמע ללולב" אתרוג "שנטע הרמב"ם מלשון

וכלשונו לולב, לנטילת האתרוג בנטיעת אלא הלולב בנטיעת

לולב ה"ה)בהלכות הן...(פ"ז אחת מצוה אלו מינין "ארבעה

בירושלמי ההלכה במקור וגם לולב". מצות נקראים (ערלהוכולן

ה"ב) "פ"א רק בערלה"`bexzמובא חייב למצווה (דברישנטעו

מ) ס"ק ערלה הל' .חמודות

הרא"ש ג)אבל אות מ"א פ"א ערלה, למס' נטעו(בפירושו "אם כתב:

bexz`lלמצווה, e` alellוה'שלחן הטור גם הביאו וכך חייב".

רצד)ערוך' סי' או(יו"ד לולב לצורך כגון מצוה, לצורך "הנוטע :

חייב". אתרוג,

ה'דרישה' זה על ז)והקשה ס"ק שם לולב(יו"ד הנוטע מדוע :

הפרי, אכילת לצורך אינה נטיעתו והרי בערלה חייב למצוה

בעץ השימוש לצורך אלא הפירות לצורך שלא אילן והנוטע

הערלה מן פטור לבנין), קורות או לגינה גדר ב)(כמו הל' ,(לעיל

למאכל? גם שמשמש כיון בערלה שחייב מאתרוג בשונה

כוונת אחר לשימוש אלא למאכל שלא אילן בנטיעת ומבאר:

לולב הנוטע אבל לפירות, לא אך שימוש אותו לצורך הנוטע

וכיון הפירות, והן הלולב הן בעץ, שיגדל מה כל לצורך מתכוין

בערלה. חייבת – הפרי לצורך גם היא שהנטיעה

הגאון של חידושו פי על הרא"ש שיטת את שביאר ויש

פ"ז)הרוגצ'ובי לולב הל' פענח שאינו(צפנת דקל מעץ הבא שלולב ,

'כפות אמרה התורה כי למצווה, כשר אינו תמרים 'mixnzמגדל

'כפות אלו אין פירות נושא אינו העץ שאיmixnzואם ומאחר .'

הנוטע כוונת ודאי תמרים, נושא שאינו מעץ לולב ליטול אפשר

אחר לשימוש אילן לנוטע דומה ואינו בערלה וחייב לתמרים גם

לפירות כוונתו אין שאכן קורות) או פ"י(גדר מע"ש דמרדכי (מילי

.ה"ז)

ה'תשע"ב תמוז כ"ט חמישי יום בחנוכה השנה ראש

:Â ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰íéøeka ïéàéáî ïéà ïëå§¥¥§¦¦¦¦

äðMî ïéáeLç ïä ,äkðç øçà eøkaL íéøekaäL ¯ äkðç øçà©©£ª¨¤©¦¦¤¦§©©£ª¨¥£¦¦¨¨

.úøöòä øçà ãò ïúBà çépéå ;äàaä©¨¨§©¦©¨©©©¨£¤¤

קדשו חנוכה לאחר בכורים הפריש אם הרמב"ם, לדעת

עצרת, לאחר רק אלא מיד מביאם שאינו אלא בכורים, ונעשו

הפריש שאם מהירושלמי הביא הראב"ד אך השבועות, חג היינו

בכורים. ואינם קדשו לא חנוכה לאחר בכורים

המחלוקת: וביאור

ולאחר הבכורים, חיוב זמן סוף הוא חנוכה הראב"ד לדעת

חנוכה הרמב"ם לדעת אך בכורים. נעשים הפירות אין מכן

את dpydמציין zligzזה ולעניין הבכורים, הבאת לעניין

קדושת חלה זה ולפי חנוכה. ועד מחנוכה השנה נחשבת

קודם בכורים מביאים שאין אלא חנוכה, אחרי אף הבכורים

השנה של העצרת חג הוא הקובע – חנוכה עד ולכן עצרת.

עצרת', 'אחרי זה והרי חנוכה) עד זה לענין (הנמשכת החולפת

הקובע ואילך ומכאן החדשה השנה התחילה חנוכה לאחר אך

הקודמת השנה של ולא הנוכחית השנה של העצרת חג הוא

עצרת עד להמתין יש עמ'ולכן בכורים זרעים תורת קלב).(ראה

מביאות שנשים ההלכה גם מבוארת הרמב"ם ולשיטת

היא הרי חנוכה עד נוהגת שהמצוה כיון שלכאורה אף בכורים

האדם על מוטל חנוכה לאחר גם כי – גרמא שהזמן עשה מצות

שאין (אלא עתה בידו שיש מהפירות בכורים להביא חיוב

גם קיים שהחיוב וכיון העצרת), לאחר רק אלא עתה להביאם

גרמא הזמן שאין כמצווה זו הרי א)עתה לו, קדושין .(המקנה,

הפריש שאם וסובר החולק הראב"ד לדעת שאף ואפשר

טעמו שהרי להביאם, צריך זאת בכל בכורים, אינם חנוכה לאחר

חנוכה אחר שמתבכרים שהפירות "מפני זאת שנימק כפי הוא

כלומר: 'מראשית'". אמרה והתורה הפירות, פסולת אלא אינן

זה, ולפי חנוכה. לאחר הגדלים הפירות באיכות הוא החיסרון

של אלא בזמנם שנגמרו טובים חנוכה,פירות עד הפרישם א

העצרת אחר ויביאם מכן לאחר שם)יפרישם .(המקנה

ה'תשע"ב אב מנחם א' שישי יום כלי' טעונין 'הבכורים

:ÁŒÊ ˙ÂÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰,éìk ïéðeòè íéøekaä©¦¦§¦§¦

ïäkä ìèBð ¯ úBëzî éìëa íàéáä ..."àðhá zîNå" :øîàpL¤¤¡©§©§¨©¤¤¡¦¨¦§¦©¨¥©Ÿ¥

óìçå äáøò ìL íélña íàéáä íàå .åéìòáì éìkä øæBçå ,íéøekaä©¦¦§¥©§¦¦§¨¨§¦¡¦¨§©¦¤£¨¨§¥¤

.íéðäkì íélqäå íéøekaä éøä ,ïäa àöBiëå§©¥¨¤£¥©¦¦§©©¦©Ÿ£¦
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כמה לומר אפשר לכהנים הסל נתינת של החיוב בגדר

אופנים:

אין אבל בהבאתם היא והביכורים הסלים של השייכות א.

הביכורים. נתינת לחיוב הסל נתינת חיוב בין שייכות

שחיוב היינו הביכורים, לנתינת שייכת הסלים נתינת ב.

נתינת אבל הסלים, את גם לתת חיוב גורר הביכורים נתינת

אליה. כנספח רק והיא ביכורים, נתינת עניינה אין הסלים

כי ממש אחד דבר הם הבכורים ונתינת הסל נתינת ג.

כלי, בתוך מובאים הפירות כאשר היא הביכורים של השלימות

אחר: בסגנון ממש. הביכורים מפירות חלק נעשה והכלי

כלי עם יחד ביכורים להביא (שיש ב'פועל' רק אינה השייכות

ופעולת הביכורים נתינת (שפעולת וב'פעולה' הא') כאופן –

הנ"ל), הב' כאופן בזו, זו הקשורות פעולות שתי הם הסל נתינת

מציאות נעשים והסל הפירות ב'נפעל', גם היא השייכות אלא

ביכורים. מצות של אחת

הרמב"ם ולכן השלישי, כאופן היא הרמב"ם שדעת ונראה

" שהכלי מיוחד דין בו יש מתכות שכלי לבעליו",xfegמדגיש

שבכלי אלא לכהן, ושייך מהביכורים חלק הוא הדין מעיקר כי

(בניגוד לבעלים מוחזר הכלי שבגללו מיוחד טעם יש מתכות

הכהן). בידי שנשארים וכיו"ב נצרים לסלי

(145 'nr h"k zegiy ihewl)

ה'תשע"ב אב מנחם ב' קודש שבת חלה הפרשת זמן

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰?älçä ïéLéøôî éúîéà¥¨©©§¦¦©©¨

."íëúñøò úéLàø" :øîàpL ...íénä ïziLk§¤¦¥©©¦¤¤¡©¥¦£¦Ÿ¥¤

חלה להפריש לא עדיף הדין מעיקר ראשונים, כמה לדעת

גוש ותיעשה העיסה כשתיגמר אלא המים, נתינת בשעת מיד

כדי המים נתינת בעת מפרישים לכתחילה שמדרבנן אלא אחד

בעיסה טומאה תארע פן בטהרה, להפריש תמהר שהאשה

רק הוא עריסותיכם' 'ראשית מהכתוב והלימוד החלה. ותטמא

נקראת`xytשמהתורה אז וכבר המים מנתינת חלה להפריש

א)עיסה פ"ג, חלה מוטב(ר"ש טמאות העיסות שכל בימינו זה, ולפי .

הלישה גמר עד שכז)להמתין סי' יו"ד .(ש"ך

מיד להפריש יש הדין שמעיקר שהבינו יש הרמב"ם ובדעת

כתב שהרי המים, ג)בנתינת שלש(בהל' עד העיסה הניח שאם

עשה אם שרק ומשמע כלום", בכך "אין הפריש כך ואחר הכל

מיד להפריש יש לכתחילה אך כלום, החסיר לא בדיעבד כן

המים. בנתינת

במשנה מבואר כך: על הקשה הראב"ד שם)אך שמותר(חלה

שהאיסור משום הגלגול, קודם מהעיסה עראי אכילת לאכול

ואם עראי. אכילת על ולא קבע אכילת על וגזרו מדרבנן הוא

טבל כבר היא העיסה הרי להפריש, חיוב חל כבר מהתורה

ארעי. אף ממנה לאכול ואין מהתורה

לפרש: יש והראב"ד הרמב"ם מחלוקת ובביאור

האכילה ואיסור החלה הפרשת חיוב הראב"ד, לדעת

נובע ההפרשה חיוב כי בזה, זה תלויים הופרשה שלא מהעיסה

מיד להפריש היא המצוה ואם 'טבל' נעשתה כבר שהעיסה מכך

טבל נחשבת העיסה זו שמשעה משום זה הרי המים בנתינת

מצוה היא חלה הפרשת הרמב"ם לדעת ואילו באכילה, ואסורה

ומשעת העיסה, שעל טבל מאיסור כתוצאה ואיננה כשלעצמה

טבל איסור חל לא שעדיין אף בהפרשה, מצוה יש המים נתינת

(219 ,185 הערה מ"א פ"ג חלה התלמוד מפרשי אוצר א. סז, מנחות הגרי"ז .(חדושי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc - dcp(ipy meil)
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כמה לומר אפשר לכהנים הסל נתינת של החיוב בגדר

אופנים:

אין אבל בהבאתם היא והביכורים הסלים של השייכות א.

הביכורים. נתינת לחיוב הסל נתינת חיוב בין שייכות

שחיוב היינו הביכורים, לנתינת שייכת הסלים נתינת ב.

נתינת אבל הסלים, את גם לתת חיוב גורר הביכורים נתינת

אליה. כנספח רק והיא ביכורים, נתינת עניינה אין הסלים

כי ממש אחד דבר הם הבכורים ונתינת הסל נתינת ג.

כלי, בתוך מובאים הפירות כאשר היא הביכורים של השלימות

אחר: בסגנון ממש. הביכורים מפירות חלק נעשה והכלי

כלי עם יחד ביכורים להביא (שיש ב'פועל' רק אינה השייכות

ופעולת הביכורים נתינת (שפעולת וב'פעולה' הא') כאופן –

הנ"ל), הב' כאופן בזו, זו הקשורות פעולות שתי הם הסל נתינת

מציאות נעשים והסל הפירות ב'נפעל', גם היא השייכות אלא

ביכורים. מצות של אחת

הרמב"ם ולכן השלישי, כאופן היא הרמב"ם שדעת ונראה

" שהכלי מיוחד דין בו יש מתכות שכלי לבעליו",xfegמדגיש

שבכלי אלא לכהן, ושייך מהביכורים חלק הוא הדין מעיקר כי

(בניגוד לבעלים מוחזר הכלי שבגללו מיוחד טעם יש מתכות

הכהן). בידי שנשארים וכיו"ב נצרים לסלי

(145 'nr h"k zegiy ihewl)

ה'תשע"ב אב מנחם ב' קודש שבת חלה הפרשת זמן

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰?älçä ïéLéøôî éúîéà¥¨©©§¦¦©©¨

."íëúñøò úéLàø" :øîàpL ...íénä ïziLk§¤¦¥©©¦¤¤¡©¥¦£¦Ÿ¥¤

חלה להפריש לא עדיף הדין מעיקר ראשונים, כמה לדעת

גוש ותיעשה העיסה כשתיגמר אלא המים, נתינת בשעת מיד

כדי המים נתינת בעת מפרישים לכתחילה שמדרבנן אלא אחד

בעיסה טומאה תארע פן בטהרה, להפריש תמהר שהאשה

רק הוא עריסותיכם' 'ראשית מהכתוב והלימוד החלה. ותטמא

נקראת`xytשמהתורה אז וכבר המים מנתינת חלה להפריש

א)עיסה פ"ג, חלה מוטב(ר"ש טמאות העיסות שכל בימינו זה, ולפי .

הלישה גמר עד שכז)להמתין סי' יו"ד .(ש"ך

מיד להפריש יש הדין שמעיקר שהבינו יש הרמב"ם ובדעת

כתב שהרי המים, ג)בנתינת שלש(בהל' עד העיסה הניח שאם

עשה אם שרק ומשמע כלום", בכך "אין הפריש כך ואחר הכל

מיד להפריש יש לכתחילה אך כלום, החסיר לא בדיעבד כן

המים. בנתינת

במשנה מבואר כך: על הקשה הראב"ד שם)אך שמותר(חלה

שהאיסור משום הגלגול, קודם מהעיסה עראי אכילת לאכול

ואם עראי. אכילת על ולא קבע אכילת על וגזרו מדרבנן הוא

טבל כבר היא העיסה הרי להפריש, חיוב חל כבר מהתורה

ארעי. אף ממנה לאכול ואין מהתורה

לפרש: יש והראב"ד הרמב"ם מחלוקת ובביאור

האכילה ואיסור החלה הפרשת חיוב הראב"ד, לדעת

נובע ההפרשה חיוב כי בזה, זה תלויים הופרשה שלא מהעיסה

מיד להפריש היא המצוה ואם 'טבל' נעשתה כבר שהעיסה מכך

טבל נחשבת העיסה זו שמשעה משום זה הרי המים בנתינת

מצוה היא חלה הפרשת הרמב"ם לדעת ואילו באכילה, ואסורה

ומשעת העיסה, שעל טבל מאיסור כתוצאה ואיננה כשלעצמה

טבל איסור חל לא שעדיין אף בהפרשה, מצוה יש המים נתינת

(219 ,185 הערה מ"א פ"ג חלה התלמוד מפרשי אוצר א. סז, מנחות הגרי"ז .(חדושי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc - dcp(ipy meil)
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ה'תשע"ב תמוז כ"ה ראשון יום

zFxUrn zFkld¦§©£§
יג ¤¤ּפרק

הּׁשיתין‡. ּכגֹון - ההפקר מן ׁשחזקתן [תאניםּפרֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
והרימיןמדבריות] גרועים][שיח, פירות והעזרּורין,של , ְְְִִִָָֻ

ׁשּוח לבנות]ּובנֹות ׁשקמה[תאנים ּובנֹות מדבריות], ,[תאנים ְְְִַָ
ענבים]והּגפנן ּתמרה[מין ונֹובלֹות מהרוח], שנפלו ,[תמרים ְְְְְִַָָֻ

ׂשאֹור הּטילּו לא ׁשעדין בישולם]והן נגמר והּנצּפה[שלא , ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹ
והּלֹוקח[צלף] הּדמאי. מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא והּכסּבר, ,ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֻ

ּתרּומת לא מהן להפריׁש צרי אינֹו - הארץ מעם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותן
אפּלּו ההפקר. מן ׁשחזקתן מּפני ׁשני, מעׂשר ולא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמעׂשר
מן ּפטּורין אּלּו הרי - מעּׂשרין' 'אינן הארץ עם לֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאמר

הּׁשמּור. מן ׁשהן לֹו ׁשּיּודע עד ְִִֵֶֶַַַַַַָָהּמעׂשרֹות,
ראשונים]הּבּכּורֹות·. שהבשילו [שהבשילווהּסיפֹות[פירות ְְַַַָ

הּדמאיבסוף] מן ּפטּורין מספק]ׁשּבּבקעה, מעשר -]; ְְְִִִֶַַַָ
הּבּכּורֹות? הן ואּלּו נׁשמרין. ׁשהן מּפני חּיבין, - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוׁשּבּגּנה
הּבקעה על ׁשֹומר הֹוׁשיבּו ׁשּלא עד ׁשּבּכרּו הּפרֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכל
אחר ׁשּיּׁשארּו הּפרֹות הן - והּסיפֹות ּפרֹותיה; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלׁשמר

הּמקצּועֹות לייבוש]ׁשּיקּפלּו ויּניחּום[מחצלות הּׂשדֹות, מן ְְְְִִֶַַַַַָ
מן ּפטּור הּתמרים, מן העׂשּוי החמץ וכן ׁשֹומר. ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבלא

ְַַהּדמאי.
הּדמאי‚. על ּפרֹות[לעשרו]ּכׁשּגזרּו על אּלא ּגזרּו לא , ְְְְֵֶֶַַַַָָָֹ

ולפנים; מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, ּבבל עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהארץ
ולחּוץ מּכזיב הּנמצאֹות הּפרֹות וכל ּכלחּוץ. עצמּה, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּוכזיב

ּבֹו.- ׁשּנמצאּו מקֹום מּפרֹות ׁשחזקתן הּדמאי, מן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּפטּורין
ּבבל,„. עֹולי ׁשהחזיקּו הארץ מּפרֹות ׁשהן ׁשּידּוע ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּפרֹות

ּבסּוריה נמצאֹות ׁשהן ּפי על דוד]אף ע"י שנכבשו ,[שטחים ְְְִִֵֶַַָָ
הרי - ּבלבד מצרים עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ לֹומר, צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואין
ּומעׂשר מעׂשר ּתרּומת מהן ּומפריׁשין ּבדמאי, חּיבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָאּלּו
ּבארץ אּלא ּכמֹותּה ׁשאין הּׁשמנה הּדבלה ,לפיכ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשני.
והחרּובין הּגדֹולים, הּתמרים וכן ּבבל, עֹולי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהחזיקּו

הּׁשוין הּגדֹול[ישרים]הּגדֹולים והּכּמֹון ּביֹותר, הּלבן והארז , ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּובסּוריה; יׂשראל ארץ ּבכל ּדמאי מתעּׂשרין -ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

אּלּו. ְֵֵּבפרֹות
ׁשחזקתן‰. - ּבדמאי חּיבין לצֹור, ּפרֹות ׁשהביאּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחּמרים

לּה הּקרֹובה ׁשהיא ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו והארז,מהארץ ; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
לארץ חּוצה הּנמצא הארז ּכל אּלא - לֹו חֹוׁשׁשין ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאין
נּכר, היה ּכן אם אּלא הּדמאי, מן ּפטּור ּבבל, עֹולי ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהחזיקּו

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Âאֹוצרֹות מּבעלי מן[מחסנים]הּלֹוקח ּפטּור - ּבצֹור ְֲִִֵֵַַַָָ

חמֹור וכן אצרּו'. הארץ מּפרֹות 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּדמאי,

הּדמ מן ּפטּור - ּפרֹות טעּון והּוא לצֹור, ׁשּנכנס אי,יחידי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָ
העיר. מּׂשדה ְְִִֵֶֶָָָׁשחזקתן

.Êׁשהיא מּפני ּבדמאי, חּיב - ּבצידֹון אֹוצר מּבעלי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּלֹוקח
הארץ מּפרֹות ׁשאֹוצרין ׁשחזקתּה מּצֹור, יתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָקרֹובה
- ּבצידֹון החּמרין מן הּלֹוקח אבל ּבבל; עֹולי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהחזיקּו
לארץ מחּוצה ׁשּמביאין ׁשחזקתן מּפני הּדמאי, מן .ּפטּור ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

.Áהיה אם - ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ הּגֹוי מן ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ּדמאי ּפרֹותיו הרי מּיׂשראל, לֹוקח ׁשהּוא ּגֹוי לפיכ,ּתּגר ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

היה יׂשראל, ּביד יׂשראל ארץ רב ׁשהיה ּבזמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבראׁשֹונה,
הארץ. מעם ּכלֹוקח ּדמאי מעּׂשר ּגֹוי ּתּגר מּכל ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּלֹוקח

.Ëוׁשּלׁש וׁשנה ׁשהביא זה ּתּגר? הּוא הביאאיזה אם אבל ; ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
אֹו אחת, ּבבת מּׂשֹואין ׁשלׁשה הביא אפּלּו אחת, ְְֲִִִֵַַַַַַַַָֹּפעם

ּתּגר. החזק לא עדין - ּופֹועל ּובנֹו הּוא ְְֲִִֵֵֶַַַָֹֻׁשהביא
.Èהּדמאי על לארץּכׁשּגזרּו חּוצה ּפרֹות על ּגזרּו לא , ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לארץ. ְְִֶֶָָׁשּנכנסּו
.‡Èחּיבין אּלּו הרי לארץ, חּוצה ׁשל על ׁשרּבּו הארץ ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּפרֹות

ּדברים וכן הארץ, ּפרֹות על ׁשרּבּו לארץ חּוצה וׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבדמאי;
לארץ מחּוצה ּתדיר ודרמסקנּיֹותׁשחזקתם אגֹוזים ּכגֹון [מין, ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

הּדמאי.שזיף] מן ּפטּורין אּלּו הרי -ְְֲִִֵֵַַ
.·È,הּמראה אחר לא לארץ, חּוצה ּבפרֹות חכמים הלכּו ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלא

ה אחר ּכלולא הרב: אחר אּלא - הריח אחר ולא ּטעם, ְְֵֶַַַַַַַַַַָָָֹֹֹֹ
אסּור לֹו, רּבּו וׁשּלא מּתר; לֹו, אבלׁשרּבּו ּבעיר רּבּו ּכיצד? . ְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

ולא ּבהר רּבּו ּבעיר, רּבּו ולא ּבּמדינה ׁשרּבּו אֹו ּבּמדינה, ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹלא
לחנוני רּבּו ּבהר, רּבּו ולא ּבּבקעה ׁשרּבּו אֹו ּבּבקעה, ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹרּבּו
- לחנוני רּבּו ולא הּבית לבעל רּבּו הּבית, לבעל רּבּו ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַַַַָֹֹולא
ּבדמאי. חּיב ּבֹו, רּבּו ׁשּלא ּומקֹום מּתר; ּבֹו, ׁשרּבּו ְִֶֶֶַַַַָָָֹֻזה

.‚Èהּׁשּוק חזר - ונתמעטּו ּבּׁשּוק, לארץ חּוצה ּפרֹות ְְֲִֵֶַַַַַָָָָרּבּו
ּבדמאי חּיב מּמּנּו הּלֹוקח .ליׁשנֹו: ְְְִִֵֶַַַַָָ

.„Èהּדמאי על ׁשּגזרּו ּבׁשעה עליהן ּגזרּו ׁשּלא ּדברים :ואּלּו ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
לעֹורֹות קמח אֹו לּבהמה, להאכיל אֹו לזריעה ּפרֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּלֹוקח

לרטּיה אֹו למלּוגמא תחבושות]אֹו אֹו[- הּנר להדלקת ׁשמן , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
לקילֹור יין הּכלים, את ּבֹו וחּלת[משחה]לסּו הפרשת, -] ְְִִִֵֶַַַַָ

של] והמדּמעחלה הארץ, מעורבים]עם וחולין ,[תרומה ְְֶַַָָָֻ
ותֹוספת הּמנחֹות, ּוׁשירי ׁשני, מעׂשר ּבכסף ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּלקּוח
עם לֹו ׁשאמר וכיון הּדמאי; מן ּפטּורין אּלּו ּכל - ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּבּכּורים

לעּׂשר. צרי אינֹו הן', 'מתּקנין ְְִִֵֵֵֶַָָָָֻהארץ:
.ÂËלבהמ עליהן ונמל לאכילה, ּפרֹות זההּלֹוקח הרי - ה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

לגֹוי ימּכרם אחרים,לא לבהמת אפּלּו לבהמה יאכילם ולא , ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹ
ּדמאי. ׁשּיתּקנם ְְְֵֶַַַעד

.ÊËלאכילה חזקתֹו ׁשאין הּדמאי, מן ּפטּור - ערב .ׁשמן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הּדמאי, מן ּפטּור - ּבּצמר אֹותֹו לתת הּסֹורק ׁשּלֹוקח ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשמן
ּבֹו לסּו לֹוקח ׁשהאֹורג אבל ּבּצמר; נבלע ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּפני
וסיכה ּבגּופֹו, נבלע ׁשהּוא מּפני - ּבדמאי חּיב ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאצּבעֹותיו,

מקֹום. ּבכל היא ְְִִִָָָּכׁשתּיה
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.ÊÈמּיׂשראל ׁשּׁשאל המעשרות]ּגֹוי על ׁשמן[הנאמן לֹו לּתן ְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּבוּדאי - מּכתֹו הּגֹוי[טבל]על נתן מּתר. ּובדמאי, אסּור; , ְְִַַַַַַַָָָָֻ

להתעּגל טבלה ּגּבי על מּׁשעמד,[להתגלגל]ׁשמן - עליה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אחריו. ליׁשב ליׂשראל ְְֲִֵֵֵַָָָֻמּתר

.ÁÈואינֹו מׁשפׁשפֹו, - ּבׂשרֹו על ּדמאי ׁשמן ׁשּנפל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָמי
למּוריסחֹוׁשׁש יין הּלֹוקח דגים]. לאלּונתית[ציר [ייןאֹו ְְְֲִִֵֵַַַַָ

בשמן] טחיניןמעורב לעׂשֹותן קטנּיֹות ולערבם, [לטוחנם ְְֲִִִִַָ
ייןבדבש] ּבֹו ׁשּיׁש מּוריס הּלֹוקח אבל ּבדמאי. חּיב -ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

הּדמאי מן ּפטּורין אּלּו הרי - טחינין ׁשּלקח אֹו ;אלּונתית, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָ
ּבדמאי ׁשחּיב הּדבר היה ואם ּדמאי. ּתערבת על ּגזרּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
אינן נּכר, וטעמֹו הֹואיל - ּוׂשאֹור ּתבלין ּכגֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנתערב,

ּבדמאי. חּיבת הּתערבת ּכל ונמצאת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבטלין,
.ËÈאם - עליהן ּגזרּו ׁשּלא הּדמאי מן הּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכל

מה ׁשני, ּומעׂשר מעׂשר ּתרּומת מהן והפריׁש ּדמאי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהתקינן
והפריׁש ּכוּדאי הּדמאי את ּתּקן אם אבל עׂשּוי; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּׁשעׂשה
ּכדמאי הּוּדאי את ׁשּתּקן אֹו ּומעׂשרֹות, ּגדֹולה ּתרּומה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמּמּנּו

ּכלּום. עׂשה לא -ְָָֹ
.Îואין ולקח ּדמאי, מֹוכר ואחד וּדאי מֹוכרין העיר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכל

ּותרּומת ּתרּומה מפריׁש מתּקן? ּכיצד - לקח מּמי ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָידּוע
הּוא והרי ּבלבד, ׁשני מעׂשר ּומפריׁש לּכהן; ונֹותנן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹמעׂשר,

ּדמאי ׁשל ׁשני .ּכמעׂשר ְְֲִֵֵֶַַ
.‡Î,מתּקן ואחת טבל אחת קּפֹות, ׁשּתי לפניו היּו אם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻוכן

ּגדֹולה ּתרּומה הּׁשנּיה מן מפריׁש זה הרי - מהן אחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָואבדה
ׁשני מעׂשר ּומפריׁש ׁשּירצה; ּכהן לכל ונֹותן מעׂשר, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹּותרּומת

ּכדמאי .ּבלבד, ְְִִַַ

יד ¤¤ּפרק

הּסיטֹון[קונה]הּלֹוקח‡. מּמּנּו[סיטונאי]מן ולקח וחזר , ְְִִִֵֶַַַַַָָ
מין ׁשהּוא ּפי על אף זה, על מּזה יעּׂשר לא - ׁשנּיה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּפעם
החבית את ׁשּמּכיר ּפי על אף אחת, מּקּפה אפּלּו ֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻאחד,
ּומֹוכר, הרּבה מאנׁשים לֹוקח ׁשהּסיטֹון מּפני היא; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהיא
ּדמאי, ׁשּפרֹותיו הארץ מעם ּבּתחּלה ׁשּמכר זה לקח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוׁשּמא
ּבארנּו, ּוכבר מתּקנין; ׁשּפרֹותיו מחבר ּבּסֹוף ׁשּלקח ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוזה
על הּפטּור מן ולא הּפטּור, על החּיב מן מעּׂשרין ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹׁשאין

נאמן. - הן' אחד 'מּׁשל הּסיטֹון: אמר ואם ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהחּיב.
קּׁשּות·. מֹוכר וצֹוברין[קישוא]היה מביאין והן ירק, אֹו ְְְְִִִִֵֵָָָָ

אגּדה ּומּכל וקּׁשּות, קּׁשּות מּכל מעּׂשר מּמּנּו הּלֹוקח - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻלפניו
ּותמרה. ּתמרה ּומּכל ְְֲִַָָָָָָֻואגּדה,

מעּׂשר‚. - ׁשנּיה מּמּנּו ולקח וחזר הּבית, מּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּלֹוקח
עירֹות; מּׁשּתי אפּלּו קּפֹות, מּׁשּתי אפּלּו זה, על ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֻמּזה

מּׁשּלֹו אּלא מֹוכר ׁשאינֹו .ׁשחזקתֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶָָ
לֹו„. ׁשּמביאין ּבזמן - ּבּׁשּוק ירק מֹוכר ׁשהיה הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעל

מּגּנֹות לֹו ׁשּמביאין ּובזמן הּכל; על מאחד מעּׂשר ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּגּנֹותיו,
לא ׁשנּיה, ּפעם מּמּנּו ולקח וחזר מּמּנּו לקח אם - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאחרֹות

זה על מּזה .יעּׂשר ְִֵֶֶַַ
הּצֹוננת‰. על החּמה מן יעּׂשר לא הּנחּתֹום, מן ּפת ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָֹהּלֹוקח

הּיֹום וׁשל אחד, מּׁשל היּו אמׁש ׁשל 'חּטים אֹומר: ׁשאני -ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ
אחד' .מּׁשל ִֶֶָ

.Âהּפלטרהּלֹוקח לאחרים]מן ומוכר מהנחתום קונה אף[- - ְִֵֵַַַַַ
הּכל; על מאחד מעּׂשר - הרּבה ּדפּוסין ׁשהן ּפי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹעל
הרּבה. ּדפּוסין עּסתֹו עֹוׂשה לפלטר מֹוכר ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּנחּתֹום
ּודפּוס; ּדפּוס מּכל מעּׂשר - הּמנּפֹול מן הּלֹוקח ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָאבל

נחּתֹומין. מּׁשני לֹוקח ְְְִִֵֵֶַַַַׁשהּמנּפֹול
.Êהֹואיל - נחּתֹומין מעׂשרה ׁשּלֹוקחין מנּפֹולין ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָּתׁשעה

הּתׁשעה, מן מאחד הּלֹוקח ּכל - מּׁשנים לֹוקח מהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחד
ּודפּוס ּדפּוס מּכל .מעּׂשר ְְְִֵַָ

.Áאֹו ּפת ּפרּוסֹות לֹו ׁשּנתנּו העני וכן העני, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּלֹוקח
ּדבלה מיובשת]ּפלחי ואחת.[תאנה אחת מּכל מעּׂשר - ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָ

ּבזמן אימתי? ּומעּׂשר. הּכל ּבֹולל ּובגרֹוגרֹות, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹּובתמרים
מּתנה מּכל מעּׂשר מּועטת, ּבמּתנה אבל מרּבה; ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻׁשהּמּתנה

ַָָּומּתנה.
.Ëהּגרֹוגרֹות ואת ּפרּורין, אֹותּה ועׂשה הּפת את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחק

הּכל על מאחד מעּׂשר - ּדבלה אֹותן .ועׂשה ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
.Èוהֹותירּו ואֹוכלין, מסּבין ׁשהיּו אֹורחים אֹו ְְְְְֲִִִִִֶָֻּפֹועלים

ואחת אחת מּכל מעּׂשר - .ּפרּוסֹות ְְְִֵַַַַַָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
ׁשני; מעׂשר להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹלא
מאכילה חּוץ האדם, צרכי ּבׁשאר ּדמיו להֹוציא ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָֹ(ב)
לאכלֹו ׁשּלא (ד) ּבטמאה; לאכלֹו ׁשּלא (ג) וסיכה; ְְְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֹֻּוׁשתּיה
חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא (ה) ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבאנינּות;
לירּוׁשלים; חּוץ ּתירֹוׁש מעׂשר לאכל ׁשּלא (ו) ֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹלירּוׁשלים;
נטע להיֹות (ח) לירּוׁשלים; חּוץ יצהר מעׂשר לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ(ז)
ּכמעׂשר לבעליו ּבירּוׁשלים להאכל ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻרבעי
מצוֹות ּובאּור הּמעׂשר. וּדּוי להתוּדֹות (ט) ּדבר; לכל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָׁשני

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו
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מפריׁשין‡. - ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעׂשר ׁשּמפריׁשין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאחר
;"זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמעׂשר

וׁשּׁשית ׁשליׁשית השמיטה]ּובׁשנה מעׂשר[משנות מפריׁשין - ְְְְֲִִִִִִַַַָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשני, מעׂשר חלף .עני ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ

וקטנּיֹות·. ּתבּואה למעׂשר הּׁשנה ראׁש הּוא ּבתׁשרי, ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּבאחד
אחדוירקֹות הּוא סתם, הּׁשנה' 'ראׁש ׁשּנאמר מקֹום וכל ; ְְֱִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

למעׂשר הּׁשנה ראׁש ּבׁשבט, עׂשר ּובחמּׁשה ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹּבתׁשרי.
הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשהּגיעּו וקטנּיֹות ּתבּואה ּכיצד? ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהאילנֹות.

מגודלם] שליש שצמחו -]- ׁשליׁשית ׁשל הּׁשנה ראׁש ְְִִִֵֶַָָֹלפני
מעׂשר מהן מפריׁשין ּבּׁשליׁשית, ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַאף
הּׁשנה ראׁש לאחר אּלא הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשני;
האילן ּפרֹות וכן עני. מעׂשר מהן מפריׁשין ׁשליׁשית, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
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.ÊÈמּיׂשראל ׁשּׁשאל המעשרות]ּגֹוי על ׁשמן[הנאמן לֹו לּתן ְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּבוּדאי - מּכתֹו הּגֹוי[טבל]על נתן מּתר. ּובדמאי, אסּור; , ְְִַַַַַַַָָָָֻ

להתעּגל טבלה ּגּבי על מּׁשעמד,[להתגלגל]ׁשמן - עליה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אחריו. ליׁשב ליׂשראל ְְֲִֵֵֵַָָָֻמּתר

.ÁÈואינֹו מׁשפׁשפֹו, - ּבׂשרֹו על ּדמאי ׁשמן ׁשּנפל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָמי
למּוריסחֹוׁשׁש יין הּלֹוקח דגים]. לאלּונתית[ציר [ייןאֹו ְְְֲִִֵֵַַַַָ

בשמן] טחיניןמעורב לעׂשֹותן קטנּיֹות ולערבם, [לטוחנם ְְֲִִִִַָ
ייןבדבש] ּבֹו ׁשּיׁש מּוריס הּלֹוקח אבל ּבדמאי. חּיב -ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

הּדמאי מן ּפטּורין אּלּו הרי - טחינין ׁשּלקח אֹו ;אלּונתית, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָ
ּבדמאי ׁשחּיב הּדבר היה ואם ּדמאי. ּתערבת על ּגזרּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
אינן נּכר, וטעמֹו הֹואיל - ּוׂשאֹור ּתבלין ּכגֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנתערב,

ּבדמאי. חּיבת הּתערבת ּכל ונמצאת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבטלין,
.ËÈאם - עליהן ּגזרּו ׁשּלא הּדמאי מן הּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכל

מה ׁשני, ּומעׂשר מעׂשר ּתרּומת מהן והפריׁש ּדמאי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהתקינן
והפריׁש ּכוּדאי הּדמאי את ּתּקן אם אבל עׂשּוי; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּׁשעׂשה
ּכדמאי הּוּדאי את ׁשּתּקן אֹו ּומעׂשרֹות, ּגדֹולה ּתרּומה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמּמּנּו

ּכלּום. עׂשה לא -ְָָֹ
.Îואין ולקח ּדמאי, מֹוכר ואחד וּדאי מֹוכרין העיר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכל

ּותרּומת ּתרּומה מפריׁש מתּקן? ּכיצד - לקח מּמי ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָידּוע
הּוא והרי ּבלבד, ׁשני מעׂשר ּומפריׁש לּכהן; ונֹותנן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹמעׂשר,

ּדמאי ׁשל ׁשני .ּכמעׂשר ְְֲִֵֵֶַַ
.‡Î,מתּקן ואחת טבל אחת קּפֹות, ׁשּתי לפניו היּו אם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻוכן

ּגדֹולה ּתרּומה הּׁשנּיה מן מפריׁש זה הרי - מהן אחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָואבדה
ׁשני מעׂשר ּומפריׁש ׁשּירצה; ּכהן לכל ונֹותן מעׂשר, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹּותרּומת

ּכדמאי .ּבלבד, ְְִִַַ
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הּסיטֹון[קונה]הּלֹוקח‡. מּמּנּו[סיטונאי]מן ולקח וחזר , ְְִִִֵֶַַַַַָָ
מין ׁשהּוא ּפי על אף זה, על מּזה יעּׂשר לא - ׁשנּיה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּפעם
החבית את ׁשּמּכיר ּפי על אף אחת, מּקּפה אפּלּו ֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻאחד,
ּומֹוכר, הרּבה מאנׁשים לֹוקח ׁשהּסיטֹון מּפני היא; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהיא
ּדמאי, ׁשּפרֹותיו הארץ מעם ּבּתחּלה ׁשּמכר זה לקח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוׁשּמא
ּבארנּו, ּוכבר מתּקנין; ׁשּפרֹותיו מחבר ּבּסֹוף ׁשּלקח ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוזה
על הּפטּור מן ולא הּפטּור, על החּיב מן מעּׂשרין ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹׁשאין

נאמן. - הן' אחד 'מּׁשל הּסיטֹון: אמר ואם ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהחּיב.
קּׁשּות·. מֹוכר וצֹוברין[קישוא]היה מביאין והן ירק, אֹו ְְְְִִִִֵֵָָָָ

אגּדה ּומּכל וקּׁשּות, קּׁשּות מּכל מעּׂשר מּמּנּו הּלֹוקח - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻלפניו
ּותמרה. ּתמרה ּומּכל ְְֲִַָָָָָָֻואגּדה,

מעּׂשר‚. - ׁשנּיה מּמּנּו ולקח וחזר הּבית, מּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּלֹוקח
עירֹות; מּׁשּתי אפּלּו קּפֹות, מּׁשּתי אפּלּו זה, על ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֻמּזה

מּׁשּלֹו אּלא מֹוכר ׁשאינֹו .ׁשחזקתֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶָָ
לֹו„. ׁשּמביאין ּבזמן - ּבּׁשּוק ירק מֹוכר ׁשהיה הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעל

מּגּנֹות לֹו ׁשּמביאין ּובזמן הּכל; על מאחד מעּׂשר ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּגּנֹותיו,
לא ׁשנּיה, ּפעם מּמּנּו ולקח וחזר מּמּנּו לקח אם - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאחרֹות

זה על מּזה .יעּׂשר ְִֵֶֶַַ
הּצֹוננת‰. על החּמה מן יעּׂשר לא הּנחּתֹום, מן ּפת ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָֹהּלֹוקח

הּיֹום וׁשל אחד, מּׁשל היּו אמׁש ׁשל 'חּטים אֹומר: ׁשאני -ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ
אחד' .מּׁשל ִֶֶָ

.Âהּפלטרהּלֹוקח לאחרים]מן ומוכר מהנחתום קונה אף[- - ְִֵֵַַַַַ
הּכל; על מאחד מעּׂשר - הרּבה ּדפּוסין ׁשהן ּפי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹעל
הרּבה. ּדפּוסין עּסתֹו עֹוׂשה לפלטר מֹוכר ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּנחּתֹום
ּודפּוס; ּדפּוס מּכל מעּׂשר - הּמנּפֹול מן הּלֹוקח ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָאבל

נחּתֹומין. מּׁשני לֹוקח ְְְִִֵֵֶַַַַׁשהּמנּפֹול
.Êהֹואיל - נחּתֹומין מעׂשרה ׁשּלֹוקחין מנּפֹולין ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָּתׁשעה

הּתׁשעה, מן מאחד הּלֹוקח ּכל - מּׁשנים לֹוקח מהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחד
ּודפּוס ּדפּוס מּכל .מעּׂשר ְְְִֵַָ

.Áאֹו ּפת ּפרּוסֹות לֹו ׁשּנתנּו העני וכן העני, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּלֹוקח
ּדבלה מיובשת]ּפלחי ואחת.[תאנה אחת מּכל מעּׂשר - ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָ

ּבזמן אימתי? ּומעּׂשר. הּכל ּבֹולל ּובגרֹוגרֹות, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹּובתמרים
מּתנה מּכל מעּׂשר מּועטת, ּבמּתנה אבל מרּבה; ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻׁשהּמּתנה

ַָָּומּתנה.
.Ëהּגרֹוגרֹות ואת ּפרּורין, אֹותּה ועׂשה הּפת את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחק

הּכל על מאחד מעּׂשר - ּדבלה אֹותן .ועׂשה ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
.Èוהֹותירּו ואֹוכלין, מסּבין ׁשהיּו אֹורחים אֹו ְְְְְֲִִִִִֶָֻּפֹועלים

ואחת אחת מּכל מעּׂשר - .ּפרּוסֹות ְְְִֵַַַַַָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
ׁשני; מעׂשר להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹלא
מאכילה חּוץ האדם, צרכי ּבׁשאר ּדמיו להֹוציא ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָֹ(ב)
לאכלֹו ׁשּלא (ד) ּבטמאה; לאכלֹו ׁשּלא (ג) וסיכה; ְְְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֹֻּוׁשתּיה
חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא (ה) ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבאנינּות;
לירּוׁשלים; חּוץ ּתירֹוׁש מעׂשר לאכל ׁשּלא (ו) ֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹלירּוׁשלים;
נטע להיֹות (ח) לירּוׁשלים; חּוץ יצהר מעׂשר לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ(ז)
ּכמעׂשר לבעליו ּבירּוׁשלים להאכל ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻרבעי
מצוֹות ּובאּור הּמעׂשר. וּדּוי להתוּדֹות (ט) ּדבר; לכל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָׁשני

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

א ¤¤ּפרק

מפריׁשין‡. - ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעׂשר ׁשּמפריׁשין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאחר
;"זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמעׂשר

וׁשּׁשית ׁשליׁשית השמיטה]ּובׁשנה מעׂשר[משנות מפריׁשין - ְְְְֲִִִִִִַַַָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשני, מעׂשר חלף .עני ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ

וקטנּיֹות·. ּתבּואה למעׂשר הּׁשנה ראׁש הּוא ּבתׁשרי, ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּבאחד
אחדוירקֹות הּוא סתם, הּׁשנה' 'ראׁש ׁשּנאמר מקֹום וכל ; ְְֱִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

למעׂשר הּׁשנה ראׁש ּבׁשבט, עׂשר ּובחמּׁשה ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹּבתׁשרי.
הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשהּגיעּו וקטנּיֹות ּתבּואה ּכיצד? ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהאילנֹות.

מגודלם] שליש שצמחו -]- ׁשליׁשית ׁשל הּׁשנה ראׁש ְְִִִֵֶַָָֹלפני
מעׂשר מהן מפריׁשין ּבּׁשליׁשית, ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַאף
הּׁשנה ראׁש לאחר אּלא הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשני;
האילן ּפרֹות וכן עני. מעׂשר מהן מפריׁשין ׁשליׁשית, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
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הּמעׂשרֹות לעֹונת בעונתו]ׁשּבאּו פרי עׂשר[כל חמּׁשה קדם ְְֲִֶֶַַַַָָָָֹ
כן אחרי ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי על אף - ׁשליׁשית ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּבׁשבט
מהן ּומפריׁשין לׁשעבר מתעּׂשרין ׁשליׁשית, ׁשנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּבסֹוף
עׂשר חמּׁשה קדם הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו אם וכן ׁשני. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמעׂשר
ּברביעית, ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי על אף - רביעית ׁשל ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָָּבׁשבט
אחר הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ואם עני. מעׂשר מהן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָמפריׁשין

להּבא. מתעּׂשרין ּבׁשבט, עׂשר ְְְְֲִִִִַַָָָָָחמּׁשה
עׂשר‚. חמּׁשה קדם ּפרֹותיהן ׁשחנטּו ּפי על אף - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוהחרּובין

מּדברי ּומעׂשרֹותיהן הֹואיל להּבא, מתעּׂשרין - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָּבׁשבט
חכמים]סֹופרים יראה[מתקנת אמּורים,. הּדברים ׁשאין לי, ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

רב למאכל ראּויין ׁשאינן - ּבהן וכּיֹוצא צלמֹונה ּבחרּובי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
ׁשאר אבל סֹופרים; מּדברי ׁשּמעׂשרֹותיהן הן והן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאדם,

האילן. ּפרֹות ּכׁשאר ׁשהן לי יראה ְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָהחרּובין,
ּביֹום„. נלקט אם ּכיצד? עּׂשּורֹו. לקיטתֹו, ּבׁשעת - ְְְְִִִִִֵַַַַָָָהּירק

הּׁשנה גוי]ראׁש לעֹונת[ע"י ׁשּבאּו ּפי על אף - ׁשליׁשית ׁשל ְְִִִֶֶַַַַָָָֹ
ואם עני; מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבּׁשנּיה, ונגמר ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַָָהּמעׂשרֹות

ׁשני. מעׂשר ּברביעית, ְְֲִִִִֵֵַַָנלקט
ּכירק,‰. הּוא הרי - האילן ּפרֹות מּׁשאר ּבלבד האתרֹוג ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָוכן

לׁשביעית ּבין למעׂשר ּבין לקיטתֹו אחר אםוהֹולכין ּכיצד? . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָ
מּמּנּו מפריׁשין - ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה אחר ּבּׁשליׁשית ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָנלקט
חמּׁשה קדם ּבּה נלקט ּבּׁשנּיה; ׁשּנגמר ּפי על אף עני, ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹמעׂשר
נלקט אם וכן ׁשני. מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבׁשבט, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָעׂשר
מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה קדם ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּברביעית

ִָעני.
.Âׁשּׁשית ּבת אתרֹוג לקיטתֹו, אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָואף

לׁשביעית ממעשרות]ׁשּנכנסה שפטורה שמיטה אפּלּו[- - ְְְֲִִִִִֶָ
ּבמעׂשרֹות. חּיבת ּככד, ונעׂשת ּכּזית ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָהיתה

.Êהפרי]האבּיֹונֹות איל[- חמרי עליהן נֹותנין - צלף ןׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻ
לׁשליׁשית, ׁשּנכנסה ׁשנּיה מּׁשנה היּו ׁשאם זרעים: ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶָָָָָָֻוחמרי
ראׁשֹון, מעׂשר מפריׁשין - ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה קדם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹונלקטּו

מעׂשר מפריׁש ּכ -[שני]ואחר ׁשּפֹודהּו ואחר ּופֹודהּו; אחר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
ּכמי ונמצא ׁשני. מעׂשר ּבתֹורת ּפדיֹונֹו ואֹוכל לענּיים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָנֹותנֹו

עני. ּומעׂשר ׁשני מעׂשר ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָׁשהפריׁש
.Áוהּדחן קטנית]הארז על[מין אף - והּׁשמׁשמין והּפרגין ְְְְְְִִֶַַַַַַָָֹֹֻ

אחר אּלא ּבהן הֹולכין אין - הּׁשנה ראׁש קדם ׁשהׁשריׁשּו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּפי
ּפי על אף - הּמצרי ּפֹול וכן להּבא. ּומתעּׂשרין הּפרי, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָּגמר
ראׁש לאחר ּומקצתֹו הּׁשנה, ראׁש קדם הׁשריׁש ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּמקצתֹו
ּכאחד; הּכל מן ּומעּׂשר ותֹורם לתֹוכֹו, ּגרנֹו צֹובר - ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשנה

הּפרי. ּגמר אחר הֹול ְְִֵֶַַַַַֹׁשהּכל
.Ëהּסריסים אותםהּבצלים ומשקים עלים, מוציאים [שאינם ְִִִַַָָ

וׁשלהרבה] הּׁשנה, ראׁש לפני יֹום ׁשלׁשים מים מהן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּמנע
גשמים]ּבעל במקום שנזרעו הסריסים, ׁשלׁש[- מהן ׁשּמנע ֵֶֶַַַָָֹ
השקאה]עֹונֹות מנע[של לׁשעבר; מתעּׂשר - הּׁשנה ראׁש ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹלפני

ראׁש קדם ליבׁש ׁשהתחילּו ּפי על אף - מּכאן ּפחֹות ְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹמהן
להּבא. מתעּׂשרין ְְְִִַַַָָָהּׁשנה,

.Èזרעֹו אם - הּׁשנה ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא הּמצרי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּפֹול
זרעֹו להּבא. מתעּׂשר לירק, זרעֹו לׁשעבר; מתעּׂשר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלזרע,

מעּׂשר - לירק עליו וחׁשב לזרע ׁשּזרעֹו אֹו ּולירק, ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלזרע
זרעֹו על ּומירקֹו ירקֹו, על ראׁשמּזרעֹו לפני ׁשליׁש הביא לא . ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹֹ

ּבׁשעת וירקֹו לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו לזרע, זרעֹו אם - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשנה
לּקטלקיטתֹו; אם אבל הּׁשנה, ראׁש לפני מּמּנּו ׁשּלּקט והּוא, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

זרעֹו להּבא. מתעּׂשר זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - הּׁשנה ראׁש ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹאחר
מחׁשבּתֹו. אחר הֹולכין - לירק עליו וחׁשב לירק,לזרע, זרעֹו ְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּכן אם אּלא עליו, חלה זרע מחׁשבת אין - לזרע עליו ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוחׁשב
ארּיֹות ׁשלׁש מּמּנּו לפני[השקאות]מנע ׁשליׁש ׁשהביא והּוא, ; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹ

הּׁשנה; ׁשּלאראׁש ּפי על אף הּׁשנה, ראׁש אחר הביא אבל ֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּכּלֹו ועׂשה לזרע, זרעֹו ארּיֹות. ׁשלׁש מּמּנּו מּלארֹות ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻנמנע

ּגמּורים לגמרי]קצצים הזרעים זרעֹו[גדלו - הּׁשנה ראׁש לפני ְְְְִִִֵַַָָָֹ
קצצין עׂשה מקצתֹו לקיטתֹו; ּבׁשעת וירקֹו לׁשעבר, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָמתעּׂשר
ּגרנֹו 'צֹובר ׁשאמרּו: הּוא זה - עׂשה לא ּומקצתֹו ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹּגמּורין,
זרעֹו'. על ּומירקֹו ירקֹו על מּזרעֹו מעּׂשר ונמצא ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָלתֹוכֹו,

.‡Èׁשל אֹו ׁשליׁשית, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשנּיה ׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָּפרֹות
- למחצה מחצה הרב. אחר הֹולכין - ּברביעית ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָֹׁשליׁשית

עני מעׂשר לא אבל הּכל, מן ׁשני מעׂשר ׁשּמעׂשרמפריׁש ; ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹ
ׁשהן ּפרֹות וכן חל. עני ּומעׂשר קדׁש, הּוא ׁשהרי חמּור, ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשני
מהן מפריׁש ׁשליׁשית, ּפרֹות אֹו הן ׁשנּיה ּפרֹות אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָספק

ׁשני. ֲִֵֵַמעׂשר
.·È;העני ּומן הּׁשני מן ּפטּור ראׁשֹון, מּמעׂשר הּפטּור ֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכל
הּתֹורםוכ וכל ּבהן. חּיב ּבראׁשֹון, ׁשחּיב הראויל אדם -] ְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

וכללתרום] זה. מעׂשר מֹוציא אינֹו ּתֹורם, ׁשאינֹו וכל מעּׂשר; ,ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
הרי זה, מעׂשר עּׂשר אם ּכ - ּתרּומה ּתרּומתֹו ּתרם, ׁשאם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמי

ׁשאין מי וכל מעׂשר; הֹוציאהּוא אם ּכ - ּתרּומה ּתרּומתֹו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
מעׂשר. אינֹו זה, ֲֲֵֵֵֶַַמעׂשר

.‚Èׁשּיּקבעּו קדם ראׁשֹון מעׂשר מהן ׁשהֹוציא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּפרֹות
ׁשּיֹוציא[שיתחייבו] קדם עראי, מהן אֹוכל זה הרי - ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹלמעׂשר

מּׁשּנקּבעּו אבל לּׁשני. קֹובע הראׁשֹון ׁשאין ׁשני; ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמעׂשר
לאכל אסּור - הראׁשֹון את ׁשהֹוציא ּפי על אף - ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹלמעׂשר
עני. מעׂשר את אֹו הּׁשני את ׁשּיֹוציא עד עראי, ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמהם

.„Èמקֹום הבאת טעּון והּוא הֹואיל - ׁשני [-מעׂשר ְֲֲִִֵֵַַָָָ
ּבהמה;לירושלים] ּכבכֹור לארץ, מחּוצה אֹותֹו מביאין אין -ְְְִִִִֵֵֶָָָָ

ּבסּוריה ׁשני מעׂשר להפריׁש חּיבּו לא ,מקומותלפיכ -] ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹ
הארץ] בקדושת נתקדשו ולא דוד ׁשּמעׂשרשכבש לי, ויראה .ְֲִֵֵֶֶַָ

ׁשנער ּבארץ ׁשּמפריׁשין ּפֹודין[בבל]ׁשני - מצרים ּובארץ ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ
ׁשּלא לי, יראה וכן לירּוׁשלים; ּדמיו ּומביאין ׁשם, ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹאֹותֹו
עני מעׂשר לקּבע ּכדי אּלא ׁשני, ּבמעׂשר אּלּו מקֹומֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹחּיבּו

עלי סֹומכין יׂשראל ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי הן.- ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָ

ה'תשע"ב תמוז כ"ו שני יום

ב ¤¤ּפרק

לבעליו‡. נאכל ׁשני -מעׂשר ירּוׁשלים מחֹומת לפנים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
לׁשּכן יבחר אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' לפני "ואכלּת ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

הּבית ּבפני ונֹוהג וגֹו'". ׁשם המקדש]ׁשמֹו ּבפני[בזמן וׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹ
ׁשּנאמר: הּבית, ּבפני אּלא ּבירּוׁשלים נאכל אינֹו אבל ְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבית,
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מּפי - "וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹֹ"מעׂשר
רבינו]הּׁשמּועה ממשה נאכל[מסורת אינֹו ּבכֹור מה למדּו, ְְְֱֵֶַַָָָ

הּבית. ּבפני אּלא יאכל לא ׁשני מעׂשר אף הּבית, ּבפני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאּלא
חסידּות,·. ּבׁשויהּו,מּדת הּזה ּבּזמן ׁשני מעׂשר ׁשּפֹודין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

רצה ׁשאם הּגאֹונים, והֹורּו הּבית. ּבפני אֹותֹו ׁשּפֹודין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדר
לא ּפֹודה; - הּזה ּבּזמן לכּתחּלה ּבפרּוטה מנה ׁשוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹלפּדֹות

ההקּדׁש מן חמּור זה בפרוטה]יהיה לפדותו ;[שמותר ְְִִֵֶֶֶַָ
הּגדֹול. לּים הּפרּוטה ְְִַַַַָָָּומׁשלי

מּפרֹות‚. ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה מעׂשר חּלל אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכן
עליהן, ׁשחּלל הּפרֹות את וׂשֹורף מחּלל; זה הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֻאחרֹות,

לאחרים ּתּקלה יהיּו ׁשּלא רבעיּכדי נטע ּכפדיֹון פירות, -] ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ערלה] לאחר - רביעית שנה ׁשּבארנּושל ּכמֹו הּזה, ְְְֵֶֶַַַַּבּזמן

מאכלֹות. אּסּורי ְְֲִִֵַָּבהלכֹות
ּבירּוׁשלים„. הּזה ּבּזמן ׁשני מעׂשר אֹוכלין ׁשאין -ּכׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

ואין ׁשם, אֹותֹו מחּללין ואין ׁשם, אֹותֹו ּפֹודין אין ְְְְִִֵֵֵַָָָּכ
אין - הּזה ּבּזמן אף לירּוׁשלים, נכנס ואם אֹותֹו. ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָמֹוכרין
וכן ׁשּירקב. עד ׁשם אֹותֹו מּניחין אּלא מּׁשם, אֹותֹו ְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמֹוציאין
,לפיכ ׁשּירקב. עד אֹותֹו מּניחין מּׁשם, והֹוציאֹו עבר ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָאם
אּלא הּזה, ּבּזמן ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר מפריׁשין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאין
ׁשם, אֹותֹו ּומפריׁשין לעיר, חּוץ ּבטבלן הּפרֹות את ְְְִִִִִִֵֶַַָָָמֹוציאין

ירקב. הּזה, ּבּזמן ׁשם הפריׁשֹו ואם ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּופֹודהּו.
רביעית‰. מּמּנּו ׁשּׁשתה אֹו ׁשני, מעׂשר ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכל

לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹיין
ּבפני ואחד אחד ּכל על ולֹוקה וגֹו'"; ּדגנ מעׂשר ,ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשערי

אכל אם ,לפיכ ׁשלׁשעצמֹו. לֹוקה לחֹומה, חּוץ ׁשלׁשּתן ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹ
ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני "ואכלּת ׁשּנאמר: - ְְְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻמלקּיֹות
מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ונאמר: ,"ויצהר ְְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּתירׁש
?'ּבׁשערי תאכלם 'לא נאמר ולא ּפרטן, לּמה וגֹו'"; ְְְְְְְֱִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹּדגנ

עצמֹו. ּבפני ואחד אחד ּכל על ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָלחּיב
.Âׁשּנכנס אחר אֹותֹו ׁשּיאכל עד הּתֹורה, מן לֹוקה ְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹאינֹו

ירּוׁשלים וגֹו'",לחֹומת ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: - ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
אכילתֹו, למקֹום ׁשּנכנס ּכיון וגֹו'"; אלהי ה' לפני ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ"ואכלּת
לירּוׁשלים, ׁשּיּכנס קדם אכלֹו אם אבל לֹוקה; - חּוץ ֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹואכלֹו

מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו ְְִִִֵֶַַַַמּכין
.Êׁשעדין מּזה האֹוכל - ּבחּוץ ּומקצתֹו ּבפנים, מעׂשר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמקצת

מּזה ּבחּוץ והאֹוכל מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין נכנס, ְְְִִִֵֶַַַַַַָֹלא
לֹוקה .ׁשּנכנס, ְִֶֶַ

.Áנטמא ּכן אם אּלא ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר ּפֹודין ,אין ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
נפּדה, הּוא מקֹום ּברחּוק - הּמקֹום" מּמ ירחק "ּכי ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
אפּלּו ּבחּוץ, ּומּׂשאֹו ּבפנים הּוא היה ּבּמקֹום. נפּדה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָואינֹו
זה הרי הּמעׂשר, נכנס ולא הֹואיל - ּבקנה אֹותֹו אֹוחז ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהיה

החֹומה. ּבצד ׁשם לפּדֹותֹו ְְִַַָָָֻמּתר
.Ëּדמאי ׁשל אפּלּו - לירּוׁשלים ׁשּנכנס ׁשני פירותמעׂשר -] ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

מעושרים] קלטּוהּוספק ׁשּכבר מּׁשם, להֹוציאֹו אסּור -ְְְִִֶָָָָ
העיר]מחיצֹות מעׂשר,[חומות ּבכסף הּנלקחין ּפרֹות וכן ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָ

אֹו והֹוציאן, עבר ."אלהי ה' לפני ׁשם, "ואכלּת ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
מחיצֹות, ּוקליטת ּבירּוׁשלים. ויאכלּו יחזרּו - ּבׁשגגה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּיצאּו

חכמים]מּדבריהם ׁשוה[מתקנת ּבחמׁשֹו ׁשאין מעׂשר אפּלּו . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָֻ
ואסּור אֹותֹו, קֹולטֹות מחיצֹות - מּדבריהם ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶָָּפרּוטה,
לירּוׁשלים, נכנסין - ׁשני מעׂשר מעֹות אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָלהֹוציאֹו;

ְְִויֹוצאין.
.Èויצאּו ירּוׁשלים, ּבתֹו ועברּו מלאכּתן, ׁשּנגמרה -ּפרֹות ְְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

ׁשּלא אחרֹות מּפרֹות ׁשני מעׂשר עליהן להֹוציא יכֹול ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹאינֹו
ויאכל ׁשּלהן ׁשני מעׂשר יחזר אּלא לירּוׁשלים; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנכנסּו
האּלּו הּפרֹות ּכל עׂשה אפּלּו ּבחּוץ. נפּדה ואינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבירּוׁשלים,
- נכנסּו ׁשּלא אחרֹות ּפרֹות על ׁשּיצאּו, אחר ׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמעׂשר
הֹואיל - ּבּמחיצֹות הּוא חמר ּבירּוׁשלים; ויאכלּו ּכּלם, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻיחזרּו

קלטּו. ְְְָָוקלטּו,
.‡Èו ּבירּוׁשלים ׁשעברּו מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא יצאּו,ּפרֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבמקצה ּתאנים וסּלי לּגת, ענבים סּלי מּתר[לייבוש]ּכגֹון - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻ
על אף - ּדמאי ּפרֹות וכן ּבחּוץ; ׁשּלהן ׁשני מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָלפּדֹות
ּפֹודין - ויצאּו ּבירּוׁשלים ועברּו מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּפי

ּבחּוץ. ׁשּלהן ׁשני ֲִֵֵֶֶַַָמעׂשר
.·Èאם - ּופדין ּבירּוׁשלים, ׁשּנטמאּו ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּפרֹות

הּטמאה ּבולד בדברנטמאּו שנגע ע"י שנטמא מאכל [כגון: ְְְְִִַַָֻ
ׁשּולדטמא] מּפני ּבפנים; יאכלּו אּלא להֹוציאן, אסּור -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּנטמאּו אֹו הּטמאה, ּבאב נטמאּו ואם מּדבריהם. ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻֻהּטמאה
לירּוׁשלים ׁשּנכנסּו ּפי על אף - הּטמאה ּבולד ואפּלּו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָֻּבחּוץ

מקֹום. ּבכל ונאכלין נפּדין, אּלּו הרי -ְְְֱֲִִִֵֵֶָָָ
.‚Èּתתּפׂשן ׁשּלא מנת על ּבׁשהכניסן אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבּמה

הּוא והרי ונכנס הֹואיל - התנה לא אם אבל ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָֹהּמחיצֹות;
ּכבר הּתֹורה, מן ׁשני מטּמא ולד ׁשאין הּתֹורה, מן ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָטהֹור

יֹוצא ואינֹו מחיצֹות, .קלטּוהּו ְְְִֵֵָ
.„Èתבואה]ּתלּתן לאכלּה[מין מּתר - ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

גדילתם]צמחֹונין וכן[בתחילת לאכילה; ראּויה היא ׁשּכ , ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
בהמה]ּכרׁשיני ואם[מאכל צמחֹונין. יאכלּו ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָ

לירּוׁשלים להּכנס מּתרת זֹו הרי - עּסה מהם ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻעׂשה
ּבירּוׁשלים, נטמאּו ואם הּפרֹות; ּבכלל ׁשאינן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּולהֹוציאּה,

ּבחּוץ. ויאכלּו ְְִֵַָָיּפדּו
.ÂËונֹופֹו החֹומה, מן לפנים עֹומד ׁשהּוא [ענפיו]אילן ְְִִִִֵֶַָָ

ׁשני; מעׂשר נֹופֹו ּתחת אֹוכלין אין - לחֹומה חּוץ ְֲִִֵֵֵֶַַַַָנֹוטה
ּכמה הּוא ׁשהרי אֹותֹו, ּפֹודין אין - נֹופֹו ּתחת ׁשּנכנס ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָּומעׂשר

לירּוׁשלים. ְִִִֶַַָּׁשּנכנס
.ÊËהחֹומה מן לפנים ׁשּפתחיהן החֹומה, ׁשּבצד ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּתים

ּדבר; לכל ּכלפנים ולפנים, החֹומה מּכנגד - לחּוץ ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָוחללן
ׁשם ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין ולחּוץ, החֹומה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּומּכנגד
החֹומה מּכנגד - לחּוץ ּופתחיהן לפנים חללן היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלהחמיר.
החֹומה ּומּכנגד אֹוכלין; ואין ּבֹו ּפֹודין ּכלחּוץ, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָולחּוץ

להחמיר ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין והחּלֹונֹותולפנים, . ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָ
ּכלפנים. החֹומה, ְְֳִִִַָָועבי

ג ¤¤ּפרק

בערּתי‡. "ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, ּבטמאה ׁשני מעׂשר ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻהאֹוכל
ּבין טהֹור, והאֹוכל טמא ׁשהּמעׂשר ּבין - ּבטמא" ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָמּמּנּו
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מּפי - "וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹֹ"מעׂשר
רבינו]הּׁשמּועה ממשה נאכל[מסורת אינֹו ּבכֹור מה למדּו, ְְְֱֵֶַַָָָ

הּבית. ּבפני אּלא יאכל לא ׁשני מעׂשר אף הּבית, ּבפני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאּלא
חסידּות,·. ּבׁשויהּו,מּדת הּזה ּבּזמן ׁשני מעׂשר ׁשּפֹודין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

רצה ׁשאם הּגאֹונים, והֹורּו הּבית. ּבפני אֹותֹו ׁשּפֹודין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדר
לא ּפֹודה; - הּזה ּבּזמן לכּתחּלה ּבפרּוטה מנה ׁשוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹלפּדֹות

ההקּדׁש מן חמּור זה בפרוטה]יהיה לפדותו ;[שמותר ְְִִֵֶֶֶַָ
הּגדֹול. לּים הּפרּוטה ְְִַַַַָָָּומׁשלי

מּפרֹות‚. ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה מעׂשר חּלל אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכן
עליהן, ׁשחּלל הּפרֹות את וׂשֹורף מחּלל; זה הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֻאחרֹות,

לאחרים ּתּקלה יהיּו ׁשּלא רבעיּכדי נטע ּכפדיֹון פירות, -] ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ערלה] לאחר - רביעית שנה ׁשּבארנּושל ּכמֹו הּזה, ְְְֵֶֶַַַַּבּזמן

מאכלֹות. אּסּורי ְְֲִִֵַָּבהלכֹות
ּבירּוׁשלים„. הּזה ּבּזמן ׁשני מעׂשר אֹוכלין ׁשאין -ּכׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

ואין ׁשם, אֹותֹו מחּללין ואין ׁשם, אֹותֹו ּפֹודין אין ְְְְִִֵֵֵַָָָּכ
אין - הּזה ּבּזמן אף לירּוׁשלים, נכנס ואם אֹותֹו. ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָמֹוכרין
וכן ׁשּירקב. עד ׁשם אֹותֹו מּניחין אּלא מּׁשם, אֹותֹו ְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמֹוציאין
,לפיכ ׁשּירקב. עד אֹותֹו מּניחין מּׁשם, והֹוציאֹו עבר ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָאם
אּלא הּזה, ּבּזמן ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר מפריׁשין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאין
ׁשם, אֹותֹו ּומפריׁשין לעיר, חּוץ ּבטבלן הּפרֹות את ְְְִִִִִִֵֶַַָָָמֹוציאין

ירקב. הּזה, ּבּזמן ׁשם הפריׁשֹו ואם ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּופֹודהּו.
רביעית‰. מּמּנּו ׁשּׁשתה אֹו ׁשני, מעׂשר ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכל

לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹיין
ּבפני ואחד אחד ּכל על ולֹוקה וגֹו'"; ּדגנ מעׂשר ,ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשערי

אכל אם ,לפיכ ׁשלׁשעצמֹו. לֹוקה לחֹומה, חּוץ ׁשלׁשּתן ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹ
ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני "ואכלּת ׁשּנאמר: - ְְְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻמלקּיֹות
מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ונאמר: ,"ויצהר ְְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּתירׁש
?'ּבׁשערי תאכלם 'לא נאמר ולא ּפרטן, לּמה וגֹו'"; ְְְְְְְֱִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹּדגנ

עצמֹו. ּבפני ואחד אחד ּכל על ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָלחּיב
.Âׁשּנכנס אחר אֹותֹו ׁשּיאכל עד הּתֹורה, מן לֹוקה ְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹאינֹו

ירּוׁשלים וגֹו'",לחֹומת ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: - ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
אכילתֹו, למקֹום ׁשּנכנס ּכיון וגֹו'"; אלהי ה' לפני ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ"ואכלּת
לירּוׁשלים, ׁשּיּכנס קדם אכלֹו אם אבל לֹוקה; - חּוץ ֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹואכלֹו

מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו ְְִִִֵֶַַַַמּכין
.Êׁשעדין מּזה האֹוכל - ּבחּוץ ּומקצתֹו ּבפנים, מעׂשר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמקצת

מּזה ּבחּוץ והאֹוכל מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין נכנס, ְְְִִִֵֶַַַַַַָֹלא
לֹוקה .ׁשּנכנס, ְִֶֶַ

.Áנטמא ּכן אם אּלא ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר ּפֹודין ,אין ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
נפּדה, הּוא מקֹום ּברחּוק - הּמקֹום" מּמ ירחק "ּכי ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
אפּלּו ּבחּוץ, ּומּׂשאֹו ּבפנים הּוא היה ּבּמקֹום. נפּדה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָואינֹו
זה הרי הּמעׂשר, נכנס ולא הֹואיל - ּבקנה אֹותֹו אֹוחז ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהיה

החֹומה. ּבצד ׁשם לפּדֹותֹו ְְִַַָָָֻמּתר
.Ëּדמאי ׁשל אפּלּו - לירּוׁשלים ׁשּנכנס ׁשני פירותמעׂשר -] ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

מעושרים] קלטּוהּוספק ׁשּכבר מּׁשם, להֹוציאֹו אסּור -ְְְִִֶָָָָ
העיר]מחיצֹות מעׂשר,[חומות ּבכסף הּנלקחין ּפרֹות וכן ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָ

אֹו והֹוציאן, עבר ."אלהי ה' לפני ׁשם, "ואכלּת ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
מחיצֹות, ּוקליטת ּבירּוׁשלים. ויאכלּו יחזרּו - ּבׁשגגה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּיצאּו

חכמים]מּדבריהם ׁשוה[מתקנת ּבחמׁשֹו ׁשאין מעׂשר אפּלּו . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָֻ
ואסּור אֹותֹו, קֹולטֹות מחיצֹות - מּדבריהם ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶָָּפרּוטה,
לירּוׁשלים, נכנסין - ׁשני מעׂשר מעֹות אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָלהֹוציאֹו;

ְְִויֹוצאין.
.Èויצאּו ירּוׁשלים, ּבתֹו ועברּו מלאכּתן, ׁשּנגמרה -ּפרֹות ְְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

ׁשּלא אחרֹות מּפרֹות ׁשני מעׂשר עליהן להֹוציא יכֹול ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹאינֹו
ויאכל ׁשּלהן ׁשני מעׂשר יחזר אּלא לירּוׁשלים; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנכנסּו
האּלּו הּפרֹות ּכל עׂשה אפּלּו ּבחּוץ. נפּדה ואינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבירּוׁשלים,
- נכנסּו ׁשּלא אחרֹות ּפרֹות על ׁשּיצאּו, אחר ׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמעׂשר
הֹואיל - ּבּמחיצֹות הּוא חמר ּבירּוׁשלים; ויאכלּו ּכּלם, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻיחזרּו

קלטּו. ְְְָָוקלטּו,
.‡Èו ּבירּוׁשלים ׁשעברּו מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא יצאּו,ּפרֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבמקצה ּתאנים וסּלי לּגת, ענבים סּלי מּתר[לייבוש]ּכגֹון - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻ
על אף - ּדמאי ּפרֹות וכן ּבחּוץ; ׁשּלהן ׁשני מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָלפּדֹות
ּפֹודין - ויצאּו ּבירּוׁשלים ועברּו מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּפי

ּבחּוץ. ׁשּלהן ׁשני ֲִֵֵֶֶַַָמעׂשר
.·Èאם - ּופדין ּבירּוׁשלים, ׁשּנטמאּו ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּפרֹות

הּטמאה ּבולד בדברנטמאּו שנגע ע"י שנטמא מאכל [כגון: ְְְְִִַַָֻ
ׁשּולדטמא] מּפני ּבפנים; יאכלּו אּלא להֹוציאן, אסּור -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּנטמאּו אֹו הּטמאה, ּבאב נטמאּו ואם מּדבריהם. ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻֻהּטמאה
לירּוׁשלים ׁשּנכנסּו ּפי על אף - הּטמאה ּבולד ואפּלּו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָֻּבחּוץ

מקֹום. ּבכל ונאכלין נפּדין, אּלּו הרי -ְְְֱֲִִִֵֵֶָָָ
.‚Èּתתּפׂשן ׁשּלא מנת על ּבׁשהכניסן אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבּמה

הּוא והרי ונכנס הֹואיל - התנה לא אם אבל ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָֹהּמחיצֹות;
ּכבר הּתֹורה, מן ׁשני מטּמא ולד ׁשאין הּתֹורה, מן ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָטהֹור

יֹוצא ואינֹו מחיצֹות, .קלטּוהּו ְְְִֵֵָ
.„Èתבואה]ּתלּתן לאכלּה[מין מּתר - ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

גדילתם]צמחֹונין וכן[בתחילת לאכילה; ראּויה היא ׁשּכ , ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
בהמה]ּכרׁשיני ואם[מאכל צמחֹונין. יאכלּו ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָ

לירּוׁשלים להּכנס מּתרת זֹו הרי - עּסה מהם ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻעׂשה
ּבירּוׁשלים, נטמאּו ואם הּפרֹות; ּבכלל ׁשאינן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּולהֹוציאּה,

ּבחּוץ. ויאכלּו ְְִֵַָָיּפדּו
.ÂËונֹופֹו החֹומה, מן לפנים עֹומד ׁשהּוא [ענפיו]אילן ְְִִִִֵֶַָָ

ׁשני; מעׂשר נֹופֹו ּתחת אֹוכלין אין - לחֹומה חּוץ ְֲִִֵֵֵֶַַַַָנֹוטה
ּכמה הּוא ׁשהרי אֹותֹו, ּפֹודין אין - נֹופֹו ּתחת ׁשּנכנס ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָּומעׂשר

לירּוׁשלים. ְִִִֶַַָּׁשּנכנס
.ÊËהחֹומה מן לפנים ׁשּפתחיהן החֹומה, ׁשּבצד ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּתים

ּדבר; לכל ּכלפנים ולפנים, החֹומה מּכנגד - לחּוץ ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָוחללן
ׁשם ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין ולחּוץ, החֹומה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּומּכנגד
החֹומה מּכנגד - לחּוץ ּופתחיהן לפנים חללן היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלהחמיר.
החֹומה ּומּכנגד אֹוכלין; ואין ּבֹו ּפֹודין ּכלחּוץ, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָולחּוץ

להחמיר ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין והחּלֹונֹותולפנים, . ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָ
ּכלפנים. החֹומה, ְְֳִִִַָָועבי

ג ¤¤ּפרק

בערּתי‡. "ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, ּבטמאה ׁשני מעׂשר ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻהאֹוכל
ּבין טהֹור, והאֹוכל טמא ׁשהּמעׂשר ּבין - ּבטמא" ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָמּמּנּו
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אֹותֹו ׁשּיאכל והּוא, טמא; והאֹוכל טהֹור ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהּמעׂשר
ּבטמאה, אכילתֹו על לֹוקה ׁשאינֹו - ׁשּיּפדה קדם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻּבירּוׁשלים

אבל אכילתֹו. ּבמקֹום חּוץאּלא ּבטמאה אכלֹו אם ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָֻ
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]לירּוׁשלים, .[מלקות ְִִִַַַַַָ

עד·. אסּור - ׁשּנטמא אחר הּנר את ּבֹו להדליק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָואפּלּו
ּבטמא".ׁשּיּפדה מּמּנּו בערּתי "ולא ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּבארנּו‚. ּפֹודיןּכבר - ּבירּוׁשלים אפּלּו ׁשּנטמא, ׁשהּמעׂשר , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּפרֹות ּבתֹורת ּבטהרה, ּדמיו את ואֹוכלין ויאכל; ְְְְְֳִֵֵֵֶַָָָָָאֹותֹו,
טבל ּכׁשהן ּכּלן הּפרֹות נטמאּו אפּלּו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻמעׂשר,

ּופֹודהּו. ּבטמאה, ׁשני מעׂשר מפריׁש -ְְְֲִִֵֵֵַַָֻ
הּתֹורה,„. מן לֹוקה - ׁשני מעׂשר אכל ואם ּכּטמא; - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהערל

ּתרּומה אכילת על ׁשּלֹוקה קדׁש',ּכדר' קרּויה ׁשהּתרּומה ; ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
לה'". "קדׁש ּבֹו: נאמר ׁשהרי - 'קדׁש' קרּוי ׁשני ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּומעׂשר
העריב ׁשּלא ּפי על אף ׁשני, מעׂשר אֹוכל - ׁשּטבל ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוטמא

לגמרי]ׁשמׁשֹו יטהר שאז השמש, שקעה טרם -]. ְִ
ׁשּנאמר:‰. לֹוקה, - ּתֹורה ׁשל ּבאנינּות ׁשני מעׂשר ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהאֹוכל

ּבמקֹום אֹותֹו ׁשּיאכל והּוא, מּמּנּו"; באני אכלּתי ְְְְִִִִֶֶַַָֹֹֹ"לא
אֹו ּבאנינּות, ּבחּוץ אכלֹו אם אבל ּבירּוׁשלים. ֲֲֲֲִִִִִַַַָָָָאכילתֹו,

ּדבריהםׁשא ׁשל ּבאנינּות ּבפנים חכמים]כלֹו מּכין[מתקנת - ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָ
מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

.Âהּקרֹובים מן אחד על הּמתאּבל זה אֹונן? הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאיזה
הּוא - ּבלבד הּמיתה ּוביֹום עליהם. להתאּבל חּיב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהּוא

מּדבריהם אֹונן - ולּלילה הּתֹורה, מן ׁשּנאמר:אֹונן , ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
אסּור הּיֹום ה'", ּבעיני הּייטב הּיֹום, חּטאת ְְְִִֵֵַַַַַַָָָ"ואכלּתי
- נקּבר ּכ ואחר רּבים, ימים הּמת נׁשּתהה מּתר. ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֻולּלילה
הּוא הּקבּורה, יֹום עם הּמיתה, יֹום ׁשאחר הּימים אֹותן ְִִִֶַַַַַָָָָָּכל

לילֹו. ּתֹופׂש הּקבּורה יֹום ואין מּדבריהם; ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָאֹונן
.Êאכלן אם - ּכּלן הּקדׁשים ּכל אּלא ּבלבד, ׁשני מעׂשר ְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻולא

אֹותֹו מּכין ּדבריהם, ּובאנינּות לֹוקה; ּתֹורה, ׁשל ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָּבאנינּות
מרּדּות .מּכת ְַַַ

.Áּפרֹות ולא הארץ, לעם ׁשני מעׂשר ּפרֹות נֹותנין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹאין
-[הניקנות]הּנלקחֹות מעׂשר מעֹות ולא מעׂשר, ּבמעֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַַָֹ

ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ּומּתר טמאה. ּבחזקת ׁשהּוא ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻֻמּפני
מעושרים]ּדמאי ספק פירות הארץ;[- לעם ולּתנֹו ּבאנינּות, ְְְְֲִִֶַַַָָ

חבר, אצל ׁשני מעׂשר מפקידין אין ּכנגּדֹו. ׁשּיאכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹוהּוא,
י ּתחת הּמעׂשר ונמצא ימּות אבלׁשּמא הארץ; עם ּבנֹו ד ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

הארץ. עם אצל ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמפקידין
.Ëאּלא ּבּדרכים, מעּוטֹו אפּלּו לאּבד אסּור ׁשני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמעׂשר

לירּוׁשלים; ּדמיו מֹולי אֹו ׁשהּוא, ּכל לאּבדמֹוליכֹו ּומּתר ְִִִִֵֶַַָָָָָֻ
ּבּדרכים ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר מעּוט?מעּוט היא וכּמה . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

מּכגרֹוגרת תאנה]ּפחֹות אבל[- ּבפרּוד; ּבין ׁשלם ּבאכל ּבין , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר הּמפריׁש אֹותֹו. מאּבדין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַּכגרֹוגרת,
ּכנגּדֹו. ואֹוכל הארץ, לעם נֹותנֹו זה הרי - מּכגרֹוגרת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּפחֹות
לאּבד. מפריׁשין ׁשאין לאּבדֹו, לכּתחּלה יפריׁשּנּו לא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאבל

.Èּוׁשתּיה לאכילה נּתן ׁשני לפנימעׂשר "ואכלּת ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבׁשאר להֹוציאֹו ואסּור ּכׁשתּיה. וסיכה, וכּו'"; אלהי ְְְְְְֱִִִִִֶָָָָֹה'
"לא ׁשּנאמר: - ועבדים ּובגדים ּכלים ּבֹו ׁשּיּקח ּכגֹון ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹצרכיו,

ׁשאינֹו ּבדבר אֹותֹו הֹוצאתי לא ּכלֹומר למת", מּמּנּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹנתּתי
אפּלּו - ּדברים ּבׁשאר מּמּנּו הֹוציא ואם הּגּוף; את ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָמקּים
מצוה למת ותכריכים ארֹון מּמּנּו ׁשּלקח ּכגֹון מצוה, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבדבר

מעׂשר. ּבתֹורת ּכנגּדֹו אֹוכל זה הרי -ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַ
.‡Èל ׁשּדרּכֹו ּדבר אֹוכל - ּדברּבמעׂשר וׁשֹותה האכל, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

וחמץ, יין יסּו ולא ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר וס לׁשּתֹות, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּדרּכֹו
הּׁשמן את הּוא ס מהןאבל להֹוציא הּפרֹות את יסחט ולא . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

הּׁשמן את מפּטמין ואין ּבלבד. וענבים מּזיתים חּוץ ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמׁשקין,
מרקחת] אֹותֹו[במיני מחּיבין ואין הּיין. את מפּטמין אבל ,ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ

מאכל ׁשּנפסל ּכיון אּלא ׁשּנסרח; וׁשמן ׁשעּפׁשה ּפת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹלאכל
קדּׁשה. מּמּנּו ּפקעה ְְִֶָָָָָֻאדם,

.·Èׁשני ּבמעׂשר מּתר ּכ ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻֻּכל
חּלין ּבתֹורת ׁשנילאכלֹו מעׂשר ׁשל ׁשמרים עליהן. ׁשּנתן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

- –]מים ה מּתר[בפעם וׁשני ּכמעׂשר, אסּור זה הרי ראׁשֹון ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֻ
מּתר. - ראׁשֹון ואפּלּו ּדמאי, ׁשל ְְֲִִִֶַַָֻֻּכחּלין;

.‚È,והׁשּביחּו ותבלין ּדבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל מעׂשר ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָיין
חׁשּבֹון לפי לקמן]הּׁשבח יבאר עם[- ׁשּנתּבּׁשלּו ּדגים וכן ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

חציר]קפלֹוטֹות לפי[מין הּׁשבח והׁשּביחּו, ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַ
ְֶחׁשּבֹון.

.„Èלּׁשני הּׁשבח והׁשּביחה, ׁשאפיּה מעׂשר ׁשל [-עּסה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
שני] נלמעשר ׁשּׁשבחֹו ּכל הּכלל: זה אם[בטעמו]ּכר. - ְְִִִֶֶַָָֹ

הֹותירה[הוסיף]הֹותיר לא ואם חׁשּבֹון; לפי הּׁשבח ּבּמּדה, ְְְִִִִִֶֶַַַָָֹ
אפּלּו - נּכר ׁשבחֹו ׁשאין וכל ּבלבד. לּׁשני הּׁשבח ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּדה,

ּבלבד. לּׁשני הּׁשבח ּבּמּדה, ְִִִִֵֶַַַַַָהֹותיר
.ÂË,ׁשלׁשה ׁשּׁשוה מעׂשר ׁשל יין חׁשּבֹון? לפי הּׁשבח ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּכיצד

ּבמּדתֹו, והֹוסיפּו אחד, זּוז ׁשוה ותבלין ּדבׁש לתֹוכֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּנפל
הּכל חֹוׁשבין - חמּׁשה ׁשוה הּכל והרי [באופןוהׁשּביחּוהּו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹֹ

לחולין] המעשר בין ּורביעיחסי ארבעּבארּבעה של בכפולות -] ְְְִַַָָ
יחסיים] בחלקים לרביעיות, ּבׁשארוחלוקות זֹו ּדר על וכן .ְְִֵֶֶַָ
ְִַָהּדברים.

.ÊËאֹותֹו נֹותנין אין - לסיכה ׁשּנּתן ּפי על אף - ׁשני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָמעׂשר
חזזית ּגּבי על ולא צּנית, ּגּבי על חבורות]לא עֹוׂשין[- ואין ; ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹֹ

לרפּואה. נּתן לא ׁשהרי ּבֹו: וכּיֹוצא קמיע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמּמּנּו
.ÊÈהּוא ּגבֹוּה ממֹון - ׁשני הּוא".מעׂשר "לה' ׁשּנאמר: , ֱֲִֵֵֶֶַַַַָָ

והמקּבל הּטבל לֹו נתן אם אּלא ּבמּתנה, נקנה אינֹו ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלפיכ
מֹוכרין ואין האּׁשה, את ּבֹו מקּדׁשין ואין הּמעׂשר; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָמפריׁש

מרהינין ואין אֹותֹו, ממׁשּכנין ואין משכון]אֹותֹו, כעין ואין[- ְְְְְְְִִִֵֵֵַַ
אֹותֹו. ְִִַמחליפין

.ÁÈוימׁשּכנּנּו לביתֹו, יּכנס לא אֹותֹו? ממׁשּכנין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכיצד
ׁשּלֹו ׁשני איןמעׂשר ּכיצד מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין ּומׁשּכן, עבר . ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

,ּביד ויהיה זה מעׂשר ל 'הא לֹו: יאמר לא אֹותֹו? ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹמרהינין
'הא יאמר: לא אֹותֹו? מחליפין אין ּכיצד חּלין'. עליו לי ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֻותן
ל 'הא לֹו: אֹומר אבל מעׂשר'. ׁשמן לי ותן מעׂשר, יין ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָל
- מּתר ׁשמן, לֹו לּתן חברֹו רצה ואם ׁשמן', לי ׁשאין ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻיין,
הּלה רצה ואם לֹו, ׁשאין הֹודיעֹו אּלא עּמֹו, החליף לא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשהרי

יּתן. ִִֵֵלּתן,
.ËÈּכנגּדֹו ׁשֹוקלין אין - ׁשני ּדינרי[כמשקולת]מעׂשר אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

irax rhpe ipy xyrn zekld - fenz e"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

יכּון ׁשּמא - ּגזרה אחר; ׁשני מעׂשר עליהן לחּלל ואפּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָזהב,
ּבהן ׁשֹוקל והּוא חסרין, הּפרֹות ונמצאּו מׁשקלֹות, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָמּמּנּו
לחּלין מעׂשר מֹוציא ונמצא אחר, מעׂשר עליהן לחּלל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻמעֹות

מּדמיו. ְִָָָּבפחֹות
.Îׁשחלקּו ּכנגד[בירושה]האחים זה יׁשקלּו לא ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

מֹוכרין ואין ּכנגּדן, ׁשֹוקלין אין - ׁשני מעׂשר מעֹות וכן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָזה.
לׁשלחני יּתנם ולא מרהינין, ולא מחליפין, ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹֹֻאֹותן,
הלון ואם ּבהן; להתּגּדל אֹותן ילוה ולא ּבהן, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלהתנאֹות

מּתר. חלּדה, יעלּו ֲֲֶַָָֹֻֻׁשּלא
.‡Îּפֹורע מהןואין עֹוׂשין ואין הּמלוה, את מהן ין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

נישואין]ׁשֹוׁשבינּות ּתגמּולין[מתנות מהן מׁשּלמין ואין , ְְְְְִִִֵֵֶַַ
מחותנו] לו ששלח פירות צדקה[עבור מהן ּפֹוסקין ואין ,ְְְִֵֵֶָָ

חסדים, ּגמילּות ׁשל ּדברים מהן מׁשּלמין אבל הּכנסת; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבבית
להֹודיע מעשר]וצרי שזה .[למקבל ְְִִַָ

.·Îהאּלּו הּפרֹות את 'העל לחברֹו: אדם יאמר ֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלא
ׂשכר ּכנֹותן זה ׁשּנמצא - 'חלק מהן נֹוטל ואּתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלירּוׁשלים,

לירּוׁשלים הבאתֹו על ׁשני 'העלם,מּמעׂשר לֹו: אֹומר אבל ; ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ּבירּוׁשלים'. וׁשּנׁשּתם ְְְִִִֵֵֶֶַָֹׁשּנאכלם

.‚Îמעׂשר ּבׁשמן אֹותֹו לסּו ּבירּוׁשלים לחברֹו אדם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואֹומר
סיכתֹו ּכׂשכר זה ואין נּסֹוכה; ׁשּידֹו ּפי על ואף .ׁשני, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

.„Î,אֹומר אני לפיכ ּגבֹוּה. ממֹון ׁשהּמעׂשר ּבארנּו, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכבר
והּגֹוזלֹו, ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם אינֹו ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשהּגֹונב

חמׁש מׁשּלם .אינֹו ְֵֵֶַֹ
.‰Îּפֹודה זה הרי - הּבית לבדק ׁשּלֹו ׁשני מעׂשר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַהּמקּדיׁש

ׁשּפֹודהּו מי הרוצה]אֹותֹו כל את[- להקּדׁש לּתן מנת על , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּלֹו את ׁשני ּולמעׂשר מההקדשׁשּלֹו תחילה פעמיים, [פודה ְֲִֵֵֶֶֶַ

לחולין] המעשר פודה .ואח"כ

ד ¤¤ּפרק

ּבדמיהן‡. אֹותן ּפֹודה ׁשני, מעׂשר ּפרֹות לפּדֹות ;הרֹוצה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
'הרי אֹו האּלּו', הּפרֹות ּתחת האּלּו הּמעֹות 'הרי ְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָואֹומר:
ּפרׁש, לא ואם האּלּו'. הּמעֹות על מחּללֹות האּלּו ְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֻהּפרֹות
צרי ואינֹו ּדּיֹו, - הּפרֹות ּכנגד ּבלבד מעֹות הפריׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא
לירּוׁשלים הּמעֹות ויעלּו לחּלין. הּפרֹות ויצאּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻלפרׁש;
תּוכל לא ּכי ,הּדר מּמ ירּבה "וכי ׁשּנאמר: ׁשם, ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹויֹוציאם

ְֵׂשאתֹו".
רצה·. אם -וכן אחרֹות ּפרֹות על הּמעׂשר ּפרֹות לחּלל ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ

על מּמין יחּלל ולא ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּׁשנּיֹות, הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹיעל
הּמין; ּבאֹותֹו ואפּלּו הרע על הּיפה מן ולא מינֹו, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשאינֹו

מחּללֹות. אּלּו הרי חּלל, ְְֲִִֵֵֵָֻואם
ואם‚. ׁשני'; מעׂשר ּפדיֹון 'על מבר ׁשני, מעׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּפֹודה

מבר - הּפרֹות על מעֹות ׁשחּלל אֹו אחרֹות, ּפרֹות על ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָחּללן
ׁשני' מעׂשר חּלּול ׁשל'על ׁשני מעׂשר המחּלל אֹו והּפֹודה . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ

מעושרים]ּדמאי שספק פירות ּברכה.[- צרי אינֹו , ְְִֵַָָָ
ּפֹודין„. אין הּמעׂשר, את אּלאּכׁשּפֹודין מעׂשר לׁשם אֹותֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

חּלין אלׁשם חּלין ּפרֹות ׁשוין ּכּמה ואֹומרין ּפי; על ואף ּלּו, ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֻֻ
יתּבּזה. ׁשּלא ּכדי - מעׂשר ׁשהן יֹודעין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹׁשהּכל

אחרֹות‰. מעֹות על ׁשני מעׂשר מעֹות מחּללין ּביןאין - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָ
ואּלּו אּלּו הראׁשֹונֹותׁשהיּו אֹו נחׁשת, ואּלּו אּלּו אֹו ּכסף, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ

ּכסף; והּׁשנּיֹות נחׁשת הראׁשֹונֹות אֹו נחׁשת, והּׁשנּיֹות ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹּכסף
מחּללין. אּלּו הרי וחּלל, עבר ְְְֲִִִֵֵֵַָָֻואם

.Âיעלּו - חּלל ואם הּפרֹות; על מעׂשר מעֹות מחּללין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַאין
ּבירּוׁשלים ויאכלּו ועֹוףהּפרֹות, חּיה ּבהמה על יחּללם ולא . ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

עדרים. מהן יגּדל ׁשּמא מעׂשר, קנה לא - חּלל ואם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּיים;
ויעלּו הּפרֹות, ּכׁשאר הן הרי - הּׁשחּוטין על חּללן אם ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָאבל

לחּלין. הּמעֹות ויצאּו ּבירּוׁשלים, ְְְְְִִִֵֵַַָָָֻויאכלּו
.Ê- נחׁשת ׁשל על הּכסף מעֹות לחּלל מּתר הּדחק, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבׁשעת

מעֹות ויחּלל ויחזר רוח, ׁשּימצא עד אּלא ּכן, ׁשּיקּים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלא
הּכסף מעֹות על .הּנחׁשת ְְֶֶֶַַַֹ

.Áעל ּכסף לכּתחּלה אֹותֹו מחּללין - ּדמאי ׁשל ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמעׂשר
נחׁשת, על ּונחׁשת ּכסף, על ּונחׁשת נחׁשת, על וכסף ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹּכסף,
ּבירּוׁשלים ויאכלּו הּפרֹות, אֹותן ויעלּו הּפרֹות; על .ּונחׁשת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

.Ëּבכסף אּלא מעׂשר ּפרֹות ּפֹודין "וצרּתאין ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
החמׁש יהיה לא חמׁש, והֹוסיף לעצמֹו ּפדה אם וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּכסף";
ּבכסף אּלא מטּבע, ׁשאינֹו ּבכסף ּפֹודין ואין ּכּקרן. ּכסף ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאּלא
ּכסף ׁשל ּבלׁשֹון ּפדה ואם ּכתב; אֹו צּורה עליו ׁשּיׁש ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻמפּתח
ואין ּכלּום. עׂשה לא - 'אסימֹון' הּנקרא והּוא ּבֹו, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָֹוכּיֹוצא
ּבאסימֹון. ּכפֹודה ׁשהּוא מּפני מּפרּוטה, ּבפחֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָּפֹודין

.Èיֹוצא ׁשאינֹו ּבמטּבע ּפֹודין בשימוש]אין זמן[- ּבאֹותֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַ
ּתאּוה אׁשר ּבכל הּכסף "ונתּתה ׁשּנאמר: - מקֹום ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּובאֹותֹו
מלכים ּומטּבע להֹוצאה; ראּוי ׁשּיהיה עד ,"ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָנפׁש

מּׁשמם יֹוצא אם - המלכות]הראׁשֹונים ּבֹו.[בידיעת ּפֹודין , ְִִִִִֵָָ
.‡Èּברׁשּותֹו ׁשאינן ּבמעֹות ּפֹודה "וצרּתאינֹו ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכיסֹו נפל ."ּביד מעות]הּכסף יכֹול[עם והּוא לבֹור, ְְְְִֶֶַַָָָ
ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּפֹודה - ְְְִִִֵֶֶלהֹוציאֹו

.·È- ּכנגּדֹו ּבא ואּנס ּבידֹו, ּומעֹות ּבּדר ּבא יכֹולהיה אם ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּבביתֹו ּפרֹות ּבהן ּפֹודה הּדחק, ידי על אינֹולהּציל ואם ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

על מחּללין ּביתי ּבתֹו לי ׁשּיׁש 'ּפרֹות ואמר: להּציל, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻיכֹול
ּכלּום. אמר לא - האּלּו' ְֵַַָָָֹהּמעֹות

.‚Èזה הרי ׁשני, מעׂשר עליהן מחּלל להיֹות מעֹות ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּמּניח
לכל חֹוׁשׁש ׁשאבדּו, מצאן קּימין; ׁשהן ּבחזקת ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפֹודה

למפרע ּבהן ּׁשּפדה .מה ְְֵֶֶַַַָָָ
.„Èאינֹו - ּבבבל ּבבל מּמטּבע לֹו ויׁש ּבטבריה, ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמי

מחּלל ּבבבל, טבריה מּמטּבע מעֹות לֹו היּו עליהן; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמחּלל
ּבזה.עליהן ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲֵֵֵֶֶַָֹ

.ÂËמּכיס ּבידי ׁשּתעלה סלע על מחּלל ׁשני 'מעׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהאֹומר:
ׁשאפרט ּפּונדיֹון 'על זה', זהב מּדינר ׁשאפרט סלע 'על ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה',
ׁשּיפרט, אֹו ּבידֹו ׁשּתעלה וסלע חּלל; זה הרי - זֹו' ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹמּסלע

מעׂשר .ּתהי ְֲִֵַ
.ÊË- ּבני' ּביד ׁשהיתה סלע על מחּלל הּמעׂשר 'הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאמר:

ׁשעה ּבאֹותּה ּבידֹו היתה לא ׁשּמא חּלל; .לא ְְְִֵֶָָָָָָָֹֹ
.ÊÈ:ׁשאמר ּכגֹון אֹותֹו, ׁשּיפריׁש קדם ׁשני מעׂשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּפֹודה

אמר לא - אּלּו' ּבמעֹות ּפדּוי אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ'מעׂשר
ׁשני 'מעׂשר ואמר: קבעֹו, אם אבל מעׂשר; קבע ולא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹּכלּום,
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יכּון ׁשּמא - ּגזרה אחר; ׁשני מעׂשר עליהן לחּלל ואפּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָזהב,
ּבהן ׁשֹוקל והּוא חסרין, הּפרֹות ונמצאּו מׁשקלֹות, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָמּמּנּו
לחּלין מעׂשר מֹוציא ונמצא אחר, מעׂשר עליהן לחּלל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻמעֹות

מּדמיו. ְִָָָּבפחֹות
.Îׁשחלקּו ּכנגד[בירושה]האחים זה יׁשקלּו לא ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

מֹוכרין ואין ּכנגּדן, ׁשֹוקלין אין - ׁשני מעׂשר מעֹות וכן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָזה.
לׁשלחני יּתנם ולא מרהינין, ולא מחליפין, ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹֹֻאֹותן,
הלון ואם ּבהן; להתּגּדל אֹותן ילוה ולא ּבהן, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלהתנאֹות

מּתר. חלּדה, יעלּו ֲֲֶַָָֹֻֻׁשּלא
.‡Îּפֹורע מהןואין עֹוׂשין ואין הּמלוה, את מהן ין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

נישואין]ׁשֹוׁשבינּות ּתגמּולין[מתנות מהן מׁשּלמין ואין , ְְְְְִִִֵֵֶַַ
מחותנו] לו ששלח פירות צדקה[עבור מהן ּפֹוסקין ואין ,ְְְִֵֵֶָָ

חסדים, ּגמילּות ׁשל ּדברים מהן מׁשּלמין אבל הּכנסת; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבבית
להֹודיע מעשר]וצרי שזה .[למקבל ְְִִַָ

.·Îהאּלּו הּפרֹות את 'העל לחברֹו: אדם יאמר ֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלא
ׂשכר ּכנֹותן זה ׁשּנמצא - 'חלק מהן נֹוטל ואּתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלירּוׁשלים,

לירּוׁשלים הבאתֹו על ׁשני 'העלם,מּמעׂשר לֹו: אֹומר אבל ; ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ּבירּוׁשלים'. וׁשּנׁשּתם ְְְִִִֵֵֶֶַָֹׁשּנאכלם

.‚Îמעׂשר ּבׁשמן אֹותֹו לסּו ּבירּוׁשלים לחברֹו אדם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואֹומר
סיכתֹו ּכׂשכר זה ואין נּסֹוכה; ׁשּידֹו ּפי על ואף .ׁשני, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

.„Î,אֹומר אני לפיכ ּגבֹוּה. ממֹון ׁשהּמעׂשר ּבארנּו, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכבר
והּגֹוזלֹו, ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם אינֹו ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשהּגֹונב

חמׁש מׁשּלם .אינֹו ְֵֵֶַֹ
.‰Îּפֹודה זה הרי - הּבית לבדק ׁשּלֹו ׁשני מעׂשר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַהּמקּדיׁש

ׁשּפֹודהּו מי הרוצה]אֹותֹו כל את[- להקּדׁש לּתן מנת על , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּלֹו את ׁשני ּולמעׂשר מההקדשׁשּלֹו תחילה פעמיים, [פודה ְֲִֵֵֶֶֶַ

לחולין] המעשר פודה .ואח"כ

ד ¤¤ּפרק

ּבדמיהן‡. אֹותן ּפֹודה ׁשני, מעׂשר ּפרֹות לפּדֹות ;הרֹוצה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
'הרי אֹו האּלּו', הּפרֹות ּתחת האּלּו הּמעֹות 'הרי ְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָואֹומר:
ּפרׁש, לא ואם האּלּו'. הּמעֹות על מחּללֹות האּלּו ְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֻהּפרֹות
צרי ואינֹו ּדּיֹו, - הּפרֹות ּכנגד ּבלבד מעֹות הפריׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא
לירּוׁשלים הּמעֹות ויעלּו לחּלין. הּפרֹות ויצאּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻלפרׁש;
תּוכל לא ּכי ,הּדר מּמ ירּבה "וכי ׁשּנאמר: ׁשם, ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹויֹוציאם

ְֵׂשאתֹו".
רצה·. אם -וכן אחרֹות ּפרֹות על הּמעׂשר ּפרֹות לחּלל ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ

על מּמין יחּלל ולא ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּׁשנּיֹות, הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹיעל
הּמין; ּבאֹותֹו ואפּלּו הרע על הּיפה מן ולא מינֹו, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשאינֹו

מחּללֹות. אּלּו הרי חּלל, ְְֲִִֵֵֵָֻואם
ואם‚. ׁשני'; מעׂשר ּפדיֹון 'על מבר ׁשני, מעׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּפֹודה

מבר - הּפרֹות על מעֹות ׁשחּלל אֹו אחרֹות, ּפרֹות על ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָחּללן
ׁשני' מעׂשר חּלּול ׁשל'על ׁשני מעׂשר המחּלל אֹו והּפֹודה . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ

מעושרים]ּדמאי שספק פירות ּברכה.[- צרי אינֹו , ְְִֵַָָָ
ּפֹודין„. אין הּמעׂשר, את אּלאּכׁשּפֹודין מעׂשר לׁשם אֹותֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

חּלין אלׁשם חּלין ּפרֹות ׁשוין ּכּמה ואֹומרין ּפי; על ואף ּלּו, ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֻֻ
יתּבּזה. ׁשּלא ּכדי - מעׂשר ׁשהן יֹודעין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹׁשהּכל

אחרֹות‰. מעֹות על ׁשני מעׂשר מעֹות מחּללין ּביןאין - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָ
ואּלּו אּלּו הראׁשֹונֹותׁשהיּו אֹו נחׁשת, ואּלּו אּלּו אֹו ּכסף, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ

ּכסף; והּׁשנּיֹות נחׁשת הראׁשֹונֹות אֹו נחׁשת, והּׁשנּיֹות ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹּכסף
מחּללין. אּלּו הרי וחּלל, עבר ְְְֲִִִֵֵֵַָָֻואם

.Âיעלּו - חּלל ואם הּפרֹות; על מעׂשר מעֹות מחּללין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַאין
ּבירּוׁשלים ויאכלּו ועֹוףהּפרֹות, חּיה ּבהמה על יחּללם ולא . ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

עדרים. מהן יגּדל ׁשּמא מעׂשר, קנה לא - חּלל ואם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּיים;
ויעלּו הּפרֹות, ּכׁשאר הן הרי - הּׁשחּוטין על חּללן אם ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָאבל

לחּלין. הּמעֹות ויצאּו ּבירּוׁשלים, ְְְְְִִִֵֵַַָָָֻויאכלּו
.Ê- נחׁשת ׁשל על הּכסף מעֹות לחּלל מּתר הּדחק, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבׁשעת

מעֹות ויחּלל ויחזר רוח, ׁשּימצא עד אּלא ּכן, ׁשּיקּים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלא
הּכסף מעֹות על .הּנחׁשת ְְֶֶֶַַַֹ

.Áעל ּכסף לכּתחּלה אֹותֹו מחּללין - ּדמאי ׁשל ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמעׂשר
נחׁשת, על ּונחׁשת ּכסף, על ּונחׁשת נחׁשת, על וכסף ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹּכסף,
ּבירּוׁשלים ויאכלּו הּפרֹות, אֹותן ויעלּו הּפרֹות; על .ּונחׁשת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

.Ëּבכסף אּלא מעׂשר ּפרֹות ּפֹודין "וצרּתאין ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
החמׁש יהיה לא חמׁש, והֹוסיף לעצמֹו ּפדה אם וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּכסף";
ּבכסף אּלא מטּבע, ׁשאינֹו ּבכסף ּפֹודין ואין ּכּקרן. ּכסף ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאּלא
ּכסף ׁשל ּבלׁשֹון ּפדה ואם ּכתב; אֹו צּורה עליו ׁשּיׁש ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻמפּתח
ואין ּכלּום. עׂשה לא - 'אסימֹון' הּנקרא והּוא ּבֹו, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָֹוכּיֹוצא
ּבאסימֹון. ּכפֹודה ׁשהּוא מּפני מּפרּוטה, ּבפחֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָּפֹודין

.Èיֹוצא ׁשאינֹו ּבמטּבע ּפֹודין בשימוש]אין זמן[- ּבאֹותֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַ
ּתאּוה אׁשר ּבכל הּכסף "ונתּתה ׁשּנאמר: - מקֹום ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּובאֹותֹו
מלכים ּומטּבע להֹוצאה; ראּוי ׁשּיהיה עד ,"ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָנפׁש

מּׁשמם יֹוצא אם - המלכות]הראׁשֹונים ּבֹו.[בידיעת ּפֹודין , ְִִִִִֵָָ
.‡Èּברׁשּותֹו ׁשאינן ּבמעֹות ּפֹודה "וצרּתאינֹו ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכיסֹו נפל ."ּביד מעות]הּכסף יכֹול[עם והּוא לבֹור, ְְְְִֶֶַַָָָ
ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּפֹודה - ְְְִִִֵֶֶלהֹוציאֹו

.·È- ּכנגּדֹו ּבא ואּנס ּבידֹו, ּומעֹות ּבּדר ּבא יכֹולהיה אם ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּבביתֹו ּפרֹות ּבהן ּפֹודה הּדחק, ידי על אינֹולהּציל ואם ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

על מחּללין ּביתי ּבתֹו לי ׁשּיׁש 'ּפרֹות ואמר: להּציל, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻיכֹול
ּכלּום. אמר לא - האּלּו' ְֵַַָָָֹהּמעֹות

.‚Èזה הרי ׁשני, מעׂשר עליהן מחּלל להיֹות מעֹות ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּמּניח
לכל חֹוׁשׁש ׁשאבדּו, מצאן קּימין; ׁשהן ּבחזקת ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפֹודה

למפרע ּבהן ּׁשּפדה .מה ְְֵֶֶַַַָָָ
.„Èאינֹו - ּבבבל ּבבל מּמטּבע לֹו ויׁש ּבטבריה, ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמי

מחּלל ּבבבל, טבריה מּמטּבע מעֹות לֹו היּו עליהן; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמחּלל
ּבזה.עליהן ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲֵֵֵֶֶַָֹ

.ÂËמּכיס ּבידי ׁשּתעלה סלע על מחּלל ׁשני 'מעׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהאֹומר:
ׁשאפרט ּפּונדיֹון 'על זה', זהב מּדינר ׁשאפרט סלע 'על ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה',
ׁשּיפרט, אֹו ּבידֹו ׁשּתעלה וסלע חּלל; זה הרי - זֹו' ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹמּסלע

מעׂשר .ּתהי ְֲִֵַ
.ÊË- ּבני' ּביד ׁשהיתה סלע על מחּלל הּמעׂשר 'הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאמר:

ׁשעה ּבאֹותּה ּבידֹו היתה לא ׁשּמא חּלל; .לא ְְְִֵֶָָָָָָָֹֹ
.ÊÈ:ׁשאמר ּכגֹון אֹותֹו, ׁשּיפריׁש קדם ׁשני מעׂשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּפֹודה

אמר לא - אּלּו' ּבמעֹות ּפדּוי אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ'מעׂשר
ׁשני 'מעׂשר ואמר: קבעֹו, אם אבל מעׂשר; קבע ולא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹּכלּום,
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זה הרי - אּלּו' מעֹות על מחּלל 'ּבדרֹום אֹו ּבצפֹון' ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּלהן
.ּפדּוי ָ

.ÁÈּבׁשויֹו אֹותֹו ּפֹודין ׁשני, מעׂשר לפּדֹותּכׁשּפֹודין לֹו ויׁש . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
מֹוכר; ׁשהּוא ּכמֹות ולא לֹוקח, ׁשהחנוני ּכמֹות הּזֹול, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּבּׁשער

הּמעֹות -]ונֹותן מעות על כשמחלל ׁשהּׁשלחני[- [חלפן]ּכמֹות ְְְִֵֶַַָָֻ
פחות]ּפֹורט מצרף[שנותן ׁשהּוא ּכמֹות לא סלע, כשנותן -] ְְֵֵֶָֹ

משוויו] יותר אֹומקבל ּבפרּוטה, מנה ׁשוה ּופדה עבר ואם .ְְִִֶֶַָָָָָָ
מחּלל. זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻחּלל

.ËÈׁשתּות חסרה הּסלע מערכה]היתה ּפחֹות[שישית אֹו , ְְֲֵֶַַָָָָ
יֹוצאת היתה אם - מחּלל[נסחרת]מּׁשתּות - הּדחק ידי על ְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹ

ּבסלע, ּפדה חֹוׁשׁש; ואינֹו סלע, ּבׁשוה לכּתחּלה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעליה
אֹותּה. יחליף - רעה ְְְִִֵַָָָונמצאת

.Îאכסרה ׁשני מעׂשר ּפֹודין מדקּדק[בהערכה]אין אּלא ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ידּועים, ּדמיו היּו אם ּדמיו. ונֹותן ּבמׁשקלֹו, אֹו ְְְְְִִִִֵָָָָָָָּבמּדתֹו
יין ּכגֹון - ידּועין ּדמיו ׁשאין ואת אחד. ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָיפּדה
- ׁשהחלידּו ּומעֹות ׁשהרקיבּו, ּופרֹות להחמיץ, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָׁשהתחיל

ּתּגרים ׁשלׁשה ּפי על מהן[סוחרים]יפּדן אחד היה ואפּלּו ; ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
נׁשיו ּוׁשּתי איׁש ואפּלּו הּמעׂשר, ּבעל אֹו עלּגֹוי, ּפֹודין - ְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָ

ּבמעׂשר חמר וזה ראׁשֹון. לפּתח הּבעלים את וכֹופין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹּפיהן.
ְְִֵֶמּבהקּדׁש.

.‡Î;ׁשם לפּדֹותן למקֹום מּמקֹום מעׂשר ּפרֹות מֹוליכין ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאין
למקֹום הּזֹול מּמקֹום אֹו הּזֹול, למקֹום הּיקר מּמקֹום ְְְְְִִִִִֶַַַַֹוהּמֹולי

הּפדּיה מקֹום ּכׁשער ּפֹודה - ּדמאיהּיקר היּו ואם ספק. -] ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֹ
להּמכרמעושר] ונראּו הֹואיל הּזֹול, ּכּׁשער אֹותֹו ּפֹודין -ְְְִִִִֵַַַַָ

ְּבזֹול.
.·Îיציאֹות עליהן והֹוציא ּבּגרן, ׁשני מעׂשר ּפרֹות לֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהיּו

העיר, ּכׁשער ּפֹודה - והׁשּביחּו לעיר, ׁשהביאן עד ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּביתֹו
יציאתֹו .והפסיד ְְְִִִָ

ה'תשע"ב תמוז כ"ז שלישי יום

ה ¤¤ּפרק

לֹו‡. ׁשּנפל ּבין ׁשּלֹו, ׁשהּוא ּבין - לעצמֹו מעׂשרֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּפֹודה
זהּבירּׁשה הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתנה ּבטבלֹו לֹו ׁשּנּתן ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

חמּׁשה, נֹותן ארּבעה, ׁשוה היה אם חמׁש; עליו ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹמֹוסיף
יסף חמׁשיתֹו - מּמעׂשרֹו איׁש יגאל ּגאל "ואם ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

ָָעליו".
מֹוסיפה·. אינּה לעצמּה, ׁשּלּה ׁשני מעׂשר ׁשּפדת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָואּׁשה

הּׁשמּועהחמׁש מּפי רבינו]- ממשה "איׁש[מסורת למדּו: ְְִִִֶַָָֹ
הּמעׂשר ּפרֹות ּפדיֹון ּפדה אם וכן אּׁשה. ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמּמעׂשרֹו",

חמׁש. מֹוסיף ְְִֶַֹלעצמֹו,
הּפדיֹון‚. ּופדה וחזר חמׁש, והֹוסיף מעׂשרֹו, ּפרֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּפדה

ואינֹו ּבלבד, הּקרן על ׁשני חמׁש מֹוסיף - ׁשנּיה ּפעם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלעצמֹו
החמׁש על חמׁש .מֹוסיף ִֶֶַַֹֹ

ּפרּוטה„. ּבחמׁשֹו ׁשאין ׁשני עליומעׂשר מֹוסיף אינֹו , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
'הּוא ׁשּיאמר: ּדּיֹו ידּועין, ּדמיו ׁשאין מעׂשר וכן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחמׁש;
הּוא ׁשאינֹו מעׂשר וכל הּזה'. הּסלע על מחּלל ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻוחמׁשֹו

ּדמאי, ׁשל ׁשני ּומעׂשר חמׁש; מֹוסיף אינֹו מּׁשּלֹו, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹּופדיֹונֹו
חמׁש. עליו מֹוסיף ִֵֶָָֹאינֹו

נפּדה‰. ׁשּלא אחר ׁשני מעׂשר לֹו והיה ׁשני, מעׂשר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּפֹודה
ּבחמׁשֹו אין אם נפדה]- שלא מה של ּפרּוטה[- [ולכךׁשוה ְְְִֵֶָָֻ

פרוטה] על לחללו יכול וחמׁשֹולא 'הּוא ׁשּיאמר: ּדּיֹו -ְְֶַַֹֻ
הראׁשֹונֹות' מעֹות על ה'ראשון']מחּלל שני המעשר של -], ְִַָָָֻ

מעֹותיו את לצמצם לאדם אפׁשר ׁשאי כשמחלללפי לדייק -] ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ
לחלל שיכול הראשונות במעות מעט נשאר ולכן עליהם,

עוד] .עליהם

.Âהּתֹוספת נתּפסה לא ּדמיו, על ּביתר מעׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּפֹודה
.למעׂשר ְֲֵַ

.Êהּבית ּבעל - ּבסלע אֹומר ואחד ּבסלע, אֹומר הּבית ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָּבעל
חמׁש מֹוסיף ׁשהּוא מּפני ּבסלע,קֹודם, אֹומר הּבית ּבעל . ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ

ׁשהֹוסיף מּפני קֹודם, האחר - ּופרּוטה ּבסלע אֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
הּקרן. ֶֶַַעל

.Áמעׂשרֹו ּפדיֹון על להערים לבנֹומּתר אדם אֹומר ּכיצד? . ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֻ
האּלּו, הּמעֹות את ל 'הא העברי: ּולעבּדֹו הּגדֹולים, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּובּתֹו
לא אבל חמׁש; יֹוסיף ׁשּלא ּכדי - הּמעׂשר' ּבהן ל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹּופדה
'מּׁשּל ל 'ּפדה לֹו: אמר אם וכן ּבהן'. לי 'ּפדה לֹו: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹיאמר

חמׁש. מֹוסיף אינֹו -ִֵֶֹ
.Ëלעבּדֹו הּקטּנים, ּובּתֹו לבנֹו לפּדֹות הּמעֹות יּתן לא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹאבל

ּכידֹו ׁשּידן מּפני - הּכנענים העברּיהוׁשפחתֹו לׁשפחתֹו נתן . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
מּדבריהם זה ׁשני מעׂשר אם חכמים]- ׁשהיה[מתקנת ּכגֹון , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

קטּנה עברּיה ׁשאמה קּימין; ּדבריו - נקּוב ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמעציץ
מּדבריהם. ׁשהּוא ּבדבר אּלא לאחרים זֹוכה הּקטן ואין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהיא,

.Èואֹומר ּבטבלֹו ּכׁשהּוא מּתנה הּמעׂשר ונֹותן מערים, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
ׁשּבביתי' מעֹות על מחּללין האּלּו הּפרֹות 'הרי .הּנֹותן: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

.‡Èמעׂשר לזה זה ּפֹודין - ּובנֹו אב ׁשּתפין, ׁשני אחין, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשני
חמׁש יֹוסיפּו ׁשּלא ּכדי ׁשהכניסהׁשני, אּׁשה [בנישואיה]. ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָֹֹ

ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּגבֹוּה ממֹון והּוא הֹואיל - ׁשני מעׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָלבעלּה
חמׁש. מֹוסיף אינֹו אֹותֹו, ּפדה אם ,לפיכ ּבעל; קנה ְִִִֵֶַַָָָָָֹֹלא

.·Èאת נתן ולא הּקרן את ונתן לעצמֹו, ׁשני מעׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּפֹודה
לא - נתחּלל והרי מעּכב, החמׁש ׁשאין ּפי על אף - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹהחמׁש
יפׁשע ׁשּמא ּגזרה, ּבׁשּבת; ואפּלּו החמׁש, ׁשּיּתן עד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹיאכל

יּתן .ולא ְִֵֹ
.‚Èזהב ּבדינרי אֹותן לצרף רצה אם - ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָמעֹות

מֹוסיף אינֹו - לעצמֹו צרפן ואם מצרף; מּׂשאן, להקל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּכדי
ּפדּיה ּדר זה ׁשאין .חמׁש, ְִֵֶֶֶֶֶָֹ

.„Èחּוץ ּבין ּבירּוׁשלים ּבין ׁשני, מעׂשר מּמעֹות סלע ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּפֹורט
אּלאלירּוׁשלים הּנחׁשת, ּבמעֹות ּכּלּה אֹותּה יצרף לא - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

נחׁשת. מעֹות ּובׁשקל ּכסף מעֹות ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֹּבׁשקל
.ÂËהּכסף על הּמעׂשר, ּפרֹות עם מעׂשר ּכסף לחּלל ;מּתר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻ

ּדינר מּׁשוה ּפחֹות ּבּפרֹות ׁשּיהיה ׁשוהוהּוא, היה אם אבל . ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּכיצד? עצמן. ּבפני אּלא הּכסף, עם אֹותן יחּלל לא - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדינר
- ׁשני מעׂשר ׁשל ּדינרין ּוׁשלׁשה ּדינר, ׁשוה ּפרֹות לֹו ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהיּו
ּדינר חצי לֹו היה אם אבל אחת; סלע על הּכל מחּלל ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹאינֹו
אחד. ּדינר על ׁשניהן מחּלל - מעֹות ּדינר וחצי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּפרֹות,
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ּומּכאן‡. מּכאן ולּקט ׁשּנתּפּזרּו, מעׂשר ּומעֹות חּלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻמעֹות
הבחנה] ׁשּיׁשלים;[בלא עד למעׂשר לּקט ּׁשּלּקט, מה -ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַ

ּבלל ואם חּלין. יחד]והּׁשאר מּצד[אותן ׁשּלּקט אֹו וחפן, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ
מאתים היּו ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי זה הרי - חסר ּומצא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחד,
נמצאּו הּכל, וחפן ּובללן נתּפּזרּו חּלין, ּומאה ׁשני, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻמעׂשר
ותׁשעים מעׂשר, מהן ּוׁשמֹונים מאה הרי - וׁשבעים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמאתים

הּמתלּקטין הּכלל: זה הבחנה]חּלין. בלא ליקט למעׂשר[- , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֻ
ׁשּבידי אּלּו 'אם ואֹומר: ּומתנה חׁשּבֹון. לפי והּנבללין, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני;
הּמעׂשר מעֹות הרי חּלין, הן ואם חּלין; הּׁשאר הּמעׂשר, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָֻֻהן

עליהן'. מחּללין ׁשהן מקֹום ְְֲִֵֵֶֶָָָֻּבכל
ּבסלע·. מביא - ׁשּנתערבּו חּלין וׁשל ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻסלע

ׁשני מעׂשר ׁשל 'סלע ואֹומר: נחׁשת, מעֹות ואפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמעֹות,
ּכ ואחר האּלּו'; הּמעֹות על מחּללת ׁשהּוא, מקֹום ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּבכל
עליה, נחׁשת ׁשל הּמעֹות ּומחּלל ׁשּבׁשּתיהן הּיפה את ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבֹורר

למעׂשר הּיפה הּסלע .ותחזר ְְְֲֵֶֶַַַַַָֹ
ּבזוית‚. ונמצאת זֹו', ּבזוית ׁשני 'מעׂשר לבנֹו: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָהאֹומר

ּומצא מנה', ׁשם 'הרי לֹו: אמר חּלין; אּלּו הרי - ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאחרת
חּלין; הּׁשאר - הרימאתים - מנה ּומצא מאתים', ׁשם 'הרי ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ

חּלין ּומצאהיא מאתים מאתים, ּומצא מעׂשר מנה הּניח . ֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
חּלין. הּכל ּכיסין, ּבׁשני היה אפּלּו - ְֲִִִִִֵֶַָָָֹֻמנה

'ּכיס„. אביו: לֹו מעות]אמר ּבּבית',[של לי ׁשני מעׂשר ֲִִִִִֵֵַַַַָָ
מעׂשר, ׁשּבכּלן הּגדֹול - ּכיסין ׁשלׁשה ׁשם ּומצא ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻהל
עד הּקטּנים, מן יאכל לא כן ּפי על ואף חּלין; ְְְְִִִִֵַַַַַַַָֹֹֻוהּׁשאר

הּגדֹול. על ְְֵֶַַַָׁשּיחּללם
ּבמקֹום‰. ׁשּל ׁשני 'מעׂשר לֹו: ואמרּו ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָמי

ּכדר ּפעמים ׁשלׁשה אֹותֹו ּבֹודקין - ּבראׁשֹו והרּכין ְְְְְְְְִִִִִֶֶָָֹֹּפלֹוני',
קּימין ּדבריו ויהיּו לגּטין, .ׁשּבֹודקין ְְְְְִִִִִֶַָָָ

.Â,מבּקׁש ׁשאּתה אבי ׁשל ׁשני 'מעׂשר ּבחלֹום: לֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמרּו
ׁשּנאמר מה ׁשם ׁשּמצא ּפי על אף - ּפלֹוני' ּבמקֹום הּוא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהרי

מעׂשר אינֹו מֹורידין.לֹו, ולא מעלין לא חלֹומֹות, ּדברי ; ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַֹֹ
.Ê,'זֹו ּבזוית ּתּגעּו אל מתים, אּתם 'אפּלּו לבניו: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהאֹומר

ח אּלּו הרי - מעֹות ׁשם ּבפניהם,ּליןּומצאּו מעֹות טמן ; ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻ
אם - הן' ׁשני מעׂשר 'ׁשל אֹו הן', ּפלֹוני 'ׁשל להם: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואמר
קּימין. ּדבריו ּכמתּכּון, ואם לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָּכמערים,

.Áמעׂשר ּׁשּבתֹוכֹו מה הרי - מם עליו וכתּוב ּכלי, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא
ואם קרּבן; קּוף, ּתרּומה; ּתו, טבל; טית, ּדמאי; ּדלת, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשני;

קרּבן ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא מּתכת, ׁשל ּכֹותביןהיה היּו ׁשּכן ; ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
הּסּכנה. ּבׁשעת הּׁשם מן אחת ְִִֵַַַַַַָָאֹות

.Ëהּכסף עם זהב ּדינרי אפּלּו - ּבירּוׁשלים הּנמצאֹות ְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמעֹות
חּלין אּלּו הרי - הּמעֹות ירּוׁשליםועם וׁשּוקי הֹואיל , ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֻ

ּבֹו[מתנקים]מתּכּבדין וכתּוב חרׂש, ּבתֹוכן מצא יֹום. ּבכל ְְְְְִִֶֶַָָָָָ
ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. מעׂשר אּלּו הרי - ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָמעׂשר

מעׂשר. הּכל הרגל, ּבׁשעת אבל הּׁשנה; ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹימֹות
.Èלעֹולם ּבירּוׁשלים, ּבהמה סֹוחרי לפני הּנמצאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָמעֹות

וקֹוניןמעׂשר ׁשני, מעׂשר מעֹות מביאין העם רב ׁשחזקת - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשחזקתן - חּלין לעֹולם הּבית, ּבהר והּנמצאֹות ּבהמֹות; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבֹו
הּבהמה. על הּגזּברין ׁשחּללּום הּלׁשּכה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמּתרּומת

.‡Èּבתֹוכּה ּומצא ׁשני, ּומעׂשר חּלין ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּתבה
רב ואם מעׂשר; הּמעֹות הרי מעׂשר, מּניחי רב אם - ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹמעֹות

חּלין למחצה, מחצה חּלין; חּלין, .מּניחי ְֱֱִִִִֵֶֶַָָֻֻֻ
.·Èיּפלּו ּתרּומה, לפרֹות מעׂשר ּפרֹות ּבין ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָמצא

ׁשניהןלּקרֹוב ּכחמרי יאכלּו למחצה, מחצה לזרים;. אסּורין ְְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
לאֹונן ואסּורין ּכתרּומה; ׁשמׁש, והערב ידים רחיצת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּוטעּונין
ּבין הּנמצאֹות ּבמעֹות וכן ּכמעׂשר. מקֹום, הבאת ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָּוטעּונין

למעׂשר. ְֲִֵַֻחּלין
.‚Èּדמאי ׁשל ׁשני מעושרים]מעׂשר ספק פירות וּדאי[- וׁשל ְְֲִֵֵֶֶַַַַ

ׁשּלהן. ּכחמר יאכלּו ְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּנתערבּו,
.„Èּבטהרה הּכל יאכל - חּלין ּבפרֹות ׁשּנתערבּו מעׂשר ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻּפרֹות

הּמעׂשר את יפּדה אֹו נתערבּוּבּמקֹום, אם ,לפיכ . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
והּוא הֹואיל - ּבמינן ׁשהן ּבכל אֹוסרין ְְְְִִִִִֵֶַָָָּבירּוׁשלים,

מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּכדבר הּוא הרי שנאסרּבירּוׁשלים, -] ְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
במינו] מין ּבטהרה.בתערובת הּכל ויאכל ;ְְֳֵֵַָָָֹ

.ÂËהּגּדּולין לירּוׁשלים, ׁשּנכנס אחר ׁשני מעׂשר ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּזֹורע
ׁשני חּלין,מעׂשר הּגּדּולין - ׁשּיּכנס קדם זרעֹו אם אבל . ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

זריעתֹו. ּבׁשעת אֹותֹו ּופֹודין ּכלה; זרעֹו ׁשאין ּבדבר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָואפּלּו
.ÊËּבמעׂשר אמרּו? מעׂשר ּבאיזה ּברב. ּבטל ׁשני, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמעׂשר

מחיצֹות ונפלּו ויצא, לירּוׁשלים העיר]ׁשּנכנס -[חומות ְְְְְִִִִֶַַָָָָ
לפּדֹותֹו אפׁשר ואי לׁשם, להחזירֹו מחיצֹות ׁשם אין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהרי
ּדבר ונמצא ּפרּוטה; ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ׁשּנכנס, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמאחר
אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּברב, ּובטל מּתירין, לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשאין

ֲַָמאכלֹות.

ז ¤¤ּפרק

הּנלקחֹות‡. נפּדין[הניקנות]ּפרֹות אינן - ׁשני מעׂשר ּבכסף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
יעלּו אּלא הּטמאה; ּבאב נטמאּו ּכן אם אּלא מקֹום, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻּברחּוק

ּבירּוׁשלים; ויאכלּו עצמן, ְְְִִֵֵַַָָָהן
עצמן·. מעׂשר מּפרֹות מעׂשר, ּבכסף ּבלקּוח חמר ואםזה . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

הּטמאה ּבולד שנטמא]נטמאּו ממאכל ויאכלּו[כגון יּפדּו , ְְְְְְִִִֵַַָָָֻ
ִִַָּבירּוׁשלים.

מן‚. ׁשּגּדּוליו אדם מאכל אּלא מעׂשר ּבכסף נלקח ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
הארץ מן ּגּדּוליו ּגּדּולי אֹו המפרׁשהארץ, הּפרט ּכגֹון - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ּובּׁשכר". ּובּיין ּובּצאן, "ּבּבקר ִֵַַַַַַָָָָֹּבּתֹורה,
ּומלח„. מים מעׂשר ּבכסף לֹוקחין אין ,ּכמהיןלפיכ , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

מחּברין ּפרֹות ולא הארץ; מן ּגּדּוליהן ׁשאין לפי - ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּופטרּיֹות
לפי - לירּוׁשלים להּגיע יכֹולים ׁשאינן ּפרֹות ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלּקרקע,

וצאן. לבקר ּדֹומין ְִֵֶָָָָֹׁשאינן
והחלב‰. עלהּדבׁש ׁשאף - וצאן ּכבקר הן הרי והּביצים, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּגּדּוליה. ּגּדּולי הן קרקע, ּגּדּולי ׁשאינן ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּפי
.Âחומץ]הּתמד מהם שעושים ענבים ׁשּלא[פסולת עד - ְֶַַָֹ

ּכמים; ׁשהּוא מּפני מעׂשר, ּבכסף נלקח אינֹו - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָהחמיץ
החמיץ, ׁשּלא עד לקחֹו ּוכׁשכר. ּכיין נלקח ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּומּׁשהחמיץ,

מעׂשר. קנה - ְְֲִֵֶַָָוהחמיץ
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ּומּכאן‡. מּכאן ולּקט ׁשּנתּפּזרּו, מעׂשר ּומעֹות חּלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻמעֹות
הבחנה] ׁשּיׁשלים;[בלא עד למעׂשר לּקט ּׁשּלּקט, מה -ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַ

ּבלל ואם חּלין. יחד]והּׁשאר מּצד[אותן ׁשּלּקט אֹו וחפן, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ
מאתים היּו ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי זה הרי - חסר ּומצא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחד,
נמצאּו הּכל, וחפן ּובללן נתּפּזרּו חּלין, ּומאה ׁשני, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻמעׂשר
ותׁשעים מעׂשר, מהן ּוׁשמֹונים מאה הרי - וׁשבעים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמאתים

הּמתלּקטין הּכלל: זה הבחנה]חּלין. בלא ליקט למעׂשר[- , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֻ
ׁשּבידי אּלּו 'אם ואֹומר: ּומתנה חׁשּבֹון. לפי והּנבללין, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני;
הּמעׂשר מעֹות הרי חּלין, הן ואם חּלין; הּׁשאר הּמעׂשר, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָֻֻהן

עליהן'. מחּללין ׁשהן מקֹום ְְֲִֵֵֶֶָָָֻּבכל
ּבסלע·. מביא - ׁשּנתערבּו חּלין וׁשל ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻסלע

ׁשני מעׂשר ׁשל 'סלע ואֹומר: נחׁשת, מעֹות ואפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמעֹות,
ּכ ואחר האּלּו'; הּמעֹות על מחּללת ׁשהּוא, מקֹום ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּבכל
עליה, נחׁשת ׁשל הּמעֹות ּומחּלל ׁשּבׁשּתיהן הּיפה את ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבֹורר

למעׂשר הּיפה הּסלע .ותחזר ְְְֲֵֶֶַַַַַָֹ
ּבזוית‚. ונמצאת זֹו', ּבזוית ׁשני 'מעׂשר לבנֹו: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָהאֹומר

ּומצא מנה', ׁשם 'הרי לֹו: אמר חּלין; אּלּו הרי - ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאחרת
חּלין; הּׁשאר - הרימאתים - מנה ּומצא מאתים', ׁשם 'הרי ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ

חּלין ּומצאהיא מאתים מאתים, ּומצא מעׂשר מנה הּניח . ֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
חּלין. הּכל ּכיסין, ּבׁשני היה אפּלּו - ְֲִִִִִֵֶַָָָֹֻמנה

'ּכיס„. אביו: לֹו מעות]אמר ּבּבית',[של לי ׁשני מעׂשר ֲִִִִִֵֵַַַַָָ
מעׂשר, ׁשּבכּלן הּגדֹול - ּכיסין ׁשלׁשה ׁשם ּומצא ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻהל
עד הּקטּנים, מן יאכל לא כן ּפי על ואף חּלין; ְְְְִִִִֵַַַַַַַָֹֹֻוהּׁשאר

הּגדֹול. על ְְֵֶַַַָׁשּיחּללם
ּבמקֹום‰. ׁשּל ׁשני 'מעׂשר לֹו: ואמרּו ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָמי

ּכדר ּפעמים ׁשלׁשה אֹותֹו ּבֹודקין - ּבראׁשֹו והרּכין ְְְְְְְְִִִִִֶֶָָֹֹּפלֹוני',
קּימין ּדבריו ויהיּו לגּטין, .ׁשּבֹודקין ְְְְְִִִִִֶַָָָ

.Â,מבּקׁש ׁשאּתה אבי ׁשל ׁשני 'מעׂשר ּבחלֹום: לֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמרּו
ׁשּנאמר מה ׁשם ׁשּמצא ּפי על אף - ּפלֹוני' ּבמקֹום הּוא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהרי

מעׂשר אינֹו מֹורידין.לֹו, ולא מעלין לא חלֹומֹות, ּדברי ; ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַֹֹ
.Ê,'זֹו ּבזוית ּתּגעּו אל מתים, אּתם 'אפּלּו לבניו: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהאֹומר

ח אּלּו הרי - מעֹות ׁשם ּבפניהם,ּליןּומצאּו מעֹות טמן ; ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻ
אם - הן' ׁשני מעׂשר 'ׁשל אֹו הן', ּפלֹוני 'ׁשל להם: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואמר
קּימין. ּדבריו ּכמתּכּון, ואם לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָּכמערים,

.Áמעׂשר ּׁשּבתֹוכֹו מה הרי - מם עליו וכתּוב ּכלי, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא
ואם קרּבן; קּוף, ּתרּומה; ּתו, טבל; טית, ּדמאי; ּדלת, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשני;

קרּבן ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא מּתכת, ׁשל ּכֹותביןהיה היּו ׁשּכן ; ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
הּסּכנה. ּבׁשעת הּׁשם מן אחת ְִִֵַַַַַַָָאֹות

.Ëהּכסף עם זהב ּדינרי אפּלּו - ּבירּוׁשלים הּנמצאֹות ְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמעֹות
חּלין אּלּו הרי - הּמעֹות ירּוׁשליםועם וׁשּוקי הֹואיל , ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֻ

ּבֹו[מתנקים]מתּכּבדין וכתּוב חרׂש, ּבתֹוכן מצא יֹום. ּבכל ְְְְְִִֶֶַָָָָָ
ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. מעׂשר אּלּו הרי - ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָמעׂשר

מעׂשר. הּכל הרגל, ּבׁשעת אבל הּׁשנה; ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹימֹות
.Èלעֹולם ּבירּוׁשלים, ּבהמה סֹוחרי לפני הּנמצאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָמעֹות

וקֹוניןמעׂשר ׁשני, מעׂשר מעֹות מביאין העם רב ׁשחזקת - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשחזקתן - חּלין לעֹולם הּבית, ּבהר והּנמצאֹות ּבהמֹות; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבֹו
הּבהמה. על הּגזּברין ׁשחּללּום הּלׁשּכה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמּתרּומת

.‡Èּבתֹוכּה ּומצא ׁשני, ּומעׂשר חּלין ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּתבה
רב ואם מעׂשר; הּמעֹות הרי מעׂשר, מּניחי רב אם - ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹמעֹות

חּלין למחצה, מחצה חּלין; חּלין, .מּניחי ְֱֱִִִִֵֶֶַָָֻֻֻ
.·Èיּפלּו ּתרּומה, לפרֹות מעׂשר ּפרֹות ּבין ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָמצא

ׁשניהןלּקרֹוב ּכחמרי יאכלּו למחצה, מחצה לזרים;. אסּורין ְְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
לאֹונן ואסּורין ּכתרּומה; ׁשמׁש, והערב ידים רחיצת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּוטעּונין
ּבין הּנמצאֹות ּבמעֹות וכן ּכמעׂשר. מקֹום, הבאת ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָּוטעּונין

למעׂשר. ְֲִֵַֻחּלין
.‚Èּדמאי ׁשל ׁשני מעושרים]מעׂשר ספק פירות וּדאי[- וׁשל ְְֲִֵֵֶֶַַַַ

ׁשּלהן. ּכחמר יאכלּו ְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּנתערבּו,
.„Èּבטהרה הּכל יאכל - חּלין ּבפרֹות ׁשּנתערבּו מעׂשר ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻּפרֹות

הּמעׂשר את יפּדה אֹו נתערבּוּבּמקֹום, אם ,לפיכ . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
והּוא הֹואיל - ּבמינן ׁשהן ּבכל אֹוסרין ְְְְִִִִִֵֶַָָָּבירּוׁשלים,

מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּכדבר הּוא הרי שנאסרּבירּוׁשלים, -] ְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
במינו] מין ּבטהרה.בתערובת הּכל ויאכל ;ְְֳֵֵַָָָֹ

.ÂËהּגּדּולין לירּוׁשלים, ׁשּנכנס אחר ׁשני מעׂשר ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּזֹורע
ׁשני חּלין,מעׂשר הּגּדּולין - ׁשּיּכנס קדם זרעֹו אם אבל . ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

זריעתֹו. ּבׁשעת אֹותֹו ּופֹודין ּכלה; זרעֹו ׁשאין ּבדבר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָואפּלּו
.ÊËּבמעׂשר אמרּו? מעׂשר ּבאיזה ּברב. ּבטל ׁשני, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמעׂשר

מחיצֹות ונפלּו ויצא, לירּוׁשלים העיר]ׁשּנכנס -[חומות ְְְְְִִִִֶַַָָָָ
לפּדֹותֹו אפׁשר ואי לׁשם, להחזירֹו מחיצֹות ׁשם אין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהרי
ּדבר ונמצא ּפרּוטה; ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ׁשּנכנס, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמאחר
אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּברב, ּובטל מּתירין, לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשאין

ֲַָמאכלֹות.

ז ¤¤ּפרק

הּנלקחֹות‡. נפּדין[הניקנות]ּפרֹות אינן - ׁשני מעׂשר ּבכסף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
יעלּו אּלא הּטמאה; ּבאב נטמאּו ּכן אם אּלא מקֹום, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻּברחּוק

ּבירּוׁשלים; ויאכלּו עצמן, ְְְִִֵֵַַָָָהן
עצמן·. מעׂשר מּפרֹות מעׂשר, ּבכסף ּבלקּוח חמר ואםזה . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

הּטמאה ּבולד שנטמא]נטמאּו ממאכל ויאכלּו[כגון יּפדּו , ְְְְְְִִִֵַַָָָֻ
ִִַָּבירּוׁשלים.

מן‚. ׁשּגּדּוליו אדם מאכל אּלא מעׂשר ּבכסף נלקח ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
הארץ מן ּגּדּוליו ּגּדּולי אֹו המפרׁשהארץ, הּפרט ּכגֹון - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ּובּׁשכר". ּובּיין ּובּצאן, "ּבּבקר ִֵַַַַַַָָָָֹּבּתֹורה,
ּומלח„. מים מעׂשר ּבכסף לֹוקחין אין ,ּכמהיןלפיכ , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

מחּברין ּפרֹות ולא הארץ; מן ּגּדּוליהן ׁשאין לפי - ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּופטרּיֹות
לפי - לירּוׁשלים להּגיע יכֹולים ׁשאינן ּפרֹות ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלּקרקע,

וצאן. לבקר ּדֹומין ְִֵֶָָָָֹׁשאינן
והחלב‰. עלהּדבׁש ׁשאף - וצאן ּכבקר הן הרי והּביצים, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּגּדּוליה. ּגּדּולי הן קרקע, ּגּדּולי ׁשאינן ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּפי
.Âחומץ]הּתמד מהם שעושים ענבים ׁשּלא[פסולת עד - ְֶַַָֹ

ּכמים; ׁשהּוא מּפני מעׂשר, ּבכסף נלקח אינֹו - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָהחמיץ
החמיץ, ׁשּלא עד לקחֹו ּוכׁשכר. ּכיין נלקח ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּומּׁשהחמיץ,

מעׂשר. קנה - ְְֲִֵֶַָָוהחמיץ
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.Êׁשלׁשה ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים של]ּבּמה מים,[מידות ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
ארּבעה והֹוציא ׁשלׁשה, נתן אם אבל מארּבעה; ּפחֹות ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָָֹּומצא

מעׂשר. ּבכסף ונלקח מזּוג, ּכיין זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָ
.Áזרדין קנים]לּולבי ימּתיקּו,[מין ׁשּלא עד - והחרּובין ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ

הּלּוף אבל נלקחין. ׁשּימּתיקּו, ואחר נלקחין; בצל]אין [מין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ
והּתּורמּוסיןוהח קיטנית]רּדל ּבין[מין הּנכּבׁשין, ּכל ּוׁשאר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

והּקֹור נלקחין. - ימּתיקּו ׁשּלא עד ּבין לבןמּׁשּימּתיקּו [עץ ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
מהדקל] מעׂשר.רך ּבכסף נלקח -ְְֲִֵֶֶַָ

.Ë;למראה אּלא ׁשאינֹו מעׂשר, ּבכסף נלקח אינֹו - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּכרּכם
ואינֹו הֹואיל - וטעם ּומראה ריח מּנֹותני ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹוכן
מעׂשר ּבכסף נלקחין אין ׁשּנֹותן, לטעם אּלא ּגּופן .לאכילת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

והּקׁשט והּפלּפלין, ּבׂשמים, ראׁשי ,והחלּתית[בושם]לפיכ , ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹ
חריף] נלקחין[פרי אין - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל חריע, וחּלֹות ,ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹ

מעׂשר. ְֲֵֶֶַּבכסף
.Èלכמ ואם נלקחת; אינּה ּבקדרה, טעם לּתן אם - ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשבת

ולחם] חלב מי נלקחת[תערובת ּגּופּה, אֹוכל ׁשהּוא ּבֹו ְְִֵֵֶַַַָוכּיֹוצא
הרי - ׁשמן לתֹוכן נתן אם - ומלח מים ערב מעׂשר. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבכסף
הּמים ּדמי ּומבליע מעׂשר; ּבכסף מהן ולֹוקח ּכמּוריס, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהן

הּׁשמן. ּבדמי ְְִֵֶֶֶַַַוהּמלח
.‡Èממעט ׁשהּוא מּפני - מעׂשר ּבכסף ּתרּומֹות לֹוקחין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַאין

ּכהנים אּלא אֹותּה אֹוכלין ׁשאין ואכילתּה: [שטבלו]אכילתֹו ְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ׁשמׁש השמש]מערבי לשקיעת לאֹונן[והמתינו ּומּתרת מת, -] ְְְֵֵֶֶֶֶֹֻ

נקבר] וטרם מּתרקרובו והּמעׂשר מקֹום; ּבכל ונאכלת ,ְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָֻ
יֹום ולטבּול לשקיעה]לזרים, ממתין לאֹונן,[שאינו ואסּור , ְְְְְִִֵָָ

הּמעׂשר אכילת ממעט נמצא ּבירּוׁשלים. אּלא נאכל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָואינֹו
הּתרּומה. ְֲִַַַָואכילת

.·Èמּפני הּמעׂשר, מּכסף ׁשלמים לזבחי ּבהמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָלֹוקחין
לזרים נאכלין ּבהמֹותׁשהּׁשלמים לֹוקחין היּו ּבראׁשֹונה . ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

הּמזּבח; מעל להבריחּה ּכדי ׁשני, מעׂשר מּכסף חּלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻלאכלן
אּלא מעׂשר מּמעֹות ּבהמה לֹוקחין ׁשאין ּדין, ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּגזרּו
ראּויין ׁשאינן לֹוקחין, - ועֹוף חּיה אבל ּבלבד. ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָלׁשלמים

ְִִָלׁשלמים.
.‚Èׁשהּוא לפי - מעׂשר מּכסף ׁשביעית ּפרֹות לֹוקחין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַואין

לבער ׁשּיתּבאר.חּיב ּכמֹו , ְְְִֵֵֶַַָָ
.„Èׁשאינן ּפרֹות אֹו מחּברין, ּפרֹות אֹו ומלח, מים ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּלֹוקח

ּפי על אף הּמעׂשר, קנה לא - לירּוׁשלים להּגיע ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹיכֹולין
לחּלין הּמעֹות .ׁשּיצאּו ְְִֶַָָֻ

.ÂË,ּבׁשֹוגג - מעׂשר ּבכסף לירּוׁשלים חּוץ ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּלֹוקח
ּכמֹות מעׂשר והן לּבעלים, הּדמים להחזיר הּמֹוכר את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכֹופין
אין ואם ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות יעלּו ּבמזיד, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשהיּו.

ׁשּירקבּו עד יּניחם .מקּדׁש, ְְִִֵֵֶַַָָ
.ÊËּבהמה לֹוקחין אין לירּוׁשליםוכן חּוץ מעׂשר .ּבכסף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּתעלה ּבמזיד, למקֹומן; הּדמים יחזרּו ּבׁשֹוגג, - לקח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואם
ועֹורּה. היא ּתּקבר מקּדׁש, אין ואם ּבירּוׁשלים. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָותאכל

.ÊÈּבין ּבמזיד ּבין טמאה, ּובהמה וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָלקח
הּמעֹות אֹותן ּכנגד יאכל זה הרי הּמֹוכר, ּברח אם - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשֹוגג
חּוץ ׁשהֹוציא ּכל הּכלל: זה מעׂשר. ּבתֹורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבירּוׁשלים

מת אֹו הּמֹוכר ּוברח מעׂשר, מּדמי וסיכה ּוׁשתּיה -לאכילה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
למקֹומן. ּדמים יחזרּו קּים, הּמֹוכר היה ואם ּכנגּדֹו; ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹיאכל
יאכל מעׂשר, מּדמי ואׁשמֹות וחּטאֹות עֹולֹות הביא אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹוכן

ְְֶָּכנגּדן.
.ÁÈּתאוה לבׂשר ּובהמה ׁשלמים, לזבחי חּיה [חולין]לקח ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

לקח ׁשלמים. קנּו ולא לחריׁשה, ׁשֹור ׁשּקנה ּכמי זה הרי -ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
מעׂשר קדּׁשת מּמּנה ּפקעה - מּום ּבּה ונפל לׁשלמים, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבהמה

שלמים] קדושת מעׂשר.[ונותרה הּדמים ואין אֹותּה; ּופֹודה ,ְֲִֵֵֶַַָָ
חמׁש. מֹוסיף - לעצמֹו ּפדיּה אם כן, ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַָָֹואף

.ËÈקנּו[הקדיש]הּמתּפיס לא - לׁשלמים מעׂשר מעֹות ְְְֲִִִֵַַַָָֹ
מעׂשר, קדּׁשת על חלה אינּה ׁשלמים ׁשּקדּׁשת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻׁשלמים;
התּפיס אם לֹומר, צרי ואין הּוא. ּגבֹוּה ממֹון ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּמעׂשר

עצמן הּמעׂשר ׁשלמים.לׁשלמים,ּפרֹות קנּו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
.Îּבמזיד אפּלּו חּלין, ּבתֹורת ׁשני מעׂשר ּפרֹותהאֹוכל אם - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָֻ

אכל, עצמן לּׁשמים{הּמעׂשר שמים)}יצעק ידי ואם(יצא . ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָ
ויאכלּו ויעלּו למקֹומן, ּדמים יחזרּו - אכל מעׂשר ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכסף
יכֹול אינֹו אם ּבירּוׁשלים, ּכנגּדן יאכל אֹו ְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבירּוׁשלים;

הּדמים. את ְְִִֶַַָלהחזיר

ה'תשע"ב תמוז כ"ח רביעי יום
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ּתאוה[קונה]הּלֹוקח‡. לבׂשר וחּיה ׁשלמים, לזבחי ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ
ּתּגר[חולין] ׁשאינֹו מּמי העֹור[סוחר], יצא - מדקּדק ואינֹו , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

אבל הּבׂשר; ּדמי על מרּבין העֹור ּדמי היּו אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻלחּלין,
לחּלין. העֹור יצא לא הּתּגר, מן ְִִֵַַַַָָָָֹֻהּלֹוקח

להּמכר·. ׁשּדרּכן מקֹום סתּומֹות, יין ּכּדי הּלֹוקח ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוכן
לחּלין הּקנקן יצא - ּתּגר ׁשאינֹו מּמי צרי;סתּומֹות, ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

לחּלין. הּקנקן יצא ׁשּלא ּכדי הּכּדין, ראׁשי לפּתח ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹֻהּמֹוכר
הּק יצא - ּבמּדה ולמּכר עצמֹו על להחמיר רצה נקןואם ְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָֹ

ְִֻלחּלין.
להּמכר‚. ׁשּדרּכן ּבמקֹום סתּומֹות אֹו ּפתּוחֹות ְְְְְְִֵֶַָָָָָלקחן

ּבמכירתֹו ׁשּמדקּדק הּתּגר מן ׁשּלקח אֹו יצאּפתּוחֹות, לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
יצאּו לא הּכלי, עם וענבים ּתאנים סּלי לקח לחּלין. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֻהּקנקן

לחּלין. הּכלי ְְְִִֵַֻּדמי
לחּלין„. קלּפיהן יצאּו ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקדים אגֹוזים .לקח ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

חֹותל ּתמרים[סל]לקח ׁשל קּפה לחּלין. החֹותל יצא ּתמרים, ְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻֻ
ּדרּוסֹות אם לקופה]- מחוברות הם שכך הּקּפֹות[- יצאּו , ְְִַָֻ

לחּלין. הּקּפֹות יצאּו לא ּדרּוסֹות, אינן ואם ְְְְְִִִֵַָָֹֻֻֻלחּלין;
לאֹותֹו‰. קנקּניו והׁשאיל ׁשני, מעׂשר ׁשל יין לֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמי

ּפיהן את ׁשּסתם ּפי על אף - אתמעׂשר הּמעׂשר קנה לא , ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ועׂשהּו ׁשם קרא אם - סתם לתֹוכן הּיין את ּכנס ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּקנקּנים.
ואם מעׂשר; קנה לא ּפיהן, את סתם ׁשּלא עד ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמעׂשר
הּקנקן. את מעׂשר קנה - מעׂשר ועׂשהּו ׁשם קרא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָמּׁשּסתם
אֹו ׁשמן לתֹוכן ׁשּכנס אֹו חּלין, רביעית הּקנקן לתֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֻהפקיד

ציר אֹו דגים]חמץ ּבין[שמן - סתם ׁשני מעׂשר ׁשל ּודבׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
הּקנקּנין. את מעׂשר קנה לא סתם, ׁשּלא ּבין ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשּסתם
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.Â,חי לקחֹו ּבעֹורֹו; יּקבר - ומת מעׂשר, ּבכסף ׁשּלקחֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָצבי
ׁשּנטמאּו מעׂשר ּפרֹות ּכׁשאר יּפדה זה הרי - ונטמא .ּוׁשחטֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּיצא עד ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות ׁשני, מעׂשר ׁשל ּדינר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמּניח

כללחּלין בשווי שיקנה עד עליהם, ומחלל פירות מעט קונה -] ְִֻ
יֹוצאהדינר] הּדינר והיה עליו[שווה], אכל מעה, ּבעׂשרים ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ

יֹוצא הּדינר והרי זמן, לאחר הּמעֹות והּוזלּו מעין, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבעׂשר
ּכ ואחר מעה, ּבעׂשרים עליו לאכל צרי - מעה ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבארּבעים
- מעין ּבעׂשר יֹוצא הּדינר והרי הּמעֹות, הּוקרּו לחּלין; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻיצא

לחּלין. יצא ּכ ואחר מעין, ּבחמׁש עליו ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָֻאֹוכל
.Êולא הּפרֹות, ּומׁש מעׂשר, ּכסף ׁשל ּבסלע ּפרֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּלֹוקח

הרי - ּבׁשּתים ועמדּו הּפרֹות ׁשהּוקרּו עד הּסלע, לּתן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהסּפיק
ּבלבד סלע עליהן מפריׁש וקםזה הּכסף, את "ונתן ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

לּמעׂשר. והּׂשכר קֹונה; הּכסף ּבנתינת ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָלֹו",
.Áעד הּמעֹות, לּתן הסּפיק ולא סלעים, ּבׁשּתי ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמׁש

מּמעֹות עליהן מפריׁש אינֹו - ּבסלע ועמדּו הּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוזלּו
מן ׁשנּיה סלע עליה ּומֹוסיף אחת; סלע אּלא ׁשני ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעׂשר
זה הרי הארץ, עם הּמֹוכר היה ואם לּמֹוכר. ונֹותן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהחּלין,

ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר מּמעֹות ׁשנּיה סלע לֹו לּתן נתןמּתר . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
עד הּפרֹות, את למׁש הסּפיק ולא מעׂשר, ׁשל סלע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹלֹו

ּבׁשּת ּביניהן.ׁשעמדּו והּדין ּפדה, ּׁשּפדה מה - ים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
.Ëלמׁש הסּפיק ולא מעׂשר, ׁשל סלעים ׁשני לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹנתן

ּומּדת ּפדה, ּׁשּפדה מה - ּבסלע להיֹות ׁשחזרּו עד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּפרֹות,
מׁשיכתֹו היא ּפדּיתֹו ׁשני, ׁשּמעׂשר ּביניהן; .הּדין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.Èמעׂשר מעֹות לֹו והיּו ּבירּוׁשלים, חּלין ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמי
על מחּללין ההם הּמעֹות 'הרי אֹומר: - לירּוׁשלים חּוץ ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻׁשני
אֹותן ויצאּו ּבטהרה, ׁשם הּפרֹות ויאכל האּלּו', ְְְְֳֵֵֵֵַַַָָָָָֹהּפרֹות

ּבמקֹומן לחּלין .הּמעֹות ְְִִַָָֻ
.‡Èחּוץ ּפרֹות לֹו ויׁש ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר מעֹות לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָהיּו

הּפרֹות על מחּללין האּלּו הּמעֹות 'הרי אֹומר: - ְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻלירּוׁשלים
ויאכלּו הּפרֹות ויעלּו לחּלין, הּמעֹות ויצאּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָֻההם',
אחד ּבמקֹום והּפרֹות הּמעֹות להיֹות צרי ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבירּוׁשלים;

החּלּול .ּבׁשעת ְִִַַ
.·Èויׁש להם, וצר ּבירּוׁשלים, מעׂשר מעֹות לֹו ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמי

'הרי לחברֹו: אֹומר - לאכלן ׁשרֹוצה חּלין ּפרֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻלחברֹו
הּפרֹות אֹותן ונמצאּו ,'ּפרֹותי על מחּללין האּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּמעֹות
ולא ּבטהרה; חברֹו אֹותן ויאכל מעׂשר, ּבכסף ְְְְְֲֲֳִֵֵֶֶַַָָָֹֹלקּוחין

לחּלין הּמעֹות ויצאּו ּכלּום, .הפסיד ְְְְְִִִֵַָֻ
.‚Èחבר הּפרֹות ּבעל חברֹו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים [-ּבּמה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

המעשרות] על ׁשלנאמן ׁשני מעׂשר ּפרֹות מֹוסרין ׁשאין -ְֲִִֵֵֵֵֶֶַ
הּמעֹות היּו אם ,לפיכ לחבר; אּלא ּדמאיוּדאי חוללוׁשל -] ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מעושרים] שספק פירות ּומּתרעל הארץ. לעם אף ּכן אֹומר ,ְֵֵֶַַָָָֻ
מעֹותיו; ועל הארץ, עם ּפרֹות ׁשל ׁשני מעׂשר על ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָלחּלל

הן. ׁשני מעׂשר ׁשל ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָואין
.„Èוהֹול ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות מעׂשר ׁשל ּדינר [-הּמּניח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

הדינר] כל בשווי שיקנה עד עליהם, ומחלל פירות מעט קונה

ּפחֹות אּלא מּמּנּו נׁשאר ׁשּלא עד עליו ׁשאכל ּכיון -ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּדמאי; ּבׁשל אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּלין. יצא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֻמּפרּוטה,

ּפחֹות מּמּנּו ׁשּיּׁשאר עד לחּלין יצא לא - וּדאי ּבׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻאבל
ׁשּנׁשאר ּכגֹון החמׁש, את ׁשּמֹוסיפין אחר ּפרּוטה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמּׁשוה

ּפרּוטה. חמׁשי מארּבעה ּפחֹות ְְְִֵֵֶַָָָָֻמּמּנּו
.ÂËּכאחד ׁשֹותין אֹו אֹוכלין ׁשהיּו ּוטהֹורין ְְְְִִִִֵֶֶָָטמאין

ׁשּלהן ׁשני מעׂשר אֹוכלין להיֹות הּטהֹורין ורצּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבירּוׁשלים,
ׁשהּטהֹורין 'ּכל ואֹומרין: ׁשני, מעׂשר ׁשל סלע מּניחין -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
לחּלין, הּסלע ותצא עליו'; מחּללת זֹו סלע וׁשֹותין, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻֻאֹוכלין

ּבטהרה ּבׁשויּה וׁשתּו אכלּו יּגעּוׁשהרי ׁשּלא ּובלבד - ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹ
יטּמאּוהּו. ׁשּלא ּבּמאכל, ְְְֲִֵֶַַַַָֹהּטמאים

ט ¤¤ּפרק

רבעי‡. הרביעית]נטע בשנתו פרי קדׁש,[עץ הּוא הרי - ְֲִֵֶֶַָֹ
הּלּולים קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה הרביעת, "ּובּׁשנה ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּוכׁשם ׁשני. ּכמעׂשר ּבירּוׁשלים, לבעליו להאכל ודינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָלה'";

ּבסּוריה ׁשני מעׂשר נתקדשוׁשאין ולא דוד שכבש [מקומות ְְֲִֵֵֵֶַָ
הארץ] הּואבקדושת רבעי ּובנטע ּבסּוריה. רבעי נטע אין ּכ ,ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשּלא קדׁש ל ׁשאין - יהיּו" לֹו קדׁשיו, את "ואיׁש ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹאֹומר:
רבעי. מּנטע חּוץ הּוא, למי ּבּתֹורה ּדינֹו ְְְִִִִִֵֶַַָָָנתּפרׁש

ׁשני·. ּכמעׂשר ּפֹודה רבעי, נטע לפּדֹות ּפדהּוהרֹוצה ואם ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לעֹונת ׁשּיּגיע עד אֹותֹו, ּפֹודין ואין חמׁש. מֹוסיף ְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹלעצמֹו,
ׁשּיעׂשה עד ּתבּואתֹו", לכם "להֹוסיף ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעׂשרֹות

ּבמחּבר אֹותֹו ּפֹודין ואין ׁשני.[לקרקע]ּתבּואתֹו; ּכמעׂשר , ְְְְֲִִִֵֵֵַָָֻ
נקנה אינֹו ,לפיכ ׁשני; ּכמעׂשר ּגבֹוּה, ממֹון הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוהרי
לענין הּדברים, ּבׁשאר ודינֹו ּבסר. נתנֹו אם אּלא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּבמּתנה,

ּכמעׂשר - ּופדּיה .אכילה ְְֲֲִִֵַָָ
ּפֹודהּו‚. רצה, ענבים, ּפֹודהּו רצה, - רבעי ּכרם ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהּפֹודה
מּברּיתן.יין אֹותן מׁשּנין אין ּפרֹות, ׁשאר אבל הּזיתים. וכן ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
לא„. לֹו אין - רבעי ולא[דיני]ּכרם ּפאה, ולא ׁשכחה, ְְְְִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ

ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מּמּנּו מפריׁשין ואין עֹוללֹות; ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּפרט,
עֹולה ּכּלֹו אּלא ׁשני, מּמעׂשר מפריׁשין ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻּכמֹו
- ּבירּוׁשלים ויאכלּו הּדמים ויעלּו נפּדה אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָלירּוׁשלים,

ְֲֵַּכמעׂשר.
עֹולין‰. ׁשּיהיּו ּדין, ּבית התקינּו - רבעי ּכרם ׁשל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָענבים

של]לירּוׁשלים צד[ממרחק לכל יֹום יפדומהל [ולא ְֲִִַַַַָָ
ּביתבמעות] ּומּׁשחרב ּבפרֹות; ירּוׁשלים ׁשּוקי לעּטר ּכדי ,ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

אפּלּו הּפרֹות, ּכל ּוׁשאר לחֹומה. סמּו אפּלּו נפּדה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָהּמקּדׁש,
לחֹומה. סמּו נפּדין הּמקּדׁש, ְְְִִִִַַַָָָּבזמן

.Â,ׁשלׁשה ּפי על הּסל את מּניח רבעי? נטע ּפדיֹון ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹּכיצד
ׁשּיֹוציא מנת על ּבסלע, לֹו לפּדֹות רֹוצה אדם 'ּכּמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָואֹומר:

הּׁשֹו מּביתֹו'?יציאֹות והּפֹועלים והחּמרים מּביתֹו, [-מרים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָ
ההוצאות] בלי עצמם הפירות אתשווי ׁשּקֹוצבין ְְִֶֶַַואחר

מחּלל - מּזה הּנלקט 'ּכל ואֹומר: הּמעֹות, את מּניח ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשער,
ּובּׁשביעית, ּבסלע'. סּלים וכ ּכ מּׁשער האּלּו, הּמעֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעל
ואם ּפֹועלים; ולא ׁשֹומרים, לא ׁשם ׁשאין ּבׁשויֹו; ְְְְְֲִִִֵֵֶָָֹֹּפֹודהּו

ּבלבד. לקיטה ׂשכר אּלא לֹו אין הפקר, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהיה
.Êׁשוה הּכל ׁשּיד הּׁשמּטה, ּבׁשנת רבעי נטע לֹו ׁשהיה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמי

הפקר] לצּינֹו[שהכל צרי [תלוליות]ּבקֹוזזֹות[לסמנו]- ְְְְִַָ
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.Â,חי לקחֹו ּבעֹורֹו; יּקבר - ומת מעׂשר, ּבכסף ׁשּלקחֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָצבי
ׁשּנטמאּו מעׂשר ּפרֹות ּכׁשאר יּפדה זה הרי - ונטמא .ּוׁשחטֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּיצא עד ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות ׁשני, מעׂשר ׁשל ּדינר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמּניח

כללחּלין בשווי שיקנה עד עליהם, ומחלל פירות מעט קונה -] ְִֻ
יֹוצאהדינר] הּדינר והיה עליו[שווה], אכל מעה, ּבעׂשרים ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ

יֹוצא הּדינר והרי זמן, לאחר הּמעֹות והּוזלּו מעין, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבעׂשר
ּכ ואחר מעה, ּבעׂשרים עליו לאכל צרי - מעה ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבארּבעים
- מעין ּבעׂשר יֹוצא הּדינר והרי הּמעֹות, הּוקרּו לחּלין; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻיצא

לחּלין. יצא ּכ ואחר מעין, ּבחמׁש עליו ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָֻאֹוכל
.Êולא הּפרֹות, ּומׁש מעׂשר, ּכסף ׁשל ּבסלע ּפרֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּלֹוקח

הרי - ּבׁשּתים ועמדּו הּפרֹות ׁשהּוקרּו עד הּסלע, לּתן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהסּפיק
ּבלבד סלע עליהן מפריׁש וקםזה הּכסף, את "ונתן ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

לּמעׂשר. והּׂשכר קֹונה; הּכסף ּבנתינת ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָלֹו",
.Áעד הּמעֹות, לּתן הסּפיק ולא סלעים, ּבׁשּתי ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמׁש

מּמעֹות עליהן מפריׁש אינֹו - ּבסלע ועמדּו הּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוזלּו
מן ׁשנּיה סלע עליה ּומֹוסיף אחת; סלע אּלא ׁשני ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעׂשר
זה הרי הארץ, עם הּמֹוכר היה ואם לּמֹוכר. ונֹותן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהחּלין,

ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר מּמעֹות ׁשנּיה סלע לֹו לּתן נתןמּתר . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
עד הּפרֹות, את למׁש הסּפיק ולא מעׂשר, ׁשל סלע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹלֹו

ּבׁשּת ּביניהן.ׁשעמדּו והּדין ּפדה, ּׁשּפדה מה - ים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
.Ëלמׁש הסּפיק ולא מעׂשר, ׁשל סלעים ׁשני לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹנתן

ּומּדת ּפדה, ּׁשּפדה מה - ּבסלע להיֹות ׁשחזרּו עד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּפרֹות,
מׁשיכתֹו היא ּפדּיתֹו ׁשני, ׁשּמעׂשר ּביניהן; .הּדין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.Èמעׂשר מעֹות לֹו והיּו ּבירּוׁשלים, חּלין ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמי
על מחּללין ההם הּמעֹות 'הרי אֹומר: - לירּוׁשלים חּוץ ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻׁשני
אֹותן ויצאּו ּבטהרה, ׁשם הּפרֹות ויאכל האּלּו', ְְְְֳֵֵֵֵַַַָָָָָֹהּפרֹות

ּבמקֹומן לחּלין .הּמעֹות ְְִִַָָֻ
.‡Èחּוץ ּפרֹות לֹו ויׁש ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר מעֹות לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָהיּו

הּפרֹות על מחּללין האּלּו הּמעֹות 'הרי אֹומר: - ְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻלירּוׁשלים
ויאכלּו הּפרֹות ויעלּו לחּלין, הּמעֹות ויצאּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָֻההם',
אחד ּבמקֹום והּפרֹות הּמעֹות להיֹות צרי ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבירּוׁשלים;

החּלּול .ּבׁשעת ְִִַַ
.·Èויׁש להם, וצר ּבירּוׁשלים, מעׂשר מעֹות לֹו ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמי

'הרי לחברֹו: אֹומר - לאכלן ׁשרֹוצה חּלין ּפרֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻלחברֹו
הּפרֹות אֹותן ונמצאּו ,'ּפרֹותי על מחּללין האּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּמעֹות
ולא ּבטהרה; חברֹו אֹותן ויאכל מעׂשר, ּבכסף ְְְְְֲֲֳִֵֵֶֶַַָָָֹֹלקּוחין

לחּלין הּמעֹות ויצאּו ּכלּום, .הפסיד ְְְְְִִִֵַָֻ
.‚Èחבר הּפרֹות ּבעל חברֹו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים [-ּבּמה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

המעשרות] על ׁשלנאמן ׁשני מעׂשר ּפרֹות מֹוסרין ׁשאין -ְֲִִֵֵֵֵֶֶַ
הּמעֹות היּו אם ,לפיכ לחבר; אּלא ּדמאיוּדאי חוללוׁשל -] ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מעושרים] שספק פירות ּומּתרעל הארץ. לעם אף ּכן אֹומר ,ְֵֵֶַַָָָֻ
מעֹותיו; ועל הארץ, עם ּפרֹות ׁשל ׁשני מעׂשר על ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָלחּלל

הן. ׁשני מעׂשר ׁשל ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָואין
.„Èוהֹול ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות מעׂשר ׁשל ּדינר [-הּמּניח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

הדינר] כל בשווי שיקנה עד עליהם, ומחלל פירות מעט קונה

ּפחֹות אּלא מּמּנּו נׁשאר ׁשּלא עד עליו ׁשאכל ּכיון -ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּדמאי; ּבׁשל אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּלין. יצא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֻמּפרּוטה,

ּפחֹות מּמּנּו ׁשּיּׁשאר עד לחּלין יצא לא - וּדאי ּבׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻאבל
ׁשּנׁשאר ּכגֹון החמׁש, את ׁשּמֹוסיפין אחר ּפרּוטה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמּׁשוה

ּפרּוטה. חמׁשי מארּבעה ּפחֹות ְְְִֵֵֶַָָָָֻמּמּנּו
.ÂËּכאחד ׁשֹותין אֹו אֹוכלין ׁשהיּו ּוטהֹורין ְְְְִִִִֵֶֶָָטמאין

ׁשּלהן ׁשני מעׂשר אֹוכלין להיֹות הּטהֹורין ורצּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבירּוׁשלים,
ׁשהּטהֹורין 'ּכל ואֹומרין: ׁשני, מעׂשר ׁשל סלע מּניחין -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
לחּלין, הּסלע ותצא עליו'; מחּללת זֹו סלע וׁשֹותין, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻֻאֹוכלין

ּבטהרה ּבׁשויּה וׁשתּו אכלּו יּגעּוׁשהרי ׁשּלא ּובלבד - ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹ
יטּמאּוהּו. ׁשּלא ּבּמאכל, ְְְֲִֵֶַַַַָֹהּטמאים

ט ¤¤ּפרק

רבעי‡. הרביעית]נטע בשנתו פרי קדׁש,[עץ הּוא הרי - ְֲִֵֶֶַָֹ
הּלּולים קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה הרביעת, "ּובּׁשנה ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּוכׁשם ׁשני. ּכמעׂשר ּבירּוׁשלים, לבעליו להאכל ודינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָלה'";

ּבסּוריה ׁשני מעׂשר נתקדשוׁשאין ולא דוד שכבש [מקומות ְְֲִֵֵֵֶַָ
הארץ] הּואבקדושת רבעי ּובנטע ּבסּוריה. רבעי נטע אין ּכ ,ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשּלא קדׁש ל ׁשאין - יהיּו" לֹו קדׁשיו, את "ואיׁש ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹאֹומר:
רבעי. מּנטע חּוץ הּוא, למי ּבּתֹורה ּדינֹו ְְְִִִִִֵֶַַָָָנתּפרׁש

ׁשני·. ּכמעׂשר ּפֹודה רבעי, נטע לפּדֹות ּפדהּוהרֹוצה ואם ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לעֹונת ׁשּיּגיע עד אֹותֹו, ּפֹודין ואין חמׁש. מֹוסיף ְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹלעצמֹו,
ׁשּיעׂשה עד ּתבּואתֹו", לכם "להֹוסיף ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעׂשרֹות

ּבמחּבר אֹותֹו ּפֹודין ואין ׁשני.[לקרקע]ּתבּואתֹו; ּכמעׂשר , ְְְְֲִִִֵֵֵַָָֻ
נקנה אינֹו ,לפיכ ׁשני; ּכמעׂשר ּגבֹוּה, ממֹון הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוהרי
לענין הּדברים, ּבׁשאר ודינֹו ּבסר. נתנֹו אם אּלא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּבמּתנה,

ּכמעׂשר - ּופדּיה .אכילה ְְֲֲִִֵַָָ
ּפֹודהּו‚. רצה, ענבים, ּפֹודהּו רצה, - רבעי ּכרם ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהּפֹודה
מּברּיתן.יין אֹותן מׁשּנין אין ּפרֹות, ׁשאר אבל הּזיתים. וכן ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
לא„. לֹו אין - רבעי ולא[דיני]ּכרם ּפאה, ולא ׁשכחה, ְְְְִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ

ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מּמּנּו מפריׁשין ואין עֹוללֹות; ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּפרט,
עֹולה ּכּלֹו אּלא ׁשני, מּמעׂשר מפריׁשין ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻּכמֹו
- ּבירּוׁשלים ויאכלּו הּדמים ויעלּו נפּדה אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָלירּוׁשלים,

ְֲֵַּכמעׂשר.
עֹולין‰. ׁשּיהיּו ּדין, ּבית התקינּו - רבעי ּכרם ׁשל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָענבים

של]לירּוׁשלים צד[ממרחק לכל יֹום יפדומהל [ולא ְֲִִַַַַָָ
ּביתבמעות] ּומּׁשחרב ּבפרֹות; ירּוׁשלים ׁשּוקי לעּטר ּכדי ,ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

אפּלּו הּפרֹות, ּכל ּוׁשאר לחֹומה. סמּו אפּלּו נפּדה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָהּמקּדׁש,
לחֹומה. סמּו נפּדין הּמקּדׁש, ְְְִִִִַַַָָָּבזמן

.Â,ׁשלׁשה ּפי על הּסל את מּניח רבעי? נטע ּפדיֹון ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹּכיצד
ׁשּיֹוציא מנת על ּבסלע, לֹו לפּדֹות רֹוצה אדם 'ּכּמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָואֹומר:

הּׁשֹו מּביתֹו'?יציאֹות והּפֹועלים והחּמרים מּביתֹו, [-מרים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָ
ההוצאות] בלי עצמם הפירות אתשווי ׁשּקֹוצבין ְְִֶֶַַואחר

מחּלל - מּזה הּנלקט 'ּכל ואֹומר: הּמעֹות, את מּניח ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשער,
ּובּׁשביעית, ּבסלע'. סּלים וכ ּכ מּׁשער האּלּו, הּמעֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעל
ואם ּפֹועלים; ולא ׁשֹומרים, לא ׁשם ׁשאין ּבׁשויֹו; ְְְְְֲִִִֵֵֶָָֹֹּפֹודהּו

ּבלבד. לקיטה ׂשכר אּלא לֹו אין הפקר, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהיה
.Êׁשוה הּכל ׁשּיד הּׁשמּטה, ּבׁשנת רבעי נטע לֹו ׁשהיה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמי

הפקר] לצּינֹו[שהכל צרי [תלוליות]ּבקֹוזזֹות[לסמנו]- ְְְְִַָ
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ואם ׁשּיפּדּו. עד מּמּנּו יאכלּו ולא ּבֹו, ׁשּיּכירּו ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹאדמה,
ׁשּיפרׁשּו ּכדי ּבחרסית, אֹותֹו מצּינין - ערלה ׁשני ּבתֹו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָהיה
ׁשאּסּור - יתּפרדּו ׁשּמא אדמה, ּבקֹוזזֹות צּינֹו ׁשאם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶָָָָמּמּנּו;
היּו והּצנּועין ּבהניה. אסּורה ׁשהיא הּוא, חמּור ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָערלה
הּנלקט 'ּכל ואֹומרין: הּׁשמּטה, ּבׁשנת הּמעֹות את ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָמּניחין
אי ׁשהרי - האּלּו' הּמעֹות על מחּלל אּלּו, רבעי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻמּפרֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמחּבר, לפּדֹותֹו ְְְְְִִֵֶֶַָָֻאפׁשר
.Áולרבעי לערלה הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי, ּומאימתיּבאחד ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

מראׁש מֹונה ואינֹו נטיעה. מּׁשעת ולרבעי? לערלה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹמֹונין
ׁשנה חׁשּובין ּבׁשנה יֹום ׁשלׁשים אּלא הּׁשנה, לראׁש ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָֹֹהּׁשנה
הּוא וכּמה יֹום; הּׁשלׁשים קדם הּנטיעה ׁשּתקלט והּוא, -ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹ

ׁשּבתֹות. ׁשּתי האילנֹות? לכל קליטה ְְְְִִֵַָָָָָָסתם
.Ëראׁש קדם יֹום וארּבעים ארּבעה ׁשהּנֹוטע למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹנמצאת

הּנטיעה ּפרֹות אין כן, ּפי על ואף ׁשנה; לֹו עלתה ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהּׁשנה,
ּברבעי אֹו ּבערלה מּתרין ּבׁשבטהּזאת יֹום עׂשר חמּׁשה עד , ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָֹֻ

לאילן. הּׁשנה ראׁש ׁשהּוא -ִֶַָָָָֹ
.Èמּׁשנה ּבאב עׂשר ּבחמּׁשה מאכל אילן הּנֹוטע ְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּכיצד?

עׂשר חמּׁשה עד ערלה, ׁשני ּבתֹו הּוא הרי - ּבּיֹובל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָעׂשירית
ּבתֹו האילן ּׁשּיֹוציא מה וכל עׂשרה; ׁשלׁש מּׁשנת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבׁשבט
ּכּמה לאחר ׁשּנגמרּו ּפי על אף ערלה, הּוא הרי - זה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָזמן
עד ּבּיֹובל, עׂשרה ׁשלׁש מּׁשנת ּבׁשבט עׂשר ּומחמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹימים.
רבעי; נטע הּוא - עׂשרה ארּבע מּׁשנת ּבׁשבט עׂשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחמּׁשה
וצרי רבעי, הּוא הרי - זה זמן ּבתֹו ּׁשּיֹוציא מה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוכל
לערלה אֹו לרבעי נתעּברה הּׁשנה, נתעּברה ואם .ּפדיֹון. ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָ

.‡Èעׂשר מּׁשנת ּבאב עׂשר ּבׁשּׁשה היובל]נטעֹו -[משנות ְְְְִִֶֶַָָָָָ
אחת ׁשנת ערלה הּוא הרי אּלא עׂשר, ׁשנת לֹו עלתה ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
והרי ּכּלּה; עׂשרה ׁשלׁש ּוׁשנת עׂשרה ׁשּתים ּוׁשנת ְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻעׂשרה
עד עׂשרה, ארּבע ׁשנת ׁשל הּׁשנה מראׁש רבעי נטע ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּוא

ָסֹופּה.
.·Èחדׁש מראׁש הּנטיעה יֹום[תשרי]נטע עׂשר חמּׁשה עד ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

ּומּיֹום לערלה, ליֹום מּיֹום ׁשנים ׁשלׁש לּה מֹונה - ְְְְִִִִֶָָָָָָֹּבׁשבט
ּורבעי ערלה ּבחׁשּבֹון ּדברים לּגאֹונים וראיתי לרבעי. ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָליֹום
סֹופרים טעּות ּווּדאי עליהן, ּולהׁשיב להארי ראּוי אין -ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ּדרּכּה. ּבארנּו ּכבר - והאמת ְְְְֱֵֵֶַַָָָהן;
.‚Èוהּסמדר ּגפנים, ּומי והּלּולבין, שממנוהעלין, [הפרח ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

הפרי] ׁשּׁשדפןיוצא והענבים ּוברבעי. ּבערלה מּתרין -ְְְְְֲִִִִֶָָָָָָָָֻ
חמה]הּקדים והּזּוגין[רוח והחרצּנין הענב]והפסידן, [קליפת ְְְְְִִִִִַַַַַָָ
במים]והּתמד שנישרו וזגין והּנץ[חרצנים רּמֹון ּוקלּפי ׁשּלהן, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
ּבערלה,[פרח] אסּורין - והּגרעינין אגֹוזים, ּוקלּפי ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָׁשּלֹו,

והּנֹובלֹות ּברבעי; שבשלו]ּומּתרין טרם שנפלו ּכּלן[פירות , ְְְִִִַָָָֻֻ
ֲאסּורֹות.

י ¤¤ּפרק

רבעי‡. לֹו יׁש ּבערלה, חּיב ׁשהּוא השנהּכל [פירות ְְְִֵֶַָָָָָ
קודש] -הרביעית ּברבעי חּיב אינֹו הערלה, מן ׁשּפטּור וכל ,ְְְִִִֵֶַָָָָָָָ

יאכל לא ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ּובּׁשנהׁשּנאמר: . ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
לה'". הּלּולים קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה ְְְִִִִִִֶֶַָָֹהרביעת,

אֹו·. לּגּנה, סיג ׁשּיהיה עליו ודעּתֹו מאכל, אילן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנֹוטע
מן ּפטּור זה הרי - לפרֹותיו לא האילן, לקֹורֹות ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשּנטעֹו

ׁשּנטעֹוהערלה אֹו למאכל, עליו וחׁשב וחזר לסיג, נטעֹו ; ְְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָָָ
מחׁשבת ּבֹו ׁשערב ּכיון - לסיג עליו וחׁשב וחזר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלמאכל,
- למאכל ואיל ּומּכאן לסיג, ׁשנים ׁשלׁש נטעֹו חּיב. ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָֹחּיּוב,

רבעי. לֹו אין ערלה, לֹו ׁשאין ׁשּכל רבעי; לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָאין
למאכל‚. ׁשּלֹו הּפנימי הּצד ׁשּיהיה וחׁשב אילן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָנטע

והעליֹון למאכל הּתחּתֹון הּצד ׁשּיהיה אֹו לסיג, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוהחיצֹון
ׁשחׁשב וזה ּבערלה; חּיב למאכל, עליו ׁשחׁשב זה - ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלסיג
נֹוטע ׁשל ּבדעּתֹו ּתלּוי ׁשהּדבר ּפטּור; לעצים, אֹו לסיג .עליו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

האבּיֹונֹות ּבערלה חּיב - הפרי]והּצלף אבל[- ּבלבד, ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָ
מּתרֹות.[עלים]הּקפריסין ְִִַַָֻ

ּבערלה„. חּיב ׂשדהּו, ּבתֹו לרּבים ׁשּנאמר:הּנֹוטע - ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבארץ אמּורים? ּדברים ּבּמה לרּבים. אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָ"ּונטעּתם",

ּפטּור.יׂשראל לארץ, ּבחּוצה אבל ; ְְֲִֵֶָָָָָָ
מאליו‰. והעֹולה ּבספינה, והּנֹוטע הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּנֹוטע

הּיחיד לעצמֹו,ּברׁשּות ּבין ליׂשראל ּבין ׁשּנטע והּנכרי , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּוברבעי. ּבערלה חּיבין - ׁשּנטע ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָוהּגזלן

.Âּפכׁשים ּבמקֹום מאליו אפּלּו[יערות]העֹולה ּפטּור; , ְְֲִִִֵֵֶָָָָ
עֹוׂשה יהיה ׁשּלא והּוא, ּפטּור; יּׁשּוב, ׁשאינֹו ּבמקֹום ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּנֹוטע

רבים] טּפּול[פירות שמשתלם]ּכדי עד[- ּבפרֹותיו ׁשּמטּפל ְְְִֵֵֵֶַַָ
חּיב טּפּולֹו, ּכדי עֹוׂשה היה אם אבל ליּׁשּוב. ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּמביאן

ְְָָּבערלה.
.Êזית אֹו ללּולב, אתרֹוג ׁשּנטע ּכגֹון - למצוה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּנֹוטע

ּבערלה חּיב - מןלּמנֹורה ּפטּור נטע, ּכ ואחר הקּדיׁש . ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָ
ּבערלה. חּיב הקּדיׁש, ּכ ואחר נטע ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָהערלה;

.Áּפי על אף ּבערלה; חּיב - נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע
לאילנֹות ּכארץ הּוא הרי לזרעים, ּכארץ .ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

.Ëּבערלה חּיב הּבית, ּבתֹו ׁשּנטעֹו ּגֹויםואילן ׁשּנטעּו זה . ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
אף לארץ, מּׁשּבאּו אבל ּפטּור; לארץ, אבֹותינּו ּבאּו ׁשּלא ֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעד

ּגֹו ּׁשּנטעּו הארץ,מה אל תבאּו "ּכי ׁשּנאמר: - חּיב ים ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּביאה. מּׁשעת ְְְִִֶַַָּונטעּתם",

.Èּבערלה חּיב סרק, אילן ּגּבי על מאכל אילן ׁשהרּכיב .וגֹוי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
הּוא הרי זֹו, ּבמצוה לנהג ּבא ׁשאם - רבעי נטע לנכרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹויׁש

יׂשראל. ׁשל רבעי ּכנטע ְְְִִֵֶֶֶַָָֹקדׁש
.‡Èיחּור אֹו ּגרעינה, הּנֹוטע ׁשעקר[ענף]אחד אֹו האילן, מן ְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

חּיב זה הרי - אחר ּבמקֹום ּונטעֹו מּמקֹום האילן ּכל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאת
עקרֹו, ולא האילן את זעזע נטיעתֹו. מּׁשעת ּומֹונה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבערלה,
לא אּלּו לחיֹות יכֹול אם - ּבעפר סביבֹותיו מּלא ּכ ְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹואחר
ׁשעקר ּכמי זה הרי - לאו ואם ּפטּור; זה הרי סביבֹותיו, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּלא

וחּיב. ְְַַָָונטע,
.·Èאפּלּו אחד, ׁשרׁש ּבארץ מּמּנּו ונׁשאר ׁשּנעקר, אילן ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכן

למקֹומֹו והחזירֹו הּׁשני, את הרֹוקמים עליה ׁשּמלּפפין ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכמחט
לחיֹות ׁשּיכֹול מּפני ּפטּור, - הּסלעּונטעֹו ונעקרה ּכּלֹו, נעקר . ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

האדמה ּבכל ׁשהּוא, ּכמה ּונטעֹו וחזר עּמֹו, ּבּה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָָׁשּׁשרׁשיו
אּלּו אדמה מאֹותּה לחיֹות יכֹול יהיה אם - ׁשרׁשיו ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָׁשּסביבֹות

ׁש ּכמי הּוא הרי נטעֹו, חּיב.לא לאו, ואם נעקר; ּלא ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ
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.‚Èמעם ׁשּקּצצֹו פני]אילן והחליף[עד וגדל]הארץ, -[חזר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ
קציצה. מּׁשעת לֹו ּומֹונין ּבערלה, ְְְְִִִַַָָָָחּיב

.„Èחּיב - הּמרּכיב ואחד ,הּמברי ואחד הּנֹוטע, ּבּמהאחד . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּבד ּבׁשחת אמּורים? והבריכֹו[ענף]ּדברים האילן מן אחד ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ

מן אחד ּבד מתח אם אבל אחר; ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבארץ,
ועּקר אחר ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ּבארץ, והבריכֹו הּזקן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאילן

ּפטּור. זה הרי - הּזקן ּבאילן מערה ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבד
.ÂËנפסק ּכ ואחר ּפרֹות, ועׂשה ׁשהברי הּילד זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּגדל

ׁשּנפסק. מּׁשעה מֹונה - הּזקן ּבאילן מערה ׁשהיה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעּקרֹו
אחר הּניחן ואם ּבהּתר; ׁשּגדלּו מּפני מּתרין, הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹותן

ּבמאתים ׁשהֹוסיפּו עד העּקר, ממאתיםׁשּנפסק אחד חלק -] ְְִִִִֶֶַַַָָָ
שהיו] אסּורין.מכפי אּלּו הרי -ֲֲִֵֵ

.ÊËׁשּסּבכּה -[הרכיבה]ילּדה ּבּילּדה ּפרֹות והיּו ּבזקנה, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
אסּורין; ילּדה ׁשל הּפרֹות אּלּו הרי - מאתים הֹוסיפּו ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָאפּלּו

האסּור. העּקר את מעלין הּתר ּגּדּולי ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין
.ÊÈהאילן נעקר ּכ ואחר ּבארץ, ּבד מּמּנּו ׁשהברי ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָאילן

ּבא ׁשהבר הּבד מן חֹויה הּוא והרי אֹותֹוּכּלֹו, נעׂשה - רץ ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻ
ּולמה לאילן ּומֹונה ּבערלה; וחּיב נּטע, עּתה ּכאּלּו ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָאילן

ׁשּנעקר מּׁשעה ההברכה, מן .ּׁשּצמח ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָ
.ÁÈמּמה אחר ּבד והברי וצמח, ּבארץ, ּבד ׁשהברי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהרי

הן אפּלּו הּׁשליׁשי, מן והברי וחזר וצמח, ּבארץ, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּׁשּצמח
הראׁשֹון, העּקר מן נפסקּו ולא הֹואיל - ּבזה זה מערין ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹמאה
מּׁשעה לּכל מֹונה הראׁשֹון, עּקר נפסק ואם מּתר; ְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹֻהּכל

.ׁשּנפסק ְִֶַ
.ËÈמן הּיֹוצא הקרקע]הּגזעואילן מעל מן[- ּפטּור , ְִִִֵֶַַַָָ

מּטפח, ּפחֹות ילּדה ּבערלה. חּיב הּׁשרׁשין, מן ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָָהערלה;
ּבת ּכנטיעה נראית ׁשהיא מּפני - ׁשנֹותיה ּכל ּבערלה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחּיבת
ּכנגד ׁשּתים אֹו אחת, ּבנטיעה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשנתּה.
ּפחֹות ּכּלֹו הּכרם היה אם אבל זנב; יֹוצאה ואחת ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשּתים
לׁשאר ׁשּמֹונין ּכדר לֹו ּומֹונין קֹול, לֹו יׁש זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָמּטפח

ִָָהאילנֹות.
.Î- ערלה ׁשל אגֹוז נֹוטעין ואין ערלה; ׁשל יחּור ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָנֹוטעין

ּפרי ׁשהּוא ׁשּבארנּומּפני ּכמֹו ּבהניה, אסּורין ערלה ּופרֹות , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ערלה, ׁשל אגֹוז ונטע עבר ואם מאכלֹות. אּסּורי ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָּבהלכֹות

האילנֹות. ּכׁשאר מּתר הּצֹומח ְֲִִֵֵַַָָָָֻהרי
.‡Îּכפנּיֹות מרּכיבין אין תמרים][לווכן ערלהלבי ׁשל ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ׁשּכל מּתר; והרּכיב, עבר ּכפרי. ׁשהּכפנּיֹות מּפני ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבדקלים,
זה הרי - מּתר ואחד אסּור אחד ּגֹורמין, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּדבר
מּתר, - ערלה מּפרֹות הּצֹומח ,לפיכ מּתר. מּׁשניהם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻהּנגרם

הּמּתרת. והארץ האסּור הּפרי לצמח לֹו ּגרם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשהרי

ה'תשע"ב תמוז כ"ט חמישי יום

יא ¤¤ּפרק

ּכל‡. ׁשּמֹוציאין אחר ה', לפני להתוּדֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָמצות
וכדומה]הּמּתנֹות הּנקרא[מעשרות הּוא וזה הארץ; ׁשּבזרע ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָ

מעׂשר'. ֲִֵַ'וּדּוי

ּבּה·. ׁשּמפריׁשין הּׁשנה אחר אּלא זה, וּדּוי מתוּדין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואין
ה' לפני ואמרּת לעׂשר תכּלה "ּכי ׁשּנאמר: - עני ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמעׂשר

הּבית" מן הּקדׁש ּבערּתי ,אלהי. ְֱִִִִֶֶַַַַֹֹ
מתוּדין‚. ׁשלאימתי ּפסח ׁשל האחרֹון טֹוב ּביֹום ּבמנחה ? ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשביעית[שנה] וׁשל לעׂשר",רביעית תכּלה "ּכי ׁשּנאמר: - ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
מּׁשנה מּגיע הּפסח ואין ּבֹו; ּכלין הּמעׂשרֹות ׁשּכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּברגל

שנה] וכל[=של אּלא כשכל]רביעית, ׁשליׁשית[=רק ּפרֹות ְְְִִִִֵֶָָ
הארץ.[כבר] ּפרֹות ּבין האילן ּפרֹות ּבין ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָנתעּׂשרּו,

הּמעׂשר„. לוּדּוי ּכׁשר הּיֹום וכל ּבּיֹום, אּלא מתוּדין ;אין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּבית ּבפני המקדש]ּובין חּיב[בזמן הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ּולהתוּדֹות. ְְְִֵַַלבער
לׁשֹון‰. ּבכל נאמר זה, ה'וּדּוי לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: - ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אֹומרֹו ואחד אחד וכל אֹומר. ׁשאּתה לׁשֹון ּבכל ,"ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאלהי
מתוּדין. ּכאחד, להתוּדֹות רּבים רצּו ואם עצמֹו; ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּבפני

.Â"אלהי ה' לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ואםּומצותֹו ; ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יצא. מקֹום, ּבכל ְְִַָָָָָהתוּדה

.Êהּמּתנֹות מן אחד אצלֹו יּׁשאר ׁשּלא עד אּלא מתוּדה ,אינֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
וער וכּו'". הּבית מן הּקדׁש "ּבערּתי ּבּוּדּוי: אֹומר הּוא בׁשּכן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ

מתוּדין. ּולמחר הּבעּור; היה האחרֹון, טֹוב ְְֲִִִַַַָָָָָיֹום
.Áּותרּומת ּתרּומה אצלֹו נׁשאר אם עֹוׂשה? הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָּכיצד

עני, מעׂשר לּלוי; נֹותנֹו ראׁשֹון, מעׂשר לּכהן; נֹותנּה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹמעׂשר,
לענּיים אֹונֹותנֹו וּדאי, ׁשל ׁשני מעׂשר ּפרֹות אצלֹו נׁשארּו ; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
רבעי הרביעית]נטע בשנה אילן -[פירות ּפדּיתן מעֹות אֹו , ְְִִֶַָָָָ

אצלֹו נׁשאר ׂשֹורף; אֹו לּים ּומׁשלי אֹותן, מבער זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהרי
ּדמאי ׁשל ׁשני מעושרים]מעׂשר ספק פירות חּיב[- אינֹו , ְֲִֵֵֵֶַַַָ

מקֹום. ּבכל מתּבערין הן הרי ּבּכּורים, אצלֹו נׁשאר ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָלבערֹו.
.Ëאצלֹו ּבׁשּנׁשארּו ּומבער? ׁשּׂשֹורף אמּורים ּדברים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָּבּמה

אם אבל טֹוב. יֹום ׁשּיּכנס קדם ּכּלן לאכלן יכֹול ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻּפרֹות
לבערֹו צרי אינֹו רבעי, ונטע ׁשני מעׂשר ׁשל ּתבׁשיל לֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָנׁשאר

ּכמבער ׁשהּתבׁשיל ּכמבערין.- הן הרי ּותבלין, יין וכן ; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
.Èאינן - הּבעּור ּבׁשעת הּמעׂשרֹות לעֹונת הּגיעּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּפרֹות

אֹותן לבער חּיב ואינֹו להתוּדֹות, אֹותֹו .מעּכבין ְְְְְְִִֵֵַַַַָָ
.‡Èהרי - הּבעּור יֹום והּגיע מּמּנּו, רחֹוקין ּפרֹותיו ׁשהיּו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָמי

ׁשם קֹורא לבעליהן[מעשר]זה ּבהן ּומזּכה כגון[לּמּתנֹות, - ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּבהןלכהן] ׁשּזֹוכה למי אֹו קרקע, ּגב לבעליהן,[כשליח]על ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָ

אינּה קרקע, ּגּבי על הּמּטלטלין ׁשּנתינת למחר; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּומתוּדה
להן להקנֹות יכֹול אינֹו אבל חּזּוק; ּבּה ׁשּיׁש מּתנה ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
והּמעׂשרֹות ּכמכירה, ׁשּנראה מּפני ּבחליפין, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָהּמעׂשרֹות

מכירה. לא נתינה ּבהן נאמר ְְְְֱִִֶֶַַָָָֹוהּתרּומֹות,
.·Èהּמּתנֹות ּכל ׁשּיֹוציא עד להתוּדֹות, יכֹול ׁשאינֹו ?ּומּנין ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מעׂשר זה - "הּקדׁש" הּבית". מן הּקדׁש "ּבערּתי ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
ׁשהיא חּלה, זֹו - הּבית" "מן קדׁש; הּקרּויין רבעי, ונטע ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשני
ראׁשֹון; מעׂשר זה לּלוי", "נתּתיו ּבּבית; ּכהנים ׁשל ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמּתנה
ּתרּומה והיא אחרת, מּתנה ׁשּקדמּתּו מּכלל - נתּתיו" ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ"וגם
מעׂשר זה - ולאלמנה" לּיתֹום "לּגר מעׂשר. ּותרּומת ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָּגדֹולה
ּופאה ׁשכחה לקט ׁשאין ּפי על אף ּופאה, ׁשכחה ולקט ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעני,

הּוּדּוי. את ְְִִֶַַמעּכבין
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.‚Èמעם ׁשּקּצצֹו פני]אילן והחליף[עד וגדל]הארץ, -[חזר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ
קציצה. מּׁשעת לֹו ּומֹונין ּבערלה, ְְְְִִִַַָָָָחּיב

.„Èחּיב - הּמרּכיב ואחד ,הּמברי ואחד הּנֹוטע, ּבּמהאחד . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּבד ּבׁשחת אמּורים? והבריכֹו[ענף]ּדברים האילן מן אחד ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ

מן אחד ּבד מתח אם אבל אחר; ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבארץ,
ועּקר אחר ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ּבארץ, והבריכֹו הּזקן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאילן

ּפטּור. זה הרי - הּזקן ּבאילן מערה ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבד
.ÂËנפסק ּכ ואחר ּפרֹות, ועׂשה ׁשהברי הּילד זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּגדל

ׁשּנפסק. מּׁשעה מֹונה - הּזקן ּבאילן מערה ׁשהיה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעּקרֹו
אחר הּניחן ואם ּבהּתר; ׁשּגדלּו מּפני מּתרין, הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹותן

ּבמאתים ׁשהֹוסיפּו עד העּקר, ממאתיםׁשּנפסק אחד חלק -] ְְִִִִֶֶַַַָָָ
שהיו] אסּורין.מכפי אּלּו הרי -ֲֲִֵֵ

.ÊËׁשּסּבכּה -[הרכיבה]ילּדה ּבּילּדה ּפרֹות והיּו ּבזקנה, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
אסּורין; ילּדה ׁשל הּפרֹות אּלּו הרי - מאתים הֹוסיפּו ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָאפּלּו

האסּור. העּקר את מעלין הּתר ּגּדּולי ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין
.ÊÈהאילן נעקר ּכ ואחר ּבארץ, ּבד מּמּנּו ׁשהברי ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָאילן

ּבא ׁשהבר הּבד מן חֹויה הּוא והרי אֹותֹוּכּלֹו, נעׂשה - רץ ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻ
ּולמה לאילן ּומֹונה ּבערלה; וחּיב נּטע, עּתה ּכאּלּו ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָאילן

ׁשּנעקר מּׁשעה ההברכה, מן .ּׁשּצמח ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָ
.ÁÈמּמה אחר ּבד והברי וצמח, ּבארץ, ּבד ׁשהברי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהרי

הן אפּלּו הּׁשליׁשי, מן והברי וחזר וצמח, ּבארץ, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּׁשּצמח
הראׁשֹון, העּקר מן נפסקּו ולא הֹואיל - ּבזה זה מערין ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹמאה
מּׁשעה לּכל מֹונה הראׁשֹון, עּקר נפסק ואם מּתר; ְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹֻהּכל

.ׁשּנפסק ְִֶַ
.ËÈמן הּיֹוצא הקרקע]הּגזעואילן מעל מן[- ּפטּור , ְִִִֵֶַַַָָ

מּטפח, ּפחֹות ילּדה ּבערלה. חּיב הּׁשרׁשין, מן ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָָהערלה;
ּבת ּכנטיעה נראית ׁשהיא מּפני - ׁשנֹותיה ּכל ּבערלה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחּיבת
ּכנגד ׁשּתים אֹו אחת, ּבנטיעה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשנתּה.
ּפחֹות ּכּלֹו הּכרם היה אם אבל זנב; יֹוצאה ואחת ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשּתים
לׁשאר ׁשּמֹונין ּכדר לֹו ּומֹונין קֹול, לֹו יׁש זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָמּטפח

ִָָהאילנֹות.
.Î- ערלה ׁשל אגֹוז נֹוטעין ואין ערלה; ׁשל יחּור ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָנֹוטעין

ּפרי ׁשהּוא ׁשּבארנּומּפני ּכמֹו ּבהניה, אסּורין ערלה ּופרֹות , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ערלה, ׁשל אגֹוז ונטע עבר ואם מאכלֹות. אּסּורי ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָּבהלכֹות

האילנֹות. ּכׁשאר מּתר הּצֹומח ְֲִִֵֵַַָָָָֻהרי
.‡Îּכפנּיֹות מרּכיבין אין תמרים][לווכן ערלהלבי ׁשל ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ׁשּכל מּתר; והרּכיב, עבר ּכפרי. ׁשהּכפנּיֹות מּפני ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבדקלים,
זה הרי - מּתר ואחד אסּור אחד ּגֹורמין, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּדבר
מּתר, - ערלה מּפרֹות הּצֹומח ,לפיכ מּתר. מּׁשניהם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻהּנגרם

הּמּתרת. והארץ האסּור הּפרי לצמח לֹו ּגרם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשהרי

ה'תשע"ב תמוז כ"ט חמישי יום

יא ¤¤ּפרק

ּכל‡. ׁשּמֹוציאין אחר ה', לפני להתוּדֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָמצות
וכדומה]הּמּתנֹות הּנקרא[מעשרות הּוא וזה הארץ; ׁשּבזרע ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָ

מעׂשר'. ֲִֵַ'וּדּוי

ּבּה·. ׁשּמפריׁשין הּׁשנה אחר אּלא זה, וּדּוי מתוּדין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואין
ה' לפני ואמרּת לעׂשר תכּלה "ּכי ׁשּנאמר: - עני ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמעׂשר

הּבית" מן הּקדׁש ּבערּתי ,אלהי. ְֱִִִִֶֶַַַַֹֹ
מתוּדין‚. ׁשלאימתי ּפסח ׁשל האחרֹון טֹוב ּביֹום ּבמנחה ? ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשביעית[שנה] וׁשל לעׂשר",רביעית תכּלה "ּכי ׁשּנאמר: - ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
מּׁשנה מּגיע הּפסח ואין ּבֹו; ּכלין הּמעׂשרֹות ׁשּכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּברגל

שנה] וכל[=של אּלא כשכל]רביעית, ׁשליׁשית[=רק ּפרֹות ְְְִִִִֵֶָָ
הארץ.[כבר] ּפרֹות ּבין האילן ּפרֹות ּבין ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָנתעּׂשרּו,

הּמעׂשר„. לוּדּוי ּכׁשר הּיֹום וכל ּבּיֹום, אּלא מתוּדין ;אין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּבית ּבפני המקדש]ּובין חּיב[בזמן הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ּולהתוּדֹות. ְְְִֵַַלבער
לׁשֹון‰. ּבכל נאמר זה, ה'וּדּוי לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: - ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אֹומרֹו ואחד אחד וכל אֹומר. ׁשאּתה לׁשֹון ּבכל ,"ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאלהי
מתוּדין. ּכאחד, להתוּדֹות רּבים רצּו ואם עצמֹו; ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּבפני

.Â"אלהי ה' לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ואםּומצותֹו ; ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יצא. מקֹום, ּבכל ְְִַָָָָָהתוּדה

.Êהּמּתנֹות מן אחד אצלֹו יּׁשאר ׁשּלא עד אּלא מתוּדה ,אינֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
וער וכּו'". הּבית מן הּקדׁש "ּבערּתי ּבּוּדּוי: אֹומר הּוא בׁשּכן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ

מתוּדין. ּולמחר הּבעּור; היה האחרֹון, טֹוב ְְֲִִִַַַָָָָָיֹום
.Áּותרּומת ּתרּומה אצלֹו נׁשאר אם עֹוׂשה? הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָּכיצד

עני, מעׂשר לּלוי; נֹותנֹו ראׁשֹון, מעׂשר לּכהן; נֹותנּה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹמעׂשר,
לענּיים אֹונֹותנֹו וּדאי, ׁשל ׁשני מעׂשר ּפרֹות אצלֹו נׁשארּו ; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
רבעי הרביעית]נטע בשנה אילן -[פירות ּפדּיתן מעֹות אֹו , ְְִִֶַָָָָ

אצלֹו נׁשאר ׂשֹורף; אֹו לּים ּומׁשלי אֹותן, מבער זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהרי
ּדמאי ׁשל ׁשני מעושרים]מעׂשר ספק פירות חּיב[- אינֹו , ְֲִֵֵֵֶַַַָ

מקֹום. ּבכל מתּבערין הן הרי ּבּכּורים, אצלֹו נׁשאר ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָלבערֹו.
.Ëאצלֹו ּבׁשּנׁשארּו ּומבער? ׁשּׂשֹורף אמּורים ּדברים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָּבּמה

אם אבל טֹוב. יֹום ׁשּיּכנס קדם ּכּלן לאכלן יכֹול ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻּפרֹות
לבערֹו צרי אינֹו רבעי, ונטע ׁשני מעׂשר ׁשל ּתבׁשיל לֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָנׁשאר

ּכמבער ׁשהּתבׁשיל ּכמבערין.- הן הרי ּותבלין, יין וכן ; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
.Èאינן - הּבעּור ּבׁשעת הּמעׂשרֹות לעֹונת הּגיעּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּפרֹות

אֹותן לבער חּיב ואינֹו להתוּדֹות, אֹותֹו .מעּכבין ְְְְְְִִֵֵַַַַָָ
.‡Èהרי - הּבעּור יֹום והּגיע מּמּנּו, רחֹוקין ּפרֹותיו ׁשהיּו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָמי

ׁשם קֹורא לבעליהן[מעשר]זה ּבהן ּומזּכה כגון[לּמּתנֹות, - ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּבהןלכהן] ׁשּזֹוכה למי אֹו קרקע, ּגב לבעליהן,[כשליח]על ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָ

אינּה קרקע, ּגּבי על הּמּטלטלין ׁשּנתינת למחר; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּומתוּדה
להן להקנֹות יכֹול אינֹו אבל חּזּוק; ּבּה ׁשּיׁש מּתנה ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
והּמעׂשרֹות ּכמכירה, ׁשּנראה מּפני ּבחליפין, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָהּמעׂשרֹות

מכירה. לא נתינה ּבהן נאמר ְְְְֱִִֶֶַַָָָֹוהּתרּומֹות,
.·Èהּמּתנֹות ּכל ׁשּיֹוציא עד להתוּדֹות, יכֹול ׁשאינֹו ?ּומּנין ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מעׂשר זה - "הּקדׁש" הּבית". מן הּקדׁש "ּבערּתי ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
ׁשהיא חּלה, זֹו - הּבית" "מן קדׁש; הּקרּויין רבעי, ונטע ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשני
ראׁשֹון; מעׂשר זה לּלוי", "נתּתיו ּבּבית; ּכהנים ׁשל ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמּתנה
ּתרּומה והיא אחרת, מּתנה ׁשּקדמּתּו מּכלל - נתּתיו" ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ"וגם
מעׂשר זה - ולאלמנה" לּיתֹום "לּגר מעׂשר. ּותרּומת ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָּגדֹולה
ּופאה ׁשכחה לקט ׁשאין ּפי על אף ּופאה, ׁשכחה ולקט ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעני,

הּוּדּוי. את ְְִִֶַַמעּכבין
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.‚Èיתוּדה ּכ ואחר הּסדר, על הּמּתנֹות את להפריׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָוצרי
הקּדים אם הא צּויתני", אׁשר מצות "ּככל ׁשּנאמר: -ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָ
אינֹו טבלֹו, נׂשרף להתוּדֹות; יכֹול אינֹו לראׁשֹון, ׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָמעׂשר
נתנן ולא מּתנֹות, הפריׁש לא ׁשהרי - להתוּדֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹיכֹול

לּכהניםלבעליהן ראׁשֹון מעׂשר נֹותנין ׁשהיּו ּובּזמן [בזמן. ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
לּלוי".עזרא] נתּתיו "וגם ׁשּנאמר: מתוּדין, היּו לא -ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

.„Èׁשעּקר מתוּדה, - ּבלבד ׁשני מעׂשר אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמי
הּוא ּבמעׂשר ּבלבדהּוּדּוי ּבּכּורים אּלא לֹו היה לא אם וכן ; ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשהּוא הראׁשֹון הּקדׁש הּקדׁש", "ּבערּתי ׁשּנאמר: מתוּדה, -ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
אינֹו - עצמּה ּבפני ּתרּומה אּלא לֹו ׁשאין מי אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּבּכּורים.
ׁשאר ּבכלל אּלא וּדּוי, טעּונה הּתרּומה ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמתוּדה;

ַַָהּמּתנֹות.
.ÂË"מּמצֹותי עברּתי ׁשאינֹו"לא על מּמין הפריׁש ׁשּלא - ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹ

על המחּבר מן ולא המחּבר, על הּתלּוׁש מן ולא ְְְְִִִַַַַַָָָֹֹֻֻמינֹו,
החדׁש. על הּיׁשן מן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן ולא ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּתלּוׁש,
עליו. ׁשמֹו ּולהזּכיר מּלברכֹו ׁשכח ׁשּלא - ׁשכחּתי" ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֹ"ולא

ּבאנינה אכלֹו אם הא - מּמּנּו" באני אכלּתי קרובו"לא [שמת ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֹֹ
נקבר] האוטרם - ּבטמא" מּמּנּו בערּתי "ולא מתוּדה. אינֹו ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

למת" מּמּנּו נתּתי "ולא מתוּדה. אינֹו ּבטמאה, הפריׁשֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻאם
לאֹוננים נתנֹו ולא למת, ותכריכין ארֹון מּמּנּו לקח ׁשּלא -ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
הּבחירה. לבית ׁשהביאֹו אלהי", ה' ּבקֹול "ׁשמעּתי ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶַַָָָֹאחרים.
ׁשּנאמר: ּבֹו, וׂשּמח ׁשּׂשמח - צּויתני" אׁשר ּככל ְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ"עׂשיתי

ּבכל הּטֹוב"."וׂשמחּת ְְְַַָָָ
.ÊËּכאׁשר" עד וכּו'" הּׁשמים מן קדׁש מּמעֹון ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ"הׁשקיפה

ּודבׁש" חלב זבת ארץ לאבתינּו, ׁשּיּתןנׁשּבעּת ּבּקׁשה זֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבּפרֹות. ֵַַַטעם

.ÊÈועבדים ּגרים לא אבל מתוּדין; ּוממזרים, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׂשראל
חלק להם ׁשאין מּפני - אֹומר:ּבארץמׁשחררים הּוא והרי , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

על ׁשאף מתודים, ּולוּיים ּכהנים לאבתינּו". נׁשּבעּת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ"ּכאׁשר
מגרׁש. ערי להם יׁש ּבארץ, חלקּו ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹּפי

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצות ואחת עׂשה, מצוֹות ׁשמֹונה - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָיׁש
ּולהעלֹותן ּבּכּורים להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹלא
לירּוׁשלים; חּוץ ּבּכּורים הּכהן יאכל ׁשּלא (ב) ְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹלּמקּדׁש;
זרֹוע לתת (ה) לּכהן; חּלה להפריׁש (ד) עליהן; לקרֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ(ג)

(ז) הּגז; ראׁשית לֹו לּתן (ו) לּכהן; וקבה לפּדֹותּולחיים ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ
ולּתן חמֹור, ּפטר לפּדֹות (ח) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולּתן הּבן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹּבכֹור
לפּדֹותֹו. רצה לא אם חמֹור, ּפטר לערף (ט) לּכהן; ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹּפדיֹונֹו

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א ¤¤ּפרק

מּתנֹות‡. ועׂשרים מפרׁשיןארּבע וכּלן לּכהנים, נּתנּו ּכהּנה ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֹֻֻ

מֹודה ׁשאינֹו ּכהן וכל לאהרן. ּברית נכרתה ּכּלן ועל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻּבּתֹורה;
מהן. מּתנה לֹו נֹותנין ואין ּבּכהּנה, חלק לֹו אין - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבהן

'אׁשר·. :מבר מהן, קדּׁשה ּבּה ׁשּיׁש מּתנה האֹוכל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻוכל
'וכ ּכ לאכל וצּונּו אהרן, ׁשל ּבקדּׁשתֹו .קּדׁשנּו ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹֹֻ

אּלא‚. הּכהנים אֹותן אֹוכלין אין - מהן מּתנֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשמֹונה
אֹוכלין אין - מּתנֹות וחמׁש העזרה; מחֹומת לפנים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבּמקּדׁש,
מּתנֹות וחמׁש העיר; מחֹומת לפנים ּבירּוׁשלים, אּלא ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹותן
ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא הּתֹורה, מן ּבהן זֹוכין אין -ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין ּבהן זֹוכין - מהן מּתנֹות ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָוחמׁש

הּמקּדׁש. מן ּבּה זֹוכין - אחת ְִִִַַַַָָָָּומּתנה
ּבׂשר„. ּבּמקּדׁש? אּלא נאכלין ׁשאין הּׁשמֹונה הן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמה

ּובׂשר הּבהמה, חּטאת ואחד העֹוף חּטאת אחד ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהחּטאת,
ּבין צּבּור,[אשם]האׁשם, ׁשלמי וזבחי וּדאי, ּבין ּתלּוי ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ

הּלחם ּוׁשּתי יׂשראל, מנחֹות ּוׁשירי העמר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומֹותר
בשבועות] -[שמקריבים מצרע ׁשל ׁשמן ולג הּפנים, ולחם ,ְְְִֶֶֶֶֶַָָֹֹ

ּבּמקּדׁש. אּלא נאכלין אין ְֱִִֵֵֶֶַָָָאּלּו
חזה‰. ּבירּוׁשלים? אּלא נאכלין ׁשאין החמׁש הן ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומה

ׁשלמים ׁשל נזיר,וׁשֹוק מאיל והּמּורם הּתֹודה, מן והּמּורם , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
אּלא נאכלין אין אּלּו - והּבּכּורים טהֹורה, ּבהמה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָּובכֹור

ִִַָּבירּוׁשלים.
.Âמעׂשר ּותרּומת הּתרּומה יׂשראל? ׁשּבארץ החמׁש הן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּומה

קדׁש ּוׁשלׁשּתן הּגזוהחּלה, וראׁשית אחּזה[מהצאן], ּוׂשדה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ
לכוהנים ומתחלקת להקדש ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה -]

הּתֹורהשבמשמר] מן ּבהן זֹוכין אין אּלּו - חּלין ּוׁשניהן ,ְִִִֵֵֵֶֶַָָֻ
ארץ ׁשל וחּלֹות ּתרּומֹות אֹוכלין ואין יׂשראל. ּבארץ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאּלא

יׂשראל. ּבארץ אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶָָָיׂשראל,
.Êמקֹום ּבכל הּכהנים ּבהן ׁשּזֹוכין החמׁש הן הּמּתנֹותּומה ? ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

חולין] בהמת מכל וקיבה לחיים ּופטר[זרוע הּבן, ּופדיֹון ,ְִֵֶֶַ
הּגר וגזל יורשים]חמֹור, לו ואין והחרמים[שמת דבר, [כל ְְֲֲִֵֶֶַַָ

לכהן] ּדבר.שהוחרם לכל חּלין וחמׁשּתן ;ְְֲִִַָָָָֻ
.Á;העֹולֹות עֹורֹות היא הּמקּדׁש, מן ּבּה ׁשּזֹוכין ְְִִִִֶַַַָָָָָוהּמּתנה

לּכהנים ּכּלן - קדׁשים קדׁשי עֹורֹות לׁשאר הּדין .והּוא ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻ
.Ëקדׁשי ּכּלן - ּבּמקּדׁש אּלא נאכלין ׁשאין מּתנֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשמֹונה

הן ׁשּיתּבארקדׁשים ּכמֹו ּכהּנה, לזכרי אּלא נאכלין ואין , ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻ
וגֹו'". אתֹו יאכל זכר "ּכל נאמר: ּובהן ְְֱִֶֶַַָָָָֹֹּבמקֹומֹו;

.Èלזכרים ונאכלין הן, קּלין קדׁשים - ׁשּבירּוׁשלים ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחמׁש
אּתולנקבֹות ולבנתי ּולבני נתּתים ל" נאמר: ּובהן ; ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּכהּנה, לזכרי אּלא נּתנין אין כן, ּפי על ואף עֹולם". ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻלחק
מׁשמר לאנׁשי במקדש]ׁשהרי שבוע באותו הן;[העובדים ְְְֲִֵֵֵֶַָ

וכן איׁש. אּלא מקריב ואין ודמֹו, חלּבֹו מקריבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָוהּבכֹור
- הּגר וגזל והחרמים, אחּזה, ּוׂשדה קדׁשים, קדׁשי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻעֹורֹות
ּפדיֹון וכן ׁשּיתּבאר; ּכמֹו מׁשמר, אנׁשי אּלא ּבהן זֹוכין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאין

ּכהּנה לזכרי לאהרןהּבן הּכסף "ונתּת ּבֹו: נאמר ׁשּכן , ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּכּלן הּבכֹורֹות ׁשּדין - ּכהּנה לזכרי חמֹור, ּופטר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻֻּולבניו".

לנקבֹות. ולא לזכרים ְְְִִִֵֶָָֹׁשוה,
.‡Èחמׁש ּכזכרים, לנקבֹות ׁשּנּתנין ׁשהּמּתנֹות למדּת, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה

ּבהמה,מּתנֹות ּומּתנֹות וחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, : ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָ
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לכהנת? נּתנת הּגז ׁשראׁשית אֹומר, אני ּומּנין הּגז. ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹוראׁשית
ּגז וראׁשית ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית נאמר: ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשהרי
ּכזכרים, לנקבֹות נּתנת ּדגן ראׁשית מה - לֹו" ּתּתן - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹצאנ

ּכזכרים. לנקבֹות נּתנת הּגז ראׁשית ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָאף
.·Èעׂשרים ואמרּו: אחרת, ּדר על אּלּו מּתנֹות חכמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמנּו

לאהרן נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות ּבּמקּדׁש,וארּבע עׂשר - הן ואּלּו , ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
ּבּגבּולין ועׂשר ּבירּוׁשלים, לירושלים]וארּבע :[חוץ ְְְְִִִֶֶַַַַָ

.‚È,וּדאי אׁשם העֹוף, וחּטאת חּטאת, - ּבּמקּדׁש ְְִֶֶַַַַַַָָָָָעׂשר
ׁשּתי מצרע, ׁשל ׁשמן ולג צּבּור, ׁשלמי זבחי ּתלּוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואׁשם

העמר ּומֹותר מנחֹות, ׁשירי הּפנים, ולחם .הּלחם, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
.„Èּומּורם והּבּכּורים, הּבכֹורה, - ּבירּוׁשלים כלארּבע -] ְְְִִִִַַַַַָָָ

שמונף] קדמה ועֹורֹות נזיר, ואיל ׁשים.מּתֹודה ְְֳִִִֵָָָ
.ÂË,וחּלה מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, - ּבּגבּולין ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָעׂשר

חמֹור, ּפטר ּופדיֹון הּבן, ּופדיֹון והּמּתנֹות, הּגז, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוראׁשית
הּגר וגזל אחּזה, ּוׂשדה חרמים, חׁשבׂשדה זה, חׁשּבֹון ּולפי . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

וׁשֹוק חזה והן - אחת מּתנה קּלים מּקדׁשים הּמּורם ְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָּכל
היה אם עּמהם הּמּורם הּלחם עם ׁשלמים, זבח מּכל ְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמּורם
הּמּורם הּלחם עם נזיר, מאיל הּמּורמת הּזרֹוע עם ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתֹודה,
חׁשב הן, ׁשלמים ּוׁשלׁשּתן הֹואיל וׁשֹוק; חזה עם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָעּמּה

אחת. מּתנה מהן ֵֶַַַַָָָהּמּורם
.ÊËאחת ּכל ּתתּבאר ּבקרּבנֹות, ּתלּויֹות ׁשהן הּמּתנֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

הּקרּבנֹות מהלכֹות ּבמקֹומּה מהן יתּבארואחת הּגר ּגזל וכן ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
החרמים ודין אחּזה ׂשדה ּדין ּבארנּו ּוכבר ּגזלה. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבהלכֹות
ּבהלכֹות מעׂשר ּותרּומת ּתרּומה ודין ערכין, ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָּבהלכֹות
ׁשאינן הּמּתנֹות מׁשּפטי אבאר אּלּו, ּובהלכֹות ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּתרּומֹות.
והּמּתנֹות, והחּלה, הּבּכּורים, - והן ּבקרּבנֹות; ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָּתלּויין

חמֹור. ּופטר הּבן, ּופדיֹון הּגז, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַוראׁשית

ב ¤¤ּפרק

הּבּכּורים‡. ואין לּמקּדׁש; ּבּכּורים להביא עׂשה ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָמצות
הּבית ּבפני אּלא המקדש]נֹוהגין ּבלבד,[בזמן יׂשראל ּובארץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

."אלהי ה' ּבית ּתביא ,אדמת ּבּכּורי "ראׁשית ְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
מּדבריהם ּבּכּורים חכמים]ּומביאין סיחֹון[מתקנת מערי ְְִִִִִִִֵֵֵֶָ

ּומּסּוריה הארץ]ועֹוג בקדושת נתקדש ולא דוד שכבש מקום -], ְְִָ
ּומֹואב, עּמֹון אבל ּבירּוׁשלים. ּכקֹונה ּבסּוריה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָׁשהּקֹונה
ּומעׂשרֹות ּבתרּומה חּיבין ׁשהן ּפי על אף - ּובבל ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּומצרים
ּבּכּורים הביא ואם ּבּכּורים; מהן מביאין אין ְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶמּדבריהם,

ּבּכּורים. אינן לארץ, ִִִֵֶָָָָמחּוצה
האמּורים·. הּמינין מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָאין

הארץ והּתאניםּבׁשבח והענבים והּׂשעֹורים החּטים והן: , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּׁשבעת חּוץ הביא ואם והּתמרים; והּזיתים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָוהרּמֹונים

נתקּדׁשּו לא .הּמינין, ְְִִִַַֹ
מּפרֹות‚. ולא ׁשּבהרים, מּתמרים לא מביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאין

אּלא הּמבחר; מן ׁשאינן ׁשמן מּזיתי ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבעמקים,
הּמבחר מן ׁשהן לפי ׁשּבהרים, ּומּפרֹות ׁשּבעמקים .מּתמרים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ
ּותאנים ׁשּבהרים, ּתמרים ּכגֹון - הּמבחר מן ׁשּלא הביא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻואם
נתקּדׁשּו. לא - ּומעּׁשנֹות מאּבקֹות וענבים ּומרּקבֹות, ְְְְְֲִִַַָָָָֹֻֻֻֻסּכֹות

ּבלבד„. וענבים מּזיתים חּוץ מׁשקין, ּבּכּורים מביאין ,אין ְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָ
מקּבלין אין מׁשקה, הביא ואם האדמה"; "ּפרי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:

ִֶמּמּנּו.
לחים;‰. וענבים ּתאנים מביאין לירּוׁשלים, ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָהּקרֹובים

ּגרֹוגרֹות אֹותן מביאין מיובשות]והרחֹוקים, [תאנים ְְְְִִִָָָ
ְִִוצּמּוקין.

.Âעצרת קדם ּבּכּורים מביאין הּקציראין "וחג ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
יּניחם אּלא מּמּנּו; מקּבלין אין הביא, ואם ."מעׂשי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבּכּורי
מביאין אין וכן עליהן. ויקרא עצרת, ׁשּתבֹוא עד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשם
הן חנּכה, אחר ׁשּבּכרּו ׁשהּבּכּורים - חנּכה אחר ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻֻּבּכּורים

העצרת. אחר עד אֹותן ויּניח הּבאה; מּׁשנה ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָחׁשּובין
.Êמן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן לא ּבּכּורים מביאין ְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹאין

החדׁש על קדםהּיׁשן ׁשחנטּו מּפרֹות יביא לא ּכיצד? . ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבֹו. עׂשר חמּׁשה אחר ׁשחנטּו ּפרֹות על ּבׁשבט, עׂשר ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָחמּׁשה
אׁשר ּכל "ּבּכּורי ׁשּנאמר: מאליו, העֹולה ואחד הּנֹוטע ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחד

ְְַָּבארצם".
.Áּבבּכּורים חּיבין ׁשּתפין ׁשל ּכלּופרֹות "ּבּכּורי ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

ּבארצם". ְְֲֶַָאׁשר
.Ë- ּבספינה והּגדל נקּוב, ׁשהּוא ּפי על אף ּבעציץ, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּגדל

עּקר ּכל מּמּנּו מביא "ּבארצם";אינֹו ׁשּנאמר: מביא, אבל ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּובחרּבה. ּבגג הּגדל ְְְִֵַַָָָמן

.Èוהבריכֹו ׂשדהּו, ּבתֹו אילן ענףהּנֹוטע ממנו השחיל -] ְְְִִִֵֵַַָָ
והוציאו] אֹובקרקע הרּבים, לרׁשּות אֹו חברֹו ׂשדה ְְְֲִִֵֵַָלתֹו

ּבתֹו והבריכֹו הרּבים, ּברׁשּות אֹו חברֹו ּבׂשדה נטּוע ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשהיה
ּבתֹו קצתֹו והברי ׂשדהּו ּבתֹו עּקרֹו ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָׂשדהּו,
ּבין ּבאמצע מפסקת הּיחיד ּדר אֹו הרּבים ודר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׂשדהּו,
ּׁשהֹוציא מּמה לא ּבּכּורים, מביא אינֹו - הּמבר והּצד ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהעּקר
"ּבּכּורי ׁשּנאמר: האחרת, ׁשּברׁשּות הּצד מן ולא זֹו, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּברׁשּות

.מאדמת הּגּדּולין ּכל ׁשּיהיּו עד ,"ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָאדמת
.‡Èלהברי רׁשּות חברֹו לֹו לׁשעהנתן אפּלּו ׁשּלֹו, ּבתֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָ

מביא זה הרי למצר- סמּו האילן היה ואם שדה]. [גבול ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
להרחיק, ׁשחּיב ּפי על אף - חברֹו לׂשדה נֹוטה אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָחברֹו,
את יהֹוׁשע הנחיל ּכן מנת ׁשעל וקֹורא; מּמּנּו מביא זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻהרי

ֶָָהארץ.
.·Èוהחֹוכרין חלקהאריסין, תמורת בשדה עובדים -] ְְֲִִִַָ

ולֹוקחיןמהפרות] הּבעלים את ׁשאֹונסין זרֹוע ּובעלי [קונים], ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
ּבפחֹות מהן מביאין[משוויו]ארצֹותם אינן - והּגזלנין , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

"ּבּכּורי ׁשּנאמר: הּבעלים, נתיאׁשּו ואפּלּו ְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָּבּכּורים,
."ְְַָאדמת

.‚Èׁשאין לפי מביא, אינֹו - חברֹו ׂשדה ּבתֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהּקֹונה
קרקע ּפילֹו על ואף קרקע; לֹו יׁש אילנֹות, ׁשלׁש והּקֹונה . ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹ

קרקע. ׁשּקנה ּכמי הּוא הרי ּבלבד, האילנֹות אּלא לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאין
מביא. זה הרי וקרקעֹו, אחד אילן ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָקנה

.„Èזה[קונה]הּלֹוקח הרי - הּקרקע ולקח ּתלּוׁשין, ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
ּפרֹות לֹו מכר ּופרֹותיה. קרקע לֹו יׁש ׁשהרי ּבּכּורים, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמביא
ׁשהרי מביא, אינֹו מֹוכר - מחּברין אפּלּו הּקרקע, מן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻחּוץ
חזר קרקע. לֹו אין ׁשהרי מביא, אינֹו ולֹוקח ּפרֹות; לֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָאין
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לכהנת? נּתנת הּגז ׁשראׁשית אֹומר, אני ּומּנין הּגז. ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹוראׁשית
ּגז וראׁשית ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית נאמר: ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשהרי
ּכזכרים, לנקבֹות נּתנת ּדגן ראׁשית מה - לֹו" ּתּתן - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹצאנ

ּכזכרים. לנקבֹות נּתנת הּגז ראׁשית ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָאף
.·Èעׂשרים ואמרּו: אחרת, ּדר על אּלּו מּתנֹות חכמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמנּו

לאהרן נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות ּבּמקּדׁש,וארּבע עׂשר - הן ואּלּו , ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
ּבּגבּולין ועׂשר ּבירּוׁשלים, לירושלים]וארּבע :[חוץ ְְְְִִִֶֶַַַַָ

.‚È,וּדאי אׁשם העֹוף, וחּטאת חּטאת, - ּבּמקּדׁש ְְִֶֶַַַַַַָָָָָעׂשר
ׁשּתי מצרע, ׁשל ׁשמן ולג צּבּור, ׁשלמי זבחי ּתלּוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואׁשם

העמר ּומֹותר מנחֹות, ׁשירי הּפנים, ולחם .הּלחם, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
.„Èּומּורם והּבּכּורים, הּבכֹורה, - ּבירּוׁשלים כלארּבע -] ְְְִִִִַַַַַָָָ

שמונף] קדמה ועֹורֹות נזיר, ואיל ׁשים.מּתֹודה ְְֳִִִֵָָָ
.ÂË,וחּלה מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, - ּבּגבּולין ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָעׂשר

חמֹור, ּפטר ּופדיֹון הּבן, ּופדיֹון והּמּתנֹות, הּגז, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוראׁשית
הּגר וגזל אחּזה, ּוׂשדה חרמים, חׁשבׂשדה זה, חׁשּבֹון ּולפי . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

וׁשֹוק חזה והן - אחת מּתנה קּלים מּקדׁשים הּמּורם ְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָּכל
היה אם עּמהם הּמּורם הּלחם עם ׁשלמים, זבח מּכל ְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמּורם
הּמּורם הּלחם עם נזיר, מאיל הּמּורמת הּזרֹוע עם ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתֹודה,
חׁשב הן, ׁשלמים ּוׁשלׁשּתן הֹואיל וׁשֹוק; חזה עם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָעּמּה

אחת. מּתנה מהן ֵֶַַַַָָָהּמּורם
.ÊËאחת ּכל ּתתּבאר ּבקרּבנֹות, ּתלּויֹות ׁשהן הּמּתנֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

הּקרּבנֹות מהלכֹות ּבמקֹומּה מהן יתּבארואחת הּגר ּגזל וכן ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
החרמים ודין אחּזה ׂשדה ּדין ּבארנּו ּוכבר ּגזלה. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבהלכֹות
ּבהלכֹות מעׂשר ּותרּומת ּתרּומה ודין ערכין, ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָּבהלכֹות
ׁשאינן הּמּתנֹות מׁשּפטי אבאר אּלּו, ּובהלכֹות ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּתרּומֹות.
והּמּתנֹות, והחּלה, הּבּכּורים, - והן ּבקרּבנֹות; ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָּתלּויין

חמֹור. ּופטר הּבן, ּופדיֹון הּגז, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַוראׁשית

ב ¤¤ּפרק

הּבּכּורים‡. ואין לּמקּדׁש; ּבּכּורים להביא עׂשה ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָמצות
הּבית ּבפני אּלא המקדש]נֹוהגין ּבלבד,[בזמן יׂשראל ּובארץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

."אלהי ה' ּבית ּתביא ,אדמת ּבּכּורי "ראׁשית ְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
מּדבריהם ּבּכּורים חכמים]ּומביאין סיחֹון[מתקנת מערי ְְִִִִִִִֵֵֵֶָ

ּומּסּוריה הארץ]ועֹוג בקדושת נתקדש ולא דוד שכבש מקום -], ְְִָ
ּומֹואב, עּמֹון אבל ּבירּוׁשלים. ּכקֹונה ּבסּוריה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָׁשהּקֹונה
ּומעׂשרֹות ּבתרּומה חּיבין ׁשהן ּפי על אף - ּובבל ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּומצרים
ּבּכּורים הביא ואם ּבּכּורים; מהן מביאין אין ְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶמּדבריהם,

ּבּכּורים. אינן לארץ, ִִִֵֶָָָָמחּוצה
האמּורים·. הּמינין מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָאין

הארץ והּתאניםּבׁשבח והענבים והּׂשעֹורים החּטים והן: , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּׁשבעת חּוץ הביא ואם והּתמרים; והּזיתים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָוהרּמֹונים

נתקּדׁשּו לא .הּמינין, ְְִִִַַֹ
מּפרֹות‚. ולא ׁשּבהרים, מּתמרים לא מביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאין

אּלא הּמבחר; מן ׁשאינן ׁשמן מּזיתי ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבעמקים,
הּמבחר מן ׁשהן לפי ׁשּבהרים, ּומּפרֹות ׁשּבעמקים .מּתמרים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ
ּותאנים ׁשּבהרים, ּתמרים ּכגֹון - הּמבחר מן ׁשּלא הביא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻואם
נתקּדׁשּו. לא - ּומעּׁשנֹות מאּבקֹות וענבים ּומרּקבֹות, ְְְְְֲִִַַָָָָֹֻֻֻֻסּכֹות

ּבלבד„. וענבים מּזיתים חּוץ מׁשקין, ּבּכּורים מביאין ,אין ְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָ
מקּבלין אין מׁשקה, הביא ואם האדמה"; "ּפרי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:

ִֶמּמּנּו.
לחים;‰. וענבים ּתאנים מביאין לירּוׁשלים, ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָהּקרֹובים

ּגרֹוגרֹות אֹותן מביאין מיובשות]והרחֹוקים, [תאנים ְְְְִִִָָָ
ְִִוצּמּוקין.

.Âעצרת קדם ּבּכּורים מביאין הּקציראין "וחג ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
יּניחם אּלא מּמּנּו; מקּבלין אין הביא, ואם ."מעׂשי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבּכּורי
מביאין אין וכן עליהן. ויקרא עצרת, ׁשּתבֹוא עד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשם
הן חנּכה, אחר ׁשּבּכרּו ׁשהּבּכּורים - חנּכה אחר ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻֻּבּכּורים

העצרת. אחר עד אֹותן ויּניח הּבאה; מּׁשנה ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָחׁשּובין
.Êמן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן לא ּבּכּורים מביאין ְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹאין

החדׁש על קדםהּיׁשן ׁשחנטּו מּפרֹות יביא לא ּכיצד? . ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבֹו. עׂשר חמּׁשה אחר ׁשחנטּו ּפרֹות על ּבׁשבט, עׂשר ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָחמּׁשה
אׁשר ּכל "ּבּכּורי ׁשּנאמר: מאליו, העֹולה ואחד הּנֹוטע ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחד

ְְַָּבארצם".
.Áּבבּכּורים חּיבין ׁשּתפין ׁשל ּכלּופרֹות "ּבּכּורי ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

ּבארצם". ְְֲֶַָאׁשר
.Ë- ּבספינה והּגדל נקּוב, ׁשהּוא ּפי על אף ּבעציץ, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּגדל

עּקר ּכל מּמּנּו מביא "ּבארצם";אינֹו ׁשּנאמר: מביא, אבל ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּובחרּבה. ּבגג הּגדל ְְְִֵַַָָָמן

.Èוהבריכֹו ׂשדהּו, ּבתֹו אילן ענףהּנֹוטע ממנו השחיל -] ְְְִִִֵֵַַָָ
והוציאו] אֹובקרקע הרּבים, לרׁשּות אֹו חברֹו ׂשדה ְְְֲִִֵֵַָלתֹו

ּבתֹו והבריכֹו הרּבים, ּברׁשּות אֹו חברֹו ּבׂשדה נטּוע ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשהיה
ּבתֹו קצתֹו והברי ׂשדהּו ּבתֹו עּקרֹו ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָׂשדהּו,
ּבין ּבאמצע מפסקת הּיחיד ּדר אֹו הרּבים ודר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׂשדהּו,
ּׁשהֹוציא מּמה לא ּבּכּורים, מביא אינֹו - הּמבר והּצד ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהעּקר
"ּבּכּורי ׁשּנאמר: האחרת, ׁשּברׁשּות הּצד מן ולא זֹו, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּברׁשּות

.מאדמת הּגּדּולין ּכל ׁשּיהיּו עד ,"ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָאדמת
.‡Èלהברי רׁשּות חברֹו לֹו לׁשעהנתן אפּלּו ׁשּלֹו, ּבתֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָ

מביא זה הרי למצר- סמּו האילן היה ואם שדה]. [גבול ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
להרחיק, ׁשחּיב ּפי על אף - חברֹו לׂשדה נֹוטה אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָחברֹו,
את יהֹוׁשע הנחיל ּכן מנת ׁשעל וקֹורא; מּמּנּו מביא זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻהרי

ֶָָהארץ.
.·Èוהחֹוכרין חלקהאריסין, תמורת בשדה עובדים -] ְְֲִִִַָ

ולֹוקחיןמהפרות] הּבעלים את ׁשאֹונסין זרֹוע ּובעלי [קונים], ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
ּבפחֹות מהן מביאין[משוויו]ארצֹותם אינן - והּגזלנין , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

"ּבּכּורי ׁשּנאמר: הּבעלים, נתיאׁשּו ואפּלּו ְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָּבּכּורים,
."ְְַָאדמת

.‚Èׁשאין לפי מביא, אינֹו - חברֹו ׂשדה ּבתֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהּקֹונה
קרקע ּפילֹו על ואף קרקע; לֹו יׁש אילנֹות, ׁשלׁש והּקֹונה . ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹ

קרקע. ׁשּקנה ּכמי הּוא הרי ּבלבד, האילנֹות אּלא לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאין
מביא. זה הרי וקרקעֹו, אחד אילן ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָקנה

.„Èזה[קונה]הּלֹוקח הרי - הּקרקע ולקח ּתלּוׁשין, ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
ּפרֹות לֹו מכר ּופרֹותיה. קרקע לֹו יׁש ׁשהרי ּבּכּורים, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמביא
ׁשהרי מביא, אינֹו מֹוכר - מחּברין אפּלּו הּקרקע, מן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻחּוץ
חזר קרקע. לֹו אין ׁשהרי מביא, אינֹו ולֹוקח ּפרֹות; לֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָאין
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ׁשהר מביא, זה הרי - הּלֹוקח מן הּפרֹות ולקח יׁשהּמֹוכר י ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ּופרֹותיה. קרקע ְֵֶַַָלֹו

.ÂË- מּמּנּו ּולקחּה וחזר לגֹוי, ׂשדהּו מביאהּמֹוכר זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּתֹורה מן ּבּכּורים ּבקניןמּמּנה הּמצוֹות מן נפקעת ׁשאינּה ; ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַהּגֹוי,
.ÊËזרה]אׁשרה לעבודה מּמּנה[עץ מביאין אין - ׁשּבּטלּה ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

הן. מקּדׁש ּכקדׁשי ׁשהּבּכּורים ְְְִִִִִֵֵֶַָָּבּכּורים;
.ÊÈהּתֹורה מן ׁשעּור להן אין - מּדבריהםהּבּכּורים אבל , ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

חכמים] לעׂשֹות[של והרֹוצה מּׁשּׁשים; אחד להפריׁש ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָצרי
עֹוׂשה. ּבּכּורים, ׂשדהּו ִִֵֶָָּכל

.ÁÈהרי - עּטרן אֹו עליהן, והֹוסיף וחזר ּבּכּוריו, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָהפריׁש
ּכבּכּורים מארץהּתֹוספת ּבׁשהביא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

מּסּוריה אֹו הּירּדן, מעבר הביא אם אבל [מקוםיׂשראל; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
הארץ] בקדושת נתקדש ולא דוד ּתֹוספתשכבש אין -ֵֶֶ

אינּה ּכבּכּורים, ׁשאינּה ּפי על ואף ּכבּכּורים. ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָהּבּכּורים
מקֹום, ּבכל הּבּכּורים את מעּטרין ואין ּבטהרה. אּלא ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָנאכלת

.הּמיניםמּׁשבעתאּלא ְִִִִֶַַָ
.ËÈׂשדהּו לתֹו אדם יֹורד הּבּכּורים? מפריׁשין ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד

קֹוׁשרן - ׁשּבּכר ורּמֹון ׁשּבּכר, אׁשּכֹול ׁשּבּכרה, ּתאנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָורֹואה
ּבּכּורים' אּלּו 'הרי ואֹומר: ּבּכּוריםּבגמי, נעׂשין והן ; ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַ

ּבׁשלּו לא ׁשעדין ּפי על ואף ׁשם, להם מּׁשּקרא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּבמחּבר,
צרי אינֹו הּקרקע, מן אֹותן ויתלׁש ּומּׁשּיּגמרּו צרּכן. ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכל
להם קרא ולא ּבמחּבר, הפריׁשן לא ׁשם. להם ולקרֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֻלחזר
ׁשּנתלׁשּו. אחר מפריׁש זה הרי - הּפרֹות את ותלׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשם,
אּלא ּבטמאה; ּבּכּורים מפריׁש אינֹו ּכּלן, הּפרֹות נטמאּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻֻואם
ּפרֹות לֹו אין ואם לכּתחּלה. הּטמא, על הּטהֹור מן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָמפריׁש
ּבטמאה, מפריׁש ׁשאינֹו לי יראה - מהן להפריׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻאחרֹות
- ׁשּנטמאּו ׁשהּבּכּורים לי, יראה וכן לאּבד. מפריׁשין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאין
ּכקדׁשי ׁשהן מּפני טמאה, ּכתרּומה הּתּנּור ּבהן מּסיק ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאינֹו

ְִָמקּדׁש.
.Îׁשּנגנבּו אֹו אבדּו אֹו נבזזּו אֹו ונמּקּו ּבּכּוריו, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָהּמפריׁש

ּתחּתיהן אחרים להפריׁש חּיב - ׁשּנטמאּו ׁשּנאמר:אֹו , ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
עד ּבאחריּותן, חּיב ׁשהּוא מלּמד - "אלהי ה' ּבית ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ"ּתביא

הּבית. להר ְְִִֵֶַַַׁשּיביאם
.‡Îיׁשלחם לא לירּוׁשלים, ּבידֹו להעלֹותן ּבּכּוריו ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹהּמפריׁש

ּביד לׁשלחם מנת על מּכּתחּלה לּקטם ואם ׁשליח; ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָּביד
ל מּתר זה הרי .ׁשלחםׁשליח, ְְֲִֵֶַָָָָֻ

ה'תשע"ב מנחםֿאב א' שישי יום

ג ¤¤ּפרק

מׁשמר‡. לאנׁשי נּתנין במקדש]הּבּכּורים והן[השבועי , ְְְְִִִִִֵֵַַָָ
ׁשהן ּבארנּו, ּוכבר הּמקּדׁש. ּכקדׁשי ּביניהן אֹותן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמחּלקין
חּיב מקֹום, ּבכל ּבּכּורים ׁשאכל זר ,ּולפיכ 'ּתרּומה'; ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָקרּויין
ׁשּנכנסּו מאחר אֹותן ׁשּיאכל והּוא - ׁשמים ּבידי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמיתה

ירּוׁשלים. ְְִַַָלחֹומת
מקצתן·. הפירות]היּו זה[של - ּבחּוץ ּומקצתן ּבפנים ְְְִִִִֶַָָָָָ

ּדבריו. לכל הקּדׁש הּוא והרי מיתה; עליו חּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּבפנים,
ּדבריו. לכל ּכחּלין הּוא הרי ׁשּבחּוץ, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֻוזה

לפנים‚. ׁשּנכנסּו מאחר לירּוׁשלים חּוץ ּבּכּורים ׁשאכל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכהן
לאכ תּוכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה - החֹומה למן ֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּבּכּורים, והן ,"יד ּותרּומת וגֹו' ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבׁשערי
הּנחה קדם ּבירּוׁשלים הּכהן אכלן אם וכן ּתרּומה. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּבהלכֹות
ׁשהן לפי ּבחּוץ; ׁשאכלן ּכמי הּתֹורה מן לֹוקה - ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבעזרה
ה' מזּבח לפני "והּנחּתֹו ׁשּנאמר: ּבעזרה, הּנחה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָטעּונין

."ֱֶֹאלהי
על„. ואף לּכהן, הּתרּו - ּבעזרה אֹותן הּמביא ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻּומּׁשהּניחן

מעּכבת הּקריאה ׁשאין עליהן; התוּדה לא ׁשעדין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּפי
למחיצתןאכילתן חּוץ ׁשּיצאּו ּובּכּורים לירושלים]. [חוץ ְְֲִִִִִֶָָָָָ

ּבאכילה. מּתרין ְְֲִִַָָָֻוחזרּו,
ויתר‰. ּדבר. לכל ּתרּומה ּכאכילת ּבּכּורים, ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָאכילת

לאֹונן אסּורין ׁשהן - נקבר]ּבּבּכּורים וטרם קרובו שמת מי -], ְֲִִִֵֵֶַ
מקֹום הבאת לירושלים]ּוטעּונין ׁשאכל[- טהֹור וכהן ; ְְֲִֵֶַַָָָָֹ

ׁשאכל טהֹור יׂשראל ׁשּלֹוקה ּכׁשם לֹוקה, - טמאים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבּכּורים
ּבתרּומה. ּכן ּׁשאין מה ׁשּנטמא; ׁשני ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמעׂשר

.Â:ּבהן נאמר ׁשהרי לאֹונן? אסּורין ׁשהּבּכּורים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומּנין
הּטֹוב" ּבכל ּבׂשמחה,"וׂשמחּת לאכלן חּיב ׁשהּוא מּכלל - ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין ּבאנינּות, והאֹוכלן ּבאנינּות. ְְְֲֲִִִַַַַַַָָֹלא
מדרבנן] .[מלקות

.Êּכלי טעּונין ּומצוההּבּכּורים בּטנא". "וׂשמּת ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ואם עצמֹו; ּבפני ּבכלי ומין מין ּכל להביא הּמבחר ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָֻמן
ׂשעֹורים אּלא - ּבערּבּוב יביאם ולא יצא. אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹהביא
על ּותמרים ּגּביהן, על וזיתים ּגּביהן, על וחּטים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּלמּטה,
ויהיה הּכל; מן למעלה ּותאנים ּגּביהן, על ורּמֹונים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּגּביהן,

הּוצין ּכגֹון ומין, מין ּבין מפסיק אחד דקל]ּדבר וחלף[עלי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
עשב] אׁשּכֹולֹות[מין לּתאנים, ּומּקיף ּבהן. וכּיֹוצא עלין אֹו ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

מּבחּוץ. ענבים ֲִִֶַָׁשל
.Áוחֹוזר הּבּכּורים, הּכהן נֹוטל - מּתכֹות ּבכלי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹהביאם

לבעליו ערבההּכלי ׁשל ּבסּלים הביאם ואם }וחלף{. ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ואם לּכהנים; והּסּלים הּבּכּורים הרי ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ(קלּופה)

לּכהנים. הּסּלים אין הּבּכּורים, ְְֲִִִִִֵַַַַֹנטמאּו
.Ëּתֹורין ּבידם מביאין היּו הּבּכּורים, את מביאין ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָּכׁשהיּו

יֹונה ּובני ּתֹורין הּסּלים מּצּדי ּתֹולין היּו וכן יֹונה; ּכדיּובני , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
עֹולֹות; קרבים היּו הּסּלים, ׁשעם אּלּו הּבּכּורים. את ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָלעּטר

לּכהנים. נּתנין היּו ׁשּבידיהן, ְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹואּלּו
.Èלה עׂשה ּבׁשעהמצות ּבּמקּדׁש הּבּכּורים על תוּדֹות ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָ

ּכי ,אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי וקֹורא: מתחיל ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַֹׁשּמביאין.
ּכל ׁשּגֹומר עד אבי", אבד ארּמי וגֹו' הארץ אל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹבאתי
אּלא אֹותּה קֹורין ואין ה'". לי נתּת "אׁשר עד ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּפרׁשה,
הּזאת. ּבּלׁשֹון ואמרּת", "וענית ׁשּנאמר: - הּקדׁש ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבלׁשֹון

.‡Èמי וכל קֹורא; לקרֹות, יֹודע ׁשהיה מי ּכל ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבראׁשֹונה,
יֹודעין ׁשאין אּלּו נמנעּו אֹותֹו. מקרין לקרֹות, יֹודע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשאינֹו
ׁשּיהיּו ּדין ּבית התקינּו יּכלמּו. ׁשּלא ּכדי מּלהביא, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹלקרֹות

יֹודע ׁשאינֹו ּכמי יֹודע, ׁשהּוא מי את .מקרין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַ
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.·Èלעבּדֹו לּתנם רׁשּות לֹו יׁש - הּבּכּורים את ְְְְִִִִֵֵֶַַַָהּמביא
הּבית להר ׁשּמּגיע עד ,הּדר ּבכל הּביתּוקרֹובֹו להר הּגיע . ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָ

ּגדֹול מל היה ואפּלּו ּבעצמֹו, הּוא ּכתפֹו על הּסל נֹוטל -ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
על הּסל ועֹודהּו וקֹורא לעזרה, ׁשּמּגיע עד ונכנס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּביׂשראל,
מעל הּסל ּומֹוריד וגֹו'". אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַֹּכתפֹו,
ּומניף, ּתחּתיו ידיו את מּניח והּכהן ּבׂשפתיו, ואֹוחז ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכתפֹו,

וּירד אבי, אבד "ארּמי ׁשּגֹומר.וקֹורא: עד וגֹו'" מצרימה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹ
ׁשל ּבדרֹומּה מערבית, ּדרֹומית ּבקרן הּמזּבח ּבצד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּומּניחֹו
ּתנּופה? טעּונין ׁשהּבּכּורים ּומּנין ויצא. ויׁשּתחוה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָקרן;
הּבּכּורים לרּבֹות ,"מּיד הּטנא הּכהן "ולקח ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ׁשלמים קרּבן טעּונין ּכ ּתנּופה, ׁשּטעּונין ּוכׁשם ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָלתנּופה.
אֹומר הּוא ּולהּלן הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשיר,
אף ּבׁשלמים, החג ּׂשמחת מה - "ּבחּג "וׂשמחּת ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּברגלים:

מעּכב. הּקרּבן ואין ּבׁשלמים. ְְְְִִֵֵַַָָָָּכאן
.‚Èמתחילין לעזרה, ּכׁשּיּגיע עליהן? ּבׁשיר קֹוראין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואימתי

וקֹוראין הּלוּיים ּדּליתני".היּו ּכי ה', ארֹוממ" : ְְְְֲִִִִִִִִַָָ
.„Èלינה טעּונים לּמקּדׁש,הּבּכּורין ּבּכּוריו הביא ּכיצד? . ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָ

מירּוׁשלים הּיֹום ּבאֹותֹו יצא לא - ׁשלמיו והקריב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹוקרא,
ׁשּנאמר: לעירֹו, למחר ויחזר ׁשם ילין אּלא למקֹומֹו, ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלחזר

"לאהלי והלכּת בּבקר, ּפֹונה"ּופנית ׁשאּתה ּפֹונֹות ּכל - ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
נמצאת ּבּבקר. אּלא יהיּו לא לֹו, לכׁשּתבֹוא הּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמן
מקֹום, הבאת ּדברים: ׁשבעה טעּונין ׁשהּבּכּורים ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאֹומר,
ּבירּוׁשלים. ׁשם ולינה ּותנּופה, וׁשיר, וקרּבן, ּוקריאה, ְְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָּבכלי,

ד ¤¤ּפרק

וׁשיר‡. קרּבן טעּון ּבּכּורים, הּמביא ולינה;ּכל ּותנּופה ְְְְִִִִִֵַָָָָָָ
להביא ׁשחּיבין ׁשּיׁש לפי - ּבּכל ׁשוה אינֹו הּוּדּוי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבל

עליהן. קֹוראין ואינן ְְֲִִִֵֵֶָּבּכּורים,
והּטמטּום·. האּׁשה; קֹוראין: ולא מביאין, [אטוםואּלּו ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ

מינו] ניכר ונקבה]והאנּדרֹוגינֹוסואין זכר סימני בו לפי[יש - ְְְְִִַָ
וכן ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ואין אּׁשה, ספק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשהם

יתומים]האּפיטרֹוּפין לפי[על קֹוראין, אינן והּׁשליח והעבד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ְֲִִֵֶֶַַָָָׁשאינן

"אבאבל‚. לאברהם: ׁשּנאמר לפי - וקֹורא מביא הּגר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּנכנסין ּכּלֹו העֹולם ּכל אב הּוא הרי ,"נתּתי ּגֹוים ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻהמֹון
ּתחּלה, הּׁשבּועה היתה ּולאברהם ּׁשכינה, ּכנפי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָּתחת

הארץ את ּבניו וקֹוראין,ׁשּיירׁשּו מביאין ּולוּיים ּכהנים וכן . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹ
מגרׁש. ערי להן ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶֶָָָמּפני

קֹורא„. ואינֹו מביא - חברֹו ׁשל ּבתֹו אילנֹות ׁשני לפיהּקֹונה , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
מקּדיׁש עֹוׂשה? וכיצד לֹו. אין אֹו קרקע לֹו יׁש אם ספק ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהּדבר

הּבית לבדק ּתחּלה ואין[למקדש]אֹותן חּלין, ספק ׁשהן מּפני - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
ואחר ההקּדׁש, מּיד אֹותן ּפֹודה והּכהן לעזרה; חּלין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻמכניסין
ספק ׁשהן מּפני ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מהן ּומפריׁש אֹוכלן. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכ
ואסּורין הן ּבּכּורים ׁשּמא לּכהנים, ׁשּלהן מעׂשרֹות ונֹותן ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻחּלין;
ׁשליח ּביד אֹותן מׁשּלח אּלא ּבעצמֹו, אֹותן מביא ואינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלזרים.
ראּוי ׁשאינֹו ׁשּכל מּלאכלן; הּקריאה אֹותן ּתעּכב ׁשּלא ּכדי -ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבֹו. מעּכבת הּקריאה הּספק, מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלקריאה

קֹורא‰. ואינֹו מביא - ׂשדהּו את ּומכר ּבּכּוריו, ;הפריׁש ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
לֹו. אין ׁשהרי ה'", לי, נתּת "אׁשר לֹומר: יכֹול ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

מאֹותֹו[הקונה]והּלֹוקח אחרים ּבּכּורים להפריׁש חּיב אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָ
ואינֹו מביא הפריׁש, ואם מֹוכר; מּמּנּו הפריׁש ׁשּכבר ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָהּמין,

וקֹורא. ּומביא מפריׁש אחר, מּמין אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָקֹורא.
.Â,קֹורא ואינֹו מביא הּלֹוקח - לפרֹות ׂשדהּו את ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹוכר

הּגּוף ּכקנין אינֹו הּפרֹות מּנכסיׁשּקנין אדם מביא אבל . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
הּקרקע, ּגּוף לֹו ׁשאין ּפי על אף - וקֹורא ּבּכּורים, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַאׁשּתֹו
על אף ;"ּולבית - אלהי ה' ל נתן "אׁשר ּבהן: ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר
וקֹורא. מביא - ּבּדר והּוא ׁשהפריׁש, אחר אׁשּתֹו ׁשּמתה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּפי

.Êׁשהּיֹובל ּבזמן וקרקען, אילנֹות ׁשּמכר אֹו ׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמֹוכר
לא ׁשעדין ּבלבד, ראׁשֹון ּביֹובל וקֹורא מביא זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹנֹוהג

הּקרקע לֹו ׁשּתחזר מֹוכר ׁשל ּדעּתֹו חזרסמכה אם אבל ; ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
סמכה ׁשּכבר - קֹורא ואינֹו מביא זה הרי ׁשני, ּביֹובל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּומכרּה
הּגּוף. ּכקנין אינֹו ּפרֹות וקנין הּפרֹות, אּלא לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּדעּתֹו

.Áׁשראּוי זה - מסּכן הּוא והרי וחלה, ּבּכּורים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻהפריׁש
קֹורא ואינֹו מביא ּבידליֹורׁשֹו, וׁשּלחן ּבּכּוריו, הפריׁש . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָ

והביאן, הּוא ׁשחזר ּפי על אף - ּבּדר הּׁשליח ּומת ֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָאחר,
לקיחה ׁשּתהיה עד ּובאת", . . "ולקחּת ׁשּנאמר: קֹורא, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאינֹו

ּכאחד. ְֲֶַָָָוהבאה
.Ëוהפריׁש הּבית, להר ׁשּיּגיע קדם ואבדּו ּבּכּוריו, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהפריׁש

קֹורא ואינֹו הּׁשנּיים, מביא - ּתחּתיהן ׁשאינֹואחרים לפי ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַ
ראׁשית. ׁשאינן לפי האדמה", ּפרי ראׁשית "את לֹומר: ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיכֹול

הּׁשנּיים, שיאכלם]ואּלּו חמׁש[זר עליהן חּיבין אין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ְִִּכבּכּורים.

.Èׁשם אֹותן נֹופץ - ּבעזרה ונטמאּו ּבּכּוריו, [מוציאםהביא ְְְֲִִִֵֵָָָָָָ
קֹורא.מהסל] ואינֹו ,ְֵֵ

.‡Èוהביא וחזר וקרא, הּמינין, מן מאחד ּבּכּוריו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהביא
עליהן קֹורא אינֹו - אחר מּמין "הּגדּתיּבּכּורים ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַ

מּגיד ואינֹו מּגיד, הּוא ּבּׁשנה אחת ּפעם - "אלהי לה' ְֱִִֵֶַַַַַַַַַָָֹהּיֹום
אחת. ּבׁשנה ּומּגיד ְְִֵַַַָָוחֹוזר

.·Èהּמעין ויבׁש ּבּכּוריו, שדהו]הפריׁש ׁשּנקצץ[המשקה אֹו , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ
קרקע, לֹו ׁשאין ּכמי ׁשּזה לפי קֹורא; ואינֹו מביא - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהאילן

אבדה. ְֲֵֶָָׁשהרי
.‚Èעל אף - חנּכה ועד הּסּכֹות, חג מאחר ּבּכּורים ְֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻהּמביא

החג קדם ׁשהפריׁשן סוכות]ּפי קֹורא,[- ואינֹו מביא , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ
ּבׁשעת אּלא קריאה ואין הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּכל ּוׁשאר הּסּכֹות. חג סֹוף ועד הּׁשבּועֹות מחג ְְְִֵַַַַַָָָָֻׂשמחה,

וקֹוראין. מביאין - מאּלּו חּוץ ְְְְִִִִִֵֵַהּמביאין
.„Èּומּתנֹות והחמׁש, והּקרן והחּלה, והּתרּומֹות, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָֹהּבּכּורים,

לֹו יׁש הּכהן; נכסי הם - רשאי]ּבהמה עבדים[- מהן לקנֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹ
והאּׁש ּבחֹובֹו, נֹוטלן חֹוב ּובעל טמאה, ּובהמה הוקרקעֹות ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָ

ּתֹורה. ספר ּבהן וקֹונה ְְִֵֶֶֶָָָָֻּבכתּבתּה,
.(ÂË)להאכל אסּורין והּתרּומֹות ׁשהּבּכּורים ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָאף

.לזרים ְִָ
.ÂËעֹולין ׁשהּבּכּורים ּפי על נתערבואף אם בטלים -] ִִִִֶַַַ

ּבחּליןבחולין] נתערבּו אם - ּכתרּומה ּומאה, ְְְְְִִִִֵֶָָָָֻּבאחד
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.·Èלעבּדֹו לּתנם רׁשּות לֹו יׁש - הּבּכּורים את ְְְְִִִִֵֵֶַַַָהּמביא
הּבית להר ׁשּמּגיע עד ,הּדר ּבכל הּביתּוקרֹובֹו להר הּגיע . ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָ

ּגדֹול מל היה ואפּלּו ּבעצמֹו, הּוא ּכתפֹו על הּסל נֹוטל -ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
על הּסל ועֹודהּו וקֹורא לעזרה, ׁשּמּגיע עד ונכנס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּביׂשראל,
מעל הּסל ּומֹוריד וגֹו'". אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַֹּכתפֹו,
ּומניף, ּתחּתיו ידיו את מּניח והּכהן ּבׂשפתיו, ואֹוחז ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכתפֹו,

וּירד אבי, אבד "ארּמי ׁשּגֹומר.וקֹורא: עד וגֹו'" מצרימה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹ
ׁשל ּבדרֹומּה מערבית, ּדרֹומית ּבקרן הּמזּבח ּבצד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּומּניחֹו
ּתנּופה? טעּונין ׁשהּבּכּורים ּומּנין ויצא. ויׁשּתחוה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָקרן;
הּבּכּורים לרּבֹות ,"מּיד הּטנא הּכהן "ולקח ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ׁשלמים קרּבן טעּונין ּכ ּתנּופה, ׁשּטעּונין ּוכׁשם ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָלתנּופה.
אֹומר הּוא ּולהּלן הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשיר,
אף ּבׁשלמים, החג ּׂשמחת מה - "ּבחּג "וׂשמחּת ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּברגלים:

מעּכב. הּקרּבן ואין ּבׁשלמים. ְְְְִִֵֵַַָָָָּכאן
.‚Èמתחילין לעזרה, ּכׁשּיּגיע עליהן? ּבׁשיר קֹוראין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואימתי

וקֹוראין הּלוּיים ּדּליתני".היּו ּכי ה', ארֹוממ" : ְְְְֲִִִִִִִִַָָ
.„Èלינה טעּונים לּמקּדׁש,הּבּכּורין ּבּכּוריו הביא ּכיצד? . ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָ

מירּוׁשלים הּיֹום ּבאֹותֹו יצא לא - ׁשלמיו והקריב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹוקרא,
ׁשּנאמר: לעירֹו, למחר ויחזר ׁשם ילין אּלא למקֹומֹו, ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלחזר

"לאהלי והלכּת בּבקר, ּפֹונה"ּופנית ׁשאּתה ּפֹונֹות ּכל - ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
נמצאת ּבּבקר. אּלא יהיּו לא לֹו, לכׁשּתבֹוא הּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמן
מקֹום, הבאת ּדברים: ׁשבעה טעּונין ׁשהּבּכּורים ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאֹומר,
ּבירּוׁשלים. ׁשם ולינה ּותנּופה, וׁשיר, וקרּבן, ּוקריאה, ְְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָּבכלי,

ד ¤¤ּפרק

וׁשיר‡. קרּבן טעּון ּבּכּורים, הּמביא ולינה;ּכל ּותנּופה ְְְְִִִִִֵַָָָָָָ
להביא ׁשחּיבין ׁשּיׁש לפי - ּבּכל ׁשוה אינֹו הּוּדּוי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבל

עליהן. קֹוראין ואינן ְְֲִִִֵֵֶָּבּכּורים,
והּטמטּום·. האּׁשה; קֹוראין: ולא מביאין, [אטוםואּלּו ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ

מינו] ניכר ונקבה]והאנּדרֹוגינֹוסואין זכר סימני בו לפי[יש - ְְְְִִַָ
וכן ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ואין אּׁשה, ספק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשהם

יתומים]האּפיטרֹוּפין לפי[על קֹוראין, אינן והּׁשליח והעבד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ְֲִִֵֶֶַַָָָׁשאינן

"אבאבל‚. לאברהם: ׁשּנאמר לפי - וקֹורא מביא הּגר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּנכנסין ּכּלֹו העֹולם ּכל אב הּוא הרי ,"נתּתי ּגֹוים ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻהמֹון
ּתחּלה, הּׁשבּועה היתה ּולאברהם ּׁשכינה, ּכנפי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָּתחת

הארץ את ּבניו וקֹוראין,ׁשּיירׁשּו מביאין ּולוּיים ּכהנים וכן . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹ
מגרׁש. ערי להן ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶֶָָָמּפני

קֹורא„. ואינֹו מביא - חברֹו ׁשל ּבתֹו אילנֹות ׁשני לפיהּקֹונה , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
מקּדיׁש עֹוׂשה? וכיצד לֹו. אין אֹו קרקע לֹו יׁש אם ספק ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהּדבר

הּבית לבדק ּתחּלה ואין[למקדש]אֹותן חּלין, ספק ׁשהן מּפני - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
ואחר ההקּדׁש, מּיד אֹותן ּפֹודה והּכהן לעזרה; חּלין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻמכניסין
ספק ׁשהן מּפני ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מהן ּומפריׁש אֹוכלן. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכ
ואסּורין הן ּבּכּורים ׁשּמא לּכהנים, ׁשּלהן מעׂשרֹות ונֹותן ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻחּלין;
ׁשליח ּביד אֹותן מׁשּלח אּלא ּבעצמֹו, אֹותן מביא ואינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלזרים.
ראּוי ׁשאינֹו ׁשּכל מּלאכלן; הּקריאה אֹותן ּתעּכב ׁשּלא ּכדי -ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבֹו. מעּכבת הּקריאה הּספק, מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלקריאה

קֹורא‰. ואינֹו מביא - ׂשדהּו את ּומכר ּבּכּוריו, ;הפריׁש ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
לֹו. אין ׁשהרי ה'", לי, נתּת "אׁשר לֹומר: יכֹול ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

מאֹותֹו[הקונה]והּלֹוקח אחרים ּבּכּורים להפריׁש חּיב אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָ
ואינֹו מביא הפריׁש, ואם מֹוכר; מּמּנּו הפריׁש ׁשּכבר ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָהּמין,

וקֹורא. ּומביא מפריׁש אחר, מּמין אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָקֹורא.
.Â,קֹורא ואינֹו מביא הּלֹוקח - לפרֹות ׂשדהּו את ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹוכר

הּגּוף ּכקנין אינֹו הּפרֹות מּנכסיׁשּקנין אדם מביא אבל . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
הּקרקע, ּגּוף לֹו ׁשאין ּפי על אף - וקֹורא ּבּכּורים, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַאׁשּתֹו
על אף ;"ּולבית - אלהי ה' ל נתן "אׁשר ּבהן: ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר
וקֹורא. מביא - ּבּדר והּוא ׁשהפריׁש, אחר אׁשּתֹו ׁשּמתה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּפי

.Êׁשהּיֹובל ּבזמן וקרקען, אילנֹות ׁשּמכר אֹו ׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמֹוכר
לא ׁשעדין ּבלבד, ראׁשֹון ּביֹובל וקֹורא מביא זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹנֹוהג

הּקרקע לֹו ׁשּתחזר מֹוכר ׁשל ּדעּתֹו חזרסמכה אם אבל ; ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
סמכה ׁשּכבר - קֹורא ואינֹו מביא זה הרי ׁשני, ּביֹובל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּומכרּה
הּגּוף. ּכקנין אינֹו ּפרֹות וקנין הּפרֹות, אּלא לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּדעּתֹו

.Áׁשראּוי זה - מסּכן הּוא והרי וחלה, ּבּכּורים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻהפריׁש
קֹורא ואינֹו מביא ּבידליֹורׁשֹו, וׁשּלחן ּבּכּוריו, הפריׁש . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָ

והביאן, הּוא ׁשחזר ּפי על אף - ּבּדר הּׁשליח ּומת ֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָאחר,
לקיחה ׁשּתהיה עד ּובאת", . . "ולקחּת ׁשּנאמר: קֹורא, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאינֹו

ּכאחד. ְֲֶַָָָוהבאה
.Ëוהפריׁש הּבית, להר ׁשּיּגיע קדם ואבדּו ּבּכּוריו, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהפריׁש

קֹורא ואינֹו הּׁשנּיים, מביא - ּתחּתיהן ׁשאינֹואחרים לפי ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַ
ראׁשית. ׁשאינן לפי האדמה", ּפרי ראׁשית "את לֹומר: ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיכֹול

הּׁשנּיים, שיאכלם]ואּלּו חמׁש[זר עליהן חּיבין אין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ְִִּכבּכּורים.

.Èׁשם אֹותן נֹופץ - ּבעזרה ונטמאּו ּבּכּוריו, [מוציאםהביא ְְְֲִִִֵֵָָָָָָ
קֹורא.מהסל] ואינֹו ,ְֵֵ

.‡Èוהביא וחזר וקרא, הּמינין, מן מאחד ּבּכּוריו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהביא
עליהן קֹורא אינֹו - אחר מּמין "הּגדּתיּבּכּורים ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַ

מּגיד ואינֹו מּגיד, הּוא ּבּׁשנה אחת ּפעם - "אלהי לה' ְֱִִֵֶַַַַַַַַַָָֹהּיֹום
אחת. ּבׁשנה ּומּגיד ְְִֵַַַָָוחֹוזר

.·Èהּמעין ויבׁש ּבּכּוריו, שדהו]הפריׁש ׁשּנקצץ[המשקה אֹו , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ
קרקע, לֹו ׁשאין ּכמי ׁשּזה לפי קֹורא; ואינֹו מביא - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהאילן

אבדה. ְֲֵֶָָׁשהרי
.‚Èעל אף - חנּכה ועד הּסּכֹות, חג מאחר ּבּכּורים ְֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻהּמביא

החג קדם ׁשהפריׁשן סוכות]ּפי קֹורא,[- ואינֹו מביא , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ
ּבׁשעת אּלא קריאה ואין הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּכל ּוׁשאר הּסּכֹות. חג סֹוף ועד הּׁשבּועֹות מחג ְְְִֵַַַַַָָָָֻׂשמחה,

וקֹוראין. מביאין - מאּלּו חּוץ ְְְְִִִִִֵֵַהּמביאין
.„Èּומּתנֹות והחמׁש, והּקרן והחּלה, והּתרּומֹות, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָֹהּבּכּורים,

לֹו יׁש הּכהן; נכסי הם - רשאי]ּבהמה עבדים[- מהן לקנֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹ
והאּׁש ּבחֹובֹו, נֹוטלן חֹוב ּובעל טמאה, ּובהמה הוקרקעֹות ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָ

ּתֹורה. ספר ּבהן וקֹונה ְְִֵֶֶֶָָָָֻּבכתּבתּה,
.(ÂË)להאכל אסּורין והּתרּומֹות ׁשהּבּכּורים ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָאף

.לזרים ְִָ
.ÂËעֹולין ׁשהּבּכּורים ּפי על נתערבואף אם בטלים -] ִִִִֶַַַ

ּבחּליןבחולין] נתערבּו אם - ּכתרּומה ּומאה, ְְְְְִִִִֵֶָָָָֻּבאחד
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ׁשהּוא ׁשני; ּכמעׂשר ּבמינן ׁשהן ּבכל אֹוסרין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבירּוׁשלים,
מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּכדבר אֹותן עׂשּו אכילתן, [שאינומקֹום ְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

ּבירּוׁשליםבטל] אף לזרים אסּורין ׁשהּבּכּורים ּפי על ואף .ְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ
אחר הּבּכּורים זרע אפּלּו ׁשהן. ּבכל אֹוסרין הן הרי -ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּבכל ואֹוסרין אסּורין; הּגּדּולין הרי - לירּוׁשלים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָׁשּנכנסּו
קדם ּבּכּורים הּזֹורע אבל ּבירּוׁשלים. נתערבּו אם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהן,

חּלין. הּגּדּולין - לירּוׁשלים ְִִִִִִֶַַָָֻׁשּיּכנסּו
.ÊËהּבּכּורים את מעלין ׁשּבּמעמד,ּכיצד העירֹות ּכל ? ֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

יחידים, יעלּו ׁשּלא ּכדי מעמד, ׁשל לעירֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹמתּכּנסֹות
ׁשל ּברחֹובּה ולנין ּובאין ."מל הדרת עם, "ּברב ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּובּׁשחר הּטמאה; אהל מּפני - לּבּתים יּכנסּו ולא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻעיר,
והּׁשֹור אלהינּו'. ה' אל צּיֹון, ונעלה 'קּומּו אֹומר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַֹֻהממּנה
ּבראׁשֹו, זית ׁשל ועטרה זהב; מצּפֹות וקרניו לפניהם, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻהֹול
לפניהם, מּכה והחליל הּמינין. מּׁשבעת ׁשהּבּכּורים ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלהֹודיע

לירּוׁשלים קרֹוב מּגיעין ׁשהם הּדר,עד ּבכל הֹולכין והם . ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
היּו ולא ;"נל ה' ּבית לי, ּבאמרים "ׂשמחּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָֹֹוקֹוראין:

ּבלבד ידֹות ׁשּתי אּלא הּיֹום, ּכל מהיום]מהּלכין שליש .[שני ְְְְִִֵֶַַַָָָ
להֹודיע ׁשלּוחין לפניהן ׁשלחּו לירּוׁשלים, קרֹוב ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָהּגיעּו
ואם אֹותם; ּופרּכסּו ּבּכּוריהם, את ועּטרּו ירּוׁשלים. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָלאנׁשי
והּפחֹות מּלמעלה. הּלח את מראין ויבׁש, לח להם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהיה

הכוהנים] הלוים]והּסגנים[סגני יֹוצאין[של והּגזּברים, ְְְְְִִִִַַָָ
לפי מירּוׁשלים. ּבאּולקראתם אם יֹוצאין: הן הּבאים ְְְִִִִִִִֵַַָָָָָ

מעט. מעט, ואם רּבים; לקראתם יֹוצאין הרּבה, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָאנׁשים
"עמדֹות לקרֹות: יתחילּו ירּוׁשלים, ּבׁשערי ּכּלן ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֻּוכׁשּיּכנסּו

ירּוׁשלים". ,ּבׁשערי רגלינּו ְְְִִִֵַַָָָָהיּו
.ÊÈלפניהם עֹומדין ׁשּבירּוׁשלים, אּמנּיֹות ּבעלי וׁשֹואליןּכל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

והם ּבׁשלֹום'? ּבאתם ּפלֹוני, מקֹום אנׁשי 'אחינּו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּבׁשלֹומם:
ׁשהם עד לפניהם, מּכה והחליל ירּוׁשלים, ּבתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמהּלכין
ואחד אחד ּכל נטל הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָמּגיעים

ואֹומר ּכתפֹו, על וכּו'",סּלֹו ּבקדׁשֹו אל הללּו יּה, "הללּו ין: ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָ
ּבהר מהּלכים והם יּה"; הללּו יּה, תהּלל הּנׁשמה "ּכל ְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָֹעד
ּדּברּו לעזרה, הּגיעּו לעזרה. ׁשּמּגיעין עד וקֹוראין ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָהּבית,

וגֹו'". ּדּליתני ּכי ה', ארֹוממ" ּבׁשיר: ְְְְֲִִִִִִִִַָהלוּיים

ה ¤¤ּפרק

ׁשּנאמר:‡. לּכהן, העּסה מן ּתרּומה להפריׁש עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמצות
אין זֹו, וראׁשית תרּומה". ּתרימּו חּלה, - ערסתכם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ"ראׁשית
את ּפטר ּכׂשעֹורה, הפריׁש אפּלּו - הּתֹורה מן ׁשעּור ְְֲִִִִִִֶַַָָָָלּה
ׁשּיׁשּיר עד - ּכלּום עׂשה לא חּלה, עּסתֹו ּכל והעֹוׂשה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהעּסה;

ְִָמקצת.
סֹופרים·. מעׂשרים[חכמים]ּומּדברי אחד ׁשּמפריׁשין , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָ

- לּכהן מּתנה ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ּכדי העּסה, מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוארּבעה
והּנחּתֹום מּתנה. לּתנֹו הראּוי ּדבר לֹו ּתן לֹו", "ּתּתן ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר:
לפי - ּוׁשמֹונה מארּבעים אחד מפריׁש ּבּׁשּוק, למּכר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהעֹוׂשה

מּתנה. ּכדי זה ּבׁשעּור יׁש מרּבה, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשעּסתֹו
.‚- מרּבה ׁשהיא ּפי על אף - ּבנֹו למׁשּתה עּסה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻהעֹוׂשה

ּבעל ּבעּסת לחלק ׁשּלא וארּבעה, מעׂשרים אחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמפריׁש

מארּבעיםהּבית. אחד מפריׁש - קטּנה עּסה ׁשעׂשה והּנחּתֹום ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּנחּתֹום ּבעּסת לחלק ׁשּלא .ּוׁשמֹונה, ְְְְִֶַַַַָֹֹ

מארּבעים„. אחד מפריׁש - ּבאנס אֹו ּבׁשֹוגג העּסה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹנטמאת
מעׂשרים אחד מפריׁש - ּבזדֹון טּמאּה ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּוׁשמֹונה;

נׂשּכר חֹוטא יהיה ׁשּלא ּכדי לּכהןוארּבעה, - טמאה וחּלה . ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
טמאה. ּכתרּומה ְְְִֵַָָָָלהּסקה,

ּבלבד‰. ּבארץ אּלא הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבין ׁשּנאמר:אין , ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשם, יׂשראל ׁשּכל ּובזמן וגֹו'"; הארץ מּלחם ּבאכלכם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ"והיה
ּביאת ולא ּכּלכם, ּביאת - הארץ" אל "ּבבאכם ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:
ּבארץ עזרא, ּבימי אפּלּו הּזה, ּבּזמן חּלה ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמקצתכם.
ּבתרּומה. ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, אּלא אינּה - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיׂשראל

.Âּופרֹות ּבחּלה; חּיבין לארץ, ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפרֹות
לחּוצה ׁשּיצאּו ּפטּוריןהארץ אנילארץ, "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

הארץ ּפרֹות על ּבין חּיבין, אּתם ׁשּמה - ׁשּמה" אתכם ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמביא
לארץ. חּוצה ּפרֹות על ֵֵֶַָָָּבין

.Êׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי לארץ ּבחּוצה חּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמפריׁשין
מּיׂשראל חּלה ּתֹורת לארץּתׁשּתּכח חּוצה חּלת מביאין ואין . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

הביא ואם מּׁשם; ּובּכּורים ּתרּומה מביאין ׁשאין ּכׁשם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָלארץ,
ּכתרּומה. ותּׂשרף הּפסח, ערב עד אֹותּה מּניח -ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

.Áארצֹות ּבׁשלׁש לחּלה, ּדינין ׁשהחזיקּוׁשלׁשה הארץ ּכל : ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ּכּׁשעּור, אחת חּלה ּבּה מפריׁשין - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבּה
עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו יׂשראל ארץ ּוׁשאר לּכהנים. נאכלת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹוהיא
אמנה ועד מּכזיב ׁשהיא ּבבל, עֹולי ּבּה החזיקּו ולא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמצרים
נאכלת. והאחת נׂשרפת, האחת חּלֹות: ׁשּתי ּבּה מפריׁשין -ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הראׁשֹונה ׁשהחּלה מּפני חּלֹות? ׁשּתי ּבּה מפריׁשין מה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּומּפני
עזרא, ּבימי הארץ אֹותּה נתקּדׁשה לא ׁשהרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹטמאה
- יׂשראל ארץ והיא והֹואיל מּׁשּגלּו; ּבטלה ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻּוקדּׁשה
אֹותּה. וׂשֹורפין ּוׁשמֹונה, מארּבעים אחד חּלה ּבּה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָמפריׁשין
ּכדי - לאכלּה לּכהן אֹותּה ונֹותנין ׁשנּיה, חּלה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹּומפריׁשין
נׂשרפה ׁשהרי נׂשרפת', טהֹורה 'ּתרּומה יאמרּו: ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשּלא
וזֹו לּכל. ידּועה טמאה נטמאת ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֹֻהראׁשֹונה,

ּכל אּלא ׁשעּור; לּה אין -ׁש[כמות]הּׁשנּיה, מפריׁש רֹוצה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
מּדבריהם ׁשהיא חכמים]מּפני ׁשּמאמנה[של הארץ וכל . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

ּבסּוריה ּבין בקדושתולחּוץ, נתקדשו ולא דוד שכבש [מקומות ְְְֵַָ
אחתהארץ] חּלֹות: ׁשּתי מפריׁשין - הארצֹות ּבׁשאר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָּבין

נאכלת', טמאה ּתרּומה 'ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹלׂשרפה,
ּתׁש ׁשּלא ּכדי לאכילה, מּיׂשראל.ואחת חּלה ּתֹורת ּתּכח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

,לפיכ ּבּנאכלת; לרּבֹות מּוטב מּדבריהם, וזֹו וזֹו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָוהֹואיל
אחד אכילה, וׁשל ׁשהּוא, ּכל אּלא ׁשעּור לּה אין ׂשרפה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשל

ּוׁשמֹונה. ּולזבֹות;מארּבעים לזבים מּתרת אכילה, ׁשל וזֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
טמאים. לׁשאר לֹומר, צרי ְְְִִִֵֵַָָואין

.Ë- הּמת טמאת מּפני טהֹורה, עּסה ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבּזמן
מארּבעים אחד יׂשראל, ארץ ּבכל אחת חּלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמפריׁשין
ׁשם לּה ויׁש טמאה, ׁשהיא מּפני אֹותּה, וׂשֹורפין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּוׁשמֹונה,
לּכהן ׁשנּיה מפריׁשין - אמנה עד ּומּכזיב הּתֹורה. מן ְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹעּקר

מּקדם הּדבר ּכׁשהיה ׁשעּור; לּה ואין .לאכילה, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
.Èועּקר הֹואיל טמאה, ׁשהיא ּפי על אף - לארץ חּוצה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּלת
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ּכהן על אּלא ּבאכילה, אסּורה אינּה - מּדבריהם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹחּיּובּה
וזבים, קראין, ּבעלי והם: מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻׁשּטמאה

ּומצרעין ויֹולדֹות, ונּדֹות, ּבמּגעוזבֹות, הּטמאים ׁשאר אבל . ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
,לפיכ לאכלּה. מּתרים - מת טמאי אפּלּו הּטמאֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֻֻׁשאר
ּבׁשאר ּבין ּבסּוריה ּבין לארץ, ּבחּוצה קטן ּכהן ׁשם היה ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָֹאם

ורצה אחד[אחר]ארצֹות, מפריׁש - אחת חּלה להפריׁש ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָ
קרי, ראה לא ׁשעדין לקטן נאכלת והיא ּוׁשמֹונה, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמארּבעים

נּדה; ראתה לא ׁשעדין לקטּנה ׁשנּיהאֹו להפריׁש צרי ואינֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ֵָלאׁש.

.‡È,זרעֹו מּׁשכבת ׁשּטבל ּגדֹול ּכהן ׁשם היה אם אֹווכן ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשמׁשֹו, העריב ׁשּלא ּפי על אף - ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָֹמּזיבתֹו
צרי ואינֹו הראׁשֹונה, החּלה לאכל מּתר זה הרי - מת ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻטמא

לארץ ּבחּוצה ׁשנּיה הּמפריׁש.להפריׁש מברּכל חּלה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ּבין חּלה', להפריׁש וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּתחּלה:
הּטהֹורה, על מבר ׁשהּוא ּכׁשם לארץ; ּבחּוצה ּבין ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבארץ,
מפריׁש הערם האיׁש אין ,לפיכ הּטמאה. על מבר הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּכ
וכל ׁשּיׁשבה הערּמה האּׁשה אבל ;לבר יכֹול ׁשאינֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָֻחּלה,

מטה]ּפניה חּלה.[של ּומפרׁשת מברכת ּבּקרקע, טּוחֹות ְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
.·È,ּבּה וכּיֹוצא לארץמברכתהּנּדה חּוצה חּלת ּומפרׁשת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשם היה ואם אכילתּה. על אּלא מּגעּה, על מזהרת ׁשאינּה -ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
ּכמֹו לאכילה, לֹו מּתרת ׁשהיא ׁשּטבל, ּכהן אֹו קטן, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻּכהן
אחד; ׁשלחן על הּזר עם לאכלּה מּתר זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשּבארנּו

מדּמעת ׁשאינּה באחרות]לפי מתערבבת אם אוסרת ,[אינה ְְִֵֶַַַָ
הארץ, עם לכהן אֹותּה ונֹותנין ּבׁשוה. ׁשוה נתערבה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹואפּלּו
ּכהן מּׁשּום ּבּה ואין העּמים. ארץ ּבאויר טמאה ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמּפני

אסּור ׁשהּוא ּבמּתנֹותיו, לסייעהמסּיע הכהן על איסור אין -] ְְְֵֶַַַַָָ
החּלהליטלם] יפריׁש ּכ ואחר ּתחּלה, לאכל רצה ואם .ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָֹ

מּדבריהם אּלא עּקרּה ׁשאין מּתר, - לארץ [שלּבחּוצה ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻ
.חכמים]

.‚Èמן אּלא נּטלת אינּה ,לפיכ 'ּתרּומה'. נקראת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחּלה
אחד]הּמּקף במקום שנמצא ממה נּטלת[- ואינּה ּכתרּומה; , ְְִִֵֶֶַָָָֻ

לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור ְְִִֵַַַַָָָמן
.„Èאינּה ּתרם ואם יתרם, 'לא ּבתרּומה ׁשאמרנּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹוכל

אֹוכל אינֹו ּתרּומה, אֹוכל ׁשאינֹו וכל ּבחּלה. ּכ - ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹּתרּומה'
חּלה. אֹוכל ּתרּומה, האֹוכל וכל ְְֵֵַַָָָָָחּלה;

.ÂËּבעּסה ׁשאין - לכּתחּלה חּלה מפריׁשין והּׁשּכֹור, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּסּומא
הּיפה מן ויפריׁשּו ׁשּיכּונּו ּכדי ויפה, .רע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

ה'תשע"ב מנחםֿאב ב' קודש שבת יום

ו ¤¤ּפרק

הּנחּתֹום‡. מן ּומןהּלֹוקח הּצֹוננת על החּמה מן מפריׁש - ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָ
הרּבה מּדפּוסין אפּלּו החּמה, על שונות]הּצֹוננת .[צורות ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ

והן:·. ּבלבד, ּתבּואה מיני חמּׁשה אּלא ּבחּלה חּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין
והּׁשּפֹון ׁשּועל, וׁשּבלת והּכּסמין, והּׂשעֹורים, ,החּטים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹֻ
ּפת אּלא לחם קרּוי ואין הארץ", מּלחם "ּבאכלכם ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:

ּבהן וכּיֹוצא ּדחן, אֹו ארז ּפת העֹוׂשה אבל מאּלּו. ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּנעׂשית
ּכלל. ּבחּלה חּיבין אינן - הּקטנּיֹות ְְְִִִִֵַַַָָָָמן

הביאה‚. ׁשּלא ּותבּואה וההפקר, והּפאה, והּׁשכחה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּלקט
הרי[גדלה] הּתרּומה, מן ּפטּורין ׁשהן ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָׁשליׁש

ּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון מעׂשר וכן ּבחּלה. חּיבין [-הן ְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
גדולה] תרומה הכהן שקיבל לפני מעשר ליטול הלוי הקדים

ּתרּומתֹו מעשר]ׁשּנּטלה חלק[תרומת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
העמר ּומֹותר ׁשּנפּדּו, והקּדׁש ׁשני ּומעׂשר ּגדֹולה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּתרּומה

הּלחם בשבועות]ּוׁשּתי ּכל[הקרבים ּכׁשּיּפדּו הּפנים ולחם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּבחּלה. חּיבין הּכל - הּמֹותרֹות ְִַַַַָָָָֹאֹותן

ּבירּוׁשלים„. ׁשני מעׂשר ׁשל ּוספקעּסה ׁשביעית, ועּסת , ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
תרומה]מדּמע בה נפלה אם שספק חולין חּיבין[עיסת - ְִַָָֻ

המדּמע אבל מעורּבחּלה; בחולין][תרומה מןבת ּפטּור , ְְֲִַַָָָָֻ
ַַָהחּלה.

קרבן]חּלֹות‰. עם אֹותן[הבאות עׂשה - נזיר ּורקיקי ּתֹודה ְִִֵַָָָָָ
למכרן עׂשאן קדׁש; ׁשהן מּפני החּלה, מן ּפטּורין - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעצמֹו
לפי ּבחּלה, חּיבין - ּתֹודה ּולמקריבי לנזירים ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּבּׁשּוק

יאכלּנה. ּתּמכר לא ׁשאם ְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹׁשּבדעּתֹו
.Âהּׁשּתפין ּבחּלה.עּסת חּיבת - לרּבים עּסה והעֹוׂשה , ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
.Êהּטבל מן עּסה מעושרת]העֹוׂשה לא ּבין[תבואה - ִִֵֶֶֶַָָ

מה - לחּלה ּתרּומה ׁשהקּדים ּבין לתרּומה, חּלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהקּדים
עד ּתאכל לא ּתחּלה, הפריׁש החּלה ואם עׂשּוי; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּׁשעׂשה,
הפריׁש ּתרּומה ואם מעׂשר; ּותרּומת ּתרּומה עליה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיֹוציא

חּלה. עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל לא ְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּתחּלה,
.Á,לחּיה אֹו לבהמה ׁשּלּה הּפת להאכיל עּסה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה

מּמּנה,ּפטּורה אֹוכלים ׁשהרֹועים ּבזמן - הּכלבים עּסת ; ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
ּפטּורה. הּנכרי, עּסת ּבחּלה. ְְְִִֶֶַַַַָָָחּיבת

.Ëּבעּסה ׁשּתפין ונכרי יׂשראל יׂשראלהיּו ּבחלק היה אם - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָֻ
חּיבת. זֹו הרי ּבחּלה, החּיבת עּסה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשעּור

.È;חּלה אינּה - יׂשראל ּבארץ אפּלּו חּלה, ׁשהפריׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנכרי
לזר ותאכל ,צרי ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין לאאּלא ולּמה . ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ

ּביד אֹותּה ותלה היא, יׂשראל ׁשל עּסה ׁשּמא לּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָחׁשׁשנּו
ויעׂשה עצמֹו יפטר יׂשראל, ירצה ׁשאם לפטרּה? ּכדי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגֹוי

חּלה. מּׁשעּור ּפחֹות ִִִַָָָעּסתֹו
.‡Èאם - עּסה מהן ועׂשה ארז, וקמח חּטים קמח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהמערב

ּפטּורה לאו, ואם ּבחּלה; חּיבת ּדגן, טעם ּבּה אפּלּויׁש . ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּדגן, טעם ּבּה יׁש אם - ארז עּסת לתֹו חּטים הּׂשאֹור ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהיה

ּפטּורה. לאו, ואם ְְִֶֶַָָחּיבת;
.·È,רֹותחין מים אֹו ּדבׁש, אֹו ׁשמן, אֹו ּביין, ׁשּנּלֹוׁשה ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָעּסה

הּקמח והׁשלי הּמים ׁשהרּתיח אֹו ּתבלין, לתֹוכּה ׁשּנתן ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאֹו
על ּבין ּבקרקע, ּבין ּבתּנּור, ּבין אפיּה, אם - ולׁשֹו ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָלתֹוכֹו

והּמרחׁשת מחבת]הּמחבת הּבצק[מין את ׁשהדּביק ּבין , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
עד מּלמּטה ּבאׁש הרּתיחן ּכ ואחר ּובּמרחׁשת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָּבּמחבת

הדּבי ּכ ואחר ׁשהרּתיחן ּבין הּפת, ּכלׁשּנאפת - הּבצק ק ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבלבד, ּבחּמה ליּבׁשּה עּסה העֹוׂשה אבל ּבחּלה. חּיבין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָאּלּו
ׁשאין החּלה; מן ּפטּורה היא הרי - ּבקדרה לבּׁשלּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאֹו
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ּכהן על אּלא ּבאכילה, אסּורה אינּה - מּדבריהם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹחּיּובּה
וזבים, קראין, ּבעלי והם: מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻׁשּטמאה

ּומצרעין ויֹולדֹות, ונּדֹות, ּבמּגעוזבֹות, הּטמאים ׁשאר אבל . ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
,לפיכ לאכלּה. מּתרים - מת טמאי אפּלּו הּטמאֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֻֻׁשאר
ּבׁשאר ּבין ּבסּוריה ּבין לארץ, ּבחּוצה קטן ּכהן ׁשם היה ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָֹאם

ורצה אחד[אחר]ארצֹות, מפריׁש - אחת חּלה להפריׁש ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָ
קרי, ראה לא ׁשעדין לקטן נאכלת והיא ּוׁשמֹונה, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמארּבעים

נּדה; ראתה לא ׁשעדין לקטּנה ׁשנּיהאֹו להפריׁש צרי ואינֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ֵָלאׁש.

.‡È,זרעֹו מּׁשכבת ׁשּטבל ּגדֹול ּכהן ׁשם היה אם אֹווכן ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשמׁשֹו, העריב ׁשּלא ּפי על אף - ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָֹמּזיבתֹו
צרי ואינֹו הראׁשֹונה, החּלה לאכל מּתר זה הרי - מת ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻטמא

לארץ ּבחּוצה ׁשנּיה הּמפריׁש.להפריׁש מברּכל חּלה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ּבין חּלה', להפריׁש וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּתחּלה:
הּטהֹורה, על מבר ׁשהּוא ּכׁשם לארץ; ּבחּוצה ּבין ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבארץ,
מפריׁש הערם האיׁש אין ,לפיכ הּטמאה. על מבר הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּכ
וכל ׁשּיׁשבה הערּמה האּׁשה אבל ;לבר יכֹול ׁשאינֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָֻחּלה,

מטה]ּפניה חּלה.[של ּומפרׁשת מברכת ּבּקרקע, טּוחֹות ְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
.·È,ּבּה וכּיֹוצא לארץמברכתהּנּדה חּוצה חּלת ּומפרׁשת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשם היה ואם אכילתּה. על אּלא מּגעּה, על מזהרת ׁשאינּה -ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
ּכמֹו לאכילה, לֹו מּתרת ׁשהיא ׁשּטבל, ּכהן אֹו קטן, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻּכהן
אחד; ׁשלחן על הּזר עם לאכלּה מּתר זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשּבארנּו

מדּמעת ׁשאינּה באחרות]לפי מתערבבת אם אוסרת ,[אינה ְְִֵֶַַַָ
הארץ, עם לכהן אֹותּה ונֹותנין ּבׁשוה. ׁשוה נתערבה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹואפּלּו
ּכהן מּׁשּום ּבּה ואין העּמים. ארץ ּבאויר טמאה ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמּפני

אסּור ׁשהּוא ּבמּתנֹותיו, לסייעהמסּיע הכהן על איסור אין -] ְְְֵֶַַַַָָ
החּלהליטלם] יפריׁש ּכ ואחר ּתחּלה, לאכל רצה ואם .ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָֹ

מּדבריהם אּלא עּקרּה ׁשאין מּתר, - לארץ [שלּבחּוצה ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻ
.חכמים]

.‚Èמן אּלא נּטלת אינּה ,לפיכ 'ּתרּומה'. נקראת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחּלה
אחד]הּמּקף במקום שנמצא ממה נּטלת[- ואינּה ּכתרּומה; , ְְִִֵֶֶַָָָֻ

לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור ְְִִֵַַַַָָָמן
.„Èאינּה ּתרם ואם יתרם, 'לא ּבתרּומה ׁשאמרנּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹוכל

אֹוכל אינֹו ּתרּומה, אֹוכל ׁשאינֹו וכל ּבחּלה. ּכ - ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹּתרּומה'
חּלה. אֹוכל ּתרּומה, האֹוכל וכל ְְֵֵַַָָָָָחּלה;

.ÂËּבעּסה ׁשאין - לכּתחּלה חּלה מפריׁשין והּׁשּכֹור, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּסּומא
הּיפה מן ויפריׁשּו ׁשּיכּונּו ּכדי ויפה, .רע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

ה'תשע"ב מנחםֿאב ב' קודש שבת יום

ו ¤¤ּפרק

הּנחּתֹום‡. מן ּומןהּלֹוקח הּצֹוננת על החּמה מן מפריׁש - ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָ
הרּבה מּדפּוסין אפּלּו החּמה, על שונות]הּצֹוננת .[צורות ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ

והן:·. ּבלבד, ּתבּואה מיני חמּׁשה אּלא ּבחּלה חּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין
והּׁשּפֹון ׁשּועל, וׁשּבלת והּכּסמין, והּׂשעֹורים, ,החּטים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹֻ
ּפת אּלא לחם קרּוי ואין הארץ", מּלחם "ּבאכלכם ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:

ּבהן וכּיֹוצא ּדחן, אֹו ארז ּפת העֹוׂשה אבל מאּלּו. ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּנעׂשית
ּכלל. ּבחּלה חּיבין אינן - הּקטנּיֹות ְְְִִִִֵַַַָָָָמן

הביאה‚. ׁשּלא ּותבּואה וההפקר, והּפאה, והּׁשכחה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּלקט
הרי[גדלה] הּתרּומה, מן ּפטּורין ׁשהן ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָׁשליׁש

ּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון מעׂשר וכן ּבחּלה. חּיבין [-הן ְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
גדולה] תרומה הכהן שקיבל לפני מעשר ליטול הלוי הקדים

ּתרּומתֹו מעשר]ׁשּנּטלה חלק[תרומת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
העמר ּומֹותר ׁשּנפּדּו, והקּדׁש ׁשני ּומעׂשר ּגדֹולה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּתרּומה

הּלחם בשבועות]ּוׁשּתי ּכל[הקרבים ּכׁשּיּפדּו הּפנים ולחם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּבחּלה. חּיבין הּכל - הּמֹותרֹות ְִַַַַָָָָֹאֹותן

ּבירּוׁשלים„. ׁשני מעׂשר ׁשל ּוספקעּסה ׁשביעית, ועּסת , ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
תרומה]מדּמע בה נפלה אם שספק חולין חּיבין[עיסת - ְִַָָֻ

המדּמע אבל מעורּבחּלה; בחולין][תרומה מןבת ּפטּור , ְְֲִַַָָָָֻ
ַַָהחּלה.

קרבן]חּלֹות‰. עם אֹותן[הבאות עׂשה - נזיר ּורקיקי ּתֹודה ְִִֵַָָָָָ
למכרן עׂשאן קדׁש; ׁשהן מּפני החּלה, מן ּפטּורין - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעצמֹו
לפי ּבחּלה, חּיבין - ּתֹודה ּולמקריבי לנזירים ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּבּׁשּוק

יאכלּנה. ּתּמכר לא ׁשאם ְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹׁשּבדעּתֹו
.Âהּׁשּתפין ּבחּלה.עּסת חּיבת - לרּבים עּסה והעֹוׂשה , ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
.Êהּטבל מן עּסה מעושרת]העֹוׂשה לא ּבין[תבואה - ִִֵֶֶֶַָָ

מה - לחּלה ּתרּומה ׁשהקּדים ּבין לתרּומה, חּלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהקּדים
עד ּתאכל לא ּתחּלה, הפריׁש החּלה ואם עׂשּוי; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּׁשעׂשה,
הפריׁש ּתרּומה ואם מעׂשר; ּותרּומת ּתרּומה עליה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיֹוציא

חּלה. עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל לא ְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּתחּלה,
.Á,לחּיה אֹו לבהמה ׁשּלּה הּפת להאכיל עּסה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה

מּמּנה,ּפטּורה אֹוכלים ׁשהרֹועים ּבזמן - הּכלבים עּסת ; ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
ּפטּורה. הּנכרי, עּסת ּבחּלה. ְְְִִֶֶַַַַָָָחּיבת

.Ëּבעּסה ׁשּתפין ונכרי יׂשראל יׂשראלהיּו ּבחלק היה אם - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָֻ
חּיבת. זֹו הרי ּבחּלה, החּיבת עּסה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשעּור

.È;חּלה אינּה - יׂשראל ּבארץ אפּלּו חּלה, ׁשהפריׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנכרי
לזר ותאכל ,צרי ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין לאאּלא ולּמה . ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ

ּביד אֹותּה ותלה היא, יׂשראל ׁשל עּסה ׁשּמא לּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָחׁשׁשנּו
ויעׂשה עצמֹו יפטר יׂשראל, ירצה ׁשאם לפטרּה? ּכדי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגֹוי

חּלה. מּׁשעּור ּפחֹות ִִִַָָָעּסתֹו
.‡Èאם - עּסה מהן ועׂשה ארז, וקמח חּטים קמח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהמערב

ּפטּורה לאו, ואם ּבחּלה; חּיבת ּדגן, טעם ּבּה אפּלּויׁש . ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּדגן, טעם ּבּה יׁש אם - ארז עּסת לתֹו חּטים הּׂשאֹור ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהיה

ּפטּורה. לאו, ואם ְְִֶֶַָָחּיבת;
.·È,רֹותחין מים אֹו ּדבׁש, אֹו ׁשמן, אֹו ּביין, ׁשּנּלֹוׁשה ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָעּסה

הּקמח והׁשלי הּמים ׁשהרּתיח אֹו ּתבלין, לתֹוכּה ׁשּנתן ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאֹו
על ּבין ּבקרקע, ּבין ּבתּנּור, ּבין אפיּה, אם - ולׁשֹו ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָלתֹוכֹו

והּמרחׁשת מחבת]הּמחבת הּבצק[מין את ׁשהדּביק ּבין , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
עד מּלמּטה ּבאׁש הרּתיחן ּכ ואחר ּובּמרחׁשת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָּבּמחבת

הדּבי ּכ ואחר ׁשהרּתיחן ּבין הּפת, ּכלׁשּנאפת - הּבצק ק ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבלבד, ּבחּמה ליּבׁשּה עּסה העֹוׂשה אבל ּבחּלה. חּיבין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָאּלּו
ׁשאין החּלה; מן ּפטּורה היא הרי - ּבקדרה לבּׁשלּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאֹו
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וכן מׁשקין. ּבׁשאר ּבין ּבמים ׁשּלׁשּה ּבין לחם, חּמה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמעׂשה
קלוי]קלי אֹותֹו[קמח ואֹוכלין ּבדבׁש, אֹו ּבמים אֹותֹו ׁשּלׁשין ְְְְִִִִִֶַַָָ

להאפֹות ׁשּסֹופּה עּסה אּלא חּיבת, ׁשאין ּפטּור; - אפּיה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבלא
אדם. למאכל ְֲֶֶַַָָלחם

.‚Èוהׁשלימּה חּמה, מעׂשה לעׂשֹותּה ּתחּלה ׁשּלׁשּה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעּסה
והׁשלימּה ּפת, לאפֹותּה ּבּה ׁשהתחיל אֹו ּפת, ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָלעׂשֹותּה

ּפת לאפֹותֹו ׁשּלׁשֹו קלי וכן חּמה, מעׂשה חּיביןלעׂשֹותּה - ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ְַָּבחּלה.

.„Èלכּתח העׂשּוי ולחם]לחם חלב מי תערובת מעׂשיה[- , ְֲֶֶֶֶַָָָֻ
ּכלּמּודין עׂשיּה ּבחּלה; חּיבת ּכעכין, עׂשיּה עליה: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמֹוכיחין

רכה] בלילה כדרך אותה שאפה עבה עיסה מן[- ּפטּורה ,ְִָ
ַַָהחּלה.

.ÂËּבחּלה ׁשחּיבת העּסה ׁשעּור -ּכּמה קמח העמר מלא ? ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
מצטרפין ּכּלן - מחמׁשּתן ּבין הּמינים, מחמׁשת מאחד ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּבין
חמׁש; ּפחֹות קּבין ׁשני העמר? ׁשעּור הּוא וכּמה ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלּׁשעּור.
והרביעית רביעּיֹות. ארּבע והּלג לּגין, ארּבעת ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָֹֻוהּקב

א ּברֹום אצּבעים על וחמׁשאצּבעים אצּבע וחצי צּבעים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
למד, נמצאת יד. ׁשל ּגּודל רחב הם האצּבעֹות, וכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאצּבע;
ּברֹום אצּבעֹות עׂשר על אצּבעֹות עׂשר ּבּה ׁשּיׁש ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּמּדה
מּדה וכן העמר; הּוא ּבקרּוב, אצּבע ּותׁשיע אצּבעֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשלׁש
ׁשבע על אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע ּבּה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיׁש
ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע ּברֹום אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאצּבעֹות
ּכאחד - הּמּדֹות ּוׁשּתי העמר. מּדת היא אצּבע, ּתׁשיעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשני

מכילה וכּמה עֹולין. ּביציםהן וארּבעים ׁשלׁש ּכמֹו זֹו? מּדה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹ
סלעים ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה מׁשקל והן ּביצה; וחמׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹּבינֹונּיֹות
מׁשקל ׁשהן ׁשּבמצרים, החּטים מּקמח סלע ׁשליׁשי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַּוׁשני
ּומּדה הּזה. ּבּזמן מצרים מּזּוזי זּוז ועׂשרים זּוז מאֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָחמׁש
מֹודדין ּבּה הּזה, החּטים מּקמח הּזה ּכּמׁשקל מכילה ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהיא

מקֹום. ּבכל ְְַָָָלחּלה
.ÊËלפטרּה ּכדי מּכּׁשעּור, ּפחֹות עּסתֹו לעׂשֹות לאדם ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָאסּור

החּלה -מן מּכּׁשעּור ּפחּותה ׁשהיא מעּסה חּלה והּמפריׁש ; ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
ּפחּותה עּסה עׂשה ּכׁשהיתה. חּלין היא והרי ּכלּום, עׂשה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹֻלא
ונתן אחרת ּפת ואפה וחזר לּסל, הּפת ונתן ואפיּה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָמּכּׁשעּור,
לחּלה, מצרפן הּסל חּלה, ׁשעּור ּבּסל נתקּבץ אם - ְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָָלּסל
מּלחם ּבאכלכם "והיה ׁשּנאמר: - הּפת מן החּלה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּומפריׁש

האפּוי מן מפריׁש ׁשהּוא מלּמד מצרפןהארץ", הּתּנּור ואין . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ְַָלחּלה.

.ÊÈּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות הּכּכרֹות עיסה]היּו מן[בעודן ונתקּבץ , ְְְִִִֵַַָָָ
אפה ּבסל. ׁשאינן ּפי על אף ּבחּלה, חּיבין - חּלה ׁשעּור ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהּכל
זה הרי - ּתֹו לֹו ׁשאין הּלּוח על הּכל וקּבץ מעט, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַֹמעט
עד להפריׁש, חּיב אינֹו - היא ּדבריהם ׁשל חּלה ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָספק;

.ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכלי אֹותן ְְִֵֵֶֶָָׁשּיצרף
.ÁÈרּקדֹו ׁשּלא ניפה]קמח הֹואיל[- - ׁשּלֹו ּבּסּבין לׁשֹו אּלא , ְִִִֶֶֶֶַַָָֹֻ

הּמרסן נטל אם אבל ּבחּלה; חּיב עמר, הּקמח ּבכל ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻויׁש
ּבּמרסן[קליפות] העּסה ׁשעּור והׁשלים וחזר הּקמח, ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻמן

ּבחּלה. חּיב אינֹו - לּקמח ְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשהחזירֹו
.ËÈׂשאֹור לעׂשֹותּה עּסה ׁשעׂשה לחּלקֹו,[שמרים]נחּתֹום ְְְְֲִֶַַַָָָָ

אבל ּפת. אֹותּה יעׂשה ּתּמכר, לא ׁשאם - ּבחּלה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחּיבת
ּבצק לחּלקּה עּסה אנשים]העֹוׂשה ּפטּורה.[לכמה , ְְְִֵֶַָָָָָ

.Îלעׂשֹות לנחּתֹום ׁשּנתנּו ּבׁשלנׁשים אין אם - ׂשאֹור להן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
ּפטּורה ּכּׁשעּור, ּבכללן ׁשּיׁש ּפי על אף - ּכּׁשעּור מהן .אחת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ז ¤¤ּפרק

ואין‡. ּבחּלה, החּיב ׁשעּור ּבׁשּתיהן ׁשּיׁש עּסֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי
אם - זֹו את זֹו ונׁשכּו ּבזֹו, זֹו ׁשּנגעּו ּכּׁשעּור, מהן ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבאחת
החּלה מן ּפטּורין אחד, מּמין הן אפּלּו - ׁשנים ׁשל ;היּו ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ערּוב על מקּפידין ׁשאינן ידּוע ואם מקּפידין. ׁשנים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּסתם

מצטרפֹות. אּלּו הרי ְְֲִִֵֵָָהעּסֹות,
מצטרפין·. אחד, מּמין היּו אם - אחד איׁש ׁשל ׁשּתיהן ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָהיּו

מצטרפין אין מינין, ׁשני היּו ואם ּבחּלה; ׁשּסתםוחּיבֹות ; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּבזֹו, זֹו עּסה ּתּגע ׁשּלא מקּפיד היה ואם מקּפיד. אינֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאחד
מצטרפֹות. אין אחד, מין היּו אפּלּו - עּמּה ּתתערב ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָֹולא

עּסת‚. אחד? מּמין אחד ׁשל היּו אם מצטרפֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוכיצד
ּבׁשאר נגעה מצטרפֹות; הּכּסמין, ּבעּסת ׁשּנגעה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֻהחּטים
ּבעּסת ׁשּנגעה ׂשעֹורין עּסת וכן מצטרפֹות. אין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמינין,
וׁשל ּכּסמין עּסת וכן ׁשּפֹון, אֹו ׁשּועל, ׁשּבלת אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻֻהּכּסמין,
ּבחברּתּה מּׁשלׁשּתן אחת ּכל ׁשּנגעה ׁשּפֹון וׁשל ׁשּועל ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּבלת

מצטרפֹות אּלּו הרי -. ְְֲִֵֵָ
חדׁש„. החדשה]עּסת השנה לׁשל[מיבול מצטרפת אינּה ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
'ּתֹורמיןיׁש יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - אחד מּמין ׁשהן ּפי על אף ן, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

אּלא - ׁשּתיהן מאמצע יתרם ולא הּיׁשן'; על החדׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמן
הּׁשעּור. להׁשלים להן ויצרף יׁשן, אֹו חדׁש אחרת עּסה ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָיביא
אבל אחרת; ּבעּסה ׁשּנגעה ּבעּסה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּבּמה
הרי - אחת עּסה מהן ועׂשה הּמינין, חמׁשת קמח ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּבֹולל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חּלה, עּסת לׁשעּור מצטרפין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָחמׁשּתן
ּפחּותה‰. ועּסה מּכאן, מּכּׁשעּור ּפחּותה ׁשהיא ְְְִִִִִִֶַָָָָָעּסה

ּכגֹון ּבאמצע, ּבחּלה חּיבת ׁשאינּה ועּסה מּכאן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּכּׁשעּור
מדּמע אֹו ּתרּומה עּסת אֹו ארז שנתערבהעּסת [תרומה ְְִִֶַַָָֹֻ

אינןבחולין] - ּבזֹו זֹו ׁשּנֹוגעֹות ּפי על אף - ּגֹוי עּסת ְִִֵֶַַַָָאֹו
ּבאמצע. מבּדיל החּלה מן הּפטּור ּדבר ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמצטרפֹות;

.Âׁשהעּסה מצטרפֹות; - חּלתּה ׁשהּורמה עּסה ּבאמצע ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָהיה
ּבחּלה מחּיבת היתה ּכבר עּסתׁשּביניהן ּביניהן היה אם וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

ּבחּלה. ותתחּיב לפּדֹותּה, ׁשראּויה מּפני מצטרפֹות; - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהקּדׁש
אֹו אחר, איׁש עּסת אֹו אחר, מין עּסת ּביניהן היתה אם ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
לחּלה. מצטרפֹות ׁשּבּצדדין העּסֹות ׁשּתי הרי - חדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָעּסת

.Êׁשהפריׁש מּכּׁשעּור, ּפחּותה מהן אחת ׁשּכל עּסֹות ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי
חּלה ּומּזֹו חּלה ּבׁשּתיהםמּזֹו והרי ּבזֹו, זֹו ונגעּו וחזרּו , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הראׁשֹונֹות ׁשהחּלֹות חּלה; מהן להפריׁש חּיבין - ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכּׁשעּור
ּכלּום .אינן ְֵָ

.Áּכ ואחר אֹותּה, וחּלקּו ּכּׁשעּור, עּסה ׁשעׂשּו ּגֹוים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשני
עד ׁשּנתּגּיר אחר חלקֹו על אחד ּכל והֹוסיף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנתּגּירּו,
ׁשעת לּה היתה ׁשּלא חּיבת; זֹו הרי - לּׁשעּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהׁשלימֹו
אחד ּכל ּביד היה מּכּׁשעּור ּפחֹות ׁשהרי ּגֹוים, ּכׁשהיּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָחֹובה

.מהן ֵֶ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

mixeka zekld - a`Îmgpn 'a ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Ëאחר אחד ּכל וחזר ּכן, ׁשעׂשּו יׂשראלים ׁשני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
זֹו הרי - לּׁשעּור ׁשהׁשלימֹו עד חלקֹו על והֹוסיף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָׁשחלקּו
ּבאֹותּה ּפטּורין והיּו חֹובה, ׁשעת לּה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָּפטּורה;

לחּלקׁשעה, אֹותּה ׁשעׂשּו .מּפני ְְִֵֵֶַָָָָ
.Èואחר וחּלקּו, ּבׁשּתפּות, והּיׂשראלי הּגֹוי ּבין העּסה ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֻהיתה

עד ׁשּלֹו על והּיׂשראלי ׁשּלֹו על הּגר והֹוסיף הּגֹוי, נתּגּיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָּכ
וׁשל חּיבת, יׂשראל ׁשל - לּׁשעּור עּסתֹו אחד ּכל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהׁשלים

ּפטּורה .ּגֹוי ְָ
.‡Èלתֹו ּונתנֹו חּלתּה, הּורמה ׁשּלא מעּסה ׂשאֹור ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹהּנֹוטל

ּבּה ׁשּיהיה ׁשנּיה עּסה מביא זה הרי - חּלתּה ׁשהּורמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָעּסה
ּבצד אֹותּה ונֹותן ּבחּלה, ׁשחּיבת עּסה ׁשעּור זה ׂשאֹור ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעם
ׁשעּור הּׁשנּיה העּסה מן ּומפריׁש חּלתּה, ׁשהּורמה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָָהעּסה

הּמּקף מן ׁשּיּטל ּכדי הּׂשאֹור, ועל עליה כשכולםחּלה -] ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
אחד] -במקום ׁשנּיה עּסה לֹו אין ואם טבל,נעׂשת. ּכּלּה זֹו ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻ

ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר ּבמינֹו ׁשהּטבל הּכל; על חּלה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּומפריׁש
.·Èלחּלהעּסה חלה]הּטבּולה ממנה הופרש שלא אינּה[- ְְִֵַַָָָָ

עֹוׂשה הּׁשני ׁשאין - טמאה לענין ּכחּלין היא והרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻּכחּלה,
טמאה לגרם ּומּתר ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבחּלין, ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֻֻֻׁשליׁשי
טמאה אחת עּסֹות, ׁשּתי ,לפיכ יׂשראל. ׁשּבארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלחּלין
הּורמה ׁשּלא מעּסה ׁשּתיהן חּלת ּכדי נֹוטל - טהֹורה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואחת

מןחּלתּה, ּומֹוׁש הּטהֹורה, לעּסה סמּו ּבאמצע ונֹותנֹו ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ
המּקף. מן לתרם ּכדי ּביצה, ּכדי לּטהֹורה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֻהּטמאה

.‚È,חּלתּה מפריׁש ואינֹו טהֹורה, עּסה אדם ְְְִִֵֶַַָָָָָָעֹוׂשה
והֹול עליה מפריׁש להיֹות מקצתּה מּניח אֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּומּניחּה
עד - העּסֹות נטמאּו ואפּלּו אחרֹות, עּסֹות ׁשל ְְֲֲִִִִֵֶַַַָחּלֹות

לּכהן ויּתנּנה חּלה, ּכּלּה ׁשהּניח העּסה והּוא,ׁשּתעׂשה ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מפריׁש אינֹו מּׁשּתסרח, אבל אדם; מאכל ּתּפסל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
העּסֹות אֹותן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָעליה.
הּורמה לא אֹו חּלה מהן הּורמה אם ספק עליהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמפריׁש

ּדמאי ׁשחּלת ספק]- הּטמא[- על הּטהֹור מן נּטלת ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
הּמּקף. מן וׁשּלא ְְְִִֶַַָָֹֻלכּתחּלה,

ח ¤¤ּפרק

ּוׁשארהּמפריׁש‡. ּכהן, ּביד וגזל חּלה, אינּה - קמח חּלתֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
- חּלה לׁשם ׁשהפריׁש הּקמח ואֹותֹו ּבחּלה; חּיבת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעּסה
חּלה, מּמּנּו מפריׁש זה הרי - עּסה ועׂשהּו עמר, ּבֹו יׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאם

חּלין קמח ּכל .ּכׁשאר ְִִֶַָָֻ
הּקמחאימתי·. ויתערב הּמים, ּכׁשּיּתן החּלה? מפריׁשין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשּנּלֹוׁש ּדבר מּתחּלת מּמּנּו החּלה מפריׁש - ׁשּנאמר:ּבּמים , ְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּבערבה קמח ׁשם יּׁשאר ׁשּלא והּוא, ערסתכם". ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ"ראׁשית

זֹו[קערה] 'הרי אמר: ואם עמר; ׁשעּור ּבּמים, נתערב ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשּנׁשּתּיר, הּקמח ועל הּׂשאֹור ועל העּסה על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָחּלה
חּלה' לׁשם ׁשּבידֹו זֹו ּתתקּדׁש אחת עּסה ּכּלּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻולכׁשּתעׂשה

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ
-הּניח‚. הפריׁש ּכ ואחר וערבּה, הּכל ׁשּלׁש עד העּסה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

הּכל אפה אּלא ּבצק, החּלה הפריׁש לא ואם ּכלּום; ּבכ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאין
הּפת מן מפריׁש זה הרי ׁשּבארנּו.- ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַ

ּבחּטיםמאימתי„. מּׁשּתתּגלּגל ּבחּלה? העּסה ּתתחּיב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבׂשעֹורים ׁשּתּטמטם אֹו ּבּמים, הּקמח שידבקוויתערב -] ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

לשני] העּסה,אחד מן עראי ואֹוכלין אחד; ּגּוף ּכּלּה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻותעׂשה
ּבׂש ותּטמטם ּבחּטים ׁשּתתּגלּגל ּכחּטים,עד והּכּסמין עֹורים. ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַֻ

ּכׂשעֹורים. והּׁשּפֹון ׁשּועל ְְְִִִִֶַָֹוׁשּבלת
מּמּנהנתּגלּגלה‰. האֹוכל - ּבׂשעֹורים ונּטמטמה ּבחּטים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ

טבל ׁשהיא מּפני מיתה, חּיב חּלה הפרׁשת אםקדם ,לפיכ . ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לֹוקה מּמּנה האֹוכל הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבת העּסה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהיתה
מּכין מּדבריהן, ּבחּלה חּיבת היתה ואם טבל; אֹוכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּככל

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ
.Âתרומה]ׁשּנדמעהעּסה בה ּתתּגלּגל,[שנתערבה ׁשּלא עד ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ

אֹו עּסתֹו הּמקּדיׁש וכן חּיבת. ּומּׁשּנתּגלּגלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּפטּורה;
ואחר ּבּה, זכה אֹו ּופדיּה ׁשּתתּגלּגל, קדם אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמפקיר
אחר אֹותּה הפקיר אֹו ׁשהקּדיׁשּה אֹו ּגלּגלּה, ְְְְִִִִִֶַַָָָָּכ

ּבחּלה. חּיבת זֹו הרי - ּבּה וזכה ּופדיּה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנתּגלּגלה,
.Êואחרהקּדיׁשּה ההקּדׁש, ּביד ונתּגלּגלה ׁשּתתּגלּגל, קדם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּפטּורה היתה חֹובתּה, ׁשּבׁשעת ּפטּורה; - ּפדיּה ּכ. ְְְְְִֶַָָָָָָָָָ
.Áלֹווכן ּונתנּה עּסה, לֹו לעׂשֹות ליׂשראל ׁשּנתן נכרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

- ּגלּגלּה ׁשּלא עד אחרּבמּתנה לֹו נתנּה ואם חּיבת; ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּפטּורה .ׁשּנתּגלּגלה, ְְְְִֶַָָ

.Ëׁשּלאּגר עד נתּגלּגלה אם - עּסה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
חּיבת נתּגלּגלה, מּׁשּנתּגּיר ואם ּפטּורה; ספקנתּגּיר, ואם . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ספק חּלת ׁשאכל וזר מיתה; עֹון ׁשהּוא לפי ּבחּלה, חּיבת -ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
עליה חּיב אין ּבֹו, וכּיֹוצא -]זֹו חמׁש.[קנס ְֵֵֶֶַַָָָֹ

.Èיעׂשּנהעּסה - ׁשּתתּגלּגל קדם טמאה ספק ּבּה ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ותּׂשרף יׂשראל; ׁשּבארץ חּלין לטּמא ׁשּמּתר לפי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻֻּבטמאה,

ׁשּוּדאּהחּלתּה טמאה, ספק ׁשּנתּגלּגלה אחר לּה נֹולד . ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ׁשּכל ּבטהרה; יגמרּנה - הּתֹורה מן החּלין את ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻמטּמא
הּטבּולים ּבחּלין ספקֹו על ּגזרּו - החּלין את מטּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻׁשּוּדאֹו
ותהיה לחּלה. ונטּבלּו הֹואיל אֹותן יטּמאּו ׁשּלא ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹלחּלה,

נׂשרפת. ולא נאכלת לא ּתלּויה, הּזאת ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהחּלה
.‡Èיּזהרלא אּלא לכּתחּלה, ּבטמאה עּסתֹו אדם יעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ

ּבטהרה חּלה להפריׁש ּכדי וכליו, הּוא ויּטהר .ויׁשּתּדל; ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ּבטמאה, יעׂשּנה - מילין מארּבעת יתר הּמים ּובין ּבינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהיה

טמאה. חּלה ְְְִֵַַָָויפריׁש
.·Èהארץאין עם חּלת חלהעֹוׂשין שתהיה שלימה עיסה -] ִֵֶַַַָָ

עיסות] הרבה החּליןעבור עּסת עֹוׂשין אבל ְֲֳִִִַַָָָֻּבטהרה,
החברּבט זה העּסה מגּבל ּכיצד? מעשרות]הרה. על נאמן -], ְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכלי אֹו ּגללים ּבכלי ּומּניחּה חּלתּה; ּכדי מּמּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומפריׁש
עם ּוכׁשּיבֹוא טמאה. מקּבלין ׁשאין אדמה, ּכלי אֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאבנים
ואֹומרין החּלה; ואת העּסה את ׁשּתיהן, את נֹוטל - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהארץ
ּומּפני לטבלּה'. ּתחזר ׁשּלא ּבחּלה, ּתּגע ׁשּלא 'הּזהר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלֹו:

חּייו ּכדי מּׁשּום זה? לֹו הּתירּו מגּבל[פרנסתו]מה [-ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַָָ
הארץ] עם של עיסות ללוש שיוכל .לש,

.‚Èמרּקדתאׁשת עם[מנפה]חבר, אׁשת עם ּובֹוררת ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
מּפני אֹותּה, ּתסּיע לא - לעּסה מים מּׁשּתּטיל אבל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהארץ;
עֹוׂשה ׁשהּוא הּנחּתֹום וכן ּבטמאה. עּסתּה עֹוׂשה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהיא
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.Ëאחר אחד ּכל וחזר ּכן, ׁשעׂשּו יׂשראלים ׁשני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
זֹו הרי - לּׁשעּור ׁשהׁשלימֹו עד חלקֹו על והֹוסיף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָׁשחלקּו
ּבאֹותּה ּפטּורין והיּו חֹובה, ׁשעת לּה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָּפטּורה;

לחּלקׁשעה, אֹותּה ׁשעׂשּו .מּפני ְְִֵֵֶַָָָָ
.Èואחר וחּלקּו, ּבׁשּתפּות, והּיׂשראלי הּגֹוי ּבין העּסה ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֻהיתה

עד ׁשּלֹו על והּיׂשראלי ׁשּלֹו על הּגר והֹוסיף הּגֹוי, נתּגּיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָּכ
וׁשל חּיבת, יׂשראל ׁשל - לּׁשעּור עּסתֹו אחד ּכל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהׁשלים

ּפטּורה .ּגֹוי ְָ
.‡Èלתֹו ּונתנֹו חּלתּה, הּורמה ׁשּלא מעּסה ׂשאֹור ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹהּנֹוטל

ּבּה ׁשּיהיה ׁשנּיה עּסה מביא זה הרי - חּלתּה ׁשהּורמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָעּסה
ּבצד אֹותּה ונֹותן ּבחּלה, ׁשחּיבת עּסה ׁשעּור זה ׂשאֹור ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעם
ׁשעּור הּׁשנּיה העּסה מן ּומפריׁש חּלתּה, ׁשהּורמה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָָהעּסה

הּמּקף מן ׁשּיּטל ּכדי הּׂשאֹור, ועל עליה כשכולםחּלה -] ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
אחד] -במקום ׁשנּיה עּסה לֹו אין ואם טבל,נעׂשת. ּכּלּה זֹו ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻ

ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר ּבמינֹו ׁשהּטבל הּכל; על חּלה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּומפריׁש
.·Èלחּלהעּסה חלה]הּטבּולה ממנה הופרש שלא אינּה[- ְְִֵַַָָָָ

עֹוׂשה הּׁשני ׁשאין - טמאה לענין ּכחּלין היא והרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻּכחּלה,
טמאה לגרם ּומּתר ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבחּלין, ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֻֻֻׁשליׁשי
טמאה אחת עּסֹות, ׁשּתי ,לפיכ יׂשראל. ׁשּבארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלחּלין
הּורמה ׁשּלא מעּסה ׁשּתיהן חּלת ּכדי נֹוטל - טהֹורה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואחת

מןחּלתּה, ּומֹוׁש הּטהֹורה, לעּסה סמּו ּבאמצע ונֹותנֹו ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ
המּקף. מן לתרם ּכדי ּביצה, ּכדי לּטהֹורה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֻהּטמאה

.‚È,חּלתּה מפריׁש ואינֹו טהֹורה, עּסה אדם ְְְִִֵֶַַָָָָָָעֹוׂשה
והֹול עליה מפריׁש להיֹות מקצתּה מּניח אֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּומּניחּה
עד - העּסֹות נטמאּו ואפּלּו אחרֹות, עּסֹות ׁשל ְְֲֲִִִִֵֶַַַָחּלֹות

לּכהן ויּתנּנה חּלה, ּכּלּה ׁשהּניח העּסה והּוא,ׁשּתעׂשה ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מפריׁש אינֹו מּׁשּתסרח, אבל אדם; מאכל ּתּפסל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
העּסֹות אֹותן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָעליה.
הּורמה לא אֹו חּלה מהן הּורמה אם ספק עליהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמפריׁש

ּדמאי ׁשחּלת ספק]- הּטמא[- על הּטהֹור מן נּטלת ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
הּמּקף. מן וׁשּלא ְְְִִֶַַָָֹֻלכּתחּלה,

ח ¤¤ּפרק

ּוׁשארהּמפריׁש‡. ּכהן, ּביד וגזל חּלה, אינּה - קמח חּלתֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
- חּלה לׁשם ׁשהפריׁש הּקמח ואֹותֹו ּבחּלה; חּיבת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעּסה
חּלה, מּמּנּו מפריׁש זה הרי - עּסה ועׂשהּו עמר, ּבֹו יׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאם

חּלין קמח ּכל .ּכׁשאר ְִִֶַָָֻ
הּקמחאימתי·. ויתערב הּמים, ּכׁשּיּתן החּלה? מפריׁשין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשּנּלֹוׁש ּדבר מּתחּלת מּמּנּו החּלה מפריׁש - ׁשּנאמר:ּבּמים , ְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּבערבה קמח ׁשם יּׁשאר ׁשּלא והּוא, ערסתכם". ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ"ראׁשית

זֹו[קערה] 'הרי אמר: ואם עמר; ׁשעּור ּבּמים, נתערב ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשּנׁשּתּיר, הּקמח ועל הּׂשאֹור ועל העּסה על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָחּלה
חּלה' לׁשם ׁשּבידֹו זֹו ּתתקּדׁש אחת עּסה ּכּלּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻולכׁשּתעׂשה

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ
-הּניח‚. הפריׁש ּכ ואחר וערבּה, הּכל ׁשּלׁש עד העּסה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

הּכל אפה אּלא ּבצק, החּלה הפריׁש לא ואם ּכלּום; ּבכ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאין
הּפת מן מפריׁש זה הרי ׁשּבארנּו.- ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַ

ּבחּטיםמאימתי„. מּׁשּתתּגלּגל ּבחּלה? העּסה ּתתחּיב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבׂשעֹורים ׁשּתּטמטם אֹו ּבּמים, הּקמח שידבקוויתערב -] ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

לשני] העּסה,אחד מן עראי ואֹוכלין אחד; ּגּוף ּכּלּה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻותעׂשה
ּבׂש ותּטמטם ּבחּטים ׁשּתתּגלּגל ּכחּטים,עד והּכּסמין עֹורים. ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַֻ

ּכׂשעֹורים. והּׁשּפֹון ׁשּועל ְְְִִִִֶַָֹוׁשּבלת
מּמּנהנתּגלּגלה‰. האֹוכל - ּבׂשעֹורים ונּטמטמה ּבחּטים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ

טבל ׁשהיא מּפני מיתה, חּיב חּלה הפרׁשת אםקדם ,לפיכ . ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לֹוקה מּמּנה האֹוכל הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבת העּסה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהיתה
מּכין מּדבריהן, ּבחּלה חּיבת היתה ואם טבל; אֹוכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּככל

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ
.Âתרומה]ׁשּנדמעהעּסה בה ּתתּגלּגל,[שנתערבה ׁשּלא עד ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ

אֹו עּסתֹו הּמקּדיׁש וכן חּיבת. ּומּׁשּנתּגלּגלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּפטּורה;
ואחר ּבּה, זכה אֹו ּופדיּה ׁשּתתּגלּגל, קדם אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמפקיר
אחר אֹותּה הפקיר אֹו ׁשהקּדיׁשּה אֹו ּגלּגלּה, ְְְְִִִִִֶַַָָָָּכ

ּבחּלה. חּיבת זֹו הרי - ּבּה וזכה ּופדיּה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנתּגלּגלה,
.Êואחרהקּדיׁשּה ההקּדׁש, ּביד ונתּגלּגלה ׁשּתתּגלּגל, קדם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּפטּורה היתה חֹובתּה, ׁשּבׁשעת ּפטּורה; - ּפדיּה ּכ. ְְְְְִֶַָָָָָָָָָ
.Áלֹווכן ּונתנּה עּסה, לֹו לעׂשֹות ליׂשראל ׁשּנתן נכרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

- ּגלּגלּה ׁשּלא עד אחרּבמּתנה לֹו נתנּה ואם חּיבת; ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּפטּורה .ׁשּנתּגלּגלה, ְְְְִֶַָָ

.Ëׁשּלאּגר עד נתּגלּגלה אם - עּסה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
חּיבת נתּגלּגלה, מּׁשּנתּגּיר ואם ּפטּורה; ספקנתּגּיר, ואם . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ספק חּלת ׁשאכל וזר מיתה; עֹון ׁשהּוא לפי ּבחּלה, חּיבת -ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
עליה חּיב אין ּבֹו, וכּיֹוצא -]זֹו חמׁש.[קנס ְֵֵֶֶַַָָָֹ

.Èיעׂשּנהעּסה - ׁשּתתּגלּגל קדם טמאה ספק ּבּה ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ותּׂשרף יׂשראל; ׁשּבארץ חּלין לטּמא ׁשּמּתר לפי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻֻּבטמאה,

ׁשּוּדאּהחּלתּה טמאה, ספק ׁשּנתּגלּגלה אחר לּה נֹולד . ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ׁשּכל ּבטהרה; יגמרּנה - הּתֹורה מן החּלין את ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻמטּמא
הּטבּולים ּבחּלין ספקֹו על ּגזרּו - החּלין את מטּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻׁשּוּדאֹו
ותהיה לחּלה. ונטּבלּו הֹואיל אֹותן יטּמאּו ׁשּלא ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹלחּלה,

נׂשרפת. ולא נאכלת לא ּתלּויה, הּזאת ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהחּלה
.‡Èיּזהרלא אּלא לכּתחּלה, ּבטמאה עּסתֹו אדם יעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ

ּבטהרה חּלה להפריׁש ּכדי וכליו, הּוא ויּטהר .ויׁשּתּדל; ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ּבטמאה, יעׂשּנה - מילין מארּבעת יתר הּמים ּובין ּבינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהיה

טמאה. חּלה ְְְִֵַַָָויפריׁש
.·Èהארץאין עם חּלת חלהעֹוׂשין שתהיה שלימה עיסה -] ִֵֶַַַָָ

עיסות] הרבה החּליןעבור עּסת עֹוׂשין אבל ְֲֳִִִַַָָָֻּבטהרה,
החברּבט זה העּסה מגּבל ּכיצד? מעשרות]הרה. על נאמן -], ְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכלי אֹו ּגללים ּבכלי ּומּניחּה חּלתּה; ּכדי מּמּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומפריׁש
עם ּוכׁשּיבֹוא טמאה. מקּבלין ׁשאין אדמה, ּכלי אֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאבנים
ואֹומרין החּלה; ואת העּסה את ׁשּתיהן, את נֹוטל - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהארץ
ּומּפני לטבלּה'. ּתחזר ׁשּלא ּבחּלה, ּתּגע ׁשּלא 'הּזהר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלֹו:

חּייו ּכדי מּׁשּום זה? לֹו הּתירּו מגּבל[פרנסתו]מה [-ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַָָ
הארץ] עם של עיסות ללוש שיוכל .לש,

.‚Èמרּקדתאׁשת עם[מנפה]חבר, אׁשת עם ּובֹוררת ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
מּפני אֹותּה, ּתסּיע לא - לעּסה מים מּׁשּתּטיל אבל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהארץ;
עֹוׂשה ׁשהּוא הּנחּתֹום וכן ּבטמאה. עּסתּה עֹוׂשה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהיא
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ידי מחּזקין ׁשאין עּמֹו, עֹורכין ולא לׁשין לא - ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹֻּבטמאה
לּפלטר ּפת עּמֹו מֹוליכין אבל עברה; .[מוכר]עֹוברי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

.„Èּבסּוריההּלֹוקח הארץ עם שכבשמּנחּתֹום מקומות -] ְְְִֵֶַַַַָָָ
הארץ] בקדושת נתקדשו ולא חּלה'דוד 'הפרׁשּתי לֹו: ואמר ,ְְְִִַַַָָ

ּכל נחׁשדּו ׁשּלא ּכׁשם מּספק; חּלה להפריׁש צרי אינֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּבסּוריה נחׁשדּו לא ּכ ּגדֹולה, ּתרּומה על ּבארץ ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹיׂשראל
החּלה. ַַַָעל

.ÂËלהפריׁשאבל צרי הּנחּתֹום, מן לארץ ּבחּוצה הּלֹוקח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
מּספק הּבית,חּלה מּבעל הּלֹוקח אבל לֹומר; צרי ואין ְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ

מּספק. להפריׁש צרי אינֹו - אצלֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּמתארח

�
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ה'תשע"ב תמוז כ"ה ראשון יום

zAW zFkld¦§©¨
כז ¤¤ּפרק

ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, - ּבׁשּבת הּמדינה לתחּום חּוץ ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָהּיֹוצא
ּתחּום הּוא זה, מקֹום הּׁשביעי"; ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש יצא ְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ"אל
חכמים אבל זה; לתחּום ׁשעּור ּתֹורה נתנה ולא ְְְֲֲִִִִֶָָָָָָֹהעיר.

במסורת]העּתיקּו עׂשר[קיבלו לׁשנים חּוץ הּוא זה ׁשּתחּום , ְְְִִֵֶֶֶָָ
'לא רּבנּו: מׁשה להם אמר וכ יׂשראל, מחנה ּכנגד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמיל
חּוץ אדם יצא ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי לּמחנה'. חּוץ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹתצאּו
אסּור; - לאלּפים חּוץ אבל אּמה; אלּפים עד אּלא ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָלעיר,

מגרׁש הּוא העיר.[מתחם]ׁשאלּפים, ְְִִִֶַַַָ
העיר·. ּכל את להּל ּבׁשּבת לאדם ׁשּמּתר למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻנמצאת

היתהּכּלּה אפּלּו חֹומה,[גדולה], מּקפת ׁשהיתה ּבין ּכנינוה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻ
לעיר חּוץ להּל לֹו מּתר וכן חֹומה. מּקפת היתה ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻּבין
ׁשּיהיה ּכדי מרּבעת, ּכטבלה מרּבעֹות רּוח לכל אּמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻֻאלּפים

מּכין[מרויח]נׂשּכר - לאלּפים חּוץ יצא ואם הּזוּיֹות. את ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ
מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו מיל;[מלקות עׂשר ׁשנים עד , ְְִֵַַַַָָ

מיל, עׂשר ׁשנים על יתר העיר מן והרחיק יצא אם ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָאבל
הּתֹורה. מן לֹוקה - אחת אּמה ֲִִֶַַַַָָאפּלּו

ּכגֹון‚. טפחים, מעׂשרה למעלה לּתחּום חּוץ ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָהמהּל
מהן אחד ּבכל ואין עׂשרה ׁשּגבֹוהין עּמּודים ּגּבי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּקפץ

ספק זה הרי - ארּבעה על ּתחּומין[בגמרא]ארּבעה יׁש אם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום על הל אם אבל מעׂשרה; ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמעלה
ּתחּומין אּסּור ויׁש הארץ, על ּכמהּל זה הרי - ארּבעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

ָׁשם.
ּבדיר„. ׁשּׁשבת לצאן]מי מגודר ּבסהר[שטח אֹו ׁשּבּמדּבר, ְְְִִִֶֶַַַַָָ

מגודר] -[מגרש הּיחיד מרׁשּות ּבהן וכּיֹוצא ּבמערה, אֹו ,ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ּברּבּוע. רּוח לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה, את ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻמהּל
הּׁשּבת, ׁשּנכנס ּבׁשעה יׁשן היה אפּלּו ּבבקעה, הּׁשֹובת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוכן

קנה -]ׁשּלא לקנות התכוון להּל[לא לֹו יׁש - ׁשביתה ְְִֵֵֶַָָָֹ
ּבבקעה, מהּל היה ּברּבּוע. רּוח לכל אּמה אלּפים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמּמקֹומֹו

יֹודע ּפסיעֹות[היכן]ואינֹו אלּפים מהּל - ׁשּבת ּתחּום ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָ
ׁשּבת. ּתחּום הּוא וזה ְְִֵֶַָּבינֹונּיֹות,

.‰ּבתֹו מּדתֹו וׁשלמה ,להּל לֹו ׁשּיׁש אּמה אלּפים ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהמהּל

אּלא מהּל אינֹו - הּמדינה ּבתֹו אֹו מערה אֹו סהר אֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּדיר
ּבתֹו מּדתֹו וכלתה 'הֹואיל אֹומרין: ואין מּדתֹו; סֹוף ְְְְְִִִִֵַָָָָעד
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכּלּה'. את מהּל הּיחיד, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻרׁשּות
אבל הּמערה; ּבמקצת אֹו העיר, ּבמקצת מּדתֹו ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָּבׁשּכלתה

מבלעת הּיחיד רׁשּות אֹותּה היתה אּמהאם אלּפים ּבתֹו ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֻ
ּומׁשלימין אּמֹות, ּכארּבע הרׁשּות אֹותּה ּכל לֹו ּתחׁשב - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּלֹו

הּׁשאר את .לֹו ְֶַָ
.Âמחּוץ אֹו ׁשביתתֹו, מּמקֹום אּמה אלף ׁשהיה הרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכיצד?

אֹו אּמה, אלף ּבארּכּה ׁשּיׁש מערה אֹו מדינה עד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלעיר,
ּבּה, ׁשּפגע הּמערה אֹו הּמדינה ּכל את מהּל - מאלף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפחֹות

אּמֹות. ארּבע ּפחֹות אּמה אלף לּה חּוצה ְְֵֶֶַַַַַָָָָּומהּל
.Ê,מּדתֹו ּבתֹו ּבּה ׁשּפגע ּבּמערה אֹו ּבּמדינה היה אם ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָאבל

ּבלבד, אּמה אלף אּלא ּבּה מהּל אינֹו - ואּמה אּמה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאלף
לֹו. ׁשּיׁש אלּפים ּתׁשלּום ְְִֵֶֶַַַׁשהּוא

.Áמהּל ׁשאינֹו ּפי על אף - העיר ּבחצי מּדתֹו ׁשּכלתה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי
זריקה ידי על העיר ּבכל לטלטל מּתר מּדתֹו, סֹוף עד .אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
אינֹו - ּבׁשּבת מחיצה ּגֹוים והּקיפּוהּו ּבבקעה, ׁשּׁשבת מי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָוכן
ׁשהּוא ּפי על אף רּוח, לכל אּמה אלּפים אּלא ּבּה ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמהּל
ידי על הּמחיצה ּבכל לטלטל לֹו ּומּתר הּמחיצה; ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻּבתֹו

ּדירה. לׁשם הּקיפּוה אם ְְִִִִִֵָָָזריקה,
.Ë,ּבּים ּבא ׁשהיה ּבין למדינה, לּכנס ּבּדר ּבא ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמי

ּבחרבה ּבא ׁשהיה אלּפים[ביבשה]ּבין ּבתֹו נכנס אם - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּלא ּפי על אף - הּׁשּבת ׁשּיּכנס קדם לעיר, קרֹוב ִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּמה

לּמדינה את[לעיר]הּגיע ויהּל יּכנס זה הרי ּבׁשּבת, אּלא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
רּוח. לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ְְְִַַַַָָָָָֻּכּלּה

.È,ּבׁשּבת אּלא נעֹור ולא ,ּבּדר ויׁשן למדינה ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
לּה, יּכנס זה הרי - הּתחּום ּבתֹו עצמֹו מצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשּנעֹור,
מּפני רּוח; לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻויהּל
עם ׁשביתה קנה ּולפיכ זֹו, למדינה להּל היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּדעּתֹו

ּבּתחּום עּמהן נכנס ׁשהרי - ּכמֹותן הּמדינה .ּבני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.‡È;יּכנס לא - אחת אּמה אפּלּו לּתחּום, חּוץ ׁשּיצא ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמי

עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום ּתחּלתן לאדם, לֹו ׁשּיׁש אּמֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהארּבע
יׁשב יתר, אֹו אּמה מּתחּומֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ,לפיכ ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּבֹו;
מעמידת אּמֹות ארּבע ּבתֹו אּלא להּל לֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָּבמקֹומֹו,
אפּלּו הּמדינה, לתחּום חּוץ ׁשהחׁשי מי וכן ולחּוץ. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָרגליו
ׁשּנכנס מּמקֹום יהּל אּלא לּה, יּכנס לא זה הרי - אחת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּמה
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ּכלתה ואם ּבלבד. אּמה אלּפים ּבֹו, עֹומד והּוא הּׁשּבת ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָעליו
מּדתֹו סֹוף עד מהּל העיר, ּבמקצת ּכמֹו[בלבד]מּדתֹו , ְְְְִִִִֵַַָָָָ

חּוץ אחת ורגלֹו הּתחּום, ּבתֹו אחת רגלֹו היתה ְְְְְְְֶַַַַַַַַָָָׁשאמרנּו.
יּכנס. זה הרי - ְֲִֵֵֶַָלּתחּום

.·Èׁשהֹוציאּוהּו ּכגֹון - לדעּתֹו ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִֶֶֶַַָָֹמי
ויצא ׁשּׁשגג אֹו רעה, רּוח אֹו ארּבעּגֹוים אּלא לֹו אין - ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

לדעת חזר אּמֹות;[בכוונה]אּמֹות. ארּבע אּלא לֹו אין , ְְֵֶַַַַַַַָָ
ּכגֹון - הּיחיד ּברׁשּות נתנּוהּו ואם יצא. לא ּכאּלּו ְְְְְְִִִִִֶַָָָָֹהחזירּוהּו,
לֹו יׁש - אחרת ּבעיר אֹו ּומערה, וסהר ּבדיר ּגֹוים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנּוהּו

ּכּלּה את ונזּכרלהּל ּבׁשגגה, מאּלּו לאחד יצא אם וכן ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּכּלּה. את מהּל - ּבתֹוכן ְְְֵֶַָָֻוהּוא

.‚È,לדעת ׁשּלא ׁשחזר ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֹיצא
ארּבע אּלא לֹו אין - רעה רּוח אֹו ּגֹוים ׁשהחזירּוהּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכגֹון
ׁשהּוא ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ יצא אם וכן ְְְִִֵֶַַַַַַָָאּמֹות;
ארּבע אּלא לֹו אין - וסהר ּדיר ּכגֹון הּיחיד, רׁשּות ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּבתֹו

המפרׁשאּמֹות ׁשהּוא[בספינה]. ּפי על אף - הּגדֹול חּוץּבּים ְִֵֶַַַַַַָָָ
ּומטלטל ּכּלּה, הּספינה ּכל את מהּל ּבֹו, ׁשּׁשבת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻלּתחּום

ְָֻּבכּלּה.
.„Èּבמחיצה והּקף לדעת, ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻמי

ׁשּלא והּוא, הּמחיצה; אֹותּה ּכל להּל לֹו יׁש - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשּבת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום היה ואם אּמה. אלּפים על יתר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתהיה
- לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנעׂשת הּמחיצה ּבתֹו מקצתֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֻמבלע
נכנס זה הרי הּמחיצה, ּכל את להּל לֹו ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהֹואיל

יצא לא ּכאּלּו הּוא הרי ׁשּיּכנס, וכיון .לתחּומֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹ
.ÂËׁשאין מי ּבתֹו[שאסור]ּכל אּלא מּמקֹומֹו, לזּוז לֹו ְְִִֵֶֶָָָ

ּומרחיק יֹוצא זה הרי לנקביו, נצר אם - אּמֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָארּבע
ׁשּיצא ּתחּום למקצת נכנס ואם למקֹומֹו. וחֹוזר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָונפנה

ׁשּי ּבעת ּוכאּלּומּמּנּו, יּכנס, ונכנס הֹואיל - להּפנֹות רחיק ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לדעת ּבּתחּלה יצא ׁשּלא והּוא, יצא; אבל[בכוונה]לא ; ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ

ארּבע אּלא לֹו אין ׁשּנכנס, ּפי על אף - לדעת יצא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאם
ַאּמֹות.

.ÊËׁשּבאּו העדים ּכגֹון - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּיצא מי ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּכל
לֹו ׁשּמּתר מּמי ּבהן וכּיֹוצא הּלבנה, ראּית על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻלהעיד
ּבאֹותֹו רּוח, לכל אּמה אלּפים לֹו יׁש - מצוה לדבר ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָלצאת
ּכאנׁשי הּוא הרי - למדינה הּגיע ואם לֹו; ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָמקֹום

לּמדינה חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים לֹו ויׁש .העיר, ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
.ÊÈּכבר' :ּבּדר הֹול והּוא לֹו ואמרּו ּברׁשּות, יֹוצא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָהיה

אלּפים מּמקֹומֹו לֹו יׁש - לעׂשֹותּה' ׁשּיצאת הּמצוה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָנעׂשת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום מקצת היה ואם רּוח; לכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָאּמה
זה הרי - מּמקֹומֹו לֹו ׁשּיׁש אלּפים ּבתֹו מבלע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֻּברׁשּות,

יצא לא ּוכאּלּו למקֹומֹו, להּצילחֹוזר הּיֹוצאין וכל . ְְְְְִִִִֵַַָָָֹ
הּמּפלת מן אֹו הּנהר, מן אֹו ּגֹוים, מּיד יׂשראל ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹנפׁשֹות
ּבֹו; ׁשהּצילּו מּמקֹום רּוח לכל אּמה אלּפים להם יׁש -ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
לׁשּבֹות מפחדין והיּו ּתּקיפה, הּגֹוים יד היתה ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָואם
ּובכלי למקֹומן, ּבׁשּבת חֹוזרין אּלּו הרי - ׁשהּצילּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּמקֹום

ֵָזינן.

ה'תשע"ב תמוז כ"ו שני יום
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הּמדינה‡. מן יֹוצא ׁשהּוא ּדירה ּבית היה[העיר]ּכל אם - ְִִִִֵֵֶַָָָָָ
ׁש ּוׁשני אּמה ׁשבעים הּמדינה ּובין ׁשהּואּבינֹו אּמה, ליׁשי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

של]צלע מהמרובע אחד ּפחֹות[צד אֹו המרּבעת, סאתים ּבית ְִֵֶַַַַַָָֻ
ּוכׁשּמֹודדין מּמּנה; ונחׁשב לּמדינה, מצטרף זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמּזה
זה. ּדירה מּבית חּוץ מֹודדין רּוח, לכל אּמה אלּפים ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלּה

ׁשני·. ּובית אּמה, ּבׁשבעים לּמדינה קרֹוב זה ּבית ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה
לּׁשני קרֹוב ׁשליׁשי ּובית אּמה, ּבׁשבעים ראׁשֹון לבית ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָקרֹוב
ּכמדינה הּכל הרי - ימים ּכּמה מהל עד וכן אּמה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּבׁשבעים

האחרֹון לּבית מחּוץ מֹודדין ּוכׁשּמֹודדין, והּואאחת; ; ְְְְֲִִִִֶַַַַַָ
יתר. אֹו אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע זה, ּדירה ּבית ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיהיה

לחּזנין‚. ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש הּכנסת ּבית ּובית[שמשים]וכן , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
והאֹוצרֹות לכמרין, ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש זרה [מחסניעבֹודה ְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

ּביתתבואה] ּבהן ׁשּיׁש והּקבר והּגׁשר ּדירה, ּבית ּבהן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
ארּבע ּבהן ויׁש ּתקרה עליהן ׁשאין מחיצֹות וׁשלׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדירה,

והּברּגנין אּמֹות, ארּבע על שומרים]אּמֹות והּבית[סוכות , ְְְְִִַַַַַַַַָֻ
ׁשּיׁש והּמערה ּתקרה, עליהן ׁשּיׁש מחיצֹות ּוׁשּתי ּבּים, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבנּוי
עּמּה, מצטרפין אּלּו ּכל - ּדירה ּבית ּבּה ויׁש ּפיה על ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָּבנין

ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ּבתֹו היּו אמה]אם שלישי ;[שני ְְְִִִִַָָָ
ּכלּומאֹות ּפני על מתּוח חּוט ּכאּלּו רֹואין הּיֹוצא, הּבית ֹו ְְִִִֵֵֵַַַַַָָ
הדירה]הּמדינה בית החּוט[שבצד לאֹותֹו חּוץ ּומֹודדין , ְְְִִַַָ

אּמה. ְִַַַָאלּפים
עליהן„. ׁשאין מחיצֹות ׁשּתי עּמּה: מצטרפין ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָואּלּו

ּובית והּקבר והּגׁשר ּביניהן; ׁשּדרין ּפי על אף ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּתקרה,
ּדירה; ּבית ּבהן ׁשאין והאֹוצרֹות, זרה עבֹודה ּובית ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּכנסת

וצר]והּׁשיח[עמוק]והּבֹור בסלע]והּמערה[ארוך [חצובה ְְְְִַַַַָָ
אין ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשּבּספינה ּובית ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשֹוב

עּמּה. ְְִִִָָמצטרפין
מאה‰. ּביניהן יׁש אם - לזֹו סמּוכה זֹו עירֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָהיּו

ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ׁשּיהיה ּכדי ּוׁשליׁש, ואחת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָוארּבעים
אחת; ּכעיר ׁשּתיהן חֹוׁשבין - לזֹו ּוׁשירים אּמה וׁשבעים ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָלזֹו
וחּוצה הּׁשנּיה העיר ּכל את מהּלכת מהן, עיר ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָונמצאת

אּמה אלּפים ּביןלּה יׁש אם - מׁשּלׁשין ּכפרים ׁשלׁשה היּו . ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻ
ּפחֹות אֹו אּמה אלּפים החיצֹונים מן אחד ּכל ּובין ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאמצעי
ּפחֹות ּוׁשמֹונים ׁשלׁש מאתים החיצֹונים הּׁשנים ּובין ְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹמּכאן,
ּכׁשּתראה האמצעי ּובין מהן אחד ּכל ּבין ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָׁשליׁש,
ּוׁשליׁש אּמה ואחת וארּבעים מאה ּביניהן, הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאֹותֹו
אּמה אלּפים להם ּומֹודדין אחת, ּכמדינה ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשהּקפה עיר לׁשלׁשּתן. מחּוץ רּוח ּולבּסֹוף[חומה]לכל ְְְְְִִִֶַַָָָָֻ
ּולבּסֹוף[באוכלוסין]יׁשבה יׁשבה מיׁשיבתּה; לּה מֹודדין , ְְְְִִִַָָָָָָָ

מחֹומֹותיה לּה מֹודדין .הּקפה, ְְִֵֶָָָֻ
.Âארּבע לּה ויׁש הֹואיל מרּבעת, אֹו ארּכה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻעיר

אלּפים לּה ּומֹודדין ׁשהיא, ּכמֹות אֹותּה מּניחין ׁשוֹות, ְְְִִִִִִֶַַַָָָָזוּיֹות
לּה עֹוׂשין עגּלה, היתה רּוחֹותיה; מארּבע רּוח לכל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֻאּמה
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ּכלתה ואם ּבלבד. אּמה אלּפים ּבֹו, עֹומד והּוא הּׁשּבת ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָעליו
מּדתֹו סֹוף עד מהּל העיר, ּבמקצת ּכמֹו[בלבד]מּדתֹו , ְְְְִִִִֵַַָָָָ

חּוץ אחת ורגלֹו הּתחּום, ּבתֹו אחת רגלֹו היתה ְְְְְְְֶַַַַַַַַָָָׁשאמרנּו.
יּכנס. זה הרי - ְֲִֵֵֶַָלּתחּום

.·Èׁשהֹוציאּוהּו ּכגֹון - לדעּתֹו ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִֶֶֶַַָָֹמי
ויצא ׁשּׁשגג אֹו רעה, רּוח אֹו ארּבעּגֹוים אּלא לֹו אין - ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

לדעת חזר אּמֹות;[בכוונה]אּמֹות. ארּבע אּלא לֹו אין , ְְֵֶַַַַַַַָָ
ּכגֹון - הּיחיד ּברׁשּות נתנּוהּו ואם יצא. לא ּכאּלּו ְְְְְְִִִִִֶַָָָָֹהחזירּוהּו,
לֹו יׁש - אחרת ּבעיר אֹו ּומערה, וסהר ּבדיר ּגֹוים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנּוהּו

ּכּלּה את ונזּכרלהּל ּבׁשגגה, מאּלּו לאחד יצא אם וכן ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּכּלּה. את מהּל - ּבתֹוכן ְְְֵֶַָָֻוהּוא

.‚È,לדעת ׁשּלא ׁשחזר ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֹיצא
ארּבע אּלא לֹו אין - רעה רּוח אֹו ּגֹוים ׁשהחזירּוהּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכגֹון
ׁשהּוא ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ יצא אם וכן ְְְִִֵֶַַַַַַָָאּמֹות;
ארּבע אּלא לֹו אין - וסהר ּדיר ּכגֹון הּיחיד, רׁשּות ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּבתֹו

המפרׁשאּמֹות ׁשהּוא[בספינה]. ּפי על אף - הּגדֹול חּוץּבּים ְִֵֶַַַַַַָָָ
ּומטלטל ּכּלּה, הּספינה ּכל את מהּל ּבֹו, ׁשּׁשבת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻלּתחּום

ְָֻּבכּלּה.
.„Èּבמחיצה והּקף לדעת, ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻמי

ׁשּלא והּוא, הּמחיצה; אֹותּה ּכל להּל לֹו יׁש - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשּבת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום היה ואם אּמה. אלּפים על יתר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתהיה
- לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנעׂשת הּמחיצה ּבתֹו מקצתֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֻמבלע
נכנס זה הרי הּמחיצה, ּכל את להּל לֹו ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהֹואיל

יצא לא ּכאּלּו הּוא הרי ׁשּיּכנס, וכיון .לתחּומֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹ
.ÂËׁשאין מי ּבתֹו[שאסור]ּכל אּלא מּמקֹומֹו, לזּוז לֹו ְְִִֵֶֶָָָ

ּומרחיק יֹוצא זה הרי לנקביו, נצר אם - אּמֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָארּבע
ׁשּיצא ּתחּום למקצת נכנס ואם למקֹומֹו. וחֹוזר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָונפנה

ׁשּי ּבעת ּוכאּלּומּמּנּו, יּכנס, ונכנס הֹואיל - להּפנֹות רחיק ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לדעת ּבּתחּלה יצא ׁשּלא והּוא, יצא; אבל[בכוונה]לא ; ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ

ארּבע אּלא לֹו אין ׁשּנכנס, ּפי על אף - לדעת יצא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאם
ַאּמֹות.

.ÊËׁשּבאּו העדים ּכגֹון - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּיצא מי ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּכל
לֹו ׁשּמּתר מּמי ּבהן וכּיֹוצא הּלבנה, ראּית על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻלהעיד
ּבאֹותֹו רּוח, לכל אּמה אלּפים לֹו יׁש - מצוה לדבר ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָלצאת
ּכאנׁשי הּוא הרי - למדינה הּגיע ואם לֹו; ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָמקֹום

לּמדינה חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים לֹו ויׁש .העיר, ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
.ÊÈּכבר' :ּבּדר הֹול והּוא לֹו ואמרּו ּברׁשּות, יֹוצא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָהיה

אלּפים מּמקֹומֹו לֹו יׁש - לעׂשֹותּה' ׁשּיצאת הּמצוה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָנעׂשת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום מקצת היה ואם רּוח; לכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָאּמה
זה הרי - מּמקֹומֹו לֹו ׁשּיׁש אלּפים ּבתֹו מבלע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֻּברׁשּות,

יצא לא ּוכאּלּו למקֹומֹו, להּצילחֹוזר הּיֹוצאין וכל . ְְְְְִִִִֵַַָָָֹ
הּמּפלת מן אֹו הּנהר, מן אֹו ּגֹוים, מּיד יׂשראל ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹנפׁשֹות
ּבֹו; ׁשהּצילּו מּמקֹום רּוח לכל אּמה אלּפים להם יׁש -ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
לׁשּבֹות מפחדין והיּו ּתּקיפה, הּגֹוים יד היתה ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָואם
ּובכלי למקֹומן, ּבׁשּבת חֹוזרין אּלּו הרי - ׁשהּצילּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּמקֹום

ֵָזינן.

ה'תשע"ב תמוז כ"ו שני יום

כח ¤¤ּפרק

הּמדינה‡. מן יֹוצא ׁשהּוא ּדירה ּבית היה[העיר]ּכל אם - ְִִִִֵֵֶַָָָָָ
ׁש ּוׁשני אּמה ׁשבעים הּמדינה ּובין ׁשהּואּבינֹו אּמה, ליׁשי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

של]צלע מהמרובע אחד ּפחֹות[צד אֹו המרּבעת, סאתים ּבית ְִֵֶַַַַַָָֻ
ּוכׁשּמֹודדין מּמּנה; ונחׁשב לּמדינה, מצטרף זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמּזה
זה. ּדירה מּבית חּוץ מֹודדין רּוח, לכל אּמה אלּפים ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלּה

ׁשני·. ּובית אּמה, ּבׁשבעים לּמדינה קרֹוב זה ּבית ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה
לּׁשני קרֹוב ׁשליׁשי ּובית אּמה, ּבׁשבעים ראׁשֹון לבית ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָקרֹוב
ּכמדינה הּכל הרי - ימים ּכּמה מהל עד וכן אּמה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּבׁשבעים

האחרֹון לּבית מחּוץ מֹודדין ּוכׁשּמֹודדין, והּואאחת; ; ְְְְֲִִִִֶַַַַַָ
יתר. אֹו אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע זה, ּדירה ּבית ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיהיה

לחּזנין‚. ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש הּכנסת ּבית ּובית[שמשים]וכן , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
והאֹוצרֹות לכמרין, ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש זרה [מחסניעבֹודה ְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

ּביתתבואה] ּבהן ׁשּיׁש והּקבר והּגׁשר ּדירה, ּבית ּבהן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
ארּבע ּבהן ויׁש ּתקרה עליהן ׁשאין מחיצֹות וׁשלׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדירה,

והּברּגנין אּמֹות, ארּבע על שומרים]אּמֹות והּבית[סוכות , ְְְְִִַַַַַַַַָֻ
ׁשּיׁש והּמערה ּתקרה, עליהן ׁשּיׁש מחיצֹות ּוׁשּתי ּבּים, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבנּוי
עּמּה, מצטרפין אּלּו ּכל - ּדירה ּבית ּבּה ויׁש ּפיה על ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָּבנין

ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ּבתֹו היּו אמה]אם שלישי ;[שני ְְְִִִִַָָָ
ּכלּומאֹות ּפני על מתּוח חּוט ּכאּלּו רֹואין הּיֹוצא, הּבית ֹו ְְִִִֵֵֵַַַַַָָ
הדירה]הּמדינה בית החּוט[שבצד לאֹותֹו חּוץ ּומֹודדין , ְְְִִַַָ

אּמה. ְִַַַָאלּפים
עליהן„. ׁשאין מחיצֹות ׁשּתי עּמּה: מצטרפין ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָואּלּו

ּובית והּקבר והּגׁשר ּביניהן; ׁשּדרין ּפי על אף ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּתקרה,
ּדירה; ּבית ּבהן ׁשאין והאֹוצרֹות, זרה עבֹודה ּובית ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּכנסת

וצר]והּׁשיח[עמוק]והּבֹור בסלע]והּמערה[ארוך [חצובה ְְְְִַַַַָָ
אין ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשּבּספינה ּובית ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשֹוב

עּמּה. ְְִִִָָמצטרפין
מאה‰. ּביניהן יׁש אם - לזֹו סמּוכה זֹו עירֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָהיּו

ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ׁשּיהיה ּכדי ּוׁשליׁש, ואחת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָוארּבעים
אחת; ּכעיר ׁשּתיהן חֹוׁשבין - לזֹו ּוׁשירים אּמה וׁשבעים ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָלזֹו
וחּוצה הּׁשנּיה העיר ּכל את מהּלכת מהן, עיר ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָונמצאת

אּמה אלּפים ּביןלּה יׁש אם - מׁשּלׁשין ּכפרים ׁשלׁשה היּו . ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻ
ּפחֹות אֹו אּמה אלּפים החיצֹונים מן אחד ּכל ּובין ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאמצעי
ּפחֹות ּוׁשמֹונים ׁשלׁש מאתים החיצֹונים הּׁשנים ּובין ְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹמּכאן,
ּכׁשּתראה האמצעי ּובין מהן אחד ּכל ּבין ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָׁשליׁש,
ּוׁשליׁש אּמה ואחת וארּבעים מאה ּביניהן, הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאֹותֹו
אּמה אלּפים להם ּומֹודדין אחת, ּכמדינה ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשהּקפה עיר לׁשלׁשּתן. מחּוץ רּוח ּולבּסֹוף[חומה]לכל ְְְְְִִִֶַַָָָָֻ
ּולבּסֹוף[באוכלוסין]יׁשבה יׁשבה מיׁשיבתּה; לּה מֹודדין , ְְְְִִִַָָָָָָָ

מחֹומֹותיה לּה מֹודדין .הּקפה, ְְִֵֶָָָֻ
.Âארּבע לּה ויׁש הֹואיל מרּבעת, אֹו ארּכה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻעיר

אלּפים לּה ּומֹודדין ׁשהיא, ּכמֹות אֹותּה מּניחין ׁשוֹות, ְְְִִִִִִֶַַַָָָָזוּיֹות
לּה עֹוׂשין עגּלה, היתה רּוחֹותיה; מארּבע רּוח לכל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֻאּמה
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כמרובעת]זוּיֹות אותה היא[מחשיבים ּכאּלּו אֹותּה ורֹואין , ְְִִִִָָ
אלּפים מרּבע אֹותֹו מּצלעֹות חּוץ ּומֹודדין מרּבע, ְְְְְְִִִַַַָָֻֻּבתֹו

מׂשּתּכר ׁשּנמצא - רּוח לכל הּזוּיֹות.[מרויח]אּמה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
.Ê- רּבֹות צלעֹות לּה ׁשּיׁש אֹו מׁשּלׁשת, היתה אם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻוכן

אּמה אלּפים למרּבע חּוץ מֹודדין ּכ ואחר אֹותּה, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָֻמרּבעין
העֹולם ּכרּבּוע מרּבעּה מרּבעּה, ּוכׁשהּוא רּוח; [צפונהלכל ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָ

וכו'] דרומו כנגד דרומה העולם צפון רּוחכנגד ּכל ׁשּתהא ּכדי ,ְְֵֵֶַָ
ּכנגּדּה. ּומכּונת העֹולם, מרּוחֹות רּוח ּכנגד מׁשּוכה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻמּמּנה

.Áאֹותּה רֹואין - אחד מּצד ּוקצרה אחד מּצד רחבה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָהיתה
ּגם ּכמין עׂשּויה היתה רחבה. ּכּלּה היא כעיןּכאּלּו יוונית [ג' ְְְְֲִִִַָָָָָָֻ

שלנו] סופית ּביןכ"ף יׁש אם - ּכקׁשת עׂשּויה ׁשהיתה אֹו ,ְְֲִֵֵֶֶֶָָָ
מן לּה מֹודדין - אּמה אלפים מארּבעת ּפחֹות ראׁשיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשני

הקשת]הּיתר קצות בשני הנמתח בחבל – ורֹואין["יתר" את, ְִֶֶֶַ
ואם ּבּתים; מלא הּוא ּכאּלּו והּקׁשת הּיתר ׁשּבין הרחב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכל

מֹוד אין - אלפים ארּבעת ראׁשיה ׁשני ּבין אּלאהיה לּה דין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
הּקׁשת עצמו]מן .[מהישוב ִֶֶַ

.Ëרּקה לפניה יׁש אם - הּנחל ׂשפת על ׁשּיֹוׁשבת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעיר
הנחל] בשפת גבוהה קרקע ׂשפת[יציקת על אּמֹות ארּבע ְְַַַַַַֹרחב

הּנחל נמצא - ּבּנחל ויׁשּתּמׁשּו עליה ׁשּיעמדּו ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָהּנחל,
הּׁשנּיה, הּנחל מּׂשפת אּמה אלּפים לּה ּומֹודדין העיר, ְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַָָָָּבכלל
מּצּדֹו. הּבנּויה הרּקה מּפני הּמדינה, ּבכלל ּכּלֹו הּנחל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻויעׂשה
ּבּתיהן; מּפתח אּלא להן מֹודדין אין רּקה, ׁשם אין ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואם

ׁשּלהם. האלּפים מן נמּדד הּנחל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָונמצא
.Èצריפין קנים]יֹוׁשבי בבתי הדרים צאן מֹודדין[רועי אין , ְְְִִִֵֵ

ׁשני ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ׁשם יׁש ואם ּבּתיהן; מּפתח אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלהן
ּבּתים אבן]ׁשני או עץ ּכּלם[בתי הקּבעּו הצריפים, [גם ְְְִֵָָֻֻ

קבוע] לבית אלּפיםנחשבים להם ונֹותנין אֹותּה ּומרּבעין ,ְְְְְִִִֶַַַָָ
העירֹות. ּכׁשאר רּוח, לכל ְְֲִַַָָָָָאּמה

.‡Èּפחֹות לא אּמה, חמּׁשים ׁשל ּבחבל אּלא מֹודדין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין
יתר הּגיעולא יֹותר. יּמׁש ׁשּלא ּכדי ּפׁשּתן, ׁשל ּובחבל ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

להבליעֹו[עמק]לגיא ׁשּיכֹול אּמה, חמּׁשים רחּבֹו היה אם - ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ
ּפחֹות ּבעמקֹו ׁשּיהיה והּוא מבליעֹו; - הּמּדה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָּבחבל

אלפים. ְֲִֵַַַָמארּבעת
.·Èא ּדברים הּמׁשקלתּבּמה חּוט ּבׁשהיה [חוטמּורים? ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ

מדידה] לצורך אבן ּכנגּדֹושבראשו בשפתיֹורד החוט [כשמניח ְְֵֶ
עיכוב] ללא האבן נופלת ּבֹו;העמק להׁשּתּמׁש אפׁשר ׁשאי ,ְְְִִֵֶֶַָ

אּלא מבליעֹו, אינֹו ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט אין אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאבל
מּכן. ּפחֹות אֹו אלּפים, עמק היה ּכן ְִִִֵֵַַָָָָֹאם

.‚Èמעּקם ּגיא משופע]היה מקּדד[מדרונו ועֹולה, מקּדד - ְְְְְֵֵֶַַַָָָֻ
להלן]ויֹורד המפורטת לשיפוע בדילוגים מדידה היה[שיטת ; ְֵָָ

להבליעֹו יכֹול ׁשאינֹו מחמּׁשים, רחב נ'ּגיא שהחבל [כיון ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
להבליעֹואמה] יכֹול ׁשהּוא למקֹום הֹול בגיא- [מקום ְְְִֵֶַָָ

למדוד] מּדתֹושיכול ּכנגד וצֹופה ּומבליעֹו, את, [מעריך ְְְִִֶֶֶַָ
עיונו] לפי וחֹוזר.התחום ,ְֵ

.„Èאֹומד אּלא הּכתל'; את 'יּקב אֹומרין אין לכתל, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹהּגיע
מֹודדֹו[מעריך] ּבֹו, להׁשּתּמׁש אפׁשר ואם לֹו. והֹול ְְְְְְְִִֵֵֶַָָרחּבֹו,

מֹודד ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט היה ואם יפה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמדידה
יפה. מדידה ְְִָָָָרחּבֹו

.ÂËמתלּקט הר היה אם - להר ּגבּה[מיתמר]הּגיע מּמּנּו ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מב אּמֹות, חמׁש ּבאר טפחים מחשיבליעֹועׂשרה [לא ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

ׁשּיתלּקטהשיפוע] עד הרּבה, ּגבֹוּה היה ואם למידתֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוחֹוזר
והֹול אֹומדֹו, אּמֹות, ארּבע מׁש מּתֹו טפחים עׂשרה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָמּמּנּו
מחמּׁשים יתר רחּבֹו ׁשהיה ּכגֹון להבליעֹו, יכֹול אינֹו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָלֹו.

מעט מעט מקּדדֹו לשיפועים]- מיוחדת מדידה וזה[שיטת ; ְְְְְֶַַַ
ּבהרים' 'מקּדדין ׁשאמרּו: בסמוך]הּוא .[ומפורט ְְְִִֶֶַָָ

.ÊËיכֹול ׁשאינֹו ּבּגיאיֹות אֹו ּבהרים מקּדדין ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכיצד
ישר]להבליען? אינו השטח ארּבע[כי ׁשל חבל ׁשנים אֹוחזין ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָ

מרּגלֹותיו ּכנגד קצתֹו אֹוחז העליֹון והּתחּתֹון[רגליו]אּמֹות, , ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבמקֹום לעמד העליֹון וחֹוזר לּבֹו, ּכנגד הּׁשני ּבּקצה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹוחז
וכן החבל; מּדת מּמּנּו ּומרחיק יֹורד והּתחּתֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּתחּתֹון,
הּמֹודד ּוכׁשּיל ּכּלֹו. את ׁשּמֹודדין עד והֹולכין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֻמתּגלּגלים

הּגיא אֹו ההר את העיר]להבליע חּוץ[שמול יצא לא , ְְְִֵֵֶַַַַָָֹ
ּתחּומין 'מּדת ויאמרּו: העֹוברים, אֹותֹו יראּו ׁשּלא - ְְְְְְִִִִֶַַָֹֹלּתחּום

לכאן' להיכשל]ּבאה .[ועלולים ְָָָ
.ÊÈיֹודע ׁשהּוא ממחה, אדם מדידת על אּלא סֹומכין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאין

ממחה ּובא מחזקין, ׁשּבת ּתחּומי לנּו היּו הּקרקע. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻמּדת
לֹו ׁשֹומעין - ּבּתחּום ּומעט מהן, ּבּתחּום רּבה [רק]ּומדד, ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשרּבה הּתחּום,ּבּתחּום ּומדדּו ממחין ׁשנים ּבאּו אם וכן ; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ
ירּבה ׁשּלא ּובלבד למרּבה; ׁשֹומעין - מעט ואחד רּבה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחד

עיר ׁשל אלכסֹונּה מּמּדת מיד]יתר .[כמבואר ְֲִִִֵֶַַָָ
.ÁÈהמקובלת]ּכיצד הסטיה מידת חישוב צורת ּבעת[מהי ? ְֵֵַ

הראׁשֹון 'ׁשּמא נאמר: - זה אלכסֹון[הממעט]ׁשּירּבה מּקרן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
צלע ונמצא מּדתֹו, מעט ּולפיכ האלּפים, מדד עיר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל
מדד האחרֹון, וזה מאלּפים; ּפחֹות הּמדינה ּובין ּבינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּתחּום

הּמדינה' מּצלע ישר]אלּפים בקו העיר ואין[מאמצע ; ְְְִִִֵֶַַַַָ
רּבה אם ,לפיכ זה. על ּביתר ׁשּטעה הראׁשֹון על ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמחזיקין
ּוׁשמֹונים מאֹות ּבחמׁש אפּלּו הראׁשֹון, על יתר האחרֹון ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָזה

לֹו. ׁשֹומעין אין זה, על ּביתר לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְִִֵֵֵֶַָּבקרּוב
.ËÈּכאן 'עד לֹומר: נאמנין - ׁשפחה אפּלּו עבד, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָאפּלּו

הּׁשּבת' ּכאןּתחּום ׁשעד אני 'זכּור לֹומר: הּגדֹול ונאמן ; ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָָ
ּבדבר עדּותֹו על וסֹומכין קטן', ּכׁשהייתי ּבׁשּבת ּבאים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָהיינּו
מּפני להקל, אּלא להחמיר ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹזה;

מּדבריהם. אלּפים ְְִִִִֵֶֶַַׁשּׁשעּור

ה'תשע"ב תמוז כ"ז שלישי יום

כט ¤¤ּפרק

.‡- ּבדברים הּׁשּבת יֹום לקּדׁש הּתֹורה, מן עׂשה ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות
לקּדׁשֹו" הּׁשּבת יֹום את "זכֹור זכרהּוׁשּנאמר: ּכלֹומר , ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָ

- ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו לזכרהּו וצרי וקּדּוׁש; ׁשבח ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָזכירת
ּבהבּדלה. ּוביציאתֹו הּיֹום, ּבקּדּוׁש ְְְְִִִִִַַָָָָּבכניסתֹו

.·מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּיֹום: קּדּוׁש נּוסח הּוא ְֱִֵֶֶֶַַַָָֹוזה
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ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר קדׁשֹוהעֹולם, וׁשּבת ּבנּו, ורצה ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָ
ּתחּלה בראׁשית, למעׂשה זּכרֹון - הנחילנּו ּוברצֹון ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָּבאהבה
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר קדׁש, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלמקראי
הנחלּתנּו. ּוברצֹון ּבאהבה קדׁש וׁשּבת העּמים, מּכל ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָָקּדׁשּת

הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ְֵַַַַָָָּברּו
.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ההבּדלה: נּוסח הּוא ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזה

ּובין ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין הּמבּדיל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹהעֹולם,
ּברּו הּמעׂשה. ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיׂשראל

לחל' קדׁש ּבין הּמבּדיל ה', .אּתה ְְִֵֶַַַָֹֹ
ּבּלילה„. הּקּדּוׁש, ּבׁשֹוגגעּקר ּבין ּבּלילה, קּדׁש לא אם ; ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

הבּדיל לא ואם ּכּלֹו. הּיֹום ּכל והֹול מקּדׁש - ּבמזיד ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹֻּבין
רביעי; יֹום סֹוף עד והֹול ּומבּדיל למחר, מבּדיל - ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּבּלילה
ּבלבד. ׁשּבת מֹוצאי ּבליל אּלא האֹור, על מבר אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאבל

הּיֹום‰. מּׁשּיקּדׁש יין, לׁשּתֹות אֹו לאכל לאדם עדאסּור - ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹ
לאכלׁשּיקּדׁש להתחיל לֹו אסּור הּיֹום, מּׁשּיצא וכן . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּיבּדיל; עד - ּכלּום לטעם אֹו מלאכה, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹולׁשּתֹות,
קדם וׁשתה ואכל עבר, אֹו ׁשכח מּתר. הּמים, ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹֻולׁשּתֹות
אחר ּומבּדיל מקּדׁש זה הרי - ׁשּיבּדיל קדם אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּיקּדׁש

ֶַָׁשאכל.
.Âואף הּיין. על ּולהבּדיל הּיין על לקּדׁש סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַמּדברי

ּומאחר הּכֹוס; על להבּדיל צרי ּבּתפּלה, ׁשהבּדיל ּפי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָעל
מלאכה, לעׂשֹות לֹו מּתר לחל', קדׁש 'ּבין ויאמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻׁשּיבּדיל
ּתחּלה, הּיין על ּומבר הּכֹוס. על הבּדיל ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאף

ׁשּיקּדׁש. עד ידיו את נֹוטל ואינֹו מקּדׁש; ּכ ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואחר
.Êאֹו רביעית מחזיק ׁשהּוא ּכֹוס לֹוקח עֹוׂשה? הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַַּכיצד
ואֹוחזֹויתר יין, ּוממּלאהּו מּבחּוץ, וׁשֹוטפֹו מּבפנים ּומדיחֹו , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָ

יסּיע ולא יתר, אֹו טפח הּקרקע מן ּומגּביהֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּבימינֹו,
מקּדׁש ּכ ואחר הּגפן, על ּומבר ּפׁשּוטּבׂשמאל. ּומנהג ; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכ ואחר "ויכּלּו", ּפרׁשת ּבּתחּלה לקרֹות יׂשראל, ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֻּבכל
לגמיו, מלא וׁשֹותה מקּדׁש. ּכ ואחר הּיין, על ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻמבר
ּומבר ידיו, נֹוטל ּכ ואחר חבּורה; ּבני לכל ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָּומׁשקה

ואֹוכל. ְִֵַ'הּמֹוציא'
.Áלא[נחשב]אין ּכיצד? סעּודה. ּבמקֹום אּלא קּדּוׁש, ְְִִֵֵֶַָָֹ

ּבזוית קּדׁש אם אבל אחר; ּבבית ויאכל זה ּבבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹיקּדׁש
הּכנסת?[פינה] ּבבית מקּדׁשין ולּמה ׁשנּיה. ּבזוית אֹוכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָזֹו,

ׁשם. וׁשֹותין ׁשאֹוכלין האֹורחין ְְְְִִִִֵֶָָמּפני
.Ëאֹו הּיין, מן יֹותר לפת מתאּוה -היה יין לֹו היה ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ואחר ּומקּדׁש, 'הּמֹוציא', ּומבר ּתחּלה, ידיו נֹוטל זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהרי
הּכֹוס. על אּלא הּפת, על מבּדילין ואין ואֹוכל. ּבֹוצע ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּכ

.Èידיו ונטל וׁשכח ׁשּבת, ּבלילי הּיין על לקּדׁש ׁשּנתּכּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמי
על מקּדׁש ואינֹו הּפת, על מקּדׁש זה הרי - ׁשּיקּדׁש ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹקדם

לסעּודה ידיו ׁשּנטל אחר ּביֹוםהּיין הּיין על לבר ּומצוה . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
'קּדּוׁשא הּנקרא הּוא וזה ׁשנּיה; סעּודה ׁשּיסעד קדם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשּבת,

יּטלרּבא' ּכ ואחר וׁשֹותה, ּבלבד, הּגפן' ּפרי 'ּבֹורא מבר . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּיקּדׁש. קדם ּכלּום ׁשּיטעם לאדם לֹו ואסּור ויסעד; ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹידיו,

סעּודה. ּבמקֹום אּלא יהיה לא זה, קּדּוׁש ְְְְִִִֶֶֶַָָֹוגם
.‡È,יֹום מּבעֹוד ׁשּבת ערב הּכֹוס על לקּדׁש לאדם לֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָיׁש

מּבעֹוד הּכֹוס על מבּדיל וכן הּׁשּבת; נכנסה ׁשּלא ּפי על ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאף
לאמרּה זכירה ׁשּמצות ׁשּבת; היא ׁשעדין ּפי על אף ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָיֹום,
ּבמעט זֹו לׁשעה קדם ּבין ויציאתֹו, ּכניסתֹו ּבׁשעת .ּבין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

.·Èוהּוא הּיֹום עליו וקדׁש ׁשּבת, ּבערב אֹוכל ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
הּׁשלחן על מּפה ּפֹורס - הּסעּודה עדּבתֹו הפת [לכסות ְְְֵַַַַָָָֻ

הקידוש] מבראחר ּכ ואחר סעּודתֹו, וגֹומר ּומקּדׁש; ,ְְְְְֵֵֵַַַָָָ
ּבתֹו והּוא הּׁשּבת ויצא ּבׁשּבת, אֹוכל היה הּמזֹון. ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָּברּכת

ידיו ונֹוטל סעּודתֹו, ּגֹומר - אחרונים]סעּודתֹו ּומבר[מים , ְְְְֵֵֵָָָָָ
ּכ ואחר הּכֹוס, על הּמזֹון היהּברּכת ואם עליו; מבּדיל ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָ

הּׁשתּיה חֹוזר[יין]ּבתֹו ּכ ואחר ּומבּדיל, ּפֹוסק - ְְְְִִֵֵַַַַָָ
ְִִָלׁשתּיתֹו.

.‚Èמבר ׁשּבת, הכנסת עם אכילתֹו וגמר אֹוכל ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהיה
ולא ׁשני, ּכֹוס על מקּדׁש ּכ ואחר ּתחּלה, הּמזֹון ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹּברּכת
מצוֹות ׁשּתי עֹוׂשין ׁשאין - אחד ּכֹוס על ויקּדׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיבר
ׁשּתי הּמזֹון, ּברּכת ּומצות הּיֹום קּדּוׁש ׁשּמצות אחד; ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּבכֹוס

הןמ ּתֹורה ׁשל .צוֹות ְִֵֶָ
.„Èּגּבי על לנּס הראּוי הּיין על אּלא מקּדׁשין ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאין

אפּלּוהּמזּבח ׂשאֹור, אֹו ּדבׁש ּבֹו נתערב אם ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ
אנּו ּכ עליו; מקּדׁשין אין - ּגדֹולה ּבחבית חרּדל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָּכטּפת
ואֹומר: עליו, לקּדׁש ׁשּמּתיר מי ויׁש הּמערב. ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמֹורים
להֹוציא אּלא הּמזּבח, ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין נאמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלא

מגּלה אֹו רע, ׁשריחֹו מכסה]יין ללא -[פתוח מבּׁשל אֹו , ְְִֵֶֶַַָֻֻ
מהן. אחד על מקּדׁשין ְְִֵֵֶֶֶַַָׁשאין

.ÂË,יין ריח ׁשריחֹו ּפי על אף - חמץ טעם ׁשּטעמֹו ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹיין
עליו מקּדׁשין אףאין - מים עליהן ׁשּנתן ׁשמרים וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּמה עליהן. מקּדׁשין אין יין, טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעל
ׁשלׁשה הּׁשמרים על ּבׁשּנתן אמּורים? [מידותּדברים ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

הֹוציאמסויימות] אם אבל מארּבעה; ּפחֹות והֹוציא ְְֲִִִִֵַַָָָָמים,
מזּוג יין זה הרי - במים]ארּבעה עליו.[מעורב ּומקּדׁשין , ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

.ÊË- רביעּיֹות ּכּמה מחזיק אפּלּו יין, מלא ׁשהיה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָּכלי
מקּדׁשין ואין ונפסל, ּפגמֹו, זה הרי מעט, מּמּנּו ׁשתה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאם

ּכֹוסֹות ּכׁשירי ׁשהּוא מּפני הּׁשאר; .על ְְְִִֵֵֶַַָָ
.ÊÈ;עליו מקּדׁשין - יין טעם וטעמֹו חמץ ריח ׁשריחֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹיין

מזּוג יין ׁשּיהיּווכן והּוא עליו; מקּדׁשין - צּמּוקים ויין . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
מהן יצא אֹותן ידר ׁשאם לחלּוחית, ּבהם ׁשּיׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹצּמּוקים

וסֹוחט[מיץ]ּדבׁש עליו; מקּדׁשין מּגּתֹו, חדׁש יין וכן . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
ׁשרב מדינה ּבׁשעתֹו. עליו ּומקּדׁש ענבים, ׁשל אׁשּכֹול ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאדם
להבּדיל מּתר - לקּדּוׁש ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשכר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻיינּה

הּמדינה. חמר והּוא הֹואיל ְְֲִִַַָָָעליו,
.ÁÈׁשּבת ּבמֹוצאי ּומבּדילין ׁשּבת, ּבלילי ׁשּמקּדׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשם

טֹובים ימים ּבלילי מקּדׁשין ּכ ּבמֹוצאיהן- ּומבּדילין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּומבּדילין הן. ה' ׁשּבתֹות ׁשּכּלם - הּכּפּורים יֹום ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻּובמֹוצאי
ליֹום ׁשּבת ּובמֹוצאי מֹועד, ׁשל לחּלֹו טֹובים ימים ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּבמֹוצאי

לׁשּבת. טֹוב יֹום ּבמֹוצאי מבּדילין אין אבל ְְְֲִִֵֵַַָָָטֹוב;
.ËÈמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' טֹוב: יֹום קּדּוׁש ֱִֵֶֶַַָָֹנּוסח

ּבחר לׁשֹון, מּכל ורֹוממנּו עם, מּכל קּדׁשנּו אׁשר ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָהעֹולם,
אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ויפארנּו; ּבנּו רצה ויגּדלנּו, ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבנּו
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ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר קדׁשֹוהעֹולם, וׁשּבת ּבנּו, ורצה ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָ
ּתחּלה בראׁשית, למעׂשה זּכרֹון - הנחילנּו ּוברצֹון ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָּבאהבה
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר קדׁש, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלמקראי
הנחלּתנּו. ּוברצֹון ּבאהבה קדׁש וׁשּבת העּמים, מּכל ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָָקּדׁשּת

הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ְֵַַַַָָָּברּו
.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ההבּדלה: נּוסח הּוא ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזה

ּובין ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין הּמבּדיל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹהעֹולם,
ּברּו הּמעׂשה. ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיׂשראל

לחל' קדׁש ּבין הּמבּדיל ה', .אּתה ְְִֵֶַַַָֹֹ
ּבּלילה„. הּקּדּוׁש, ּבׁשֹוגגעּקר ּבין ּבּלילה, קּדׁש לא אם ; ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

הבּדיל לא ואם ּכּלֹו. הּיֹום ּכל והֹול מקּדׁש - ּבמזיד ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹֻּבין
רביעי; יֹום סֹוף עד והֹול ּומבּדיל למחר, מבּדיל - ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּבּלילה
ּבלבד. ׁשּבת מֹוצאי ּבליל אּלא האֹור, על מבר אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאבל

הּיֹום‰. מּׁשּיקּדׁש יין, לׁשּתֹות אֹו לאכל לאדם עדאסּור - ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹ
לאכלׁשּיקּדׁש להתחיל לֹו אסּור הּיֹום, מּׁשּיצא וכן . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּיבּדיל; עד - ּכלּום לטעם אֹו מלאכה, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹולׁשּתֹות,
קדם וׁשתה ואכל עבר, אֹו ׁשכח מּתר. הּמים, ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹֻולׁשּתֹות
אחר ּומבּדיל מקּדׁש זה הרי - ׁשּיבּדיל קדם אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּיקּדׁש

ֶַָׁשאכל.
.Âואף הּיין. על ּולהבּדיל הּיין על לקּדׁש סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַמּדברי

ּומאחר הּכֹוס; על להבּדיל צרי ּבּתפּלה, ׁשהבּדיל ּפי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָעל
מלאכה, לעׂשֹות לֹו מּתר לחל', קדׁש 'ּבין ויאמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻׁשּיבּדיל
ּתחּלה, הּיין על ּומבר הּכֹוס. על הבּדיל ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאף

ׁשּיקּדׁש. עד ידיו את נֹוטל ואינֹו מקּדׁש; ּכ ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואחר
.Êאֹו רביעית מחזיק ׁשהּוא ּכֹוס לֹוקח עֹוׂשה? הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַַּכיצד
ואֹוחזֹויתר יין, ּוממּלאהּו מּבחּוץ, וׁשֹוטפֹו מּבפנים ּומדיחֹו , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָ

יסּיע ולא יתר, אֹו טפח הּקרקע מן ּומגּביהֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּבימינֹו,
מקּדׁש ּכ ואחר הּגפן, על ּומבר ּפׁשּוטּבׂשמאל. ּומנהג ; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכ ואחר "ויכּלּו", ּפרׁשת ּבּתחּלה לקרֹות יׂשראל, ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֻּבכל
לגמיו, מלא וׁשֹותה מקּדׁש. ּכ ואחר הּיין, על ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻמבר
ּומבר ידיו, נֹוטל ּכ ואחר חבּורה; ּבני לכל ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָּומׁשקה

ואֹוכל. ְִֵַ'הּמֹוציא'
.Áלא[נחשב]אין ּכיצד? סעּודה. ּבמקֹום אּלא קּדּוׁש, ְְִִֵֵֶַָָֹ

ּבזוית קּדׁש אם אבל אחר; ּבבית ויאכל זה ּבבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹיקּדׁש
הּכנסת?[פינה] ּבבית מקּדׁשין ולּמה ׁשנּיה. ּבזוית אֹוכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָזֹו,

ׁשם. וׁשֹותין ׁשאֹוכלין האֹורחין ְְְְִִִִֵֶָָמּפני
.Ëאֹו הּיין, מן יֹותר לפת מתאּוה -היה יין לֹו היה ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ואחר ּומקּדׁש, 'הּמֹוציא', ּומבר ּתחּלה, ידיו נֹוטל זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהרי
הּכֹוס. על אּלא הּפת, על מבּדילין ואין ואֹוכל. ּבֹוצע ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּכ

.Èידיו ונטל וׁשכח ׁשּבת, ּבלילי הּיין על לקּדׁש ׁשּנתּכּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמי
על מקּדׁש ואינֹו הּפת, על מקּדׁש זה הרי - ׁשּיקּדׁש ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹקדם

לסעּודה ידיו ׁשּנטל אחר ּביֹוםהּיין הּיין על לבר ּומצוה . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
'קּדּוׁשא הּנקרא הּוא וזה ׁשנּיה; סעּודה ׁשּיסעד קדם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשּבת,

יּטלרּבא' ּכ ואחר וׁשֹותה, ּבלבד, הּגפן' ּפרי 'ּבֹורא מבר . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּיקּדׁש. קדם ּכלּום ׁשּיטעם לאדם לֹו ואסּור ויסעד; ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹידיו,

סעּודה. ּבמקֹום אּלא יהיה לא זה, קּדּוׁש ְְְְִִִֶֶֶַָָֹוגם
.‡È,יֹום מּבעֹוד ׁשּבת ערב הּכֹוס על לקּדׁש לאדם לֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָיׁש

מּבעֹוד הּכֹוס על מבּדיל וכן הּׁשּבת; נכנסה ׁשּלא ּפי על ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאף
לאמרּה זכירה ׁשּמצות ׁשּבת; היא ׁשעדין ּפי על אף ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָיֹום,
ּבמעט זֹו לׁשעה קדם ּבין ויציאתֹו, ּכניסתֹו ּבׁשעת .ּבין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

.·Èוהּוא הּיֹום עליו וקדׁש ׁשּבת, ּבערב אֹוכל ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
הּׁשלחן על מּפה ּפֹורס - הּסעּודה עדּבתֹו הפת [לכסות ְְְֵַַַַָָָֻ

הקידוש] מבראחר ּכ ואחר סעּודתֹו, וגֹומר ּומקּדׁש; ,ְְְְְֵֵֵַַַָָָ
ּבתֹו והּוא הּׁשּבת ויצא ּבׁשּבת, אֹוכל היה הּמזֹון. ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָּברּכת

ידיו ונֹוטל סעּודתֹו, ּגֹומר - אחרונים]סעּודתֹו ּומבר[מים , ְְְְֵֵֵָָָָָ
ּכ ואחר הּכֹוס, על הּמזֹון היהּברּכת ואם עליו; מבּדיל ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָ

הּׁשתּיה חֹוזר[יין]ּבתֹו ּכ ואחר ּומבּדיל, ּפֹוסק - ְְְְִִֵֵַַַַָָ
ְִִָלׁשתּיתֹו.

.‚Èמבר ׁשּבת, הכנסת עם אכילתֹו וגמר אֹוכל ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהיה
ולא ׁשני, ּכֹוס על מקּדׁש ּכ ואחר ּתחּלה, הּמזֹון ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹּברּכת
מצוֹות ׁשּתי עֹוׂשין ׁשאין - אחד ּכֹוס על ויקּדׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיבר
ׁשּתי הּמזֹון, ּברּכת ּומצות הּיֹום קּדּוׁש ׁשּמצות אחד; ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּבכֹוס

הןמ ּתֹורה ׁשל .צוֹות ְִֵֶָ
.„Èּגּבי על לנּס הראּוי הּיין על אּלא מקּדׁשין ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאין

אפּלּוהּמזּבח ׂשאֹור, אֹו ּדבׁש ּבֹו נתערב אם ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ
אנּו ּכ עליו; מקּדׁשין אין - ּגדֹולה ּבחבית חרּדל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָּכטּפת
ואֹומר: עליו, לקּדׁש ׁשּמּתיר מי ויׁש הּמערב. ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמֹורים
להֹוציא אּלא הּמזּבח, ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין נאמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלא

מגּלה אֹו רע, ׁשריחֹו מכסה]יין ללא -[פתוח מבּׁשל אֹו , ְְִֵֶֶַַָֻֻ
מהן. אחד על מקּדׁשין ְְִֵֵֶֶֶַַָׁשאין

.ÂË,יין ריח ׁשריחֹו ּפי על אף - חמץ טעם ׁשּטעמֹו ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹיין
עליו מקּדׁשין אףאין - מים עליהן ׁשּנתן ׁשמרים וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּמה עליהן. מקּדׁשין אין יין, טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעל
ׁשלׁשה הּׁשמרים על ּבׁשּנתן אמּורים? [מידותּדברים ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

הֹוציאמסויימות] אם אבל מארּבעה; ּפחֹות והֹוציא ְְֲִִִִֵַַָָָָמים,
מזּוג יין זה הרי - במים]ארּבעה עליו.[מעורב ּומקּדׁשין , ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

.ÊË- רביעּיֹות ּכּמה מחזיק אפּלּו יין, מלא ׁשהיה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָּכלי
מקּדׁשין ואין ונפסל, ּפגמֹו, זה הרי מעט, מּמּנּו ׁשתה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאם

ּכֹוסֹות ּכׁשירי ׁשהּוא מּפני הּׁשאר; .על ְְְִִֵֵֶַַָָ
.ÊÈ;עליו מקּדׁשין - יין טעם וטעמֹו חמץ ריח ׁשריחֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹיין

מזּוג יין ׁשּיהיּווכן והּוא עליו; מקּדׁשין - צּמּוקים ויין . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
מהן יצא אֹותן ידר ׁשאם לחלּוחית, ּבהם ׁשּיׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹצּמּוקים

וסֹוחט[מיץ]ּדבׁש עליו; מקּדׁשין מּגּתֹו, חדׁש יין וכן . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
ׁשרב מדינה ּבׁשעתֹו. עליו ּומקּדׁש ענבים, ׁשל אׁשּכֹול ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאדם
להבּדיל מּתר - לקּדּוׁש ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשכר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻיינּה

הּמדינה. חמר והּוא הֹואיל ְְֲִִַַָָָעליו,
.ÁÈׁשּבת ּבמֹוצאי ּומבּדילין ׁשּבת, ּבלילי ׁשּמקּדׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשם

טֹובים ימים ּבלילי מקּדׁשין ּכ ּבמֹוצאיהן- ּומבּדילין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּומבּדילין הן. ה' ׁשּבתֹות ׁשּכּלם - הּכּפּורים יֹום ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻּובמֹוצאי
ליֹום ׁשּבת ּובמֹוצאי מֹועד, ׁשל לחּלֹו טֹובים ימים ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּבמֹוצאי

לׁשּבת. טֹוב יֹום ּבמֹוצאי מבּדילין אין אבל ְְְֲִִֵֵַַָָָטֹוב;
.ËÈמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' טֹוב: יֹום קּדּוׁש ֱִֵֶֶַַָָֹנּוסח

ּבחר לׁשֹון, מּכל ורֹוממנּו עם, מּכל קּדׁשנּו אׁשר ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָהעֹולם,
אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ויפארנּו; ּבנּו רצה ויגּדלנּו, ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבנּו
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יֹום את לׂשׂשֹון, ּוזמּנים חּגים לׂשמחה, מֹועדים ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָּבאהבה,
הּזה קדׁש מקרא חגטֹוב אֹו - הּזה הּמּצֹות חג יֹום את , ְִֶֶֶֶַַַַַַָֹ

אֹו - חרּותנּו זמן - הּזה הּסּכֹות חג אֹו הּזה, ְֵֵֶֶַַַַַַָֻהּׁשבּועֹות
ליציאת זכר ּבאהבה, - ׂשמחתנּו זמן אֹו ּתֹורתנּו, מּתן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָזמן
ּומֹועדי העּמים, מּכל קּדׁשּת ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָָָמצרים;

ּבׂשמחה מקּדׁשּובׂשׂשֹוןקדׁש ה', אּתה ּברּו הנחלּתנּו. ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
הּׁשּבת מזּכיר - ּבׁשּבת להיֹות חל ואם והּזמּנים'. ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָיׂשראל
ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש ּבּתפּלה, ׁשחֹותם ּכדר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוחֹותם

ְְִַַוהּזמּנים'.
.Îאת ּבאהבה, אלהינּו ה' לנּו 'וּתּתן אֹומר: הּׁשנה ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבראׁש

זכרֹון הּזה, הּזּכרֹון יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹיֹום
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר ּבאהבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּתרּועה
ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר העּמים, מּכל ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָָָָקּדׁשּת
חל ואם הּזּכרֹון'. ויֹום יׂשראל מקּדׁש הארץ, ּכל על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמל
הּזּכרֹון', ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש חֹותם - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָלהיֹות

ּבּתפּלה. ׁשחֹותם ְְִֵֶֶֶַָּכדר
.‡Îלֹו אין ואם ּכבׁשּבת; הּיין על מקּדׁש טֹוב, יֹום ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָּבלילי

ּביֹום וכן הּפת. על מקּדׁש - לפת מתאּוה ׁשהיה אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָיין,
ּבׁשּבת ׁשּמקּדׁש ּכדר רּבא, קּדּוׁשא מקּדׁש .טֹוב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.·Îּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ּבלילי מברכין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּכיצד
שבת]ּבׁשּבת מוצאי הוא הּגפן,[ולילו על מבר ּבּתחּלה ? ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

הּנר, על מבר ּכ ואחר טֹוב, יֹום קּדּוׁש מקּדׁש ּכ ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָואחר
קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ּבהבּדלה וחֹותם - מבּדיל ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואחר

'ׁשהחינּו'. מבר ּכ ואחר ְְְֱֵֶֶֶַַָָָֹלקדׁש',
.‚Îאֹומרים - הּכּפּורים יֹום ּובליל טֹוב יֹום לילי ְְִִִֵֵֵַָּכל

מּפני 'ׁשהחינּו', מברכין אין ּפסח ׁשל ּובׁשביעי ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ'ׁשהחינּו';
הּפסח. ּבתחּלת הּזמן על ּבר ּוכבר עצמֹו, ּבפני רגל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשאינֹו

.„Îּכ ואחר הּיין, על מבר - ׁשּבת ּבמֹוצאי הבּדלה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָסדר
הּנר? על מבר וכיצד הּנר. על ּכ ואחר הּבׂשמים, ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָעל

מבּדיל ּכ ואחר האׁש'. מאֹורי .'ּבֹורא ְְְִֵֵֵַַַָָ
.‰Îׁשּיאֹותּו עד הּנר, על מברכין ּכדי[יהנו]אין לאֹורֹו, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָ

ואין אחרת; מדינה למטּבע זֹו מדינה מטּבע ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיּכיר
זרה; לעבֹודה מסּבתם ׁשּסתם ּגֹוים, ׁשל הּנר על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמברכין
ׁשל הּנר על ולא זרה, עבֹודה ׁשל הּנר על לא מברכין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹואין

ִֵמתים.
.ÂÎ;עליו מברכין - מּיׂשראל ּגֹוי אֹו מּגֹוי, ׁשהדליק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָיׂשראל

וראה ,לּכר חּוץ מהּל היה עליו. מברכין אין מּגֹוי, ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָּגֹוי
רב ואם ;מבר אינֹו ּגֹוים, הּכר אנׁשי רב אם - ְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֹאֹור
- ּכירים וׁשל ּתּנּור, ׁשל ּכבׁשן, ׁשל אֹור .מבר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל,
קיסם ּכׁשּיכניס אם - הּגחלים עליו; יבר לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלכּתחּלה
הּמדרׁש ּבית ׁשל אֹור עליהן. מברכין מאליו, ּדֹולק ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהן
מברכין ּבׁשבילֹו, ׁשּמדליקים חׁשּוב אדם ׁשם יׁש אם -ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ

חּזן ׁשם יׁש אם - הּכנסת ּבית ׁשל ּדר[שמש]עליו; ׁשהּוא ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּמבחר. מן מצוה להבּדלה, ואבּוקה עליו. מברכין ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָָֻׁשם,
אּלא הּמצוֹות; ּכל על ׁשּמחּזרין ּכדר האֹור על מחּזרין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָואין

עליו. מברכין ּבא, ְְִִָָָָאם
.ÊÎּולחּיה לחֹולה ּבׁשּבת ׁשהדלק מברכין[יולדת]אֹור , ְְְְְְִֶֶַַַָָָֻ

ׁשהקּדח אֹור ׁשּבת. ּבמֹוצאי ּומן[שהוצא]עליו העצים מן ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
ּתחּלת היתה ׁשהיא - ׁשּבת ּבמֹוצאי עליו מברכין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָהאבנים,
יֹום ּבמֹוצאי עליו מברכין אין אבל אדם. ּבידי ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָָּברּיתֹו
אֹור על אּלא הּכּפּורים יֹום ּבמֹוצאי מברכין ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּכּפּורים,

ושבת]ׁשּׁשבת הכפורים יום מערב דלוק ּפי[שהיה על אף ; ִֶַַַָ
- עליו מברכין הּכּפּורים, ּביֹום לחּיה אֹו לחֹולה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻׁשהדלק

מעברה. ׁשבת ֲֲֵֵֵֶַָָׁשהרי
.ÁÎׁשּבת ּבאמצע להיֹות ׁשחל טֹוב שבוע]יֹום אֹומר[- , ְְְִֵֶֶַַָָ

ּובין ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבהבּדלה:
הּמעׂשה', ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָיׂשראל
מֹונה. הּוא ההבּדלֹות ׁשּסדר - ׁשּבת ּבמֹוצאי ׁשאֹומר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר
אינֹו וכן הּנר; על ולא הּבׂשמים, על לא לבר צרי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֹואין

הּכּפּורים. יֹום ּבמֹוצאי הּבׂשמים על לבר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָצרי
.ËÎמּפני ׁשּבת? ּבמֹוצאי הּבׂשמים על מברכין ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָולּמה

הּׁשּבת ליציאת ּדֹואבת ּומיּׁשביןׁשהּנפׁש אֹותּה מׂשּמחין , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
טֹוב. ּבריח ְֵַָאֹותּה

ה'תשע"ב תמוז כ"ח רביעי יום
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ּוׁשנים‡. ּבּתֹורה, ׁשנים - ּבׁשּבת נאמרּו דברים ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָארּבעה
- ׁשּבּתֹורה הּנביאים. ידי על מפרׁשין והן סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּדברי

ּכבֹוד"זכֹור" - הּנביאים ידי על וׁשּנתּפרׁשּו ו"ׁשמֹור"; , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
מכּבד". ה' לקדֹוׁש ענג, לּׁשּבת "וקראת ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻוענג,

אדם·. על ׁשּמצוה חכמים ׁשאמרּו זה ּכבֹוד? הּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאיזה
ּכבֹוד מּפני ׁשּבת, ּבערב ּבחּמין ורגליו ידיו ּפניו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלרחץ
מיחל ראׁש, ּבכבד ויֹוׁשב ּבציצית, ּומתעּטף ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹהּׁשּבת.
הּמל לקראת יֹוצא ׁשהּוא ּכמֹו הּׁשּבת, ּפני .להקּבלת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשּבת, ּבערב ּתלמידיהן מקּבצין היּו הראׁשֹונים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוחכמים
.'הּמל ׁשּבת לקראת ונצא 'ּבֹואּו ואֹומרין: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּומתעּטפין

נקּיה‚. ּכסּות ׁשּילּבׁש הּׁשּבת, מלּבּוׁשּומּכבֹוד יהיה ולא . ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ
להחל לֹו אין ואם החל; ּכמלּבּוׁש מׁשלׁשלהּׁשּבת יף, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָֹ

קפלי] ּכמלּבּוׁש[מפשיל מלּבּוׁשֹו יהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֶַַַֹטּליתֹו,
ּכבֹוד מּפני ּבחמיׁשי, מכּבסין העם ׁשּיהּו ּתּקן, ועזרא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהחל.

ַַָהּׁשּבת.
ּומׁשּתה„. סעּודה לקּבע לאירוסין]אסּור ׁשּבת,[כגון ּבערב ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

ואף ;ׁשּתחׁש עד ולׁשּתֹות לאכל ּומּתר הּׁשּבת. ּכבֹוד ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמּפני
ומעלה הּמנחה מן אדם ׁשּיּמנע הּׁשּבת מּכבֹוד כן, ּפי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָעל
לאכל. מתאּוה ּכׁשהּוא לּׁשּבת ׁשּיּכנס ּכדי סעּודה, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמּלקּבע

ׁשאינֹו‰. ּפי על ואף הּׁשּבת, ּבערב ׁשלחנֹו אדם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּדר
על ואף ׁשּבת, ּבמֹוצאי ׁשלחנֹו מסּדר וכן לכּזית; אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻצרי
ּבכניסתֹו לכּבדֹו ּכדי - לכּזית אּלא צרי ׁשאינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּפי

הּׁשּבת;ּוביציאתֹו לכבֹוד יֹום מּבעֹוד ּביתֹו לתּקן וצרי . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
אּלּו ׁשּכל - מּצעת ּומּטה ,ערּו וׁשלחן ּדלּוק, נר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻויהיה

הן. ׁשּבת ְִֵַָלכבֹוד
.Âלּקח ּדרּכֹו ואין ּביֹותר, חׁשּוב אדם ׁשהיה ּפי על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָאף

חּיב - ׁשּבּבית ּבמלאכֹות להתעּסק ולא הּׁשּוק, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּדברים
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ּכבֹודֹו. הּוא ׁשּזה ּבגּופֹו, הּׁשּבת לצר ׁשהם ּדברים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹות
לבּׁשל העצים מפּצל ׁשהיה מי מהם - הראׁשֹונים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָחכמים

ּגֹודל אֹו ּבׂשר, מֹולח אֹו מבּׁשל, ׁשהיה מי ּומהם [שוזר]ּבהן, ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
וקֹונה יֹוצא ׁשהיה מי ּומהם נרֹות, מדליק אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפתילֹות,

לׁש צרי ׁשהּוא ׁשאיןדברים ּפי על אף ּומׁשקה, מּמאכל ּבת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מׁשּבח. זה הרי זה, ּבדבר הּמרּבה וכל .ּבכ ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָֻּדרּכֹו

.Êּתבׁשיל לתּקן ׁשּצרי חכמים ׁשאמרּו זה עּנּוג? הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאיזה
ממֹונֹו לפי הּכל - לׁשּבת הּכל מבּׂשם, ּומׁשקה ּביֹותר, ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻׁשמן

אדם רּביםׁשל מאכלים ּובתּקּון ׁשּבת ּבהֹוצאת הּמרּבה וכל . ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
עׂשה אפּלּו מּׂשגת, ידֹו אין ואם מׁשּבח. זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻוטֹובים,

שהוא]ׁשלק כל -[תבשיל הּׁשּבת ּכבֹוד מּׁשּום ּבֹו וכּיֹוצא ְְִֵֶֶַַַָ
מאחרים ולׁשאל לעצמֹו להצר חּיב ואינֹו ׁשּבת; ענג זה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהרי
'עׂשה הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ׁשּבת; ּבמאכל להרּבֹות ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָּכדי

לּברּיֹות'. ּתצטר ואל ּכחל, ְְְְְִִֵַַַַָֹׁשּבּת
.Áצרי - ּכׁשּבת ימיו ּכל והרי ועׁשיר, ענג ׁשהיה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹמי

לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם החל. מּמאכל ׁשּבת מאכל ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹלׁשּנֹות
ואם מאחר; להקּדים, רגיל היה אם האכילה: זמן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָמׁשּנה

מקּדים לאחר, רגיל .היה ְְִִֵַַָָָ
.Ë,ערבית אחת - ּבׁשּבת סעּודֹות ׁשלׁש לאכל אדם ְְְֱִֶַַַַַָָָָָֹֹחּיב

ּבמנחה ואחת ׁשחרית, סעּודֹותואחת ּבׁשלׁש להּזהר וצרי . ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ
מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו ּכלל; מהן יפחֹות ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאּלּו,
האכילה, מרב חֹולה היה ואם סעּודֹות. ׁשלׁש סֹועד ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹהּצדקה,

מתעּנה ׁשהיה חלום]אֹו תענית מּׁשלׁש[כגון ּפטּור - ְִִֶֶַָָָָֹ
ולבצע הּיין, על מּׁשלׁשּתן סעּודה ּכל לקּבע וצרי ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹֹסעּודֹות.

טֹובים. ּבימים וכן כּכרֹות. ׁשּתי ְְְִִִֵֵַָָעל
.È,והּוא - לּה הּוא עּנּוג ּבׁשּבת, יין ּוׁשתּית ּבׂשר ְְְֲִִִִַַַַָָָָאכילת

מּׂשגת ידֹו ּבׁשּבתׁשּתהיה הּיין על סעּודה לקּבע ואסּור . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
מנהג הּוא ּכ אּלא הּמדרׁש; ּבית ּבׁשעת טֹובים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּובימים
הּכנסת, ּבבית ּומּוסף ׁשחרית ּבׁשּבת אדם יתּפּלל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּצּדיקים:
יקרא הּמדרׁש, לבית ויל ׁשנּיה, סעּודה ויסעד לביתֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹויבֹוא
סעּודה יקּבע ּכ ואחר מנחה; ויתּפּלל הּמנחה, עד ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָויׁשמע

ׁשּבת. מֹוצאי עד ויׁשּתה ויאכל הּיין, על ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹׁשליׁשית
.‡Èמּׁשלׁש יֹותר ׁשּבתֹות ּבערבי ׁשּיהּל לאדם לֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאסּור

רב, הּיֹום ועֹוד לביתֹו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום, מּתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָּפרסאֹות
ׁשהּיֹום יֹודעין ביתֹו אנׁשי אין ׁשהרי - לׁשּבת סעּודה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָויכין
אצל מתארח היה אם לֹומר, צרי ואין לֹו. להכין ּכדי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיבֹוא,
הראּוי ּדבר להם הכינּו ׁשּלא מּפני מבּיׁשן, ׁשהּוא - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאחרים

.לאֹורחים ְְִ
.·È;ּבׁשּבת רחמים ּולבּקׁש ּולהתחּנן ולזעק להתעּנֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹאסּור

עליהן ּומתריעין מתעּנין ׁשהּצּבּור הּצרֹות מן ּבצרה ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָואפּלּו
חּוץ טֹובים; ּבימים ולא ּבׁשּבת, מתריעין ולא מתעּנין אין -ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָֹֹ
הּמּטרפת ספינה אֹו נהר, אֹו ּגֹוים ׁשהּקיפּוה ְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמעיר

ׁשּמתריעין[מיטלטלת] - לעזר[תוקעים]ּבּים ּבׁשּבת עליהן ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
רחמים. עליהן ּומבּקׁשין ּומתחּננין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָאֹותן,

.‚Èקדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ּגֹוים, ׁשל עירֹות על צרין ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹאין
ולא עליהם, הּמלחמה אנׁשי ּדעת ׁשּתתיּׁשב ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּׁשּבת,

ּבּׁשּבת ּוטרּודים מבהלים מפליגיןיהיּו אין זה ּומּפני . ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
ׁשּתתיּׁשב ּכדי הּׁשּבת, קדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבספינה
ולדבר מּדי; יֹותר יצטער ולא הּׁשּבת, קדם עליו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּדעּתֹו

עּמֹו ּופֹוסק ׁשּבת, ּבערב אפּלּו ּבּים מפליג הנכרי]מצוה, [עם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשֹובת ואינֹו איסור]לׁשּבת, כאן אין בהסכם עמד לא .[אם ְְִֵֵֹ

לצידֹון סמוכים]ּומּצר לדברי[מקומות אפּלּו - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹ
ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום ׁשּבת; ּבערב להפליג מּתר ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהרׁשּות

מפליגין אין ּכלל, ׁשּבת ּבערב .יפליגּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
.„Èּתלמידי עֹונת ,לפיכ הּוא; ׁשּבת מענג הּמּטה, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּתׁשמיׁש

ׁשּבת ללילי ׁשּבת מּלילי הּבריאים, לבעלחכמים ּומּתר . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֻ
מּׁשּום ולא חֹובל מּׁשּום ּבזה ואין ּבׁשּבת, לכּתחּלה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּבתּולה

לּה. ַַָצער
.ÂËׁשאר ּכנגד ׁשקּולה מהן, אחת ּכל - זרה ועבֹודה ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשּבת

הּתֹורה מצוֹות ּברּוּכל הּקדֹוׁש ׁשּבין האֹות היא והּׁשּבת ; ְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
הּמצוֹות, ׁשאר על העֹובר ּכל ,לפיכ לעֹולם. ּובינינּו, ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָהּוא
ׁשּבת המחּלל אבל יׂשראל; רׁשעי ּבכלל הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהרי
ּכגֹוים ּוׁשניהם - זרה עבֹודה ּכעֹובד הּוא הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָּבפרהסיא,

ּדבריהם. ְְִֵֶָלכל
.ÊË,ּזאת יעׂשה אנֹוׁש "אׁשרי ואֹומר: הּנביא מׁשּבח ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלפיכ

וגֹו' מחּללֹו" ׁשּבת ׁשמר - ּבּה יחזיק אדם המׁשּמרּובן וכל . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ּכבר - ּכחֹו ּכפי ּומעּנגּה ּומכּבדּה ּכהלכתּה, הּׁשּבת ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹאת
הּצפּון הּׂשכר על יתר הּזה, ּבעֹולם ׂשכרֹו ּבּקּבלה ְְֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹמפרׁש
על והרּכבּתי ה', על ּתתעּנג "אז ׁשּנאמר: הּבא, ְְְְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָָלעֹולם
ּדּבר". ה' ּפי ּכי - אבי יעקב נחלת והאכלּתי ארץ; ְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבמתי

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב תמוז כ"ט חמישי יום
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ּובאּור הּמנין. מן ואינּה סֹופרים, מּדברי אחת עׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמצות

אּלּו. ּבפרקים זֹו ְְִִִֵָָמצוה

א ¤¤ּפרק

לעצמֹו‡. ּבבית מהן אחד ּכל הרּבה, ׁשכנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר
החצר, ּבכל לטלטל מּתרין ּכּלן ׁשּיהיּו הּוא, ּתֹורה ּדין -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻ
רׁשּות החצר ׁשּכל מּפני לּבּתים; ּומהחצר לחצר, ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּומּבּתים

ּבכּלּה לטלטל ׁשּמּתר אחת, ּבמבֹויהּיחיד הּדין וכן רחוב. -] ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻ
בתים] כמה שבהם לחצרות נכנסים לֹושממנו בצדׁשּיׁש -] ֵֶ

לדופן]לחיהפתוח] מחובר ניצב עמוד קֹורה[- מעליו]אֹו -] ְִָ
ׁשּיהּוא ּבכּלֹו[שיהיו]- לטלטל מּתרין הּמבֹוי ּבני [-ּכל ְְְְְִֵֵֶַַָָָֻֻ

היחיד] כרשות לחצרֹות;שהוא ּומּמבֹוי לּמבֹוי, ּומחצרֹות ,ֲֲִֵֵֵַַָָ
ׁשהיא ּבמדינה הּדין וכן הּוא. הּיחיד רׁשּות הּמבֹוי, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּכל
ננעלֹות ּדלתֹות לּה ׁשּיׁש טפחים, עׂשרה גבֹוהה חֹומה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻמּקפת
ּתֹורה. ּדין הּוא זה היא. הּיחיד רׁשּות ׁשּכּלּה - ְְִִִֶֶַַַָָָָֻּבּלילה

סֹופרים·. מּדברי חכמים]אבל מדברי לׁשכנים[- אסּור , ְְְֲִִִִִֵֵָָ
ּבדיֹורין חלּוקה ּבּה ׁשּיׁש הּיחיד ּברׁשּות ,[בדירות]לטלטל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
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ּכבֹודֹו. הּוא ׁשּזה ּבגּופֹו, הּׁשּבת לצר ׁשהם ּדברים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹות
לבּׁשל העצים מפּצל ׁשהיה מי מהם - הראׁשֹונים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָחכמים

ּגֹודל אֹו ּבׂשר, מֹולח אֹו מבּׁשל, ׁשהיה מי ּומהם [שוזר]ּבהן, ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
וקֹונה יֹוצא ׁשהיה מי ּומהם נרֹות, מדליק אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפתילֹות,

לׁש צרי ׁשהּוא ׁשאיןדברים ּפי על אף ּומׁשקה, מּמאכל ּבת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מׁשּבח. זה הרי זה, ּבדבר הּמרּבה וכל .ּבכ ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָֻּדרּכֹו

.Êּתבׁשיל לתּקן ׁשּצרי חכמים ׁשאמרּו זה עּנּוג? הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאיזה
ממֹונֹו לפי הּכל - לׁשּבת הּכל מבּׂשם, ּומׁשקה ּביֹותר, ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻׁשמן

אדם רּביםׁשל מאכלים ּובתּקּון ׁשּבת ּבהֹוצאת הּמרּבה וכל . ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
עׂשה אפּלּו מּׂשגת, ידֹו אין ואם מׁשּבח. זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻוטֹובים,

שהוא]ׁשלק כל -[תבשיל הּׁשּבת ּכבֹוד מּׁשּום ּבֹו וכּיֹוצא ְְִֵֶֶַַַָ
מאחרים ולׁשאל לעצמֹו להצר חּיב ואינֹו ׁשּבת; ענג זה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהרי
'עׂשה הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ׁשּבת; ּבמאכל להרּבֹות ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָּכדי

לּברּיֹות'. ּתצטר ואל ּכחל, ְְְְְִִֵַַַַָֹׁשּבּת
.Áצרי - ּכׁשּבת ימיו ּכל והרי ועׁשיר, ענג ׁשהיה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹמי

לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם החל. מּמאכל ׁשּבת מאכל ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹלׁשּנֹות
ואם מאחר; להקּדים, רגיל היה אם האכילה: זמן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָמׁשּנה

מקּדים לאחר, רגיל .היה ְְִִֵַַָָָ
.Ë,ערבית אחת - ּבׁשּבת סעּודֹות ׁשלׁש לאכל אדם ְְְֱִֶַַַַַָָָָָֹֹחּיב

ּבמנחה ואחת ׁשחרית, סעּודֹותואחת ּבׁשלׁש להּזהר וצרי . ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ
מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו ּכלל; מהן יפחֹות ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאּלּו,
האכילה, מרב חֹולה היה ואם סעּודֹות. ׁשלׁש סֹועד ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹהּצדקה,

מתעּנה ׁשהיה חלום]אֹו תענית מּׁשלׁש[כגון ּפטּור - ְִִֶֶַָָָָֹ
ולבצע הּיין, על מּׁשלׁשּתן סעּודה ּכל לקּבע וצרי ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹֹסעּודֹות.

טֹובים. ּבימים וכן כּכרֹות. ׁשּתי ְְְִִִֵֵַָָעל
.È,והּוא - לּה הּוא עּנּוג ּבׁשּבת, יין ּוׁשתּית ּבׂשר ְְְֲִִִִַַַַָָָָאכילת

מּׂשגת ידֹו ּבׁשּבתׁשּתהיה הּיין על סעּודה לקּבע ואסּור . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
מנהג הּוא ּכ אּלא הּמדרׁש; ּבית ּבׁשעת טֹובים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּובימים
הּכנסת, ּבבית ּומּוסף ׁשחרית ּבׁשּבת אדם יתּפּלל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּצּדיקים:
יקרא הּמדרׁש, לבית ויל ׁשנּיה, סעּודה ויסעד לביתֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹויבֹוא
סעּודה יקּבע ּכ ואחר מנחה; ויתּפּלל הּמנחה, עד ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָויׁשמע

ׁשּבת. מֹוצאי עד ויׁשּתה ויאכל הּיין, על ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹׁשליׁשית
.‡Èמּׁשלׁש יֹותר ׁשּבתֹות ּבערבי ׁשּיהּל לאדם לֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאסּור

רב, הּיֹום ועֹוד לביתֹו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום, מּתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָּפרסאֹות
ׁשהּיֹום יֹודעין ביתֹו אנׁשי אין ׁשהרי - לׁשּבת סעּודה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָויכין
אצל מתארח היה אם לֹומר, צרי ואין לֹו. להכין ּכדי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיבֹוא,
הראּוי ּדבר להם הכינּו ׁשּלא מּפני מבּיׁשן, ׁשהּוא - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאחרים

.לאֹורחים ְְִ
.·È;ּבׁשּבת רחמים ּולבּקׁש ּולהתחּנן ולזעק להתעּנֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹאסּור

עליהן ּומתריעין מתעּנין ׁשהּצּבּור הּצרֹות מן ּבצרה ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָואפּלּו
חּוץ טֹובים; ּבימים ולא ּבׁשּבת, מתריעין ולא מתעּנין אין -ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָֹֹ
הּמּטרפת ספינה אֹו נהר, אֹו ּגֹוים ׁשהּקיפּוה ְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמעיר

ׁשּמתריעין[מיטלטלת] - לעזר[תוקעים]ּבּים ּבׁשּבת עליהן ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
רחמים. עליהן ּומבּקׁשין ּומתחּננין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָאֹותן,

.‚Èקדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ּגֹוים, ׁשל עירֹות על צרין ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹאין
ולא עליהם, הּמלחמה אנׁשי ּדעת ׁשּתתיּׁשב ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּׁשּבת,

ּבּׁשּבת ּוטרּודים מבהלים מפליגיןיהיּו אין זה ּומּפני . ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
ׁשּתתיּׁשב ּכדי הּׁשּבת, קדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבספינה
ולדבר מּדי; יֹותר יצטער ולא הּׁשּבת, קדם עליו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּדעּתֹו

עּמֹו ּופֹוסק ׁשּבת, ּבערב אפּלּו ּבּים מפליג הנכרי]מצוה, [עם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשֹובת ואינֹו איסור]לׁשּבת, כאן אין בהסכם עמד לא .[אם ְְִֵֵֹ

לצידֹון סמוכים]ּומּצר לדברי[מקומות אפּלּו - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹ
ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום ׁשּבת; ּבערב להפליג מּתר ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהרׁשּות

מפליגין אין ּכלל, ׁשּבת ּבערב .יפליגּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
.„Èּתלמידי עֹונת ,לפיכ הּוא; ׁשּבת מענג הּמּטה, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּתׁשמיׁש

ׁשּבת ללילי ׁשּבת מּלילי הּבריאים, לבעלחכמים ּומּתר . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֻ
מּׁשּום ולא חֹובל מּׁשּום ּבזה ואין ּבׁשּבת, לכּתחּלה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּבתּולה

לּה. ַַָצער
.ÂËׁשאר ּכנגד ׁשקּולה מהן, אחת ּכל - זרה ועבֹודה ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשּבת

הּתֹורה מצוֹות ּברּוּכל הּקדֹוׁש ׁשּבין האֹות היא והּׁשּבת ; ְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
הּמצוֹות, ׁשאר על העֹובר ּכל ,לפיכ לעֹולם. ּובינינּו, ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָהּוא
ׁשּבת המחּלל אבל יׂשראל; רׁשעי ּבכלל הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהרי
ּכגֹוים ּוׁשניהם - זרה עבֹודה ּכעֹובד הּוא הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָּבפרהסיא,

ּדבריהם. ְְִֵֶָלכל
.ÊË,ּזאת יעׂשה אנֹוׁש "אׁשרי ואֹומר: הּנביא מׁשּבח ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלפיכ

וגֹו' מחּללֹו" ׁשּבת ׁשמר - ּבּה יחזיק אדם המׁשּמרּובן וכל . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ּכבר - ּכחֹו ּכפי ּומעּנגּה ּומכּבדּה ּכהלכתּה, הּׁשּבת ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹאת
הּצפּון הּׂשכר על יתר הּזה, ּבעֹולם ׂשכרֹו ּבּקּבלה ְְֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹמפרׁש
על והרּכבּתי ה', על ּתתעּנג "אז ׁשּנאמר: הּבא, ְְְְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָָלעֹולם
ּדּבר". ה' ּפי ּכי - אבי יעקב נחלת והאכלּתי ארץ; ְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבמתי

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב תמוז כ"ט חמישי יום
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ּובאּור הּמנין. מן ואינּה סֹופרים, מּדברי אחת עׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמצות

אּלּו. ּבפרקים זֹו ְְִִִֵָָמצוה

א ¤¤ּפרק

לעצמֹו‡. ּבבית מהן אחד ּכל הרּבה, ׁשכנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר
החצר, ּבכל לטלטל מּתרין ּכּלן ׁשּיהיּו הּוא, ּתֹורה ּדין -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻ
רׁשּות החצר ׁשּכל מּפני לּבּתים; ּומהחצר לחצר, ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּומּבּתים

ּבכּלּה לטלטל ׁשּמּתר אחת, ּבמבֹויהּיחיד הּדין וכן רחוב. -] ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻ
בתים] כמה שבהם לחצרות נכנסים לֹושממנו בצדׁשּיׁש -] ֵֶ

לדופן]לחיהפתוח] מחובר ניצב עמוד קֹורה[- מעליו]אֹו -] ְִָ
ׁשּיהּוא ּבכּלֹו[שיהיו]- לטלטל מּתרין הּמבֹוי ּבני [-ּכל ְְְְְִֵֵֶַַָָָֻֻ

היחיד] כרשות לחצרֹות;שהוא ּומּמבֹוי לּמבֹוי, ּומחצרֹות ,ֲֲִֵֵֵַַָָ
ׁשהיא ּבמדינה הּדין וכן הּוא. הּיחיד רׁשּות הּמבֹוי, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּכל
ננעלֹות ּדלתֹות לּה ׁשּיׁש טפחים, עׂשרה גבֹוהה חֹומה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻמּקפת
ּתֹורה. ּדין הּוא זה היא. הּיחיד רׁשּות ׁשּכּלּה - ְְִִִֶֶַַַָָָָֻּבּלילה

סֹופרים·. מּדברי חכמים]אבל מדברי לׁשכנים[- אסּור , ְְְֲִִִִִֵֵָָ
ּבדיֹורין חלּוקה ּבּה ׁשּיׁש הּיחיד ּברׁשּות ,[בדירות]לטלטל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
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ׁשּיערבּו חצרות']עד ב'עירוב יתאגדו ּכּלן[- הּׁשכנים ּכל ְְְִֵֶַַָָָֻ
הּמדינה ואחד הּמבֹוי, ואחד חצר, אחד - ׁשּבת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמערב

וד[העיר] הּוא.; ּדינֹו ּובית ׁשלמה ּתּקנת זה, בר ְְִֵֶַַָָָֹֹ
מחיצה‚. ׁשהּקיפּוהּו מחנה אֹו סּכֹות, אֹו אהלים, יֹוׁשבי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻוכן

ׁשּירה אבל ּכּלן. ׁשּיערבּו עד לאהל, מאהל מטלטלין אין -ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
מאהל מֹוציאין אּלא לערב, צריכין אין - מחיצה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהּקיפה

ּכּלן ׁשהן לפי ערּוב; ּבלא אהליםלאהל אֹותם ואין מערבין, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹֹֻ
להן .קבּועין ְִֶָ

ויאמרּו„. יטעּו ׁשּלא ּכדי זה? ּדבר ׁשלמה ּתּקן מה :מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹֹ
הּמדינה לרחֹובֹות החצרֹות מן להֹוציא ׁשּמּתר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻ'ּכׁשם
מן להֹוציא מּתר ּכ - לחצרֹות מהן ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּוׁשוקיה,
ויחׁשבּו לּמדינה'; הּׂשדה מן ּולהכניס לּׂשדה, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמדינה
ּכּׂשדֹות הן הרי לּכל, רׁשּות והן הֹואיל והרחֹובֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשהּׁשוקים
וידּמּו הּיחיד, רׁשּות הן ּבלבד ׁשחצרֹות ויאמרּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹוכּמדּברֹות,
מרׁשּות ּולהכניס להֹוציא וׁשּמּתר מלאכה, ההֹוצאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשאין

הרּבים. לרׁשּות ְִִִַַָָהּיחיד
ויאחז‰. ּבדיֹורין, ׁשּתחלק הּיחיד רׁשּות ׁשּכל ּתּקן, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלפיכ

מקֹום מּמּנה ויּׁשאר לעצמֹו, רׁשּות ּבּה ואחד אחד ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
ׁשּנחׁשב - לּבּתים החצר ּכגֹון ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ויד ּכּלן, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּברׁשּות
לרּבים, רׁשּות הּוא ּכאּלּו ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ׁשּיד הּמקֹום ְְִִֶַַַָָָָָֻאֹותֹו
וחלקֹו הּׁשכנים מן אחד ּכל ׁשאחז ּומקֹום מקֹום ּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹונחׁשב
להֹוציא אסּור ויהיה הּיחיד; רׁשּות ּבלבד ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָלעצמֹו,
ׁשאין ּכמֹו ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ׁשּיד לרׁשּות לעצמֹו ׁשחלק ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמרׁשּות

יׁשּתּמ אּלא הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּכלמֹוציאין ׁש ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּכּלן ׁשּיערבּו עד ּבלבד, לעצמֹו ׁשחלק ּברׁשּות עלאחד אף , ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

הּיחיד. רׁשּות ׁשהּכל ְִִֶַַָֹּפי
.Âאחד ּבמאכל ׁשּיתערבּו הּוא הּזה? הערּוב הּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּומה

ׁשּבת מערב אֹותֹו ואכלׁשּמּניחין מערבין, ׁשּכּלנּו ּכלֹומר: - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
ׁשּיד ּכׁשם אּלא ; חֹולק מּמּנּו אחד ּכל ואין לכּלנּו, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻאחד

לכּלנּו ׁשּנׁשאר זה ּבמקֹום ׁשוה בחצר]ּכּלנּו ּכּלנּו[- יד ּכ , ְְְִֶֶַַָָָָָָָֻֻֻ
לעצמֹו, אחד ּכל ׁשאחז מקֹום ּבכל הבתיםׁשוה בכל -] ְְְֶֶַַָָָָָָָ

לחצר] הּזה,הפתוחים ּובּמעׂשה אחת. רׁשּות ּכּלנּו אנּו ְֲֲֵֶֶַַַַַַָָֻוהרי
מרׁשּות ּולהכניס להֹוציא ׁשּמּתר ּולדּמֹות לטעֹות יבֹואּו ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֻלא

הרּבים. לרׁשּות ְִִִַַָָהּיחיד
.Êערּובי' הּנקרא הּוא זה, עם זה החצר ּבני ׁשעֹוׂשין ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהערּוב

ּבני ּכל אֹו זה, עם זה הּמבֹוי אנׁשי וׁשעֹוׂשין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָחצרֹות';
'ׁשּתּוף' הּנקרא הּוא .הּמדינה, ְְִִִַַָָ

.Áאפּלּו ּבלבד. ׁשלמה ּבפת אּלא ּבחצרֹות, מערבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאין
סאה מאפה גדול]ּכּכר משקל מערבין[- אין - פרּוסה והיא , ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ

כאּסר והיא ׁשלמה, היתה מטבע]ּבּה; סוג ּבּה.[- מערבין - ְְְְְְִִִֵָָָָָָָ
ּבפ מערבין ּכ ּתבּואה, ּבפת ׁשּמערבין ּובפתּוכׁשם ארז ת ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּבׁשאר ּבין ּבפת ּבין וׁשּתּוף, ּדחן. ּבפת לא אבל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹֹעדׁשים;
אֹו עצמן, ּבפני הּמים מן חּוץ - מׁשּתּתפין אכל ּבכל ְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָָֹאכלין.
ּבהן, מׁשּתּתפין אין - ּופטרּיֹות ּכמהין וכן עצמֹו; ּבפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמלח
ּכמּוריס נעׂשה - מלח עם מים ערב ּכאכלים. חׁשּובין ְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאינן

דגים] ּבֹו.[רוטב ּומׁשּתּתפין ,ְְִִַ

.Ëׁשעּור ּכגרֹוגרת[כמות]וכּמה ּבֹו? ׁשּמׁשּתּתפין האכל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹ
יבשה] הּמדינה[תאנה מּבני אֹו הּמבֹוי, מּבני ואחד אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלכל

מרּבין היּו אם אבל ּפחֹות; אֹו עׂשר, ׁשמֹונה ׁשּיהיּו והּוא -ְְְְֲִִִֶָָָָָָֻ
ּגרֹוגרֹות, עׂשר ּכׁשמֹונה ׁשהן סעּודֹות, ׁשּתי ׁשעּורֹו - זה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָעל
אלפים הּמׁשּתּתפין היּו אפּלּו ּבינֹונּיֹות; ביצים ּכׁשּׁשה ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהן

לכּלן. סעּודֹות ׁשּתי ְְְְֵָָֻּורבבֹות,
.È,ּדגן ּומיני ּפת, ּכגֹון - ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ׁשהּוא אכל ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכל

וכל סעּודֹות; ׁשּתי מזֹון ׁשעּורֹו בֹו, יׁשּתּתפּו אם - חי ְְְְְְִִִֵַַָָֹּובׂשר
לפּתן לחם]ׁשהּוא עם שנאכל ּבֹו[-תבשיל לאכל העם ודר , ְְֱִֶֶֶֶָָָֹ

וזיתים, ּומּוריס, וחמץ, צלי, ּובׂשר מבּׁשל, יין ּכגֹון - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻּפּתן
ּבֹו לאכל ּכדי ׁשעּורֹו - ּבצלים ׁשל לחם]ואּמהֹות ׁשּתי[עם ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָֹ

ְסעּודֹות.
.‡Èחי ּביין מים]נׁשּתּתפּו רביעּיֹות[ללא ׁשּתי ׁשעּורֹו , ְְְְְִִִִִֵַַַ

ּומׁשּתּתפין ׁשּתים; ּביצים, רביעּיֹות. ׁשּתי ּבׁשכר, וכן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֻלכּלן;
חמּׁשה אחד. אתרֹוג, ׁשּתים. רּמֹונים, חּיֹות. הן ואפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבהן,
ׁשלּוק; ּבין חי ּבין ירק, ליטרא אפרסקין. חמּׁשה ְְְֱֲֲִִִִֵֵַַָָָָָאגֹוזים,
ראּוי ׁשאינֹו לפי מערבין, אין - ּבׁשל ולא ּבׁשל היה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹואם

ומשקלות:]לאכילה מידות של מפרט ּתבלין,[ולהלן עּוכלא . ְְֲִִַָָָ
ּכׁשּות ּתּפּוחין. קב ּדבלה, מנה ּגרֹוגרֹות, קב ּתמרים, [מיןקב ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ליטרא.צמח] חזין, הּיד. ּכמלא לחין, ּפֹולין הּיד. ּכמלא ,ְְְִִִִִִַַַָָָָֹֹ
ּבצלים עלי ּבהן. ּומערבין הּירק, ּבכלל הן הרי - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוהּתרדין
עלה ּכל אר ונעׂשה הבצילּו אם אּלא ּבהן, מערבין אין -ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
הּדברים אּלּו וכל אכל. אינֹו מּכאן, ּפחֹות אבל זרת; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹמהן
וכן אּלּו. ׁשעּורין ּבהן נתנּו ּולפיכ הן, ּכלפּתן - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָהאמּורין
הּׁשּתּוף. לׁשעּור מצטרפין האכלין וכל ּבהן. ּכּיֹוצא ְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָָֹּכל

.·Èרביעּיֹות ׁשּתי מלא מקֹום, ּבכל האמּורה ;ליטרא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹ
ּדינר; מאה מקֹום, ּבכל האמּורה ּומנה רביעית. חצי ְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָָועּוכלא,
ׂשעֹורֹות; עׂשרה ׁשׁש מׁשקל והּמעה, מעין; ׁשׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָוהּדינר,
מן אֹו הּמים מן מחזקת והרביעית, ּדינרין. ארּבעה ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהּסלע,
נמצאת ּבקרּוב; ּדינר וחצי ּדינרין עׂשר ׁשבעה מׁשקל ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּיין
מׁשקל והעּוכלא, ּדינר, ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָֹהּליטרא,

רביע. ּפחֹות ּדינרין ְְִִִִַָָָּתׁשעה
.‚Èקּבין ׁשׁשת מקֹום, ּבכל האמּורה ארּבעתסאה והּקב, ; ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָ

הרביעית מּדת ּבארנּו ּוכבר רביעּיֹות; ארּבע והּלג, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹֻלּגין;
ּתמיד. אֹותן לזּכר צרי ׁשאדם הּׁשעּורין ואּלּו ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹּומׁשקלּה.

.„Èלזה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - ּבאכילה מּתר ׁשהּוא ֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאכל
ּבֹו ּומׁשּתּתף ּבֹו מערב זה הרי - מׁשּתּתףהמערב ּכיצד? . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

אֹו זה, מאכל הּנֹודר וכן ּבתרּומה. ויׂשראל ּביין, הּנזיר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא
אינֹו ׁשאם ּבֹו; ּומׁשּתּתף ּבֹו מערב - יאכלּנּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּנׁשּבע

לאחר. ראּוי הּוא הרי לזה, ְֲֵֵֶַָָָראּוי
.ÂËטבל ּכגֹון - לּכל האסּור ּדבר מעושרת]אבל לא ,[תבואה ְֲֶֶַָָָָָֹ

נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר וכן סֹופרים, ּדברי ׁשל טבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹאפּלּו
מע וכן ּכהגן, נפּדּוּתרּומתֹו ׁשּלא והקּדׁש ׁשני -ׂשר ּכהלכה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּבהן. ּומׁשּתּתפין מערבין ּומׁשּתּתפיןאין מערבין אבל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ
מעושר]ּבדמאי ׁשראּוי[ספק מּפני ּובמעׂשר[ומותר], לענּיים; ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָ

החמׁש את נתן ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנפּדּו, והקּדׁש תוספתׁשני -] ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
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לפדיה] ׁשנימחיר ּבמעׂשר ּומערבין מעּכב; החמׁש ׁשאין -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
לא אבל - לאכילה ׁשם ראּוי ׁשהּוא מּפני ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּבירּוׁשלים,

לירושלים]ּבגבּולין .[חוץ ְִִ
.ÊËמּכל ׁשלמה אחת חּלה ּגֹובין ּבחצרֹות? מערבין ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכיצד

אחד ּבכלי הּכל ּומּניחין ּובית, החצר,ּבית מּבּתי אחד ּבבית ְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
האֹוצר ּבית אֹו הּבקר ּבבית אֹו הּתבן ּבבית ;[מחסן]אפּלּו ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשער ּבבית נתנֹו אם השער]אבל שומר ׁשער[חדר ּבית אפּלּו , ְְֲֲִִֵֵַַַַָָ
ּבאכסדרה אֹו יחיד, קירות]ׁשל שלש בעל ּבמרּפסת,[חדר אֹו , ְְְְְִִֶֶֶַַָָ

ערּוב. אינֹו - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ּבבית ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַאֹו
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר הערּוב, ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוכׁשּמקּבץ
ערּוב'; מצות על וצּונּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהעֹולם,
להֹוציא החצר ּבני לכל מּתר יהיה זה 'ּבערּוב ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻואֹומר:
ערּובי לגּבֹות לקטן ויׁש ּבׁשּבת'. לבית מּבית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָּולהכניס

לּתן צרי אינֹו ערּוב, ּבֹו ׁשּמּניחין ּובית כשארחצרֹות. -] ֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָ
[- ּבֹוהשכנים להּניח רגילין היּו ואם הּפת; זה]את בבית -] ְְְִִִִֶַַַַָ

ׁשלֹום. דרכי מּפני אֹותֹו, מׁשּנין אין -ְְְִִֵֵֵַַָ
.ÊÈּבמבֹוי מׁשּתּתפין אחדוכיצד מּכל ּכגרֹוגרת אכל ּגֹובה ? ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּבכלי הּכל ּומּניח מרּבין, היּו אם מּכגרֹוגרת ּפחֹות אֹו ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻואחד,
אפּלּו - הּבּתים מן ּבבית אֹו הּמבֹוי, מחצרֹות ּבחצר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאחד
אם אבל ׁשּתּוף; זה הרי - מרּפסת אֹו אכסדרה אֹו קטן ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבית
- ּבחצר הּכלי הּניח ואם ׁשּתּוף. אינֹו מבֹוי, ּבאויר ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָהּניחֹו
נּכר. ׁשּיהיה ּכדי טפח, הּקרקע מן הּכלי להגּביּה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָצרי
מּתר יהיה הּׁשּתּוף 'ּבזה ואֹומר: ערּוב', מצות 'על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּומבר
ּבׁשּבת'. לּמבֹוי מחצרֹות ּולהכניס להֹוציא הּמבֹוי ּבני ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָלכל

.ÁÈׁשהּוא ּפי על אף - הּׁשּתּוף את אֹו הערּוב את ְִִֵֶֶֶַַַָָחלקּו
הערּוב, מן הּכלי את מּלאּו אם אבל ערּוב; אינֹו אחד, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבבית

מּתר - אחר ּבכלי והּניחּוהּו מעט מּמּנּו .ונׁשאר ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֻ
.ËÈׁשּלא ּכדי ּבחצרֹות, לערב צריכין ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּמׁשּתּתפין

מּכירין הּתינֹוקֹות אין ׁשהרי ערּוב, ּתֹורת הּתינֹוקֹות ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַלׁשּכח
ּבּמבֹוי[ויודעים] נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ּבּמבֹוי; ּנעׂשה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָמה

ׁשהרי ּבחצרֹות, לערב צריכין ואין עליו, סֹומכין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבפת,
ּבּבית, מסּבין ׁשהיּו חבּורה ּבני ּבפת. מּכירין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֻהּתינֹוקֹות

הּיֹום עליהן עירבו]וקדׁש וטרם שבת, ׁשעל[נכנסה ּפת - ְֲֵֶֶַַַַָ
לסמ רצּו ואם חצרֹות; ערּובי מּׁשּום עליה סֹומכין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻהּׁשלחן,
ּבחצר. מסּבין ׁשהן ּפי על אף סֹומכין, - ׁשּתּוף מּׁשּום ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻעליה

.Îּבני לכל זה 'הרי ואמר: אחת, ּפת החצר מּבני אחד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלקח
ּבני לכל זה 'הרי ואמר: סעּודֹות, ּכׁשּתי אכל אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹהחצר',

ואחד אחד מּכל לגּבֹות צרי אינֹו - צריהּמבֹוי' אבל ; ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
אחר[להקנות]לזּכֹות ידי על ּבֹו מרשותולהן שייצא כדי -] ְְֵֵֶַַַָ

השכנים] לֹולרשות ויׁש ויכול]. ּבנֹו[- ידי על להן לזּכֹות ְְְְֵֵֶַַָ
אבל אׁשּתֹו; ידי ועל העברי, עבּדֹו ידי ועל הּגדֹולים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָּובּתֹו
וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹלא
ידי על להן לזּכֹות לֹו יׁש וכן ּכידֹו. ׁשּידם מּפני - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכנענּיים

העברית,{ ּפי}ׁשפחתֹו על אף העברים) ושפחתו (עבדו ְְִִִִַַָָ
קטּנה{ לאחרים}ׁשהיא זֹוכה ׁשהּקטן - קטנים) ּבדבר(שהם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

אֹו החצר לבני להֹודיע צרי ואינֹו סֹופרים. מּדברי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשהּוא

להן, היא ׁשּזכּות - עליהן וערב להן זּכה ׁשהרי הּמבֹוי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלבני
ּבפניו. ׁשּלא לאדם ְְִֶָָָָָָֹוזכין

.‡Îמערבין יֹום;אין מּבעֹוד אּלא ּבׁשּבת, מׁשּתּתפין ולא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
אף הּׁשמׁשֹות, ּבין מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָּומערבין
צרי ּולעֹולם הּלילה. מן ספק הּיֹום, מן ספק ׁשהּוא ּפי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל
ּבין ּכל לאכלֹו ואפׁשר מצּוי הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהא

ּגל עליו נפל אם ,לפיכ אֹו[אבנים]הּׁשמׁשֹות. אבד, אֹו , ְְִִַַַַָָָָָָ
ערּוב; אינֹו - יֹום מּבעֹוד ונטמאת ּתרּומה ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָנׂשרף,

שבת]מּׁשחׁשכה[אבד] ונכנסה ספק,[- ואם ערּוב; זה הרי , ְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּכׁשר. הערּוב, ׁשּספק - ערּוב זה ְֲֵֵֵֵֵֶֶָָהרי

.·Îואבד עליו, ונעל ּבמגּדל, הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָנתן
הערּוב, להֹוציא לֹו אפׁשר אי אם - ׁשחׁשכה קדם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמפּתח
ׁשאבד ּכמי זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה עׂשה ּכן אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאּלא

לאכלֹו אפׁשר אי ׁשהרי ערּוב, מעׂשרואינֹו ּתרּומת הפריׁש . ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
עד ּתרּומה ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּגדֹולה, ּתרּומה ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹאֹו
ּבין ּכל טבל היא ׁשעדין ּבּה; מערבין אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּתחׁש
יֹום. מּבעֹוד הראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָהּׁשמׁשֹות,

ה'תשע"ב מנחםֿאב א' שישי יום

בּפרק ¤¤

ערב‡. ׁשּלא מהן מאחד חּוץ ּכּלן, ׁשערבּו החצר ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאנׁשי
ואסּור עליהן, אֹוסר זה הרי - ׁשֹוכח ּבין מזיד, ּבין - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעּמהן

לבּתיהם החצר מן אֹו לחצר מּבּתיהם להֹוציא ּבּטללכּלן . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ
מּתרין אּלּו הרי ּבלבד, חצרֹו רׁשּות ערב ׁשּלא זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻלהן
אבל לבּתיהם; ּומחצר לחצר מּבּתיהם ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלהֹוציא
ּכּלם הרי חצרֹו, ּורׁשּות ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל אסּור. ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶָָָֻלביתֹו,
ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל והרי ׁשערבּו, מּפני מּתרין, הן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻֻמּתרין;
והרי רׁשּות, לֹו נׁשאר ׁשּלא מּפני מּתר, הּוא וגם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֻוחצרֹו;

אֹוסר. אינֹו והאֹורח אצלם, ּכאֹורח ְְְֵֵֵֵֶַַָָהּוא
סתם·. רׁשּותֹו חצרו]המבּטל או ביתו פירט רׁשּות[-ולא - ְְְְֵַַָ

לבני רׁשּותֹו והמבּטל ּבּטל. לא ּביתֹו רׁשּות ּבּטל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַֹחצרֹו
'רׁשּותי ואֹומר: ּבפרּוׁש, ואחד אחד לכל לבּטל צרי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחצר,
ּפי על אף רׁשּות מבּטל והּיֹורׁש ;'ּול ,ּול ,ל ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַֻמבּטלת
לכל הּוקם מֹוריׁשֹו ּתחת - ׁשהּיֹורׁש ּבׁשּבת, מֹוריׁשֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּמת

לכּתחּלה. מּתר ּבׁשּבת רׁשּות ּובּטּול ְְְְִִַַָָָָָֻּדבר,
מּתר,‚. הּוא - ערב ׁשּלא לזה רׁשּותם המערבין אּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבּטלּו

רׁשּות. להן נׁשאר ׁשּלא אסּורין, והם לבּדֹו; נׁשאר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהרי
ּכאֹורח 'יהיּו אֹומרין: אֹורחיןואין רּבים ׁשאין אצלֹו'; ים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַ

אחד .אצל ֵֶֶָ
רׁשּותם„. ּבּטלּו אם - יתר אֹו ׁשנים ערבּו, ׁשּלא אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהיּו

אסּורין ערבּו ׁשּלא ואּלּו מּתרין, המערבין - [שאיןלמערבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֻ
אורחים] נעשים רׁשּותםהרבים לבּטל יכֹולים המערבין ואין .ְְְְְְִִֵֵַַָָ

ואפּלּו חברֹו; על אֹוסר מהן אחד ׁשּכל ערבּו, ׁשּלא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלּׁשנים
הרי - ערב ׁשּלא לּׁשני רׁשּות ּובּטל ערב, ׁשּלא האחד ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹחזר
אחד היה. אסּור המערבין, לֹו ׁשּבּטלּו ׁשּבׁשעה אֹוסר, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָזה
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לפדיה] ׁשנימחיר ּבמעׂשר ּומערבין מעּכב; החמׁש ׁשאין -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
לא אבל - לאכילה ׁשם ראּוי ׁשהּוא מּפני ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּבירּוׁשלים,

לירושלים]ּבגבּולין .[חוץ ְִִ
.ÊËמּכל ׁשלמה אחת חּלה ּגֹובין ּבחצרֹות? מערבין ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכיצד

אחד ּבכלי הּכל ּומּניחין ּובית, החצר,ּבית מּבּתי אחד ּבבית ְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
האֹוצר ּבית אֹו הּבקר ּבבית אֹו הּתבן ּבבית ;[מחסן]אפּלּו ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשער ּבבית נתנֹו אם השער]אבל שומר ׁשער[חדר ּבית אפּלּו , ְְֲֲִִֵֵַַַַָָ
ּבאכסדרה אֹו יחיד, קירות]ׁשל שלש בעל ּבמרּפסת,[חדר אֹו , ְְְְְִִֶֶֶַַָָ

ערּוב. אינֹו - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ּבבית ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַאֹו
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר הערּוב, ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוכׁשּמקּבץ
ערּוב'; מצות על וצּונּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהעֹולם,
להֹוציא החצר ּבני לכל מּתר יהיה זה 'ּבערּוב ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻואֹומר:
ערּובי לגּבֹות לקטן ויׁש ּבׁשּבת'. לבית מּבית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָּולהכניס

לּתן צרי אינֹו ערּוב, ּבֹו ׁשּמּניחין ּובית כשארחצרֹות. -] ֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָ
[- ּבֹוהשכנים להּניח רגילין היּו ואם הּפת; זה]את בבית -] ְְְִִִִֶַַַַָ

ׁשלֹום. דרכי מּפני אֹותֹו, מׁשּנין אין -ְְְִִֵֵֵַַָ
.ÊÈּבמבֹוי מׁשּתּתפין אחדוכיצד מּכל ּכגרֹוגרת אכל ּגֹובה ? ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּבכלי הּכל ּומּניח מרּבין, היּו אם מּכגרֹוגרת ּפחֹות אֹו ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻואחד,
אפּלּו - הּבּתים מן ּבבית אֹו הּמבֹוי, מחצרֹות ּבחצר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאחד
אם אבל ׁשּתּוף; זה הרי - מרּפסת אֹו אכסדרה אֹו קטן ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבית
- ּבחצר הּכלי הּניח ואם ׁשּתּוף. אינֹו מבֹוי, ּבאויר ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָהּניחֹו
נּכר. ׁשּיהיה ּכדי טפח, הּקרקע מן הּכלי להגּביּה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָצרי
מּתר יהיה הּׁשּתּוף 'ּבזה ואֹומר: ערּוב', מצות 'על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּומבר
ּבׁשּבת'. לּמבֹוי מחצרֹות ּולהכניס להֹוציא הּמבֹוי ּבני ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָלכל

.ÁÈׁשהּוא ּפי על אף - הּׁשּתּוף את אֹו הערּוב את ְִִֵֶֶֶַַַָָחלקּו
הערּוב, מן הּכלי את מּלאּו אם אבל ערּוב; אינֹו אחד, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבבית

מּתר - אחר ּבכלי והּניחּוהּו מעט מּמּנּו .ונׁשאר ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֻ
.ËÈׁשּלא ּכדי ּבחצרֹות, לערב צריכין ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּמׁשּתּתפין

מּכירין הּתינֹוקֹות אין ׁשהרי ערּוב, ּתֹורת הּתינֹוקֹות ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַלׁשּכח
ּבּמבֹוי[ויודעים] נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ּבּמבֹוי; ּנעׂשה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָמה

ׁשהרי ּבחצרֹות, לערב צריכין ואין עליו, סֹומכין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבפת,
ּבּבית, מסּבין ׁשהיּו חבּורה ּבני ּבפת. מּכירין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֻהּתינֹוקֹות

הּיֹום עליהן עירבו]וקדׁש וטרם שבת, ׁשעל[נכנסה ּפת - ְֲֵֶֶַַַַָ
לסמ רצּו ואם חצרֹות; ערּובי מּׁשּום עליה סֹומכין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻהּׁשלחן,
ּבחצר. מסּבין ׁשהן ּפי על אף סֹומכין, - ׁשּתּוף מּׁשּום ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻעליה

.Îּבני לכל זה 'הרי ואמר: אחת, ּפת החצר מּבני אחד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלקח
ּבני לכל זה 'הרי ואמר: סעּודֹות, ּכׁשּתי אכל אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹהחצר',

ואחד אחד מּכל לגּבֹות צרי אינֹו - צריהּמבֹוי' אבל ; ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
אחר[להקנות]לזּכֹות ידי על ּבֹו מרשותולהן שייצא כדי -] ְְֵֵֶַַַָ

השכנים] לֹולרשות ויׁש ויכול]. ּבנֹו[- ידי על להן לזּכֹות ְְְְֵֵֶַַָ
אבל אׁשּתֹו; ידי ועל העברי, עבּדֹו ידי ועל הּגדֹולים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָּובּתֹו
וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹלא
ידי על להן לזּכֹות לֹו יׁש וכן ּכידֹו. ׁשּידם מּפני - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכנענּיים

העברית,{ ּפי}ׁשפחתֹו על אף העברים) ושפחתו (עבדו ְְִִִִַַָָ
קטּנה{ לאחרים}ׁשהיא זֹוכה ׁשהּקטן - קטנים) ּבדבר(שהם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

אֹו החצר לבני להֹודיע צרי ואינֹו סֹופרים. מּדברי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשהּוא

להן, היא ׁשּזכּות - עליהן וערב להן זּכה ׁשהרי הּמבֹוי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלבני
ּבפניו. ׁשּלא לאדם ְְִֶָָָָָָֹוזכין

.‡Îמערבין יֹום;אין מּבעֹוד אּלא ּבׁשּבת, מׁשּתּתפין ולא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
אף הּׁשמׁשֹות, ּבין מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָּומערבין
צרי ּולעֹולם הּלילה. מן ספק הּיֹום, מן ספק ׁשהּוא ּפי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל
ּבין ּכל לאכלֹו ואפׁשר מצּוי הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהא

ּגל עליו נפל אם ,לפיכ אֹו[אבנים]הּׁשמׁשֹות. אבד, אֹו , ְְִִַַַַָָָָָָ
ערּוב; אינֹו - יֹום מּבעֹוד ונטמאת ּתרּומה ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָנׂשרף,

שבת]מּׁשחׁשכה[אבד] ונכנסה ספק,[- ואם ערּוב; זה הרי , ְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּכׁשר. הערּוב, ׁשּספק - ערּוב זה ְֲֵֵֵֵֵֶֶָָהרי

.·Îואבד עליו, ונעל ּבמגּדל, הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָנתן
הערּוב, להֹוציא לֹו אפׁשר אי אם - ׁשחׁשכה קדם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמפּתח
ׁשאבד ּכמי זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה עׂשה ּכן אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאּלא

לאכלֹו אפׁשר אי ׁשהרי ערּוב, מעׂשרואינֹו ּתרּומת הפריׁש . ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
עד ּתרּומה ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּגדֹולה, ּתרּומה ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹאֹו
ּבין ּכל טבל היא ׁשעדין ּבּה; מערבין אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּתחׁש
יֹום. מּבעֹוד הראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָהּׁשמׁשֹות,

ה'תשע"ב מנחםֿאב א' שישי יום

בּפרק ¤¤

ערב‡. ׁשּלא מהן מאחד חּוץ ּכּלן, ׁשערבּו החצר ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאנׁשי
ואסּור עליהן, אֹוסר זה הרי - ׁשֹוכח ּבין מזיד, ּבין - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעּמהן

לבּתיהם החצר מן אֹו לחצר מּבּתיהם להֹוציא ּבּטללכּלן . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ
מּתרין אּלּו הרי ּבלבד, חצרֹו רׁשּות ערב ׁשּלא זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻלהן
אבל לבּתיהם; ּומחצר לחצר מּבּתיהם ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלהֹוציא
ּכּלם הרי חצרֹו, ּורׁשּות ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל אסּור. ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶָָָֻלביתֹו,
ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל והרי ׁשערבּו, מּפני מּתרין, הן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻֻמּתרין;
והרי רׁשּות, לֹו נׁשאר ׁשּלא מּפני מּתר, הּוא וגם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֻוחצרֹו;

אֹוסר. אינֹו והאֹורח אצלם, ּכאֹורח ְְְֵֵֵֵֶַַָָהּוא
סתם·. רׁשּותֹו חצרו]המבּטל או ביתו פירט רׁשּות[-ולא - ְְְְֵַַָ

לבני רׁשּותֹו והמבּטל ּבּטל. לא ּביתֹו רׁשּות ּבּטל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַֹחצרֹו
'רׁשּותי ואֹומר: ּבפרּוׁש, ואחד אחד לכל לבּטל צרי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחצר,
ּפי על אף רׁשּות מבּטל והּיֹורׁש ;'ּול ,ּול ,ל ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַֻמבּטלת
לכל הּוקם מֹוריׁשֹו ּתחת - ׁשהּיֹורׁש ּבׁשּבת, מֹוריׁשֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּמת

לכּתחּלה. מּתר ּבׁשּבת רׁשּות ּובּטּול ְְְְִִַַָָָָָֻּדבר,
מּתר,‚. הּוא - ערב ׁשּלא לזה רׁשּותם המערבין אּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבּטלּו

רׁשּות. להן נׁשאר ׁשּלא אסּורין, והם לבּדֹו; נׁשאר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהרי
ּכאֹורח 'יהיּו אֹומרין: אֹורחיןואין רּבים ׁשאין אצלֹו'; ים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַ

אחד .אצל ֵֶֶָ
רׁשּותם„. ּבּטלּו אם - יתר אֹו ׁשנים ערבּו, ׁשּלא אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהיּו

אסּורין ערבּו ׁשּלא ואּלּו מּתרין, המערבין - [שאיןלמערבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֻ
אורחים] נעשים רׁשּותםהרבים לבּטל יכֹולים המערבין ואין .ְְְְְְִִֵֵַַָָ

ואפּלּו חברֹו; על אֹוסר מהן אחד ׁשּכל ערבּו, ׁשּלא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלּׁשנים
הרי - ערב ׁשּלא לּׁשני רׁשּות ּובּטל ערב, ׁשּלא האחד ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹחזר
אחד היה. אסּור המערבין, לֹו ׁשּבּטלּו ׁשּבׁשעה אֹוסר, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָזה
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האחד אבל ערב; ׁשּלא לאחד רׁשּותֹו מבּטל אינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשערב,
ׁשערב. לאחד רׁשּותֹו מבּטל ערב, ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּלא

ּבחצר‰. רׁשּותֹו זה ּבית לבעל מבּטל זה ּבית ׁשּבעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכׁשם
לחצר מחצר מבּטלין ּכ ּומבּטלין.אחת, וחֹוזרין ּומבּטלין, ; ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

מבּטל מהן אחד - ערבּו ולא ּבחצר ׁשּׁשרּויין ׁשנים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכיצד?
חברֹו לֹו ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו מטלטל הּׁשני ונמצא לּׁשני, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָרׁשּותֹו

ׁשּיעׂשה[ה'ראשון'] עד בחצר,צרכיו[ה'שני'], [שימושיו ְֲֶֶַַָָ
הביטול] לראׁשֹון,ויבטל רׁשּותֹו ּומבּטל הּׁשני וחֹוזר ;ְְְִִֵֵֵַַָ

ויׁש ּפעמים. ּכּמה וכן לֹו; ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו הראׁשֹון ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּומטלטל
ּבחרּבה רׁשּות בתים]ּבּטּול שני אליו שפתוחים ריק, ,[בית ְְְִָֻ

ּבחצר. ׁשהּוא ְְֵֶֶֶָּכדר
.Âאם - ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו וטלטל וחזר רׁשּותֹו, ׁשּבּטל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמי

זה הרי - הֹוציא עמדּבמזיד לא ׁשהרי עליהן, אֹוסר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
עֹומד הּוא ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - הֹוציא ּבׁשֹוגג ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶּבבּטּולֹו;
אּלּו והחזיקּו קדמּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹּבבּטּולֹו.
חזר אם - והֹוציאּו והחזיקּו קדמּו אם אבל להן; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבּטל

עליהן אֹוסר אינֹו מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין והֹוציא .הּוא ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶ
.Êמחיצה ּגֹוים והּקיפּום הרּבים, רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַָָָׁשני

לערב להם אפׁשר ואי הֹואיל לזה, זה מבּטלין אין - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבׁשּבת
מןמאמׁש לאחד רׁשּותֹו והּניח ׁשּמת, חצר מּבני אחד . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

החצר מּבני ׁשאינֹו הּיֹורׁש הרי יֹום, מּבעֹוד מת אם - ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָהּׁשּוק
אחד עליהן. אֹוסר אינֹו מּׁשחׁשכה, מת ואם עליהן; ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָאֹוסר

הּׁשּוק לאמן כי לערב, צריך לא אבל בחצר, דירה לו [שיש ִַ
בה] מּבעֹודגר אם - החצר מּבני לאחד רׁשּותֹו והּניח ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּמת,

מת ואם מערבין; ּכּלן ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - מת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָֻיֹום
מֹוריׁשֹו. רׁשּות להן ׁשּיבּטל עד עליהן, אֹוסר - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּׁשחׁשכה

.Áיֹום מּבעֹוד הּגר ּומת אחת, ּבמערה ׁשּׁשרּויין וגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל
החזיק ׁשּלא ּפי על אף עד[וקנה]- ּבנכסיו אחר יׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

-]ׁשחׁשכה זאת הּמחזיק[למרות זה הרי שבת]- כניסת [אחר ְֲִֵֵֶֶַַָָ
הּגר מת ואם ּכיֹורׁש; הּוא ׁשהרי ׁשּיבּטל, עד ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַאֹוסר

השבת]מּׁשחׁשכה לפני ערוב ׁשהחזיק[ועשו ּפי על אף - ְִִִֵֶֶֶַַָָ
הראׁשֹון ּבהּתרֹו אּלא עליו, אֹוסר אינֹו - ּבנכסיו אחר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

עֹומד .הּוא ֵ
.Ëהּנכרי עם הּדר ּתֹוׁשביׂשראל ּגר עם שמקייםאֹו גוי -] ְְִִִִֵֵַַָָָָ

נח] בני אינּהמצוות הּגֹוי ׁשּדירת עליו; אֹוסר אינֹו ְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבחצר,
אֹו יׂשראלים ׁשני היּו ואם חׁשּוב. הּוא ּכבהמה אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָּדירה,
- זה ודבר עליהם; אֹוסר זה הרי - עּמהם ׁשֹוכן וגֹוי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָיתר,
מּמעׂשיו. ילמדּו ׁשּלא עּמהם, ּגֹוי יׁשּכנּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּגזרה,
ּדבר ׁשאינֹו מּפני אחד? וגֹוי אחד ּביׂשראל גזרּו לא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹולּמה
אסרּו ּוכבר ויהרגּנּו, עּמֹו יתיחד ׁשּמא יפחד ׁשהרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמצּוי

הּגֹוי. עם ְְִִֵַַלהתיחד
.Èוערבּו אחת, ּבחצר הּׁשֹוכנים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָׁשני

ּכלּום הֹועיל לא - לעצמם לּגֹוי,הּיׂשראלים ּבּטלּו אם וכן ; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ
עם ּכיחיד ונעׂשּו לזה זה הּיׂשראלים ּבּטלּו אֹו להן, ּבּטל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ּגֹוי, ּבמקֹום מֹועיל ערּוב ׁשאין ּכלּום; הֹועילּו לא - ְְִִִֵֵֶַֹהּגֹוי
אּלא ּתּקנה, להן ואין ּגֹוי; ּבמקֹום מֹועיל רׁשּות ּבּטּול ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָואין

עּמהן. אֹורח הּוא ּכאּלּו הּגֹוי ויעׂשה רׁשּותֹו, מּמּנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׂשּכרּו
ליׂשראלים, רׁשּותם מׂשּכירין - רּבים ּגֹוים היּו אם ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָוכן
הּגֹוי מן ׁשּׂשכר אחד ויׂשראל ּומּתרין. מערבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻוהּיׂשראלים
אחד ּכל ואין ּכּלם; ויּתרּו הּיׂשראלים, ׁשאר עם מערב -ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻ

הּגֹוי. מן לׂשּכר צרי ְְִִִֶַָָֹואחד
.‡Èּדרים וגֹוי אחד ויׂשראל מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָׁשּתי

וגֹוי יׂשראל ׁשהיה אֹו ּבחיצֹונה, אחד ויׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבּפנימית
על אֹוסר זה הרי - ּבּפנימית אחד ויׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבחיצֹונה
וגֹוי יׂשראלים ׁשני רגלי ׁשהרי מּמּנּו, ׁשּיׂשּכר עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחיצֹונה

ּבּפנימית מּתר והּפנימי, ׁשם; .מצּויים ְְְְִִִִִַַָָֻ
.·Èּבׁשּבת אפּלּו הּגֹוי מן רׁשּותׂשֹוכרין ּכבּטּול ׁשהּׂשכירּות ; ְְְְְֲִִִִִֶַַַָ

,לפיכ ּבלבד; הּכר אּלא וּדאית, ׂשכירּות ׁשאינּה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיא,
ּגֹוי ׁשל ואׁשּתֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אפּלּו הּגֹוי מן ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָׂשֹוכרין
ׁשּלא מׂשּכירין ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמׂשּכרת
זה הרי יׂשראלי, ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו היּו ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָמּדעּתֹו;
חפציו, ּבֹו להּניח מקֹום הּגֹוי מן ׁשאל מּדעּתֹו. ׁשּלא ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹמׂשּכיר
ׁשּלא ּומׂשּכיר ּברׁשּותֹו, עּמֹו נׁשּתּתף הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַֹוהׁשאילֹו
- רּבֹות נׁשים אֹו ׁשּמׁשים אֹו ׂשכירים ׁשני לגֹוי היּו ְְְְִִִִִֵַַַָָָמּדעּתֹו.

ּדּיֹו. מהן, אחד הׂשּכיר ְִִִֵֶֶַָאם
.‚Èהּגֹוי מן וׂשכרּו אחת, ּבחצר הּדרים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָׁשני

ּומּתר לּׁשני, רׁשּותֹו ּומבּטל האחד חֹוזר - אםּבׁשּבת וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מב - ּבׁשּבת הּגֹוי ויהיהמת האחר, ליׂשראל הּיׂשראלי ּטל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

לטלטל. ְְֵַָֻמּתר
.„Èלהֹוציא יכֹול הראׁשֹון אין אם - מּגֹוי ׁשהׂשּכיר ְְִִִִִִֵֶָָּגֹוי

הּגֹוי מּזה ׂשֹוכרין - ׂשכירּותֹו זמן ׁשּיׁשלים עד הּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַהּגֹוי
לראׁשֹון רׁשּות יׁש ואם הּבעלים; ּתחת נכנס ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשני,
לא אם - ׁשּירצה עת ּבכל מּמּנּו הּׂשֹוכר הּגֹוי את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלהֹוציא
אּלּו הרי הראׁשֹון, מן הּיׂשראלים וׂשכרּו עֹומד הּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָהיה

.מּתרין ִָֻ
.ÂËׁשרּויין וגֹוי ׁשּיׂשראלים חּלֹונֹות[גרים]חצר והיּו ּבּה, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ערּוב ועׂשּו זה, יׂשראלי לבית זה יׂשראלי מּבית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָּפתּוחֹות
לבית מּבית להֹוציא מּתרין ׁשהם ּפי על אף - חּלֹונֹות ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻּדר
ּדר לבית מּבית להֹוציא אסּורין הם הרי חּלֹונֹות, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַּדר
ּבערּוב נעׂשים רּבים ׁשאין ׁשּיׂשּכיר; עד הּגֹוי, מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּפתחים,

הּגֹוי. ּבמקֹום ְְִִַָּכיחיד,
.ÊËּבפרהסיא ׁשּבת מחּלל ׁשהּוא אֹו[ברבים]יׂשראל , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

ואין ּדבריו; לכל ּכגֹוי הּוא הרי - זרה עבֹודה עֹובד ְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
אבל ּכגֹוי. מּמּנּו ׂשֹוכרין אּלא מבּטל, ואינֹו עּמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָמערבין
ואין זרה, עבֹודה עֹובדין ׁשאין הּמינים מן היה ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָאם
הּכֹופרים וכל ּוביּתֹוסין, צדֹוקין, ּכגֹון ׁשּבת, ְְְְְְְִִִִַַַַָָמחּללין
מֹודה ׁשאינֹו מי ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו - ּפה ׁשּבעל ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּתֹורה
ּבערּוב, מֹודה ׁשאינֹו לפי עּמֹו, מערבין אין - ערּוב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּבמצות
הּוא מבּטל אבל ּכגֹוי; ׁשאינֹו לפי מּמּנּו, ׂשֹוכרין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָואין
היה אם וכן ּתּקנתֹו. היא וזֹו הּכׁשר, ליׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָרׁשּותֹו
אֹוסר זה הרי - ּבחצר הּצדֹוקי, וזה ּכׁשר, אחד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיׂשראל

לֹו. ׁשּיבּטל עד ְֵֶַַָָעליו,
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ג ¤¤ּפרק

על‡. טפחים ארּבעה ּבֹו יׁש אם - חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָחּלֹון
ּבתֹו הארץ מן קרֹוב והיה זה, על יתר אֹו טפחים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָארּבעה
ּבתֹו ּומקצתֹו מעׂשרה למעלה ּכּלֹו אפּלּו טפחים, ְְְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָָָֻעׂשרה
אם - מעׂשרה למעלה ּומקצתֹו עׂשרה ּבתֹו ּכּלֹו אֹו ְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָָָָֻעׂשרה,
הרׁשּות אחד, ערּוב ּכּלן לערב החצרֹות ׁשּתי יֹוׁשבי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻרצּו
רצּו, ואם לזֹו; מּזֹו ויטלטלּו אחת, ּכחצר ויעׂשּו ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּבידן,
החּלֹון היה לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמערבין
מערבין - מעׂשרה למעלה ּכּלֹו ׁשהיה אֹו מארּבעה, ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻּפחֹות

לעצמן ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, .ׁשני ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָ
אבל·. חצרֹות; ׁשּתי ׁשּבין ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה

ׁשּבין חּלֹון וכן מעׂשרה. למעלה היה אפּלּו בּתים, ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבין
לעלּיה הגג]ּבית עליית אף[- אחד, ערּוב מערבין רצּו אם - ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

על ארּבעה בֹו ׁשּיהיה והּוא, סּלם; ּביניהן ׁשאין ּפי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעל
ע חּלֹון היה ארּבעהארּבעה. ּבֹו לרּבע ּכדי ּבֹו יׁש אם - גל ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

ּכמרּבע. הּוא הרי ארּבעה, ְְֲִֵַַָָָֻעל
מתּבן‚. אֹו חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין תבן]ּכתל ׁשּתי[ערמת ׁשּבין ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ

טפחים מעׂשרה ּפחֹות - לב'חצרֹות להחשיבם גורם אינו -] ְֲֲִֵֵָָָָ
ולכן] היהחצרות ׁשנים. מערבין ואין אחד, ערּוב מערבין -ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין - ּכן על יתר אֹו עׂשרה, ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּגבֹוּה
וסּלם מּכאן סּלם ּביניהן היה ואם לעצמן; ואּלּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻלעצמן

אחד מערבין רצּו, ואם ּכפתח, הן הרי במשותף]מּכאן, -]. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
יכֹולין אין ׁשהרי לּכתל, וסמּו זקּוף הּסּלם היה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻואפּלּו
זה הרי - הּכתל מן מּתחּתיו ויתרחק ׁשּיּמׁש עד ּבֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלעלֹות
אם - הּכתל לראׁש הּסּלם ראׁש מּגיע היה לא ואפּלּו ְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹֹֻמּתיר;

מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביניהן מּתיר,[טפחים]נׁשאר זה הרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
רצּו. אם אחד, ְְִִֶָָָּומערבין

מּכאן„. וסּלם מּכאן סּלם ועׂשה ארּבעה, רחב הּכתל ְְְִִֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻהיה
מערבין רצּו, אם - מּזה זה מרחקֹות ׁשהּסּלמֹות ּפי על אף -ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻ
הּסּלמֹות ּבין אין אם - ארּבעה הּכתל ּברחב אין ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻאחד.
ׁשנים מערבין ׁשלׁשה, ּביניהם היה אחד; מערבין .ׁשלׁשה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

מּצבה‰. יׁש[ספסל]ּבנה אם - הּכתל ּבצד מּצבה ּגּבי על ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
התחתון]ּבּתחּתֹונה בספסל ממעט[- כפחותארּבעה, ונחשב -] ְְְֵַַַַָָָ

טפחים] העליֹונהמי' לבין ּבינּה ואין ארּבעה, ּבּתחּתֹונה אין ;ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשל ּבמדרגֹות וכן אחד. מערבין רצּו, ואם ממעט; ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה,

לּכתל. ׁשּסמכן ְֵֶֶַָָֹעץ
.Âוזיז חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ּגבֹוּה יֹוצא[בליטה]ּכתל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּפחֹות הּכתל ראׁש עד הּזיז מן נׁשאר אם - ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבאמצעיתֹו
אבל רצּו; אם אחד, ּומערבין הּזיז, לפני סּלם מּניח ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻמעׂשרה,
ּגבֹוּה הּכתל היה ממעט. אינֹו הּזיז, ּבצד הּסּלם הּניח ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻאם

מֹוציא - טפח עׂשר ּומערבין[זיז]ּתׁשעה ּבאמצע, אחד ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ּומן מעׂשרה, ּפחֹות הארץ עד הּזיז מן ׁשהרי רצּו; אם ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד,
ּגבֹוּה הּכתל היה מעׂשרה. ּפחֹות הּכתל ראׁש עד ֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹהּזיז
ׁשּיהיה עד זה, ּכנגד ׁשּלא זה זיזין ׁשני צרי טפח, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹעׂשרים

הּזיז ּובין מעׂשרה, ּפחֹות הארץ ּובין הּתחּתֹון הּזיז ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּבין
אם אחד, ּומערבין מעׂשרה; ּפחֹות הּכתל ראׁש ּובין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹהעליֹון

ָרצּו.
.Êמערבין - הארץ ועל הּכתל ראׁש על ּוסמכֹו ׁשחתכֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּדקל

ּכבדֹו - הּסּלם וכן ּבּבנין. לקבעֹו צרי ואינֹו רצּו; אם ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻאחד,
ּבין מבּדילין קּׁשין היּו ּבּבנין. לחּברֹו צרי ואינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָקֹובעֹו,
אחד; מערבין אין - מּכאן וסּלם מּכאן וסּלם החצרֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻֻׁשּתי
ּיסמ מה על לֹו ׁשאין לפי ּבּסּלם, עֹולה הרגל ּכף אין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשהרי

יתמוטט] שהסולם וקּׁשין[- מּכאן וקּׁשין ּבאמצע, הּסּלם היה .ְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
הסולם][מּכאן לתמיכת עמוד ובאמצע מקש מחיצה אם- - ִִָ

ׁשנים. מערבין ְְְִִַָָרצּו,
.Á,רצּו אם - לּכתל סּלם ועׂשהּו הּכתל, ּבצד אילן ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻהיה

ׁשבּות ואּסּור הֹואיל אחד, חכמים]מערבין מדברי הּוא[- ְְְְִִִֶָָ
אׁשרה עׂשה ּבאילן. יעלה ׁשּלא לֹו זרה]ׁשּגרם לעבודה [אילן ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

עליה לעלֹות ׁשאסּור מּפני אחד, מערבין אין - לּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻסּלם
ּבהניה. אסּורה היא ׁשהרי הּתֹורה, ֲֲֲִִֵֶַַָָָָמן

.Ëלמעטֹו ּובא עׂשרה, ׁשּגבֹוּה הקרקע]ּכתל הגבהת [ע"י ְֲֲֶֶַַָָָָֹ
הּמעּוט ּבאר יׁש אם - אחד ערּוב לערב לרוחבּכדי -] ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

סתר}ארּבעה{הכותל] אחד; מערבין טפחים, (עשרה) ְְְְִִֶַַָָָָָָ
הּכתל מעׂשרה[מלמעלה]מקצת ׁשּנתמעט אחד]עד -[בצד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

זֹו לחצר אֹותֹו נֹותנין הּקצר, חפציםצּדֹו ולהניח [להשתמש ְְִִֵַָָָ
הכותל] החצרֹות.על ׁשּתי לבין הּגבֹוּה, הּכתל ּוׁשאר ,ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹ

.Èהּפרצה היתה אם - ׁשּביניהן הּגבֹוּה הּכתל [לרוחב]נפרץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מערבין רצּו, ואם ערּובין; ׁשני מערבין אּמֹות, עׂשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָעד
מערבין - מעׂשר יתר היתה ואם ּכפתח. ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאחד,

ערּובין. ׁשני מערבין ואין אחד, ְְְְִִֵֵֵֵֶָָערּוב
.‡Èּובא מעׂשר, ּפחֹות הּפרצה ליתרהיתה להׁשלימּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

חֹוקק - ּומערבין[סותר]מעׂשר טפחים, עׂשרה ּגבּה ּבּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּבכל מעׂשר יתר ּפרצה לכּתחּלה לפרץ ּבא ואם אחד; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹערּוב

קֹומתֹו מלא הּפרצה ּגבּה להיֹות צרי שיראוהּכתל, -] ְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹ
הפתח] דרך בברור .הבתים

.·Èורחב[בקרקע]חריץ עׂשרה עמק חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֹ
- מּכאן ּפחֹות ערּובין; ׁשני מערבין - יתר אֹו ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָארּבעה
ּבעפר עמקֹו מעט ואם ׁשנים. מערבין ואין אחד, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבין
ׁשּסתם ׁשנים; מערבין ואין אחד, מערבין - ּבצרֹורֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָאֹו
אֹו ּתבן מלאהּו אם אבל הן. מבּטלין ּבחריץ, ּוצרֹורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֻעפר

ׁשּיבּטל עד ממעטין אינן - שם]קׁש להשאירם יחליט -]. ְְֲִֵֵֶַַַַָ
.‚Èּבקנה אֹו ּבלּוח רחּבֹו מעט אם לטלטלםוכן שאסור -] ְְְְִִֵֵֶַָָ

ואיןבשבת] אחד, מערבין - החריץ ּכל ּבאר ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשהֹוׁשיטֹו
והּספל הּסל ּכגֹון ּבׁשּבת, הּנּטל הּדבר וכל ׁשנים; ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמערבין
ׁשאי חּבּור ּבארץ חּברֹו ּכן אם אּלא ּבֹו, ממעטין אין -ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּבדקר ׁשּיחּפר עד לׁשמטֹו .[מעדר]אפׁשר ְְְְְֶֶֶֶַַָָֹ
.„È,החריץ רחב על טפחים ארּבעה ׁשרחב לּוח ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנתן

ׁשּתי וכן ערּובין. ׁשני מערבין רצּו, ואם אחד; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָמערבין
-[מרפסות]גצצטרּיֹות זֹו ּכנגד ׁשרחבזֹו לּוח הֹוׁשיט אם ְְְְִִִֶֶֶַָָֻ

רצּו, ואם אחד; ערּוב מערבין לזֹו, מּזֹו טפחים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָארּבעה
ּבצד זֹו היּו לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָמערבין
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ג ¤¤ּפרק

על‡. טפחים ארּבעה ּבֹו יׁש אם - חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָחּלֹון
ּבתֹו הארץ מן קרֹוב והיה זה, על יתר אֹו טפחים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָארּבעה
ּבתֹו ּומקצתֹו מעׂשרה למעלה ּכּלֹו אפּלּו טפחים, ְְְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָָָֻעׂשרה
אם - מעׂשרה למעלה ּומקצתֹו עׂשרה ּבתֹו ּכּלֹו אֹו ְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָָָָֻעׂשרה,
הרׁשּות אחד, ערּוב ּכּלן לערב החצרֹות ׁשּתי יֹוׁשבי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻרצּו
רצּו, ואם לזֹו; מּזֹו ויטלטלּו אחת, ּכחצר ויעׂשּו ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּבידן,
החּלֹון היה לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמערבין
מערבין - מעׂשרה למעלה ּכּלֹו ׁשהיה אֹו מארּבעה, ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻּפחֹות

לעצמן ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, .ׁשני ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָ
אבל·. חצרֹות; ׁשּתי ׁשּבין ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה

ׁשּבין חּלֹון וכן מעׂשרה. למעלה היה אפּלּו בּתים, ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבין
לעלּיה הגג]ּבית עליית אף[- אחד, ערּוב מערבין רצּו אם - ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

על ארּבעה בֹו ׁשּיהיה והּוא, סּלם; ּביניהן ׁשאין ּפי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעל
ע חּלֹון היה ארּבעהארּבעה. ּבֹו לרּבע ּכדי ּבֹו יׁש אם - גל ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

ּכמרּבע. הּוא הרי ארּבעה, ְְֲִֵַַָָָֻעל
מתּבן‚. אֹו חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין תבן]ּכתל ׁשּתי[ערמת ׁשּבין ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ

טפחים מעׂשרה ּפחֹות - לב'חצרֹות להחשיבם גורם אינו -] ְֲֲִֵֵָָָָ
ולכן] היהחצרות ׁשנים. מערבין ואין אחד, ערּוב מערבין -ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין - ּכן על יתר אֹו עׂשרה, ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּגבֹוּה
וסּלם מּכאן סּלם ּביניהן היה ואם לעצמן; ואּלּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻלעצמן

אחד מערבין רצּו, ואם ּכפתח, הן הרי במשותף]מּכאן, -]. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
יכֹולין אין ׁשהרי לּכתל, וסמּו זקּוף הּסּלם היה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻואפּלּו
זה הרי - הּכתל מן מּתחּתיו ויתרחק ׁשּיּמׁש עד ּבֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלעלֹות
אם - הּכתל לראׁש הּסּלם ראׁש מּגיע היה לא ואפּלּו ְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹֹֻמּתיר;

מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביניהן מּתיר,[טפחים]נׁשאר זה הרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
רצּו. אם אחד, ְְִִֶָָָּומערבין

מּכאן„. וסּלם מּכאן סּלם ועׂשה ארּבעה, רחב הּכתל ְְְִִֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻהיה
מערבין רצּו, אם - מּזה זה מרחקֹות ׁשהּסּלמֹות ּפי על אף -ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻ
הּסּלמֹות ּבין אין אם - ארּבעה הּכתל ּברחב אין ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻאחד.
ׁשנים מערבין ׁשלׁשה, ּביניהם היה אחד; מערבין .ׁשלׁשה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

מּצבה‰. יׁש[ספסל]ּבנה אם - הּכתל ּבצד מּצבה ּגּבי על ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
התחתון]ּבּתחּתֹונה בספסל ממעט[- כפחותארּבעה, ונחשב -] ְְְֵַַַַָָָ

טפחים] העליֹונהמי' לבין ּבינּה ואין ארּבעה, ּבּתחּתֹונה אין ;ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשל ּבמדרגֹות וכן אחד. מערבין רצּו, ואם ממעט; ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה,

לּכתל. ׁשּסמכן ְֵֶֶַָָֹעץ
.Âוזיז חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ּגבֹוּה יֹוצא[בליטה]ּכתל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּפחֹות הּכתל ראׁש עד הּזיז מן נׁשאר אם - ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבאמצעיתֹו
אבל רצּו; אם אחד, ּומערבין הּזיז, לפני סּלם מּניח ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻמעׂשרה,
ּגבֹוּה הּכתל היה ממעט. אינֹו הּזיז, ּבצד הּסּלם הּניח ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻאם

מֹוציא - טפח עׂשר ּומערבין[זיז]ּתׁשעה ּבאמצע, אחד ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ּומן מעׂשרה, ּפחֹות הארץ עד הּזיז מן ׁשהרי רצּו; אם ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד,
ּגבֹוּה הּכתל היה מעׂשרה. ּפחֹות הּכתל ראׁש עד ֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹהּזיז
ׁשּיהיה עד זה, ּכנגד ׁשּלא זה זיזין ׁשני צרי טפח, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹעׂשרים

הּזיז ּובין מעׂשרה, ּפחֹות הארץ ּובין הּתחּתֹון הּזיז ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּבין
אם אחד, ּומערבין מעׂשרה; ּפחֹות הּכתל ראׁש ּובין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹהעליֹון

ָרצּו.
.Êמערבין - הארץ ועל הּכתל ראׁש על ּוסמכֹו ׁשחתכֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּדקל

ּכבדֹו - הּסּלם וכן ּבּבנין. לקבעֹו צרי ואינֹו רצּו; אם ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻאחד,
ּבין מבּדילין קּׁשין היּו ּבּבנין. לחּברֹו צרי ואינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָקֹובעֹו,
אחד; מערבין אין - מּכאן וסּלם מּכאן וסּלם החצרֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻֻׁשּתי
ּיסמ מה על לֹו ׁשאין לפי ּבּסּלם, עֹולה הרגל ּכף אין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשהרי

יתמוטט] שהסולם וקּׁשין[- מּכאן וקּׁשין ּבאמצע, הּסּלם היה .ְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
הסולם][מּכאן לתמיכת עמוד ובאמצע מקש מחיצה אם- - ִִָ

ׁשנים. מערבין ְְְִִַָָרצּו,
.Á,רצּו אם - לּכתל סּלם ועׂשהּו הּכתל, ּבצד אילן ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻהיה

ׁשבּות ואּסּור הֹואיל אחד, חכמים]מערבין מדברי הּוא[- ְְְְִִִֶָָ
אׁשרה עׂשה ּבאילן. יעלה ׁשּלא לֹו זרה]ׁשּגרם לעבודה [אילן ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

עליה לעלֹות ׁשאסּור מּפני אחד, מערבין אין - לּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻסּלם
ּבהניה. אסּורה היא ׁשהרי הּתֹורה, ֲֲֲִִֵֶַַָָָָמן

.Ëלמעטֹו ּובא עׂשרה, ׁשּגבֹוּה הקרקע]ּכתל הגבהת [ע"י ְֲֲֶֶַַָָָָֹ
הּמעּוט ּבאר יׁש אם - אחד ערּוב לערב לרוחבּכדי -] ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

סתר}ארּבעה{הכותל] אחד; מערבין טפחים, (עשרה) ְְְְִִֶַַָָָָָָ
הּכתל מעׂשרה[מלמעלה]מקצת ׁשּנתמעט אחד]עד -[בצד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

זֹו לחצר אֹותֹו נֹותנין הּקצר, חפציםצּדֹו ולהניח [להשתמש ְְִִֵַָָָ
הכותל] החצרֹות.על ׁשּתי לבין הּגבֹוּה, הּכתל ּוׁשאר ,ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹ

.Èהּפרצה היתה אם - ׁשּביניהן הּגבֹוּה הּכתל [לרוחב]נפרץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מערבין רצּו, ואם ערּובין; ׁשני מערבין אּמֹות, עׂשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָעד
מערבין - מעׂשר יתר היתה ואם ּכפתח. ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאחד,

ערּובין. ׁשני מערבין ואין אחד, ְְְְִִֵֵֵֵֶָָערּוב
.‡Èּובא מעׂשר, ּפחֹות הּפרצה ליתרהיתה להׁשלימּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

חֹוקק - ּומערבין[סותר]מעׂשר טפחים, עׂשרה ּגבּה ּבּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּבכל מעׂשר יתר ּפרצה לכּתחּלה לפרץ ּבא ואם אחד; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹערּוב

קֹומתֹו מלא הּפרצה ּגבּה להיֹות צרי שיראוהּכתל, -] ְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹ
הפתח] דרך בברור .הבתים

.·Èורחב[בקרקע]חריץ עׂשרה עמק חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֹ
- מּכאן ּפחֹות ערּובין; ׁשני מערבין - יתר אֹו ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָארּבעה
ּבעפר עמקֹו מעט ואם ׁשנים. מערבין ואין אחד, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבין
ׁשּסתם ׁשנים; מערבין ואין אחד, מערבין - ּבצרֹורֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָאֹו
אֹו ּתבן מלאהּו אם אבל הן. מבּטלין ּבחריץ, ּוצרֹורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֻעפר

ׁשּיבּטל עד ממעטין אינן - שם]קׁש להשאירם יחליט -]. ְְֲִֵֵֶַַַַָ
.‚Èּבקנה אֹו ּבלּוח רחּבֹו מעט אם לטלטלםוכן שאסור -] ְְְְִִֵֵֶַָָ

ואיןבשבת] אחד, מערבין - החריץ ּכל ּבאר ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשהֹוׁשיטֹו
והּספל הּסל ּכגֹון ּבׁשּבת, הּנּטל הּדבר וכל ׁשנים; ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמערבין
ׁשאי חּבּור ּבארץ חּברֹו ּכן אם אּלא ּבֹו, ממעטין אין -ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּבדקר ׁשּיחּפר עד לׁשמטֹו .[מעדר]אפׁשר ְְְְְֶֶֶֶַַָָֹ
.„È,החריץ רחב על טפחים ארּבעה ׁשרחב לּוח ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנתן

ׁשּתי וכן ערּובין. ׁשני מערבין רצּו, ואם אחד; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָמערבין
-[מרפסות]גצצטרּיֹות זֹו ּכנגד ׁשרחבזֹו לּוח הֹוׁשיט אם ְְְְִִִֶֶֶַָָֻ

רצּו, ואם אחד; ערּוב מערבין לזֹו, מּזֹו טפחים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָארּבעה
ּבצד זֹו היּו לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָמערבין
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יׁש אם - מחברּתּה למעלה אחת אּלא ּבׁשוה, ואינן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָזֹו,
ואם אחת; ּכגצצטרה הן הרי טפחים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻּביניהן
ואּלּו לעצמן אּלּו מערבין יתר, אֹו ׁשלׁשה ּביניהם ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹיׁש

ְְַָלעצמן.
.ÂËמעׂשרה ּגבֹוּה והיה רחב, ׁשהּוא חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכתל

רחּבֹו נֹותנין - ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה זֹו מחצר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָטפחים
הֹואיל מחצרן; ויחׁשב להן, ׁשוה ׁשהּוא החצר ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָלבני
אֹותֹו נֹותנין לאּלּו, ּבקׁשה ותׁשמיׁשֹו לאּלּו ּבנחת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָותׁשמיׁשֹו
חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין חריץ וכן ּבנחת. להן ׁשּתׁשמיׁשֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלאּלּו
ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה זֹו חצר מּצד טפחים עׂשרה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעמק
נחת ׁשּתׁשמיׁשֹו מּפני לֹו; ׁשוה ׁשהּוא לחצר רחּבֹו נֹותנין -ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבנחת להם ׁשּתׁשמיׁשֹו לאּלּו אֹותֹו נֹותנין לזה, וקׁשה .לזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

.ÊËהעליֹונה מחצר נמּו החצרֹות ׁשּתי ׁשּבין הּכתל ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה
מׁשּתּמׁשיןוגבֹוּה העליֹונה ּבני ׁשּנמצאּו הּתחּתֹונה, מחצר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הכותל]ּבעביֹו בגג ׁשלׁשּול[- ידי הּתחּתֹונה[חבל]על ּובני , ְְְְְְִֵֵַַַָָ

עד ּבֹו, אסּורין ׁשניהן - זריקה ידי על ּבעביֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמׁשּתּמׁשין
אין - ערבּו לא אם אבל אחד; ערּוב ׁשּתיהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּיערבּו
מהּבּתים מֹוציאין ואין לּבּתים, זה ּכתל מעבי ְְֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמכניסין

.לעביֹו ְְָ
.ÊÈאם - הּיחיד רׁשּות ׁשהיא חרּבה ׁשּביניהם ּבּתים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשני

זה אֹוסרין זריקה, ידי על ּבחרּבה להׁשּתּמׁש ׁשניהן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻיכֹולין
יכֹול אינֹו והאחר ּבנחת, לזה ּתׁשמיׁשּה היה ואם זה; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל
ּבנחת, לֹו ׁשהיא זה הרי - מּמּנה עמּקה ׁשהיא מּפני לּה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלזרק

זריקה ידי על ּבּה .מׁשּתּמׁש ְְְִִֵֵַַָָ
.ÁÈּכל עם ,נמּו וזה ּגבֹוּה ׁשּזה ּפי על אף העיר, ּגּגֹות ְִִִֶֶֶַַַַָָָָָּכל

הּקרּפפֹות ּכל עם חצר]החצרֹות, לׁשם[-מין ׁשּלא ׁשהּקפּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
סאתים ּבית על יתר מהן אחד ּבכל ׁשאין אמהּדירה מאה -] ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חמישים] הּמבֹואֹותעל עם החצרֹות, ׁשּבין הּכתלים עבי עם ,ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָ
ּומטלטלין הן; אחת רׁשּות ּכּלן - קֹורה אֹו לחי להם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּיׁש

ּבתֹוכן ׁשּׁשבתּו ּכלים ערּוב, ּבלא בשבת]ּבכּלן שם ,[ששהו ְְְְִֵֵֶָָָֹֻ
ערבּו. ּכן אם אּלא הּבית, ּבתֹו ׁשּׁשבתּו ּכלים לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאבל

.ËÈאנׁשי ערבּו ּבין - החצר ּבתֹו ׁשּׁשבת ּכלי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכיצד?
אֹו לּגג, החצר מן להעלֹותֹו מּתר - ערבּו לא ּבין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהחצר,
ּגבֹוּה היה אפּלּו לֹו הּסמּו אחר לגג הּגג ּומן הּכתל, ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹלראׁש
ׁשנּיה, לחצר האחר הּגג ּומן ,נמּו אֹו ׁשהּוא ּכל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשליׁשי ּומּגג ׁשליׁשית, חצר ׁשל ׁשליׁשי לגג ׁשנּיה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּומחצר

ר לגג הּמבֹוי ּומן הּמדינהלמבֹוי, ּכל ׁשּיעבירּנּו עד ביעי. ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּדר אֹו וקרּפפֹות, ּגּגֹות ּדר אֹו וחצרֹות, ּגּגֹות ּדר ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻּכּלּה
לזה ּומּזה לזה מּזה ׁשלׁשּתן ּדר אֹו וקרּפפֹות, -חצרֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ערבּו אם אּלא הּבּתים, מן לבית זה ּבכלי יּכנס ׁשּלא ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובלבד
אחד. ערּוב האּלּו הּמקֹומֹות ּכל ְְֵֵֵֶַַָָָאנׁשי

.Îיעבירּנּו לא - לחצר והֹוציאֹו ּבבית, הּכלי ׁשבת אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוכן
לקרּפף, אֹו הּכתל, לראׁש אֹו אחר, לגג אֹו אחרת, ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹלחצר
ּכלי ּבהן ׁשּמעבירין הּמקֹומֹות אנׁשי ּכל ערבּו ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא

אחד ערּוב .זה, ֵֶֶָ
.‡Îמּמּנּו[מים]ּבֹור ממּלאין אין - חצרֹות ׁשּתי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַׁשּבין

טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה לֹו עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבׁשּבת,
מעמידין והיכן מרׁשּותֹו. ּדֹולה ואחד אחד ּכל ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכדי
ׁשּיהיה צרי הּמים, מן למעלה היתה אם הּמחיצה? ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאת
הּמחיצה היתה ואם הּמים; ּבתֹו יֹורד הּמחיצה מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָטפח
מן למעלה יֹוצא מּמּנה טפח ׁשּיהיה צרי הּמים, ּבתֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכּלּה

זה. מרׁשּות זה רׁשּות נּכרת ׁשּתהיה ּכדי - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַהּמים
.·Îטפחים ארּבעה רחבה קֹורה הּבֹור ּפי על עׂשּו אם ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָוכן

ּוכאּלּו הּׁשני, מּצּדּה ממּלא וזה הּקֹורה, מּצד ממּלא זה -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מערבין ׁשהּמים ּפי על אף זה, מחלק זה חלק ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהבּדילה

קלמּלמּטה ּבמים.[הקלה]; חכמים ׁשהקּלּו הּוא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
.‚Îעלּבאר אף - חצרֹות ּכתלי ׁשני ּבין הּׁשביל ׁשּבאמצע ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

מפלגת ׁשהיא ּומּכתל[רחוקה]ּפי טפחים ארּבעה זה מּכתל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻ
צריכין ואין מּמּנה, ממּלאים ׁשניהם - טפחים ארּבעה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה

זיזין להיכר]להֹוציא קטן קרש אֹוסר[- אדם ׁשאין ּגּבּה; על ְִִִֵֵֶַַָָָ
אויר. ּדר חברֹו ֲֲִֵֶֶַעל

.„Îיֹום מּבעֹוד ּגדֹולה לחצר ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָחצר
להן נׁשאר ׁשהרי ּומּתרין, לעצמן מערבין גדֹולה אנׁשי -ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

להֹוציא[דפנות]ּפּסין אסּורין קטּנה ואנׁשי ּומּכאן; מּכאן ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ
ערּוב הּגדֹולה ּבני עם ׁשּיערבּו עד ׁשּלהן, לחצר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּבּתיהן

ׁשּדיֹורין ּבקטּנה[הדיירים]אחד; חׁשּובין ּגדֹולה ׁשל ְְֲִִִֶֶֶַָָָָ
לגדולה] כפתח ּבגדֹולה.[שהקטנה חׁשּובין קטּנה ּדיֹורי ואין ,ְְְֲִִֵֵַָָָ

.‰Î,ׁשּביניהן הּפתח ּדר אחד ערּוב ׁשערבּו חצרֹות ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּתי
אחת ּכל - ּבׁשּבת החּלֹון אֹו הּפתח ונסּתם החּלֹון, ּדר ְְְִֶֶֶַַַַַַַַַַָָאֹו

לעצמּה מּתרת הּתרהואחת ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל ; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֻֻֻ
ונפל לעצמּה, וזֹו לעצמּה זֹו ׁשערבה חצרֹות ׁשּתי וכן ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכּלּה.
מּבּתיהן ּומֹוציאין לעצמן מּתרים אּלּו - ּבׁשּבת ׁשּביניהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכתל
עּקר עד ּכן מטלטלין ואּלּו הּמחיצה, עּקר עד ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָּומטלטלין
על אף ּכּלּה, הּתרה ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל ְְְְְִִִַַַַָָָָָָֻֻֻהּמחיצה;
אינן ּבׁשּבת, הּבאין ׁשהּדיֹורין - הּדיֹורין ׁשּנּתֹוספּו ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּפי
ּגֹוים ׁשעׂשּו אֹו ּבׁשגגה, הּפתח ונעׂשה החּלֹון נפּתח ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָאֹוסרין.

עצמם]לדעּתן ׁשהיּו[מדעת ספינֹות ׁשּתי וכן להּתרן. חזרּו - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
לזֹו, מּזֹו לטלטל אסּור - ונפסקּו וערבּו, ּבזֹו זֹו ְְְְְְְְִִֵֵַָָָקׁשּורֹות
חזרּו ּבׁשֹוגג, ונקׁשרּו חזרּו מחיצה; מּקפֹות היּו ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָָֻואפּלּו

ְֵֶָלהּתרן.
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fenz f"kÎd"k iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd a`Îmgpn 'aÎfenz d"k -

ה'תשע"ב תמוז כ"ה ראשון יום

.ÁÎ˜ .ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקכ"ז מּצמחהּמצוה מעׂשר להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָ
לה'" וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָהארץ,

(l ,fk `xwie)'לה ירימּו אׁשר ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ["ּכי
ck)ּתרּומה" ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[(`k ,gi xacna), ְְֵֵַָָָ

ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּמעׂשר
מןֿ חֹובה ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָמעׂשרֹות;

ּבארץֿיׂשראל. אּלא ְְִֵֶֶֶַָָָהּתֹורה

― הקכ"ח ׁשני,הּמצוה מעׂשר להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
זרע ּכלֿתבּואת את ּתעּׂשר "עּׂשר יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּוא

ׁשנה" ׁשנה הּׂשדה ak)הּיצא ,ci mixac)ספרי ּולׁשֹון ,zyxt) ְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
(d`xמּׁשנה אֹותֹו מעּׂשרין ׁשאין מלּמד ― ׁשנה "ׁשנה :ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

leainלחברּתּה xyrn zyxtd iciÎlr zg` dpy leai xyrl oi`) ְֲֶַָ
(zxg` dpyמּנין הּכתּוב, ּדּבר ׁשּבֹו ׁשני מעׂשר אּלא לי אין .ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּומפרׁש ּתעּׂשר" עּׂשר לֹומר, ּתלמּוד מעׂשרֹות? ׁשאר ְְְְְְֵֵַַַַַַַָָֹלרּבֹות
bk)ּבּתֹורה ,my)ּובעליו לירּוׁשלים עֹולה זה ׁשני ׁשּמעׂשר , ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מּקדם הזּכרנּו ּוכבר ׁשם. אֹותֹו hiw)אֹוכלים dyr zevn) ְְְְִִִֶַָָֹ
זֹו מצוה ּבהלכֹות הּכתּוב עסק ּוכבר זה ּבענין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאתּֿדבריהם
יּפדה ,הּדר רחּוק מחמת להביאֹו אפׁשר ׁשאי ׁשּמה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָואמר,
ּבלבד, מזֹון על ׁשם ויֹוציאם הּבחירה לבית ּדמיו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָויעלה
תּוכל לא ּכי הּמקֹום מּמ "וכיֿירחק יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָֹוהּוא

ck)ׂשאתֹו" ,my)ׁשאם זֹו, מצוה ּבהלכֹות הּתֹורה אמרה ּגם , ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא חמׁש יֹוסיף לעצמֹו אֹותֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָֹיפדה

עליו" יסף חמּׁשיתֹו מּמעׂשרֹו איׁש יגאל (xwie`"ואםּֿגאל ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹֹ
(`l ,fkמעׂשר ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ארץ לפרֹות אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה אינה היא וגם ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשני.
ספרי ּולׁשֹון הּבית. ּבפני אּלא נאכל זה מעׂשר ואין ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל

(d`x zyxt)ּבכֹור מה ׁשני: למעׂשר ּבכֹור אכילת "מּקיׁש :ְְְֲֲִִִֵֵַַַָ
נאכל יהא לא ׁשני מעׂשר אף הּבית ּבפני אּלא נאכל ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאינֹו

הּבית". ּבפני ְִִֵֶַָָאּלא

― הקנ"ב ּדמיהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ׁשני Ð)מעׂשר dctpe milyexin wegx didy)האכילה ּבזּולת , ְֲֲִִֵֵַַָָ

למת" מּמּנּו "ולאֿנתּתי ּבֹו: אמרֹו והּוא (mixacוהּׁשתּיה, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
(ci ,ekספרי ּולׁשֹון ,(`eaz ik zyxt yix)לקחּתי "ׁשּלא : ְְְִִֵֶַָֹ

― ּדבר איזה מּמּנּו הֹוציא ואם ותכריכין". ארֹון ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָמּמּנּו
אתֿהּמת והזּכיר ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכנגּדֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹיאכל
יֹוציא לא ― מצוה ׁשהיא אףֿעלּֿפי יאמר: ּכאּלּו ְְְִִִִִִֶַַַָֹֹלחּזּוק
יתעּלה ׁשּצּוה ׁשּכיון לי ונראה ׁשני. מעׂשר מעֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעליו
"ונתּתה ׁשאמר: ּכמֹו ּבלבד, ּבמזֹון ׁשני מעׂשר ּדמי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלהֹוציא

וגֹו'" ek)הּכסף ,ci my)ּבזּולת אֹותֹו הּמֹוציא הרי ― ְְֲִֵֶֶַַַ

ּבכ לּמת ּתֹועלת ׁשאין למת, נתנֹו ּכאּלּו xikfdהּמזֹון, okle) ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
(znd ikxv.

ה'תשע"ב תמוז כ"ו שני יום
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― וחמּׁשים מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ׁשּיּפדה. עד ּבירּוׁשלים, אפּלּו ּבטמאה ׁשני מעׂשר ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּלאכֹול
אפּלּו אֹותֹו ּפֹודין ׁשּנטמא ׁשני ׁשּמעׂשר אצלנּו ׁשהּכלל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלפי

ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו זה(hi:)ּבירּוׁשלים, על והאזהרה . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבטמא" מּמּנּו "ולאֿבערּתי אמרֹו: ci)הּוא ,ek mixac)ּובא , ְְְְִִִֵֶַָָָֹ

my)ּבּקּבלה ,zekn)ׁשאני ּבין טהֹור והּוא טמא ׁשאני ּבין : ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשהּמעׂשר עֹוד, נתּבאר מּכֹות ּובגמרא טמא. והּוא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָטהֹור

לבער אסּור והאֹוכלם(lek`l)והּבּכּורים ּבטמאה, מהם ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻ
ּבטמאה זה מעׂשר ׁשּיאכל ּובתנאי ―לֹוקה, עצמן ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻֻּבטמאת
נתּבארּו ּוכבר ׁשּזכרנּו. ּכמֹו ילקה, ואז ּפדיֹון ּבלי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָּבירּוׁשלים

מּכֹות ּבסֹוף זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְִִֵַָ

― הקנ"א ׁשניהּמצוה מעׂשר מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
onּבאנינּות la`zdl aiig mdilr eiaexwn cg` zny mei eze`a) ֲִָ

("ope`" `xwp Ð dxezdבאני "לאֿאכלּתי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִִֶַַָָֹֹ
הּמׁשנה(my)מּמּנּו" ּולׁשֹון ,(a dpyn a wxt mixeka), ְְִִֶַָ

מקֹום הבאת טעּונין והּבּכּורים ּוטעּונין(milyexil)ׁשהּמעׂשר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ
ּבּקדׁשים לאכל אסּור ּכלֿאֹונן וכן לאֹונן. ואסּורין ְֱֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוּדּוי
ּכאּלה אֹותי "וּתקראנה ּכן: ּגם הּתֹורה ּולׁשֹון זה. ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּפסּוק

ה'" ּבעיני הּייטב הּיֹום חּטאת hi)ואכלּתי ,i `xwie)ּוכבר . ְְְְִִֵֵַַַַַָָָ
מּפסחים ח' ּבפרק האנינּות ּדיני ב'(v`:)נתּבארּו ּופרק ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָ

―(fh.)מּזבחים ּבאנינּות ׁשני מעׂשר אֹו קדׁשים והאֹוכל , ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָ
ֶלֹוקה.
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― הקמ"א מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּדגן ׁשל d`eaz)ׁשני ipin zyngl llek my),לירּוׁשלים חּוץ ִִִֵֶַָָָ

מעׂשר ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹוהּוא
"ּדגנ(fi ,ai mixac)― ּפדיֹון ּבלי ׁשני מעׂשר והאֹוכל . ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָ

ׁש ּבתנאי ודוקא מּכֹותלֹוקה; ּבסֹוף והּוא:(hi:)ּנתּבאר , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָ
ּבחּוץ ּכלֹומר:(milyexil)ׁשּיאכלּנּו הּבית, ּפני ׁשראה אחר ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

חּיבין מאימתי ׁשם: אמרם והּוא ירּוׁשלים מחֹומת ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָלפנים
הּבית ּפני מּׁשּיראה elk`e)עליו? milyexin `vi jk xg`e). ְְִִִֵֶֶַָָָ

― הקמ"ב מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּתירֹוׁש ׁשל יתעּלה:(oii)ׁשני אמרֹו והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
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― הקכ"ז מּצמחהּמצוה מעׂשר להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָ
לה'" וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָהארץ,

(l ,fk `xwie)'לה ירימּו אׁשר ּבניֿיׂשראל אתֿמעׂשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ["ּכי
ck)ּתרּומה" ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[(`k ,gi xacna), ְְֵֵַָָָ

ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּמעׂשר
מןֿ חֹובה ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָמעׂשרֹות;

ּבארץֿיׂשראל. אּלא ְְִֵֶֶֶַָָָהּתֹורה

― הקכ"ח ׁשני,הּמצוה מעׂשר להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
זרע ּכלֿתבּואת את ּתעּׂשר "עּׂשר יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּוא

ׁשנה" ׁשנה הּׂשדה ak)הּיצא ,ci mixac)ספרי ּולׁשֹון ,zyxt) ְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
(d`xמּׁשנה אֹותֹו מעּׂשרין ׁשאין מלּמד ― ׁשנה "ׁשנה :ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

leainלחברּתּה xyrn zyxtd iciÎlr zg` dpy leai xyrl oi`) ְֲֶַָ
(zxg` dpyמּנין הּכתּוב, ּדּבר ׁשּבֹו ׁשני מעׂשר אּלא לי אין .ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּומפרׁש ּתעּׂשר" עּׂשר לֹומר, ּתלמּוד מעׂשרֹות? ׁשאר ְְְְְְֵֵַַַַַַַָָֹלרּבֹות
bk)ּבּתֹורה ,my)ּובעליו לירּוׁשלים עֹולה זה ׁשני ׁשּמעׂשר , ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מּקדם הזּכרנּו ּוכבר ׁשם. אֹותֹו hiw)אֹוכלים dyr zevn) ְְְְִִִֶַָָֹ
זֹו מצוה ּבהלכֹות הּכתּוב עסק ּוכבר זה ּבענין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאתּֿדבריהם
יּפדה ,הּדר רחּוק מחמת להביאֹו אפׁשר ׁשאי ׁשּמה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָואמר,
ּבלבד, מזֹון על ׁשם ויֹוציאם הּבחירה לבית ּדמיו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָויעלה
תּוכל לא ּכי הּמקֹום מּמ "וכיֿירחק יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָֹוהּוא

ck)ׂשאתֹו" ,my)ׁשאם זֹו, מצוה ּבהלכֹות הּתֹורה אמרה ּגם , ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא חמׁש יֹוסיף לעצמֹו אֹותֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָֹיפדה

עליו" יסף חמּׁשיתֹו מּמעׂשרֹו איׁש יגאל (xwie`"ואםּֿגאל ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹֹ
(`l ,fkמעׂשר ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ארץ לפרֹות אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה אינה היא וגם ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשני.
ספרי ּולׁשֹון הּבית. ּבפני אּלא נאכל זה מעׂשר ואין ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל

(d`x zyxt)ּבכֹור מה ׁשני: למעׂשר ּבכֹור אכילת "מּקיׁש :ְְְֲֲִִִֵֵַַַָ
נאכל יהא לא ׁשני מעׂשר אף הּבית ּבפני אּלא נאכל ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאינֹו

הּבית". ּבפני ְִִֵֶַָָאּלא

― הקנ"ב ּדמיהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ׁשני Ð)מעׂשר dctpe milyexin wegx didy)האכילה ּבזּולת , ְֲֲִִֵֵַַָָ

למת" מּמּנּו "ולאֿנתּתי ּבֹו: אמרֹו והּוא (mixacוהּׁשתּיה, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
(ci ,ekספרי ּולׁשֹון ,(`eaz ik zyxt yix)לקחּתי "ׁשּלא : ְְְִִֵֶַָֹ

― ּדבר איזה מּמּנּו הֹוציא ואם ותכריכין". ארֹון ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָמּמּנּו
אתֿהּמת והזּכיר ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכנגּדֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹיאכל
יֹוציא לא ― מצוה ׁשהיא אףֿעלּֿפי יאמר: ּכאּלּו ְְְִִִִִִֶַַַָֹֹלחּזּוק
יתעּלה ׁשּצּוה ׁשּכיון לי ונראה ׁשני. מעׂשר מעֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעליו
"ונתּתה ׁשאמר: ּכמֹו ּבלבד, ּבמזֹון ׁשני מעׂשר ּדמי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלהֹוציא

וגֹו'" ek)הּכסף ,ci my)ּבזּולת אֹותֹו הּמֹוציא הרי ― ְְֲִֵֶֶַַַ

ּבכ לּמת ּתֹועלת ׁשאין למת, נתנֹו ּכאּלּו xikfdהּמזֹון, okle) ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
(znd ikxv.

ה'תשע"ב תמוז כ"ו שני יום

.‡�˜ .�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― וחמּׁשים מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ׁשּיּפדה. עד ּבירּוׁשלים, אפּלּו ּבטמאה ׁשני מעׂשר ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּלאכֹול
אפּלּו אֹותֹו ּפֹודין ׁשּנטמא ׁשני ׁשּמעׂשר אצלנּו ׁשהּכלל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלפי

ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו זה(hi:)ּבירּוׁשלים, על והאזהרה . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבטמא" מּמּנּו "ולאֿבערּתי אמרֹו: ci)הּוא ,ek mixac)ּובא , ְְְְִִִֵֶַָָָֹ

my)ּבּקּבלה ,zekn)ׁשאני ּבין טהֹור והּוא טמא ׁשאני ּבין : ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשהּמעׂשר עֹוד, נתּבאר מּכֹות ּובגמרא טמא. והּוא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָטהֹור

לבער אסּור והאֹוכלם(lek`l)והּבּכּורים ּבטמאה, מהם ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻ
ּבטמאה זה מעׂשר ׁשּיאכל ּובתנאי ―לֹוקה, עצמן ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻֻּבטמאת
נתּבארּו ּוכבר ׁשּזכרנּו. ּכמֹו ילקה, ואז ּפדיֹון ּבלי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָּבירּוׁשלים

מּכֹות ּבסֹוף זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְִִֵַָ

― הקנ"א ׁשניהּמצוה מעׂשר מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
onּבאנינּות la`zdl aiig mdilr eiaexwn cg` zny mei eze`a) ֲִָ

("ope`" `xwp Ð dxezdבאני "לאֿאכלּתי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִִֶַַָָֹֹ
הּמׁשנה(my)מּמּנּו" ּולׁשֹון ,(a dpyn a wxt mixeka), ְְִִֶַָ

מקֹום הבאת טעּונין והּבּכּורים ּוטעּונין(milyexil)ׁשהּמעׂשר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ
ּבּקדׁשים לאכל אסּור ּכלֿאֹונן וכן לאֹונן. ואסּורין ְֱֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוּדּוי
ּכאּלה אֹותי "וּתקראנה ּכן: ּגם הּתֹורה ּולׁשֹון זה. ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּפסּוק

ה'" ּבעיני הּייטב הּיֹום חּטאת hi)ואכלּתי ,i `xwie)ּוכבר . ְְְְִִֵֵַַַַַָָָ
מּפסחים ח' ּבפרק האנינּות ּדיני ב'(v`:)נתּבארּו ּופרק ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָ

―(fh.)מּזבחים ּבאנינּות ׁשני מעׂשר אֹו קדׁשים והאֹוכל , ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָ
ֶלֹוקה.

ה'תשע"ב תמוז כ"ז שלישי יום

.‡Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ó˜ .·Ó˜
יוםראשוןֿשלישיכ"הֿכ"זתמוז

― הקמ"א מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּדגן ׁשל d`eaz)ׁשני ipin zyngl llek my),לירּוׁשלים חּוץ ִִִֵֶַָָָ

מעׂשר ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹוהּוא
"ּדגנ(fi ,ai mixac)― ּפדיֹון ּבלי ׁשני מעׂשר והאֹוכל . ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָ

ׁש ּבתנאי ודוקא מּכֹותלֹוקה; ּבסֹוף והּוא:(hi:)ּנתּבאר , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָ
ּבחּוץ ּכלֹומר:(milyexil)ׁשּיאכלּנּו הּבית, ּפני ׁשראה אחר ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

חּיבין מאימתי ׁשם: אמרם והּוא ירּוׁשלים מחֹומת ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָלפנים
הּבית ּפני מּׁשּיראה elk`e)עליו? milyexin `vi jk xg`e). ְְִִִֵֶֶַָָָ

― הקמ"ב מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּתירֹוׁש ׁשל יתעּלה:(oii)ׁשני אמרֹו והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

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



a`Îmgpnקל 'a ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכהן; הּוא אם ּבלבד מלקּות חּיב ― ּבעזרה הּנחה ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹקדם
אם ׁשמים, ּבידי מיתה מחּיב הּוא הרי ― הּיׂשראלי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֻאבל

אמרּו ּובפרּוׁש קריאה. אחר אפּלּו ּבּכּורים, (mixekaאכל ְְְֲִִִִֵַַַָָָ
(` dpyn a wxtחמׁש עליהן חּיבין והּבּכּורים הּתרּומה :ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

מיתה חּיב ― ּבזדֹון אכלם אם לזרים. ואסּורין ְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָּומיתה
לפי התרּומה. ּכדין חמׁש מֹוסיף ּובׁשגגה ׁשמים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹּבידי

עלי חלּו ,יד ּתרּומת יתעּלה ׁשּקראם ּכלּֿדיניׁשּכיון הם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
יׁשּתּבׁשּו ׁשּלא ּכדי היטב ּכאן להבין ל וראּוי ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּתרּומה.
ּפני מּׁשראּו הּבּכּורים יאכל אם ׁשהּכהן והּוא: הענינים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹל
תּוכל מ"ּלא ואזהרּתיּה לֹוקה, ― ּבעזרה הּנחה קדם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּבית
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,"יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלאכל
חּוץ אכילתֹו על ׁשּלֹוקה ׁשני ּבמעׂשר יׂשראל ּכמֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּכֹות,
ׁשאכל הּיׂשראלי אבל ׁשּלֹו; ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלּמקֹום

ׁשּיאכלם ּבכלֿמקֹום הּבית ּפני ׁשראּו אחר (oiaּבּכּורים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
(dl dvegn oiae milyexia,ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ―ִִִֵַַָָָ

קדׁש" לאֿיאכל "וכלֿזר מן i)ואזהרּתיּה my)ּכמֹו , ְְְְְִֵֶַַַָָֹֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר אּלּו. מּמצות קל"ג ּבמצוה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹׁשּבארנּו

מּכֹות. ּבגמרא זֹו ְְִִַָָָמצוה

ה'תשע"ב מנחםֿאב ב' קודש שבת יום

.„Ó˜ .‚Ó˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקל"ג מּכלֿהּמצוה חּלה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ

ערסתכם "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, ולתנּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעּסה
תרּומה" ּתרימּו k)חּלה ,eh xacna)ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵַָָָָָָ

ערלה ּובמּסכת חּלה ּבמּסכת זֹו `)מצוה dpyn a wxt) ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבלבד. יׂשראל ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָואינה

― הקמ"ג הּזרֹועהּמצוה את לּכהן לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ
והּוא ׁשֹוחטים, ׁשאנּו טהֹורה מּכלּֿבהמה והּקבה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָוהּלחיים
מאת העם מאת הּכהנים מׁשּפט יהיה "וזה יתעּלה: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאמרֹו

ׂשה" אם ׁשֹור אם הּזבח b)זבחי ,gi mixac)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
מחּלין י' ּבפרק זֹו זֹו.(lw.)מצוה ּבמצוה חּיבים הלוּים ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

― הקמ"ד הּגזהּמצוה ראׁשית להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
(o`vdn ffbpd xnvdn wlg):יתעּלה אמרֹו והּוא לּכהן, ְְְְְִִֵֶַַָֹולּתנֹו

ּתּתןֿלֹו" צאנ ּגז c)"ראׁשית ,my)נֹוהגת אינה זֹו ּומצוה , ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ
י"א ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ּבארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָאּלא

.(dlw.)מחּלין ִֵֻ
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"ותירׁש ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ;(my)"לאֿתּוכל ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָֹֹֹ
ּדגן. ּבמעׂשר ׁשּנתּבאר הּתנאי ּובאֹותֹו לֹוקה, ― ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָוהאֹוכלֹו

― הקמ"ג ׁשניהּמצוה מעׂשר מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
יצהר zif)ׁשל ony)לאֿתּוכל" אמרֹו: והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְְִִִֶַַָָָֹ

"ויצהר ותירׁש ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי ;(my)לאכל ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
ּדגן. ּבמעׂשר ׁשּקדם ּתנאי ּובאֹותֹו מלקּות חּיב ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָוהאֹוכל
ּומעׂשר ּתירֹוׁש ּומעׂשר ּדגן מעׂשר ׁשּמנינּו על ּתתמּה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָוׁשּמא
לֹוקה ― ּכאחד ׁשלׁשּתן אכל ׁשאם ּדע מצות; ׁשלׁש ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹיצהר,
לאו אינֹו זה ׁשּבפסּוק זה ׁשּלאו לפי ואחת: ּכלֿאחת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
ּובפרּוׁש לחּלק. הּוא אּלא עליו, לֹוקין ׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּבכללּות

ּכרתֹות ּבגמרא ויצהר(c:)אמרּו ותירֹוׁש ּדגן מעׂשר "אכל : ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ
ׁשּבכללּות? לאו על לֹוקין וכי ואחת. ּכלֿאחת על חּיב ―ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָ

ּכתיב יּתירא dwely)קרא cnll xzein weqt ep`vn)מּכדי . ְְְִִִִַָָ
(dpd)ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני "ואכלּת ּכתיב: ,ְְְְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹֹ

וכּו'" ויצהר(bk ,ci my)למכּתבינהֹו למהּדר לי ּולמה ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָ
mlek?)לכּלהֹו z` hxtne xfeg dn jxevl)"לחּלק מינּה ׁשמע ְְְְִֵַַַֻ

oin lk aiygdl .cixtdl :"wlgl" ,sqepd hexta ,weqtd zpeeka)

(envr ipta xeqi`kא מּכֹות ּובגמרא ּכתיב:. "מּכדי, מרּו: ְְְְִִִִַָָָ
,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ"ואכלּת
מהּדר ,ּבׁשערי אֹותם לאכל לאֿתּוכל רחמנא: ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹלכתֹוב

yxtne)ּפרֹוׁשינהֹו xfeg)ליחֹודי מּנּה ׁשמע לי? למה לכּלהּו ְְְְְְִִִֵַַַָָֻ
(cgil)ׁשהזהיר ׁשּכלֿמה נתּבאר הרי וחד". לכלֿחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלאו

ואחזר עצמֹו. ּבפני לאו וענין ּכלֿענין זה, ּבפסּוק ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָֹעליו
הּפסּוק. אֹותם ׁשּכלל הּלאוין ׁשאר ְְְִִֶַַַַָָָָָלהׁשלים

ה'תשע"ב תמוז כ"ח רביעי יום

.ËÈ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקי"ט רבעיהּמצוה נטע ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

(ezrihpl ziriax dpya oli`d `iveny zexit)והּוא קדׁש, ְֶֹֻּכּלֹו
לה'" הּלּולים קדׁש ּכלּֿפריֹו "יהיה ck)אמרֹו: ,hi `xwie), ְְְִִִִֶֶַָָֹ

מעׂשר ּכמֹו ׁשם ּבעליו ויאכלּוהּו לירּוׁשלים ׁשּיעלה ְְְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָֹודינֹו:
ספרי ּולׁשֹון ּכלּום. ּבֹו לּכהנים ואין yp`)ׁשני, zyxt): ְְְְֲִִִֵֵֵַֹ

יהיּו" לֹו אתֿקדׁשיו i)"ואיׁש ,d xacna)הּכתּוב מׁש" ― ְְִִֶַַָָָָָ
ּתֹודה אּלא מהם ׁשּיר ולא לּכהן ּונתנם ְְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹּכלֿהּקדׁשים
רבעי ונטע ׁשני ּומעׂשר ּבהמה ּומעׂשר ּופסח ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּוׁשלמים
ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לּבעלים". ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָׁשּיהיּו

ׁשני. מעׂשר מּמּסכת אחרֹון ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַּבפרק

ה'תשע"ב תמוז כ"ט חמישי יום

.‡Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Î˜

― הקל"א לפניוהּמצוה להתוּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
והּתרּומֹות הּמעׂשרֹות חֹובת את ׁשהפרׁשנּו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַיתעּלה,

מהם e`xּולהתנּקֹות izla zebdpzd ly dny` lkn)di ְְִֵֶַ

(z`f fixkdle ,zexyrnaׁשהתנּקינּו ּכדר ּבדּבּור, ְְְִִִֶֶֶַַּגם
והּצּוּוי מעׂשר". "וּדּוי הּנקרא: וזהּו ּבפעל, ּבהן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמּלהחזיק
ּבערּתי אלהי ה' לפני "ואמרּת יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבזה
ולאלמנה לּיתֹום ולּגר לּלוי נתּתיו וגם מןֿהּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהּקדׁש

bi)וגֹו'" ,ek mixac)הּבעּור ואפן זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹ
ׁשני. מּמעׂשר אחרֹון ּבפרק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָוענינֹו

― הקכ"ה אתֿהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
mipind)הּבּכּורים zrayn l`xyiÎux` zext ipey`x)ולהביאם ְֲִִִַַָ

ּתביא אדמת ּבּכּורי "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָלּמקּדׁש,
"אלהי ה' hi)ּבית ,bk zeny)אינה זֹו ׁשּמצוה ּופׁשּוט, . ְֱִֵֵֶֶָָָֹ

ארץ מּפרֹות אּלא ּבאים ואינם הּבית, ּבפני אּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָנֹוהגת
ּבלבד. הּמינים ּומּׁשבעת ― הּירּדן ועבר וסּוריא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָיׂשראל

וׁשם ּבּכּורים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו bּוכבר wxt) ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָ
(ai dpynּכהן נכסי הּבּכּורים, ּכלֹומר: ׁשהם, (mikiiyנתּבאר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ

(odkl.

ה'תשע"ב מנחםֿאב א' שישי יום

.·Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםרביעיֿשישיכ"חתמוזֿא'מנחםֿאב

ËÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ(*gnw).

― הקל"ב יתעּלההּמצוה חסדיו לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
אבינּו יעקב ׁשל מּצבֹו ראׁשית מאז הּצילנּו ואי ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּתנּו,
ּכלֿזה, על לה' ּולהֹודֹות לנּו, ועּנּוים הּמצרים ְְְְִִִִִֶַַַָָָּומּׁשעּבּוד

― הּברכה ׁשּיתמיד מּמּנּו `mixne)ּולבּקׁש ep` z`f lk) ְְְִִֵֶֶַַַָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אתֿהּבּכּורים. מביאים ׁשאנּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָּבזמן

אבי" אבד ארּמי אלהי ה' לפני ואמרּת ek,"וענית mixac) ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
(dמקרא" נקראת זֹו ּומצוה הּפרׁשה. ּכלֿאֹותּה ְְְְִִִֵַָָָָָָָָּוׁשאר

ז' ּובפרק ּבּכּורים ּבמּסכת ּדיניה נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָּבּכּורים".
לנׁשים.(al.)מּסֹוטה" חֹובה ואינה : ְְִִֵָָָָ

― הקמ"ט אתהּמצוה מּלאכֹול הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבחּוץ לאכל(milyexin)הּבּכּורים "לאֿתּוכל אמרֹו: והּוא ְְֱִִֶַַַָֹֹ

ּבּקּבלה ּבא ."יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי(:fi zekn): ְְְִֶֶַַַָָָָָ
― הּניח ׁשּלא לפי הּבּכּורים. אּלּו ― "יד ְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ"ּותרּומת

מקֹום הבאת הּטעּון ּדבר זה הזּכירֹו(milyexil)ּבפסּוק ׁשּלא ְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹ
אּלּו הרי ― "יד "ּותרּומת ּבכללם ואמר ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָּבפרּוׁש,
מקֹום, הבאת טעּונין ׁשהם ּבהם ׁשּבאר ספק, ּבלי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּבּכּורים

ספרי ּולׁשֹון !ּבׁשערי אכילתּה על יזהיר והיאzyxt) ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
(my d`xקרא ׁשּלא ּבּכּורים לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא "לא :ְִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
z`adעליהם mr `exwl yiy dn alw dyr zevn d`x) ֲֵֶ

(mixekadּבסֹוף נתּבאר ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עֹובר ׁשהּוא ,ְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
ּבעזרה;(hi.)מּכֹות ׁשּיּניחם קדם אּלא עליהם חּיב ׁשאינֹו . ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

אףֿעלֿ עליהם, ּפטּור הּוא הרי ― ּבעזרה מּׁשּיּניחם ֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
ׁשני, ׁשּבמעׂשר הּתנאי אֹותֹו ּבּבּכּורים וגם קרא. ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּפי
ׁשּיראּו עד עליהם, חּיב ּבחּוץ ׁשאכלם ּכלֿמי ׁשאין ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכלֹומר
הּבית ּפני ׁשראּו אחר ׁשּיאכל מי מהם אכל ואם הּבית; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹּפני
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ּכהן; הּוא אם ּבלבד מלקּות חּיב ― ּבעזרה הּנחה ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹקדם
אם ׁשמים, ּבידי מיתה מחּיב הּוא הרי ― הּיׂשראלי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֻאבל

אמרּו ּובפרּוׁש קריאה. אחר אפּלּו ּבּכּורים, (mixekaאכל ְְְֲִִִִֵַַַָָָ
(` dpyn a wxtחמׁש עליהן חּיבין והּבּכּורים הּתרּומה :ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

מיתה חּיב ― ּבזדֹון אכלם אם לזרים. ואסּורין ְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָּומיתה
לפי התרּומה. ּכדין חמׁש מֹוסיף ּובׁשגגה ׁשמים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹּבידי

עלי חלּו ,יד ּתרּומת יתעּלה ׁשּקראם ּכלּֿדיניׁשּכיון הם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
יׁשּתּבׁשּו ׁשּלא ּכדי היטב ּכאן להבין ל וראּוי ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּתרּומה.
ּפני מּׁשראּו הּבּכּורים יאכל אם ׁשהּכהן והּוא: הענינים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹל
תּוכל מ"ּלא ואזהרּתיּה לֹוקה, ― ּבעזרה הּנחה קדם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּבית
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,"יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלאכל
חּוץ אכילתֹו על ׁשּלֹוקה ׁשני ּבמעׂשר יׂשראל ּכמֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּכֹות,
ׁשאכל הּיׂשראלי אבל ׁשּלֹו; ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלּמקֹום

ׁשּיאכלם ּבכלֿמקֹום הּבית ּפני ׁשראּו אחר (oiaּבּכּורים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
(dl dvegn oiae milyexia,ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ―ִִִֵַַָָָ

קדׁש" לאֿיאכל "וכלֿזר מן i)ואזהרּתיּה my)ּכמֹו , ְְְְְִֵֶַַַָָֹֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר אּלּו. מּמצות קל"ג ּבמצוה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹׁשּבארנּו

מּכֹות. ּבגמרא זֹו ְְִִַָָָמצוה

ה'תשע"ב מנחםֿאב ב' קודש שבת יום

.„Ó˜ .‚Ó˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקל"ג מּכלֿהּמצוה חּלה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ

ערסתכם "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, ולתנּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעּסה
תרּומה" ּתרימּו k)חּלה ,eh xacna)ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵַָָָָָָ

ערלה ּובמּסכת חּלה ּבמּסכת זֹו `)מצוה dpyn a wxt) ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבלבד. יׂשראל ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָואינה

― הקמ"ג הּזרֹועהּמצוה את לּכהן לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ
והּוא ׁשֹוחטים, ׁשאנּו טהֹורה מּכלּֿבהמה והּקבה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָוהּלחיים
מאת העם מאת הּכהנים מׁשּפט יהיה "וזה יתעּלה: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאמרֹו

ׂשה" אם ׁשֹור אם הּזבח b)זבחי ,gi mixac)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
מחּלין י' ּבפרק זֹו זֹו.(lw.)מצוה ּבמצוה חּיבים הלוּים ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

― הקמ"ד הּגזהּמצוה ראׁשית להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
(o`vdn ffbpd xnvdn wlg):יתעּלה אמרֹו והּוא לּכהן, ְְְְְִִֵֶַַָֹולּתנֹו

ּתּתןֿלֹו" צאנ ּגז c)"ראׁשית ,my)נֹוהגת אינה זֹו ּומצוה , ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ
י"א ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ּבארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָאּלא

.(dlw.)מחּלין ִֵֻ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc - dcp(ycew zay meil)

ìàòîLé àìäå ,ïâøädipzp oa.ïâøä:`xnbd daiynCBzî àlà £¨¨©£Ÿ¦§¨¥£¨¨¤¨¦
çø÷ ïa ïðçBé úöòì ùeçì Bì äéäLl`rnyin xnydl ea dxzdy ¤¨¨¨©£©¨¨¤¨¥©

,ebxdl dvexy dipzp oaLç àìå,l`rnyi ebxd ok`y cr ezxdf`l §Ÿ¨
okl ,millgd x`y z` mb bxdy mxbp df ici lreåéìò äìòî©£¤¨¨

eléàk áeúkäenvr dilcb.[ïâøä ©¨§¦£¨¨
y dilcb dyr recn zx`an `xnbdoin`d `ly dna ,obedk `l

:gxw oa opgeilàLéa àðLéì éàä ,àáø øîà,rxd oeyl -ìò óà ¨©¨¨©¦§¨¦¨©©
éòaî àì éìea÷ìc étlkn ,xeq` el oin`dle eze` lawly s` - ¦¦§©¥Ÿ¦¨¥

mewnéòaî déì Lçéî.el yegl yi - ¥¨¥¦¨¥
:`ax ixack ea exn`y dyrn d`ian `xnbd÷ôðc àìéìb éða eäðä©§§¥¨¦¨¦§©

àLôð ìeè÷c àì÷ eäééìòlew mdilr `viy lilbd ipan eid - £©§¨¨§¨©§¨
,ebxdyïBôøè éaøc dén÷ì eúàe oetxh iax iptl e`a -,déì eøîà £§©¥§©¦©§¨§¥

øî ïðéøîèì.epze` `agd -eäì øîà,oetxh iaxãéáòð éëéä- ©§§¦©©¨©§¥¦©£¦
,dyrp ji`eëðéøîèà àì éà,mk`iag` `l m` -eëééúé eæç- ¦Ÿ©§§¦§£¨©§

,mkz` ebxdie zeklnd igily mkz` e`xieëðéøîèàm` - ©§§¦§
,mk`iag`ïðaø øeîà àä,minkg exn` ixd -àLéa àðLéì éàä ¨¨©¨¨©¦§¨¦¨

,[éòaî déì Lçéî ,éòaî àì éìea÷ìc áb ìò óàyeygl il yie ©©©¦§©¥Ÿ¦¨¥¥¨¥¦¨¥
okl ,[mklivdl il xeq`e ,mzbxd ok` `nyeøîè ïezà eìéæ¦©§¨

eëééLôð.izxfr `ll e`agzde ekl - ©§©§
lr ber xn`y rxd oeyll yyg epia` mdxa` mby d`ian `xnbd
s` ywiae ,oegiq ly evx` z` epiax dyn yaky xg`l :xnerlxck

(cl `k xacna) dxeza xn`p ,ber ly evx` z` yeakl'ä øîàiå'©Ÿ¤

àøéz ìà ,äLî ìà:`xnbd zl`ey .'Fz` iYzp Lcia iM Fz`éãkî ¤Ÿ¤©¦¨Ÿ¦§¨§¨©¦Ÿ¦§¦
ixd -eåä éçà âBòå ïBçéñ,eid mig` -øî øîàcdxn`py - ¦¨©¥£§¨©©

,minkgdn cg` mya drenyeåä éàæçîL øa äiçà éða âBòå ïBçéñ¦¨§¥£¦¨©©§£©£
,eid -éôzñî÷ àìc ïBçéqî àðL éàîe éôzñî÷c âBòî àðL éàî©§¨¥§¨¦§§¥©§¨¦¦§Ÿ¨¦§§¥

[wpr did `ed s`y oegiqn ,epnn cgt epiax dyny ber dpey dn -
:`xnbd daiyn .epnn cgt `leïBòîL éaø øîà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨©©¦¦§

÷écö BúBà ìL BúáeLzî ,éçBé ïayecwd jxvedy daeyzdn - ¤©¦§¨¤©¦
,bern `xii `ly ick epiax dynl aiydl `ed jexaäî òãBé äzà©¨¥©¤

Baìa äéä.epnn ez`xil daiq dzidy ,xnelk ,dyn lyøîàdyn ¨¨§¦¨©
,epiax,eðéáà íäøáà ìL úeëæ Bì ãBîòz ànLricedl ber `ay ¤¨©£§¤©§¨¨¨¦

,hel daypy elíøáàì ãbiå èéìtä àáiå' (âé ãé úéùàøá) øîàpL¤¤¡©©¨Ÿ©¨¦©©¥§©§¨
âBò äæ ,ïðçBé éaø øîàå ,'éøáòämy lr hilt `xwpyøBcî èìtL ¨¦§¦§¨©©¦¨¨¤¤¨©¦

ìeanäiptne ,leand xg` x`ypy militpd ipan cigid didy - ©©
el cenrz `ny epiax dyn cgt ,epia` mdxa`l ber dyry ef daeh

mdxa` zekf.[
`ziixa d`ian `xnbd ,dca`y zn z`neha `xnbd dwqr lirl

:cbaa ca`y dcp mc oica dpcyíúk Ba ãáàL ãâa ,ïðaø eðz- ¨©¨¨¤¤¤¨©¤¤
,dnda mca oebk ,cbad jlklzd okn xg`le ,dcp mc mzk ea didy

,`nhd mcd z` `ven epi` zrkeåéìò øéáòî,cbad lr -äòáL ©£¦¨¨¦§¨
ipinïéðîîñ,(a"r) oldl dpyna mixen`dåmci lrBìháîz` - ©§¨¦§§©§

.[`nhd mcdøæòìà ïa ïBòîL éaøe wleg,øîBà,eqakl jxev oi` ©¦¦§¤¤§¨¨¥
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aקלב wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklnahÎ`

áà:øîàì Bðá äîìL-úà åöéå úeîì ãåã-éîé eáø÷iåáúééäå z÷æçå õøàä-ìk Cøãa Cìä éëðà ©¦§§¬§¥«¨¦−¨®©§©²¤§Ÿ¬Ÿ§−¥«Ÿ¨Ÿ¦´Ÿ¥½§¤−¤¨¨¨®¤§¨©§−̈§¨¦¬¨
:Léàìâéäìà ýåýé | úøîLî-úà zøîLåì åéëøãa úëìì EåéúBãòå åéètLîe åéúBöî åéúwç øîL §¦«§¨©§º̈¤¦§¤´¤§¨´¡Ÿ¤À¨¤³¤¦§¨¨Æ¦§¸ŸªŸ¨³¦§¨Æ¦§¨¨´§¥§½̈

:íL äðôz øLà-ìk úàå äNòz øLà-ìk úà ìékNz ïòîì äLî úøBúa áeúkkãýåýé íé÷é ïòîì ©¨−§©´Ÿ¤®§©´©©§¦À¥µ¨£¤´©«£¤½§¥²¨£¤¬¦§¤−¨«§©©Á¨¦̧§¹̈
éðá eøîLé-íà øîàì éìò øac øLà Bøác-úàíLôð-ìëáe íááì-ìëa úîàa éðôì úëìì íkøc-úà E ¤§¨À£¤̧¦¤´¨©»¥Ÿ¼¦¦§§¸¨¤¹¤©§À̈¨¤³¤§¨©Æ¤¡¤½§¨§¨−̈§¨©§¨®
:ìàøNé àqk ìòî Léà Eì úøké-àì øîàìääéeøö-ïa áàBé éì äNò-øLà úà zòãé äzà íâå ¥¾Ÿ«Ÿ¦¨¥³§Æ¦½¥©−¦¥¬¦§¨¥«§©´©¨´¨©¿§¨¥Á£¤¨̧¨¦¹¨´¤§À̈

ì äNò øLàíìLa äîçìî-éîc íNiå íâøäiå øúé-ïá àNîòìå øð-ïa øðáàì ìàøNé úBàáö éøN-éðL £¤´¨¨´¦§¥«¨¥´¦§´¦Â§¨¥§©§¥̧¤¥¹§©£¨¨³¤¤Æ¤Æ©©´©§¥½©¨¬¤§¥«¦§¨−̈§¨®Ÿ
:åéìâøa øLà Bìòðáe åéðúîa øLà Búøâça äîçìî éîc ïziååBúáéN ãøBú-àìå Eúîëçk úéNòå ©¦¥º§¥´¦§¨À̈©£«Ÿ̈Æ£¤´§¨§½̈§©£−£¤¬§©§¨«§¨¦−¨§¨§¨¤®§«Ÿ¥¯¥¨²

:ìàL íìLaæðçìL éìëàa eéäå ãñç-äNòz éãòìbä élæøá éðáìåéðtî éçøáa éìà eáø÷ ïë-ék E §¨−Ÿ§«Ÿ§¦§¥̧©§¦©³©¦§¨¦Æ©«£¤¤½¤§¨−§Ÿ§¥´ª§¨¤®¦¥Æ¨§´¥©½§¨§¦¾¦§¥−
éçà íBìLáà:Eçézëì íBéa úöøîð äìì÷ éðìì÷ àeäå íéøçaî éðéîéä-ïá àøb-ïá éòîL Enò äpäå ©§¨¬¨¦«§¦¥´¦Â§¦§¦̧¤¥¨¬¤©§¦¦»¦©ª¦¼§³¦«§©Æ¦Æ§¨¨´¦§¤½¤§−¤§¦´

:áøça Eúéîà-íà øîàì ýåýéá Bì òáMàå ïcøiä éúàø÷ì ãøé-àeäå íéðçîèék eäwðz-ìà äzòå ©£¨®¦§«¨©³¦§¨¦Æ©©§¥½¨¤¨̧©³©«Ÿ̈Æ¥½Ÿ¦£¦«§−¤¨«¤§©¨Æ©§©¥½¦²
:ìBàL íãa BúáéN-úà zãøBäå Bl-äNòz øLà úà zòãéå äzà íëç Léà¦¬¨−̈¨®¨§¨«©§¨Æ¥´£¤´©«£¤½§©§¨¯¤¥¨²§−̈§«

i"yx

(‰).ÈÏ ‰˘Ú ¯˘‡ אוריה,‡˙ ביד דוד ששלח הספר שם)שהראה תנחומא רבי ·˘ÌÂÏ.:(במדרש ‰ÓÁÏÓ ÈÓ„
ממנו: נשמרים היו ולא עמו, שלום להם ·ÂÈ�˙Ó.שהיה ¯˘‡ Â˙¯Â‚Á·שלא מתניו, על מצומדת חרבו שחגר

שנאמר כמה שתפול, כדי למטה ופיה עמשא, לקראת בצאתו החוגרים, ח)כדרך כ ב ותפול,(שמואל יצא והוא :

יואב: ביד אשר מהחרב נשמר ולא הארץ, מן להגביהה אלא נטלה שלא עמשא כסבור ונטלה, ÂÏÚ�·Âוכשנפלה
.ÂÈÏ‚¯· שנאמר‡˘¯ כמה חולצת, היאך גידמת ששאלו בערמה, הרג אבנר כז)את ג תוך(שם אל יואב ויטהו :

נעלך: 'של' לשון 'בשלי', אתו לדבר ˘‡ÏÂ.(Â)השער ÌÂÏ˘· Â˙·È˘ „¯Â˙ ‡ÏÂעצמו מיתת למות תניחהו אל

בגיהנם: �Ó¯ˆ˙.(Á)וליפול ‰ÏÏ˜כמו ג)מפורשת, טז ימריצך,(איוב מה כה): ו נמלצו:(שם מה כמו נמרצו ומה :

(Ë).‰˙‡ ÌÎÁ ˘È‡ ÈÎ:לו תעשה אשר את וידעת וזהו אחר, דבר בשביל מות עון לו למצוא לבך תן

cec zcevn
(·).'Â‚Â Í¯„·:הבריות בכל הנהוג כמנהג לומר: ÈÈ‰Â˙רצה

.˘È‡Ïכאיש להיות עצמך התחזק נער, עודך שאתה עם
תלך: בדרך להדריכך ואינני ואמות, הואיל בשניו, השלם

(‚).'‰ ˙¯Ó˘Ó:תשען אל בינתך ואל לשמרם, ה' צוה אשר ·„¯ÂÈÎ.הדברים ˙ÎÏÏ:כמוהו חסד ורב רחום ÂÈ˙Â˜Á.להיות
וגזירה: כחק והמה טעמיהם, נתגלו שלא המצות למקום:ÂÈ˙ÂˆÓ.הם אדם שבין לחברו:ÂÈËÙ˘ÓÂ.מה אדם שבין ÂÈ˙Â„ÚÂ.מה

והדומים: ה' ומועדי כשבת ה', נפלאות על להעיד טעמיהם אשר המצות ˙˘ÏÈÎ.הם ÔÚÓÏכשתשמ לומר: המצות,רצה כל ור
ה': את לעבוד תקח חכמה מהם כי בתורה, נאמרו לא אשר מהדברים תעשה, אשר כל את מהם עוד Â‚Â'.תשכיל ˙‡Âהוא

שונות: במלות ענין ÎÈ¯˙.(„)כפל ‡Ï ¯Ó‡Ï:לאמר שוב אמר הדברים, שארכו Ú„È˙.(‰)לפי ‰˙‡ Ì‚Âכמו לומר: רצה
הדברים: פרטי לך לספר מהצורך ואין ידעת, אתה כן כמו אני, ÈÏ.שיודע ‰˘Ú לשני‡˘¯ עשה אשר שזהו ומפרש וחוזר

בזה: לכלימה לדוד כן אם יחשב יואב, הרגם זאת כל ועם בשליחותו והלכו דוד בהבטחת באו הם כי על כי וגו', È�˘Ïשרי
.˙Â‡·ˆ È¯˘:יואב תחת להעמידו היה דוד בדעת אף לאבשלום, צבא שר היה עמשא גם ÓÁÏÓ‰.כי ÈÓ„לשפוך הראוי הדם

שלומי: באנשי הוא שפך מלחמתי, ÓÁÏÓ‰.באנשי ÈÓ„ Ô˙ÈÂבאנשי שפך מפורסמת, בגבורה במלחמה לשפוך הראוי הדם
בערמתו: Â‚Â'.שלומי Â˙¯Â‚Á·,מועטת בשחיה ליפול נוחה שתהא בכדי לרחבו, במתניו מצומדת חרבו שחגר במה לומר: רצה

ראה כי על נשמר, לא ועמשא נפש והכהו בידו והגביה מתערה, החרב ונפלה מנעלו, לתקן מעט שחה עמשא מול וכשיצא
מתערה: נפלה מעצמה עילה:Í˙ÓÎÁÎ.(Â)אשר לו תמצא חכמתך ˘Â˙·È.לפי „¯Â˙ ‡ÏÂ,שיבה איש שהוא עם לומר: רצה

עצמו: במיתת בשלום לקבר ירד שלא וראה פניו, תהדר ÔÎ.(Ê)לא ÈÎ:לומר ÏÚרצה ÏÂÎ‡Ï È˙Â‡ Â·¯˜ ÂÓˆÚ ¯·„‰ ‰Ê·
.Ì‰È·‡ ÔÁÏÂ˘:יקרא לחסד ולא גמול, תשלום זהו כי שולחנך, באוכלי שיהיו מה זולת חסד עמהם תעשה עוד וכאומר

(Á).ÍÓÚ:תורה מלמדו שהיה אמרו ז''ל ורבותינו בתמידות עמך היושב אוהבך לומר: ÌÈ�ÁÓ.ורצה È˙ÎÏ ÌÂÈ·כשברח כי
לירושלים: חזרתו עד בה וישב מחנים, עד הלך אבשלום, È¯„.מפני ‡Â‰Âלא ולזה אמיתו, לבל אז לו ונשבעתי אותי, לפייס

ממנו: נקמתי לקחת בעצמי גמולÚÂ˙‰.(Ë)אוכל לו לשלם מבלי הזה, מהעון אותו תנקה אל תחתי, תמלוך ואתה הואיל
‡˙‰.הראוי: ÌÎÁ ˘È‡ ÈÎ:לו תעשה אשר את העילה, למצוא שיבתו:˘Â˙·È.ותוכל בעבור להדרו תחוש אל לומר: רצה

.ÏÂ‡˘ Ì„·:בחרב דמו ישפך אם כי מטתו, על למות תניחו לא לומר: רצה

oeiv zcevn
(Ê).ÈÏ‡ Â·¯˜:אותי ובזיון:˜È�ÏÏ.(Á)קרבו קלות מלשון

.˙ˆ¯Ó�כמו י)חזקה, ב נמרץ:(מיכה וחבל

dp wxt mildz - miaezk

mildzepciÎ`

.åðàìô Búà æçàa ízëî ãåãì íé÷çø íìà úðBé-ìò | çvðîì:úâa íézLáéðôàL-ék íéäìà éðpç ©«§©¥³©©Ä©¥´¤−§Ÿ¦§¨¦´¦§¨®¤«¡¸ŸŸ−§¦§¦´§©«¨¥´¦−¡Ÿ¦¦§¨©´¦
:éðöçìé íçì íBiä-ìk LBðàâ:íBøî éì íéîçì íéaø-ék íBiä-ìk éøøBL eôàLãéðà àøéà íBé ¡®¨©¹ÀŸ¥¬¦§¨¥«¦¨«£´−§©¨©®¦«©¦̧«Ÿ£¦−¦´¨«¬¦¨®£¹¦À

éìà:çèáà Eä:éì øNá äNòi-äî àøéà àì ézçèa íéäìàa Bøác ìläà íéäìàaåéøác íBiä-ìk ¥¤¬¤§¨«¥«Ÿ¦»£©¥¶§Å̈¬¥«Ÿ¦´−¨©§¦´Ÿ¦¨®©©«£¤−¨¨´¦«¨−©§¨©´
:òøì íúáLçî-ìk éìò eávòéæ| eøeâéáéúë)åðéôöé(:éLôð ee÷ øLàk eøîLé éá÷ò änä eðBtöé §©¥®¨©−¨©§§Ÿ¨´¨¨«¨³¦§À−¥¨£¥©´¦§®Ÿ©« ¹£¤À¦¬©§¦«

ç:íéäìà ãøBä | íénò óàa Bîì-èlt ïåà-ìòèàìä Eãàðá éúòîã äîéN äzà äzøôñ éãð ©¨¬¤©¤¨®§¹©À©¦³¥Ä¡Ÿ¦«Ÿ¦»¨©«§Å̈¨¬¨¦´¨¦§¨¦´§Ÿ¤®£¹ÀŸ
:EúøôñaééáéBà eáeLé æà:éì íéäìà-ék ézòãé-äæ àø÷à íBéa øBçààéýåýéa øác ìläà íéäìàa §¦§¨¤«¨̧»̈³«§©´−¨§´¤§¨®¤«¹̈©À§¦¦«¡Ÿ¦¬¦«−¥«Ÿ¦£©¥´¨¨®©« ¹Ÿ̈À

:øác ìläàáé:éì íãà äNòi-äî àøéà àì ézçèa íéäìàaâééøãð íéäìà éìò:Cì úãBz ílLà E £©¥¬¨¨«¥«Ÿ¦´−¨©§¦´Ÿ¦¨®©©«£¤−¨¨´¦«¨©´¡Ÿ¦´§¨¤®£©¥−´Ÿ¨«
ãé:íéiçä øBàa íéäìà éðôì Cläúäì éçcî éìâø àìä úånî éLôð zìvä ék¦³¦©¶§¨©§¦¿¦¨¤»£¬Ÿ©§©À¦Å¤¬¦−§¦§©¥¦§¥´¡Ÿ¦®§¹À©«©¦«

i"yx

(‡).ÌÈ˜ÂÁ¯ ÌÏ‡ ˙�ÂÈשהיה אמר עצמו רחוקעל

מבקשים גלית של אחיו והיו אכיש אצל ישראל מארץ

הארץ מלך דוד זה הלא שנאמר להרגו מאכיש רשות

כ"ח) אלמת:(ש"א כיונה ביניהם היה ˘‡È�Ù.(·)והוא
רוח שאפה כמו בלע"ז, גולושי"ר לבלעני (ירמיהמצפים

מלחמה:ÌÁÏ.:ב') שהואÌÂ¯Ó.(‚)לשון הקב"ה

מרום: „·¯Â.(‰)יושב ÏÏ‰‡ ÌÈ‰Ï‡·בשעה אף

בו: ואבטח דברו אהלל הדין במדת עמי בא שהוא

(Â).Â·ˆÚÈ È¯·„ ÌÂÈ‰ ÏÎעד רודפי אותי מעציבים

וצעקה: עצב פי דברי Â�ÂÙˆÈ.(Ê)שכל Â¯Â‚Èהמה

שם אלך שאני מקוים שהם במקום ולנים אורבים

ולהוליך לרגלני בלע"ז, טר"צש עקבי את ושומרים

ישראל רשעי על מקובל היה זה כל שם, רודפי

אכיש: אצל ברח ומאימתם לו ילינו:Â¯Â‚È.האורבי'

.Â�ÂÙˆÈ:יארובו.È˘Ù� ÂÂ˜ ¯˘‡Îיודעים כשהם

ילך: זו דרך לי ÂÓÏ.(Á)ומקווים ËÏÙ ÔÂ‡ ÏÚ
כמו פלט ורשע, עון דבר על ועושר הצלה למצוא

כך: על שאול מאת שכר מצפים ÌÈÓÚלפלט, Û‡·
.„¯Â‰מחכמתם בתוכם שאני זו אומה הורד באפך

להרגני: שאומרים ÙÒ¯˙‰.(Ë)וממחשבותם È„Â�
לברוח: שנדדתי המקומות מנין ידעת ˘ÓÈ‰אתה

.Í„‡�· È˙ÚÓ„שמורה ותהא שלך בנאד דמעתי שים

·Í˙¯ÙÒ.לפניך: ‡Ï‰שאר עם למנותה תתננה במנינך

ממש)צרותי, ספר לשון חברו ‡‰ÏÏ,(È‡):(ומנחם ÌÈ‰Ï‡·
.ÏÏ‰‡ אהלל:·‰' הרחמים מדת ועל הדין מדת על

(„È).ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡·:ישראל לארץ לשוב

cec zcevn
(‡).ÌÏ‡ ˙�ÂÈ ÏÚלב אין פותה כיונה אז היה כי בעבור

לברוח: הנמנע מן והיה מארצו רחוק אז היה ואף נאלמה והיא
.Ì˙ÎÓ:פז ככתם בעיניו חביב היה הזה ‡Â˙Â.המזמור ÊÂÁ‡·

בפלשתים הרג אשר על להרגו בגת פלשתים אחזוהו כאשר
שאול: עם ‡�Â˘.(·)בהיותו È�Ù‡˘לבלוע רוצים אדם בני

שאול מפני בברחו כי בי הלוחם אותי ילחץ הימים וכל אותי
לנוס: מקום לו ואין פלשתים בו ˘È¯¯Â.(‚)פגעו ÂÙ‡˘
לבלעני: חושקים לרעה בי ופלשתים:ÌÂ¯Ó.המסתכלים שאול והם עמי לוחמים רבים כי ראה מרום בשמי היושב ה' אתה ר"ל

(„).‡¯È‡ ÌÂÈ:כולם מיד להצילני בידך כי אליך אבטח מוראי שתגדל ביום ואהללנו·‡ÌÈ‰Ï.(‰)אבל באלהים אבטח ר"ל
ה': הבטחת לבטל יוכל לא הלא לי אדם יעשה מה כי שוב אירא לא באלהים בטחתי כי ועל המלוכה לי שהבטיח דברו על

(Â).Â·ˆÚÈ È¯·„:בזה אני ודואג לרעה עלי מחשבותם כל כי וצער עצבון דברי המה דברי כל ידיהם Â�ÂÙˆÈ.(Ê)על Â¯Â‚È
יארבו אז ללכדני מקום שיש רואים כאשר ר"ל נפשי ללכוד יקוו כאשר רגלי פסיעות ושומרים עלי לארוב עצמם ויסתירו יאספו

‡ÔÂ.(Á)עלי: ÏÚ:לי שעושים האון על והצלה פליטה להם שיהיה מהראוי בהם:·‡Û.וכי תהיה לא וידי באף הורידם לזה
(Ë).È„Â�:מפניהם נודד שאני הנדודים מרבית לפניך וספורות ידועות ידועות·�‡„Í.הלא המה והלא אצלך שמורים להיות

כולם: על גמול להם לשלם ושמרם לפניך Â·Â˘È.(È)וספורות Ê‡בזה אדע אז אליך שאקרא ביום בו אחור אויבי וכשישובו
בא: במקרה ולא לעזרה לי אלהים מתנהג·‡ÌÈ‰Ï.(È‡)כי ובין דברו אהלל דין שהוא אלהים במדת עמי מתנהג בין ר"ל

הטובה: על כמו הרעה על ואברך דברו אהלל רחמים שהוא ה' במדת ·È˙ÁË.(È·)עמי ÌÈ‰Ï‡·שלא בטחתי הדין במדת אף
לי: אדם יעשה א"כ ומה כלה בי והלל:ÈÏÚ.(È‚)יעשה בתודה ואשלם צרה בעת לך שנדרתי הנדרים לשלם עלי ÈÎ(È„)מוטל

.˙Ïˆ‰אלהים לפני להתהלך בכדי דחי אל מדחי עוד נדחים מלהיות רגלי גם הצלת הלא ואף ממות נפשי הצלת אשר על
ומורדף: נדחה להיות מוטרד עוד אהיה לא כי והמצות התורה הם החיים באור ולעסוק מקדשו בבית

oeiv zcevn
(·).È�Ù‡˘רוח שאפה כמו בליעה ב')ענין ÌÁÂÏ.:(ירמי'

מלחמה: ודחק:È�ˆÏÁÈ.מלשון לחץ יאספוÂ¯Â‚È.(Ê)מל'
עזים עלי יגורו נ"ט)כמו כמוÂ�ÂÙˆÈ.:(לקמן לארוב יסתירו

לנקי א')נצפנה רגלי:È·˜Ú.:(משלי מל'‰Â¯„.(Á)מהלך
החלב·�‡„Í.(Ë)ירידה: נאד כמו משקה כלי (שופטיםשם

:ד)
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.åðàìô Búà æçàa ízëî ãåãì íé÷çø íìà úðBé-ìò | çvðîì:úâa íézLáéðôàL-ék íéäìà éðpç ©«§©¥³©©Ä©¥´¤−§Ÿ¦§¨¦´¦§¨®¤«¡¸ŸŸ−§¦§¦´§©«¨¥´¦−¡Ÿ¦¦§¨©´¦
:éðöçìé íçì íBiä-ìk LBðàâ:íBøî éì íéîçì íéaø-ék íBiä-ìk éøøBL eôàLãéðà àøéà íBé ¡®¨©¹ÀŸ¥¬¦§¨¥«¦¨«£´−§©¨©®¦«©¦̧«Ÿ£¦−¦´¨«¬¦¨®£¹¦À

éìà:çèáà Eä:éì øNá äNòi-äî àøéà àì ézçèa íéäìàa Bøác ìläà íéäìàaåéøác íBiä-ìk ¥¤¬¤§¨«¥«Ÿ¦»£©¥¶§Å̈¬¥«Ÿ¦´−¨©§¦´Ÿ¦¨®©©«£¤−¨¨´¦«¨−©§¨©´
:òøì íúáLçî-ìk éìò eávòéæ| eøeâéáéúë)åðéôöé(:éLôð ee÷ øLàk eøîLé éá÷ò änä eðBtöé §©¥®¨©−¨©§§Ÿ¨´¨¨«¨³¦§À−¥¨£¥©´¦§®Ÿ©« ¹£¤À¦¬©§¦«

ç:íéäìà ãøBä | íénò óàa Bîì-èlt ïåà-ìòèàìä Eãàðá éúòîã äîéN äzà äzøôñ éãð ©¨¬¤©¤¨®§¹©À©¦³¥Ä¡Ÿ¦«Ÿ¦»¨©«§Å̈¨¬¨¦´¨¦§¨¦´§Ÿ¤®£¹ÀŸ
:EúøôñaééáéBà eáeLé æà:éì íéäìà-ék ézòãé-äæ àø÷à íBéa øBçààéýåýéa øác ìläà íéäìàa §¦§¨¤«¨̧»̈³«§©´−¨§´¤§¨®¤«¹̈©À§¦¦«¡Ÿ¦¬¦«−¥«Ÿ¦£©¥´¨¨®©« ¹Ÿ̈À

:øác ìläàáé:éì íãà äNòi-äî àøéà àì ézçèa íéäìàaâééøãð íéäìà éìò:Cì úãBz ílLà E £©¥¬¨¨«¥«Ÿ¦´−¨©§¦´Ÿ¦¨®©©«£¤−¨¨´¦«¨©´¡Ÿ¦´§¨¤®£©¥−´Ÿ¨«
ãé:íéiçä øBàa íéäìà éðôì Cläúäì éçcî éìâø àìä úånî éLôð zìvä ék¦³¦©¶§¨©§¦¿¦¨¤»£¬Ÿ©§©À¦Å¤¬¦−§¦§©¥¦§¥´¡Ÿ¦®§¹À©«©¦«

i"yx

(‡).ÌÈ˜ÂÁ¯ ÌÏ‡ ˙�ÂÈשהיה אמר עצמו רחוקעל

מבקשים גלית של אחיו והיו אכיש אצל ישראל מארץ

הארץ מלך דוד זה הלא שנאמר להרגו מאכיש רשות

כ"ח) אלמת:(ש"א כיונה ביניהם היה ˘‡È�Ù.(·)והוא
רוח שאפה כמו בלע"ז, גולושי"ר לבלעני (ירמיהמצפים

מלחמה:ÌÁÏ.:ב') שהואÌÂ¯Ó.(‚)לשון הקב"ה

מרום: „·¯Â.(‰)יושב ÏÏ‰‡ ÌÈ‰Ï‡·בשעה אף

בו: ואבטח דברו אהלל הדין במדת עמי בא שהוא

(Â).Â·ˆÚÈ È¯·„ ÌÂÈ‰ ÏÎעד רודפי אותי מעציבים

וצעקה: עצב פי דברי Â�ÂÙˆÈ.(Ê)שכל Â¯Â‚Èהמה

שם אלך שאני מקוים שהם במקום ולנים אורבים

ולהוליך לרגלני בלע"ז, טר"צש עקבי את ושומרים

ישראל רשעי על מקובל היה זה כל שם, רודפי

אכיש: אצל ברח ומאימתם לו ילינו:Â¯Â‚È.האורבי'

.Â�ÂÙˆÈ:יארובו.È˘Ù� ÂÂ˜ ¯˘‡Îיודעים כשהם

ילך: זו דרך לי ÂÓÏ.(Á)ומקווים ËÏÙ ÔÂ‡ ÏÚ
כמו פלט ורשע, עון דבר על ועושר הצלה למצוא

כך: על שאול מאת שכר מצפים ÌÈÓÚלפלט, Û‡·
.„¯Â‰מחכמתם בתוכם שאני זו אומה הורד באפך

להרגני: שאומרים ÙÒ¯˙‰.(Ë)וממחשבותם È„Â�
לברוח: שנדדתי המקומות מנין ידעת ˘ÓÈ‰אתה

.Í„‡�· È˙ÚÓ„שמורה ותהא שלך בנאד דמעתי שים

·Í˙¯ÙÒ.לפניך: ‡Ï‰שאר עם למנותה תתננה במנינך

ממש)צרותי, ספר לשון חברו ‡‰ÏÏ,(È‡):(ומנחם ÌÈ‰Ï‡·
.ÏÏ‰‡ אהלל:·‰' הרחמים מדת ועל הדין מדת על

(„È).ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡·:ישראל לארץ לשוב

cec zcevn
(‡).ÌÏ‡ ˙�ÂÈ ÏÚלב אין פותה כיונה אז היה כי בעבור

לברוח: הנמנע מן והיה מארצו רחוק אז היה ואף נאלמה והיא
.Ì˙ÎÓ:פז ככתם בעיניו חביב היה הזה ‡Â˙Â.המזמור ÊÂÁ‡·

בפלשתים הרג אשר על להרגו בגת פלשתים אחזוהו כאשר
שאול: עם ‡�Â˘.(·)בהיותו È�Ù‡˘לבלוע רוצים אדם בני

שאול מפני בברחו כי בי הלוחם אותי ילחץ הימים וכל אותי
לנוס: מקום לו ואין פלשתים בו ˘È¯¯Â.(‚)פגעו ÂÙ‡˘
לבלעני: חושקים לרעה בי ופלשתים:ÌÂ¯Ó.המסתכלים שאול והם עמי לוחמים רבים כי ראה מרום בשמי היושב ה' אתה ר"ל

(„).‡¯È‡ ÌÂÈ:כולם מיד להצילני בידך כי אליך אבטח מוראי שתגדל ביום ואהללנו·‡ÌÈ‰Ï.(‰)אבל באלהים אבטח ר"ל
ה': הבטחת לבטל יוכל לא הלא לי אדם יעשה מה כי שוב אירא לא באלהים בטחתי כי ועל המלוכה לי שהבטיח דברו על

(Â).Â·ˆÚÈ È¯·„:בזה אני ודואג לרעה עלי מחשבותם כל כי וצער עצבון דברי המה דברי כל ידיהם Â�ÂÙˆÈ.(Ê)על Â¯Â‚È
יארבו אז ללכדני מקום שיש רואים כאשר ר"ל נפשי ללכוד יקוו כאשר רגלי פסיעות ושומרים עלי לארוב עצמם ויסתירו יאספו

‡ÔÂ.(Á)עלי: ÏÚ:לי שעושים האון על והצלה פליטה להם שיהיה מהראוי בהם:·‡Û.וכי תהיה לא וידי באף הורידם לזה
(Ë).È„Â�:מפניהם נודד שאני הנדודים מרבית לפניך וספורות ידועות ידועות·�‡„Í.הלא המה והלא אצלך שמורים להיות

כולם: על גמול להם לשלם ושמרם לפניך Â·Â˘È.(È)וספורות Ê‡בזה אדע אז אליך שאקרא ביום בו אחור אויבי וכשישובו
בא: במקרה ולא לעזרה לי אלהים מתנהג·‡ÌÈ‰Ï.(È‡)כי ובין דברו אהלל דין שהוא אלהים במדת עמי מתנהג בין ר"ל

הטובה: על כמו הרעה על ואברך דברו אהלל רחמים שהוא ה' במדת ·È˙ÁË.(È·)עמי ÌÈ‰Ï‡·שלא בטחתי הדין במדת אף
לי: אדם יעשה א"כ ומה כלה בי והלל:ÈÏÚ.(È‚)יעשה בתודה ואשלם צרה בעת לך שנדרתי הנדרים לשלם עלי ÈÎ(È„)מוטל

.˙Ïˆ‰אלהים לפני להתהלך בכדי דחי אל מדחי עוד נדחים מלהיות רגלי גם הצלת הלא ואף ממות נפשי הצלת אשר על
ומורדף: נדחה להיות מוטרד עוד אהיה לא כי והמצות התורה הם החיים באור ולעסוק מקדשו בבית

oeiv zcevn
(·).È�Ù‡˘רוח שאפה כמו בליעה ב')ענין ÌÁÂÏ.:(ירמי'

מלחמה: ודחק:È�ˆÏÁÈ.מלשון לחץ יאספוÂ¯Â‚È.(Ê)מל'
עזים עלי יגורו נ"ט)כמו כמוÂ�ÂÙˆÈ.:(לקמן לארוב יסתירו

לנקי א')נצפנה רגלי:È·˜Ú.:(משלי מל'‰Â¯„.(Á)מהלך
החלב·�‡„Í.(Ë)ירידה: נאד כמו משקה כלי (שופטיםשם

:ד)
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כח-כט): כב, (דברים בתורה כתוב        
              

      ,בתולה נערה אנס אדם שאם ללמדנו, באה זו פרשה
וכן  דינר; מאתיים שהם סלע חמשים היינו כסף", "חמשים קנס לאביה לשלם הוא חייב

לאשה האנוסה את לקחת הוא חייב    כן לגרשה. לו ואסור
איש ימצא "כי שנאמר: ממה אנו למדים :נוהג קנס תשלום דווקא שדין

נערות סימני משהביאה היינו  עשרה שתים לגיל שהגיעה לאחר
חדשים; ששה כעבור בוגרת, שנעשית עד אחד, ויום נערה דווקאשנה היינו

שיכול  כשרות בנערות רק לא ישנו קנס שחיוב ללמד, באה משנתנו – לאיש. נבעלה שלא
חייב  עליהן שהבא בעריות ואפילו בפסולות; אף אלא לאשה", תהיה "ולו בהן לקיים

קנס. לשלם האונסן חייב כרת,

Ò˜ Ô‰Ï LiL ˙BÚ el‡:פסולות שהן פי על אף –ÏÚ ‡a‰ ≈¿»∆≈»∆¿»«»«
˙ÊÓn‰העריות מאחת שנולדה נערה כגון –   ÏÚÂ ««¿∆∆¿«
‰È˙p‰יהושע בימי שנתגיירו הגבעונים מן –    «¿ƒ»

˙È˙ek‰ ÏÚÂשומרונית היינו –     ‡a‰ ¿««ƒ«»
eib˙pLÂ ecÙpL ,‰ÁÙM‰ ÏÚÂ ,‰ÈeM‰ ÏÚÂ ,˙Bib‰ ÏÚ««ƒ∆¿««¿»¿««ƒ¿»∆ƒ¿¿∆ƒ¿«¿

GL ˙BaÓ ˙B˙eÁt ,eÁzLpLÂ„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL L שבחזקת – ¿∆ƒ¿«¿¿¿ƒ¿»»ƒ¿∆»
הן בתולות   ,ÂÈ‡ ˙BÁ‡ ÏÚÂ ,B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰«»«¬¿«¬»ƒ

BzL‡ ˙BÁ‡ ÏÚÂ ,Bn‡ ˙BÁ‡ ÏÚÂ,בתולות נערות בהיותן –ÏÚÂ ¿«¬ƒ¿«¬ƒ¿¿«
ÂÈ‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚÂ ,ÂÈÁ‡ ˙L‡ או ונתגרשה להם שנתקדשה – ≈∆»ƒ¿«≈∆¬ƒ»ƒ

בתולה, בחזקת האירוסין מן ‰cp‰נתאלמנה ÏÚÂ בימי נערה – ¿««ƒ»
˜Òווסתה, Ô‰Ï LÈ לאביה לשלם חייב מהן, אחת אדם אנס אם – ≈»∆¿»

כסף"; "חמשים k‰a˙קנס Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ אחותו על שהבא – ««ƒ∆≈¿ƒ»≈
חייב וכו', אביו אחות על כרתאו     

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a ÔÈ‡,דין בית מיתת עליהן חייבים ואין הואיל – ≈»∆ƒ«≈ƒ
דברים  במה אמרו: בגמרא מקנס. האונס את פוטר כרת חיוב אין
ואין  מלקות, חייב הריהו בו, התרו אם אבל בו, התרו שלא אמורים?

ומשלם. לוקה אדם

ב ה נ ש מ ר ו א ב

אינו  בעולה, בחזקת שהיא נערה שהאונס ללמד, זו משנה באה הקודמת, למשנה כהמשך

חל  לא דין, בית מיתת חייב עליהן שהבא העריות, מן אחת האונס וכן קנס. לשלם חייב
קנס. תשלום חיוב עליו

ÂÒ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L el‡ אחת אדם אנס אם להלן, המפורטות אלו – ¿≈∆≈»∆¿»
קנס: לשלם חייב אינו ÏÚÂמהן, ,‰ÈeM‰ ÏÚÂ ,˙Bib‰ ÏÚ ‡a‰«»««ƒ∆¿««¿»¿«

˙Ba ÏÚ ˙B˙È ,eÁzLpLÂ eib˙pLÂ ecÙpL ,‰ÁÙM‰«ƒ¿»∆ƒ¿¿∆ƒ¿«¿¿∆ƒ¿«¿¿¿≈«¿
GL„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL Lבעולות בחזקת והן הואיל –   »»ƒ¿∆»

 שבארנו כמו בבתולה, אלא נוהג אינו קנס שדין קנס, להן אין לפיכך
הקודמת. למשנה ÈcÙpL˙,בהקדמה ‰ÈeL :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈¿»∆ƒ¿≈

d˙M„˜a ‡È‰ È‰ שלא טהורה בחזקת היא הרי שנפדתה שבויה – ¬≈ƒƒ¿À»»
ÏB„b‰נבעלה, ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ הלכך גדולה; כשהיא שנשבתה – ««ƒ∆ƒ¿»

קנס. לשלם חייב אותה האונס   Bza ÏÚ ‡a‰«»«ƒ
רבי  (כדעת לאביה ולא לעצמה שקנסה ונתגרשה, שנתארסה כגון –
הספיקה  ולא נערה כשהיא עליה שבא או הבאה), במשנה עקיבא
א), ד, (כלהלן לעצמה קנסה זה בכגון שאף שבגרה, עד בדין לעמוד
˙a ÏÚ ,da ˙a ÏÚ ,BzL‡ ˙a ÏÚ ,Ba ˙a ÏÚ ,Bza ˙a ÏÚ««ƒ««¿««ƒ¿««¿»««

dza,דין בית מיתת חייב עליהן שהבא עריות, הן אלו כל –ÔÈ‡ ƒ»≈
Ò˜ Ô‰Ï,קנס לשלם חייב אינו מאלו, אחת שאנס מי –ÈtÓ »∆¿»ƒ¿≈

BLÙa iÁ˙nL,מיתה בעונש נידון הוא זה מעשהו שעל –B˙˙ÈnL ∆ƒ¿«≈¿«¿∆ƒ»
ÔÈc ˙Èa È„Èa בית מיתת חייב הריהו בו, והתרו מזיד היה שאם – ƒ≈≈ƒ

"GÂ‡דין, :Ó‡pL ,ÔBÓÓ ÌlLÓ BÈ‡ BLÙa iÁ˙n‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿«≈¿«¿≈¿«≈»∆∆¡«¿
"LÚÈ LBÚ ,ÔBÒ‡ ‰È‰È ללמדנ בא זה פסוק נענש – אדם שאין ו, ƒ¿∆»»≈»≈

הרג  אם אבל אדם, הרג שלא בנפש, אסון היה כשלא אלא בתשלומים
בגמרא  בממון. אף הרוצח את להעניש אין דין, בית מיתת ועונשו אדם,
אדם  עשאה אם אף דין, בית מיתת עליה שחייבים עבירה שכל מבואר,

מתשלומים. פטור לעולם מיתה, חייב ואינו בשוגג

ג ה נ ש מ ר ו א ב

כח): כב, (דברים נאמר האונס בפרשת        וכבר
שהיא  "נערה" אנס כן אם אלא באונס קנס חיוב שאין ללמדנו בא זה שפסוק בארנו,

נאמר ולמה  "בתולה".   ורבי הגלילי יוסי רבי במשנתנו חולקים כך על
ארוסה, פעם שהיתה בתולה נערה להוציא זה פסוק בא הגלילי יוסי רבי לדעת עקיבא.
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מקום  מכל בתולה, בחזקת עדיין שהיא פי על שאף האירוסין, מן נתאלמנה או ונתגרשה
במשנה. שיבואר כפי עליו, חולק עקיבא רבי אבל קנס. לשלם חייב אינו אותה האונס

‰Lb˙Â ‰Ò‡˙pL ‰Ú,האירוסין מן שנתאלמנה או –Èa «¬»∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿»«ƒ
Ò˜ dÏ ÔÈ‡ :ÓB‡ ÈÏÈÏb‰ ÈÒBÈ אינו אדם, אותה אנס אם – ≈«¿ƒƒ≈≈»¿»

בתולה "נערה באונס אלא נאמר לא קנס שדין קנס, לשלם חייב  
      .קנס לה שאין ארוסה, פעם שהיתה זו È˜Ú‡להוציא Èa«ƒ¬ƒ»

Ò˜ dÏ LÈ :ÓB‡ להוציא בא הכתוב  שאין  סובר, עקיבא רבי – ≈∆»¿»
נתאלמנה  או שנתגרשה שכל קנס, מדין ארוסה פעם שהיתה בתולה נערה
קנס, לשלם חייב אותה האונס בתולה, בחזקת והיא האירוסין מן

dÓˆÚÏ dÒ˜e הכתוב את עקיבא רבי דורש שכך לאביה, ולא – ¿»»¿«¿»
   אבל כסף", חמשים לאביה "ונתן – אורשה לא אם

עצמה. לאנוסה הקנס את האונס משלם פעם, אורשה אם 
נקטה משנתנו –   שדווקא להשמיענו

עקיבא, ורבי הגלילי יוסי רבי בה נחלקו נתאלמנה או נתגרשה אם
שהואיל  קנס, לה שאין מודים הכל ארוסה, בעודה נערה האונס אבל
ששנינו  כמו קנס, מתשלום פטור הריהו דין בית מיתת חייב והוא

הקודמת. במשנה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

טו-טז): כב, (שמות נאמר המפתה בפרשת       
              
הבתולות  כמוהר זה שיהא – הבתולות" כמוהר ישקול "כסף הפסוק מן חכמים ולמדו
הכתוב  קנסו  אונס  מה האונס: לקנס המפתה קנס הכתוב הקיש כזה; הבתולות ומוהר
כסף". "חמישים קנס משלם מפתה אף האנוסה, של בתוליה מוהר בשביל כסף" "חמשים

שכתוב שקלים, – במפתה האמור "כסף" ומה    – באונס האמור "כסף" אף
למפתה. אונס בין מה ללמד, באה משנתנו סלעים. היינו שקלים,

GL Ô˙B ‰zÙÓ‰ÌÈc ‰L שלושה בעד  לשלם חייב המפתה – «¿«∆≈¿»¿»ƒ
להלן, המפורטים ‡Úa‰דברים ÒB‡‰Â:דברים –Ô˙B ‰zÙÓ‰ ¿»≈«¿»»«¿«∆≈

aÒ˜e ,Ì‚Ùe ,˙L:הם בעדם משלם שהמפתה הדברים שלשת – …∆¿»¿»
;לה שגרם הבושה על – ונפחת "בושת" שנפגם על – "פגם"

למשנתנו;ערכה; בהקדמה שבארנו כמו – ÂÈÏÚ"קנס" ÛÈÒBÓƒ»»
Úv‰ ˙‡ Ô˙BpL ,ÒB‡ חייב וקנס, ופגם בושת לתשלומי נוסף – ≈∆≈∆«««

ב"אונס": נאמר שכן אותה, שעינה על "צער", בעד גם לשלם האונס
  ?‰zÙÓÏ ÒB‡‰ ÔÈa ‰Ó תשלום שנזכר כיון – «≈»≈«¿«∆

אחדים  הבדלים המשנה מביאה במפתה, שאין מה באונס שיש ה"צער"
למפתה: אונס בין ‡BÈשיש ‰zÙÓ‰Â ,Úv‰ ˙‡ Ô˙B ÒB‡‰»≈≈∆«««¿«¿«∆≈

Úv‰ ˙‡ Ô˙B ואילו לעיל, שהזכרנו כמו עינוי, נאמר שבאנוסה – ≈∆«««
צער; לה שאין לפי עינוי, נאמר לא „iÓבמפותה Ô˙B ÒB‡‰– »≈≈ƒ»

לאשה, שכונסה פי על אף לאביה, הכסף חמישים את מיד משלם האונס
כסף  חמשים הנערה לאבי עמה השוכב האיש "ונתן באונס: שנאמר

לאשה", תהיה הכסף,zÙÓ‰Â‰ולו חמישים את משלם –‡ÈˆBiLÎÏ ¿«¿«∆ƒ¿∆ƒ
"אם  במפתה: שנאמר לאשה, נושאה אינו אם יכנוס, לכשלא כלומר –
משלם  אינו כונסה, הוא אם אבל ישקול", כסף לו, לתתה ימאן מאן

הקנס; BˆÈˆÚaאת ‰˙BL ÒB‡‰ אף בו, שבחר בכלי שותה – »≈∆«¬ƒ
(כשאביה  לאשה האנוסה את לקחת האונס שחייב כלומר מאוס, הוא אם
תחת  לאשה תהיה "ולו בו: שנאמר לגרשה, לו ואסור מסכימים), והיא

ימיו". כל שלחה יוכל לא ענה, ÈˆB‰Ï‡,אשר ‰ˆ Ì‡ ‰zÙÓ‰Â¿«¿«∆ƒ»»¿ƒ
‡ÈˆBÓ נשא ואם אותו; כופים אין לכנסה, רוצה  אינו המפתה אם  – ƒ

לגרשה. הוא יכול לאשה, אותה

ה ה נ ש מ ר ו א ב

בסיפא: שם ששנינו ההלכה את לפרש באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
  

BˆÈˆÚa ‰˙BL „ˆÈk ההלכה של וההיקף המובן מהו כלומר – ≈«∆«¬ƒ
kÓ˙הזאת? ‡È‰ elÙ‡Â ,‡ÓeÒ ‡È‰ elÙ‡ ,˙bÁ ‡È‰ elÙ‡¬ƒƒƒ∆∆¬ƒƒ»«¬ƒƒÀ«
ÔÈÁL ואפילו סומה, או חיגרת כגון מום, בעלת היא האנוסה אם אף – ¿ƒ

אם אבל לאשה. אותה לשאת האונס חייב בצרעת, נגועה «¿Óƒˆ‡היא
‰ÂÚ c da,שכנסה לאחר שזינתה –‡Ï ‰Èe‡ dÈ‡L B‡ »¿«∆¿»∆≈»¿»»…

Ï‡NÈa;ישראל בקהל לבוא שאסורה ממזרת, היא שהאנוסה כגון – ¿ƒ¿»≈
דורות  שני עד מצרית כגון עשה, מאיסורי היתה אפילו כותבים: ויש

 dÓi˜Ï È‡M BÈ‡ לבוא ראויה אינה אם כלומר – ≈««¿«¿»
אצלו; לקיימה רשאי אינו נשאה, ואם לכנסה; רשאי אינו ישראל, בקהל
חייב  שנשאה, לאחר ערוה" דבר בה ו"נמצא כדין, שנשאה האנוסה וכן

BÏלגרשה, ‰Èe‡‰ ‰M‡ ,"‰M‡Ï ‰È‰˙ŒBÏÂ" :Ó‡pL– ∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ»»¿»
אנוסתו  את לקחת חייב האונס שאין למדים, תהיה" "ולו הכתוב מלשון
אשתו. להיות לו הראויה אשה היא כן אם אלא אצלו, ולקיימה לאשה

ו ה נ ש מ ר ו א ב

מן  יתומה שהיתה כגון הקנס, את מקבלת בעצמה הנערה שאם ללמדנו, באה זו משנה
הבדל  עוד והרי חייב. והאונס מקנס פטור שהמפתה למפתה, אונס בין הבדל יש האב,

ד. במשנה ששנינו ההבדלים על נוסף למפתה אונס בין

‰ÓB˙È,לעצמה וקנסה אביה, עליה שמת –‰Lb˙Â ‰Ò‡˙pL ¿»∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿»
היא  אלא היתומה: על מוסבה אינה זו שפיסקה מבואר, בגמרא –
נערה  כלומר שנתארסה", "או במשנה: כתוב כאילו עצמה, בפני פיסקה
היא  הרי קיים, שאביה פי על אף האירוסין, מן ונתגרשה שנתארסה,
עקיבא  רבי לשיטת היא ומשנתנו לעצמה; שקנסה האב, בחיי כיתומה
"נערה  בפרקנו): ג (משנה לעיל ששנינו כמו אלעזר), רבי של (רבו
לעצמה". וקנסה קנס לה יש אומר: עקיבא רבי ונתגרשה... שנתארסה

משנתנו: איפוא, נשנית, וכך      אף
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מקום  מכל בתולה, בחזקת עדיין שהיא פי על שאף האירוסין, מן נתאלמנה או ונתגרשה
במשנה. שיבואר כפי עליו, חולק עקיבא רבי אבל קנס. לשלם חייב אינו אותה האונס

‰Lb˙Â ‰Ò‡˙pL ‰Ú,האירוסין מן שנתאלמנה או –Èa «¬»∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿»«ƒ
Ò˜ dÏ ÔÈ‡ :ÓB‡ ÈÏÈÏb‰ ÈÒBÈ אינו אדם, אותה אנס אם – ≈«¿ƒƒ≈≈»¿»

בתולה "נערה באונס אלא נאמר לא קנס שדין קנס, לשלם חייב  
      .קנס לה שאין ארוסה, פעם שהיתה זו È˜Ú‡להוציא Èa«ƒ¬ƒ»

Ò˜ dÏ LÈ :ÓB‡ להוציא בא הכתוב  שאין  סובר, עקיבא רבי – ≈∆»¿»
נתאלמנה  או שנתגרשה שכל קנס, מדין ארוסה פעם שהיתה בתולה נערה
קנס, לשלם חייב אותה האונס בתולה, בחזקת והיא האירוסין מן

dÓˆÚÏ dÒ˜e הכתוב את עקיבא רבי דורש שכך לאביה, ולא – ¿»»¿«¿»
   אבל כסף", חמשים לאביה "ונתן – אורשה לא אם

עצמה. לאנוסה הקנס את האונס משלם פעם, אורשה אם 
נקטה משנתנו –   שדווקא להשמיענו

עקיבא, ורבי הגלילי יוסי רבי בה נחלקו נתאלמנה או נתגרשה אם
שהואיל  קנס, לה שאין מודים הכל ארוסה, בעודה נערה האונס אבל
ששנינו  כמו קנס, מתשלום פטור הריהו דין בית מיתת חייב והוא

הקודמת. במשנה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

טו-טז): כב, (שמות נאמר המפתה בפרשת       
              
הבתולות  כמוהר זה שיהא – הבתולות" כמוהר ישקול "כסף הפסוק מן חכמים ולמדו
הכתוב  קנסו  אונס  מה האונס: לקנס המפתה קנס הכתוב הקיש כזה; הבתולות ומוהר
כסף". "חמישים קנס משלם מפתה אף האנוסה, של בתוליה מוהר בשביל כסף" "חמשים

שכתוב שקלים, – במפתה האמור "כסף" ומה    – באונס האמור "כסף" אף
למפתה. אונס בין מה ללמד, באה משנתנו סלעים. היינו שקלים,

GL Ô˙B ‰zÙÓ‰ÌÈc ‰L שלושה בעד  לשלם חייב המפתה – «¿«∆≈¿»¿»ƒ
להלן, המפורטים ‡Úa‰דברים ÒB‡‰Â:דברים –Ô˙B ‰zÙÓ‰ ¿»≈«¿»»«¿«∆≈

aÒ˜e ,Ì‚Ùe ,˙L:הם בעדם משלם שהמפתה הדברים שלשת – …∆¿»¿»
;לה שגרם הבושה על – ונפחת "בושת" שנפגם על – "פגם"

למשנתנו;ערכה; בהקדמה שבארנו כמו – ÂÈÏÚ"קנס" ÛÈÒBÓƒ»»
Úv‰ ˙‡ Ô˙BpL ,ÒB‡ חייב וקנס, ופגם בושת לתשלומי נוסף – ≈∆≈∆«««

ב"אונס": נאמר שכן אותה, שעינה על "צער", בעד גם לשלם האונס
  ?‰zÙÓÏ ÒB‡‰ ÔÈa ‰Ó תשלום שנזכר כיון – «≈»≈«¿«∆

אחדים  הבדלים המשנה מביאה במפתה, שאין מה באונס שיש ה"צער"
למפתה: אונס בין ‡BÈשיש ‰zÙÓ‰Â ,Úv‰ ˙‡ Ô˙B ÒB‡‰»≈≈∆«««¿«¿«∆≈

Úv‰ ˙‡ Ô˙B ואילו לעיל, שהזכרנו כמו עינוי, נאמר שבאנוסה – ≈∆«««
צער; לה שאין לפי עינוי, נאמר לא „iÓבמפותה Ô˙B ÒB‡‰– »≈≈ƒ»

לאשה, שכונסה פי על אף לאביה, הכסף חמישים את מיד משלם האונס
כסף  חמשים הנערה לאבי עמה השוכב האיש "ונתן באונס: שנאמר

לאשה", תהיה הכסף,zÙÓ‰Â‰ולו חמישים את משלם –‡ÈˆBiLÎÏ ¿«¿«∆ƒ¿∆ƒ
"אם  במפתה: שנאמר לאשה, נושאה אינו אם יכנוס, לכשלא כלומר –
משלם  אינו כונסה, הוא אם אבל ישקול", כסף לו, לתתה ימאן מאן

הקנס; BˆÈˆÚaאת ‰˙BL ÒB‡‰ אף בו, שבחר בכלי שותה – »≈∆«¬ƒ
(כשאביה  לאשה האנוסה את לקחת האונס שחייב כלומר מאוס, הוא אם
תחת  לאשה תהיה "ולו בו: שנאמר לגרשה, לו ואסור מסכימים), והיא

ימיו". כל שלחה יוכל לא ענה, ÈˆB‰Ï‡,אשר ‰ˆ Ì‡ ‰zÙÓ‰Â¿«¿«∆ƒ»»¿ƒ
‡ÈˆBÓ נשא ואם אותו; כופים אין לכנסה, רוצה  אינו המפתה אם  – ƒ

לגרשה. הוא יכול לאשה, אותה
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בסיפא: שם ששנינו ההלכה את לפרש באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
  

BˆÈˆÚa ‰˙BL „ˆÈk ההלכה של וההיקף המובן מהו כלומר – ≈«∆«¬ƒ
kÓ˙הזאת? ‡È‰ elÙ‡Â ,‡ÓeÒ ‡È‰ elÙ‡ ,˙bÁ ‡È‰ elÙ‡¬ƒƒƒ∆∆¬ƒƒ»«¬ƒƒÀ«
ÔÈÁL ואפילו סומה, או חיגרת כגון מום, בעלת היא האנוסה אם אף – ¿ƒ

אם אבל לאשה. אותה לשאת האונס חייב בצרעת, נגועה «¿Óƒˆ‡היא
‰ÂÚ c da,שכנסה לאחר שזינתה –‡Ï ‰Èe‡ dÈ‡L B‡ »¿«∆¿»∆≈»¿»»…

Ï‡NÈa;ישראל בקהל לבוא שאסורה ממזרת, היא שהאנוסה כגון – ¿ƒ¿»≈
דורות  שני עד מצרית כגון עשה, מאיסורי היתה אפילו כותבים: ויש

 dÓi˜Ï È‡M BÈ‡ לבוא ראויה אינה אם כלומר – ≈««¿«¿»
אצלו; לקיימה רשאי אינו נשאה, ואם לכנסה; רשאי אינו ישראל, בקהל
חייב  שנשאה, לאחר ערוה" דבר בה ו"נמצא כדין, שנשאה האנוסה וכן

BÏלגרשה, ‰Èe‡‰ ‰M‡ ,"‰M‡Ï ‰È‰˙ŒBÏÂ" :Ó‡pL– ∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ»»¿»
אנוסתו  את לקחת חייב האונס שאין למדים, תהיה" "ולו הכתוב מלשון
אשתו. להיות לו הראויה אשה היא כן אם אלא אצלו, ולקיימה לאשה

ו ה נ ש מ ר ו א ב

מן  יתומה שהיתה כגון הקנס, את מקבלת בעצמה הנערה שאם ללמדנו, באה זו משנה
הבדל  עוד והרי חייב. והאונס מקנס פטור שהמפתה למפתה, אונס בין הבדל יש האב,

ד. במשנה ששנינו ההבדלים על נוסף למפתה אונס בין

‰ÓB˙È,לעצמה וקנסה אביה, עליה שמת –‰Lb˙Â ‰Ò‡˙pL ¿»∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿»
היא  אלא היתומה: על מוסבה אינה זו שפיסקה מבואר, בגמרא –
נערה  כלומר שנתארסה", "או במשנה: כתוב כאילו עצמה, בפני פיסקה
היא  הרי קיים, שאביה פי על אף האירוסין, מן ונתגרשה שנתארסה,
עקיבא  רבי לשיטת היא ומשנתנו לעצמה; שקנסה האב, בחיי כיתומה
"נערה  בפרקנו): ג (משנה לעיל ששנינו כמו אלעזר), רבי של (רבו
לעצמה". וקנסה קנס לה יש אומר: עקיבא רבי ונתגרשה... שנתארסה

משנתנו: איפוא, נשנית, וכך      אף
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אב, לה שיש פי על      Èa«ƒ
eËt ‰zÙÓ‰ :ÓB‡ ÊÚÏ‡ ומדעתה שהואיל קנס, מתשלום – ∆¿»»≈«¿«∆»

קנסה. את לו מחלה הרי לו, iÁנתפתתה ÒB‡‰Â האונס אבל – ¿»≈«»
כורחה. בעל ואנסה הואיל הקנס, את לאנוסתו לשלם חייב

ז ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו  דנה ופגם, בושת לשלם חייבים והמפתה שהאונס ד), (משנה לעיל ששנינו לאחר

אלו. תשלומים בשיעור

a È‰BÊÈ‡˙L בושת דמי כמה כלומר בושת, של שיעורה איזהו – ≈ƒ…∆
לשלם? המפתה או האונס Lia˙n‰Âחייב LiÓ‰ ÈÙÏ Ïk‰– «…¿ƒ«¿«≈¿«ƒ¿«≈

שכל  המתבייש, ולפי המבייש לפי הבושת דמי את מעריך הדין בית
בושתו  יותר חשוב שהמתבייש וכל מרובה, בושתו יותר נקלה שהמבייש

מרובה    המבייש לפי "הכל כותב:
מיוחסת  וממשפחה חשובה נערה מבייש דומה שאינו והמתבייש,
וגדול  חשוב מאדם מתבייש דומה ואינו בזויה, עניה קטנה למבייש
בינוני  אדם כותבים: ויש הקלים". מן וקל הנבלים מאחד למתבייש

חשוב ומאדם בזוי מאדם קשה בושתו המבייש  

  Ì‚t?פגם של שיעורו איזהו –d˙B‡ ÔÈ‡B ¿»ƒ»
˙kÓ ‰ÁÙL ‡È‰ el‡k משלם אדם היה כמה מעריך, הדין בית – ¿ƒƒƒ¿»ƒ¿∆∆

שיש  הנאמן, לעבדו להשיאה בשביל כשפחה לו נמכרה אילו בעדה,
הימנו רוח קורת ‰ÙÈלו ‰˙È‰ ‰nk,שווה היתה כמה – «»»¿»»»

בתולה, ÙÈ‰כשהיתה ‡È‰ ‰nÎÂ לאחר עכשיו שווה היא וכמה – ¿«»ƒ»»
פגם. כדמי לשלם האונס או המפתה חייב ההפרש ואת «̃¿Ò,שנבעלה;

Ì„‡ ÏÎa ‰ÂL קל בת על הבא בין מלכים בת על הבא בין – »∆¿»»»
טהור. כסף דינר מאתיים והם כסף", "חמישים קנסה «¿ÏÎÂשבקלים,

‰Bz‰ ÔÓ ‰ˆ˜ BÏ LiL,בתורה קצוב ששיעורו תשלום כל – ∆∆ƒ¿»ƒ«»
כנעני עבד שהמית בשור שקלים" "שלושים כגון   ו"מאה

רע שם במוציא כסף"  ,בהם ‡„Ìוכיוצא ÏÎa ‰ÂL»∆¿»»»
חשוב. לאדם קל אדם בין בו מבדילים שאין –

לומר, אפשר והרי ובצער, ובפגם בבושת שחייב מניין שואלים: בגמרא
ופגם  בושת גם היינו הדברים, כל את כוללים התורה שאמרה כסף" ש"חמשים
עמה  השוכב האיש "ונתן כט): כב, (דברים באונס נאמר ומשיבים: וצער?
מכלל  כסף, חמישים היא לבד שכיבה הנאת – כסף" חמשים הנערה לאבי
באונס  גם שישנם הדברים שלשת את מבארת משנתנו וצער. ופגם בושת שיש
משנתנו  אין בלבד באונס שישנו צער ואילו וקנס, פגם בושת, במפתה: וגם

הוא שפשוט משום הטעם, כותבים ויש מפרשת.  הרמב"ם ברם, .
מפרש:        
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ז): כא, (שמות בתורה כתוב      בקטנה חכמים: ופירשו
כשהיא  אלא בתו את למכור זכאי אדם שאין כלומר ב), כט, ערכין (גמרא מדבר הכתוב

נערות סימני שהביאה עד היינו קטנה, עדיין  שתים לגיל שהגיעה לאחר
אחד, ויום שנה עשרה שתים לאחר נערות סימני משהביאה אבל אחד. ויום שנה עשרה
וחומר: בקל למדים זה דין לאמה. למכרה זכאי אביה אין ומאז "נערה", נעשית היא הרי

    הריהי נערות סימני משהביאה בקטנותה, אביה שמכרה (זו
נערות), לסימני חכמים ודרשוהו כסף", אין חנם "ויצאה שנאמר: משתחררת,

      אינה הנערות תקופת – ב). כט, ערכין גמרא (עיין
נעשית  היא הרי "נערה", שנעשתה מיום חדשים ששה וכעבור חדשים, ששה אלא

"בוגרת".

ÎÓ LiL ÌB˜Ó Ïk,לאמה אותה למכור זכאי שהוא בבתו, לאב – »»∆≈∆∆
במשנתנו, להלן כמבואר קטנה, שהיא זמן כל ˜Òהיינו ÔÈ‡ אין – ≈¿»

לקטנה; קנס שאין קנס, בבתו ˜Òלאב LiL ÌB˜Ó ÏÎÂ היינו – ¿»»∆≈¿»
"חמשים  קנס לשלם חייב אדם, אותה פיתה או אנס שאם נערה, כשהיא

ÎÓכסף", ÔÈ‡:הדברים פירוש והרי למכרה. זכאי האב אין –‰pË˜ ≈∆∆¿«»
סימני  ומביאה אחד ויום שנה עשרה שתים לגיל מגיעה שהיא עד –

ÎÓנערות, dÏ LÈ,לאמה אותה למכור זכאי אביה –dÏ ÔÈ‡Â ∆»∆∆¿≈»
Ò˜.קנס לשלם חייב אינו אדם, אותה פיתה או אנס אם בגמרא – ¿»

אבל  מאיר, רבי לדעת היא בפרקנו) א משנה (וכן שמשנתנו מבואר,
אחד) ויום שנים שלוש (מבת קטנה שגם וסוברים, עליו חולקים חכמים

קנס; לה יש ‰Ú לאחר נערות סימני משהביאה – «¬»
אחד, ויום שנה עשרה ˜Òשתים dÏ LÈ,נתפתתה או נאנסה אם – ∆»¿»

ÎÓ dÏ ÔÈ‡Â הטעם שבארנו כמו לאמה, למכרה זכאי אביה אין – ¿≈»∆∆
למשנתנו. שנעשתה ‰‚Ba˙בהקדמה לאחר חדשים ששה כעבור – «∆∆

˜Ò"נערה", ‡GÂ ,ÎÓ ‡G dÏ ÔÈ‡ למכרה יכול אביה אין – ≈»∆∆¿¿»
לה. יש ופגם בושת ברם, קנס. לה אין נתפתתה או נאנסה ואם לאמה,
לו  מחלה שכן כלום, לה אין שנתפתתה בוגרת אבל כשנאנסה, ודווקא
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הכלל: הוא משנתנו של ההלכתי היסוד  

ÓB‡‰:ואומר הדין לבית הבא –ÈBÏt ÏL Bza ˙‡ È˙Èzt– »≈ƒƒƒ∆ƒ∆¿ƒ
באומר  לומר צורך ואין אותה, פוגם שהוא פי על אף נאמן, הוא והרי

        נאמן שהוא כך, כל אותה פוגם שאינו

a ÌlLÓBÓˆÚ Èt ÏÚ Ì‚Ùe ˙L עדות פי על אותו מחייבים – ¿«≈…∆¿»«ƒ«¿
שתשלומי  לפי ופגם, בושת דמי לשלם אותה, שפיתה שהודה עצמו,

קנס, ולא הם ˜Òממון ÌlLÓ BÈ‡Â ו לשלם – אותו מחייבים אין ¿≈¿«≈¿»
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למדים  זה דין מלשלם. פטור בקנס שהמודה כסף", "חמישים הקנס את
שנאמר ממה  ,"לרעהו שנים ישלם אלהים ירשיעון "אשר

חכמים: ודרשו  עצמו את למרשיע פרט –

   ÈzÎÓe ÈzÁËÂ È˙b :ÓB‡‰ בתורה כתוב – »≈»«¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿ƒ
             

     הפסוק את לעיל הבאנו וכבר
     בגניבת משלם שהגנב ללמדנו, הבא

טבחו  שלא בזמן שה או שור בגניבת הדין והוא כפל, תשלומי דבר כל
ארבעה  ותשלומי כפל תשלומי – אלו תשלומים והרי מכרו. ולא

דין לבית הבא גנב לפיכך, הם; קנס תשלומי – וחמישה
 ,שה או שור –BÓˆÚ Èt ÏÚ Ôw‰ ˙‡ ÌlLÓ– ¿«≈∆«∆∆«ƒ«¿

היינו  בלבד, הקרן את עצמו, הודאת סמך על לשלם, אותו מחייבים
ממון, תשלומי אלא קנס הקרן שאין הבהמה, של ÌlLÓשווייה BÈ‡Â¿≈¿«≈

‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏL˙Â ,ÏÙÎ ÈÓeÏLz,הם קנס שתשלומי – «¿≈∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»
פטור. בקנס ÈBLוהמודה ˙ÈÓ‰,המועד –ÈBÏt ˙‡– ≈ƒƒ∆¿ƒ

אשה או איש שהמית מועד בשור שכתוב כמו כופר, חייב ואני

           B‡
    ÈBÏt ÏL BBL בתשלומי חייב ואני – ∆¿ƒ

שכתוב כמו  נזקו,      ‰Ê È‰¬≈∆
BÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLÓ מועד שור של נזק ותשלומי כופר שתשלום – ¿«≈«ƒ«¿

ממון. תשלומי אלא קנס אינם ÏL BcÚ ÈBL ˙ÈÓ‰≈ƒƒ«¿∆
ÈBÏtבתורה נאמר כך שעל –      ¿ƒ

BÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLÓ BÈ‡ אינו בעצמו שהודה כיון – ≈¿«≈«ƒ«¿
קנס. אלא ממון אינו שקלים" "שלשים שתשלום לפי לשלם, ∆Ê‰חייב

ÏÏk‰:קנס בענין –˜Èf‰M ‰Ó ÏÚ ˙È ÌlLÓ‰ Ïk כתשלומי – «¿»»«¿«≈»≈««∆ƒƒ
העבד  שאפילו עבד, שהמית בשור או וחמישה, ארבעה ותשלומי כפל
באונס  וכן סלעים , שלושים לשלם חייב השור בעל סלע, שווה אינו

רע, שם ובמוציא BÓˆÚובמפתה Èt ÏÚ ÌlLÓ BÈ‡,הוא שקנס  – ≈¿«≈«ƒ«¿
פטור. בקנס והמודה

שור  של נזק חצי כגון שהזיק, ממה פחות במשלם הדין שהוא מבואר, בגמרא
צרורות  נזק חצי ויש הואיל אלא עצמו, פי על משלם ואינו הוא שקנס תם,
כלים, ושברו רגליה, מתחת מנתזין צרורות והיו מהלכת, שהיתה (הבהמה
לפיכך  הוא, שממון הקבלה, מפי היא שהלכה נזק), חצי משלם הבהמה שבעל

שהזיק". מה על יתיר המשלם "כל המשנה נקטה

א ה נ ש מ ר ו א ב

ומפתה. אונס בתשלומי האב של בזכויותיו דנה משנתנו

‰È‡ ÏL dÒ˜e dÓ‚Ùe dzLa ,‰˙zt˙pL ‰Ú בושת דמי – «¬»∆ƒ¿«¿»»¿»¿»»¿»»∆»ƒ»

הם; אביה של ד), (ג, לעיל ששנינו  כמו משלם, שהמפתה וקנס ופגם
‰ÒeÙza Úv‰Â תשלומי גם וקנס ופגם בושת מלבד באנוסה; – ¿««««¿»

) אביה של הם משלם שהאונס הכתוב:צער לשון פי על
"– עמה" ,(ÔÈcaושכב ‰„ÓÚ עם או המפתה עם – »¿»«ƒ

תשלומיה, את לתבוע ‰‡האונס ˙Ó ‡HL „Ú,האב שמת קודם – «∆≈»»
‡ ÏL Ô‰ È‰;אביה של הם התשלומים כל –‡‰ ˙Ó– ¬≈≈∆»≈»»

בנערותה, בדין ‡ÔÈÁמשעמדה ÏL Ô‰ È‰ בדין ועמדה הואיל – ¬≈≈∆«ƒ
בירושה  מותו אחרי עוברים ואלה בתשלומים, האב זכה האב, בחיי

אחיה. שהם ‰‡,לבניו, ˙nL „Ú ÔÈca „BÓÚÏ ‰˜ÈtÒ‰ ‡Gƒ¿ƒ»«¬«ƒ«∆≈»»
dÓˆÚ ÏL Ô‰ È‰,בתשלומים האב זכה לא בדין שעמדה שקודם – ¬≈≈∆«¿»

שנאמר ממה למדים ובגמרא לבניו. שיורישם ממונו הם ואין

  ולא לבניכם אותם – אחריכם" לבניכם אותם "והתנחלתם
בתו זכות מוריש אדם שאין מגיד, לבניכם; בנותיכם  

  אבל בקנס, אלא אינו זה שדין מפרשים, יש ברם, לבנו.
בדין, שעמדה קודם אפילו האב בהם זכה הם, שממון ופגם בושת

לבניו מורישם והוא       

ÔÈca ‰„ÓÚ,אביה בחיי האונס, עם או המפתה עם –‡HL „Ú »¿»«ƒ«∆
‰‚a,שבגרה קודם –‡ ÏL Ô‰ È‰;הם לאביה התשלומים – »¿»¬≈≈∆»

‡‰ ˙Ó, בדין שעמדה לאחר –ÔÈÁ‡ ÏL Ô‰ È‰ שבארנו כמו – ≈»»¬≈≈∆«ƒ
לבניו. בירושה עוברים והם בתשלומים, האב זכה שכבר G‡לעיל,

‰‚aL „Ú ÔÈca „BÓÚÏ ‰˜ÈtÒ‰ שעמדה קודם נישאה אם וכן – ƒ¿ƒ»«¬«ƒ«∆»¿»
dÓˆÚבדין, ÏL Ô‰ È‰ שעמדה קודם נישאה) (או ובגרה הואיל – ¬≈≈∆«¿»

הם. שלה התשלומים ולכן אביה, מרשות יצאה הרי ÔBÚÓLבדין, Èa«ƒƒ¿
‡‰ ˙nL „Ú ˙Ba‚Ï ‰˜ÈtÒ‰ ‡G Ì‡ :ÓB‡ פי על אף – ≈ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«∆≈»»

שהספיקה  קודם אביה מת אם מקום מכל אביה, בחיי בדין שעמדה
התשלומים, את dÓˆÚלגבות ÏL Ô‰ È‰ שאף סובר, שמעון רבי – ¬≈≈∆«¿»

להורישם  בתשלומים זוכה האב אין  מקום מכל בדין שעמדה פי על
האונס בפרשת שנאמר לידו, משהגיעו אלא לבניו  

          התורה זיכתה לא –
נתינה. משעת אלא לאב   ‰È„È ‰NÚÓ שעשתה – «¬≈»∆»

אביה, בחיי האב,d˙‡ÈˆÓeהנערה בחיי מציאה מצאה אם –Û‡ ¿ƒ»»«
‰˙b ‡HL Èt ÏÚ מעשה בעד השכר את גבתה לא שעדיין כלומר – «ƒ∆»¿»

ולכן אביה, של ממון כבר זה הרי ÏLידיה, Ô‰ È‰ ,‡‰ ˙Ó≈»»¬≈≈∆
ÔÈÁ‡ בגמרא לבניו. מורישו הוא הרי זה, בממון האב וזכה שהואיל – «ƒ

גבייה  של ענין שאין פי על אף "ומציאתה", נקטה שמשנתנו מבואר,
בחיי  מציאתה: מה כמציאתה, ידיה שמעשה להשמיענו, כדי במציאה,
זוכים  האחים שאין כלומר לעצמה, – האב מיתת לאחר לאב, – האב
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למדים  זה דין מלשלם. פטור בקנס שהמודה כסף", "חמישים הקנס את
שנאמר ממה  ,"לרעהו שנים ישלם אלהים ירשיעון "אשר

חכמים: ודרשו  עצמו את למרשיע פרט –

   ÈzÎÓe ÈzÁËÂ È˙b :ÓB‡‰ בתורה כתוב – »≈»«¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿ƒ
             

     הפסוק את לעיל הבאנו וכבר
     בגניבת משלם שהגנב ללמדנו, הבא

טבחו  שלא בזמן שה או שור בגניבת הדין והוא כפל, תשלומי דבר כל
ארבעה  ותשלומי כפל תשלומי – אלו תשלומים והרי מכרו. ולא

דין לבית הבא גנב לפיכך, הם; קנס תשלומי – וחמישה
 ,שה או שור –BÓˆÚ Èt ÏÚ Ôw‰ ˙‡ ÌlLÓ– ¿«≈∆«∆∆«ƒ«¿

היינו  בלבד, הקרן את עצמו, הודאת סמך על לשלם, אותו מחייבים
ממון, תשלומי אלא קנס הקרן שאין הבהמה, של ÌlLÓשווייה BÈ‡Â¿≈¿«≈

‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏL˙Â ,ÏÙÎ ÈÓeÏLz,הם קנס שתשלומי – «¿≈∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»
פטור. בקנס ÈBLוהמודה ˙ÈÓ‰,המועד –ÈBÏt ˙‡– ≈ƒƒ∆¿ƒ

אשה או איש שהמית מועד בשור שכתוב כמו כופר, חייב ואני

           B‡
    ÈBÏt ÏL BBL בתשלומי חייב ואני – ∆¿ƒ

שכתוב כמו  נזקו,      ‰Ê È‰¬≈∆
BÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLÓ מועד שור של נזק ותשלומי כופר שתשלום – ¿«≈«ƒ«¿

ממון. תשלומי אלא קנס אינם ÏL BcÚ ÈBL ˙ÈÓ‰≈ƒƒ«¿∆
ÈBÏtבתורה נאמר כך שעל –      ¿ƒ

BÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLÓ BÈ‡ אינו בעצמו שהודה כיון – ≈¿«≈«ƒ«¿
קנס. אלא ממון אינו שקלים" "שלשים שתשלום לפי לשלם, ∆Ê‰חייב

ÏÏk‰:קנס בענין –˜Èf‰M ‰Ó ÏÚ ˙È ÌlLÓ‰ Ïk כתשלומי – «¿»»«¿«≈»≈««∆ƒƒ
העבד  שאפילו עבד, שהמית בשור או וחמישה, ארבעה ותשלומי כפל
באונס  וכן סלעים , שלושים לשלם חייב השור בעל סלע, שווה אינו

רע, שם ובמוציא BÓˆÚובמפתה Èt ÏÚ ÌlLÓ BÈ‡,הוא שקנס  – ≈¿«≈«ƒ«¿
פטור. בקנס והמודה

שור  של נזק חצי כגון שהזיק, ממה פחות במשלם הדין שהוא מבואר, בגמרא
צרורות  נזק חצי ויש הואיל אלא עצמו, פי על משלם ואינו הוא שקנס תם,
כלים, ושברו רגליה, מתחת מנתזין צרורות והיו מהלכת, שהיתה (הבהמה
לפיכך  הוא, שממון הקבלה, מפי היא שהלכה נזק), חצי משלם הבהמה שבעל

שהזיק". מה על יתיר המשלם "כל המשנה נקטה

א ה נ ש מ ר ו א ב

ומפתה. אונס בתשלומי האב של בזכויותיו דנה משנתנו

‰È‡ ÏL dÒ˜e dÓ‚Ùe dzLa ,‰˙zt˙pL ‰Ú בושת דמי – «¬»∆ƒ¿«¿»»¿»¿»»¿»»∆»ƒ»

הם; אביה של ד), (ג, לעיל ששנינו  כמו משלם, שהמפתה וקנס ופגם
‰ÒeÙza Úv‰Â תשלומי גם וקנס ופגם בושת מלבד באנוסה; – ¿««««¿»

) אביה של הם משלם שהאונס הכתוב:צער לשון פי על
"– עמה" ,(ÔÈcaושכב ‰„ÓÚ עם או המפתה עם – »¿»«ƒ

תשלומיה, את לתבוע ‰‡האונס ˙Ó ‡HL „Ú,האב שמת קודם – «∆≈»»
‡ ÏL Ô‰ È‰;אביה של הם התשלומים כל –‡‰ ˙Ó– ¬≈≈∆»≈»»

בנערותה, בדין ‡ÔÈÁמשעמדה ÏL Ô‰ È‰ בדין ועמדה הואיל – ¬≈≈∆«ƒ
בירושה  מותו אחרי עוברים ואלה בתשלומים, האב זכה האב, בחיי

אחיה. שהם ‰‡,לבניו, ˙nL „Ú ÔÈca „BÓÚÏ ‰˜ÈtÒ‰ ‡Gƒ¿ƒ»«¬«ƒ«∆≈»»
dÓˆÚ ÏL Ô‰ È‰,בתשלומים האב זכה לא בדין שעמדה שקודם – ¬≈≈∆«¿»

שנאמר ממה למדים ובגמרא לבניו. שיורישם ממונו הם ואין

  ולא לבניכם אותם – אחריכם" לבניכם אותם "והתנחלתם
בתו זכות מוריש אדם שאין מגיד, לבניכם; בנותיכם  

  אבל בקנס, אלא אינו זה שדין מפרשים, יש ברם, לבנו.
בדין, שעמדה קודם אפילו האב בהם זכה הם, שממון ופגם בושת

לבניו מורישם והוא       

ÔÈca ‰„ÓÚ,אביה בחיי האונס, עם או המפתה עם –‡HL „Ú »¿»«ƒ«∆
‰‚a,שבגרה קודם –‡ ÏL Ô‰ È‰;הם לאביה התשלומים – »¿»¬≈≈∆»

‡‰ ˙Ó, בדין שעמדה לאחר –ÔÈÁ‡ ÏL Ô‰ È‰ שבארנו כמו – ≈»»¬≈≈∆«ƒ
לבניו. בירושה עוברים והם בתשלומים, האב זכה שכבר G‡לעיל,

‰‚aL „Ú ÔÈca „BÓÚÏ ‰˜ÈtÒ‰ שעמדה קודם נישאה אם וכן – ƒ¿ƒ»«¬«ƒ«∆»¿»
dÓˆÚבדין, ÏL Ô‰ È‰ שעמדה קודם נישאה) (או ובגרה הואיל – ¬≈≈∆«¿»

הם. שלה התשלומים ולכן אביה, מרשות יצאה הרי ÔBÚÓLבדין, Èa«ƒƒ¿
‡‰ ˙nL „Ú ˙Ba‚Ï ‰˜ÈtÒ‰ ‡G Ì‡ :ÓB‡ פי על אף – ≈ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«∆≈»»

שהספיקה  קודם אביה מת אם מקום מכל אביה, בחיי בדין שעמדה
התשלומים, את dÓˆÚלגבות ÏL Ô‰ È‰ שאף סובר, שמעון רבי – ¬≈≈∆«¿»

להורישם  בתשלומים זוכה האב אין  מקום מכל בדין שעמדה פי על
האונס בפרשת שנאמר לידו, משהגיעו אלא לבניו  

          התורה זיכתה לא –
נתינה. משעת אלא לאב   ‰È„È ‰NÚÓ שעשתה – «¬≈»∆»

אביה, בחיי האב,d˙‡ÈˆÓeהנערה בחיי מציאה מצאה אם –Û‡ ¿ƒ»»«
‰˙b ‡HL Èt ÏÚ מעשה בעד השכר את גבתה לא שעדיין כלומר – «ƒ∆»¿»

ולכן אביה, של ממון כבר זה הרי ÏLידיה, Ô‰ È‰ ,‡‰ ˙Ó≈»»¬≈≈∆
ÔÈÁ‡ בגמרא לבניו. מורישו הוא הרי זה, בממון האב וזכה שהואיל – «ƒ

גבייה  של ענין שאין פי על אף "ומציאתה", נקטה שמשנתנו מבואר,
בחיי  מציאתה: מה כמציאתה, ידיה שמעשה להשמיענו, כדי במציאה,
זוכים  האחים שאין כלומר לעצמה, – האב מיתת לאחר לאב, – האב
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– האב בחיי ידיה: מעשה אף האב, מיתת לאחר הבת שמצאה במה
הבת  ידי במעשה זכות לאחים שאין לעצמה, – האב מיתת לאחר לאב,

האב מיתת לאחר שעושה  

ב ה נ ש מ ר ו א ב

שהאב  ללמד, באה והיא בגרה, שטרם בבתו האב של בזכויותיו לדון מוסיפה משנתנו
או  נתגרשה אם כן שאין מה האירוסין, מן נתאלמנה או נתגרשה אם בכתובתה, זוכה
ה"כתובה" את כותבים אחדים, במקומות שבארנו כפי ואמנם, הנישואין. מן נתאלמנה
האירוסין  בשעת כתובה הארוס לה שכתב בכגון עוסקת משנתנו אבל הנישואין, בשעת

 ויש כתובתה. את היא מקבלת האירוסין, מן נתאלמנה או נתגרשה אם אף ולכן
לארוסה כתובה יש סובר: משנתנו של שהתנא מפרשים, 

Bza ˙‡ Ò‡Ó‰,קטנה או נערה כשהיא –dL‚Â והוא הארוס; – «¿»≈∆ƒ¿≈¿»
לנתאלמנה; לאחר,‡dÒהדין אביה –‰ÏÓ‡˙Â ונתאלמנה – ≈¿»¿ƒ¿«¿¿»

לנתגרשה, הדין והוא השני; הארוס משני d˙a˙kמן הכתובה כסף – ¿À»»
אלו, מרשותו.BlLאירוסין יצאה לא שעדיין לפי הוא, אביה של – ∆

d‡ÈO‰,בתו את האב השיא אם אבל –dL‚Â,בעלה –d‡ÈO‰ ƒƒ»¿≈¿»ƒƒ»
לאחר, –‰ÏÓ‡˙Â,השני מבעלה ונתאלמנה –dlL d˙a˙k– ¿ƒ¿«¿¿»¿À»»∆»

ברשות  עדיין שהיתה בזמן שנכתבה הראשון, מבעלה כתובתה אפילו
מעליה. האב רשות פקעה שמשהשיאה היא, שלה e‰È„‰אביה, Èa«ƒ¿»

‡ ÏL ‰BL‡‰ :ÓB‡ לפני שנכתבה הראשונה הכתובה – ≈»ƒ»∆»
יהודה  רבי שלדעת האב, של היא הרי אביה, ברשות בעודה הנישואין

הכתובה. כתיבת אחר BÏהולכים eÓ‡:יהודה לרבי חכמים – »¿
da ˙eL ‰È‡Ï ÔÈ‡ ,d‡ÈO‰MÓ כתיבת אחר הולכים אין – ƒ∆ƒƒ»≈¿»ƒ»¿»

יצאה  כבר הכתובה גביית בשעת והרי גבייתה, אחר אלא הכתובה
או  נתגרשה אם ולכן בה, רשות לאביה אין שמשנישאה האב, מרשות

היא. שלה כתובתה הנישואין, מן נתאלמנה 

בתו את "המארס נקטה שמשנתנו מבואר, ",אירסהבגמרא
"השיאה "ונתארמלה"),השיאהוכן ופעם "וגירשה" (פעם

דרך  לנקוט המשנה רצתה שלא לפי הפעמים, בשתי "ונתארמלה" נקטה ולא
"נישאת  הסובר: כרבי, משנתנו שסתם אגב דרך ללמדנו התנא ובא פורענות;
היא  מוחזקת פעמים שבשתי תינשא", לא לשלישי ומת, לשני ומת, לראשון
בשתי  המשנה גם נקטה לא זה מטעם ב). סד, ביבמות (ברייתא לקטלנית

רבי של ההלכה ממנה נשמעת שתהא כדי "וגירשה", הפעמים  
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יט-כא): כב, (דברים כתוב רע שם מוציא בפרשת     
             עדים שבאו (פירוש:

האירוסין) לאחר שזינתה והעידו         
          שדין ללמד, באה משנתנו –

כמו  ישראל", ב"בתולת אלא אינם שזינתה מאורסה לנערה סקילה ודין רע שם מוציא
בתולה. בחזקת היא אפילו בגיורת, לא אבל בפרשה, שכתוב

dnÚ dza ‰ib˙pL ˙Bib‰ כשהיתה בתה נתגיירה ואפילו – «ƒ∆∆ƒ¿«¿»ƒ»ƒ»
בתולה, בחזקת שהיא שנים, שלש מבת כשהיתה pÊÂ˙‰פחותה הבת – ¿ƒ¿»

מאורסה, Áa˜נערה BÊ È‰ סקילה נאמרה שלא בסקילה, ולא – ¬≈¿∆∆
שכתוב: ישראל, בבת אלא מאורסה בנערה       

‡‰ ˙Èa Á˙t ‡G dÏ ÔÈ‡ בית פתח אל להוציאה צריכים אין – ≈»∆«≈»»
המאורסה, נערה כדין להרגה, ÚÏÒאביה ‰‡Ó ‡GÂ בעלה ואין – ¿≈»∆«

לא  זה שדין רע, שם עליה הוציא אם כסף", "מאה קנס לשלם חייב
לעיל. שהבאנו כמו ישראל" ב"בתולת אלא ‰d˙Bנאמר ‰˙È‰»¿»»»

‰M„˜a d˙„ÏÂ ‰M„˜a ‡HL שנתגיירה קודם אמה אותה שהרתה – ∆ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»
שנתגיירה, לאחר אותה BÊוילדה È‰‰ÏÈ˜Òa בהיותה כשזינתה – ¬≈ƒ¿ƒ»

ודרשו  ומתה", באבנים עירה אנשי "וסקלוה שנאמר: מאורסה, נערה
לומר צריך הכתוב ואין שהואיל באה חכמים, זו תיבה הרי

בסקילה. היא שאף בקדושה", ולידתה בקדושה שלא "הורתה לרבות
ישראל: כבת דינה אין הדברים בשאר אבל נתרבתה, בלבד למיתה ברם,

ÚÏÒ ‰‡Ó ‡GÂ ‡‰ ˙Èa Á˙t ‡G dÏ ÔÈ‡ שבארנו כמו – ≈»∆«≈»»¿≈»∆«
M„˜a‰לעיל. d˙„ÏÂ d˙B‰ ‰˙È‰ לאחר היה ההריון שאף – »¿»»»¿≈»»ƒ¿À»

האם, cשנתגיירה ÏÎÏ Ï‡NÈ ˙k ‡È‰ È‰ בפרשת האמור – ¬≈ƒ¿«ƒ¿»≈¿»»»
רע. שם ‡מוציא ˙Èa Á˙t dÏ ÔÈ‡Â ‡ dÏ LÈ ישראל בת – ∆»»¿≈»∆«≈»

או  בית; לאביה שאין כגון האב, בית פתח לה אין אבל אב, לה שיש
‡ dÏ ÔÈ‡Â ‡ ˙Èa Á˙t dÏ LÈ שאין ונמצא מת, שאביה – ∆»∆«≈»¿≈»»

מכל  אביה", בית פתח אל הנערה את "והוציאו בה לקיים אפשרות
ÏÈ˜Òa‰מקום BÊ È‰;מאורסה נערה בהיותה כשזינתה –‡G ¬≈ƒ¿ƒ»

‰ÂˆÓÏ ‡l‡ "‰È‡Œ˙Èa Á˙t" :Ó‡ אל להוציאה שמצוה – ∆¡«∆«≈»ƒ»∆»¿ƒ¿»
מעכב  זה אין זו, מצוה לקיים אפשרות אין אם אבל אביה, בית פתח

הסקילה. עונש את
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ומזכויות  שתינשא; עד או שתיבגר עד בבתו האב של זכויותיו בפירוט ממשיכה משנתנו
לאשתו. הבעל של חובותיו לענין וכן באשתו, הבעל לזכויות בסיפא המשנה עוברת האב

Bza È‡kÊ ‡‰,נערה או קטנה כשהיא –ÛÒÎa ‰ÈLec˜a– »»««¿ƒ¿ƒ∆»¿∆∆
שלו ; קידושיה קידושיןËLaשכסף שטר מקבל שהאב בתו – על ƒ¿»

מקודשת; שיקדש Èe‡‰והיא לאיש בתו את למסור האב שרשאי – ¿ƒ»
בביאה; האב,È‡kÊÂאותה –d˙‡ÈˆÓa;מצאה שבתו במציאה – ¿««ƒ¿ƒ»»

הטעם: מבואר בגמרא ;מלפרנסה יימנע ≈¬»¿NÚÓe‰שלא
‰È„Èהעבריה באמה שנאמר ממה זה למדים בגמרא –   »∆»

אף  לרבה, ידיה מעשה אמה מה – לאמה" בתו את איש ימכור "וכי
נערה  שהרי בקטנה, מדבר שהכתוב פי על ואף לאביה. ידיה מעשה בת
מקום  מכל ח), ג, לעיל שהזכרנו (כמו לאמה למכרה יכול האב אין
לאמה, בת להקיש היא) (שמיותרת "לאמה" מתיבת ודורשים הואיל
אביה  רשאי שאם לקטנה, זה בהיקש צורך אין הרי לעיל, שהבאנו כמו
על  ללמד בא ההיקש אלא שלו, ידיה שמעשה הוא ודאי הרי למכרה,
ידיה  מעשה מקום מכל למכרה, רשאי אביה שאין פי על שאף נערה,

È„‰שלו; ˙Ù‰e נדריה את להפר אביה זכאי נדרה, שאם – «¬»«¿»∆»
בתורה כמפורש שמעו, ביום   ביום אותה אביה הניא "ואם

ובגמרא  יקום"; לא נפשה על אסרה אשר ואסריה נדריה כל שמעו,
שנאמר ממה זה למדים   ומפרש אביה", בית "בנעוריה

 שכשהיא למדים זה שמפסוק כלומר היא, אביה ברשות בנעוריה
זכויות  כל על זה פסוק דורשים ויש נדריה. בהפרת אביה זכאי נערה

בבתו: האב   כותב וכן לאביה. נעורים שבח כל –
זמן  כל בהם זכאי שהאב העניינים "אלו למשנתנו : בפירושו הרמב"ם

שנ  לפי נערה, שבח שבתו כל בקבלה: ובא אביה", בית "בנעוריה אמר:
עליה  דין לו ואין בה רשות לאביה אין משתיבגר אבל לאביה. נעורים

dhbכלל"; ˙‡ Ïa˜Óe,נערה בעודה האירוסין, מן נתגרשה אם – ¿«≈∆ƒ»
שנאמר ממה זה למדים בגמרא גיטה. את מקבל אביה  

"    והלכה מביתו      כשם להווייה, יציאה מקיש –
לקבל  הוא זכאי כך שתיבגר, עד בתו של קידושיה לקבל זכאי שהאב
לאביה  אין שוב משנישאה או משבגרה אבל הארוס. מן גיטה את

בה; ÈiÁa‰רשות ˙Bt ÏÎB‡ BÈ‡Â בירושה נכסים לה נפלו אם – ¿≈≈≈¿«∆»
מתה, אם אבל בחייה; פירותיהם אוכל אביה אין אמה, אבי מבית

יורשה. לאב,O‡˙אביה שהיו בזכויות הבעל זוכה נישאה, אם – ƒ≈
ועוד נדריה, ובהפרת ידיה ובמעשה במציאתה ‰ÏÚaהיינו ÂÈÏÚ ˙È»≈»»«««

האב, על יתירה זכות לבעל יש –‰ÈiÁa ˙Bt ÏÎB‡L שהוא – ∆≈≈¿«∆»
הנישואין; לאחר בירושה לה שנפלו מהנכסים הפירות את «»¿iÁÂאוכל

הבעל, –‰È˙BBÊÓaמזונות לתת –  ,לאשתו ƒ¿∆»
dB˜Ùa,לפדותה הבעל חייב נשבתה שאם בפדיונה, –d˙e˜e ¿ƒ¿»ƒ¿»»

"תיקנו  ברייתא: מובאת בגמרא בקבורתה. הבעל חייב מתה אם –
פירות תחת ופרקונה ידיה, מעשה תחת מזונות  

   הנדוניה תחת (היינו כתובתה תחת וקבורתה
– יורש והוא הכתובה, בשטר כתובה שהיא לו, .(Èa«ƒשהכניסה 

ÌÈÏÈÏÁ ÈMÓ ˙ÁÙÈ ‡G Ï‡NÈaL ÈÚ elÙ‡ :ÓB‡ ‰„e‰È¿»≈¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈ƒ¿…ƒ¿≈¬ƒƒ
˙B˜Óe וחלילים ספדנים המתים להספד לשכור בימיהם היו נוהגים – ¿∆∆

לכל  לשכור צריך שבישראל עני שאפילו יהודה, רבי וסובר ומקוננות,
הקבורה  צרכי שבכלל אשתו, להספד אחת ומקוננת חלילים שני הפחות
בחלילים  להספיד משפחתה בני דרך שאם מבואר, בגמרא הוא.
סובר  קמא תנא אף בכך, משפחתו בני דרך שאין פי על אף ובמקוננות,
עמו, יורדת ואינה עמו שעולה לפי כמשפחתה, לה לעשות שחייב
מדובר  שבמשנתנו אלא עמו. יורדת אינה מיתה לאחר שאפילו כלומר
קמא  שתנא משפחתה, בני דרך ולא בכך משפחתו בני שדרך בכגון
מיתה. לאחר לא אבל עמו, שעולה אומרים אנו מחיים דווקא סובר:
לדעת  אף מקום ומכל עמו. עולה מיתה לאחר אפילו סובר: יהודה ורבי

ומקוננת. חלילין משני לה לפחות שלא דיה יהודה רבי

ובביאה" בשטר בכסף בקידושיה זכאי "האב – משנתנו של הרישא את בארנו
מפרשים: ויש מברטנורא. הרב מפרש וכן רש"י, לפי –  –

הדרכים  משלש באחת נערה או קטנה כשהיא בתו את לקדש הוא שזכאי
והיינו א), (א, קידושין במסכת כמבואר בהן, נקנית שאביה שהאשה –

או המארס, מן מקודשת מקבל בתך הנייר: על לאביה המארס שכותב –
או בתו, את לו ומקנה השטר את ממנו מקבל והאב האב לי, שיכול –

נישואין לשם עליה לבוא בתו את למארס למסור  מפרשים ויש .
ממון; של זכות לאב יש הדרכים שלשת שבכל הירושלמי), פי –(על

הקי  שכסף שבארנו, שלו.כמו צלוחיתו,דושין פי על לצור ––
בביאה לקדשה בתו את לו לכשימסור מהמארס מתנה האב שמקבל

העבריה  באמה שנאמר ממה האב של הוא הקידושין שכסף למדים בגמרא
זה לאדון כסף אין ודרשו: כסף", אין חנם "ויצאה יא): כא, (שמות

     ,האב והוא אחר, לאדון כסף יש אבל
ושטר  ב). מו, כתובות גמרא (עיין נערה כשהיא אפילו שלו, קידושיה שכסף

" הכתוב מן למדים הקידושין)וביאה (דרכי הוויות הוקשו – אחר" לאיש
אביה. ברשות וביאה שטר קידושי אף אביה, ברשות כסף קידושי מה לזו, זו
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רב, זמן לנישואין הקידושין) (היינו האירוסין קדמו שלפנים א) א, (לעיל הזכרנו כבר
היה  ואז הנישואין, מועד שהגיע עד אביה בבית הארוסה ישבה האירוסין תקופת ובמשך
הנישואין, זמן הגיע שאם שנו, ה) (בפרק להלן לביתו. כאשתו ומביאה לחופה כונסה בעלה
באה, משנתנו במזונותיה. חייב הריהו הארוס, מצד עיכוב מחמת לחופה נכנסה ולא
אביה  מרשות מאורסה נערה עוברת אימתי – הקודמת למשנה כהמשך – ללמד איפוא,

כאן נישנה זה דין בעלה. המאורסה לרשות ישראל בת לענין – בגמרא כמבואר – בעיקר
ד). ז, יבמות (עיין בתרומה אוכלת אינה אביה ברשות שהיא זמן כל שכן לכהן,
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ומזכויות  שתינשא; עד או שתיבגר עד בבתו האב של זכויותיו בפירוט ממשיכה משנתנו
לאשתו. הבעל של חובותיו לענין וכן באשתו, הבעל לזכויות בסיפא המשנה עוברת האב

Bza È‡kÊ ‡‰,נערה או קטנה כשהיא –ÛÒÎa ‰ÈLec˜a– »»««¿ƒ¿ƒ∆»¿∆∆
שלו ; קידושיה קידושיןËLaשכסף שטר מקבל שהאב בתו – על ƒ¿»

מקודשת; שיקדש Èe‡‰והיא לאיש בתו את למסור האב שרשאי – ¿ƒ»
בביאה; האב,È‡kÊÂאותה –d˙‡ÈˆÓa;מצאה שבתו במציאה – ¿««ƒ¿ƒ»»

הטעם: מבואר בגמרא ;מלפרנסה יימנע ≈¬»¿NÚÓe‰שלא
‰È„Èהעבריה באמה שנאמר ממה זה למדים בגמרא –   »∆»

אף  לרבה, ידיה מעשה אמה מה – לאמה" בתו את איש ימכור "וכי
נערה  שהרי בקטנה, מדבר שהכתוב פי על ואף לאביה. ידיה מעשה בת
מקום  מכל ח), ג, לעיל שהזכרנו (כמו לאמה למכרה יכול האב אין
לאמה, בת להקיש היא) (שמיותרת "לאמה" מתיבת ודורשים הואיל
אביה  רשאי שאם לקטנה, זה בהיקש צורך אין הרי לעיל, שהבאנו כמו
על  ללמד בא ההיקש אלא שלו, ידיה שמעשה הוא ודאי הרי למכרה,
ידיה  מעשה מקום מכל למכרה, רשאי אביה שאין פי על שאף נערה,

È„‰שלו; ˙Ù‰e נדריה את להפר אביה זכאי נדרה, שאם – «¬»«¿»∆»
בתורה כמפורש שמעו, ביום   ביום אותה אביה הניא "ואם

ובגמרא  יקום"; לא נפשה על אסרה אשר ואסריה נדריה כל שמעו,
שנאמר ממה זה למדים   ומפרש אביה", בית "בנעוריה

 שכשהיא למדים זה שמפסוק כלומר היא, אביה ברשות בנעוריה
זכויות  כל על זה פסוק דורשים ויש נדריה. בהפרת אביה זכאי נערה

בבתו: האב   כותב וכן לאביה. נעורים שבח כל –
זמן  כל בהם זכאי שהאב העניינים "אלו למשנתנו : בפירושו הרמב"ם

שנ  לפי נערה, שבח שבתו כל בקבלה: ובא אביה", בית "בנעוריה אמר:
עליה  דין לו ואין בה רשות לאביה אין משתיבגר אבל לאביה. נעורים

dhbכלל"; ˙‡ Ïa˜Óe,נערה בעודה האירוסין, מן נתגרשה אם – ¿«≈∆ƒ»
שנאמר ממה זה למדים בגמרא גיטה. את מקבל אביה  

"    והלכה מביתו      כשם להווייה, יציאה מקיש –
לקבל  הוא זכאי כך שתיבגר, עד בתו של קידושיה לקבל זכאי שהאב
לאביה  אין שוב משנישאה או משבגרה אבל הארוס. מן גיטה את

בה; ÈiÁa‰רשות ˙Bt ÏÎB‡ BÈ‡Â בירושה נכסים לה נפלו אם – ¿≈≈≈¿«∆»
מתה, אם אבל בחייה; פירותיהם אוכל אביה אין אמה, אבי מבית

יורשה. לאב,O‡˙אביה שהיו בזכויות הבעל זוכה נישאה, אם – ƒ≈
ועוד נדריה, ובהפרת ידיה ובמעשה במציאתה ‰ÏÚaהיינו ÂÈÏÚ ˙È»≈»»«««

האב, על יתירה זכות לבעל יש –‰ÈiÁa ˙Bt ÏÎB‡L שהוא – ∆≈≈¿«∆»
הנישואין; לאחר בירושה לה שנפלו מהנכסים הפירות את «»¿iÁÂאוכל

הבעל, –‰È˙BBÊÓaמזונות לתת –  ,לאשתו ƒ¿∆»
dB˜Ùa,לפדותה הבעל חייב נשבתה שאם בפדיונה, –d˙e˜e ¿ƒ¿»ƒ¿»»

"תיקנו  ברייתא: מובאת בגמרא בקבורתה. הבעל חייב מתה אם –
פירות תחת ופרקונה ידיה, מעשה תחת מזונות  

   הנדוניה תחת (היינו כתובתה תחת וקבורתה
– יורש והוא הכתובה, בשטר כתובה שהיא לו, .(Èa«ƒשהכניסה 

ÌÈÏÈÏÁ ÈMÓ ˙ÁÙÈ ‡G Ï‡NÈaL ÈÚ elÙ‡ :ÓB‡ ‰„e‰È¿»≈¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈ƒ¿…ƒ¿≈¬ƒƒ
˙B˜Óe וחלילים ספדנים המתים להספד לשכור בימיהם היו נוהגים – ¿∆∆

לכל  לשכור צריך שבישראל עני שאפילו יהודה, רבי וסובר ומקוננות,
הקבורה  צרכי שבכלל אשתו, להספד אחת ומקוננת חלילים שני הפחות
בחלילים  להספיד משפחתה בני דרך שאם מבואר, בגמרא הוא.
סובר  קמא תנא אף בכך, משפחתו בני דרך שאין פי על אף ובמקוננות,
עמו, יורדת ואינה עמו שעולה לפי כמשפחתה, לה לעשות שחייב
מדובר  שבמשנתנו אלא עמו. יורדת אינה מיתה לאחר שאפילו כלומר
קמא  שתנא משפחתה, בני דרך ולא בכך משפחתו בני שדרך בכגון
מיתה. לאחר לא אבל עמו, שעולה אומרים אנו מחיים דווקא סובר:
לדעת  אף מקום ומכל עמו. עולה מיתה לאחר אפילו סובר: יהודה ורבי

ומקוננת. חלילין משני לה לפחות שלא דיה יהודה רבי

ובביאה" בשטר בכסף בקידושיה זכאי "האב – משנתנו של הרישא את בארנו
מפרשים: ויש מברטנורא. הרב מפרש וכן רש"י, לפי –  –

הדרכים  משלש באחת נערה או קטנה כשהיא בתו את לקדש הוא שזכאי
והיינו א), (א, קידושין במסכת כמבואר בהן, נקנית שאביה שהאשה –

או המארס, מן מקודשת מקבל בתך הנייר: על לאביה המארס שכותב –
או בתו, את לו ומקנה השטר את ממנו מקבל והאב האב לי, שיכול –

נישואין לשם עליה לבוא בתו את למארס למסור  מפרשים ויש .
ממון; של זכות לאב יש הדרכים שלשת שבכל הירושלמי), פי –(על

הקי  שכסף שבארנו, שלו.כמו צלוחיתו,דושין פי על לצור ––
בביאה לקדשה בתו את לו לכשימסור מהמארס מתנה האב שמקבל

העבריה  באמה שנאמר ממה האב של הוא הקידושין שכסף למדים בגמרא
זה לאדון כסף אין ודרשו: כסף", אין חנם "ויצאה יא): כא, (שמות

     ,האב והוא אחר, לאדון כסף יש אבל
ושטר  ב). מו, כתובות גמרא (עיין נערה כשהיא אפילו שלו, קידושיה שכסף

" הכתוב מן למדים הקידושין)וביאה (דרכי הוויות הוקשו – אחר" לאיש
אביה. ברשות וביאה שטר קידושי אף אביה, ברשות כסף קידושי מה לזו, זו

ה ה נ ש מ ר ו א ב

רב, זמן לנישואין הקידושין) (היינו האירוסין קדמו שלפנים א) א, (לעיל הזכרנו כבר
היה  ואז הנישואין, מועד שהגיע עד אביה בבית הארוסה ישבה האירוסין תקופת ובמשך
הנישואין, זמן הגיע שאם שנו, ה) (בפרק להלן לביתו. כאשתו ומביאה לחופה כונסה בעלה
באה, משנתנו במזונותיה. חייב הריהו הארוס, מצד עיכוב מחמת לחופה נכנסה ולא
אביה  מרשות מאורסה נערה עוברת אימתי – הקודמת למשנה כהמשך – ללמד איפוא,

כאן נישנה זה דין בעלה. המאורסה לרשות ישראל בת לענין – בגמרא כמבואר – בעיקר
ד). ז, יבמות (עיין בתרומה אוכלת אינה אביה ברשות שהיא זמן כל שכן לכהן,

   



קמ     

          –      
 –    

                 

 

‡È‰ ÌÏBÚÏ– הנערה –‡‰ ˙eLa שכבר מאורסה אפילו – ¿»ƒƒ¿»»
ברשות  היא  הרי הבעל, לרשות עברה שלא זמן כל נישואיה, זמן הגיע
ישראל  בת היא ואם הקודמת; במשנה שנימנו הזכויות לכל האב

בתרומה, אוכלת אינה לכהן ‰ÏÚaמאורסה ˙eLÏ ÒkzL „Ú«∆ƒ»≈ƒ¿«««
ÔÈ‡eOpÏ מסורה שתהא נישואין, לשם לחופה שתיכנס עד כלומר – «ƒƒ

הבעל גורסים:לרשות ויש  ‡‰ ÒÓ– »«»»
המאורסה, בתו ‰ÏÚaאת ÈÁeÏLÏ מידי לקבלה שליחים ששלח – ƒ¿≈«««

‰ÏÚaהאב, ˙eLa ‡È‰ È‰ שנימנו והחובות הזכויות לכל – ¬≈ƒƒ¿«««
אמוראים: נחלקו בגמרא הקודמת. במשנה    

 לרשות שנמסרה אף לכהן, מאורסה ישראל בת היא אם –
לחופה; שתיכנס עד בתרומה אוכלת אינה הבעל   

:לעיל ששנינו ומה –    
"מסירתה  כי נישואין, לשם הבעל לרשות שתימסר עד אסי: רב מפרש

לחופה". כניסתה היא ‰ÏÚaזו ÈÁeÏL ÌÚ ‡‰ CÏ‰ לא אם – »«»»ƒ¿≈«««
יחד, אתם הלך אלא הבעל, לשלוחי בתו את האב eÎÏ‰Lמסר B‡∆»¿

ÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ‡‰ ÈÁeÏL האב שלוחי שפגשו פי על שאף – ¿≈»»ƒ¿≈«««
כאחד  וכולם אתם, הלכו אלא להם מסרוה לא הבעל, שלוחי את

בעלה, לבית ‰‡הוליכוה ˙eLa ‡È‰ È‰ ברשות היא עדיין – ¬≈ƒƒ¿»»
‰ÏÚaאביה. ÈÁeÏLÏ ‡‰ ÈÁeÏL eÒÓ,האב שליחי ואם – »¿¿≈»»ƒ¿≈«««

הבת, את להם מסרו הבעל, שליחי את eLa˙בפגשם ‡È‰ È‰¬≈ƒƒ¿
ÏÚa‰.לעיל שבארנו כמו – «««
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הדשך ביאור לדס' נמה ליום חדישי עד' ב

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

בקלפי טרף - רביעי פרק

עניינים: לארבעה וחלוק הגדול, הכהן עבודת דיני בהמשך עוסק זה השעיריםפרק הגרלת א.

לעזאזל. בשעיר זהורית של לשון שניוקשירת ווידוי פרו אצל הגדול הכהן חזרת ב.

דמו. וקבלת פרו שחיטת הכהנים, אחיו על מהשמתוודה הקטרה, לצורך המחתה נטילת ג.

הימים. משאר שונה היה ובמה בה עושה זההיה ביום שינוי בהם שיש דברים פירוט ד.

הימים. משאר

לפרטמשנה שהתחילה במה ממשיכה לז.)משנתינו השעירים:(לעיל של הגורל נעשה איך

לשמאלו. ואחד לימינו אחד ומעמיד השעירים, שני אצל הגדול הכהן ּבּקלּפיבא -טרף ְִַַַָ
הגורלות, היו שבו בארגז ובחטיפה במהירות ידיו את ּגֹורלֹות,והכניס ׁשני אחדוהעלה ְְֱֵֶָָ

גורל בשמאלו. ואחד 'לעזאזל'.בימינו עליו ּכתּוב ואחד 'לּׁשם', עליו ּכתּוב ְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָאחד
הגדול,ּבימינֹועומדהּסגן הכהן אבשל ּבית אםעומדוראׁש הגורלמׂשמאלֹו. ְְְִִִִֵַָָֹֹ

ּבימינֹו עלה ׁשם הגדול,ׁשל הכהן לֹושל אֹומר ּגהּסגן ּכהן איׁשי הגּבּה, דֹול ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
יד ואםימינָךאת ּבׂשמאלֹוהגורל, עלה ׁשם הגדול,ׁשל הכהן ּביתשל ראׁש ְְְְִִִֵֵֶָָֹֹ

ׂשמאלָך. הגּבּה ּגדֹול ּכהן איׁשי לֹו, אֹומר ְְְִִֵֵַַָָֹֹאב
הגורל, לגורלותנתנןלאחר הגדול הׂשעירים,הכהן ׁשני בימינועל שעלה הגורל את ְְְִִֵַַָָ

השמאלי, השעיר על בשמאלו שעלה הגורל ואת הימני, השעיר חּטאת',על 'לה' ְֵַַָואֹומר
שם. לו קורא זו 'חּטאת'ובאמירה לֹומר צריְך היה לא אֹומר, יׁשמעאל ְִִִֵֵַַַָָָָָֹרּבי

'לה'' והןאּלא בעזרה,. העומדים העם אחריו- השםעֹונין את שמזכיר 'ּברּוְךבשעה ְֲִֵֶַַָָָ
ועד'. לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ְְְֵֶַָָׁשם

הגמרא:גמרא שואלת גורלות'. שני והעלה בקלפי 'טרף במשנה: לישנינו הגדוללּמה הכהן מדוע ּבּקלּפי,- להוציאטרף יכול ואינו ְִִַַַָָָ
הגמרא: משיבה בנחת. הגורלות וליׁשקֹולאת ניּכּוין ּדלא היכי שלּכי הגורל את להעלות ויכוין הגורלות את ימשש שלא בכדי - ְְְִִִִֵֵַֹ

ההגרלה. מצות את בזה ויבטל יפה, לסימן בימינו השם

הקלפי: בדיני דנה רבא,הגמרא הגורלות,קלּפיהאמר הונחו היתהבה עץ היתהעשויה,ׁשל חֹול ככליוׁשל קדושה היתה לא - ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ
שושרת, עד בגודלה, מצומצמת לּההיתה מתקיף ידים. ׁשּתי אּלא מחזקת רבא,רבינא[-הקשה]אינּה דברי -ּבׁשלמאעל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

שהקלפי שאמר במה מובנים רבא ידים,דברי ׁשּתי אּלא מחזקת הוא,אינּה שטעמו וליׁשקֹולמשום ליּכּוין ּדלא היכי -ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
בימינו. לה' הגורל את להעלות ויכוין הגורלות את הגדול הכהן ימשש שלא שאמר,אּלאבכדי מה חֹולעל קשה,ׁשל נקּדׁשּההיתה, ְְֶֶַָָ

הגמרא: מתרצת ּכןלקלפי. הקלפי,אם את נקדש אם לּה- עבדינן.הקלפיהוה לא ּדעץ ׁשרת ּוכלי עץ, ׁשל ׁשרת ּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
הגמרא: ונעשנהונעבדּהשואלת ּדזהב,אוּדכסף,- הגמרא:ונעבדּה משיבה לקדשה. נוכל ׁשלוכך ממֹונן על חסה הּתֹורה ְְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

הקלפייׂשראל, חיוב ואף בשנה, אחת פעם אלא ואינה כך, כל עבודה ההגרלה שאין משום זהב, או מכסף הקלפי את לעשות אין ולכן ְִֵָ
מדאורייתא. אינו
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ly openn lr xnege lw (oirexiv)
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קמי `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

בקלפי טרף - רביעי פרק

עניינים: לארבעה וחלוק הגדול, הכהן עבודת דיני בהמשך עוסק זה השעיריםפרק הגרלת א.
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הגמרא:גמרא שואלת גורלות'. שני והעלה בקלפי 'טרף במשנה: לישנינו הגדוללּמה הכהן מדוע ּבּקלּפי,- להוציאטרף יכול ואינו ְִִַַַָָָ
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שושרת, עד בגודלה, מצומצמת לּההיתה מתקיף ידים. ׁשּתי אּלא מחזקת רבא,רבינא[-הקשה]אינּה דברי -ּבׁשלמאעל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

שהקלפי שאמר במה מובנים רבא ידים,דברי ׁשּתי אּלא מחזקת הוא,אינּה שטעמו וליׁשקֹולמשום ליּכּוין ּדלא היכי -ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
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הגמרא: מתרצת ּכןלקלפי. הקלפי,אם את נקדש אם לּה- עבדינן.הקלפיהוה לא ּדעץ ׁשרת ּוכלי עץ, ׁשל ׁשרת ּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
הגמרא: ונעשנהונעבדּהשואלת ּדזהב,אוּדכסף,- הגמרא:ונעבדּה משיבה לקדשה. נוכל ׁשלוכך ממֹונן על חסה הּתֹורה ְְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

הקלפייׂשראל, חיוב ואף בשנה, אחת פעם אלא ואינה כך, כל עבודה ההגרלה שאין משום זהב, או מכסף הקלפי את לעשות אין ולכן ְִֵָ
מדאורייתא. אינו
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:miwicv

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc - dcp(iriax meil)

,ïðaø,oebke ,cg` welga eynzypy miyp izyäkeøàddeab - ©¨¨£¨
äøö÷ ìL d÷eìç äLálL,ezyial mcew ezwca `le ,dkenp ± ¤¨§¨£¨¤§¨¨

äøö÷edxvw e` ±,äkeøà ìL d÷eìç äLálLmcew ezwca `le §¨¨¤¨§¨£¨¤£¨
,exewn okidn reci oi`e welgd lr mzk `vnpe ,ezyialíàmewn ¦

mzkdòébîcräkeøà ìL ätøezä úéa ãâðkz` zyaelyk ©¦©§¤¤¥©§¨¤£¨
,welgd,úBàîè ïäézLribd mzkd `ny wtzqdl yi odizy lry §¥¤§¥

,dxewnnåàì íàåly dtxezd zia cbpk cr ribn mzkd oi`y - §¦¨
,dxvw ly dtxezd zia cbpk wx `l` dkex`däøBäè äkeøà£¨§¨

,äàîè äøö÷e.dxvw ly dxewna mzkd z` milezy §¨¨§¥¨
:df oipra ztqep `xnin d`ian `xnbdd÷eìç ä÷ãa ,Cãéà àéðz©§¨¦¨¨§¨£¨

,mzk eilr `vnp `le ezyaly xg`ldzøéáçì ezìéàLäå§¦§¦©©£¤§¨
le,mzk eilr `vnpe ezyaàéädpey`xd -dzøéáçå ,äøBäè- ¦§¨©£¤§¨

dipydda äìBz.dpey`xdn ribd mzkdy ± ¨¨
:`xnbd zx`anïðz àðéc ïéðòìe úLL áø øîàexn`y dn ± ¨©©¥¤§¦§©¦¨§©

reazl dleki dpey`xd oi`y ,zepenn ipica epiid da dlez dzxag
jilr xnel dlekiy iptn ,welgd ly qeaikd inc z` dipydn

,il zl`ydy mcew welgd z` zwcay di`x `iadlïéðòì ìáà£¨§¦§©
äàîeè`l` ,ok xnel dleki dipyd oi`àéädpey`xd -äøBäè §¨¦§¨

ezwca ixdydzøéáçådlv` mzkd `vnpy dipyd ±.äàîè ©£¤§¨§¥¨
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc - dcp(oey`x meil)

lreaa xn`p :'`Oqn oa`' z`neh oiprl dcp mc oic zx`an `xnbd§©¨
ecnle ,'`nhi eilr aMWi xW` aMWOd lke' (ck eh `xwie) dcp§¨©¦§¨£¤¦§©¨¨¦§¨
,`Oqn oa` lr dcpe dafe af eid m` s`y ,(c"t rxevn k"ez) minkg§©¨
.mi`nh micbad ,milk e` micba iab lr znyend dciak oa` `idy
oa` lr eid m` ,`yna ze`nhny el` s` ,ze`nehd x`y j`
:`xnbd zl`ey .dizgzy milkd e` micbad ze`nhn opi` `nqn

éàmb cnlp ,dnvr dcpn dcp mc micnlàéä äîdcpd -äànèî ¦©¦§©§¨
ànñî ïáàa,x`eankäeãî óàdcpd mc -ïáàa äànèî énð §¤¤§©¨©§©¨©¦§©§¨§¤¤

.ànñî:`xnbd daiyn,éMà áø øîàoky ,jk xnel oi`àø÷ øîà §©¨¨©©©¦¨©§¨
(i eh `xwie) afd akynaíúBà àNBpäå'ixde ,'axrd cr `nhe 'ebe §©¥¨§¨¥©¨¨¤

`nqn oa` lr `yipd afd akyny ,'akynd lke'n minkg ecnl
zaize ,dizgzy milk `nhnàeä àèeòéî 'íúBà'`yepd wxy ¨¦¨

.dcpd mc `le ,`nqn oa`a `nh afd akyn
:dpyna epipyúnä øNáe.oiyai oi`nhne oigl oi`nhn §©©¥

:`xnbd zxxanïìðîdfa ewlgpy d`iane .yai s` `nhny §¨¨
:mi`xen`,Lé÷ì Léø øîààø÷ øîàak `xwie) dnexz zlik`a ¨©¥¨¦¨©§¨

Fl `nhi xW` mc`a F` 'ebe rBi xW` Wi`' (e-dBúàîè ìëì'ebe ¦£¤¦©§¨¨£¤¦§¨§Ÿª§¨
zeaxl micnl 'Fz`nh lkl' zeaizne ,'ebe 'miWcTd on lk`i `le§ŸŸ©¦©¢¨¦§Ÿª§¨

ìëìd,epnî úBLøBtä úBàîeèoia `nhn zny xg`l exya s`e §¨§©§¦¤
e .yai oiae gl,øîà ïðçBé éaørBi xW` lke' (fh hi xacna) xn`p ©¦¨¨¨©§Ÿ£¤¦©

zna F` axg llgA dcVd ipR lrøá÷á Bà íãà íöòá Bà`nhi ©§¥©¨¤©£©¤¤§¥§¤¤¨¨§¨¤¦§¨
xyay miyxece ,'mini zraWíãàznyíöòc àéîecoicl dnec - ¦§©¨¦¨¨§¨§¤¤

,ely mvrLáé íöò äî,`nhn df ote`aeïàk óà`nhn zn xya ¨¤¤¨¥©¨
mb.Láé̈¥

:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.opgei iaxl yiwl yix ly ecenil oia - ©¥©§
:`xnbd daiyneäééðéa àkéàote`aéøtàcéëeøtà Cxyay - ¦¨¥©§§¦§¦¦§¥

mvrl dnec epi`y oeik xedh opgei iaxl ,jxtpy cr yaiizp znd
lkl'ny oeik `nh yiwl yixle ,xxetzn epi` j` yai mpn`y§Ÿ

.d`nehd ipte` lk eaxzp 'Fz`nEh§¨
:yiwl yixl `iyew,éáéúéî,`ziixaa epipyúnä øNayaiizpy ¥¦¥§©©¥

cr.øBäè ,CøôeäLyix zrcl dywe ,opgei iax zrck yxetne ¤§©¨
.yiwl

:`xnbd zvxzníúäcr yaiizpy xaecn `ziixaa -çî÷àc- ¨¨§©§©
,gnwk oegh d`xpyàøôò éåäå,xyak `le cala xtrk aygpe - §¨¥©§¨

.hrn jxtpyk wx `nhn yiwl yixe ,xedh okle
:`xnbd dywn,éáéúéî,(b"n b"t zeld`) dpyna epipyìkdn ¥¦¥Ÿ

ïøBtväå øòOäå íéðéMä ïî õeç ,ànèî únaL,znd on ecxtpy ¤§¥§©¥¦©¦©¦§©¥¨§©¦¤
.mixedhyïøeaç úòLáe,znl.àîè ìkämiipiy s`y x`eane ¦§©¦¨©Ÿ¨¥

yiwl yixl oia dywe ,epnn ecxtpyk zexedh ,znd mvrl zenecd
dnecd lky opgei iaxl oiae ,`nhn znd on yxetd lky xn`y

.`nhn mvrl
:`xnbd zvxzn,äáäà øa àãà áø øîà'mc` mvra'n micnl ¨©©£¨©©£¨§¤¤¨¨
zeidl jixvyíöò äî ,íöòc àéîecxac `edBnò àøápL §¨§¤¤¨¤¤¤¦§¨¦

,ezxivi zligzaBnò àøápL ìk óàepi` epnn xg` wlg lk - ©Ÿ¤¦§¨¦
xge`n e`a `l` enr e`xap `l miipiye ,enr `xap m` `l` `nhn

zexedh okle ,xzei.
:uexizd lr `xnbd dywnàkéàäås` dpynaïøBtöå øòN §¨¦¨¥¨§¦¤

å ,Bnò eàøápLok it lr s`,ïéøBäèzvxzn .mvrl minecy s` ¤¦§§¦§§¦
:`xnbd,äáäà øa àãà áø øîà àlàzeidl jixvy siqedl yi ¤¨¨©©£¨©©£¨

íöòc àéîec,mixac ipyaíöò äîxac `edïéàå ,Bnò àøápL §¨§¤¤¨¤¤¤¦§¨¦§¥
éìçî Bòæbó,uvwp m` ycgn gneve ,silgn exwir oi`e -ìk óà ¦§©£¦©Ÿ

zeidl jixv znay xg` wlgéìçî Bòæb ïéàå Bnò àøápLóick ¤¦§¨¦§¥¦§©£¦
e .`nhlíéðéMä eàöémeyn mvrl zenec opi`y,Bnò eàøáð àlL ¨§©¦©¦¤Ÿ¦§§¦

eïøBtöå øòN eàöéoeik el minec mpi`yBnò eàøápL ét ìò óàL ¨§¥¨§¦¤¤©©¦¤¦§§¦
éìçî [ïòæâ] (åòæâ),ó.mi`nhn mpi`e ¦§¨©£¦

:df uexiz lr mb `xnbd dywnøBò éøäåmc`déìçî Bòæâc,ó ©£¥§¦§©£¦
,gneve xfeg sebd on slwznyky[ïðúã] (ïðúå),(.cp oileg) dpyna ¦§©

dndaäãeìbäzngn e` dk`ln gxeh iptn slwp dxer lky - ©§¨
,oigy,øéLëî øéàî éaø.dtixh dpi`e xefgl cizr xerdy oeik ©¦¥¦©§¦

,ïéìñBt íéîëçå.xerd slwpyk dtixh dzyrpyàì ïðaø eléôàå ©£¨¦§¦©£¦©¨¨Ÿ
éìñt÷,gneve xfeg xerd oi`y meynàlàmeynéëäå éëäcàc- ¨¨§¦¤¨§©§¨¦§¨¦

aey gnevy cr miizpiayàøéåà da èéìLlwlwne seliwd mewna ¨¦¨£¦¨
,xyad z`íìBòìe .äúîey mixaeq md mbBòæbxerd lyéìçî.ó ¥¨§¨¦§©£¦

emewn lknïðéðz,(.akw oileg) dpynaelàmiig ilraíäéúBøBòL §¦©¥¤¥¤
mi`nhnïøNák,ehytedy xg`l s`íãàä øBòcer dpene ,znd ¦§¨¨¨¨¨

s` exyak `nhn znd xery x`eane .miig ilra dnk ly zexer
.mvrl dnec epi`e silgn erfby

:`xnbd zvxzn,àleò øîà ,dìò øîzéà àäíãà øBò äøBz øác ¨¦§©£¨¨©¨§©¨¨¨
zn,øBäèiptn mvrl dnec epi`y oeik znd xyak aygp epi`y ¨

,silgn erfbyäîedíòhyeøîày minkgäøæb ,àîèick `ed ©©©¨§¨¥§¥¨
,ea eynzyi `lyíãà äNòé ànLnBnàå åéáà úBøBòezny ¤¨©£¤¨¨¨¦§¦
øBîçì ïéçéèL`vnpe ,enngl xengd lr migheyy micba ipin - §¦¦©£

.en`e eia` ceaka lflfn
:ef `ibeqa dketd `qxibéøîàc àkéàådywn .zxg` oeyla §¦¨§¨§¦

:`xnbdøBò éøämc`déìçî Bòæb ïéàcógneve xfeg epi`y - £¥§¥¦§©£¦
,slwpyk[ïðúã] (ïðúå)iax ,dcelbd dnda ,(.cp oileg) dpyna ¦§©

xiykn xi`n.ïéìñBt íéîëçåerfb oi`y minkg ixacn gkene ©£¨¦§¦
.silgnøLëî à÷ àì øéàî éaø eléôàåxfeg xerdy iptn ©£¦©¦¥¦Ÿ¨©§©

,`txzneàlàmeynàøNa øéø÷cdndad xya rahy - ¤¨§¨¦¦§¨
,xerk dywznyàéiçå,dxer `la dig dndade -íìBòìe`ed mb §©¨§¨

xery xaeqéìçî Bòæb ïéàe .ómewn lknäøBz øác ,àleò øîà ¥¦§©£¦¨©¨§©¨
,øBäè íãà øBòdad` xa `c` axl dywe .e`nhl exfb minkg wxe ¨¨¨

.`nh silgn erfb oi`y xacy xn`y
:`xnbd zvxznàleòc øîzéà ékon xedh mc` xery,dxezd ¦¦§©§¨

àôéqàdpynd ly,øîzéà,epipyyïleëåmi`nhy zexerd lk - ©¥¨¦§©§¨
mxyakéãk ïäa CléäL Bà ïãaòLxeriyäãBáò,xer ceair - ¤¦§¨¤¦¥¨¤§¥£¨
,ïéøBäè,xya zxezn mlhia jkayíãà øBòî õeç`nh x`ypy §¦¥¨¨

.ceair xg`l s`íãà øBò äøBz øác ,àleò øîàåznBãaò ék §¨©¨§©¨¨¨¦¦§
,øBäè,xya zxezn elhiayäîedíòhyeøîày minkg,àîè ¨©©©¨§¨¥

íãà äNòé ànL äøæbnøBòly caernBnàå åéáàezny.ïéçéèL §¥¨¤¨©£¤¨¨¨¦§¦§¦¦
:dad` xa `c` ax lr ztqep `iyewøNa éøäåmc`d lyBòæâc ©£¥¨¨§¦§

éìçîó,jzgpy xg`l gneve xfeg -åzn xya ok it lr s`.àîè ©£¦§¨¥
:`xnbd zvxznøî øîà,éMà áø øaøNaxfeg epi` jzgpy ¨©©©©©¦¨¨

`l` ,ixnbl gneveäNòðaú÷lö BîB÷îoeike ,`neb e` uixg - ©£¨§©¤¤
oi`e ,ixnbl mixfeg elhipy oxetve xry j` ,`nh silgn erfb oi`y

.zxkip mzlihp
:dpyna epipyáBfä ìáà.oiyai oi`nhn oi`e oigl oi`nhn 'eke £¨©

z`neh :`xnbd zxxan .jkl xewnd z` zx`an `xnbd.ïìðî áBæ§¨¨
:`xnbd daiynàéðúciM' (a eh `xwie) xn`p ,(:cl lirl) `ziixaa §©§¨¦
FxUAn af didiàîè BáBæazk `le '`nh'l 'eaef' jnqy jkae ,'`Ed ¦§¤¨¦§¨¨¥
,'exyan eaef af'àîè àeäL áBfä ìò ãnéì:`ziixad dywn .afk ¦¥©©¤¨¥

,weqtn z`f cenll jixv recnïéc àìäåxnege lw -,àeäm` ©£Ÿ¦
íéøçàìafl epiidcíøBbaefdäàîeè,epnn afykìk àì Bîöòì ©£¥¦¥§¨§©§Ÿ¨

ïkLixdy ,df xnege lw jextl ozip :`ziixad zvxzn .`nhny ¤¥
çlzLnä øéòNmixetikd meia lf`frlçéëBé,jk xnel oi`y ¨¦©¦§©¥©¦©

íéøçàì äàîeè íøBbLeicba `nhne `nhpy ,eglynl epiidc ¤¥§¨©£¥¦
,(ek fh `xwie)emewn lkn,øBäè Bîöò àeäok m`eìà äzà óà ©§¨©©¨©
äæ ìò dîúzxnel yiy ,aefd -äàîeè íøBbL ét ìò óàL ¦§©©¤¤©©¦¤¥§¨

øîBì ãeîìz ,øBäè Bîöò àeä íéøçàìxnel aezkd jxved okle - ©£¥¦©§¨©§©
,'àîè BáBæ'yàîè àeäL áBfä ìò ãnéì.x`azpy itk ¨¥¦¥©©¤¨¥

:`xnbd zl`eyéléî éðä àîéàå,aef `nhl '`nh eaef'n epyxcy §¥¨¨¥¦¥
õøMà äåäc éãéî ,àì àOîa ìáà ,òbîaz`f epivny myk - §©¨£¨§©¨Ÿ¦¦©£¨©¤¤

daiyn .(`l `i my) `yna `le rbna wx `nhny ,zn uxya
:`xnbd,ééaà øa éáéa áø øîàepcnll `a weqtdy okzi `l ¨©©¥©©©©¥

`nhny dn ixdy ,rbna `nhnyéøèöéà àì òbîaàø÷ C,epcnll §©¨Ÿ¦§§¦§¨
oeik ,z`f oiadl yi `xaqn `l`òøb àìcaefdòøæ úáëMî`edy §Ÿ¨©¦¦§©¤©

,(fi eh `xwie) rbna mc`d z` z`nhn `ide ,ezenk
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oifge` mipy` cenr dp sc ± oey`x wxtzereay

äî éàdcpe ,milkd lr dnyend dlecb oa` .`nqn oa` `nhl xeng dcp `yn Ð

dnc `yn s` .mipdk zxeza xn`ck ,oa`d zgzy micba d`nhn Ð dilr z`Up¦¥

zkqna ,`nqn oa`a `nhn epi`e ,`yna `nhn yic .`nqn oa`a `nhl ,xeng

`l `nlr ilek Ð `yna :opixn`c (a,at) "`aiwr iax" wxta zay.`nhnc ,ibilt

`l` e`yn oi`c ,`nqn oa`a Ð ibilt ik

dpi` Ð dlecb la` ,`ypil ie`xd xaca

iabe .dilr z`yip d`nehd zeidl ,zlhlhn

.`xw diiaxc `ed afíúåà àùåðäåÐ

lr `yipd afd akyne .aizk afd akyna

,dizgzy milk `nhn Ð `nqn oa`

Ð "mze`" aizke ,mipdk zxeza yxtnck

.dnc ihernlúåùøåôä úåàîåè ìëì`l Ð

.yai `py `le gl `pyéëåøôà êøôîãÐ

`inecc ,xedh opgei iaxl ,i`cn xzei yaiy

.jxtin `l Ð mvre ,opira mvrcçî÷àãÐ

.gnwk dpigh oeylíéðéùä ïî õåç`de Ð

`iywe !oixedhe ,od mvrc `inec mipiy

.ediiexzlíéðéùoilcby ,enr e`xap `l Ð

.onf xg`léìçî åòæâ ïéàóepi` ,lhip m` Ð

.xfegøéùëî øéàî éáø ïðúãdpi`e Ð

.silgn erfb ,`nl` .`ixa `xcdc ,dtxh

éëäå éëäãà.lcbe xfeg `edy cr Ðèéìù
äúîå àøéåà äá.dtxh jkld ÐïéçéèùÐ

.xengl zrcxnïéìñåô íéîëçå`lc Ð

.silgn erfb oi` ,`nl` .`ixa `xcdøéø÷
àøùá äìò.xerk dyrpe dxya dywzn Ð

àôéñà."oxyak odizexery el`e"c `tiq Ð

ïìåëåzeidl minkg epny zexerd Ð

."ahexde xerd" wxta ,xyak oi`nhn

äãåáò éãë ïäá êìéä åà ïãáòùjxck Ð

dcear xeriye ,oqxec iptl xer zzl oilibxy

ick :(`,en) migqtae (eh) zekxaa yxtn

.linïéøåäè.xya zxezn olhay Ðïãáò éë
.dliha `dc ,xedh inp Ðåîå÷î äùòð

ú÷ìöe` uixg ,da d`xp myex ,xnelk Ð

Ð oxetve xry la` .xfeg elek oi`e ,`neb

.xkip ozlihp oi`íéøçàì.afl Ðøéòù
çìúùîäaizkc ,eglynl d`neh mxeb Ð

.'ebe "xiryd z` glynde" (fh `xwie)õøù
.`yna `le ,rbna `nhn Ð

äìáð
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ïáàilke ,dilr ayei afe ,zeczi iab lr zgpend oa` :qxhpewd yxit Ð `nqn

witn mipdk zxezac :dywe ."eizgz didi xy` lke"n Ð `nhe .oa`d zgz

c `xwe ,"akynd lke"n `nqn oa`"mizek zepa" wxta iwen "eizgz didi xy` lke"

xy` lke"n i`c :cere !akxna dl iwen mipdk zxezae ,af ly epeilrl (`,bl dcp)

opi`y milk elit` ok m` ,`wtp "eizgz didi

mipdk zxezae .inp ayene akynl miie`x

akynl oiie`x mpi`y milkc `icda gken

:cere !dlw d`neh elit` mdl oi` ayene

zeczi iab lr sc elit` ,"oa`" hwp i`n`

:rnyn Ð "`nqn" dil ixwcn :cere !inp

:l`eny epiaxe mz epiax yxtne !dniU oeyl¦

`idy dlecb oa` ,epiid Ð "`nqn oa`"c

oi`y cr ,jk lk dcake .dizgz micba dcak

.micbad lre dilr ayeid afd caek xkip

.lirl izyxitck ,dlw d`neh `l` da oi`e

dcp) `xza wxta iziinc xity iz` `zyde

met lr zneye `cg oa` z`izide" :(a,hq

dpi`y itl ,iiez`e dniy dkixvy Ð "`aeb

daxn mipdk zxezac :dyw j` .lhlhl dlw

akyn mrhn "akynd lke"n `nqn oa`

mrhn dedc rnyn cenlzd lkae ,ayene

`yepde"n dl hrnn oizrnyae .`yn

afd :opz (a,hq) `xza wxta onwl oke "mze`

.xyad weniy cr ,`yna oi`nhn dafde

.`nqn oa` ?"`yn" i`n :`xnba yxtne

ik :xn`w (a,at) "`aiwr iax" wxt zayae

ipzw oizipznae ,`nqn oa`a Ð ibilt

d`neh oi` :`ipz milkc `ztqezae ."hqid"

oa` iab lr ehiqdae exie`n `l` qxg ilkl

opixn`ck ,`yn epiid Ð hqide ,`nqn

`yep eh` :(a,ckw oileg) "ahexde xerd"a

akyn mrhn hqid i` :cere !`ed hiqn e`l

zay) "`aiwr iax" wxta xn` `d ,ayene

:xnel yie !xedh Ð qxg ilk qxcnc (`,ct

,epiid Ð "`yn" cenlzd lka `xwy dnc

afde ,oa`d zgz elbx e` xedhd ciy oebk

`yp xedhdc d`xpc ,oa`d lr dcpd mc e`

,oa`d zgz milk la` .mcd z` e` afd z`

.ayene akyn mrhn ied Ð dilr ayei afde

:(a dpyn d wxt) miaf zkqna opzc `de

xedhde jacpd zgz af ly erav` cvik

iab lr ehqid epiidc d`xp Ð 'ek dlrnln

wgec jacpdy oebke ,`ztqezc `nqn oa`

did eli`k ied ,ikd e`l i`c .af ly erav`

d`neh o`k oi`c ,jacpl erav` oia xie`

.llkéáéúéîÐ xedh jxtedy znd xya

xn`c ,`id iqei iax ,`nile :xn`z m`e

:xnel yie ?"xedh Ð yaiy xya" oizipzna

`le ,"jxted" ipzwcn ,iqei iaxk `iz` `lc

."yaiy" ipzwõåçyxit Ð mipiyd on

,ok m`c :dywe .ediiexzl dywe :qxhpewd

d`xp `l` !"mvra e`"c `xw dil dywz

mipiyc `hiyte ,jixt cegl yiwl yixlc

.mvr llka mpi`

àìà.hrn hrn jlede yxtn `l` ,xn`y dnn ea xfeg epi` Ð `c` ax xn`àîù(a,hk dxf dcear) opixnbc ,d`pda xeq` zn `lde :xn`z m`e Ð oigihy dyri

cere .minc zekityn xzei ,ilk z`neh mdilr dywy jcnll :(`,bk) `neic ipy wxta xn`ck ,ith edl `xing d`nehc :xnel yie !dtexr dlbrn "my" "my"

onf `edy ,dwixf xg`l d`pda oixzen miycw cere ,miycwk ,"dxtk" da aizkcn `l` `wtp `l inp dtexr dlbr `dc .d`pda xq`il ,xya llka epi` xerc :d`xp

.exyan iz` `lc Ð exer z`pdl "lk`i `l" lwqpd xeya jixhvi`c `zyd `gipe .dxtkøùá:xi`n oa l`eny epiax dywd Ð silgn erfb oi`e zwlv enewn dyrp

erfb"c ,cg` lkd oi`c :uxize !oitilg dyer xyae .'ek "lk s` .oitilg dyer epi` ,zn dn .ld`a `nhn epi` igd on xyac (a,gkw oileg) "ahexde xerd" seqa xn`c

:`pyil i`da `nip ,opitli "mvr"nc oeik :xn`z m`e .xyaa s` edfe ,ixnbl `le zvw lcby :rnyn "oitilg dyer" la` .xyaa dyer epi` dfe ,ixnbl xfeg :rnyn "silgn

.xqgy xg` hrn lcb e` wfgzn mvr mb `nyc :xnel yie !xya elit` hrnpe .oitilg dyer epi`y ,mvr dnøéòù,gikei dcpd mc ,`nile :xn`z m`e Ð gikei glzynd

xiry la` .dcpd mc enk ,aef iedil inp ikde .dcp enk `yn z`neh mcl el yiy oeik ,gikei df oi`c :xnel yie !ediipin lirl hirn` dnce ,dcpl ayene akyn mxeby

.llk d`neh mey el oi` ,glzynd
ik
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óà ,àîñî ïáàa äànèî àéä äî éàéîð dåãî ¦©¦§©§¨§¤¤§¨¨©©§¨©¦
àø÷ øîà :éLà áø øîà ?àîñî ïáàa äànèî§©§¨§¤¤§¨¨£©©©¦£©§¨

"íúBà" ,"íúBà àNBpäå"¯."únä øNáe" .àeä àèeòéî §©¥¨¨¦¨§©©¥
"Búàîè ìëì" àø÷ øîà :Lé÷ì Léø øîà ?ïìðî¯ìëì §¨©£©¥¨¦£©§¨§Ÿª§¨§¨

úBàîeèúBLøBtäíöòá Bà" :øîà ïðçBé éaø .epnî §©§¦¤©¦¨¨£©§¤¤
Bà íãà,"øá÷áàéîec íãàíöòcíöò äî ,¯,Láé ¨¨§¨¤¨¨§¨§¤¤¨¤¤¨¥
ïàk óà¯eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .Láé¯éøôàcC ©¨¨¥©¥©§¦¨¥©§§©§¦

únä øNa :éáéúéî .éëeøôàCøôeäL¯!øBäè¯íúä ©§¥¥¦¥§©©¥¤§©¨¨¨
¯çî÷àcìk :éáéúéî .àøôò éåäåúnaL¯,ànèî §¦§©§¨¥©§¨¥¦¥¨¤©¥§©¥

,íépéMä ïî õeçøòOäå,ïøBtväåúòLáe .ïøeaç¯ìkä ¦©¦©¦§©¥¨§©¦¤¦§©¦¨©Ÿ
íöò äî ,íöòc àéîec :äáäà øa àcà áø øîà !àîè̈¥£©©©¨©©£¨§¨§¤¤¨¤¤

¯ìk óà ,Bnò àøápL¯.Bnò àøápL¯øòN àkéàäå ¤¦§¨¦©¨¤¦§¨¦§¨¦¨¥¨
ïøBtöåBnò eàøápL ,¯àcà áø øîà àlà !ïéøBäèe §¦¤¤¦§§¦§¦¤¨£©©©¨

íöò äî ,íöòc àéîec :äáäà øa¯ïéàå Bnò àøápL ©©£¨§¨§¤¤¨¤¤¤¦§¨¦§¥
éìçî Bòæbéìçî Bòæb ïéàå Bnò àøápL ìk óà ,óeàöé .ó ¦§©£¦©¨¤¦§¨¦§¥¦§©£¦¨§
íépéMä¯óàL ,ïøBtöå øòN eàöé .Bnò eàøáð àlL ©¦©¦¤Ÿ¦§§¦¨§¥¨§¦¤¤©

Bnò eàøápL ét ìò¯éìçî Bòæb.ó¯,øBò éøäåBòæâc ©¦¤¦§§¦¦§©£¦©£¥§¦§
éìçî,äãeìbä :ïðúe ,óøéàî éaø¯íéîëçå .øéLëî ©£¦§©©§¨©¦¥¦©§¦©£¨¦

¯àì ïðaø eléôàå .ïéìñBtéìñt÷éëäå éëäãàc àlà §¦©£¦©¨©¨¨¨§¦¤¨§©§¨¦§¨¦
éìçî Bòæb íìBòìe ,äúîe àøéåà da èélL.óïðéðúå: ©¦¨£¦¨¥¨§¨¦§©£¦§¨¥©

elàíäéúBøBòLïøNák¯!íãàä øBò¯øîúéà àä ¥¤¥¤¦§¨¨¨¨¨¨¦§©
äøBz øác :àleò øîà ,dìò¯éàîe .øBäè ,íãà øBò £¨£©¨§©¨¨¨¨©

àîè eøîà àîòè¯åéáà úBøBò íãà äNòé ànL äøæb ©£¨¨§¨¥§¥¨¤¨©£¤¨¨¨¦
Bòæb ïéàc ,øBò éøä :éøîàc àkéàå .øBîçì ïéçéèL Bnàå§¦§¦¦©£§¦¨§¨§¦£¥§¥¦§

éìçîàì øéàî éaø eléôàå ."ïéìñBt íéîëçå" ïðúe ,ó ©£¦§©©£¨¦§¦©£¦©¦¥¦¨
øLëî à÷¯àlàøéø÷cBòæb ïéà íìBòìe ,àéiçå àøNa ¨©§©¤¨§¨¦¦§¨§©¨§¨¥¦§

éìçîäøBz øác :àleò øîàå ,ó¯!øBäè íãà øBò ©£¦©£©¨§©¨¨¨¨
¯àleòc øîúéà ék¯ïleëå :øîúéà àôéqàïãaòL ¦¦§©§¨©¥¨¦§©§¨¤¦§¨
BàCléäLïäaäãBáò éãk¯õeç ,ïéøBäèøBòî.íãà ¤¦¥¨¤§¥£¨§¦¥¨¨

äøBz øác :àleò øîàå¯éë íãà øBòBãaòàîè eøîà íòh äîe .øBäè ,¯ànL äøæb ©£©¨§©¨¨¨¦¦§¨©©©¨§¨¥§¥¨¤¨
.ïéçéèL Bnàå åéáà øBò íãà äNòé¯éìçî Bòæâc ,øNa éøäåáø øa øî øîà !àîèå ó ©£¤¨¨¨¦§¦§¦¦©£¥¨¨§¦§©£¦§¨¥¨©¨©©

ìáà" .ú÷lö BîB÷î äNòð øNa :éLà"áBfä.áBæ"àîè BáBæ" :àéðúc ?ïìðî¯ìò ãnéì ©¦¨¨©£¨§©¤¤£¨©§¨©§©§¨¨¥¦¥©
.àîè àeäL áBfä¯íéøçàì ,àeä ïéc àìäå¯Bîöòì ,äàîeè íøBb¯?ïkL ìk àì¯ ©¤¨¥©£Ÿ¦©£¥¦¥§¨§©§Ÿ¨¤¥

,çéëBé çlzLnä øéòNíøBbLíéøçàì äàîeè¯dîúz ìà äzà óà .øBäè ,Bîöò àeäå ¨¦©¦§©¥©¦©¤¥§¨©£¥¦§©§¨©©¨©¦§©
íéøçàì äàîeè íøBbL ét ìò óàL ,äæ ìò¯.øBäè Bîöò àeä¯BáBæ" :øîBì ãeîìz ©¤¤©©¦¤¥§¨©£¥¦©§¨©§©

"àîè¯.àîè àeäL áBfä ìò ãnéì¯éléî éðä :àîéàå¯òbîaàOîa ìáà ,¯éãéî ,àì ¨¥¦¥©©¤¨¥§¥¨¨¥¦¥§©©£¨§©¨¨¦¥
äåäc!õøMà¯éøèöéà àì òbîa :ééaà øa éáéa áø øîààø÷ C¯,òøæ úáëMî òøb àìc ©£¨©¤¤£©©¥¨©©©¥§©©¨¦§§¦§¨§¨§©¦¦§©¤©

éë

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



קמג oifge` mipy` cenr dp sc ± oey`x wxtzereay

äî éàdcpe ,milkd lr dnyend dlecb oa` .`nqn oa` `nhl xeng dcp `yn Ð

dnc `yn s` .mipdk zxeza xn`ck ,oa`d zgzy micba d`nhn Ð dilr z`Up¦¥

zkqna ,`nqn oa`a `nhn epi`e ,`yna `nhn yic .`nqn oa`a `nhl ,xeng

`l `nlr ilek Ð `yna :opixn`c (a,at) "`aiwr iax" wxta zay.`nhnc ,ibilt

`l` e`yn oi`c ,`nqn oa`a Ð ibilt ik

dpi` Ð dlecb la` ,`ypil ie`xd xaca

iabe .dilr z`yip d`nehd zeidl ,zlhlhn

.`xw diiaxc `ed afíúåà àùåðäåÐ

lr `yipd afd akyne .aizk afd akyna

,dizgzy milk `nhn Ð `nqn oa`

Ð "mze`" aizke ,mipdk zxeza yxtnck

.dnc ihernlúåùøåôä úåàîåè ìëì`l Ð

.yai `py `le gl `pyéëåøôà êøôîãÐ

`inecc ,xedh opgei iaxl ,i`cn xzei yaiy

.jxtin `l Ð mvre ,opira mvrcçî÷àãÐ

.gnwk dpigh oeylíéðéùä ïî õåç`de Ð

`iywe !oixedhe ,od mvrc `inec mipiy

.ediiexzlíéðéùoilcby ,enr e`xap `l Ð

.onf xg`léìçî åòæâ ïéàóepi` ,lhip m` Ð

.xfegøéùëî øéàî éáø ïðúãdpi`e Ð

.silgn erfb ,`nl` .`ixa `xcdc ,dtxh

éëäå éëäãà.lcbe xfeg `edy cr Ðèéìù
äúîå àøéåà äá.dtxh jkld ÐïéçéèùÐ

.xengl zrcxnïéìñåô íéîëçå`lc Ð

.silgn erfb oi` ,`nl` .`ixa `xcdøéø÷
àøùá äìò.xerk dyrpe dxya dywzn Ð

àôéñà."oxyak odizexery el`e"c `tiq Ð

ïìåëåzeidl minkg epny zexerd Ð

."ahexde xerd" wxta ,xyak oi`nhn

äãåáò éãë ïäá êìéä åà ïãáòùjxck Ð

dcear xeriye ,oqxec iptl xer zzl oilibxy

ick :(`,en) migqtae (eh) zekxaa yxtn

.linïéøåäè.xya zxezn olhay Ðïãáò éë
.dliha `dc ,xedh inp Ðåîå÷î äùòð

ú÷ìöe` uixg ,da d`xp myex ,xnelk Ð

Ð oxetve xry la` .xfeg elek oi`e ,`neb

.xkip ozlihp oi`íéøçàì.afl Ðøéòù
çìúùîäaizkc ,eglynl d`neh mxeb Ð

.'ebe "xiryd z` glynde" (fh `xwie)õøù
.`yna `le ,rbna `nhn Ð
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ïáàilke ,dilr ayei afe ,zeczi iab lr zgpend oa` :qxhpewd yxit Ð `nqn

witn mipdk zxezac :dywe ."eizgz didi xy` lke"n Ð `nhe .oa`d zgz

c `xwe ,"akynd lke"n `nqn oa`"mizek zepa" wxta iwen "eizgz didi xy` lke"

xy` lke"n i`c :cere !akxna dl iwen mipdk zxezae ,af ly epeilrl (`,bl dcp)

opi`y milk elit` ok m` ,`wtp "eizgz didi

mipdk zxezae .inp ayene akynl miie`x

akynl oiie`x mpi`y milkc `icda gken

:cere !dlw d`neh elit` mdl oi` ayene

zeczi iab lr sc elit` ,"oa`" hwp i`n`

:rnyn Ð "`nqn" dil ixwcn :cere !inp

:l`eny epiaxe mz epiax yxtne !dniU oeyl¦

`idy dlecb oa` ,epiid Ð "`nqn oa`"c

oi`y cr ,jk lk dcake .dizgz micba dcak

.micbad lre dilr ayeid afd caek xkip

.lirl izyxitck ,dlw d`neh `l` da oi`e

dcp) `xza wxta iziinc xity iz` `zyde

met lr zneye `cg oa` z`izide" :(a,hq

dpi`y itl ,iiez`e dniy dkixvy Ð "`aeb

daxn mipdk zxezac :dyw j` .lhlhl dlw

akyn mrhn "akynd lke"n `nqn oa`

mrhn dedc rnyn cenlzd lkae ,ayene

`yepde"n dl hrnn oizrnyae .`yn

afd :opz (a,hq) `xza wxta onwl oke "mze`

.xyad weniy cr ,`yna oi`nhn dafde

.`nqn oa` ?"`yn" i`n :`xnba yxtne

ik :xn`w (a,at) "`aiwr iax" wxt zayae

ipzw oizipznae ,`nqn oa`a Ð ibilt

d`neh oi` :`ipz milkc `ztqezae ."hqid"

oa` iab lr ehiqdae exie`n `l` qxg ilkl

opixn`ck ,`yn epiid Ð hqide ,`nqn

`yep eh` :(a,ckw oileg) "ahexde xerd"a

akyn mrhn hqid i` :cere !`ed hiqn e`l

zay) "`aiwr iax" wxta xn` `d ,ayene

:xnel yie !xedh Ð qxg ilk qxcnc (`,ct

,epiid Ð "`yn" cenlzd lka `xwy dnc

afde ,oa`d zgz elbx e` xedhd ciy oebk

`yp xedhdc d`xpc ,oa`d lr dcpd mc e`

,oa`d zgz milk la` .mcd z` e` afd z`

.ayene akyn mrhn ied Ð dilr ayei afde

:(a dpyn d wxt) miaf zkqna opzc `de

xedhde jacpd zgz af ly erav` cvik

iab lr ehqid epiidc d`xp Ð 'ek dlrnln

wgec jacpdy oebke ,`ztqezc `nqn oa`

did eli`k ied ,ikd e`l i`c .af ly erav`

d`neh o`k oi`c ,jacpl erav` oia xie`

.llkéáéúéîÐ xedh jxtedy znd xya

xn`c ,`id iqei iax ,`nile :xn`z m`e

:xnel yie ?"xedh Ð yaiy xya" oizipzna

`le ,"jxted" ipzwcn ,iqei iaxk `iz` `lc

."yaiy" ipzwõåçyxit Ð mipiyd on

,ok m`c :dywe .ediiexzl dywe :qxhpewd

d`xp `l` !"mvra e`"c `xw dil dywz

mipiyc `hiyte ,jixt cegl yiwl yixlc

.mvr llka mpi`

àìà.hrn hrn jlede yxtn `l` ,xn`y dnn ea xfeg epi` Ð `c` ax xn`àîù(a,hk dxf dcear) opixnbc ,d`pda xeq` zn `lde :xn`z m`e Ð oigihy dyri

cere .minc zekityn xzei ,ilk z`neh mdilr dywy jcnll :(`,bk) `neic ipy wxta xn`ck ,ith edl `xing d`nehc :xnel yie !dtexr dlbrn "my" "my"

onf `edy ,dwixf xg`l d`pda oixzen miycw cere ,miycwk ,"dxtk" da aizkcn `l` `wtp `l inp dtexr dlbr `dc .d`pda xq`il ,xya llka epi` xerc :d`xp

.exyan iz` `lc Ð exer z`pdl "lk`i `l" lwqpd xeya jixhvi`c `zyd `gipe .dxtkøùá:xi`n oa l`eny epiax dywd Ð silgn erfb oi`e zwlv enewn dyrp

erfb"c ,cg` lkd oi`c :uxize !oitilg dyer xyae .'ek "lk s` .oitilg dyer epi` ,zn dn .ld`a `nhn epi` igd on xyac (a,gkw oileg) "ahexde xerd" seqa xn`c

:`pyil i`da `nip ,opitli "mvr"nc oeik :xn`z m`e .xyaa s` edfe ,ixnbl `le zvw lcby :rnyn "oitilg dyer" la` .xyaa dyer epi` dfe ,ixnbl xfeg :rnyn "silgn

.xqgy xg` hrn lcb e` wfgzn mvr mb `nyc :xnel yie !xya elit` hrnpe .oitilg dyer epi`y ,mvr dnøéòù,gikei dcpd mc ,`nile :xn`z m`e Ð gikei glzynd

xiry la` .dcpd mc enk ,aef iedil inp ikde .dcp enk `yn z`neh mcl el yiy oeik ,gikei df oi`c :xnel yie !ediipin lirl hirn` dnce ,dcpl ayene akyn mxeby

.llk d`neh mey el oi` ,glzynd
ik
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`oifgeקמד mipya cenr dp sc ± oey`x wxtzereay

äìáðmicbae mc` d`nhn Ð `ynae ,eilry micba `le mc` d`nhn Ð rbna Ð

dzlap z` `yepde axrd cr `nhi dzlapa rbepde" (`i `xwie) aizkck ,eilry

.qeak aizk `l Ð rbna la` ."eicba qakiáæaizkc ,micba `nhn erbn elit` Ð

ayene akyna aizkc ,e`yn oke ."eicba qaki afd xyaa rbepde"mze` `yepde"

.envr af `yepl xnege lwe ,"eicba qaki

ïì à÷ôðã àúùäåafde"n afd z`neh Ð

dnl "`nh eaef" ,el eaef ywzi`c ,"eaef z`

iléúøú åáåæ àãç áæ ?"xkfl" aizke Ð

,eilr xkf oic ,zepey`x zei`x izyac Ð

ywzi` ,jli`e o`kne .qpe`a `nhn epi`y

aiig Ð qpe`a iyily d`x elit`c ,dawpl

.oaxwàîè åáåæ áéúëã àúùäå`wtpc Ð

yexc `zydn ,aef z`neh xwir dipin ol

oia welgz `lc ,`yxc jd "eaef z` afde"n

eyxec dz`y it lr s`e ,e`ynl erbn

.ipixg` `yxclåòéðå åçéë.od wex oin Ð

÷åøé éëå øîåì ãåîìú.yixc e"ie Ðäîá
øåäè ãéáù,xedh ciay dna wx m` Ð

.wexd z` `yep xedh dil dedcòâî äæ
äìáð,eilry micba jl izxdhy Ð

.wexd rbna o`k jl miz`nheàùî àîéàå
õøùãiz`nh ,e`yepd z` jl izxdhy Ð

.dlapk Ð erbn la` ,wexd `yepa o`ka jl

íãàá àîéì."mc` ciay dna" :opiyxcc Ð

dxdh"c `yxc e`lae .e`yn ,epiide

.`yn ol `wtp ,'eke "jl izxdhyéàî
øåäèámewna izxdhy dxdh :rnync Ð

.o`ka iz`nh ,xg`éúøú äðéî òîùÐ

rbne ,"xedha"y z"iac `ieaxn Ð `yn

."xedh"n Ð micba `nhläôä êøã ïéøøâðá
.dtd jxc o`ivede oxxby Ðäééáø àðîçøå

.wexl incc lk Ð "wexi ik"n Ðáøåoeik Ð

eit jxc oxxby iptn `l` ,`ed oirn e`lc

.wexd igevgv meyne ,dl ipzwéîð áåùçéì
åðéò úòîã àúéðúîádxxebya dnwepe Ð

jxc dxxebl xyt` :ax xn`dc ,dtd jxc

dtdäéîúñìã éòáã ïàî éàä áø øîàã ?
.xeerziy Ðøîà éåìå éåâî äéðéò ìåçëéì

úåîéì øîà àìã áøã àîòè éàî 'åëÐ

leki Ð zend mq ekezl iebd ozp m` :xaqc

oiwwexd jxck ,eit jxc e`ivedle exxebl

mzniyp gex ici lr mdita s`d in oikyeny

.oteblàøäéæ.zend mq ly qx` Ðäçéì
äçåøñ.`"xehiew Ðåúôâî.ezkn Ð

ïé÷ùî úàîåè,oiwyne oilke` `nhl Ð

.mi`nh oiwyn x`ykúéòéáøáxeriy edf Ð

.d`nehl oiwynäøåîç äàîåèmc` Ð

.od zepiirnc ,micbaeáøì àîìùá:xn`c Ð

jxc oixxbpa ,lirlc `pz edl ipzwc i`d

ipz `l ikdl `pz i`dc :ivexzl `ki` ,dtd

,`id onvr zngn e`l oz`nehc oeikc ,edl

.dil `wiqt `l ,wex igevgv meyn `l`

.oixedhe ,mheg jxc iwtpc oipnif `dc

.ixiinw `l ,`wiqt `lc `zlinaeéáøì àìà
ïðçåé.ipzil ,oi`nh mlerl :xn`c Ð

ùéìù úåòîãá åî÷ùúådwyn ,`nl` Ð

.exwi`äúùé íéììç íãllg mc ,`nl` Ð

millg mc ,inp eztbn mce .dwyn ixwi`

.diblt dilhw `dc ,`edúàæå àîè åáåæÐ

e ,'ebe "ez`neh didz z`fe" dil jinqciyxc

"z`fe `nh eaef" lirlc `xw` "z`fe" i`d

.aefk inp xg` xac ,xnelk Ð
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oi`c ,icin dyw `lc :xnel yie !`nha `nh

,d`neh znxeb `idy daifd z`f zeyrl epl

rxf zaky dzid m`yn ,dipy dii`x epiidc

`ynn ,xedh dpey`x dii`x xg`y ,ixwe

dzid eli`n rxb `lc :xn`w ikde .af epi`y

`le rbna `nhnc ,rxf zaky ef dii`x

`nh df oi`c Ð iz` `l xnege lwne .`yna

dii`x ici lr `l` ,`nh epi` izk`c ,`nha

rbnc oeik :xn`z m`e .`nh dyrp `ed ef

xiry" xnel jiiy ikid ,`xw `la ol `wtp

`ki` aefac .inc `l `d ,"gikei glzynd

lk" wxta xn` `peeb i`d ike .rbn z`neh

silic ,alga xya iab (a,ehw oileg) "xyad

xeqi`e ,"oeidz ycw iyp`e"n dlik` xeqi`

dlek slipe :jixte .xnege lwn dlxrn d`pd

`ki`c meyn :ipyne ?dlxrn `zlin

xeya yxege da yce dxt it mqeg ,xninl

oixzene ,dxiar oda dcarpy Ð gikei xenge

xeqi` ol `wtpc eiykr la` .dlik`a s`

`lc ,"gikei" ez xninl `kil ,`xwn dlik`

xiryc :xnel yie ?dlik`a ixy edpi`c inc

oiwqerd mixg` `nhnc oeik ,inp glzynd

,envr z`nehl jiiye ,xenb xedh epi` Ð ea

.aefl `ince ,rbna `nh eli`k iede

åçéëeripeax gkn `ad `ed Ð egik Ð

.hrn reprp ici lr Ð erip ,dfgd on

:`kti` inp yxtl yie .mz epiax yxtn jk

.hrn gka Ð egik ,eteb lk rprpny Ð erip

yg `l Ð "egik" `pz `lc oizipznae

"wex" inwn "erip" opzc :dniz la` .jix`dl

jdc :xnel yie ?`icda aizkc ,xwirc

.dil `aiag `yxcn `iz`c

óìéðwex`zydc :dniz Ð dnain wex

yie ?rbpc ,`kdn dnaic wex slip

opira `lc `xwn dil opiyxc ixtiqac :xnel

eipta leki Ð "eipta dwxie" .rbp

wex Ð "mipwfd ipirl" xnel cenlz ?ynn

.mipwfl d`xpd
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נדה.  פרק שביעי - דם הנדה דף נה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc - dcp(oey`x meil)
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:`xnbd zl`eyàîéàåy weqtd on micnlyànèî àOîaz` mb §¥¨§©¨§©¥
då íãàmbíéãâaeli`e ,eilryòbîád z` wxy xn`p,ànèî íãà ¨¨§§¨¦§©¨¨¨§©¥
eíéãâáeilryäìáð òbnà äåäc éãéî ,ànèì àìepivny myk - §¨¦Ÿ§©¥¦¦©£¨©©©§¥¨
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.`ynl rbn
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òâð àìc,znd ig`a wexdénð àëä óàs` z`nhn ezwixi afa §Ÿ¨©©¨¨©¦
òâð àìc,[wexdïì òîLî à÷.`nhl ick rbil jixvy 'xedha' §Ÿ¨©¨©§©¨

:`xnbd zl`eyøîéàåcéléî éðäwx ,`nhn ewexyìáà ,òbîa §¥©¨¥¦¥§©¨£¨
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,'øBäha' àø÷ øîà ,ìàòîLéafd wexi m`y `id dpeekdy micnle ¦§¨¥¨©§¨©¨

a,Eì éúànè ,øBäè ãéaM äî.xedhd rbn `la s`e ©¤§©¨¦¥¦§
:`xnbd zl`eyàîéàåyànèî àOîad z` mb wexdå íãàz` mb §¥¨§©¨§©¥¨¨§

díéãâáe ,eilryòbîád z` wxànèì íãàdeíéãâaeilryàì §¨¦§©¨¨¨§©¥§¨¦Ÿ
äìáð òbnà äåäc éãéî ,ànèì`xwie) dliapa z`f epivny myk - §©¥¦¦©£¨©©©§¥¨
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äæ äæéàå ,ïàk Eì éúànè ,øçà íB÷îa,ef dxdhäìáð òbî äæ §¨©¥¦¥¦§¨§¥¤¤¤©©§¥¨
.afd wexa rbepa mz`nihe ,rbepd lry micba dxezd ea dxdihy

:`xnbd zl`eyàîéàå`id xg` mewna dxdhdy(àùîë) §¥¨
õøLc [àOîa]erbne ,afd wexa dxezd d`nih dze`e ,mc`a s`e §©¨§¤¤

.eilry micbad z` `le mc`d z` wx `nhny ,dliapd rbnk
:`xnbd daiyn,'íãàa' àø÷ áBzëð ïk íàciay dny yexcpe ¦¥¦§§¨¨¨¨

e ,`nh ,e`yn epiidc mc`d,ézøz dpéî òîL ,'øBäha' éàî©©¨§©¦¨©§¥
`le 'xedha'ne ,`yna `nhn afd wexy micnl 'a ztqezny

.eilry micbae mc` `nhn rbna mby micnl 'mc`a'
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:`xnbd zxxan .'wexi,óàä éî éàîd`ian .mi`nhn recn xnelk ©¥¨©
:dfa zwelgn `xnbd,áø øîàxaecnïéøøâðae`vie s`d onCøc ¨©©§¦§¨¦¤¤

,ätämi`nhy mrhdeóàä éîì øLôà éàL éôìel`éçeöçö àìa ©¤§¦¤¦¤§¨§¥¨©§Ÿ¦§¥
on zetih -,÷Bøä`le wex ixiiy s` `nhl mda dzaix dxezdy ¨

.[xenb wex wx,øîà ïðçBé éaøåmi`nhn s`d inïéøøâða eléôà §©¦¨¨¨©£¦§¦§¨¦
íèBçä Cøc:opgei iax ixac z` `xnbd zx`an .wex `laàîìà ¤¤©¤©§¨

øáñ÷s`d inyïééòîafd on `veiddééaø àðîçøå ,àeäike'a ¨¨©©§¨§©£¨¨©§¥
.`nhn wexl dnecd lky ,e"ie ztqeza 'wexi

:ax lr dywn `xnbdáøå,mi`nhn dtd jxc oixxbpa wxy xaeqy §©
,eixacl dywénð áBLçðmb `ziixad dpnzy -Bðéò úòîcaf ly ¦§©¦¦§©¥

.dtd jxc dxxbyk mi`nhnd llkaéòác ïàî éàä ,áø øîàc§¨©©©©§¨¥
déðéòì déîzñìc,eipir exeerziy -íéáëBk ãáBòî ìBçëéì- §¦§§¥§¥¥¦§¥¥¨¦
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ïøøBâì ìBëéå ìéàBä ,úeîéìc éòác ïàîepirn zend ipnnql ©§¨¥§¦¦§¨§§¨
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc - dcp(oey`x meil)

eéøèöéà éëàø÷ Cepiid ,`nhn aefdy eprinydl '`nh eaef' ¦¦§§¦§¨
.[àOîì§©¨

:`xnbd zl`eyàîéàåy weqtd on micnlyànèî àOîaz` mb §¥¨§©¨§©¥
då íãàmbíéãâaeli`e ,eilryòbîád z` wxy xn`p,ànèî íãà ¨¨§§¨¦§©¨¨¨§©¥
eíéãâáeilryäìáð òbnà äåäc éãéî ,ànèì àìepivny myk - §¨¦Ÿ§©¥¦¦©£¨©©©§¥¨

.[(n-hl `i `xwie) dliap z`neha z`f
:`xnbd daiynàéðúc ,Czòc à÷ìñ àì,`ziixaaíéøçà Ÿ¨§¨©§¨§©§¨£¥¦

,íéøîBàe' (bl eh my) xn`p,'äá÷pìå øëfì BáBæ úà áfäeLéwî §¦§©¨¤©¨¨§©§¥¨©¦
z`Bì BáBæ,envr afl -,BàOîì Bòbî ïéa z÷lç àì àeä äî©Ÿ¦©§¨¥©¨§©¨

íéãâa ànèìe íãà ànèìrbPde' (f eh my) afa xn`py ,eilry §©¥¨¨§©¥§¨¦§©Ÿ¥©
eakyna xn`pe ,'axrd cr `nhe miOA ugxe eicbA qAki aGd xUaA¦§©©¨§©¥§¨¨§¨©©©¦§¨¥©¨¨¤
cr `nhe miOA ugxe eicbA qAki mzF` `UFPde' (i eh my) eayene§©¥¨§©¥§¨¨§¨©©©¦§¨¥©

jk ,envr afl oky lke ,'axrdóàa.ïk BáBæ ¨¨¤©¥
:`xnbd dywn df ywid xg`lïì à÷ôðc àzLäå`nhn aefy §©§¨§¨§¨¨
mipte`d lka mc`d lry micbaîweqtay ywidde','BáBæ úà áfä ¥§©¨¤

n jkl cenild ok m`'àîè BáBæ',lirl `aedy.éì änì ¨¥¨¨¦
:`xnbd zvxznàzø÷ñcî äãeäé áø øîà,[jxkd on-]éøèöéàC ¨©©§¨¦¦§©§¨¦§§¦

oky ,'`nh eaef'n cenll,àðéîà Czòc à÷ìñyçlzLnä øéòN ¨§¨©§¨£¦¨¨¦©¦§©¥©
L ,çéëBé`ed s`,øBäè Bîöò àeäå íéøçàì äàîeè íøBbitke ¦©¤¥§¨©£¥¦§©§¨

.[lirl x`azpyéàåjk giken epi`y xn`zíeMîly ywiddáfä' §¦¦©¨
,'BáBæ úà`l` z`f cnln epi`y zegcl yiàðééðîì`nh afy - ¤§¦§¨¨

eizei`x oipn itl,àúàc àeäy'áBæ'epiidãçe ,zg` dii`x -'BáBæ' ©£¨©
ézøz,'xkf' zii`xk opic zei`x izyy cnln 'xkGl'e ,dipy dii`x - ©§¥©¨¨

,menig zngn eqpe`l `le envrn afyk wx `nhyéLéìMáe- ©§¦¦
ziyilyd dii`xa,äá÷ðì àðîçø déLwà,'dawPle' my xn`py ©§¥©£¨¨¦§¥¨§©§¥¨

okle .[dzenk qpe`a d`x m` s` oaxw `iane `nheàðîçø áúk̈©©£¨¨
'àîè BáBæ'.`nh envr aefd s`y cnllàðîçø øîàc àzLäå ¨¥§©§¨§¨©©£¨¨

'àeä àîè BáBæ',`nh aefdy cnlléàä énð déa Leøcyexc - ¨¥¨¥©¦©
oia welig oi` aef z`nehay ywidd z` mb 'eaef z` afde' weqta

.`ynl rbn
ripde :dpyna epipy÷Bøäå.oiyai oi`nhn oi`e oigl oi`nhn 'eke §¨

:`xnbd zxxan÷Bøaf lyïìðîdaiyn .`ynae rbna `nhny §¨¨
:`xnbdàéðúcxn`p ,`ziixaa(g eh `xwie)÷Bøé éëå'xFdHA aGd §©§¨§¦¨©¨©¨

e ,'axrd cr `nhe 'ebeìBëéy xnel iziidòâð àlL ét ìò óàea §¨¥©¨¨¤¨©©¦¤Ÿ¨©
,`nh `di ecbpk wxi `l` wexd,'øBäha' øîBì ãeîìzepi`y ©§©©¨

`nhn.øBäha òbiL ãòoiicreéì ïéàcenllàlàz`neh lr,Bweø ©¤¦©©¨¥¦¤¨
Bòéðå Bçék,dtd on mi`veid dgil ipin -óàä éîezinin dgil-] ¦§¦¥¨©

[s`d on z`veidïépî ,BlL,rbna mi`nhnyéëå' øîBì ãeîìz ¤¦©¦©§©§¦
'÷Bøé.mi`nhn el` mixac s`y zeaxl ,zxzein `idy e"ie ztqeza ¨

:`ziixad ixac z` zx`an `xnbdøî øîà,`ziixaaìò óà ìBëé ¨©©¨©©
.òâð àlL ét:`xnbd zl`eyéúéz àëéäîrbp `ly s`y cenll ¦¤Ÿ¨©¥¥¨¥¥

:`xnbd daiyn .ep`nhi xedha wexdóìéð ,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨£¦¨¥©
äîáéî '÷Bø ÷Bø'xen`d wex oicn 'wFxi ike' afa xen`d wex oic - ¦¨¨§¦¨

,(h dk mixac) zvlegd dnaiaíúä äîdxiyk dvilgdét ìò óà ¨¨¨©©¦
òâð àìc,znd ig`a wexdénð àëä óàs` z`nhn ezwixi afa §Ÿ¨©©¨¨©¦
òâð àìc,[wexdïì òîLî à÷.`nhl ick rbil jixvy 'xedha' §Ÿ¨©¨©§©¨

:`xnbd zl`eyøîéàåcéléî éðäwx ,`nhn ewexyìáà ,òbîa §¥©¨¥¦¥§©¨£¨
õøMà äåäc éãéî ,àì àOîax`eank uxya z`f epivny myk - §©¨Ÿ¦¦©£¨©¤¤
:`xnbd daiyn .[(`"r) lirléaø éác àðz ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¨¨§¥©¦
,'øBäha' àø÷ øîà ,ìàòîLéafd wexi m`y `id dpeekdy micnle ¦§¨¥¨©§¨©¨

a,Eì éúànè ,øBäè ãéaM äî.xedhd rbn `la s`e ©¤§©¨¦¥¦§
:`xnbd zl`eyàîéàåyànèî àOîad z` mb wexdå íãàz` mb §¥¨§©¨§©¥¨¨§

díéãâáe ,eilryòbîád z` wxànèì íãàdeíéãâaeilryàì §¨¦§©¨¨¨§©¥§¨¦Ÿ
äìáð òbnà äåäc éãéî ,ànèì`xwie) dliapa z`f epivny myk - §©¥¦¦©£¨©©©§¥¨

:`xnbd daiyn .(dk-ck `iéaø éác àðz ïëå ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦§¥¨¨§¥©¦
,'øBäha' àø÷ øîà ,ìàòîLéey ,yexcl yiEì ézøähL äøäè ¦§¨¥¨©§¨©¨¨¢¨¤¦©§¦§

äæ äæéàå ,ïàk Eì éúànè ,øçà íB÷îa,ef dxdhäìáð òbî äæ §¨©¥¦¥¦§¨§¥¤¤¤©©§¥¨
.afd wexa rbepa mz`nihe ,rbepd lry micba dxezd ea dxdihy

:`xnbd zl`eyàîéàå`id xg` mewna dxdhdy(àùîë) §¥¨
õøLc [àOîa]erbne ,afd wexa dxezd d`nih dze`e ,mc`a s`e §©¨§¤¤

.eilry micbad z` `le mc`d z` wx `nhny ,dliapd rbnk
:`xnbd daiyn,'íãàa' àø÷ áBzëð ïk íàciay dny yexcpe ¦¥¦§§¨¨¨¨

e ,`nh ,e`yn epiidc mc`d,ézøz dpéî òîL ,'øBäha' éàî©©¨§©¦¨©§¥
`le 'xedha'ne ,`yna `nhn afd wexy micnl 'a ztqezny

.eilry micbae mc` `nhn rbna mby micnl 'mc`a'
:lirl d`aedy `ziixaa epipyóàä éîeike' xnel cenlz oipn ely ¥¨©

:`xnbd zxxan .'wexi,óàä éî éàîd`ian .mi`nhn recn xnelk ©¥¨©
:dfa zwelgn `xnbd,áø øîàxaecnïéøøâðae`vie s`d onCøc ¨©©§¦§¨¦¤¤

,ätämi`nhy mrhdeóàä éîì øLôà éàL éôìel`éçeöçö àìa ©¤§¦¤¦¤§¨§¥¨©§Ÿ¦§¥
on zetih -,÷Bøä`le wex ixiiy s` `nhl mda dzaix dxezdy ¨

.[xenb wex wx,øîà ïðçBé éaøåmi`nhn s`d inïéøøâða eléôà §©¦¨¨¨©£¦§¦§¨¦
íèBçä Cøc:opgei iax ixac z` `xnbd zx`an .wex `laàîìà ¤¤©¤©§¨

øáñ÷s`d inyïééòîafd on `veiddééaø àðîçøå ,àeäike'a ¨¨©©§¨§©£¨¨©§¥
.`nhn wexl dnecd lky ,e"ie ztqeza 'wexi

:ax lr dywn `xnbdáøå,mi`nhn dtd jxc oixxbpa wxy xaeqy §©
,eixacl dywénð áBLçðmb `ziixad dpnzy -Bðéò úòîcaf ly ¦§©¦¦§©¥

.dtd jxc dxxbyk mi`nhnd llkaéòác ïàî éàä ,áø øîàc§¨©©©©§¨¥
déðéòì déîzñìc,eipir exeerziy -íéáëBk ãáBòî ìBçëéì- §¦§§¥§¥¥¦§¥¥¨¦

.mxwpi i`cee ,eipir z` reavl ixkpl xn`iyïàî éàä ,øîà éåìå§¥¦¨©©©
ìBçëéì ,úeîéìc éòáceipir,íéáëBk ãáBòîmq okeza qipkie §¨¥§¦¦§¥¥¨¦

.zendéàä øîà àìc áøc déîòè éàî ,àéøeb øa àéiç áø øîàå§¨©©¦¨©§¨©©§¥§©§Ÿ¨©©
ïøøBâì ìBëéå ìéàBä ,úeîéìc éòác ïàîepirn zend ipnnql ©§¨¥§¦¦§¨§§¨

.ätä Cøc ïàéöBäìeoia eipir zernc z` `ziixad dzpn `l recne §¦¨¤¤©¤
.dtd jxc xexbl ozip oze` s`y ,afd zepiirn

:`xnbd zvxznáøå,uxziàøäéæc éäð[qx`-]ôð÷é,dtd jxc §©§¦§¦£¨¨¦
÷éôð àì àôeb àúòîc.dtd jxc ¦§£¨¨Ÿ¨¦

:opgei iax lr dywn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyäòLzipin ¨§©¦§¨
äçeøñ äçéläå ,äòéfä ,ïä áfä ä÷Lî,[rvtn z`veid dlben-] ©§¥©¨¥©¥¨§©¥¨§¨
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ïéànèî ,äMàä áìçå`idy dlw d`nehúéòéáøa ïé÷Lî úàîeè ©£¥¨¦¨§©§¦§©©§¦¨§¦¦

miwyn x`yk ,miwyne milke`a mdn beld ziriax rbpyk -
.opaxcn mi`nhnd,åéìâø éîéîe Bweø ,BáBæ ìáàzepiirnl miaygp £¨¥¥©§¨

e ,afdäøeîç äàîeè ïéànèîmicbae milke mc`l `yne rbna §©§¦§¨£¨
:`xnbd zwiicn .mc`d lry,éðz÷ àì óàä éî eléàåx`eane §¦¥¨©Ÿ¨¨¥

.afd zepiirnn mpi`yéðz÷ àì áøì àîìLaoeikdéì à÷éñt àìc ¦§¨¨§©Ÿ¨¨¥§Ÿ§¦¨¥
éðúîìoky ,ezepyl `pzl weqt epic oi`y -éúàc ïéðîéæs`d in §¦§¥¦§¦§¨¥

ätä Cøc,x`eank mi`nhneøc éúàc ïéðîéæåíèBçä C.mixedhe ¤¤©¤§¦§¦§¨¥¤¤©¤
ïðçBé éaøì àlà,mi`nhn ote` lkay ,weqt dfa oicdy xaeqd ¤¨§©¦¨¨

éðúéì.s`d inl ¦§¥
:`iyewd z` dgec `xnbdéîòèìeCike ,zeywdl yiéî Bòéðå Bçék §©§¨¦§¦¦

,éðz÷.lirl x`eank afd zepiirn md ixdàlà,uxzl jixv i`ce ¨¨¥¤¨
càéeaøî éúàc ìëå Bweø àðzeripe egik epiidc ,'wexi ike' ly ¨¨§¨§¨¥¥¦¨

e ,x`eankénð àëäc ,xnel yi,àéeaøî éúàc ìëå Bweø àðzs`e ¨¨©¦¨¨§¨§¨¥¥¦¨
.x`azpy itk s`d in

z` d`ian `xnbd .afd dwyn mi`xwpd mixac dnk `ziixaa epipy
l xewnd :jkl zexewndáéúëc ,Bðéò úòîc(e t mildz) weqta ¦§©¥¦§¦

å .'LéìL úBòîãa Bî÷Lzå'l xewndáéúëc ,Búôbî íãbk xacna) ©©§¥¦§¨¨¦§©©¥¨¦§¦
(ck,'äzLé íéììç íãå'mc s`e ,dwyn `xwp dizy ea jiiyy oeike §©£¨¦¦§¤

eivgk aygp dkn mc epnn lhipy oeiky ,llg mck dwyn iexw dkn
e ,zndébìt déìè÷ él äî délek déìè÷ él äîoia lcadd dne - ©¦¨§¥¥©¦¨§¥©§¥

e .eivga ebxdl elek ebxdäMàä áìç,dwyn `xwpáéúëcmihtey) £¥¨¦¨¦§¦
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.dwyn
:eaefk mi`nhn af ly eilbx ininy `ziixaa x`eanl xewndéîéî¥¥

ïìðî åéìâø,aefk mi`nhnyàéðúceh `xwie) afa xn`p ,`ziixaa ©§¨§¨¨§©§¨
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xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc - dcp(ipy meil)

àîè íB÷nî,eaef z`ivi mewn `edyïéàîè eäiL ïéc Bðéà ¦¨¨¥¥¦¤§§¥¦
.afd on mi`veiyk
:`ziixad zvxznänàä étî àöBiä ícaf lyçéëBélwk `ly ¨©¥¦¦¨©¨¦©

,df xnegeLixdå àîè íB÷nî àaok it lr s`øBäèe ,oldlckóà ¤¨¦¨¨¥§¨©
äæ ìò dîúz ìà äzà,af ly milbx in -àaL ét ìò óàL ©¨©¦§©©¤¤©©¦¤¨

,øBäè äéäé äàîeè íB÷nîokle .`nhy yxetn wexa j`ãeîìz ¦§§¨¦§¤¨©§
åéìâø éîéî úBaøì ,'úàæå ,àîè BáBæ' (â¯á åè àø÷éå) øîBìly ©¨¥§Ÿ§©¥¥©§¨

af.äàîeèì§§¨
:`ziixad jyndl zexewnd z` `xnbd zxxanétî àöBiä íc̈©¥¦¦

.øBäèc ïìðî änàä:`xnbd daiynàéðúc,`ziixaaìBëéziid ¨©¨§¨¨§¨§©§¨¨
y xnelänàä étîe åétî àöBiä íc àäéaf ly,ïéàîèmcy §¥¨©¥¦¦¦¦¨©¨§¥¦

,aefk oecp dn`d itn `veid mce ,wexk oecp eitn `veidãeîìz©§
øîBì(a eh `xwie),'àeä àîè BáBæ'`weecy rnyneàeäaefd - ©¨¥

.øBäè àlà ,àîè änàä étîe åétî àöBiä íc ïéàå ,àîè̈¥§¥¨©¥¦¦¦¦¨©¨¨¥¤¨¨
micnl '`ed'ne ,mi`nh eilbx iny micnl 'z`fe `nh eaef'ny ,`vnp

:`xnbd zl`ey .mixedh dn`d itne eitn `veid mcyàðà Ceôéàå§¥£¨
veid mc daxp 'z`fe'ny ,el` micenil'`ed'ne ,dn`d itne eitn `

:`xnbd daiyn .eilbx in hrnpïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§
,éçBé ïa`edy dn wx zeaxl xazqn÷Bøc àéîecyxetna xkfedy ¤©§¨§
,weqtaìbòúnL ÷Bø äîcgi daxd sq`zn -åjk xg`àöBéon ¨¤¦§©¥§¥

,epnn zzey epi`e ,sebdàöBéå ìbòúnL ìk óàzakye milbx ink ©Ÿ¤¦§©¥§¥
e ,ezenk `nh ,rxfàöBéå ìbòúî ïéàL íc àöédtihe dtih lk `l` ¨¨¨¤¥¦§©¥§¥

.`nh epi`y ,cin z`vei
:`xnbd dywnìbòúnL äMàaL áìç éøäådiccaåjk xg`,àöBé ©£¥¨¨¤¨¦¨¤¦§©¥§¥

emewn lknøî øîà,(:dp lirl) `ziixaaäMàaL áìçdafànèî ¨©©¨¨¤¨¦¨§©¥
,ïé÷Lî úàîeè,wiecneïé÷Lî úàîeèdlwïéà,`nhn ok` -ìáà §©©§¦§©©§¦¦£¨

äøeîç äàîeè àìopgei iaxk `le ,afd zepiirnk milke mc` `nhl Ÿ§¨£¨
.igei oa oerny iax mya

:mdixac z` `xnbd zx`an okléaø íeMî ïðçBé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¨¨¦©¦
,éçBé ïa ïBòîL`edy dn zeaxl xazqn÷Bø äî ,÷Bøc àéîec ¦§¤©§¨§¨
e àöBéå ìbòúîe`iven epi`ykòìáðå øæBçjk ,etebaìk óà ¦§©¥§¥¥§¦§¨©Ÿ

yòìáðå øæBçå àöBéå ìbòúîe ,milbx in oebkìbòúî BðéàL íc àöé ¦§©¥§¥§¥§¦§¨¨¨¨¤¥¦§©¥
àöBéåe ,xedhyàöémb,àöBéå ìbòúnL ét ìò óàL ,äMàaL áìç §¥¨¨¨¨¤¨¦¨¤©©¦¤¦§©¥§¥

e`iven epi`yk,òìáðå øæBç Bðéà`l` dxeng d`neh `nh epi`y ¥¥§¦§¨
.dlw d`neh

:`xnbd zl`eyóìéðådn`d itn `veid mc `nhlBáBfîmeyn - §¥©¦
,'aef'l dnecyìk óà ,àîèå àöBéå ìbòúî ïéàL BáBf äîdnecd ©¤¥¦§©¥§¥§¨¥©Ÿ

.`nh didi `veie lbrzn epi`y s`y ,afd on `veie el
:`xnbd daiynïkL ,óìéîì àkéì BáBfî ,àáø øîàxnel yi ¨©¨¨¦¥¨§¥©¤¥
y meyn `nhyíéøçàì äàîeè íøBb`ede ,ez`ivia afl epiidc ¥§¨©£¥¦

.afl d`neh minxeb mpi`y mixg` zepiirnn xzei xeng
:dpyna epipyõøMäå.oiyai oi`nhn oi`e oigl oi`nhn 'eke §©¤¤

xnbd:`nhn yai uxy mby ote` d`ian `õøL ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¤¤
å LáiLoiicrúîéi÷ BcìL,xftzpe xayp `ly ,xkip ezxev qetc - ¤¨©§¦§©¤¤
.àîè̈¥

:`xnbd dywnïðz ïðàäå'eke uxyd ,epzpynaïéàå ïéçì ïéànèî §¨£©§©§©§¦©¦§¥
,ïéLáé ïéànèî:`xnbd zvxzn .yiwl yixk `lye,àøéæ éaø øîà §©§¦§¥¦¨©©¦¥¨

ïleëa àä ,àéL÷ àìokle ,mly x`yp uxydyk xaic yiwl yix - Ÿ©§¨¨§¨
e ,`nh yaiy s`ïúö÷îa àäcr yaiizpyk dxaic dpynd - ¨§¦§¨¨

,dfa weligd xewne .xedh okle ,ezvwn wx x`ypyàéðúc,`ziixaa §©§¨
,éçBé ïa ïBòîL éaø øîà àðñéa øa ÷çöé éaø øîàoipra xn`p ¨©©¦¦§¨©¦§¨¨©©¦¦§¤©

rbPd lM' (`l `i `xwie) mivxyíäae ,'`nhi mznAìBëéziid ¨©Ÿ¥©¨¤§Ÿ¨¦§¨¨
rbepy yxtlïleëa,mly uxya -øîBì ãeîìzlke' (al `i my) §¨©§©§Ÿ

eilr lRi xW`íäîe .zvwna s` rnyny ,'`nhi mznAéàxn`p £¤¦Ÿ¨¨¥¤§Ÿ¨¦§¨¦
wxìBëé ,'íäî'rbepd s`y yxtl ziidïúö÷îa,`nhãeîìz ¥¤¨§¦§¨¨©§

'íäa' øîBì.minlya rbepyïàk ,ãöék àä`nhn zvwn s` - ©¨¤¥¨¥©¨
auxy,çìeïàë`nhn mly uxy wx -.Láéa §©¨§¨¥

:jkl `nbec `ian `axéâeáæ éðä ,àáø øîà[miyai miav-] ¨©¨¨¨¥§¥
ék ,àæBçîc[xy`k-].ïéàîè úîéi÷ ïcìL ¦§¨¦¦§¨©¤¤§¥¦

:xg` ote`a df oicå ,óøNpL õøL ,Lé÷ì Léø øîàåoiicrBcìL §¨©¥¨¦¤¤¤¦§©§¦§
,úîéi÷,mlyk d`xpe xt`d xftzp `ly.àîè ©¤¤¨¥

:`xnbd dywn,éáéúéî,(h"n h"t zexdh) dpyna epipyõøL àöîð ¥¦¥¦§¨¤¤
àäeäîä úéìèî ïëå ,íéúéfä éab ìò óeøNaf ly iela cba - ¨©©¥©¥¦§¥©§¦©§¨

mizifd ,mdilr `vnpy.ïéøBäèlr ltp uxyd `ny miyyeg oi`e §¦
,dlay mcew ltp cbade ,sxypy mcew mizifdúBàîhä ìkL¤¨©ª§

oze` miwifgn.ïúàéöî úòLk¦§©§¦¨¨
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,àøéæ éaø øîà`nih yiwl yix - ¨©©¦¥¨Ÿ©§¨¨

,ïleëaeàädxdih ef dpyn -.ïúö÷îa,weligd xewneàéðúc §¨¨§¦§¨¨§©§¨
,`ziixaañéa øa ÷çöé éaø øîà,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî àð ¨©©¦¦§¨©¦§¨¦©¦¦§¤©

rbpd' mivxya xn`pìBëé ,'íäaepiidc xnel ziidãeîìz ,ïleëa ©Ÿ¥©¨¤¨§¨©§
øîBìeilr lRi xW`''íäîe .zvwna s`eéàwx xn`pìBëé 'íäî' ©£¤¦Ÿ¨¨¥¤¦¥¤¨

s`y xnel ziid,'íäa' øîBì ãeîìz ,ïúö÷îa.mly `weecyàä §¦§¨¨©§©¨¤¨
ïàk ,ãöék`nhn mly -,óeøNaeïàëwx `nhn mly epi`y - ¥©¨§¨¨

.óeøN BðéàLa§¤¥¨
'eke aefd la` :dpyna epipyïéçì ïéànèî.oiyai oi`nhn oi`e §©§¦©¦

l xewnd :miyai mi`nhn mpi`y jkl zexewndáBæ,`edáéúëc¦§¦
(b eh `xwie)BøNa øø'gl [wex-] xix oirk wxy epiide ,'FaFf z` ¨§¨¤

l xewnde .`nhnáéúëc ,Bweøå Bòéðå Bçéke' (g eh my)áfä ÷Bøé éë ¦§¦§¦§¦§¦¨©¨
micnl 'wexi'ne ,(:dp lirl) wexl minecd lk mb eaxzpe ,'xFdHA©¨

mdyk wx mi`nhny÷Bø ïéòkl xewnde .mzegla epiidc,õøL §¥¤¤
mdA rbPd lM'yíúBîa'`nhiàðîçø øîàcnll ,(`l `i my) ¨©Ÿ¥©¨¤§¨¦§¨¨©©£¨¨

mdyk wx mi`nhnyïéòka eidyäúéîae .migl epiidcòøæ úáëL §¥¦¨¦§©¤©
wxòéøæäì äéeàøäxewnde .rixfdl die`x dpi` dyaie ,z`nhn ¨§¨§©§¦©
láéúëc ,äìáðe' (hl `i my)úeîé éëDzlapA rbPd 'ebe dndAd on §¥¨¦§¦§¦¨¦©§¥¨©Ÿ¥©§¦§¨¨

`idyk wx z`nhny rnyne ,'`nhiïéòkd zryäúéî.dgl epiidc ¦§¨§¥¦¨
e :dpyna epipyúBøLäì ïéìBëé íà,'eke oi`nhn ody zenkl xefgle ¦§¦§¦¨

.zrl zrn oixyeta oziixy `id dnke
:dpynd zpeeka zwtzqn `xnbd,äéîøé éaø éòadpeekd m`d ¨¥©¦¦§§¨

a exypyk mzegll mixfegykBôBñå Búléçúdlil] zrl zrnd ly §¦¨§
[meie,ïéøLBôawx `l` mixyeta eteqa eid `l m`y s` ,mi`nhne §§¦

.mzegll mixfeg eid `l mixw minaàîìc Bàexypyk wxy ¦§¨
aBúléçúmixyetaBôBñ ïéàL ét ìò óàxyetam`e ,mi`nhn mi §¦¨©©¦¤¥

.mixfeg eid mixyeta eteqa eid m`y s` mi`nhn mpi` `l
:wtqd z` `xnbd zhyetòîL àz,`ziixanàéðúc,`ziixaa ¨§©§©§¨

àéä änkonf xeriy,øîBà àñe÷ð ïa äãeäé ,ïéøLBôa ïúéiøL ©¨¦§¦¨¨§§¦§¨¤§¨¥
exyiy,úòì úòîaeBúléçúmixyet mind eidiïéàL ét ìò óà ¥¥§¥§¦¨©©¦¤¥
a mdBôBñ.mixyeteäiL ïéëéøö ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥§¦¦¤§
mind,úòì úòî ïéøLBtozegll zexfeg opi` ze`nehd m` wxe §¦¥¥§¥

zexfeg ze`nehd oi`e mind exxwzp m` j` ,zexedh ,df ote`a
.ef dl`ya mi`pzd ewlgpy x`eane .jka zexdhp opi` ozegll

:dpyna epipy'åë únä øNa øîBà éñBé éaøleki epi`e yai ©¦¥¥§©©¥
.xedh ,didy zenkl xefgle zexydl

:df oicl dlabd,ìàeîL øîày ,`id iqei iax zpeekøBäèwx ¨©§¥¨
úéfëa ànèlî,znkànèî ìáàxeriyká÷ø úàîeèzn - ¦§©¥§©©¦£¨§©¥§©¨¨

.[sk-] ceexz zcink exeriyy ,aiwxdy
:`ziixan jkl di`x d`ian `xnbd,øîBà éñBé éaø ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©¦¥¥

ì ìBëé ïéàå LáiL únä øNaçìå úBøLøBæløBäè ,äéäL úBîë §©©¥¤¨©§¥¨¦§§©£§¤¨¨¨
àîè ìáà ,úéfëa ànèlîk ceexz `ln xeriya `nhneúàîeè ¦§©¥§©©¦£¨¨¥§©

.á÷ø̈¨

äðùî
:rxtnl d`neh yyg xeriy,éBána àöîpL õøMäreci oi`e ©¤¤¤¦§¨©¨

,izni`nànèîmy eidy zexdhd lk z`øîàiL ãò ,òøôîì §©¥§©§¥©¤Ÿ©
df onfa ,mc`ãò Bà ,õøL Ba äéä àìå äfä éBánä úà éz÷ãä©§¦¤©¨©¤§Ÿ¨¨¤¤©
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הדשך בעדומ קע

oifge` mipy` cenr ep sc ± oey`x wxtzereay

äàîåè íå÷îî.eliaya `nh `edy ,`vei eaefy mewnn Ðåúîà éôî àöåéä íã
.xedhc onwl dil sili ,xenb af ly Ðåéôî àöåéä íã ìåëéoecp `di af ly Ð

aefk oecp `di ezn` itn `veid mce ,wexkàðà êåôéàå ?,mc zeaxl Ð "z`fe" Ð

.milbx in `ivedl Ð "`ed"eìâòúîùoebk ,`vei jk xg`e ,cg`k daxd sq`zn Ð

.rxf zakye milbx ine wexíãoi` Ð

.witp `nw `nw Ð `z` ikc ,`veie lbrzn

òìáðå øæåçå.e`iven epi`yk Ð'åë ìò óà
.rlape xfeg Ð milbx in ly oeliq oebk Ð

s` Ð alg .`veie lbrzn epi`y Ð mc `vi

.rlape xfeg epi` ,lbrzny ab lråãìùåÐ

.ezxev qetcúîéé÷.xftzpe xayp `ly Ð

ïìåëá.yai elit` ,`nh mly elekya Ð

íäárbepd lk" (`i `xwie) aizk mivxya Ð

."mdaíäîmdn eilr leti xy` lke" Ð

.(my) "`nhi mzenaéâåáæh"iext Ð

yie .av `ede ,`fegna miyai mi`vnpd

.h"ea frla eze` oixewyäàäåäîdiela Ð

.zawxpeøøenk ,gl `edy xix oirk Ð

."epwf lr exix cxeie" (`k ` l`eny)åúìéçú
åôåñ ïéàù éô ìò óàediy jixv oi` Ð

.zrl zrn dlkiyk ,seqa oixyet mind

øîåà àñå÷ð ïá äãåäéediy jixv oi` Ð

zrnk uxyd lr edi ok` ,seqa oixyet mind

i`c ,`id `lewe .oteq oi`y it lr s` ,zrl

eed i`c ab lr s`e .xedh Ð ikda xcd `l

.xcd ded ,zrl zrn lk oixyetúàîåè
á÷ø`yne rbna `nhn epnn ceexz `ln Ð

.ld`eäðùîùáé ïéáå çì ïéá àîèîå
oia oigl e`vnpy oia ,uxyd e` mzkd Ð

zexdh lk `nhn Ð oiyai e`vnpy

dzyrye ,eceaik mein ieana e`vnpy

.qeak mein dy`dòøôîì àîèî ùáéäÐ

:xninl `ki`c .qeaik e` ceaik zry cr

epi` gld la` .ltp cin ,qeaik xg`l

:xnel lkepy dry cr `l` ,rxtnl `nhn

zeidl leki `ed oiicr ,mei eze`a ltp m`

onfl ceaikd zry cr la` .gl eiykr

`iddn i`e .`ed gl `dc ,`l Ð daexn

.yai ciarzn ded ,ltp `zryàøîâ
÷åãá åú÷æçzrya dil wicac opiwfgn in Ð

Ð ceaik mcewc zexdh ikd meyne ,ceaikd

.zexedhãáëúî åú÷æçã íåùî åài`c Ð

uxy i`d witp ied ,ceaik zrya mzd ded

.ceaik zngn÷éãá àìå ãéáë øîàãÐ

`dc zxn` i` ."eizwca `le ,eizcak"

ezwfgc meyn ,ceaik inwnc jpd oixdhnc

,wica `l `d Ð ceaik zrya ewcay

zxn` i`e .ze`nh inp ceaik inwnc zexdhe
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íãe`l i`c .zzeya iwen (`,dw zenai) "dvilg zevn" wxta Ð xedh eitn `veid

.wexd igevgv meyn `nh ,ikd

íãdcp) "mizek zepa" yixa opihrnn xak `d :xn`z m`e Ð dn`d itn `veid

la` .mce` zii`x ici lr af dyrp oi`c epiidc :xnel yie ?mce`n yi` (a,al

itn `veid mc iedil Ð af dyrp xak m`

`kd `xw jixv jkle .ewex enk ,`nh dn`d

.ihernlúàæåd`nehl eilbx inin zeaxl

opiyxcc ikid ik .yixcw "z`fe"c e"ien Ð

la` ."wexi ike"c e"ien eripe egik lirl

"z`f" i`de .ihernl `z` izkec lka "z`f"

ixz jixvn mipdk zxezac ,ihernl `z` inp

ihernl ,cg Ð "`ed `nh"e "z`f" ,iherin

`veid mc ihernl ,cge .dgexq dgile drif

.dn`d itne eitn

äî`ieaix gkn Ð 'ek `veie lbrzny wex

yixc "z`fe"ce "xedha afd wexi ike"c

opihrnn ded ,i`xw ipd e`l i` la` .ikd

enk `ed `nhn milbx ine eripe egik edlek

il dnle :xn`z m`e .dn`d itn `veid mc

"z`fe" ,eripe egikl Ð "wexi ike" i`xw ixz

`l "wexi ike"nc :xnel yie milbx inl Ð

jxc `veiy eripe egik `l` opiyxc ded

enk incc opgei iaxl inp s`d in e` ,dtd

in `l` opiaxn ded `l "z`fe"ne .wex

`xwc .aef enk dn`d itn oi`veiy milbx

oi`ac meyn e` .aizk aef iab Ð "z`fe"c

dedc rnync :dyw edin .`nh mewnn

xfeg did m` ,"z`fe"n dy`d alg opiaxn

`l eripe egik elit` `de ?i`n`e ,rlape

ike"c `ieaix e`l i` ,"z`fe"n iaxzn ded

ike"c `ieaix e`l i`c :xnel jixve !"wexi

,`wec eripe egikl "z`fe" opinwen ded ,"wexi

ike" aizkc `zyd la` .wex oirk iedc

lbrznd xac lkl "z`fe" xzii` ,"wexi

.rlape xfege `veieóìéðådaif i` Ð eaefn

zepa" wxta `id `irac ,ded oirn e`l

.(a,cl dcp) "mizekéàÐ 'ek mdn i` mda

opiyxc "mdn"e "mda" i`dnc ab lr s`e

exeriyy (`,`i) dbibgc `nw wxta

mixeriyc ,`ed `zknq` mzd Ð dycrka

.ipiqn dynl dkldõøùzvw Ð sxypy

,iccd icda sexye yai aixr `lc :dyw

.edl yixcw `xw cgncúáëùdie`xa rxf

rxf zaky `lde :xn`z m`e Ð rixfdl

!`nhne ,rixfdl ie`x epi` ugk dxei epi`y

elit`e ,opira rixfdl ie`x oinc :xnel yie

oin aiyg Ð gl `edy oeik ,ugk dxei epi`y

.rixfdl ie`xd rxf zaky
`neba
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?ïleëa ìBëé ,"íäa" :éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî¯ãeîìz ¦©¦¦§¤©¨¤¨§¨©§
"íäî" éà ."íäî" øîBì¯øîBì ãeîìz ?ïúö÷îa ìBëé ©¥¤¦¥¤¨§¦§¨¨©§©

¯ïàk ?ãöék àä ."íäa"¯óeøNaïàk ,¯.óeøN BðéàLa ¨¤¨¥©¨§¨¨§¤¥¨
áæ ."ïéçì ïéànèî"¯" áéúëcøøBòéðå Bçék ."BøNaB÷Bøå¯õøL .÷Bø ïéòk ,"áfä ÷øé ék" áéúëc¯"íúBîaïéòk ,àðîçø øîà " §©§¦©¦¨¦§¦¨§¨¦§¦§¦§¦¦¨Ÿ©¨§¥¤¤§¨£©©£¨¨§¥
òøæ úáëL .äúéî¯äìáð .òéøæäì äéeàøä¯"úeîé ék" áéúëc¯ïéìBëé íà" .äúéî ïéòkúBøLäìBôBñå Búléçz :äéîøé éaø éòa ." ¦¨¦§©¤©¨§¨§©§¦©§¥¨¦§¦¦¨§¥¦¨¦§¦§©§¨¥©¦¦§§¨§¦¨§

ïéøLBôaàéä änk :àéðúc ,òîL àz ?BôBñ ïéàL ét ìò óà Búléçz àîìc Bà ,ïúéiøLïéøLBôaúòî :øîBà àñB÷ð ïa äãeäé ? §§¦¦§¨§¦¨©©¦¤¥¨§©§©§¨©¨¦§¦¨¨§§¦§¨¤§¨¥¥¥
"únä øNa øîBà éñBé éaø" .úòì úòî ïéøùBt eäiL ïéëéøö :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .BôBñ ïéàL ét ìò óà Búléçz ,úòìåë.' §¥§¦¨©©¦¤¥©¨¦§¤©§¦¥¥§¦¦¤§§¦¥¥§¥©¦¥¥§©©¥
ì ìBëé ïéàå LáiL únä øNa :øîBà éñBé éaø ,éëä éîð àéðz .á÷ø úàîeè ànèî ìáà ,úéfëa ànèlî øBäè :ìàeîL øîàúBøL ¨©§¥¨¦§©¥§©©¦£¨§©¥§©¨¨©§¨©¦¨¦©¦¥¥§©©¥¤¨©§¥¨¦§

øBæçìåäéäL úBîk¯.á÷ø úàîeè àîè ìáà ,úéfëa ànèlî øBäèäðùîéBáîa àöîpL õøMä¯øîàiL ãò ,òøôîì ànèî §©£§¤¨¨¨¦§©¥§©©¦£¨¨¥§©¨¨©¤¤¤¦§¨§¨§©¥§©§¥©©¤Ÿ©
"éz÷ãaïëå .ãeak úòL ãò Bà ,"õøL Ba äéä àìå ,äfä éBánä úàíúkàöîpL÷eìça¯" øîàiL ãò ,òøôîì ànèîéz÷ãaúà ¨©§¦¤©¨©¤§Ÿ¨¨¤¤©§©¦§¥¤¤¤¦§¨§¨§©¥§©§¥©©¤Ÿ©¨©§¦¤

÷eìçäúòL ãò Bà ,"íúk Ba äéä àìå ,äfäñeakäLáiä :øîBà ïBòîL éaø .Láé ïéa çì ïéa ànèîe .¯,òøôîì ànèîçläå¯ ¤¨©¤§Ÿ¨¨¤¤©§©©¦§©¥¥©¥¨¥©¦¦§¥©¨¥§©¥§©§¥©§©©
.çì úBéäìå øBæçì ìBëé àäiL úòL ãò àlà ànèî BðéàåøîâBú÷æç ãeak úòL ãò :eäì àéòaéà÷eãaBú÷æç àîìc Bà ,ãakúî? ¥§©¥¤¨©§©¤§¥¨©£§¦§©¦©£¨§©§©¦¤§¨¨¦§¨¤§¨¦§©¥

dpéî à÷ôð éàîe¯ãéak" øîàc÷eãa Bú÷æç zøîà éà ."÷éãa àìå¯àì àä÷ãaBú÷æç zøîà éà ,ãakúî¯.ãakúî àä ©¨§¨¦¨©£©©¦§¨¨¥¦¨§©§¤§¨¨¨¨§©¦¨§©§¤§¨¦§©¥¨¦§©¥
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`oifgeקמח mipya cenr ep sc ± oey`x wxtzereay

éîð éà.`neba uxy gkzy`e ,"izwca `l" xn` `lc ,`nzqa Ðàøèñáicva Ð

y ,cbad.y"pexie oixewy zexitze mihnw my yi'åë åøîà äî éðôî,xnelk Ð

ceaik mcewc zexdh exdihe ceaika elz dn iptnòøôîì ?ceaik mcewc elit` Ð

.ze`nh Ðåøîà äî éðôîåqeaka dxdh elz dn iptne Ðåðñáëúå øåæçú ?m` Ð

ea `vnp onf xg`le ,eqeak zrya ezwca `l

`nhl ea did qeak mcew m` reci oi`e ,mzk

.okl mcew ly zexdhåçãð íàei`xn Ð

.df qeak zngnñåáë øçàìù òåãéáÐ

oey`x qeak mcew ly zexdhe ,ea ltp oey`x

,dia ded `nw qeak mcew i`c .zexedh Ð

.oey`x qeak zngn ei`xn egcp xakøéã÷î
qeak iptly mzk .y"iixhyxh .cbaa qpkp Ð

.dar eclbe ,cilbn Ðåðù àìiaxc` Ð

.i`w oernyòøôîì.qeakd zry cr Ð

äðùîíéøåäè í÷øî ïéàá,mieb ody Ð

.xedh onceíéøâ ïäù.`nh once Ðïéòåèå
.mdinzk z` oiripvn oi`y Ðíéîëçå

ïéøäèî,xedh l`xyic i`e :jixt `xnba Ð

`nh o`ncåãùçð àìù ?.mze` oiqakne Ð

àøîâéðúå ÷éñô à÷miebd oian oi`ad Ð

cenxz ipa ,`nl` .cenxzn elit`e ,oixedh

.od mixenb miebíéøâ ïéìá÷î úøîåà úàæ
ãåîøúä ïî`le ,ldwa `al oixyke Ð

zxyr zepaa eaxrzpy ,od mixfnn opixn`

l`xyi za lr `ad care iebe ,mihayd

.xfnn cled Ðïä úåéøà éøâyxetn Ð

z` mda 'd glyie" (fi ,a) mikln xtqa

.'ebe "zeix`dïä úîà éøâ.`nh once Ð

ìàøùé éøòá.ielb mewna Ðìò åãùçð
ïäéîúë.edl irpvn `lc Ðäðùîìëá
íå÷î.l`xyi mewna Ðíéøãçá`nzqn Ð

.`ed dcp mc ,irpv`cnúåàîèä úéáÐ

.ozecp inia ea zeynzyn miypdy xcg

úåòøôå úåëëñwtqe ,edl yxtn `xnba Ð

.edl zil miizeke ,opaxcne edpipàøîâ
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àîåâáiab ,zwcap dpi` `nebc (`,f) migqtc `nw wxta xn`c `de Ð wica inp

iyxwa dqeknd uixga mzd Ð ipy xyrn zern da eynzypy daiz

.zwcap dpi` `neb `iddc ,daizdïëåÐ 'ek weca ezwfg qeak zry cr mzkd

.uxy iab lirlc "edl `irai`"` i`wc ,"edl `irai`" opiqxb `lúå÷ãåáodiwelg

,zewcea qeakd xg`l Ð odiqeak zrya

s` ,welgd xedh Ð mzkd d`vn `l m`e

oebke ,qeak mcew mzk i`cea ea didy it lr

"dy`d" wxta onwl xn`c `de .ezliahdy

eilr mixiarn ,mzk ea ca`y cba :(`,`q)

lif`c oicd `ed Ð "elhal mipnnq dray

wiqnc `de .mzq qeak ici lr mzkl dil

mzkdyk ,epiid Ð qakzn ezwfg oi`c

mzq qeak ici lr :inp i` .ziefa e` `xhiqa

iptl ,epiid Ð "odiwelg zewcea"e ,lif` `l

eilr dxiarn Ð mzkd d`vn i`e .qeak

.aehe xenb qeak dyrz e` ,mipnnq dray

mzkd jled ,aeh qeak ici lrc opifg `dc

.mipnnq `laòîùÐ weca ezwfg dpin

el`"ae (`,f) migqtc `nw wxta xn`c `de

e`vnpy zern" :(`,ek `rivn `aa) "ze`ivn

itl .oileg ,dpyd zeni x`ya milyexia

Ð "mei lka cakzdl oiieyr milyexi iweyy

ceak zrya `l` ,micakzn ozwfgy `l

i` .zern my yi m` ytgle oiirl milibx

mvr my `di `ly miweyd oiwceayk :inp

my eid m` ,uxyd on dycrk e` dxeryk

.ze`vnp eid ,zerníéàáäepiax Ð mwxn

,l`xyi eid ,mwxa eli`c ."qwx" qixb mz

`iand s` :(`,a) oihib zkqn yixa xn`ck

iaehc ,icin dyw `le .xbgd one mwxd on

ab lr s` :cere .my ziyixtck ,eed "mwx"

onzkc `kd xn`w ,eed l`xyi mwxac

`l` ,odinzk miripvn l`xyic Ð oixedh

Ð `nhn dcedi iaxe .oixedhe ,od mieb ly

i` .ynzydl mirehe ,mixb my yiy meyn

mixcd mieb ly ody recia ixii` `kd :inp

.my

ïéáîwxtac ab lr s` Ð mixedh mieb

mcc xn` (`,cl dcp) "mizek zepa"

minzka Ð dilbx ininke dwexk `nhn dieb

.mdilr exfb `l opaxc

éàøåîà,ok m` :xn`z m`e Ð 'ek edpip

opgei iaxl dywz mewn lkn

lr s` .cenxzd on mixb oilawn oi` :xn`c

oiyecw) "oiqgei dxyr"c oizipzn mzqc ab

dnke ,(a,gq zenai) "dpnl`" wxtce (a,dr

l`xyi za lr `ad care iebc ixaq i`pz

oizipznn dil dywz mewn lkn ,xfnn cled

i`c .l`xyi zepa lr mieb e`a `lc dxaqc

xfnn cled m` oiac .`nh onzk ied Ð e`a

opgei iaxc :xnel yie !ied l`xyi Ð xyk e`

wxta l`wfgi xa inx ipzck ixaq `iaqe

on mixb oilawn oi`c (`,fh) zenaic `nw

oizipzn` biltc .oicenxzd one oiinxwd

ira `le .miebd lk inzk xdhnc `kdc

wxta ipynck ,"cenxzn xal ,`l" iiepyl

Ð "laan xal ,`l" (`,e) oihibc `nw

rnyn ,mieb x`ya `le mwxa wlgncn

.mixedh edlekcïéøáå÷Ð miltpd my

inia my miynzyn j`ide :xn`z m`e

(`,bl dcp) "mizek zepa" wxtae .my cner odk izeka `xnba dl iwene ."miltpd my epxaw `l" xnel mipn`p :`ipzck ,miltpe zn z`nehn md mixdfp `lde ,oz`neh

oixiqn izn oircei ep` oi`e ,zexawd ziaa oxaewl mze` oiwlqn onf xg`le ,oiltp my oixaew dry itlc :xnel yie !`l Ð iept la` ,dcp lrea meyn `nhn ieypc xn`

.oze`àì.`z` dtebnc :dxaqc .edl zi` d`neh jd ,opaxc minzkc ab lr s`e Ð mdinzk lr ecygp
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éîð éà¯ïàî ,÷eãa Bú÷æç zøîà éà .àîeâa çkzLàc ¦©¦§¦§©©§¨¦¨§©§¤§¨¨©
÷ãác¯ãakúî Bú÷æç zøîà éà ,÷éãa éîð àîeâa¯ §¨©§¨©¦¨¥¦¨§©§¤§¨¦§©¥

àì àîebàãakúî"íúkä ïëå" .åëåãò :eäì àéòaéà .' ¨¨¦§©§¨§¥©¤¤¦©£¨§©
Bú÷æç àîìc Bà ,÷eãa Bú÷æç ñeak úòLñakúî? §©¦¤§¨¨¦§¨¤§¨¦§©¥

dpéî à÷ôð éàîì¯ñaék øîàczøîà éà .÷ãa àìå §©¨§¨¦¨©£©¦¥§¨§©¦¨§©§
÷eãa Bú÷æç¯Bú÷æç zøîà éà ,÷ãa àì àäñakúî¯ ¤§¨¨¨¨§©¦¨§©§¤§¨¦§©¥

,éîð éà .ñakúî àääçkzLàczøîà éà .àøèña ¨¦§©¥¦©¦§¦§©§¨§¦§¨¦¨§©§
÷eãa Bú÷æç¯zøîà éà .÷éãa éîð àøèña ,÷ãác ïàî ¤§¨¨©¦§©§¦§¨©¦¨¥¦¨§©§

ñakúî Bú÷æç¯,òîL àz ?éàî .ñakúî àì àøèña ¤§¨¦§©¥§¦§¨¨¦§©¥©¨§©
àöîpL õøMä eøîà äî éðtî :øéàî éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¥¦¦§¥¨¨§©¤¤¤¦§¨

éBáîa¯" øîàiL ãò ,òøôîì ànèîéz÷ãaéBánä úà §¨§©¥§©§¥©©¤Ÿ©¨©§¦¤©¨
?ãeaék úòL ãò Bà ,"õøL Ba äéä àìå ,äfä¯éðtî ©¤§Ÿ¨¨¤¤©§©¦¦§¥

ú÷æçLïé÷ãBa ìàøNé éðaïäéúBàBáîúòLaíäéãeak, ¤¤§©§¥¦§¨¥§¦§¥¤¦§©¦¥¤
e÷ãa àì íàå¯eäeãéñôäíúk eøîà äî éðtîe .òøôîì §¦Ÿ¨§¦§¦§©§¥©¦§¥¨¨§¤¤

" øîàiL ãò ,òøôîì ànèî ÷eìça àöîpLéz÷ãaúà ¤¦§¨§¨§©¥§©§¥©©¤Ÿ©¨©§¦¤
?ñeakä úòL ãò Bà ,"íúk Ba äéä àìå ÷eìçä¯éðtî ¤¨§Ÿ¨¨¤¤©§©©¦¦§¥

ìàøNé úBða ú÷æçLúB÷ãBaïäé÷eìçúòLaïäéñeak, ¤¤§©§¦§¨¥§£¥¤¦§©¦¥¤
e÷ãa àì íàå¯eãéñôäøBæçz :øîà àçà éaø .òøôîì §¦Ÿ¨§¦§¦§©§¥©©¦©¨¨©©£

Bpñaëúeäçãð íà ,Búéàøî¯íàå ,ñeak øçàlL òeãéa §©§¤¦¦§¤©§¦§¨©¤§©©¦§¦
åàì¯íúk äîBc Bðéà :øîBà éaø .ñeakä éðôlL òeãéa ¨§¨©¤¦§¥©¦©¦¥¥¤¤¤

ñeakä øçàlLíúëìäæå øéc÷î äfL ,ñeakä éðôlL ¤§©©©¦§¤¤¤¦§¥©¦¤¤©§¦§¤
ãéìâîànèîe" .dpéî òîL ,÷eãa Bú÷æç :dpéî òîL . ©§¦§©¦¨¤§¨¨§©¦¨§©¥

"çì ïéaåëåeðL àì :øæòìà éaø øîà .'¯,õøL àlà ¥©¨©©¦¤§¨¨Ÿ¨¤¨¤¤
çì íúk ìáà¯àiîe äéä Láé øîéà ,òøôîì ànèî éîð £¨¤¤©©¦§©¥§©§¥©¥©¨¥¨¨©¨
.déìò ìéôð¯ìéôð àiîe¯ äéä Láé :øîéà ,éîð õøL ¨¥£¥¤¤©¦¥©¨¥¨¨©¨¨¥

!déìò¯àeä éëäc àúéà íà¯éèeèøîàèèøîéà.äðùîìkïéîúkäí÷øî ïéàaä¯.ïéøBäè £¥¦¦¨§¨¦¦©§¥¦©§¥¨©§¨¦©¨¦¥¤¤§¦
íéøb íäL éðtî ,ànèî äãeäé éaøïéòBèåíéBbä ïéaî ïéàaä .¯ïéaîe ìàøNé ïéaî .ïéøBäè ©¦§¨§©¥¦§¥¤¥¥¦§¦©¨¦¦¥©¦§¦¦¥¦§¨¥¦¥

íéúekä¯ìò eãLçð àlL éðtî ,íéøäèî íéîëçå ,ànèî øéàî éaøïäéîúk.àøîâ÷éñô÷ ©¦©¦¥¦§©¥©£¨¦§©£¦¦§¥¤Ÿ¤§§©¦§¥¤¨¨¥
.ãBîøzî íéøb ïéìa÷î :úøîBà úàæ ,ïðçBé éaø øîà !ãBîøzî eléôà ,éðúå¯éaø àäå ,éðéà §¨¥£¦¦©§¨©©¦¨¨Ÿ¤¤§©§¦¥¦¦©§¦¦§¨©¦

,déì àøéáñ àìå ,"úàæ" :àîéz éëå !ãBîøzî íéøb ïéìa÷î ïéà :eäééåøz éøîàc àiáñå ïðçBé¨¨§¨©¨§¨§¦©§©§¥§©§¦¥¦¦©§§¦¥¨Ÿ§¨§¦¨¥
äëìä :ïðçBé éaø øîàäåíúñk!äðLî¯"ìàøNé ïéaî" .ïðçBé éaøc àaélàå ,eäðéð éàøBîà §¨£©©¦¨¨£¨¨¦§©¦§¨£¨¥¦§§©¦¨§©¦¨¨¦¥¦§¨¥

åëåìàøNéc éà ,ïðaøå .'éøäèîïàîc ,eîèî?¯éðú÷ éëäå ,àøqçî éøeqçìàøNé ïéaî :¯ §©¨©¦§¦§¨¥§©£¦§©§©©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¦¥¦§¨¥
íéúekä ïéaî .àîè¯íéúeëc ,ànèî øéàî éaøéøb íéúeëc ,ïéøäèî íéîëçå .ïä úîà éøb ¨¥¦¥©¦©¦¥¦§©¥§¦¥¥¡¤¥©£¨¦§©£¦§¦¥¥

.ïä úBéøà¯"ïäéîúk ìò eãLçð àlL" ,éëä éà¯:øîà÷ éëä àlà !déì éòaî "úBéøà éøb" £¨¥¦¨¦¤Ÿ¤§§©¦§¥¤¥¥£¨¦¨¥¥¤¨¨¦¨¨©
íéúekä ïéaîe ìàøNé ïéaî¯.ïä úîà éøb íéúeëc ,ïéàîèïéàöîpäìàøNé éøòa¯,ïéøBäè ¦¥¦§¨¥¦¥©¦§¥¦§¦¥¥¡¤¥©¦§¨¦§¨¥¦§¨¥§¦

ìò eãLçð àlL,íäéîúkéòeðöàåíéúek éøòa ïéàöîpä .eäì éòðöî¯,ànèî øéàî éaø ¤Ÿ¤§§©¦§¥¤§©§¦©§©¦§©¦§¨¦§¨¥¦©¦¥¦§©¥
eãLçðc.ïäéîúk ìò eãLçð àlL ,ïéøäèî íéîëçå .íäéîúk ìòäðùîíéîúkä ìkíéàöîpä §¤§§©¦§¥¤©£¨¦§©£¦¤Ÿ¤§§©¦§¥¤¨©§¨¦©¦§¨¦

íB÷î ìëa¯íéàöîpä ïî õeç ,ïéøBäèíéøãçaúBáéáñáeìL úBànhä úéa .úBànhä úéa §¨¨§¦¦©¦§¨¦©£¨¦¦§¦¥©ª§¥©ª§¤
,ïéøáB÷ eéä àì :øîBà äãeäé éaø .íéìôpä úà íL ïéøáB÷ íäL éðtî ,ìäàa ïéànèî íéúek¦§©§¦§Ÿ¤¦§¥¤¥§¦¨¤©§¨¦©¦§¨¥Ÿ¨§¦

àlàïéëéìLî" øîBì íéðîàð .BzøøBb äiçå ,eðøá÷àì" Bà ,"íéìôpä úà íLeðøá÷íéðîàð ." ¤¨©§¦¦§©¨©§¤¡¨¦©¨©§¨¤©§¨¦Ÿ¨©§¤¡¨¦
ìò àì ïéðîàð ïéàå .úBøá÷ ïBiö ìò íéðîàð .äøka àì íà äøka íà äîäaä ìò øîBìúBëëqä, ©©©§¥¨¦¦§¨¦Ÿ¦§¨¤¡¨¦©¦§¨§¥¤¡¨¦Ÿ©©§¨

ìò àìåúBòøtäøác :ììkä äæ .ñøtä úéa ìò àìå ,íéãeLçLBa¯.åéìò ïéðîàð ïéààøîâ §Ÿ©©§¨§Ÿ©¥©§¨¤©§¨¨¨¤£¦¥¤¡¨¦¨¨
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc - dcp(ipy meil)

,énð éàote`a welig yi ,izwca `l xn` `ly s`çëzLàcuxyd ¦©¦§¦§§©
àîeâa,ieanayúøîà éày meyn mrhdy,÷eãa Bú÷æçixdïàî §¨¦¨§©¤§¨¨©

,÷éãa énð àîeâa ,÷ãáceúøîà éàuxydy meyn mrhdyBú÷æç §¨©§¨©¦¨¦¦¨§©¤§¨
ãakúî,ieand ceaikaàãakúî àì àîeb,zewpl jxcd oi` - ¦§©¥¨Ÿ¦§©§¨

.edpit `le uxyd my didy miyyege
:mzk lr mb wtqd z` daigxn `xnbdàéòaéà 'åëå) íúkä ïëå§¥©¤¤¦©§¨

(eäìwx zexdhd e`nihyk ,ea wtzqdl yi,ñeak úòL ãòm` §©§©¦
welgdy meyn mrhd÷eãa Bú÷æç,qeaik zryaàîìc Bàmrhd ¤§¨¨¦§¨

y meynBú÷æçy mzkd lyñakúî.welgd qeaik zrya ¤§¨¦§©¥
:`xnbd zx`anøîàc ,dpéî à÷ôð éàîìwxy qakndàìå ñaék §©¨§¨¦¨§¨©¦¥§Ÿ
úøîà éà ,÷ãay meyn mrhdy,÷eãa Bú÷æço`k,÷ãa àì àä ¨©¦¨§©¤§¨¨¨Ÿ¨©

eúøîà éày meyn mrhdyBú÷æçy mzk ly,ñakúîo`k mbàä ¦¨§©¤§¨¦§©¥¨
,énð éà .ñakúîote`a welig yi ,wca `ly xn` `lyk s` ¦§©¥¦©¦
àøèña çëzLàcmihnw mda yiy cbad iciva `vnp mzkdy - §¦§§©§¦§¨

,zexitzeúøîà éày meyn mrhdy,÷ãác ïàî ,÷eãa Bú÷æç ¦¨§©¤§¨¨©§¨©
÷éãa énð àøèña,exdhl yie ,cbad iciva mb wecal ekxc -éàå §¦§¨©¦¨¦§¦

úøîàyn mrhdyy meBú÷æçmzk lyàøèña ,ñakúîiciva - ¨§©¤§¨¦§©¥§¦§¨
zexitze mihnw mewna cbad.ñakúî àìŸ¦§©¥

:wtqd z` `xnbd zniiqnéàî.dkldd dne ,mrhd dn - ©
:wtqd z` zhyet `xnbdàéðúc ,òîL àz,`ziixaaéaø øîà ¨§©§©§¨¨©©¦

eøîà äî éðtî ,øéàîyãò òøôîì ànèî éBána àöîpL õøMä ¥¦¦§¥¨¨§©¤¤¤¦§¨©¨§©¥§©§¥©©
úòL ãò Bà ,õøL Ba äéä àìå äfä éBánä úà éz÷ãa øîàiL¤Ÿ©¨©§¦¤©¨©¤§Ÿ¨¨¤¤©§©

,ãeaék.ceaika z`f elz dn iptn ,xnelkìàøNé éða ú÷æçL éðtî ¦¦§¥¤¤§©§¥¦§¨¥
yïé÷ãBaz`íàå .íäéãeak úòLa ïäéúBàBáîy reci,e÷ãa àì §¦§¥¤¦§©¦¥¤§¦Ÿ¨§

eäeãéñôäea eyrpy zexdhd eciqtd -eøîà äî éðtîe .òøôîì ¦§¦§©§¥©¦§¥¨¨§
y÷eìça àöîpL íúkdy` lyòøôîì ànèîzexdhd lk ¤¤¤¦§¨¤¨§©¥§©§¥©

dzyryãò Bà ,íúk Ba äéä àìå ÷eìçä úà éz÷ãa øîàiL ãò©¤Ÿ©¨©§¦¤¤¨§Ÿ¨¨¤¤©
ñeakä úòL.qeaika z`f elz dn iptn xnelk ,elyú÷æçL éðtî §©©¦¦§¥¤¤§©
ìàøNé úBðayúB÷ãBaz`íàå .ïäéñeak úòLa ïäé÷eìçreci §¦§¨¥§£¥¤¦§©¦¥¤§¦

yeãéñôä ,e÷ãa àìoda ewqry zexdhd.òøôîì Ÿ¨§¦§¦§©§¥©
,øîà àçà éaøltp izni` xxal ozip welgd wcap `l m` s` ©¦£¨¨©
y ici lr ,mzkdepñaëúe øBæçze ,dzrBúéàøî äçãð íàly ©§§©§¤¦¦§¨©§¦

,mzkdòeãéazelzl yi -Lltpøçàldñeakdid m`y ,oey`xd §¨©¤§©©¦
,f` xak dgcp did oey`xd qeaikd mcewL òeãéa ,åàì íàåltp §¦¨§¨©¤

ñeakä éðôl.oey`xd ¦§¥©¦
,øîBà éaøy ,ltp izni` envr mzkd it lr wecal ozipäîBc Bðéà ©¦¥¥¤

äfL ,ñeakä éðôlL íúëì ñeakä øçàlL íúkqeaikd xg`ly ¤¤¤§©©©¦§¤¤¤¦§¥©¦¤¤
øéc÷î,dar eclb oi`e cbad jeza qpkp -äæåqeaikd mcewyãéìâî ©§¦§¤©§¦

m`e ,qeaikd xg`l ltp cbaa qpkp m` `linne ,dar eclbe cbad lr
.[qeaikd mcew xak did i`ce cbad lr mzkd cilbd

:dgkedd z` `xnbd zniiqndpéî òîL,xi`n iax ixacn - §©¦¨
meyn ,zexedh qeaik e` ceaik mcew eyrpy zexdhdy mrhdy

yú÷æç,÷eãa Bzexdhd wca `ly yxetna xn` m`y `id dkldde ¤§¨¨
uxyd `vnp m` s` jk xn` `l m` oke ,ze`nh ,mcew eyrpy
,mcew eidy zexdhd s`e wcay milez ,cbad cva mzkd e` `neba

ok` :`xnbd dwiqn .zexedhdpéî òîL.jk §©¦¨
:dpyna epipy'åëå çì ïéa ànèîeyaid ,xne` oerny iax .yai oia §©¥¥©

.gl zeidl leki `diydrycr`l``nhn epi` glde ,rxtnl`nhn
:oerny iax zhiy z` zx`an `xnbdeðL àì ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨Ÿ¨

zeidl lekiy dry cr `l` zexdh `nhn epi` gld oerny iaxly
,glàlàaànèî énð çì ,íúk ìáà ,õøLzexdhòøôîìs`e ¤¨¤¤£¨¤¤©©¦§©¥§©§¥©

oky ,qeaik zry cr daexn onfløîéàe ,daexn onf iptl ltpyLáé ¥©¨¥
déìò ìéôð àiîe ,äéä.[gl didpe ¨¨©¨¨¦£¥
ok m` :`xnbd zl`eyøîéà ,énð õøLyìéôð àiîe ,äéä Láé ¤¤©¦¥©¨¥¨¨©¨¨¦

déìòieana daexn onf iptl eyrpy zexdh s` `nhpe ,gl didpe £¥
:`xnbd daiyn .gl uxy ea `vnpy,äåä éëäc àúéà íàdid `l ¦¦¨§¨¦£¨

`l` ,gl wx x`ypèèønéà éèeèønàzekizgl jxtpe hxnp did - ¦©§¥¦©§©
.[zephwe zewc

äðùî
:mizek e` mixkp mda mixby zenewnn mi`ad minzka dpc epzpyn

ïéîúkä ìkmicbaa e`vnpy[í÷øî ïéàaädaexy xir `idy ¨©§¨¦©¨¦¥¤¤
,mixkp,ïéøBäè.xedh mixkp mcy itléðtî ,ànèî äãeäé éaø §¦©¦§¨§©¥¦§¥

íéøb íäL,`nh mnceïéòBèåz` miripvn mpi`y dna ,md ¤¥¥¦§¦
.[l`xyi ly mkxck ,mdinzk

minzkíéáëBë éãáBòä ïéaî ïéàaä,mieb mda mixby zenewnn - ©¨¦¦¥¨§¥¨¦
,ïéøBäè.xedh mixkp mcy meyníéúekä ïéaîe ìàøNé ïéaî- §¦¦¥¦§¨¥¦¥©¦

,da mixb mizek e` l`xyiy xira mi`vnpd minzkøéàî éaø©¦¥¦
,ànèî.`nh mizek lye l`xyi ly mnc oky,íéøäèî íéîëçå §©¥©£¨¦§©£¦

ïäéîúk ìò eãLçð àlL éðtîmze` miqakne ,mdicbaa mgipdl ¦§¥¤Ÿ¤§§©¦§¥¤
mcn `a df mzky xnel milez okle ,mixg` e`nhi `ly ick ,cin

.dig e` dnda

àøîâ
zwiicn .mixedh miakek icaer oian mi`ad minzky epzpyna epipy

:`xnbdéðúå ÷éñt÷miakek icaer oian' milind z` dpy `pzd - ¨¨¦§¨¥
,miakek icaer ixr oia wlig `le ,zhlgene dweqt oeyla 'mixedh

,my `vnpd mzkd xedh mlekaey rnyne[ãBîøzî eléôà. £¦¦©§
:cenxzn mixb ly mpic dn xxal dkiynn `xnbd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

úøîBà úàæmi`ad minzkd z` dxdihy epzpyn zernynn - Ÿ¤¤
y gken ,cenxzn,ãBîøzî íéøb ïéìa÷î,mdn mi`ad mixby meyn §©§¦¥¦¦©§

miyyeg epiid eli`y ,ldwa `eal mixzene mixenb mieb ipa md
zeidl mdinzk mikixv eid ,l`xyi zepan e`yp my exby miebdy
meyn ,ldwa `eal mixeq`e mixfnn mdipae ,micedi md ik ,mi`nh

.xfnn cled ,l`xyi za lr `ad car e` ieb ,opgei iax zrcly
:opgei iax ixaca dxizq dywn `xnbdéðéà,opgei iax xaeq jk ike - ¥¦

àéáñå ïðçBé éaø àäå[`xen` my-]eäééåøz éøîàcmdipy-] §¨©¦¨¨§¨§¨§¨§¦©§©§
,[exn`,ãBîøzî íéøb ïéìa÷î ïéàmicar e` miebd e`ypy meyn ¥§©§¦¥¦¦©§

l`xyi za lr `ad ieby opgei iax xaeqe ,l`xyi zepa z` my exby
opgei iax wiicy dnl dxizq ef ixde ,ldwa `eal xeq`e xfnn cled

.cenxzn mixb milawny ,epzpynn
:dxizqd z` uxzl dqpn `xnbdàîéz éëåiaxy xn`z m`e - §¦¥¨

wx xn` opgeiúàæ',dpyndn df xac wiicl yiy xnelk 'zxne` Ÿ
déì àøéáñ àìå,dyw ,epzpyn ixack xaeq epi` envr `ed la` - §Ÿ§¦¨¥

'äðLî íúñk äëìä' ïðçBé éaø øîàäåoeyla diepyd dpyn - §¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦§¨
,dzenk dkld ,drenyd lra `pzd ly eny da xkfp `ly ,zinzq
iax zrcl ,dzenk dkld ,zinzq oeyla diepy epzpyny xg`ne
epzpyn lr eixac z` xn` opgei iaxy xnel epivxy dn dgcpe ,opgei
ixacy dnewnl `iyewd zxfeg ok m`e ,dkldl `le weic zxeza wx

.el` z` el` mixzeq opgei iax
:`xnbd zvxznïðçBé éaøc àaélàå eäðéð éàøBîàmi`xen` - £¨¥¦§§©¦¨§©¦¨

,df llk opgei iax xn` ok`y exn`y yi ,opgei iax zrca ewlgp
dpyn lr xn`y mewna wxy exn`y yie ,dpyn mzqk dkldy
xn` `l m` la` ,dpyn dze`k `ed xaeq ,dzenk dkldy znieqn
,opgei iax mya xn`y df `xen` zrcly ,xne` ied .`l ,yexita
mixb milawn oi`y opgei iax xn` `l ,dpyn mzqk dkldy
mixb milawn oi`y opgei iax mya xn`y df zrcle ,cenxzn

.[dpyn mzqk dkld opgei iax xn` `l ,cenxzn
mi`ad minzky epzpyna epipy'åëå ìàøNé ïéaîmizekd oiane ¦¥¦§¨¥

.odinzk lr ecygp `ly iptn mixdhn minkge ,`nhn xi`n iax
:minkg zhiy lr dywn `xnbdïðaøåminzkd z` mixdhny §©¨¨

,l`xyi lyn mi`ayéøäèî ìàøNéc éàz` mb md mixdhn m` - ¦§¦§¨¥§©£¦
,l`xyi ly minzkdenèî ïàîcitk] minkg e`nh minzk dfi` - §©§©

:`xnbd zvxzn .[(:fp) dpyna oldl epipyyéëäå àøqçî éøeqç©¥¦©§¨§¨¦
éðz÷zepyl yi jke ,milin da siqedl yie ,dpynd oeyla xqg - ¨¨¥
,da`ad mzk,àîè ìàøNé ïéaî`adeøéàî éaø ,íéúekä ïéaî ¦¥¦§¨¥¨¥¦¥©¦©¦¥¦

ïä úîà éøb íéúeëc ,ànèî,`nh mnce md mixenb mixb - §©¥§¦¥¥¡¤¥
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xcde"קנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc - dcp(iyily meil)

àøîâ
.[miltpd z`] oixaew eid `l xne` dcedi iax :epzpyna epipy
miltp mixaew eid `ly mizekd ly mnrh `ed dn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .dcedi iax zrclLeøc éàîeyxc dyxc efi` - ©¨
:`xnbd daiyn .dxeaw mikixv miltpd oi`y ecnl dpnn ,mizekd

(ci hi mixac) xn`pyíéðBLàø eìáâ øLà Eòø ìeáb âéqú àì'Ÿ©¦§¥££¤¨§¦¦
,'Eúìçðaixaw z` xeknl mc`l xeq`y minkg eyxc df weqtn §©£¨§

zxeawl dgtynd ici lr dzvwedy rwxw epiidc] eizea`
mizekde ,xawl dpeekd ,o`k xen`d 'leab'y rnyn ,[dgtynd

,weqtd jynda dxen`d 'jzlgpa' zaiz z` yexcl etiqedìkŸ
äìçð Bì LiL,dyexi oa `edy -ìeáb Bì Lé,xaw el yi -ìk ¤¤©£¨¤§Ÿ
çð Bì ïéàLäì,dyexi oa epi`y ,ltp enk -ìeáb Bì ïéà[[xaw-]. ¤¥©£¨¥§

:dpyna epipyeðøá÷ øîBì íéðîàð.epxaw `l e` ,miltpd z` my ¤¡¨¦©¨©§
,[miltp my exaw `ly xnel mipn`p cvik :`xnbd dywnúéì àäå§¨¥

(ãé èé àø÷éå) 'ìBLëî ïzú àì øeò éðôìå' eäìmpi` ixd - §§¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§
z` liykdl xeq`y ,df weqta eyxcy minkg zyxcl miyyeg
xeq`y ,eheytk weqtd z` miyxtn eidy] xeqi` xaca exiag
lr mi`heg ep` m` mdl ztki` `le ,[ekxca xeirl oa` gipdl
miltp my mixeaw `ly mixne`yk mpin`dl xyt` cvike ,mdit

:`xnbd zvxzn .zexdha my ynzydle,eäáà éaø øîàdn ¨©©¦£¨
xaecn ,mipn`py epipyyayïäkizekíL ãîBòcirny mewna - §Ÿ¥¥¨

ltp my oi`yxeqi` lr xearl `ly md mixidf mnvr lr ixde ,
.dxeza aezk mipdk z`neh xeqi`e ,dxez

:`xnbd dywnàîìéãå[`ny-],àeä àîè ïäk,cirny dfoeikne §¦§¨Ÿ¥¨¥
mixeaw m` elit` ,df mewna cenrl yyeg epi` ,`nh envra `edy
lr jenql xyt` cvik ,dnewnl `iyewd zxfege ,miltp my

:`xnbd zvxzn .[mzecrdéãéa äîeøz èé÷ðc-dnexz fge`y §¨¦§¨¦¥
ip`e' (g gi xacna) xn`py ,dnexz `nhl dxezdn xeq` ixde ,ecia©£¦
.dxdha dxneyl jixvy o`kn ,'iznExY zxnWn z` Ll iYzp dPd¦¥¨©¦§¤¦§¤¤§Ÿ¨

:`xnbd dywnàîìéãåeciay dnexzd,àéä äàîè äîeøzoi`e §¦§¨§¨§¥¨¦
:`xnbd zvxzn .dze`nhl xeqi` eilrdpéî ìéëà÷clke`y - §¨¨¦¦¨

:`xnbd dywn .dlik`a dxeq` d`nh dnexze ,dpnnéàî éëä éà¦¨¦©
àøîéîìote`ay `ed heyt xac ixd ,epcnll dpynd d`a dn - §¥§¨

:`xnbd zvxzn .mipn`p dfkàîéúc eäîxnel xeaq `dz `ny - ©§¥¨
`ed ,miltp my mixeaw `ly mixne`y dny oeik ,mpin`dl oi`y

y meynéàé÷a àì[mi`iwa mpi`-],äøéöéaltp mixaew mdyke Ÿ§¦¦¦¦¨
epi`e cala mink `edy mixeaqe ,mei mirax` oa `edy mircei mpi`

,`nhnïì òîLî à÷.mipn`py eprinydl dpynd dkxved jkl - ¨©§©¨
:dpyna epipyäîäaä ìò ïéðîàðdxka `l m` dxka m`.'åëå ¤¡¨¦©©§¥¨

,dxkay xnel mipn`p cvik :`xnbd dywnéðôìå' eäì úéì àäå§¨¥§§¦§¥
'ìBLëî ïzú àì øeòweqtn minkg zyxcl miyyeg mpi` ixd - ¦¥Ÿ¦¥¦§

xnel mipn`p cvike ,xeqi` xaca exiag z` liykdl xeq`y ,df
:`xnbd zvxzn .dxekad on dxhetle dxkayøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©

ãáBòå ææBâa ,ïðçBé éaø øîà àaàz` epi`xyk xaecn dpyna - ©¨¨©©¦¨¨§¥§¥
itl ,xeka epi`y xnel `ed on`p jkitle ,effebe clea caer izekd
`l' (hi eh mixac) dxeza aezky dn lr xearln mizekd mixdfpyŸ

:`xnbd dywn .'Lp`v xFkA fbz `le LxFW xkaA carzéëä éà- ©£Ÿ¦§Ÿ¤§Ÿ¨Ÿ§Ÿ¤¦¨¦
,effeb e` dk`ln ea dyery izekd z` epi`xy xaecny ,jk m`éàî©

àøîéîìote`ay `ed heyt xac ixd ,eprinydl dpynd d`a dn - §¥§¨
:`xnbd zvxzn .mipn`p dfkóepéèa éàé÷a àì àîéúc eäî- ©§¥¨Ÿ§¦¦§¦

ly clel oniq `ede ,dngxn mc zereara` dndad zhlety epiid
dler dide ,xeka epi` eixg` `ade ,`veie genipy dwc dnda
`l dndady minrte ,sepiha mi`iwa mpi` mizeky ,xnel jzrca
clea cearl envrl izekd xizd jkitle ,dtpihy mixeaq mde dtpih

,eilr jenql oi`e ,effebleïì òîLî à÷-eprinydl jxved jkl ¨©§©¨
.mipn`py

:dpyna epipyïeiö ìò ïéðîàðzexaw.'åëådn lr dywn `xnbd ¤¡¨¦©¦
:`xnbd ddnz .jk lr mepin`dyàeä ïðaøcîc áb ìò óàås` - §©©©§¦§©¨¨

zeevn lr md miceyg ixde ,mepin`d opaxcn wx `ed zexaw oeivy
:`xnbd zayiin .opaxcàáéúëc ïåékdf xac azkpy oeikn - ¥¨¦§¦¨

,mi`iapadéa éøéäæ øäæî.dxeza azkp `ly s`e ,ea mixdfp - ¦§©§¦¦¥
,df xac azkp okid `xnbd zx`anáéúëcly ez`eapa [xn`py-] ¦§¦

zenvr lr mipeiv l`xyi eyriy ,`eal cizrd lr `aipy l`wfgi
(eh hl l`wfgi) dnglnl mdilr elry ,beb ly miklyend mixbtd

ux`A mixard Exare'.['ïeiö Bìöà äðáe íãà íöò äàøå §¨§¨Ÿ§¦¨¨¤§¨¨¤¤¨¨¨¨¤§¦
:dpyna epipyúBëëqä ìò àì ïéðîàð ïéà ìáàzerxtd lr `le £¨¥¤¡¨¦Ÿ©©§¨

qxtd zia lr `le.'åëå:mixacd zyely z` zyxtn `xnbd
(á"î ç"ô úåìäà) ïðúc ,úBëëñz` mi`iany mixac oiprl §¨¦§©
,d`nehd ipta mivvegde ,d`nehdCñénä ïìéà ,úBëëñ ïä elà'¥¥§¨¦¨©¥¥

õøàä ìòdide ,mdizgz milid`ne ux`d lr mikkeq eitpry - ©¨¨¤
cg` zgz zn z`neh yiy i`cea recie ,zexawd zial jenq oli`d
eizgzy cg` spr lr cirn izekde ,`ed dfi` reci oi` j` ,mitprd
dleze ,zewitql miyyeg mpi` mizekdy itl ,on`p epi` ,xedh

nehd.[wtqn xg` spra d`
øãbä ïî úBàöBiä úBòøt íéðáà (íù) ïðúc ,úBòøtmipa` - §¨¦§©£¨¦§¨©§¦©¨¥

efi` zgz reci oi`e ,odn zg` zgz exawe ,xcbd on zehlead zelecb
mpi`y meyn ,on`p epi` ,zexedh ody ozvw lr cirn izekde ,oa`

.[zewitql miyyeg
ñøtä úéa,dyixgna eze` eyxge xaw ea didy dcy `ed - ¥©§¨

mze` dxfite zenvrd z` dyixgnd dxaiy `ny miyyege,dcya
`le] `ynae rbna d`nhny ,znd on dxeryk mvr mda x`ype
zeaiaq dn` d`n cr ef dcya jldndy minkg exn`e ,[lde`a
yi df wgxn cry ,ezkilda zenvra rbp `ny yygn ,`nh xawd
mzqd on ik ,opaxcn wx `id ef d`nehe ,dyixgnd zxixbl yeygl
mewn wifgdl oi`e ,znd cr dyixgnd dribdy yeygl epl did `l
ly xnegd meyn exingd minkgy `l` ,wtqn d`neha xedh
izekd oi` ,opaxcn `xneg wx `ed qxtd zia oicy xg`ne ,zexdh

.dilr on`p
:opaxcn wx `id qxtd zia z`nehy zei`x izy d`ian `xnbd
CìBäå ñøtä úéa íãà çtðî ,ìàeîL áø øîà äãeäé áø øîà- ¨©©§¨¨©©§¥§©¥©¨¨¥©§¨§¥

,jlede ,eilbx iptly xtrd z` eita gtep ,xaw da yxgpy dcy
,dxery mda yiy zenvrl `l` yeygl oi` ,yxgp xawdy oeikny
,dgitpd dlirene ,lde`a `le `yne rbna `l` ze`nhn opi`y
,eilbxa ehiqi `le dgitpd ici lr d`xi ohw mvr my yi m`y
dwica dpi`y getip ici lr wecal eknqy dnn `xnbd dgikene

.[opaxcn wx `id qxtd zia z`nehy rnyn ,dxenb
:ztqep di`xúéa ,øîà äãeäé áøc déîMî énà øa äãeäé áø©§¨©©¦¦§¥§©§¨¨©¥
LcépL ñøtä,ea ekldy mc` ipa ilbx zqixca,øBäèmilezy itl ©§¨¤¦©¨

dnne ,dxerykn zegtl ezzkp zenvrd lky mixne`e ,`lewl
.opaxcn wx `edy rnyn ,dfa eliwdy

exeriy dne ,qxtd zia edn zx`any `ziixa d`ian `xnbd
:`nhlàðúå,`ziixaa,úBøáwä úéa LøBçäyeygl yie §¨¨©¥¥©§¨

ezyixgay,dcya znd zenvr z` xfitäNBò äæ éøädcyd z` £¥¤¤
ñøtä úéaexaype eqxtpy my lr ,qexte xeay xac oeyln - ¥©§¨

.xawd zeaiaq mixayd z` dxxb efe ,dyixgnd ici lr zenvrd
,`ziixad zx`anäNBò àeä änk ãòåxawdn wgxnd edn - §©©¨¤

,znd zenvr eribd my cry miyyegyäðòî àìîly mlz - §Ÿ©£¨
`edy ,dyixgn,änà äàî,dn` d`nl xarn yxgy dn la` ¥¨©¨

cr `l` zenvr dkilen dyixgnd oi`y minkg exriyy itl ,xedh
.dn` d`nïéàñ úòaøà úéa-epi` ,dn` d`n exq`y dn xnelk ¥©§©©§¦

d`n ly ghy lr exfb ,yxgy gex dze`a `l` ,yxgy mewna wx
mi`q drax` zrixfl ie`xd mewn `edy ,dn` d`n lr dn`

,[d`eaz,øîBà éñBé éaøziaLîç.qxtd zia ly eghy `ed mi`q ©¦¥¥¨¥
mipn`p mpi` mizekdy ,epzpyna epipyy dn lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .qxtd zia lr cirdléðîéäî àìåmizekd oi` ike - §Ÿ§¥§¦
,qxtd zia lr cirdl mipn`pàéðúäå-,`ziixaa epipy `ldeäãN §¨©§¨¨¤
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הדשך בעדומ קעא

oifge` mipy` cenr fp sc ± oey`x wxtzereay

ùåøã éàîmiltpd z` mixaew oi`y ,miizek Ðêòø ìåáâ âéñú àì ?opinwene Ð

.eizea` ixaw xkena :ixtqa dlåðøá÷ øîåì ïéðîàð`ed `ziixe`c icinc Ð

.znd z`nehìåùëî ïúú àì øåò éðôìå åäì úéì àäå`ihgna :dil iyxc `l Ð

.mdit lr mi`heg ep` m` mdl ztki` `le ,exiag z`ïäëá.my cner izek Ð

äðéî ìéëà÷ãdxdf`a ,d`nh dnexze Ð

.`nhl oky lke ,xedhläøéöéá éàé÷á àì
mirax` oa `edc irci `l ,ltp ixaw ike Ð

.`nhn epi`e ,`ed `nlra `in :ixaqe ,mei

óåðéèádndad z` xhete ,dwc dndaa Ð

i`n :yxtn (a,`k) zexekaae .dxekad on

,mgx jxc mc d`ivene zvavany Ð "sepih"

eixg` `ad ,jkld .`veie genipy cled edfe

,sepiha i`iwa `l miizek ipde .xeka epi` Ð

oixhete ,`ed sepih :exn`e ,siph `lc oipnife

.ol rnynw .eixg` `ad z`ïåéö ìòÐ

`kid zexdh opicare ,odilr oikneqe ,oiivl

.epiiv `lcõøàä ìò êñéîä ïìéà`ede Ð

inxzinc oipnife .zexawd zia jxcl jenq

mitprd m`e .mzd ixawe ,zeynyd oia

yiy i`ce recie ,mly ld`d oi`y ,milcaen

.`ed dfi` reci oi`e ,zeld`d zgz xaw

epi` Ð "xedh df" cg` lr cirn izekde

dleze ,wtqd lr yg epi`y itl ,on`p

.wtqn ipy ld`a d`nehdúåòøôzelecb Ð

oi`e ,odn zg` zgz exawe .xcbd on zehleae

cirde izek `ae .odn edfi` zgz oircei ep`

meyn ,on`p epi` Ð zexedh ody ozvwn lr

.zexg`a wtqd dleze ,yiig `l `wtqlc

ñøôä úéáinwe`e .xaw da yxgpy dcy Ð

wtqa dn` d`n xawd zeaiaq lr opax

zenvrd z` dyixgnd dwcwicy ,d`neh

.ozlblbneçôðîmvre ,`kil Ð xyac Ð

.`ynae rbna `l` `nhn `l Ð dxeryk

.jlede ,ea eilbx erbi `ly ick gtpn ,jkld

ùãéðùz` mi`yep milbxdy .mc` ilbxa Ð

.mewgye ,zenvrdñøôxeay xac oeyl Ð

.zenvrd eqxtpy my lr ,qexteúéá
ïéàñ úòáøàixdy ,d`n lr d`n epiid Ð

zia" `ede ,miyng lr d`n okynd xvg

."miz`qøá÷ äá ãáàù äãùinp ixwin Ð

paxe ,"qxtd zia"`ipzc .dleka exfb o

dcy ,od qxtd zia dyly :(a,d) ohw crena

dcye ,xaw da yxgpye ,xaw da ca`y

.oikeaøá÷ ìù åôåâ ìò àìà ãéòî ïéàùÐ

xaw ly etebe .cirn `ed xaw ly eteb lr Ð "df gexa xaw my oi`" ixn`c oeikc

.zekkqd (zia) lre qxtd zia lr oipn`p `nl` .ipnidn `ziixe`cae ,`ziixe`c Ð

äãùä ìë éðô ìò êìäîdlhipc dil `hiyt i`ce ,jldn dlek ipt lrc oeikc Ð

,dlek ipt lr jldn epi`y oebk Ð on`p oi`c ipzwc oizipzne .myn d`nehd

`l `wtql edi`c meyn ,on`p epi` xary mewna elit` ,jkld .zg` gex xiiyny

.yiigàøîéîì éàîxawc ol `hiytc oeike .yiig Ð i`cel ,yiig `l wtqlc idp Ð

dil miwc e`l i`e .xawd mewn lr xaer ixd Ð dlek ipt lr jldn `ede ,da ded

.xar `l ,d`nehd dlhipyà÷ôð äòåöø.ef dcy my lr z`xwpe ,dcyd on Ð

.yiig `l `wtqlc ,`wtqn xar `kde ,d`nehd mewn z` dlez `ed myeòîùî÷
ïì.opiyiig `l drevxl .dkeza xaer dizegex rax` lk lrc oeik Ðïéîåçú ééåúàì

.edl `xiaq `l miizeke ,opaxc oinegzc Ð "zay megz o`k cr" xnel oipn`p oi` Ð

êñð ïééå.ieb rbn lr citwn izek oi`c Ð

äãðä íã êìò ïøãä
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àîìãåxifpac ,zexawd ziaa zedyl xeq` inp `nhc ab lr s`e Ð `ed `nh odk

diidy ira in ,zexawd ziaa `ede xifp :ira (`,fi) "xn`y in" wxta

ziaa cnery xifp :`ped ax xn` (a,an my) "oipin dyly" wxtae ?`l e` zewlnl

,eilr d`neh siqeny itl :`nrhe .aiig Ð xg` zn e` ezn el ehiyde zexawd

,d`nehd a` xg`d z` oiyer mixeagac

.zexnin jpd edl zil miizek Ð mzd xn`ck

äðáåwitn (`,d) ohw crena Ð oeiv elv`

m`e .zexawd zia ly oeiv `kdn

mieb ixaw oi` xn`c oerny iaxle :xn`z

xn` `d ?`kdn witn ikid ,ld`a oi`nhn

z`neh lr `l` oipiivn oi`c ohw crena

,oeiv dry itl oipiivncn :xnel yie !ld`

zegtd lkl ok m` ,`yne rbn z`neh meyn

xninl irac i`nle .ld` z`neha oiivl yi

iaxlc (`,`q zenai) "eznai lr `ad"a

rbna elit` i`nhn `l mieb izn oerny

`yxcn oeiv oerny iaxl dil witp ,`ynae

meyn e`l Ð beb iabc oeive ,mzdc izixg`

m`e .miznd on ux`d zewpl `l` ,d`neh

mieb oi`c (my) yixcc oerny iaxle :xn`z

?"mc` mvr d`xe" aizk `d ,"mc`" oiiexw

`wlqc iwet`l Ð "mc`" hwpc :xnel yie

.dnda zenvr my exawc jzrc

ïìéàxeaw zn yiy recia ixiin Ð jqind

.spr efi` zgz reci oi`y j` ,my

spr zgz xeaw epi`y xnel on`p izek oi`e

lr citwn oi`c Ð eizgz jled elit` ,df

dlek ipt lr lid`na `wece .d`neh wtq

:qxhpewd yxity dne .on`pc jenqa xn`

oixaew minrte ,zexawd zial jenqa oli`

yxtl jixvy oeik .ok yxit mpga Ð my

did `l Ð wtqac ,my xeaw zny recia

s`e .dlek ipt lr jldn did elit` ,on`p

Ð xedh ,miaxd zeyxa d`neh wtqc ab lr

wxta onwl xn`wc `de .opax xefb ,`kd

zekkqc (a,gq) `xzald` e`l zerxte

xn`w `wec e`l Ð ediilr exfb opaxe ,`ed

,ixii` my xeaw i`ceac ,`ed ld` e`lc

ld` z`neh jd ,xnelk `l` .izyxitck

ewtq miaxd zeyxac ,opaxcn `l` dpi`

,dfn df oilcaend mitprd :inp i` .xedh

.ld` aygil ,zekenq od eli`k mze` mi`ex

Ð ux`d lr jqind :(hq) zeld`a xn`ck

eli`k zepezgzd oi`ex :xne` dcedi iax

gth gzetk efa ef zerbep eid m`e .dhnl zecxei eli`k zepeilrde ,dlrnl zeler

.'ek zevvege ze`ian Ðúéáqxcna miqxtp zenvrdy .dqixt my lr Ð qxtd

dil ixwe ,`nrh i`d jiiy `l ,xaw da ca`y dcyae .dyixgn ici lr e` ,milbx

dcyl "qxtd zia" ixwc ab` `nye !"qxtd zia" (a,d) ohw crenc `nw wxta

my lr Ð "qxtd zia" oeyl :inp i` ."qxtd zia" ca`l mb ixw ,xaw da yxgpy

(a,d) ohw crenc `nw wxtae .d`nehd iptn ,my jliln zerpnp mc` ilbx zeqxty

.mikea dcye ,xaw da ca`ye ,xaw da yxgpy dcy `ed :qxtd zia iab `ipz

,cgein dcy :jexra yxtne .milra ye`i meyn Ð mikea dcyc `nrh yxtne

mikeae ,ez`xwl oi`a zexawd zia iyp`e .dcy eze` lr eze` oi`ian znd iaexwy

eze`e .exaewl eze` oikilene eze` oilhep el`e ,mzial mixfeg mipey`xde .'eke cgi

epiaxe .edegkye ,ltpe ,epnn hrn hrn rprpzpe lclczp `nyc ,`nh Ð dcy

zexawd zia iyp`y oixaeqy itl ,my eze` oigipn xird ipay minrt :yxit l`eny

.zexawd zial edekilei xird iyp`y ,exaqi zexawd zia ipae .eze` elhie e`eai

,xqed `le ,my gkypy minrte .exaewl zexawd zial ekiledl miept ediy cr ,dry itl my znd oigipne ,oikek da yiy dcy Ð "oikek dcy" :my yxit cere .my x`ype

.milra ye`i edfeúéáxnel yi ,milbxa qnxpe ycipy oeikc .xawd zeaiaq dn` d`n dxeryk mvrl opiwtqnc ,i`w xaw da yxgpy dcy` Ð xedh ycipy qxtd

.`lew jd `kiiy `l ,xaw da ca`y dcy` la` .myn dxeryk ekiledy

àìî.gex lkl ,epiid Ð dn` d`n jpdc yxtn [fi wxt yix] zeld`c `ztqeza Ð dn` d`n dprnøîàxaw da yxgpy dcya la` Ð dlek ipt lr `ae jldna opgei iax

onidnc zexaw oeivc ikid ik :xn`z m`e .dilr yyeg izekd oi`e ,dxeryk mvr hiqd `ny ,opaxc `wtq `l` o`k oi`c .onidn `l ,dlek ipt lr `ae jldn elit` Ð

kkq` onidnc oizipzna ipzil inp ikd ,my cner odka `pniwe`c ,`ziixe`c``lc opireny`l `zeax oizipznl dil `aiyg `lc :xnel yie !dlek ipt lr jldnae zerxte ze

`nlc ,ipdn ikid inp ca`ae :xn`z m`e xaw da ca`a `wec `l` ,ziyixtck ,dlek ipt lr `ae jldn ipdn `l Ð xaw da yxgpc qxtd zia` :cere .`wtp drevxl opiyiig

.dl `nhn izek ded `lc ,dxedh `idy epl reciy oebke ,lik` `le hwpc oicd `ede .lirl xn`wck ,dpin lik`e dnexz hiwpc ixiinc :xnel yie ?`id d`nh
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קני oifge` mipy` cenr fp sc ± oey`x wxtzereay

ùåøã éàîmiltpd z` mixaew oi`y ,miizek Ðêòø ìåáâ âéñú àì ?opinwene Ð

.eizea` ixaw xkena :ixtqa dlåðøá÷ øîåì ïéðîàð`ed `ziixe`c icinc Ð

.znd z`nehìåùëî ïúú àì øåò éðôìå åäì úéì àäå`ihgna :dil iyxc `l Ð

.mdit lr mi`heg ep` m` mdl ztki` `le ,exiag z`ïäëá.my cner izek Ð

äðéî ìéëà÷ãdxdf`a ,d`nh dnexze Ð

.`nhl oky lke ,xedhläøéöéá éàé÷á àì
mirax` oa `edc irci `l ,ltp ixaw ike Ð

.`nhn epi`e ,`ed `nlra `in :ixaqe ,mei

óåðéèádndad z` xhete ,dwc dndaa Ð

i`n :yxtn (a,`k) zexekaae .dxekad on

,mgx jxc mc d`ivene zvavany Ð "sepih"

eixg` `ad ,jkld .`veie genipy cled edfe

,sepiha i`iwa `l miizek ipde .xeka epi` Ð

oixhete ,`ed sepih :exn`e ,siph `lc oipnife

.ol rnynw .eixg` `ad z`ïåéö ìòÐ

`kid zexdh opicare ,odilr oikneqe ,oiivl

.epiiv `lcõøàä ìò êñéîä ïìéà`ede Ð

inxzinc oipnife .zexawd zia jxcl jenq

mitprd m`e .mzd ixawe ,zeynyd oia

yiy i`ce recie ,mly ld`d oi`y ,milcaen

.`ed dfi` reci oi`e ,zeld`d zgz xaw

epi` Ð "xedh df" cg` lr cirn izekde

dleze ,wtqd lr yg epi`y itl ,on`p

.wtqn ipy ld`a d`nehdúåòøôzelecb Ð

oi`e ,odn zg` zgz exawe .xcbd on zehleae

cirde izek `ae .odn edfi` zgz oircei ep`

meyn ,on`p epi` Ð zexedh ody ozvwn lr

.zexg`a wtqd dleze ,yiig `l `wtqlc

ñøôä úéáinwe`e .xaw da yxgpy dcy Ð

wtqa dn` d`n xawd zeaiaq lr opax

zenvrd z` dyixgnd dwcwicy ,d`neh

.ozlblbneçôðîmvre ,`kil Ð xyac Ð

.`ynae rbna `l` `nhn `l Ð dxeryk

.jlede ,ea eilbx erbi `ly ick gtpn ,jkld

ùãéðùz` mi`yep milbxdy .mc` ilbxa Ð

.mewgye ,zenvrdñøôxeay xac oeyl Ð

.zenvrd eqxtpy my lr ,qexteúéá
ïéàñ úòáøàixdy ,d`n lr d`n epiid Ð

zia" `ede ,miyng lr d`n okynd xvg

."miz`qøá÷ äá ãáàù äãùinp ixwin Ð

paxe ,"qxtd zia"`ipzc .dleka exfb o

dcy ,od qxtd zia dyly :(a,d) ohw crena

dcye ,xaw da yxgpye ,xaw da ca`y

.oikeaøá÷ ìù åôåâ ìò àìà ãéòî ïéàùÐ

xaw ly etebe .cirn `ed xaw ly eteb lr Ð "df gexa xaw my oi`" ixn`c oeikc

.zekkqd (zia) lre qxtd zia lr oipn`p `nl` .ipnidn `ziixe`cae ,`ziixe`c Ð

äãùä ìë éðô ìò êìäîdlhipc dil `hiyt i`ce ,jldn dlek ipt lrc oeikc Ð

,dlek ipt lr jldn epi`y oebk Ð on`p oi`c ipzwc oizipzne .myn d`nehd

`l `wtql edi`c meyn ,on`p epi` xary mewna elit` ,jkld .zg` gex xiiyny

.yiigàøîéîì éàîxawc ol `hiytc oeike .yiig Ð i`cel ,yiig `l wtqlc idp Ð

dil miwc e`l i`e .xawd mewn lr xaer ixd Ð dlek ipt lr jldn `ede ,da ded

.xar `l ,d`nehd dlhipyà÷ôð äòåöø.ef dcy my lr z`xwpe ,dcyd on Ð

.yiig `l `wtqlc ,`wtqn xar `kde ,d`nehd mewn z` dlez `ed myeòîùî÷
ïì.opiyiig `l drevxl .dkeza xaer dizegex rax` lk lrc oeik Ðïéîåçú ééåúàì

.edl `xiaq `l miizeke ,opaxc oinegzc Ð "zay megz o`k cr" xnel oipn`p oi` Ð

êñð ïééå.ieb rbn lr citwn izek oi`c Ð
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àîìãåxifpac ,zexawd ziaa zedyl xeq` inp `nhc ab lr s`e Ð `ed `nh odk

diidy ira in ,zexawd ziaa `ede xifp :ira (`,fi) "xn`y in" wxta

ziaa cnery xifp :`ped ax xn` (a,an my) "oipin dyly" wxtae ?`l e` zewlnl

,eilr d`neh siqeny itl :`nrhe .aiig Ð xg` zn e` ezn el ehiyde zexawd

,d`nehd a` xg`d z` oiyer mixeagac

.zexnin jpd edl zil miizek Ð mzd xn`ck

äðáåwitn (`,d) ohw crena Ð oeiv elv`

m`e .zexawd zia ly oeiv `kdn

mieb ixaw oi` xn`c oerny iaxle :xn`z

xn` `d ?`kdn witn ikid ,ld`a oi`nhn

z`neh lr `l` oipiivn oi`c ohw crena

,oeiv dry itl oipiivncn :xnel yie !ld`

zegtd lkl ok m` ,`yne rbn z`neh meyn

xninl irac i`nle .ld` z`neha oiivl yi

iaxlc (`,`q zenai) "eznai lr `ad"a

rbna elit` i`nhn `l mieb izn oerny

`yxcn oeiv oerny iaxl dil witp ,`ynae

meyn e`l Ð beb iabc oeive ,mzdc izixg`

m`e .miznd on ux`d zewpl `l` ,d`neh

mieb oi`c (my) yixcc oerny iaxle :xn`z

?"mc` mvr d`xe" aizk `d ,"mc`" oiiexw

`wlqc iwet`l Ð "mc`" hwpc :xnel yie

.dnda zenvr my exawc jzrc

ïìéàxeaw zn yiy recia ixiin Ð jqind

.spr efi` zgz reci oi`y j` ,my

spr zgz xeaw epi`y xnel on`p izek oi`e

lr citwn oi`c Ð eizgz jled elit` ,df

dlek ipt lr lid`na `wece .d`neh wtq

:qxhpewd yxity dne .on`pc jenqa xn`

oixaew minrte ,zexawd zial jenqa oli`

yxtl jixvy oeik .ok yxit mpga Ð my

did `l Ð wtqac ,my xeaw zny recia

s`e .dlek ipt lr jldn did elit` ,on`p

Ð xedh ,miaxd zeyxa d`neh wtqc ab lr

wxta onwl xn`wc `de .opax xefb ,`kd

zekkqc (a,gq) `xzald` e`l zerxte

xn`w `wec e`l Ð ediilr exfb opaxe ,`ed

,ixii` my xeaw i`ceac ,`ed ld` e`lc

ld` z`neh jd ,xnelk `l` .izyxitck

ewtq miaxd zeyxac ,opaxcn `l` dpi`

,dfn df oilcaend mitprd :inp i` .xedh

.ld` aygil ,zekenq od eli`k mze` mi`ex

Ð ux`d lr jqind :(hq) zeld`a xn`ck

eli`k zepezgzd oi`ex :xne` dcedi iax

gth gzetk efa ef zerbep eid m`e .dhnl zecxei eli`k zepeilrde ,dlrnl zeler

.'ek zevvege ze`ian Ðúéáqxcna miqxtp zenvrdy .dqixt my lr Ð qxtd

dil ixwe ,`nrh i`d jiiy `l ,xaw da ca`y dcyae .dyixgn ici lr e` ,milbx

dcyl "qxtd zia" ixwc ab` `nye !"qxtd zia" (a,d) ohw crenc `nw wxta

my lr Ð "qxtd zia" oeyl :inp i` ."qxtd zia" ca`l mb ixw ,xaw da yxgpy

(a,d) ohw crenc `nw wxtae .d`nehd iptn ,my jliln zerpnp mc` ilbx zeqxty

.mikea dcye ,xaw da ca`ye ,xaw da yxgpy dcy `ed :qxtd zia iab `ipz

,cgein dcy :jexra yxtne .milra ye`i meyn Ð mikea dcyc `nrh yxtne

mikeae ,ez`xwl oi`a zexawd zia iyp`e .dcy eze` lr eze` oi`ian znd iaexwy

eze`e .exaewl eze` oikilene eze` oilhep el`e ,mzial mixfeg mipey`xde .'eke cgi

epiaxe .edegkye ,ltpe ,epnn hrn hrn rprpzpe lclczp `nyc ,`nh Ð dcy

zexawd zia iyp`y oixaeqy itl ,my eze` oigipn xird ipay minrt :yxit l`eny

.zexawd zial edekilei xird iyp`y ,exaqi zexawd zia ipae .eze` elhie e`eai

,xqed `le ,my gkypy minrte .exaewl zexawd zial ekiledl miept ediy cr ,dry itl my znd oigipne ,oikek da yiy dcy Ð "oikek dcy" :my yxit cere .my x`ype

.milra ye`i edfeúéáxnel yi ,milbxa qnxpe ycipy oeikc .xawd zeaiaq dn` d`n dxeryk mvrl opiwtqnc ,i`w xaw da yxgpy dcy` Ð xedh ycipy qxtd

.`lew jd `kiiy `l ,xaw da ca`y dcy` la` .myn dxeryk ekiledy

àìî.gex lkl ,epiid Ð dn` d`n jpdc yxtn [fi wxt yix] zeld`c `ztqeza Ð dn` d`n dprnøîàxaw da yxgpy dcya la` Ð dlek ipt lr `ae jldna opgei iax

onidnc zexaw oeivc ikid ik :xn`z m`e .dilr yyeg izekd oi`e ,dxeryk mvr hiqd `ny ,opaxc `wtq `l` o`k oi`c .onidn `l ,dlek ipt lr `ae jldn elit` Ð

kkq` onidnc oizipzna ipzil inp ikd ,my cner odka `pniwe`c ,`ziixe`c``lc opireny`l `zeax oizipznl dil `aiyg `lc :xnel yie !dlek ipt lr jldnae zerxte ze

`nlc ,ipdn ikid inp ca`ae :xn`z m`e xaw da ca`a `wec `l` ,ziyixtck ,dlek ipt lr `ae jldn ipdn `l Ð xaw da yxgpc qxtd zia` :cere .`wtp drevxl opiyiig

.dl `nhn izek ded `lc ,dxedh `idy epl reciy oebke ,lik` `le hwpc oicd `ede .lirl xn`wck ,dpin lik`e dnexz hiwpc ixiinc :xnel yie ?`id d`nh
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`oifgeקנב mipya cenr fp sc ± oey`x wxtzereay

äðùîäôøåúä úéá ãâðë ,äàåøäeze`n mc :xninl `ki`c ,mewn eze` Ð

.d`nhe ,mzdl ltp mewnäàîè äìãåâ ùàø ìòå äá÷ò ìòy`x Ð

.`nrh yxtn `xnbae .lbx ly dlcebíéðôáîon odaeb lk ,miwey ipy oia Ð

.ux`dõåçáî.o`kne o`kn Ðíéããö,awrd cbpk odaeb lk Ð weyd ixeg` Ð

.lbxd cbpk odaeb lk Ð eiptleøåâçä ïî
äèîìå.`ed dtxezd zia cbpk Ðòéâî íà

äôøåúä úéá ãâðëy`xa `vnpy oebk Ð

ozhyety minrty ,cil jenq dci zia

.dhn cbpk ltepe drexfnúéá ãâðë àìù
äôøåúä.dtzkl jenq `vnpy oebk Ð

øæåç àåäùjtdp welgd y`xy minrt Ð

.dhnly dipt itlkñåéìåôá ïëåzxetrn Ð

.frla l"ixi` .ea dqkznyàøîâäéëøö
.min zlhn Ðäàîè úãîåòicii`c Ð

`le ,dpizyd cnernc `nlr dl wigcc

,xewnl milbx in xecd Ð xevrl dlki

.mc ezii`eäøåäè úáùåédl yi dknc Ð

z`vl dcp mc jxc oi`y ,milbx in mewna

.milbx in mrãò.ea zwceay oicq Ðìåâò
zeidl gepiw jxcc ,dwica mc df oi` Ð

.jeynäùéâøàãlebre .dwica zrya Ð

cr zybxd xeni`c Ð mlerl xedh ikdl

.crd zwica dzxrivy ,i`edwtq dxya lr

`nh xedh wtq `nh.onwl yxtn elek Ð

áåøä øçà êìä úåèñéäáå úåòâîáådy` Ð

dnvr zwfgn `id ixde ,mzk d`vn `ly

ze`xl dlibxe zqe dl oi`y oebk .dcp wtqa

aex xg` jld Ð dhiqd e` drbpe ,xicz

drbn Ð ze`xl dlibx dini aex m` .dini

`l `zydc ab lr s`e ,`nh dhiqde

.dyibx`äø÷ãæàãdnvr dtwf Ð

ly weya dxarc ab lr s`e ,dixeg`l

lr Ð i`z` `nlrn i`c .d`nh Ð migah

.igekzy`l dil ira` dwelg
ïðáøãî

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

äàåøä,zekxit` xcdn i`n :dniz Ð dikxv dyery dy`d rny `z .mzk

jextile ,minzk ipica "dcpd mc"e "oniq `a" wxt zeipyn dnk `d

axd xne`e !yny zybxd `le cr zybxd `l ,ediilr iiepyl jiiy `le .ediipin

daexn onf yiy cinrdl oileki epiidc Ð jxtnl `kil minzk ipicnc :wgvi epiax

e`le ,dyibxd :xeni`e ,qeakd zryn

minzkn jixt oizrnya la` .dzrc`

mzk zedyl zelibx oi`c Ð dxyaac

edin .letie yaii `ly dzrc `la xyaa

jixt onwl iziinc zewtq dylyc `ziixa

:xnel yie .`idda yxtpy enk ,dwelgn

.xyac `inec ,my did hren onfc rnync

dybx` :xeni`e ,ded wegx onfnc :ipyne

,mi`nh dini aexc oeik :inp i` .dzrc` `le

.yegl yiøåîéàÐ i`ed yny zybxd

in zybxd hwp `l i`n` :xn`z m`e

,dlihd `ly it lr s`e .lirl enk ,milbx

:xninl dil dede ,oizlikn yixa xn`ck

:xnel yie !`ed milbx in zybxd dxeaqk

mcd z`ivnl yinyz oia hren onf `kdc

la` .milbx ina yibxz m` zrcei dzide Ð

,jex` onf yi Ð dciwtl dciwt oia lirl

.miizpia milbx in zybxd yi minrt daxde

úåòâîáåÐ aexd xg` jld zehqidae

dlibxe ,zqe dl oi`y dy` :qxhpewd yexit

onf lke ,cinz dnvr zwceae xicz ze`xl

dnvr zwfgn Ð dnvr dwca `ly

Ð oi`nh `id dini aex m` ,jkld .d`neha

epivn `l `xnegd efy :dniz edfe .d`nh

dic Ð zqe dl yiy dy` `dc .mewn meya

`l` dpi` Ð zrl zrnc d`nehe ,dzry

elit`e .dciwtl dciwtn `le ,zqe dl oi`a

.mzk `l` o`k oi`c ,`kd oky lke ,d`exa

d`ex dpi`y oia xicz d`exa oia wlgl oi`e

"dwelg lr `vnp"` i`wc :d`xpe .xicz

ixg` m`c :xn`we .(xedh wtq `nh wtq)

,d`nh Ð oi`nh dini aex ,mzkd z`ivn

`le .migah ly weya dxarc ab lr s`e

irai` dxya lr Ð `z` dtebn i` :opixn`

.igekzy`l dil

øîàjixt seqale Ð 'ek dxya lr xn

dpin jixt `lc `de .l`enyl dpin

`tiqc zehqide zerbnn jixt `l` `yixa

la` .xzei `ed heytc meyn Ð `yixa

jixt xcde ,`yixa ivexzl dil irain `yix

.dpinìòm`e Ð i`z` dtebn i`ce dxya

iab oizrnya onwlc `py i`n :xn`z

ly weya dxare zewelg dyly dyal"

:opixn` `le ,"oezgza elit` dlez Ð migah

dil ded oeilr` ,i`z` `nlrnc `zi` i`

minrtl ,mzdc :xnel yie ?igekzy`l

lr iz`e oeilrd dwelg dlbn `idy

.dxya zelbl jxc oi` la` .oezgzdéðú÷
i`ne :xn`z m`e Ð 'ek dxya lr `din

e`le dybx` :xeni` inp ikd ,`iyew

e ?lirl xn`ck ,dzrc`,mzdc :xnel yi

yiy ,xacl milbx yi Ð oi`nh dini aexc

Ð `kd la` .dzrc` e`le dybxda zelzl

e`le dybxda dlzpy dgked mey oi`

lr `edy zhren dry wx oi`y ,dzrc`

.dxya
iaxk
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נדה.  פרק שמיני - הרואה כתם דף נז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc - dcp(iyily meil)

íúë äàåøä ¯ éðéîù ÷øô

äðùî
wn gztpy dyibxdy `la mc d`vny dy`a zwqer epzpyn:dxe

,døNa ìò íúk äàBøä.z`nhnd dybxd okl mcew dyibxd `le ¨¨¤¤©§¨¨
`vnp mzkd m`ätøezä úéa ãâðkaf epnny mewn eze` cbpk ± §¤¤¥©§¨

,mcdäàîè.xewnd on ribdy xnel yiy itl ,opaxcnãâðk àlLå §¥¨§¤Ÿ§¤¤
.äøBäè ätøezä úéa¥©§¨§¨

el`e dtxezd zia cbpk miaygp dteba zenewn el` zx`an dpynd
mzk `vnp :`ldá÷ò ìòzerav`d cbpk lbxd ixeg` -Làø ìòå ©£¥¨§©Ÿ

dìãeb,dlbxay lceb`d y`x ±.äàîèmzk `vnpd÷BL ìò ¨¨§¥¨©¨
,lbxd jxe`läéúBñøt ìòå`vnpd lbxd ly oezgzd wlgd ± §©©§¤¨

el` zenewna mzkd `vnp m` ,dweyn dhnlíéðôaîiccva ± ¦¦§¦
,zeqxtd izy oiae miiweyd ipy oiay milbxd,äàîèel` zenewny §¥¨

`vnp m`e ,dtxezd zia cbpk mdõeçaîly ipevigd cva ± ¦©
,milbxde .äøBäèlbxd jxe`l dwey lr `vnpaïàkî ïéããvä ìò §¨©©§¨¦¦¨
ïàkîeedy weyd iptly cva ±cva e` ,lbxd iptly cvd ` ¦¨

,awrd cbpky cvd `edy weyd ixeg`y.äøBäè§¨
:zx`ane dpynd dkiynnäúàømzk,d÷eìç ìòmzkd `vnp m` ¨£¨©£¨

øBâçä ïî[xpiq±],äàîè ,ähîìe`vnp m`eäìòîìe øBâçä ïî ¦©£§©¨§¥¨¦©£§©§¨
.äøBäè§¨
äúàømzkãé úéa ìò[cid zqpkd mewn-]íà ,÷eìç ìLmewn ¨£¨©¥¨¤¨¦
mzkd,ätøezä úéa ãâðk òébîcid zia y`xa mzkd `vnpy oebk ©¦©§¤¤¥©§¨

cr dhn itlk cid zia ltep welgd zhiyt zryay ,cid skl jenq
,dtxezd zia cbpkåàì íàå ,äàîèzia lr mzkd `vnpy oebke - §¥¨§¦¨

,dtizkl jenq welgd ly cid.äøBäè§¨
y welg :sqep oicíB÷î ìk ,äìéla Ba äqkúîe BzèLBt äúéä̈§¨©§¦§©¨©©§¨¨¨

øæBç àeäL éðtî ,äàîè íúk Ba àöîpLjtdzn welgdy ± ¤¦§¨¤¤§¥¨¦§¥¤¥
cbpk dhn itlk jtdp welgd y`x elit`y minrte ,dpiyd zrya

,dtxezd ziaïëåmzk `vnpa oicdñBéìetadqkzn `idy xceq - §¥©§
.dtxezd mewn cbpk cr dpiyd zrya jtdzp `ny miyyegy ,ea

àøîâ
.d`nh dtxezd zia cbpk dxya lr mzk d`exd ,dpyna epipy

:`nhn `edy exn` mzk dfi`a dpc `xnbd,ìàeîL øîàdy` ¨©§¥
yíìBò ò÷ø÷ ä÷ãadz`vne ,dilr dayiy iptl ux`d rwxw ± ¨§¨©§©¨

,mec` d`xn lkn diwpe ,äéìò äáLéåux`d on dnwy xg`l §¨§¨¨¤¨
øîàpL ,äøBäè ,äéìò íc äàöî(hi eh `xwie) dcp z`neh oipra ¨§¨¨¨¤¨§¨¤¤¡©

Daf didi mC daf didz iM dX`e','døNáady`d oi`y o`kn §¦¨¦¦§¤¨¨¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨
d`nhdøNáa LébøzL ãò`vei epnny xewnd gztpy yibxzy - ©¤©§¦¦§¨¨
.mcd

:l`eny ixac lr dywn `xnbddéì éòaéî 'døNáa' éàäaezkd ± ©¦§¨¨¦¨¥¥
cnll ,zxg` dyxcl jxvp 'dxyaa'äànhnLdcp z`nehíéðôa ¤¦©§¨¦§¦

õeçák`vi `ly s` xecfextl xewndn mcd `viyk xak d`nhy ± §©
s` dxya jeza mcd `viy 'dxyaa' zaizn rnyn jky ,dtebl ueg
leki ji` ,ef dyxcl aezkd jxvpy oeike ,uegl `vi `ly it lr

.dxyaa yibxzy jixvy eyxcl l`eny
:`xnbd zvxznïk íàwx zyxcp 'dxyaa' zaiz dzid eli` - ¦¥

df oiprl,xecfextl mcd `viyk d`nhyàø÷ àîéìjixv did - ¥¨§¨
daef didi mc' aezkl'øNaa,`"d ze`d `ladøNáa éàîmyl - ©¨¨©¦§¨¨

jgxk lr ,'dxyaa' dxezd dazk dnäpéî òîLo`kn gken ± §©¦¨
d`nh dpi`y.døNáa LébøzL ãò©¤©§¦¦§¨¨

:zxg` dyxcn dywne zxfeg `xnbddéì éòaéî ézkàåoiicr ± §©©¦¦¨¥¥
aezkddøNáaaf mcd `diy cr d`nh dpi`y cnll jxvp ¦§¨¨

,dteba mcd rbepy ,dxyaaàìådtebn af mcd didiyajezøéôL §Ÿ§¨¦
,xyade zenvrd micibd ekeza e`xapy mcew cled xer -åokàì §Ÿ

`vnpd mc dxezd d`nhajezäëéúçmipte`ay meyn ,xaer ly §£¦¨
,ef dyxcl aezkd jxvpy oeike .dxyal mcd oia dvivg yi el`

.dxyaa yibxzy jixvy eyxcl l`eny leki ji`d
:`xnbd zvxzndpéî úòîL ézøzcenll jl yi zekld izy ± ©§¥¨§©¦¨

mbe ,dxyaa dyibxdy ote`a wx d`nhy mb ,'dxyaa' aezkdn
jeza e` xity jeza `vnpyk `le dxyaa mcd `viyk wx d`nhy

.dkizg
x`eany zeziixae zeipyn dnkn l`eny ly epic lr dywn `xnbd

:dxyaa dyibxdy `la s` d`nhy mdaòîL àzrnye `a ± ¨§©
(:hp onwl) dpyna epipy ,di`xäéëøö äNBò àéäL äMàä± ¨¦¨¤¦¨§¨¤¨

milbx in dlihdyäúàøåmnríà øîBà øéàî éaø ,ícdlihd §¨£¨¨©¦¥¦¥¦
`idyk miníàå ,äàîè úãîBò`idyk dlihd.äøBäè úáLBé ¤¤§¥¨§¦¤¤§¨

:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna ±äLbøàc éàdyibxd m` ± ¥¦¨¥¦§©§§¨
ok m` ,min dlihdy drya dxewn gztpyäøBäè éànà úáLBé± ¤¤©©§¨

,mc d`vne dyibxd ixd ,dxedh zayei `idyk min dlihd recn
åàì àlàote`a xaecn jgxk lr `l` ±äLbøà àìc`ly ± ¤¨¨§Ÿ©§§¨

,dxewn gztpy dyibxdéðz÷å`idyk min dlihd m`y epipye - §¨¨¥
úãîBòmc dz`xe.äàîèxdhny l`eny ixac lr dyw o`kne ¤¤§¥¨

.dybxda `ly mc dz`xa
:`xnbd zvxzníìBòìa xaecnäLbøàcdyibxdy zxne`y ± §¨§©§§¨

,min dlihdy drya dxewn gztpyøeîéàåxnel xyt`e ± §¥
e ,dzrhyéàåä íéìâø éî úLbøäin zlhd zngn `id ef dybxd - ©§¨©¥©§©¦£©

`le `a `ed milbx in mewna dl yiy dknn ,d`vny mcde ,milbx
dlihd m` ,welg oicd jkitle .df mc `vi min dlihdyke ,xewndn

dcera minúãîBòlihdl dwegc dzidy oeiky xnel yiy ,d`nh ¤¤
dwgec jezn ,dayi `le zcner dcera dlihd ixdy milbx inøeãä̈

íc éúééàå øB÷nì íéìâø éîe`vie xewnl eqpkpe milbx in exfg ± ¥©§©¦©¨§©§¥¨
e ,`nh mc mr cgi,äøBäè úáLBémr z`vl dcp mc jxc oi`y iptn ¤¤§¨

,`a `ed milbx in mewna dl yiy dknn df mc i`ceae ,milbx in
ote`a la` .milbx in z`ivi zybxd dzid dzybxde ,xewndn `le
ixack ,dxedh mc dilr d`vne ,dxewn gztpy dyibxd `ly

.l`eny
:l`enyl cer dywn `xnbdòîL àzepipy ,di`x rnye `a ± ¨§©

(:gp onwl) dpynaãò,dnvr z` ea zwceay -úçz ïeúð äéäL ¥¤¨¨¨©©
íc åéìò àöîðå ,økä,qixbn zegtíàdid `vnpy mzkd,ìBâò ©©§¦§¨¨¨¨¦¨

.øBäè`le crd lr jeyn zeidl gepiwa `vnpd mc jxcy iptn ¨
zlek`n mc `l` dwica mc epi`y mixne` ep` lebr `edyke ,lebr

.`ed [dpik-]íàåmcd did.àîè CeLî §¦¨¨¥
:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna ±äLébøàc éàm` ± ¥¦¨¥¦§©§¦¨

mzkd `vnpyk ,dxewn gztpy dwicad zrya dyibxdìBâò̈
øBäè éànà,z`nhpy dyibxd ixd ,xedh `ed recn ±ì àlàåà± ©©¨¤¨¨

ote`a xaecn jgxk lr `l`äLébøà àìcgztpy dyibxd `ly - §Ÿ©§¦¨
,dxewnéðz÷åmcd did m`y epipye ±.àîè CeLîixac lr dywe §¨¨¥¨¨¥

.dybxda `ly mc dz`xa xdhny l`eny
:`xnbd zvxznàì`l` ,jziiyewkíìBòìxaecnäLébøàc± Ÿ§¨§©§¦¨

,dxewn gztpy dyibxdy zxne`yøeîéàådzrhy xnel xyt`e ± §¥
eéàåä ãò úLbøädayge dzrhe ,crd zwica xrv dyibxdy ± ©§¨©¥£©

jk did `l zn`ae ,xewnd zgizt zybxd `id ,df xrv zybxdy
oicd okle .xewndn epi`e ,`ed zlek`n mc `vnpy df mc `l`

`vnp m` ,welgàúà dôebî éàcå ,CeLî`vnp m`e ,d`nhe [`a±] ¨©©¦¨£¨
,øBäè ìBâòdyibxdy dne `ed zlek`n mc df mcy milezy meyn ¨¨

`lyk la` .xewnd zgizt zybxd `le ,dwicad xrv zybxd dzid
ixack ,dxedh mc dilr d`vne rwxwd lr dayiy oebke dyibxd

.l`eny
:dybxda `ly s` z`nhpy ztqep di`x d`ian `xnbdòîL àz̈§©

nye `a ±ynyl l`xyi zepa jxc (.ci lirl) dpyna epipy ,di`x r
eyny .yinyzd xg`l gpwl ick ,dl cg`e el cg` micr ipya

eàöîðmcìòcrd,BlLxg`l ddyy oebk ,onf xg`l `vnp elit` ¦§¨©¤
,gpiw jk xg`e jex` onf dliradïéàîèoick mini dray mdipy §¥¦

,yinyz zrya mcd did i`cey ,dlreae dcpïaø÷a ïéáéiçå.z`hg §©¨¦§¨§¨
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קנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc - dcp(iyily meil)

íúë äàåøä ¯ éðéîù ÷øô

äðùî
wn gztpy dyibxdy `la mc d`vny dy`a zwqer epzpyn:dxe

,døNa ìò íúk äàBøä.z`nhnd dybxd okl mcew dyibxd `le ¨¨¤¤©§¨¨
`vnp mzkd m`ätøezä úéa ãâðkaf epnny mewn eze` cbpk ± §¤¤¥©§¨

,mcdäàîè.xewnd on ribdy xnel yiy itl ,opaxcnãâðk àlLå §¥¨§¤Ÿ§¤¤
.äøBäè ätøezä úéa¥©§¨§¨

el`e dtxezd zia cbpk miaygp dteba zenewn el` zx`an dpynd
mzk `vnp :`ldá÷ò ìòzerav`d cbpk lbxd ixeg` -Làø ìòå ©£¥¨§©Ÿ

dìãeb,dlbxay lceb`d y`x ±.äàîèmzk `vnpd÷BL ìò ¨¨§¥¨©¨
,lbxd jxe`läéúBñøt ìòå`vnpd lbxd ly oezgzd wlgd ± §©©§¤¨

el` zenewna mzkd `vnp m` ,dweyn dhnlíéðôaîiccva ± ¦¦§¦
,zeqxtd izy oiae miiweyd ipy oiay milbxd,äàîèel` zenewny §¥¨

`vnp m`e ,dtxezd zia cbpk mdõeçaîly ipevigd cva ± ¦©
,milbxde .äøBäèlbxd jxe`l dwey lr `vnpaïàkî ïéããvä ìò §¨©©§¨¦¦¨
ïàkîeedy weyd iptly cva ±cva e` ,lbxd iptly cvd ` ¦¨

,awrd cbpky cvd `edy weyd ixeg`y.äøBäè§¨
:zx`ane dpynd dkiynnäúàømzk,d÷eìç ìòmzkd `vnp m` ¨£¨©£¨

øBâçä ïî[xpiq±],äàîè ,ähîìe`vnp m`eäìòîìe øBâçä ïî ¦©£§©¨§¥¨¦©£§©§¨
.äøBäè§¨
äúàømzkãé úéa ìò[cid zqpkd mewn-]íà ,÷eìç ìLmewn ¨£¨©¥¨¤¨¦
mzkd,ätøezä úéa ãâðk òébîcid zia y`xa mzkd `vnpy oebk ©¦©§¤¤¥©§¨

cr dhn itlk cid zia ltep welgd zhiyt zryay ,cid skl jenq
,dtxezd zia cbpkåàì íàå ,äàîèzia lr mzkd `vnpy oebke - §¥¨§¦¨

,dtizkl jenq welgd ly cid.äøBäè§¨
y welg :sqep oicíB÷î ìk ,äìéla Ba äqkúîe BzèLBt äúéä̈§¨©§¦§©¨©©§¨¨¨

øæBç àeäL éðtî ,äàîè íúk Ba àöîpLjtdzn welgdy ± ¤¦§¨¤¤§¥¨¦§¥¤¥
cbpk dhn itlk jtdp welgd y`x elit`y minrte ,dpiyd zrya

,dtxezd ziaïëåmzk `vnpa oicdñBéìetadqkzn `idy xceq - §¥©§
.dtxezd mewn cbpk cr dpiyd zrya jtdzp `ny miyyegy ,ea

àøîâ
.d`nh dtxezd zia cbpk dxya lr mzk d`exd ,dpyna epipy

:`nhn `edy exn` mzk dfi`a dpc `xnbd,ìàeîL øîàdy` ¨©§¥
yíìBò ò÷ø÷ ä÷ãadz`vne ,dilr dayiy iptl ux`d rwxw ± ¨§¨©§©¨

,mec` d`xn lkn diwpe ,äéìò äáLéåux`d on dnwy xg`l §¨§¨¨¤¨
øîàpL ,äøBäè ,äéìò íc äàöî(hi eh `xwie) dcp z`neh oipra ¨§¨¨¨¤¨§¨¤¤¡©

Daf didi mC daf didz iM dX`e','døNáady`d oi`y o`kn §¦¨¦¦§¤¨¨¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨
d`nhdøNáa LébøzL ãò`vei epnny xewnd gztpy yibxzy - ©¤©§¦¦§¨¨
.mcd

:l`eny ixac lr dywn `xnbddéì éòaéî 'døNáa' éàäaezkd ± ©¦§¨¨¦¨¥¥
cnll ,zxg` dyxcl jxvp 'dxyaa'äànhnLdcp z`nehíéðôa ¤¦©§¨¦§¦

õeçák`vi `ly s` xecfextl xewndn mcd `viyk xak d`nhy ± §©
s` dxya jeza mcd `viy 'dxyaa' zaizn rnyn jky ,dtebl ueg
leki ji` ,ef dyxcl aezkd jxvpy oeike ,uegl `vi `ly it lr

.dxyaa yibxzy jixvy eyxcl l`eny
:`xnbd zvxznïk íàwx zyxcp 'dxyaa' zaiz dzid eli` - ¦¥

df oiprl,xecfextl mcd `viyk d`nhyàø÷ àîéìjixv did - ¥¨§¨
daef didi mc' aezkl'øNaa,`"d ze`d `ladøNáa éàîmyl - ©¨¨©¦§¨¨

jgxk lr ,'dxyaa' dxezd dazk dnäpéî òîLo`kn gken ± §©¦¨
d`nh dpi`y.døNáa LébøzL ãò©¤©§¦¦§¨¨

:zxg` dyxcn dywne zxfeg `xnbddéì éòaéî ézkàåoiicr ± §©©¦¦¨¥¥
aezkddøNáaaf mcd `diy cr d`nh dpi`y cnll jxvp ¦§¨¨

,dteba mcd rbepy ,dxyaaàìådtebn af mcd didiyajezøéôL §Ÿ§¨¦
,xyade zenvrd micibd ekeza e`xapy mcew cled xer -åokàì §Ÿ

`vnpd mc dxezd d`nhajezäëéúçmipte`ay meyn ,xaer ly §£¦¨
,ef dyxcl aezkd jxvpy oeike .dxyal mcd oia dvivg yi el`

.dxyaa yibxzy jixvy eyxcl l`eny leki ji`d
:`xnbd zvxzndpéî úòîL ézøzcenll jl yi zekld izy ± ©§¥¨§©¦¨

mbe ,dxyaa dyibxdy ote`a wx d`nhy mb ,'dxyaa' aezkdn
jeza e` xity jeza `vnpyk `le dxyaa mcd `viyk wx d`nhy

.dkizg
x`eany zeziixae zeipyn dnkn l`eny ly epic lr dywn `xnbd

:dxyaa dyibxdy `la s` d`nhy mdaòîL àzrnye `a ± ¨§©
(:hp onwl) dpyna epipy ,di`xäéëøö äNBò àéäL äMàä± ¨¦¨¤¦¨§¨¤¨

milbx in dlihdyäúàøåmnríà øîBà øéàî éaø ,ícdlihd §¨£¨¨©¦¥¦¥¦
`idyk miníàå ,äàîè úãîBò`idyk dlihd.äøBäè úáLBé ¤¤§¥¨§¦¤¤§¨

:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna ±äLbøàc éàdyibxd m` ± ¥¦¨¥¦§©§§¨
ok m` ,min dlihdy drya dxewn gztpyäøBäè éànà úáLBé± ¤¤©©§¨

,mc d`vne dyibxd ixd ,dxedh zayei `idyk min dlihd recn
åàì àlàote`a xaecn jgxk lr `l` ±äLbøà àìc`ly ± ¤¨¨§Ÿ©§§¨

,dxewn gztpy dyibxdéðz÷å`idyk min dlihd m`y epipye - §¨¨¥
úãîBòmc dz`xe.äàîèxdhny l`eny ixac lr dyw o`kne ¤¤§¥¨

.dybxda `ly mc dz`xa
:`xnbd zvxzníìBòìa xaecnäLbøàcdyibxdy zxne`y ± §¨§©§§¨

,min dlihdy drya dxewn gztpyøeîéàåxnel xyt`e ± §¥
e ,dzrhyéàåä íéìâø éî úLbøäin zlhd zngn `id ef dybxd - ©§¨©¥©§©¦£©

`le `a `ed milbx in mewna dl yiy dknn ,d`vny mcde ,milbx
dlihd m` ,welg oicd jkitle .df mc `vi min dlihdyke ,xewndn

dcera minúãîBòlihdl dwegc dzidy oeiky xnel yiy ,d`nh ¤¤
dwgec jezn ,dayi `le zcner dcera dlihd ixdy milbx inøeãä̈

íc éúééàå øB÷nì íéìâø éîe`vie xewnl eqpkpe milbx in exfg ± ¥©§©¦©¨§©§¥¨
e ,`nh mc mr cgi,äøBäè úáLBémr z`vl dcp mc jxc oi`y iptn ¤¤§¨

,`a `ed milbx in mewna dl yiy dknn df mc i`ceae ,milbx in
ote`a la` .milbx in z`ivi zybxd dzid dzybxde ,xewndn `le
ixack ,dxedh mc dilr d`vne ,dxewn gztpy dyibxd `ly

.l`eny
:l`enyl cer dywn `xnbdòîL àzepipy ,di`x rnye `a ± ¨§©

(:gp onwl) dpynaãò,dnvr z` ea zwceay -úçz ïeúð äéäL ¥¤¨¨¨©©
íc åéìò àöîðå ,økä,qixbn zegtíàdid `vnpy mzkd,ìBâò ©©§¦§¨¨¨¨¦¨

.øBäè`le crd lr jeyn zeidl gepiwa `vnpd mc jxcy iptn ¨
zlek`n mc `l` dwica mc epi`y mixne` ep` lebr `edyke ,lebr

.`ed [dpik-]íàåmcd did.àîè CeLî §¦¨¨¥
:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna ±äLébøàc éàm` ± ¥¦¨¥¦§©§¦¨

mzkd `vnpyk ,dxewn gztpy dwicad zrya dyibxdìBâò̈
øBäè éànà,z`nhpy dyibxd ixd ,xedh `ed recn ±ì àlàåà± ©©¨¤¨¨

ote`a xaecn jgxk lr `l`äLébøà àìcgztpy dyibxd `ly - §Ÿ©§¦¨
,dxewnéðz÷åmcd did m`y epipye ±.àîè CeLîixac lr dywe §¨¨¥¨¨¥

.dybxda `ly mc dz`xa xdhny l`eny
:`xnbd zvxznàì`l` ,jziiyewkíìBòìxaecnäLébøàc± Ÿ§¨§©§¦¨

,dxewn gztpy dyibxdy zxne`yøeîéàådzrhy xnel xyt`e ± §¥
eéàåä ãò úLbøädayge dzrhe ,crd zwica xrv dyibxdy ± ©§¨©¥£©

jk did `l zn`ae ,xewnd zgizt zybxd `id ,df xrv zybxdy
oicd okle .xewndn epi`e ,`ed zlek`n mc `vnpy df mc `l`

`vnp m` ,welgàúà dôebî éàcå ,CeLî`vnp m`e ,d`nhe [`a±] ¨©©¦¨£¨
,øBäè ìBâòdyibxdy dne `ed zlek`n mc df mcy milezy meyn ¨¨

`lyk la` .xewnd zgizt zybxd `le ,dwicad xrv zybxd dzid
ixack ,dxedh mc dilr d`vne rwxwd lr dayiy oebke dyibxd

.l`eny
:dybxda `ly s` z`nhpy ztqep di`x d`ian `xnbdòîL àz̈§©

nye `a ±ynyl l`xyi zepa jxc (.ci lirl) dpyna epipy ,di`x r
eyny .yinyzd xg`l gpwl ick ,dl cg`e el cg` micr ipya

eàöîðmcìòcrd,BlLxg`l ddyy oebk ,onf xg`l `vnp elit` ¦§¨©¤
,gpiw jk xg`e jex` onf dliradïéàîèoick mini dray mdipy §¥¦

,yinyz zrya mcd did i`cey ,dlreae dcpïaø÷a ïéáéiçå.z`hg §©¨¦§¨§¨
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xcde"קנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc - dcp(iriax meil)

ïðaøcîepzpyna exn`y dne ,jkl dail dny `le dyibxd `ny ¦§©¨¨
.opaxcn d`nhy dpeekd ,`nh dxya lr `vnpd mzky `ziixaae

:sqep uexiz,øîà éMà áøxn`y dnìàeîLmler rwxw lr dayi ©©¦¨©§¥
`l` ,dyibxd `ly meyn mrhd oi` ,dxedh mzk d`vneàeä

ïðúc ,äéîçð éaøk øîàc(:hp onwl)øác ìk øîBà äéîçð éaø §¨©§©¦§¤§¨¦§©©¦§¤§¨¥¨¨¨
íéîúk ìa÷î Bðéà äàîeè ìa÷î BðéàLxac lr `vnpy mzk ± ¤¥§©¥§¨¥§©¥§¨¦

z`neh lr minkg exfb `ly ,`nhn epi` d`neh lawn epi`y
elit` dxedh mc d`vne rwxwd lr dayi jkitle ,df ote`a minzk

.d`neh zlawn dpi`y rwxwd lr mcd `vnpy iptn opaxcn
:dinxi ax ixac lr `xnbd dywnøîà÷c eðééä éMà áøì àîìLa¦§¨¨§©©¦©§§¨¨©

iab lr dayi epeyla l`eny hwp jk meyn ±,ò÷ø÷rwxwy iptn ©§©
,d`neh zlawn dpi`y xac `idäéîøé áøì àlàzrca yxity ¤¨§©¦§§¨

,dyibxd `ly meyn dxedhy l`enyàéøéà éàîxn` recn ± ©¦§¨
iab lr dayi l`eny,ò÷ø÷`ldeléôàiab lr dayiàîéìbcba ± ©§©£¦§¦¨

d`neh lawndénð.dyibxd `ly meyn dxedh mb ± ©¦
l`eny dinxi ax ixacl :`xnbd zvxznøîà÷ àéòaéî àì± Ÿ¦©§¨¨¨©

y`id ezpeeke ,df ote`a oicd z` xnel jxvp `l l`enyàéòaéî àìŸ¦©§¨
iab lr dayi m`y cala ef `l ±àîéìbmeyn dxedh÷cáî àìc §¦¨§Ÿ¦§©

øétL,ahid dwceal xyt` i` ±àúà àîìòî øîéîì àkéàå± ©¦§¦¨§¥©¥¨§¨£¨
,uegan `l` dy`d sebn `a `l mcdy xnel okzieeléôà àlà¤¨£¦

iab lr dayiøétL ÷cáîc ò÷ø÷oeike ,ahid dwceal xyt`y ± ©§©§¦§©©¦
mc d`vn `le dwcayàéúà dôebî øîéîì àkéàcxnel yiy ± §¦¨§¥©¦¨©§¨

y l`eny xn` ok it lr s` ,dtebn `a mcdyøBäèjixvy iptn ¨
.dxewn gztpy yibxzy

:dpyna epipy.'åëå äàîè dìãeb Làø ìòå dá÷ò ìò©£¥¨§©Ÿ¨¨§¥¨
`ey .el` zenewna mc d`vnyk d`nh recn zx`an `xnbdzl

:`xnbdàîìLalr mc `vnp m`dá÷òawrd mewny iptn ,d`nh ¦§¨¨£¥¨
ãéáòokzi ±àlà ,íB÷î BúBàa òâðclr `vnpéàî ,dìãeb Làø £¦§¨©§¨¤¨Ÿ¨¨©
àîòè.dtxezd zia cbpk epi` lceb`d mewn `ld d`nh ©£¨

dá÷òa òâðc ïéðîéæ àîéz éëådlbx awra rbep lceb`dy minrt ± §¦¥¨¦§¦§¨©©£¥¨
,zegcl yi ,lceb`l awrdn mcd xar `ny miyyege zxg`déîe¦

íB÷îì íB÷nî äàîeè ïðé÷æçîmewnn xar mcdy miyyeg ike - ©§§¦©§¨¦¨§¨
,mewnlàéðúäåmewn cbpk mc d`vny dy` ,(a"id e"t `ztqez) §¨©§¨

m` ,sxezdäkî dì äúéämc d`ivendúBìúì ìëezL ,døàeöa ¨§¨¨©¨§©¨¨¤©¦§
,dkna mcd xewnyäìBzdzid m` la` ,dxedhe dx`evay dkna ¨

dkn dlúBìúì äìBëé dðéàL ,dôúk ìò`vnpd mcy iptn ,da ©§¥¨¤¥¨§¨¦§
,dtxezd zia cbpk letil leki epi` szkd lräìBz dðéàmcd z` ¥¨¨

,d`nhe ,dknaBzìèð dãéa ànL íéøîBà ïéàådtizknezàéáäå §¥§¦¤¨§¨¨§¨©¤¡¦©
ì.íLy`x lr mc `vnpyk d`nhy mrhd dn le`yl yi ok m`e §¨

.dlceb`
:`xnbd daiynàlà,d`nh dlceb` y`x lr mc `vnpay mrhd ¤¨

okyéîøúîc ãéáò äòñôc éãäác dìãeb Làø éðàLoic dpey ± ¨¦Ÿ¨¨§©£¥§¨§¨£¦§¦§§¥
dlceb` y`x ribd dzkild zrya `ny yegl yiy ,dlceb` y`x

.dtxezd mewn zgz
d`neh miwifgn oi`y `ziixaa epipyy oicd lr dywn `xnbd

:mewnl mewnnàéðúäå ,íB÷îì íB÷nî äàîeè ïðé÷æçî àìå§Ÿ©§§¦©§¨¦¨§¨§¨©§¨
úàöîðmc ztihíéãiL éðtî ,äàîè [äéúBòaöà éøL÷ ìò ¦§¥©¦§¥¤§§¤¨§¥¨¦§¥¤¨©¦

.ïä úBið÷ñò©§¨¦¥
:`xnbd zxxanàîòè éàîribny mewn epi` cid ab ixd ,d`nh ©©£¨

`l` ,mewn eze`a rbep epi` dwicad zrya mb ixdy ,mc eil`åàì̈
àãé Cãéàa äòâðå àãé ãça ä÷ãa ïðéøîàc íeMîmiyyegy ± ¦§¨§¦©¨§¨§©§¨§¨§¨§¦¨§¨

,zxg`d cid aba drbp ci dze` jk xg`e zg` cia dwca `ny
.mewnl mewnn d`neh miwifgny gkene

:`xnbd zvxznäòâðc àãéáò dleëc dãé éðàL ,àìci dpey ± Ÿ¨¦¨¨§¨£¦¨§¨§¨
.dwicad zrya sxezd mewna zrbl dieyr cid lky ,dy`d

:dpyna epipy'åëå íéðôaî ,äéúBñøt ìòå d÷BL ìòuegan ,d`nh ©¨§©©§¤¨¦¦§¦
zxxan `xnbd .dxedh ,o`kne o`kn dwey iccva `vnp .dxedh

:`xnbd zl`ey .weyd mipt `ed okidàëéä ãò íéðôaîokid cr ± ¦¦§¦©¥¨

.weyd iccv epi`y ,weyd mipt aygp lbxd iaera
:`xnbd daiyn÷áç íB÷î ãò ,éàpé éaø éác éøîàmewnd cr ± ¨§¦§¥©¦©©©§¤¤

df iaer cbpke .weyde jxid z` mixagnd micibd agex ligzn eay
iexw mewn eze` cr dlrnle ,dilbx zeqxt cr dhnl lbxa

.'miptan'
:`xnbd zwtzqn÷áç íB÷î ,eäì àéòaéàmicibd agex mewn ± ¦©§¨§§¤¤

aygp m`d ,weyde jxid z` mixagny,íéðôìkmc my `vnp m`e §¦§¦
,d`nhBàaygpyke weyd onõeçì.dxedhe §©

:`ziixan di`x d`ian `xnbd,àðéè÷ áø éðúc ,òîL àzmipt ¨§©§¨¥©§¦¨
`ed weyd.íéðôìk Bîöò ÷áçå ,÷áç íB÷î ãòokedéøa àéiç áø ©§¤¤§¤¤©§§¦§¦©¦¨§¥

àéãäa dì éðúî àéåà áøc,yxetna ok dpy ±éàpé éaø éác éøîà §©©§¨©§¥¨§¤§¨¨§¦§¥©¦©©
.íéðôìk Bîöò ÷áçå ÷áç íB÷î ãò©§¤¤§¤¤©§§¦§¦

:dtebn `ad mc jxck mzxev oi`y minzk oica zwtzqn `xnbd
,äéîøé éaø éòad`xpd mc mzk dxya lr `vnpøéLkdrevxk - ¨¥©¦¦§§¨§¥

dlebr,eäîd`ivi jxck `ly mc d`vny lk `ny e` d`nh m`d ©
.uegan `ay milez dtebn

d`xpe dxya lr mc `vnp m` okeäøeLkzexceqn zetih - §¨
,dxeyk,eäîlr e`vnp m` oke .dtebn e`ay yeygl yi m`d ©
dxyaïétéè ïétéè,dpeyn xcqa zaexrza zetih dnk ±.eäîoke ¦¦¦¦©

mzk `vnpyk,dëøé áçBøì`vndl dtebn `veid mc jxc oi`y §©§¥¨
,jxid agexa.eäî©

:`ziixan di`x `xnbd d`ian,òîL àz`vnpd mzk,døNa ìò ¨§©©§¨¨
øBäè ÷ôñ àîè ÷ôñ,`nhe dtebn mzkd `a m` epl `ed wtqe - ¨¥¨¥¨¥¨

,xedhe uegan `ay e`.àîèmzqa `ziixaa xn`py dnneìò ¨¥©
døNa,`nh ewitq dxyaa `vnpd mzk lky rnynåàì éàî± §¨¨©¨

a s` df oic oi` m`dàðåeb éàä éë`ly dxya lr mcd `vnpy ¦©©§¨
.mc z`ivi jxck

:`xnbd dgec,àì,`ziixadn di`x oi`àîìc`ziixad `ny - Ÿ¦§¨
mzka zwqeräòeöøk ãéáòc,minzk jxck drevxk jeyn `edy - ©£¦¦§¨

`eal libxd mzk zxevk d`xp epi`y mzk la` ,`nh ewitq jkitle
.xedh dtebn

:dwelga `le dteba `l `vnpy mzk oica dpc `xnbdàéää©¦
àúézLîa àîc dì çëzLàc àúzéàdy dy`a dyrn ±dzi ¦§¨§¦§§©¨§¨§©§¦¨

ihega mzk `vnpe ,[jkl cgeind urd iab lr izyd iheg z` zgzen
,izydéàpé éaøc dén÷ì éàúàdn el`eyl i`pi iax iptl d`a ± £©§©¥§©¦©©
,dpicéúéúå ìéæéz dì øîàjxck izyd iheg lr aeye jeld jlz - ¨©¨¥¦§¥¥

eze` cbpk ribn hegdy `vni m`e ,izyd zkixr zra mibxe`d
.d`nhe dtebn `a mzkdy zelzl yi mewn

:`ziixan `xnbd dywnàéðúäåzilha shrzn didy xedh mc` §¨©§¨
rbzy `la shrzdl el xyt` i` m` ,ze`nehe zexdh ecva eide
mixne` xne` l`ilnb oa oerny oax ,`nh `ed ixd d`neha zilhd
zilhd rbiz sehird zrya m` mi`exe zilha shrzde xefg el

minkg el exn` .xedh rbz `l m`e ,`nh d`nehaïéðBL ïéà¥¦
úBøäèaok m`e .wecale xefgl dxdhe d`neh iabl mixne` oi` - ¦§¨

,wecale aeyl izyd mr zwqrzn dzidy efl i`pi iax dxed ji`
.zexdha mipey oi` `ld

:`xnbd zvxznïéðBL ïéà ïðéøîà ékmipey oi`y dpeekd ,zexdha ¦¨§¦©¥¦
àle÷ìmixne` oi` `nhpy xnel aexwy zilha shrzpy df oebke ± §¨

,eilr lwdl ick dpy el,ïéðBL àøîeçì ìáàmc d`vny ef jkitle £¨§§¨¦
`ly oeik wtqn dp`nhp `l izyd iheg lr jlze aeyz `l m`
xyt` dpyz m` la` ,dwelg lr `le dxya lr `l mcd `vnp

.dp`nhpe dxewn zgz ribi hegdy
:dpyna epipyëå BzèLBt äúéä.'å ¨§¨©§

àéðz,`ziixaaäæ øác ,éñBé éaøa øæòìà éaø øîàdf oic ± ©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¥¨¨¤
mzk eilr `vnpe dlila ea dqkzne ezhyety welg ,dpyna `aend

,dtxezd zian dlrnlìöà éúàaLëe ,øeqéàì éîBø øéòa éúéøBä¥¦§¦¦§¦§¤¨¦¥¤
.äúéøBä äôé éì eøîà íBøcaL íéîëç£¨¦¤©¨¨§¦¨¤¥¨

:miyp izy ea eynzypy welga `vnpy mzk oica dpc `xnbdeðz̈
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הדשך בעדומ קדא

oifge` mipy` cenr gp sc ± oey`x wxtzereay

ïðáøãî.dzrc` e`le ,dybx` `nlc Ðøîà éùà áøxn`c l`enyc `nrh Ð

,dil `xiaq dingp iaxk `l` ,dybxd meyn e`l Ð 'ek mler rwxw dwca :lirl

jpd lk ,jkld .d`neh lawnd xac lr `l` ,mzk zxfb minkg exikfd `l :xn`c

.llk dybxda ixii` `l l`enyc ,edpip `iyew e`l Ð `zaeizäéîøé áø àìà
éúôãî:ipye ,lirlc `zaeizl dlawc Ð

Ð `zaeizl dlawcne ,'ek l`eny dcen

i`e .dybxd meyn l`enyc `nrhc llkn

elit` ,"rwxw" `ixi` i`n Ð dybxd meyn

xg`e ,dilr dayie ,zilha dwca !inp `nilb

!dyibxd `ly ,dxedh Ð mc d`vn jk

äøàåöáÐ dtxez cbpk mc `vnp m` Ð

minrty .dx`ev ly dkna zelzl dleki

dknd mc ltepe ,diptl dx`ev z` dhny

.dwelg zizgz lräôúë ìòdpi`y Ð

ltepe dtzkn `a mc oi`y ,zelzl dleki

.dlez oi` Ð diptläãéá íéøîåà ïéàå
åúìèð.diptl ez`iade ,dtzkay dknn Ð

éîøúîã ãéáòshep mce ,mewn eze` zgz Ð

.eilräéúåòáöà éøù÷ ìòab" ,epiid Ð

`l ,dwica zrya elit` ,cid ab `de ."cid

d`nh `nrh i`n Ð drbpíåùî åàì ?
ïðéøîàãci drbpe ,`ci jci`a dwca Ð

.dzxiag ab lr dwcayàëéä ãòiexw Ð

oiccv opixn` `le ,"weyd iaern mipt"

edpip÷áç íå÷î ãò ?il dnecnke .wtq Ð

.h"ixii oixewy ,weyde jxid utw `edy

iexw Ð ligzn `edy mewn cr :xn`we

oiwaegy oicibd zgizn `id "wag"e ."mipt"

jxidenk ,utw eze`l jenq ,cgi weyde

."wagd z`e iwliwd z`" :(cq zay)øéùë
.cinvk ,lebira drevx Ðåäîin Ð

e`l e` dcpd mca opiwtqnäòåöøë ?Ð

zzeye ltepyk digxe` epiidc jxid jxe`l

.drevxk dyrpàúéúùîámr" Ð

:opinbxzn (fh mihtey) oeynyc "zkqnd

,bix`l ieeh zkqn dzidy .`zizyn mr

.izyd lr mc `vnpeéúéúå ìéæéújxck Ð

i` .daye dkldy ,eiykr cr dzyry

,x"icxe` oixewy ,jqend ieehdy inxzn

.d`nh Ð mewn eze` cbpk dilbx oia `a

úåøäèá ïéðåù ïéà àéðúäåshrzn" iab Ð

`nw wxta ,"ecva ze`nhe zexdhe ezilha

.xedh Ð rbp `l wtq rbp wtq :(a,d dcp)

.`nh Ð rbp ok m` `l` xyt` i` m`e

it lr s` :xne` l`ilnb oa oerny oax

`l` ,dil opinhn `l Ð xyt` `lc

opixdhn Ð rbp `l i`e ,"dpW" el mixne`§¥

lr s`c .zexdha oipey oi` :el exn` .dil

`l `xwirn `nlc ,inxzin `l `zydc ab

!ikd dedàìå÷ì ïéðåù ïéà ïðéøîà éëÐ

,rbp ok m` `l` el xyt` i`c `idda oebk

.lwdl ,"dpW" dil `nipe ewip op`e ,`nhe§¥

,dxedh `nzqnc :`ed `xneg `kd la`

dwelg lr `le dxya lr `l `dc

i`e ,izize lifiz" xn`c i`de .gkzy`

.`id `xneg Ð "dl opinhn ,inxznøáã
äædlila ea dqkzne ezhyet dzid Ð

.'ekäøö÷ ìù ä÷åìçmcew ezwca `le Ð

.mc eilr `vnp jk xg`e ,dyialòéâî óà.mzk Ðäôøåúä úéá ãâðë.dxvw oky lke ,dkex` s` d`nh Ð dkex` ly Ðäøåäè åàì íàåla` ,dkex`d Ð

.ribn `ed dly dtxezd zia cbpk ixdy ,d`nh Ð dxvwäøåäè àéä.dpey`xd Ðàðéã ïéðòìådxn`c ,da dlez dzxiagc opz welgd on mzkd qeakc Ð

."dizwca z`c ,il zpnidn `l" :dpexg`
ïäéúù
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éáøëoeik :dingp iaxc `nrh Ð 'ek d`neh lawn epi`y xac lk xn`c dingp

`zizyn `idde .d`neh exfb `l dy`d lr mb ,xedh Ð ea mzkdy xacc

.mirbpa d`neh lawn mewn lkn ,d`neh dlawn `lc idp ,jenqacäãåîl`eny

oi`e .dzrc` e`le ,dybx` `nlc opilzc :qxhpewd yxit Ð opaxcn d`nh `idy

Ð dyibxd `ly dl wfgen elit`c :d`xp

inp iy` axe .zecp mc dz`xe li`ed ,d`nh

Ð dyibxd `lc `kid ,l`enylc dcen

iz` `l` .opaxcn d`nhe ,dxezd on dxedh

elit` Ð dxedhc rwxw` `vnp ikc iyextl

.opaxcn

éîåÐ mewnl mewnn d`neh opiwfgn

`l Ð lwdl i`cec ,jixt i`nc :dywe

.opixngn Ð `kd ik ,xingdl la` ,opiwfgn

,lwdl zexdha oipey oi` :onwl xn` ikdc

minzkc oeik :xnel yie !oipey `xnegl la`

lwdl Ð xingdl opilzc `zi` i` ,opaxc

la` .zvw libxd xaca ,zelzl epl did inp

Ð jk lk zelibx oi`y ,mewnl mewnn oiprl

oipey minzka elit`c ,jenqa onwl opixn`

jextilc :dniz .lwdl `le ,`xnegl

,"dxedh Ð dtxezd cbpk `ly" oizipznn

dxyaa drbpe `ci i`da dwca :xn` `le

`zi` m`c :xnel yie !dtxezd on dlrnl

`iede ,dxekf dzid Ð d`nh d`vne dwcac

drbp ik la` .d`nh `idy dzrc` `inx

oeik ,dytp` `inx `l Ð dtzk lry mca

,`nh mc iab jenqae .`nh mc df oi`c

drbpe `ci i`da dwcac `ni`e :jixtc

ded inp oizipznne .oky lkn jixt Ð jci`a

"mewnl mewnn" oia wlgl yie .jxtnl ivn

mzdc :(`,c dcp) `nw wxtc `eddl ,`kdc

`kde ,mewnl mewnn d`a dnvr d`neh Ð

.zcner cg` mewna dnvr d`neh Ð

íå÷îjxid utw `edy :i"yx yxit Ð wag

zgizn mewn `ed "wag"e .weyde,micibd

:yxit jexrae .weyde jxid miwaegy

mewne ,ze`lel da yiy ze`iltp` oilrepy

yexit yxit cere ."wag" ixw ze`leld xeag

dqkzny dn ,jxid lr weyd steky :xg`

oiwaegy jxi lr weyd ztitk ici lr xyad

."wag mewn" ixw df z` dfäøåùëÐ edn

i`c .oitih oitih ,epiidc :wgvi epiax xne`

,"drevx" epiid Ð cgi dxeyd zxaegn

,oiaaxern epiid Ð oitih oitihe .jenqac

xn`c `de .dxeyk `le xiyk `l epi`y

lr ,epiid Ð oitxhvn oi` ,oitih oitih :onwl

xzei yic .dxya lr ixiin `kde .cbad

.dxya lrn cbad lr zlek`n mca zelzl

ïéðòìåinp `picn :xn`z m`e Ð opz `pic

xn`ck ,eqakl dipyd aiigzz

wtq clepy lk :(a,er zeaezk) "xicnd"a

oeik :xnel yie !di`x `iadl eilr Ð ezeyxa

dpi` Ð dl`y zxeza `l` dipyl dpi`c

xn`w mzdc :xnel yi cere .dzeyxa ynn

`kd la` .di`x `iai Ð `ivedl dvxi m`y

.eqakl dpexg`d aiigzz `l Ð
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קנה oifge` mipy` cenr gp sc ± oey`x wxtzereay

ïðáøãî.dzrc` e`le ,dybx` `nlc Ðøîà éùà áøxn`c l`enyc `nrh Ð

,dil `xiaq dingp iaxk `l` ,dybxd meyn e`l Ð 'ek mler rwxw dwca :lirl

jpd lk ,jkld .d`neh lawnd xac lr `l` ,mzk zxfb minkg exikfd `l :xn`c

.llk dybxda ixii` `l l`enyc ,edpip `iyew e`l Ð `zaeizäéîøé áø àìà
éúôãî:ipye ,lirlc `zaeizl dlawc Ð

Ð `zaeizl dlawcne ,'ek l`eny dcen

i`e .dybxd meyn l`enyc `nrhc llkn

elit` ,"rwxw" `ixi` i`n Ð dybxd meyn

xg`e ,dilr dayie ,zilha dwca !inp `nilb

!dyibxd `ly ,dxedh Ð mc d`vn jk

äøàåöáÐ dtxez cbpk mc `vnp m` Ð

minrty .dx`ev ly dkna zelzl dleki

dknd mc ltepe ,diptl dx`ev z` dhny

.dwelg zizgz lräôúë ìòdpi`y Ð

ltepe dtzkn `a mc oi`y ,zelzl dleki

.dlez oi` Ð diptläãéá íéøîåà ïéàå
åúìèð.diptl ez`iade ,dtzkay dknn Ð

éîøúîã ãéáòshep mce ,mewn eze` zgz Ð

.eilräéúåòáöà éøù÷ ìòab" ,epiid Ð

`l ,dwica zrya elit` ,cid ab `de ."cid

d`nh `nrh i`n Ð drbpíåùî åàì ?
ïðéøîàãci drbpe ,`ci jci`a dwca Ð

.dzxiag ab lr dwcayàëéä ãòiexw Ð

oiccv opixn` `le ,"weyd iaern mipt"

edpip÷áç íå÷î ãò ?il dnecnke .wtq Ð

.h"ixii oixewy ,weyde jxid utw `edy

iexw Ð ligzn `edy mewn cr :xn`we

oiwaegy oicibd zgizn `id "wag"e ."mipt"

jxidenk ,utw eze`l jenq ,cgi weyde

."wagd z`e iwliwd z`" :(cq zay)øéùë
.cinvk ,lebira drevx Ðåäîin Ð

e`l e` dcpd mca opiwtqnäòåöøë ?Ð

zzeye ltepyk digxe` epiidc jxid jxe`l

.drevxk dyrpàúéúùîámr" Ð

:opinbxzn (fh mihtey) oeynyc "zkqnd

,bix`l ieeh zkqn dzidy .`zizyn mr

.izyd lr mc `vnpeéúéúå ìéæéújxck Ð

i` .daye dkldy ,eiykr cr dzyry

,x"icxe` oixewy ,jqend ieehdy inxzn

.d`nh Ð mewn eze` cbpk dilbx oia `a

úåøäèá ïéðåù ïéà àéðúäåshrzn" iab Ð

`nw wxta ,"ecva ze`nhe zexdhe ezilha

.xedh Ð rbp `l wtq rbp wtq :(a,d dcp)

.`nh Ð rbp ok m` `l` xyt` i` m`e

it lr s` :xne` l`ilnb oa oerny oax

`l` ,dil opinhn `l Ð xyt` `lc

opixdhn Ð rbp `l i`e ,"dpW" el mixne`§¥

lr s`c .zexdha oipey oi` :el exn` .dil

`l `xwirn `nlc ,inxzin `l `zydc ab

!ikd dedàìå÷ì ïéðåù ïéà ïðéøîà éëÐ

,rbp ok m` `l` el xyt` i`c `idda oebk

.lwdl ,"dpW" dil `nipe ewip op`e ,`nhe§¥

,dxedh `nzqnc :`ed `xneg `kd la`

dwelg lr `le dxya lr `l `dc

i`e ,izize lifiz" xn`c i`de .gkzy`

.`id `xneg Ð "dl opinhn ,inxznøáã
äædlila ea dqkzne ezhyet dzid Ð

.'ekäøö÷ ìù ä÷åìçmcew ezwca `le Ð

.mc eilr `vnp jk xg`e ,dyialòéâî óà.mzk Ðäôøåúä úéá ãâðë.dxvw oky lke ,dkex` s` d`nh Ð dkex` ly Ðäøåäè åàì íàåla` ,dkex`d Ð

.ribn `ed dly dtxezd zia cbpk ixdy ,d`nh Ð dxvwäøåäè àéä.dpey`xd Ðàðéã ïéðòìådxn`c ,da dlez dzxiagc opz welgd on mzkd qeakc Ð

."dizwca z`c ,il zpnidn `l" :dpexg`
ïäéúù
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éáøëoeik :dingp iaxc `nrh Ð 'ek d`neh lawn epi`y xac lk xn`c dingp

`zizyn `idde .d`neh exfb `l dy`d lr mb ,xedh Ð ea mzkdy xacc

.mirbpa d`neh lawn mewn lkn ,d`neh dlawn `lc idp ,jenqacäãåîl`eny

oi`e .dzrc` e`le ,dybx` `nlc opilzc :qxhpewd yxit Ð opaxcn d`nh `idy

Ð dyibxd `ly dl wfgen elit`c :d`xp

inp iy` axe .zecp mc dz`xe li`ed ,d`nh

Ð dyibxd `lc `kid ,l`enylc dcen

iz` `l` .opaxcn d`nhe ,dxezd on dxedh

elit` Ð dxedhc rwxw` `vnp ikc iyextl

.opaxcn

éîåÐ mewnl mewnn d`neh opiwfgn

`l Ð lwdl i`cec ,jixt i`nc :dywe

.opixngn Ð `kd ik ,xingdl la` ,opiwfgn

,lwdl zexdha oipey oi` :onwl xn` ikdc

minzkc oeik :xnel yie !oipey `xnegl la`

lwdl Ð xingdl opilzc `zi` i` ,opaxc

la` .zvw libxd xaca ,zelzl epl did inp

Ð jk lk zelibx oi`y ,mewnl mewnn oiprl

oipey minzka elit`c ,jenqa onwl opixn`

jextilc :dniz .lwdl `le ,`xnegl

,"dxedh Ð dtxezd cbpk `ly" oizipznn

dxyaa drbpe `ci i`da dwca :xn` `le

`zi` m`c :xnel yie !dtxezd on dlrnl

`iede ,dxekf dzid Ð d`nh d`vne dwcac

drbp ik la` .d`nh `idy dzrc` `inx

oeik ,dytp` `inx `l Ð dtzk lry mca

,`nh mc iab jenqae .`nh mc df oi`c

drbpe `ci i`da dwcac `ni`e :jixtc

ded inp oizipznne .oky lkn jixt Ð jci`a

"mewnl mewnn" oia wlgl yie .jxtnl ivn

mzdc :(`,c dcp) `nw wxtc `eddl ,`kdc

`kde ,mewnl mewnn d`a dnvr d`neh Ð

.zcner cg` mewna dnvr d`neh Ð

íå÷îjxid utw `edy :i"yx yxit Ð wag

zgizn mewn `ed "wag"e .weyde,micibd

:yxit jexrae .weyde jxid miwaegy

mewne ,ze`lel da yiy ze`iltp` oilrepy

yexit yxit cere ."wag" ixw ze`leld xeag

dqkzny dn ,jxid lr weyd steky :xg`

oiwaegy jxi lr weyd ztitk ici lr xyad

."wag mewn" ixw df z` dfäøåùëÐ edn

i`c .oitih oitih ,epiidc :wgvi epiax xne`

,"drevx" epiid Ð cgi dxeyd zxaegn

,oiaaxern epiid Ð oitih oitihe .jenqac

xn`c `de .dxeyk `le xiyk `l epi`y

lr ,epiid Ð oitxhvn oi` ,oitih oitih :onwl

xzei yic .dxya lr ixiin `kde .cbad

.dxya lrn cbad lr zlek`n mca zelzl

ïéðòìåinp `picn :xn`z m`e Ð opz `pic

xn`ck ,eqakl dipyd aiigzz

wtq clepy lk :(a,er zeaezk) "xicnd"a

oeik :xnel yie !di`x `iadl eilr Ð ezeyxa

dpi` Ð dl`y zxeza `l` dipyl dpi`c

xn`w mzdc :xnel yi cere .dzeyxa ynn

`kd la` .di`x `iai Ð `ivedl dvxi m`y

.eqakl dpexg`d aiigzz `l Ð
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`oifgeקנו mipya cenr gp sc ± oey`x wxtzereay

úåàîè ïäéúù.ilznl `ki`c ab lr s`e ,xetva minzkd on cg` opilz `le Ð

.dwca dti e`l :xeni`c .ze`nh odizy :`nil ,dwcac ab lr s` ,inp ikdeòìñ
äøéúéjda d`nhc dxizi rlql dil zilzc zifg i`ne Ð?,jkld !jda diilz

.dwca `lc jda dielz d`neh Ð `kd la` .ze`nh odizyúå÷åìç äùìùdf Ð

.df ab lrúåìúì äìåëédxar :yxtnck Ð

.migah ly weyaäðùîàéä äîë ãò
äìåúzlek`n mca Ðñéøâë ?ith la` Ð

ikdae ,lecb jk lk zlek`n mc oi` Ð ikdn

.diilz `dinäâøä àìù éô ìò óàåiaxe Ð

,oi` Ð dbxd :ixn`wc ,opaxc` bilt `pipg

.`l Ð dbxd `läìòááå äðáá äìåúåÐ

.dkn mda yi m`äëî äá ùé íàådyai Ð

`ivedle glglzdl ,xnelk ,rlbdl die`xe

.dlez Ð mcàøîâøåìé÷,`"xehylt` Ð

.mec`àì äáùé àì`nlc :opixn` `le Ð

.dzrc` e`le dayiõ÷ ïéà éøáãìipi`y Ð

,lcxgk elit` Ð dbxd `l m`e ,xeriy ozep

mdy Ð "seq oi` ixag ixacle" .d`nh

Ð dbxd `l elit`c ,i`cn xzei miliwn

rlqk elit` `l` ,xeriy oipzep oi`e .dlez

.xzei e` ,dlez Ðñéøâë ãò`l elit`e Ð

.dbxd elit`e ,`l Ð qixbkn xzie .dbxd

zegt xdhle ,cere qixbk `nhl yi eixacle

.qixbknäîë ãòxyt` ike ,xnelk Ð

zlek`na lecb mzk zelzlïîçð áø øîà ?
ñåîøåúë ãò ùôùôá äìåúagx mzk Ð

zlek`na `le ,zelzl dleki Ð qenxezk

enzky ,dbxd ytyt `ny .ytyta `l`

.frla `"yiipet Ð ytyt .lecbäúåøë úéøá
åìlke .yi`ane scep egix ,xnelk Ð

.egix gixn egxk lr ,ellendíéîúë ïéðòì
xzei elit` ,eagxk ekx` mzk ded i`c Ð

.ytyta opilz Ð qixbkníòè íòèù åà
ùôùôoky lke ,ixiin dnexz lke`a Ð¥

hwpc i`d `l` .`ed uxy `dc Ð oileg

exn` :dipin lirl ibiltc meyn Ð "dnexz"

xfril` 'x Ð "dnexzd z`nhpe ,z`nhp" el

la` .helti :xne` ryedi 'x .rlai :xne`

dzid d`nhe ,ziid `nh" el xne`

mrhy e` ,lah `edy rcepy e` ,"dnexzd

li`ed .helti df ixd Ð eit jezl ytyt mrh

df leqt da rxi` ,eit jezl dpzp `ly cre

.dnexz cqtdl opiyiig `l Ðòãé àðîÐ

mrhytytòãé àðî éúëàå ?`l `lde Ð

ea gixdíéøéæç ?,miynxe mivwy milke` Ð

.mc mifizneúø÷åããdaxd migah Ð

.da oiievn mivwye zety`eàøîåçì àëäå
cre cr i`c .llka cr `le cr ,jklid Ð

qixbk cr" ipzwc ,`lew dil ded Ð llka

oileg) "zetixh el`"a ol `niiwe ."dlez

cre cr i` :`xnegl opilf` cr lkac (`,dp

cr `le cr i`e ,dixza opilf` Ð `ed `xneg

.dixza opilf` Ð `ed `xnegäì éøîà
äùôð éôðàá:opiqxb ikd .oizipzn` e`le Ð

`kdc cre cra ibltinweax xn`ck Ð

,jkld .izkec lka opixn`ck ,`xnegl :`ped

.eda` 'xk Ð `cqg axle .llka cr `le cr
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éàîoi` Ð `kdc ?lirlc jdl dnec dn :dniz Ð 'ek miyp izy `ipzc `dn `py

!dwcae li`ed ,dpey`xa zelzl oi` Ð lirl la` ,efan xzei efa zelzl

zl`yp dzid m`e .ef xg` ef xetva dwqrzpy ixii` `ziixac :mz epiax xne`e

oi`nhn ep` Ð dzxag liayae .dwqrzpe li`ed ,dze` oixdhn epiid Ð dpey`xd

,dlrnl mb .dxenb dxedh `idy dpey`xd

,dp`nhp Ð dweca dpey`xdy it lr s`

.`pic oiprl da dlez dipye li`ed

ïéàhwp `l `kd Ð dhne dhn lk jl

`kdc meyn Ð jenqack ,"oicqe oicq"

da oi`y ,yi` ly elit` ,dhn :xninl ira

inp ikd ok m` Ð zlek`n mc ly oitih dnk

la` .zlek`na zelzl epl yi dy` ly

hwp ikdl ,dy` lya `l` ixii` `l jenqa

.oicqåéøáãëå`kid edine Ð micen ep`

,dlez Ð ytyt e` zlek`n daxd dbxdc

ly wey` dedc icin ,dbxdy dn itk

.migahøéòoiyyeg oi` mixifg da yiy

:xi`n oa l`eny epiax xne` Ð minzka

xebgd on elit`e ,qixbkn xzei elit`c

wqrzp `l elit`e ,dhnledkn dl oi`e ,d

xne` edin .mc `ivedle rlbdl dl yiy

,lwdl eiykr df lr jenql oi`c :wgvi epiax

rbil zelibx oi`y mewna minzk d`venyk

edine .opilz `lc bdpn oke .mixifg oda

zelzl yiy xacl milbx yiy mewna

xn`wck ,opilz Ð oda `veike mixifga

.cenlzd
eid
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íéçaè ìL¯÷eLa äøáò àì .ïBzçza eléôà ,äìBz ¤©¨¦¨£¦©©§Ÿ¨§¨§
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,äæa äæ ïéìkzñî åéãéîìz äàø .àáé÷ò éaø døäèå .ïä¥§¦£¨©¦£¦¨¨¨©§¦¨¦§©§¦¤¨¤

øéîçäì øácä íéîëç eøîà àlL ?íëéðéòa äL÷ øácä äî :íäì øîà¯:øîàpL ,ì÷äì àlà ¨©¨¤©©¨¨¨¤§¥¥¤¤Ÿ¨§£¨¦©¨¨§©§¦¤¨§¨¥¤¤¡©
äéäé íc äáæ äéäú ék äMàå"dáæ"íc" ,"døNáa¯àöîðå økä úçz ïeúð àeäL ãò .íúk àìå §¦¨¦¦§¤¨¨¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨¨§Ÿ¤¤¥¤¨©©©©§¦§¨

ìBâò ,íc åéìò¯CeLî ,øBäè¯.÷Bãö éaøa øæòéìà éaø éøác ,àîèàøîâeðúc àäì àðéðz ¨¨¨¨¨¨¨¥¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦¨¨¥¨§¨§¨
äNòî :ïðaøäìúåøéàî éaøøBìé÷aäìz éaøå ,óøNa.äî÷LäáLé ."äáLiL Bà"¯àì ,ïéà ©¨©©£¤§¨¨©¦¥¦§¦§©¦¨¨¦§©¦§¨¤¨§¨¨§¨¦Ÿ

äáLé¯äéìò æzéð àì ÷ôñ äéìò æzéð ÷ôñ ,íéçaè ìL ÷eLa äøáò :ïðaø eðúc àäì àðéðz .àì ¨§¨¨¨¥¨§¨§¨©¨©¨§¨§¤©¨¦¨¥¦©¨¤¨¨¥Ÿ¦©¨¤¨
¯äøáò àì ÷ôñ äøáò ÷ôñ ,äìBz¯äâøä ."úìBëàî äâøä" .äàîè¯äâøä àì ,ïéà¯.àì ¨¨¥¨§¨¨¥Ÿ¨§¨§¥¨¨§¨©£¤¨§¨¦Ÿ¨§¨¨

äâøä :àéðúc ,àéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ?épî ïéúéðúî¯äâøä àì ,äìBz¯éøác ,äìBz dðéà ©§¦¦©¦©¨¦§¤©§¦¥¦§©§¨¨§¨¨Ÿ¨§¨¥¨¨¦§¥
Ck ïéáe Ck ïéa :íéøîBà íéîëçå .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø¯:ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà .äìBz ©¨¦§¤©§¦¥©£¨¦§¦¥¨¥¨¨¨©©¨¦§¤©§¦¥

õ÷ ïéà éøáãì .óBñ ïéà éøáç éøáãìe ,õ÷ ïéà éøáãì¯Eì ïéàL ,dìòáì äøBähL äMà Eì ïéàL ¦§¨©¥¥§¦§¥£¥©¥¦§¨©¥¥¤¥§¦¨¤§¨§©§¨¤¥§
óBñ ïéà éøáç éøáãì .úìBëàî íc étéè änk da ïéàL ähîe ähî ìk¯dðéàL äMà Eì ïéàL ¨¦¨¦¨¤¥¨©¨¦¥¨©£¤§¦§¥£¥©¥¤¥§¦¨¤¥¨

ïéãñ ìk Eì ïéàL ,dìòáì äøBäèïéãñåïa àðéðç éaø éøác ïéàøð ìáà .íc étéè änk Ba ïéàL §¨§©§¨¤¥§¨¨¦§¨¦¤¥©¨¦¥¨£¨¦§¦¦§¥©¦£¦¨¤
äìBz àéä änk ãò :øîBà äéäL ,íäéøácîe éøácî ñBðâéèðà¯ìBt ìL ñéøâk ãò,åéøáãìåeðà ©§¦§¦§¨©¦¦§¥¤¤¨¨¥©©¨¦¨©¦§¦¤§¦§¨¨¨

äìBz :÷çöé øa ïîçð áø øîà ?änk ãò ,äìBz éøîàc ïðaøìe .íéãBîLtLôa¯ãòåñeîøeúk. ¦§©¨©§¨§¦¨©©¨¨©©©§¨©¦§¨¨§¦§¥§©§§
Bkøà ,äæ LtLt :ïðaø eðzBaçøkBîòèå ,BçéøkBì äúeøk úéøa ,¯ìkLBììBnä.Ba çéøî ¨©¨©¦§¥¤¨§§¨§§©§§¥§¦§¨¤¨©§¥¦©

Baçøk Bkøà¯Bçéøk Bîòè ,íéîúk ïéðòì¯åéôa LtLt íòè íòhL Bà :ïðúc .äîeøz ïéðòì¯ ¨§§¨§§¦§©§¨¦©§§¥§¦§©§¨¦§©¤¨©©©¦§¥§¦
äæ éøäèBìôé.¯?òãé àðî¯.Bçéøk Bîòè¯?òãé àðî ézkàå¯BììBnä ìkL ,Bì äúeøk úéøa £¥¤¦§§¨¨©©§§¥§©©¦§¨¨©§¦§¨¤¨©§

íéøéæç da LiL øéò :éLà áø øîà .Ba çéøî¯ïéLLBç ïéàíéîúëì:÷çöé øa ïîçð áø øîà . ¥¦©¨©©©¦¦¤¥¨£¦¦¥§¦¦§¨¦£©©©§¨©¦§¨
àäåúø÷eãc¯.àéîc íéøéæç da LiL øéòk"äìBz àéä änk ãò"åëåñéøâk :àðeä áø øîà .'¯ §¨§¤¤§¦¤¥¨£¦¦¨§¨©©¨¦¨¨©©¨¦§¦

úBçt ,äìBz dðéàñéøâkî¯ñéøâk :øîà àcñç áøå .äìBz¯ñéøâkî øúé ,äìBz¯.äìBz dðéà ¥¨¨¨¦¦§¦¨§©¦§¨¨©¦§¦¨¨¥¦¦§¦¥¨¨
ãò :øáñ àðeä áøc ,éâìtéî à÷ ììëa ãòå ãòa àîéì¯ãò :øáñ àcñç áøå ,ììëa ãò àìå ¥¨§©§©¦§¨¨¦©§¦§©¨§©©§Ÿ©¦§¨§©¦§¨§©©

¯àøîeçì àëäå ,ììëa ãò àìå ãò àkéàå ,ììëa ãòå ãò àkéà :àðeä áø Cì øîà .ììëa ãòå§©¦§¨£©¨©¨¦¨©§©¦§¨§¦¨©§Ÿ©¦§¨§¨¨§§¨
Cì àîéà àîìòa :Cì øîà àcñç áøå .àøîeçì àëäå¯.ïðéøîà àì àle÷ì ,ïðéøîà àøîeçì §¨¨§§¨§©¦§¨£©¨§¨§¨¥¨¨§§¨¨§¦©§¨¨¨§¦©

àëäå¯ìk :eäaà éaø øîàc ,eäaà éaøãkéøeòLíéîëç¯íéîúk ìL ñéøâkî õeç ,øéîçäì §¨¨¦§©¦©¨©£©©¦©¨¨¦¥£¨¦§©§¦¦¦§¦¤§¨¦
¯ñéøâk :øîà àðeä áø .dLôð étàa àúòîL àäì äì éøîàc àkéà .ì÷äì¯øúék,ñéøâkî §¨¥¦¨§¨§¦©§¨§©£¨§©¥©§¨©¨¨©¦§¦§¨¥¦¦§¦

ñéøâk :øîà àcñç áøå¯:éáéúéî .ïðéøîàãk ,àëäc "ãòå ãò"a éâìtéî÷å ,ñéøâkî úBçôk §©¦§¨¨©¦§¦§¨¦¦§¦§¨¦©§¦§©§©§¨¨¦§¨§¦©¥¦¥
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נדה.  פרק שמיני - הרואה כתם דף נח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc - dcp(iriax meil)

:`ziixad ixac lr dywn `xnbdàéðúc àäî àðL éàîoicdn ± ©§¨¥¨§©§¨
(f"d a"t ze`ewn `ztqez) `ziixaa epipyye÷qòúpL íéLð ézL§¥¨¦¤¦§©§

amcBa ïéàå ,ãçà øBtöxetivak àlàxeriyàöîðå ,íc òìñ §¦¤¨§¥¤¨§¤©¨§¦§¨
òìñkmcBæ ìòdtxezd mewn zgzòìñëemcBæ ìòmewn zgz §¤©©§¤©©

xetivd on ribd d`vny mcdy dlez zg`y mixne` `l ,dtxezd
`l` ,d`nh dipyde dxedhe.úBàîè ïäézLdy`a recn ,dywe §¥¤§¥

dpey`xdy epipy ,mc eilr `vnpe dzxagl dwelg z` dli`ydy
izya enk ze`nh odizyy mixne` `le ,d`nh dipyde dxedh

.xetiva ewqrzpy miyp
:`xnbd zvxzníúä éðàLxacl mrh yi xetiva dwqrzpa - ¨¦¨¨

,odizy z` `nhläøéúé òìñ àkéàc`edy mc rlqk epiptl yi ± §¦¨¤©§¥¨
odizy okle dzxagan xzei zg`a ezelzl `xaq oi`e ,`nh i`cea
mzk d`vn `le dwca dzxagl dwelg dli`ydy ef la` ,ze`nh

.mzk `vnp dipyd lv` wxe
lwdl yi izn welgd lr `vnpy mzk oica `ziixa d`ian `xnbd

:`l izne uegan `ay xneleìL äLáì ,ïðaø eðzúB÷eìç äL ¨©¨¨¨§¨§Ÿ¨£
dì ïé÷eãaädl miweca eide df iab lr df miwelg dyly dyal - ©§¦¨

`ed oicd ,mzk mdn cg` lr d`vn mzhytyke ,mzk mda oi`y
yúBìúì äìBëé íà,uegan mzkd `ay xneleäìBzdxedhe dfa ¦§¨¦§¨

eléôàåmzkd `vnp m`,ïBzçzam` la`úBìúì äìBëé ïéà`ay ©£¦©©§¥§¨¦§
ueganeléôàå ,äìBz dðéàmzkd `vnp m`ad welgïBéìò.d`nh ¥¨¨©£¦¨¤§

:uegan mcd `ay zelzl dlekiy exn` ote` dfi`a zyxtn `xnbd
íéçaè ìL ÷eLa äøáò ,ãöékendadn mc my yiyzehgypd z ¥©¨§¨§¤©¨¦

,myn mcd ribdy zelzl xyt`eeléôà äìBzmzkd `vnp m` ¨£¦
ïBzçza,dxedheíéçaè ìL ÷eLa äøáò àìlr mc d`vne ©©§Ÿ¨§¨§¤©¨¦
,dwelgóàmzkd `vnp m`äìBz dðéà ïBéìòa.d`nhe ©¨¤§¥¨¨

äðùî
`ivedl dxewn gztpy yibxzy cr d`nh dy`d oi` dxezd on
dxyaa e` dcbaa e`vnpy minzk lr s` d`neh minkg exfbe ,mc
mcdy zelzl dleki m`y minkg elwdy `l` ,dyibxdy `la
epzpyn .opaxcn s` d`nh dpi`e ea dlez xg` mewnn ribd

.dxedhe xg` mewnn ribd mzkdy milez mipte` el`a zx`an
lk mda exingd `l minkg zxifb md minzky oeik :dpynd zx`an

,jkúBìúì äìBëé àéäL øác ìëa äìBúå,cvik .mcd ribd epnny §¨§¨¨¨¤¦§¨¦§
óBòå äiç äîäa äèçLe` ,dwelg lr mc d`vn jk xg`eä÷qòúð ¨£¨§¥¨©¨¨¦§©§¨

diciaíéîúëa,dwelg lr mc d`vne ,mirav ipin lyäáLiL Bà ¦§¨¦¤¨§¨
ïäa ïé÷eñòä ãöaz` dlez ef ixd ,dwelg lr mc d`vne minzka §©¨£¦¨¤

.dxedhe el` lka mcdî äâøäúìBëà,mc da yiy dpik ±Bæ éøä ¨§¨©£¤£¥
da äìBz.mcd ribd dpnny ¨¨
änk ãò`id eze`y mzkd lceb didiäìBz,zlek`naàðéðç éaø ©©¨¨©¦£¦¨

å ,ìBt ìL ñéøâk ãò øîBà ñBðâéèðà ïada dlezàlL ét ìò óà ¤©§¦§¥©¦§¦¤§©©¦¤Ÿ
äâøä.drci `le dbxd `ny ,zlek`n ¨§¨

åokdìòáa Bà dðáa äìBz`ivedl dlekiy mteba dkn mdl yi m` §¨¦§¨§©§¨
.mc

eäkî da Lé íàdyaiòìbäì äìBëé àéäåglglzdl -àéöBäìe ¦¤¨©¨§¦§¨§¦¨©§¦
äìBz Bæ éøä ,íc.dkn dze`a ¨£¥¨

:rlbdl dlekid dkn oipra dyrn d`ian dpyndäMàa äNòî©£¤§¦¨
dì øîà ,íúk éúéàø Bì äøîà ,àáé÷ò éaø éðôì úàaL úçà©©¤¨¦§¥©¦£¦¨¨§¨¨¦¦¤¤¨©¨

éa äúéä äkî ànLC,mc dpnn `viy da zelzl xyt`yäøîà ¤¨©¨¨§¨¦¨§¨
,ïä Bìdkn il dzidäúéçå,mexw dzlrde d`txzp ±dì øîà ¥§¨§¨¨©¨

äìBëé ànLdkndéaø døäèå ,ïä Bì äøîà ,íc àéöBäìe òìbäì ¤¨§¨§¦¨©§¦¨¨§¨¥§¦£¨©¦
àáé÷ò.ef dilz ici lr £¦¨
äàøz` `aiwr iax,äæa äæ ïéìkzñî åéãéîìzj`id midnz eidy ¨¨©§¦¨¦§©§¦¤¨¤

lk lwid,dxez oicn d`neh yyga jkäL÷ øácä äî íäì øîà̈©¨¤¨©¨¨¨¤
øácä íéîëç eøîà àlL ,íëéðéòaick d`nh mzk d`exdy §¥¥¤¤Ÿ¨§£¨¦©¨¨

øéîçäì,dxezd on d`nhy yexcleì÷äì àlàdpi`y cnlle §©§¦¤¨§¨¥
ef d`neha minkg eliwd jkitle ,opaxcn `l` dxez oicn d`nh

oicn d`nh dpi` mzk d`exde .zelzl dlekiy xac lka zelzl
dxezøîàpL(hi eh `xwie)dáæ äéäé íc äáæ äéäú ék äMàå ¤¤¡©§¦¨¦¦§¤¨¨¨¦§¤Ÿ¨

,døNáa,eyxce.íúk àìå íc ¦§¨¨¨§Ÿ¤¤
:sqep dilz oic d`ian dpyndãò`le dnvr z` ea dwcay oicq - ¥

oebke ,iwp mewna ezgipde ,`l e` mc ea yi m` ze`xl ea dlkzqp
,økä úçz ïeúð àeäLea dlkzqp onf xg`le,íc åéìò àöîðåm` ¤¨©©©©§¦§¨¨¨¨

mcd d`xn did,øBäè ,ìBâòzeidl ekxc cr gepiwa `ad mcy ¨¨
`edyk mcd `vnp m`e .dwica mc df oi` lebr `edy oeike jeyn

.÷Bãö éaøa øæòéìà éaø éøác .àîè ,CeLî̈¨¥¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦¨

àøîâ
`xnbd .'eke 'zelzl dleki `idy xac lka dleze' ,dpyna epipy

:xdhdle mda zelzl dy`d dlekiy zetqep zeilz d`ianàðéðz§¦¨
ïðaø eðúc àäì`ziixaa xn`py enk epzpyna epipy -`ztqez) §¨§¨©¨¨

,(`"id e"tøBìé÷a øéàî éaø äìúå äNòîminyy mec` xac oin ± ©£¤§¨¨©¦¥¦§¦
ea dwqrzpy itle ,oird lr eze` migxnne ,oirl zyeagz eze`

,ea dlz ok iptlåok.äî÷L óøNa äìz éaø §©¦¨¨¦§©¦§¨
:dpyna epipyäáLiL Bà'zx`an `xnbd .'minzka miweqrd cva ¤¨§¨

epi` mzkd `ny wtqd zngn zelzl eliwd minkg mipte` el`a
:`xnbd zwiicn .dtebnäáLéminzka miweqrd cvaïéàote`a ± ¨§¨¦

m` la` ,mda zelzl dleki dfàìm` zrceiàì ,äáLémilez Ÿ¨§¨Ÿ
.mdn dklklzpe minzka miwqrznd cva dayi `ny xnelàðéðz§¦¨

ïðaø eðúc àäì`ztqez) `ziixaa xn`py enk epzpyna epipy - §¨§¨©¨¨
m` ,dwelg lr mzk d`vny dy` ,(`"id e"tìL ÷eLa äøáò̈§¨§¤

,íéçaèdf ote`ayäéìò æzéð ÷ôñ,uegan mcäéìò æzéð àì ÷ôñ ©¨¦¨¥¦©¨¤¨¨¥Ÿ¦©¨¤¨
,dtebn `a `vnpy mzkde uegan mcäìBzuegan ribd mcdy ¨

m`e .dxedheäøáò ÷ôñmigah ly weya.äàîè ,äøáò àì ÷ôñ ¨¥¨§¨¨¥Ÿ¨§¨§¥¨
:dpyna epipyúìBëàî äâøä'iax ,dlez dnk cr ,da dlez ef ixd ¨§¨©£¤

.'dbxd `ly it lr s`e let ly qixbk cr xne` qepbihp` oa `pipg
`pz ixaca `xnbd zwiicn dligze ,ewlgp dna yxtl d`a `xnbd

:`nwïéà äâøäm` la` ,zlek`na zelzl dleki dbxd m` ±àì ¨§¨¦Ÿ
àì ,äâøämewna zlek`n dzid `ny xnele zelzl dleki dpi` - ¨§¨Ÿ

:`xnbd zxxan .`a `ed zlek`ndne mzkdépî ïéúéðúîixac ± ©§¦¦©¦
:`xnbd zx`an .mxn` in el` epzpynìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥

àéðúc ,àéä,(b"d f"t `ztqez) `ziixaaäâøäzlek`näìBz,da ¦§©§¨¨§¨¨
íéîëçå .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éøác ,äìBz dðéà äâøä àìŸ¨§¨¥¨¨¦§¥©¨¦§¤©§¦¥©£¨¦

.äìBz Ck ïéáe Ck ïéa íéøîBà§¦¥¨¥¨¨
:ezhiy lre minkg zhiy lr dnz l`ilnb oa oerny oaxïaø øîà̈©©¨

õ÷ ïéà éøáãì ìàéìîb ïa ïBòîLzlek`na milez oi`y ixac itl ± ¦§¤©§¦¥¦§¨©¥¥
`l m`e ,mdixacl biiq minkg epzp `ly `vnp ,dbxd ok m` `l`

.d`nh lcxg lcebk mc ztih dilr `vnp elit` dbxdéøáç éøáãìe§¦§¥£¥©
minkg -óBñ ïéàdbxd `ly s` ixdy ,lwdl milez cinz - ¥

elit`e ,zelzle lwdl mdixacl xeriy epzp `le ,dlez zlek`n
xeriyk lecb mzka.dxedhe dlez xzei e` rlq

:ezdinz z` l`ilnb oa oerny oax x`anõ÷ ïéà éøáãìmeyn ¦§¨©¥¥
`vnp ,da dlez dpi` zlek`n dbxd `ly dy` m`yEì ïéàL¤¥§

,dìòáì äøBähL äMàitlda ïéàL ähîe ähî ìk Eì ïéàL ¦¨¤§¨§©§¨¤¥§¨¦¨¦¨¤¥¨
,úìBëàî íc étéè änkzlek`n dbxdy zrcei dpi`y dy` lke ©¨¦¥©©£¤

e .ozngn dlral d`nh didzäMà Eì ïéàL ,óBñ ïéà éøáç éøáãì§¦§¥£¥©¥¤¥§¦¨
,dìòáì äøBäè dðéàLitlänk Ba ïéàL ïéãñå ïéãñ ìk Eì ïéàL ¤¥¨§¨§©§¨¤¥§¨¨¦§¨¦¤¥©¨

íc étéèoze` dlzz zlek`n dbxd `ly s` ,dy` lke ,zecip ¦¥¨
.zlek`na

:xn`e l`ilnb oa oerny oax ea xfg ef diyew zngneïéàøð ìáà£¨¦§¦
ãò øîBà äéäL ,íäéøácîe éøácî ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø éøác¦§¥©¦£¦¨¤©§¦§¦§¨©¦¦§¥¤¤¨¨¥©

äìBz àéä änk,dtebn mca `le zlek`n mca d`vny mcd z` ©¨¦¨
.íéãBî eðà åéøáãìå ,ìBt ìL ñéøâk ãò©¦§¦¤§¦§¨¨¨¦

:`xnbd zl`eyäìBz éøîàc ïðaøìe,dbxd `ly it lr s`ãò §©¨¨§¨§¦¨©
änkmb dlezy xazqn `l ixd ,zelzl dlekiy mzkd xeriy `di ©¨
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קנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc - dcp(iriax meil)

:`ziixad ixac lr dywn `xnbdàéðúc àäî àðL éàîoicdn ± ©§¨¥¨§©§¨
(f"d a"t ze`ewn `ztqez) `ziixaa epipyye÷qòúpL íéLð ézL§¥¨¦¤¦§©§

amcBa ïéàå ,ãçà øBtöxetivak àlàxeriyàöîðå ,íc òìñ §¦¤¨§¥¤¨§¤©¨§¦§¨
òìñkmcBæ ìòdtxezd mewn zgzòìñëemcBæ ìòmewn zgz §¤©©§¤©©

xetivd on ribd d`vny mcdy dlez zg`y mixne` `l ,dtxezd
`l` ,d`nh dipyde dxedhe.úBàîè ïäézLdy`a recn ,dywe §¥¤§¥

dpey`xdy epipy ,mc eilr `vnpe dzxagl dwelg z` dli`ydy
izya enk ze`nh odizyy mixne` `le ,d`nh dipyde dxedh

.xetiva ewqrzpy miyp
:`xnbd zvxzníúä éðàLxacl mrh yi xetiva dwqrzpa - ¨¦¨¨

,odizy z` `nhläøéúé òìñ àkéàc`edy mc rlqk epiptl yi ± §¦¨¤©§¥¨
odizy okle dzxagan xzei zg`a ezelzl `xaq oi`e ,`nh i`cea
mzk d`vn `le dwca dzxagl dwelg dli`ydy ef la` ,ze`nh

.mzk `vnp dipyd lv` wxe
lwdl yi izn welgd lr `vnpy mzk oica `ziixa d`ian `xnbd

:`l izne uegan `ay xneleìL äLáì ,ïðaø eðzúB÷eìç äL ¨©¨¨¨§¨§Ÿ¨£
dì ïé÷eãaädl miweca eide df iab lr df miwelg dyly dyal - ©§¦¨

`ed oicd ,mzk mdn cg` lr d`vn mzhytyke ,mzk mda oi`y
yúBìúì äìBëé íà,uegan mzkd `ay xneleäìBzdxedhe dfa ¦§¨¦§¨

eléôàåmzkd `vnp m`,ïBzçzam` la`úBìúì äìBëé ïéà`ay ©£¦©©§¥§¨¦§
ueganeléôàå ,äìBz dðéàmzkd `vnp m`ad welgïBéìò.d`nh ¥¨¨©£¦¨¤§

:uegan mcd `ay zelzl dlekiy exn` ote` dfi`a zyxtn `xnbd
íéçaè ìL ÷eLa äøáò ,ãöékendadn mc my yiyzehgypd z ¥©¨§¨§¤©¨¦

,myn mcd ribdy zelzl xyt`eeléôà äìBzmzkd `vnp m` ¨£¦
ïBzçza,dxedheíéçaè ìL ÷eLa äøáò àìlr mc d`vne ©©§Ÿ¨§¨§¤©¨¦
,dwelgóàmzkd `vnp m`äìBz dðéà ïBéìòa.d`nhe ©¨¤§¥¨¨

äðùî
`ivedl dxewn gztpy yibxzy cr d`nh dy`d oi` dxezd on
dxyaa e` dcbaa e`vnpy minzk lr s` d`neh minkg exfbe ,mc
mcdy zelzl dleki m`y minkg elwdy `l` ,dyibxdy `la
epzpyn .opaxcn s` d`nh dpi`e ea dlez xg` mewnn ribd

.dxedhe xg` mewnn ribd mzkdy milez mipte` el`a zx`an
lk mda exingd `l minkg zxifb md minzky oeik :dpynd zx`an

,jkúBìúì äìBëé àéäL øác ìëa äìBúå,cvik .mcd ribd epnny §¨§¨¨¨¤¦§¨¦§
óBòå äiç äîäa äèçLe` ,dwelg lr mc d`vn jk xg`eä÷qòúð ¨£¨§¥¨©¨¨¦§©§¨

diciaíéîúëa,dwelg lr mc d`vne ,mirav ipin lyäáLiL Bà ¦§¨¦¤¨§¨
ïäa ïé÷eñòä ãöaz` dlez ef ixd ,dwelg lr mc d`vne minzka §©¨£¦¨¤

.dxedhe el` lka mcdî äâøäúìBëà,mc da yiy dpik ±Bæ éøä ¨§¨©£¤£¥
da äìBz.mcd ribd dpnny ¨¨
änk ãò`id eze`y mzkd lceb didiäìBz,zlek`naàðéðç éaø ©©¨¨©¦£¦¨

å ,ìBt ìL ñéøâk ãò øîBà ñBðâéèðà ïada dlezàlL ét ìò óà ¤©§¦§¥©¦§¦¤§©©¦¤Ÿ
äâøä.drci `le dbxd `ny ,zlek`n ¨§¨

åokdìòáa Bà dðáa äìBz`ivedl dlekiy mteba dkn mdl yi m` §¨¦§¨§©§¨
.mc

eäkî da Lé íàdyaiòìbäì äìBëé àéäåglglzdl -àéöBäìe ¦¤¨©¨§¦§¨§¦¨©§¦
äìBz Bæ éøä ,íc.dkn dze`a ¨£¥¨

:rlbdl dlekid dkn oipra dyrn d`ian dpyndäMàa äNòî©£¤§¦¨
dì øîà ,íúk éúéàø Bì äøîà ,àáé÷ò éaø éðôì úàaL úçà©©¤¨¦§¥©¦£¦¨¨§¨¨¦¦¤¤¨©¨

éa äúéä äkî ànLC,mc dpnn `viy da zelzl xyt`yäøîà ¤¨©¨¨§¨¦¨§¨
,ïä Bìdkn il dzidäúéçå,mexw dzlrde d`txzp ±dì øîà ¥§¨§¨¨©¨

äìBëé ànLdkndéaø døäèå ,ïä Bì äøîà ,íc àéöBäìe òìbäì ¤¨§¨§¦¨©§¦¨¨§¨¥§¦£¨©¦
àáé÷ò.ef dilz ici lr £¦¨
äàøz` `aiwr iax,äæa äæ ïéìkzñî åéãéîìzj`id midnz eidy ¨¨©§¦¨¦§©§¦¤¨¤

lk lwid,dxez oicn d`neh yyga jkäL÷ øácä äî íäì øîà̈©¨¤¨©¨¨¨¤
øácä íéîëç eøîà àlL ,íëéðéòaick d`nh mzk d`exdy §¥¥¤¤Ÿ¨§£¨¦©¨¨

øéîçäì,dxezd on d`nhy yexcleì÷äì àlàdpi`y cnlle §©§¦¤¨§¨¥
ef d`neha minkg eliwd jkitle ,opaxcn `l` dxez oicn d`nh

oicn d`nh dpi` mzk d`exde .zelzl dlekiy xac lka zelzl
dxezøîàpL(hi eh `xwie)dáæ äéäé íc äáæ äéäú ék äMàå ¤¤¡©§¦¨¦¦§¤¨¨¨¦§¤Ÿ¨

,døNáa,eyxce.íúk àìå íc ¦§¨¨¨§Ÿ¤¤
:sqep dilz oic d`ian dpyndãò`le dnvr z` ea dwcay oicq - ¥

oebke ,iwp mewna ezgipde ,`l e` mc ea yi m` ze`xl ea dlkzqp
,økä úçz ïeúð àeäLea dlkzqp onf xg`le,íc åéìò àöîðåm` ¤¨©©©©§¦§¨¨¨¨

mcd d`xn did,øBäè ,ìBâòzeidl ekxc cr gepiwa `ad mcy ¨¨
`edyk mcd `vnp m`e .dwica mc df oi` lebr `edy oeike jeyn

.÷Bãö éaøa øæòéìà éaø éøác .àîè ,CeLî̈¨¥¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦¨

àøîâ
`xnbd .'eke 'zelzl dleki `idy xac lka dleze' ,dpyna epipy

:xdhdle mda zelzl dy`d dlekiy zetqep zeilz d`ianàðéðz§¦¨
ïðaø eðúc àäì`ziixaa xn`py enk epzpyna epipy -`ztqez) §¨§¨©¨¨

,(`"id e"tøBìé÷a øéàî éaø äìúå äNòîminyy mec` xac oin ± ©£¤§¨¨©¦¥¦§¦
ea dwqrzpy itle ,oird lr eze` migxnne ,oirl zyeagz eze`

,ea dlz ok iptlåok.äî÷L óøNa äìz éaø §©¦¨¨¦§©¦§¨
:dpyna epipyäáLiL Bà'zx`an `xnbd .'minzka miweqrd cva ¤¨§¨

epi` mzkd `ny wtqd zngn zelzl eliwd minkg mipte` el`a
:`xnbd zwiicn .dtebnäáLéminzka miweqrd cvaïéàote`a ± ¨§¨¦

m` la` ,mda zelzl dleki dfàìm` zrceiàì ,äáLémilez Ÿ¨§¨Ÿ
.mdn dklklzpe minzka miwqrznd cva dayi `ny xnelàðéðz§¦¨

ïðaø eðúc àäì`ztqez) `ziixaa xn`py enk epzpyna epipy - §¨§¨©¨¨
m` ,dwelg lr mzk d`vny dy` ,(`"id e"tìL ÷eLa äøáò̈§¨§¤

,íéçaèdf ote`ayäéìò æzéð ÷ôñ,uegan mcäéìò æzéð àì ÷ôñ ©¨¦¨¥¦©¨¤¨¨¥Ÿ¦©¨¤¨
,dtebn `a `vnpy mzkde uegan mcäìBzuegan ribd mcdy ¨

m`e .dxedheäøáò ÷ôñmigah ly weya.äàîè ,äøáò àì ÷ôñ ¨¥¨§¨¨¥Ÿ¨§¨§¥¨
:dpyna epipyúìBëàî äâøä'iax ,dlez dnk cr ,da dlez ef ixd ¨§¨©£¤

.'dbxd `ly it lr s`e let ly qixbk cr xne` qepbihp` oa `pipg
`pz ixaca `xnbd zwiicn dligze ,ewlgp dna yxtl d`a `xnbd

:`nwïéà äâøäm` la` ,zlek`na zelzl dleki dbxd m` ±àì ¨§¨¦Ÿ
àì ,äâøämewna zlek`n dzid `ny xnele zelzl dleki dpi` - ¨§¨Ÿ

:`xnbd zxxan .`a `ed zlek`ndne mzkdépî ïéúéðúîixac ± ©§¦¦©¦
:`xnbd zx`an .mxn` in el` epzpynìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥

àéðúc ,àéä,(b"d f"t `ztqez) `ziixaaäâøäzlek`näìBz,da ¦§©§¨¨§¨¨
íéîëçå .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éøác ,äìBz dðéà äâøä àìŸ¨§¨¥¨¨¦§¥©¨¦§¤©§¦¥©£¨¦

.äìBz Ck ïéáe Ck ïéa íéøîBà§¦¥¨¥¨¨
:ezhiy lre minkg zhiy lr dnz l`ilnb oa oerny oaxïaø øîà̈©©¨

õ÷ ïéà éøáãì ìàéìîb ïa ïBòîLzlek`na milez oi`y ixac itl ± ¦§¤©§¦¥¦§¨©¥¥
`l m`e ,mdixacl biiq minkg epzp `ly `vnp ,dbxd ok m` `l`

.d`nh lcxg lcebk mc ztih dilr `vnp elit` dbxdéøáç éøáãìe§¦§¥£¥©
minkg -óBñ ïéàdbxd `ly s` ixdy ,lwdl milez cinz - ¥

elit`e ,zelzle lwdl mdixacl xeriy epzp `le ,dlez zlek`n
xeriyk lecb mzka.dxedhe dlez xzei e` rlq

:ezdinz z` l`ilnb oa oerny oax x`anõ÷ ïéà éøáãìmeyn ¦§¨©¥¥
`vnp ,da dlez dpi` zlek`n dbxd `ly dy` m`yEì ïéàL¤¥§

,dìòáì äøBähL äMàitlda ïéàL ähîe ähî ìk Eì ïéàL ¦¨¤§¨§©§¨¤¥§¨¦¨¦¨¤¥¨
,úìBëàî íc étéè änkzlek`n dbxdy zrcei dpi`y dy` lke ©¨¦¥©©£¤

e .ozngn dlral d`nh didzäMà Eì ïéàL ,óBñ ïéà éøáç éøáãì§¦§¥£¥©¥¤¥§¦¨
,dìòáì äøBäè dðéàLitlänk Ba ïéàL ïéãñå ïéãñ ìk Eì ïéàL ¤¥¨§¨§©§¨¤¥§¨¨¦§¨¦¤¥©¨

íc étéèoze` dlzz zlek`n dbxd `ly s` ,dy` lke ,zecip ¦¥¨
.zlek`na

:xn`e l`ilnb oa oerny oax ea xfg ef diyew zngneïéàøð ìáà£¨¦§¦
ãò øîBà äéäL ,íäéøácîe éøácî ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø éøác¦§¥©¦£¦¨¤©§¦§¦§¨©¦¦§¥¤¤¨¨¥©

äìBz àéä änk,dtebn mca `le zlek`n mca d`vny mcd z` ©¨¦¨
.íéãBî eðà åéøáãìå ,ìBt ìL ñéøâk ãò©¦§¦¤§¦§¨¨¨¦

:`xnbd zl`eyäìBz éøîàc ïðaøìe,dbxd `ly it lr s`ãò §©¨¨§¨§¦¨©
änkmb dlezy xazqn `l ixd ,zelzl dlekiy mzkd xeriy `di ©¨
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xcde"קנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc - dcp(iying meil)

ähîì íéîã étéè äéìò eéämiphw -äìòîì íéîã étéèå,milecb ± ¨¨¤¨¦¥¨¦§©¨§¦¥¨¦§©§¨
ïBéìòa äìBzzelecbd zetihd z` dlez ±ãòxeriyñéøbk ¨¨¤§©©§¦

,`xnbd dgiken .dlez dpi` el`n zelecb zetih la` ,zlek`na
ähîlî ñéøbk åàì éàî`cqg axk o`kn gikedl oi` m`d - ©¨©§¦¦§©¨

.dxedhe qixbn zegtk epic qixbk mzky
:`xnbd dgecäìòîìî ñéøbk ,àì`vnp m`y yxtl xyt` ± Ÿ©§¦¦§©§¨

.`ped axk ,ea milez oi`e qixbn lecb mzk `vnpk epic qixbk
:cere qixba lwdl xyt`y ote` yi m` zwelgn d`ian `xnbd

äéìò àöîð ,øîzéàexeriyy mzke ,ãBòå ñéøbkly mewnaBúBà ¦§©¦§¨¨¤¨©§¦¨
ãBòåqixbd xeriy lr sqepdúìBëàî Ba äôeöøzlek`n z`vnp ± ¨§¨©£¤

,dbexd.äøBäè øîBà éàpé éaø ,äàîè øîBà àðéðç éaø©¦£¦¨¥§¥¨©¦©©¥§¨
:zwelgnd z` `xnbd zyxtnàéìz ék ,äàîè øîBà àðéðç éaø©¦£¦¨¥§¥¨¦¨§¨

àéìz àì ãBòå ñéøâëa ,ñéøbëazlek`na zelzl minkg epwiz ± §©§¦§¦§¦¨Ÿ¨§¨
.epwiz `l df xeriyn xzeia la` ,qixb xeriya mzkøîBà éàpé éaø©¦©©¥

,äøBäèokyéléî éðä`ed `nh qixbkn xzei mzky df oic ±àëéä §¨¨¥¦¥¥¨
àçëBî úìBëàî Ba äôeöøc àëéä ìáà ,úìBëàî Ba äôeöø àìc§Ÿ§¨©£¤£¨¥¨¦§¨©£¤§¨

àeä úìBëàî íã ãBòå éàäc àúléîmr zlek`n z`vnpy okid ± ¦§¨§©¨©©£¤
,ef zlek`nn `ed qixb lr sqepd xeriydy gken mzkddéì Lt± ©¥

xeriy my xzep,ñéøbkeàéìz àîìòác ïåékmzk d`vny okid ± ©§¦¥¨¦§¨§¨¨§¨
,zlek`na dlez qixb xeriyaàéìz énð àëäd`vny o`k s` ± ¨¨©¦¨§¨

zxg` zlek`na qixb xeriy dlez ,ea dtevx zlek`ne cere qixbk
.[dxedhe

:cere qixb ea yiy ote` cera zwtzqn `xnbdéòawtzqd ±éaø ¨¥©¦
a ä÷qòúð äéîøéxeriya mec` rava e` mcñéøbk,oebk ¦§§¨¦§©§¨§©§¦

,xeliwa e` xetva dwqrzpyäéìò àöîðåmzkaxeriyñéøâk §¦§¨¨¤¨§¦§¦
,eäî ,ãBòåxeriy x`ypy `vnpe dwqrzpy dna qixb milez m`d ¨©

dilr `vnpy oeik `ny e` ,zlek`na dleze qixbkn zegt `edy
,dwqrzpy dna milez `l ea dwqrzpy xacdn lecb xzei mzk

.d`nhe zlek`na eze` milez oi` qixbkn xzei mzkdy oeike
cere qixbk d`vny ote`l dnec epi` df wtqy `xnbd zyxtne
lkl wtzqdl yie ,mi`xen`d dfa ewlgpy dtevx zlek`ne

:zehiydéàpé éaøì éòaz àðéðç éaøì éòazoia wtzqdl jl yi ± ¦¨¥§©¦£¦¨¦¨¥§©¦©©
,i`pi iax zrcl oiae `pipg iax zrclïàk ãò ,àðéðç éaøì éòaz¦¨¥§©¦£¦¨©¨

íúä àðéðç éaø øîà÷ àìcere qixbk `vnpy ote`a `weec `ny ± Ÿ¨¨©©¦£¦¨¨¨
y `pipg iax xn` dtevx zlek`neàlà ,äàîèmeynàìã §¥¨¤¨§Ÿ

ä÷qòúðjenq ef zelek`n izy etvxpy xnel xazqn `le ,mca ¦§©§¨
,zlek`na cered z` milez oi` okle ,eflä÷qòúðc àëä ìáà£¨¨¨§¦§©§¨

àéìzqixb dlez `ny mec` rava e` mca dwqrzpy o`k la` ± ¨§¨
.zlek`na xzend z`e dwqrzpy dnaàîìc Bàwtzqdl yi oke ± ¦§¨

øîàc éàpé éaøì eléôàdtevx zlek`ne cere qixbk `vnp,äøBäè £¦§©¦©©§¨©§¨
éléî éðä`ed df oic ±úìBëàî Ba äôeöøc àëéäep`vny okid ± ¨¥¦¥¥¨¦§¨©£¤

piptl oi`e zlek`n mc `ed qixbn xzeidy epl recie ,zlek`n mye
,qixb xeriya `l` wtqàì úìBëàî Ba äôeöø ïéàc àëä ìáà£¨¨¨§¥§¨©£¤Ÿ

àéìzzelzl epiptl xac epl oi` ,zlek`n ep`vn `ly o`k la` ± ¨§¨
.milez oi` qixbkn xzei `vnpy lke ,ea
:dlez dpi`y di`x `xnbd d`ianòîL àz`ziixaa epipy ¨§©

(`"id e"t `ztqez)a ä÷qòúðrava e` mcda äìBz ïéà ,íBãà ¦§©§¨§¨¥¨¨
ed`xny mzk.øBçLdwqrzpaxeriya rava e` mcïéà ,èòeî ¨§¨¥

Ba äìBzxeriya mzkäaeøî:`xnbd zxxan .dwqrzpy dnn ¨§¤
éîc éëéä,xaecn dna ,epipyy daexne hren ±àðåeb éàä ék åàì ¥¦¨¥¨¦©©§¨

`ziixaa xn`p df lre ,qixbkn xzei d`vne qixbka dwqrzpy
.milez oi`y

:`xnbd dgec,àìmd ,epipyy daexne hrenä÷qòúðc ïBâk Ÿ§§¦§©§¨
,ãBòå ïéñéøâ éðL äéìò àöîðå ñéøbëamiqixb ipy milez oi`y §©§¦§¦§¨¨¤¨§¥§¦¦¨

.cg` qixba
:`xnbd ddnzàøîéîì éàî éëä éà,xaca yecigd dn jk m` ± ¦¨¦©§¥§¨

zayiin .xzei `le ,qixbk cr dlezy (:gp lirl) epipy xak ixd
:`xnbdàîéúc eäîipy d`vny df ote`a mby xn`z `ny ± ©§¥¨

y meyn ,dxedh `id cere miqixb,éòöî éa éãL øBtö ñéøâk ìB÷L§¦§¦¦§¦¥¦§¥
àøeòéL àkéì àëä ìéæ àøeòéL àkéì àëä ìéæmcdy dlzp ± ¦¨¨¥¨¦¨¦¨¨¥¨¦¨

bdy qixbk xeriyarvn`a dicba lr fzip da dwqrzpy xetvdn ri
mizegt minzk ipy ex`yp xetvd mc iciv ipyny `vnpe ,mzkd

,dxedhe zlek`na cg` lk mileze ,qixb xeriyknïì òîLî à÷̈©§©¨
.d`nhe ,mzkd rvn`a `vnp xetvdn ribdy mcdy milez `ly

:xg` rava cg` rav ziilz oica dpc `xnbdàáø øîàdy` ¨©¨¨
yãçà ïéî äéìò àöîðxeliw oebk ,mcl dnecd mzk ly cg` beq ± ¦§¨¨¤¨¦¤¨

,sxy e`ïéðéî änk Ba äìBzminec mpi`y mixg` minzk mb ± ¨©¨¦¦
jk uegan oey`xd mzkd ribdy myky ,oey`xd mzkl mzi`xna

.uegan minzkd x`y e`a
:`ziixan `ax lr dywn `xnbd,éáéúéî`ztqez) `ziixaa epipy ¥¦¥

,(`"id e"t,øBçL Ba äìBz ïéà íBãàa ä÷qòúðxyt` i`y ixd ¦§©§¨§¨¥¨¨
:`xnbd zvxzn .`ax ixack `lye ,xg` rava cg` rav zelzl

éðàL ä÷qòúðdwqrzp `ly efn minzka dwqrzpyk oicd dpey ± ¦§©§¨¨¦
`ly mec` mzk dilr `vnpe cg` rava dwqrzp m`y ,llk
dwqrzp `ly dy` la` .d`nhe dtebn `ay milez ea dwqrzp
xnel xyt` ,mzkdn ueg xg` rav dilr d`vne minzka llk
df mzk ribd jk ,dzricia `ly uegan ribd df ravy myky

.uegna
:xg` ote`a `ax ixac z` d`ian `xnbd,àáø øîà éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©¨¨

ïéîa ä÷qòúðrava xg` mzka e` mca ±änk Ba äìBz ,ãçà ¦§©§¨§¦¤¨¨©¨
ïéðéî`vny mixg` minzk ±dwqrzpy ravd eze`a mpi`y s` d ¦¦
.ea

:`xnbd dywn,øBçL Ba äìBz ïéà íBãàa ä÷qòúð ,éáéúéîixd ¥¦¥¦§©§¨§¨¥¨¨
:`xnbd zvxzn .xg` rava cg` rav milez oi`yàáø øîà÷ ék¦¨¨©¨¨

ote`a `weec df xg` rava cg` rav milezyä÷qòúàc§¦§©§¨
àîc éðéî änk äa úéàc úìBâðøúayiy ,zlebpxza dwqrzdy ± §©§§¤§¦¨©¨¦¥§¨

ea dlez dpi` cg` rava dwqrzpa la` ,mirav ipin dnk da
.mixg` mirav
:dpyna epipy,['åëå] äMàa äNòîdlekid dkn da dzidy ©£¤§¦¨

xacd minkg exn` `ly ,`aiwr iax dxdihe ,mc `ivedle rlbdl
mc daf didz ik dy`e' (hi eh `xwie) xn`py lwdl `l` xingdl

.mzk `le 'mc' ,eyxce ,'dxyaa daef didi
:`aiwr iax ixac lr dywn `xnbdúà íéîëç eøîà àì àéðúäå§¨©§¨Ÿ¨§£¨¦¤

øácädxn`p `l minzk zpwz xwir ±,øéîçäì àlà ì÷äìony ©¨¨§¨¥¤¨§©§¦
lr mb exfbe minkg etiqede dybxda `l` d`nh dy`d oi` dxezd
lwid dnl minzka exingd minkgy oeike ,dybxd `ll mc z`ivn

.[dkna zelzl `aiwr iax mda
:`ziixal `aiwr iax ixac oia dxizq oi`y zayiin `xnbdøîà̈©

,àðéáødf oiprae ,minzk zxifb xwira zwqer `ziixadì÷äì àì ©¦¨Ÿ§¨¥
äøBú éøác ìò øéîçäì àlà äøBú éøác ìòexingdy ,exn` ©¦§¥¨¤¨§©§¦©¦§¥¨

e`eai `ly ick ,dyibxd `le mc d`vny dy`a mb `nhl minkg
,dxezd on dxeq`d dxenb dcpa lwdlïðaøc ïîöò íéîúëela` - §¨¦©§¨§©¨¨

lka zelzle lwdl xyt` minkg zpwzn mi`nhn minzky oeik
xacd minkg exn` `l ,`aiwr iax zpeek efe .ea zelzl dlekiy xac
dna mileze ,lwdl `l` ,dnecke dkna zelzl `le xingdl

.zelzl xyt`y
:dpyna epipyãòdnvr z` ea zwceay cbad ±ïeúð àeäLzgz ¥¤¨

iaxa xfril` iax ixac ,`nh jeyn ,xedh lebr ,mc eilr `vnpe xkd
iaxa xfril` iax ixac lr miwleg yi m` zwtzqn `xnbd .wecv

:wecv÷Bãö éaøa øæòéìà éaøc déìò ïðaø éâéìt éî ,eäì àéòaéà¦©§¨§¦§¦¦©¨¨£¥§©¦¡¦¤¤§©¦¨
mdixacle ,wecv iaxa xfril` iax ixac lr miwleg minkg m`d ±
ea didiy cr `nh epi`y mzkk epic crd lr `vnpd jeyn mc

,qixbk,àì Bàelit` `nh crd lr `vnpd mc mdixacl s`e Ÿ
.qixbn zegta

:wtqd heytl di`x `xnbd d`ianòîL àzdi`x rnye `a - ¨§©
,`ziixan wtqd heytlíúk`edy ezxev m` ,dicba lr `vnpy ¤¤
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קנט oifge` mipy` cenr hp sc ± oey`x wxtzereay

äèîì íéîã éôéè.miphw ,xnelk Ðäìòîì.milecb Ðäèîìî ñéøâëzegta Ð

.opilze ,qixbknãåòå ñéøâë äéìò àöîð.lwinc ,`cqg axk `zkldc Ðïåéë
àîìòáãqixb i`d `ilz inp `zyd ,zlek`na qixbk `ilz Ð cere `kilc `kid Ð

.`pixg` zlek`nañéøâëá ä÷ñòúð.xeliw e` xetv mc Ðä÷ñòúðã àëä ìáà
àéìúmc Ð cere ,xetv mca qixbk Ð

.ded zlek`nàøîéîì éàîelit` `d Ð

qixb dil yt izk` ,xetva qixbk `ilz

!cereñéøâë ìå÷ù àîéúã åäîmc Ð

.irvn ia icye xetvãçà ïéî äéìò àöîð
e` xeliw oebk ,mzkl dnecd xacn Ð

Ð mzk dwelg lr d`vn jk xg`e ,sxy

dlez ,oind eze`l dnec ezi`xn oi` elit`

.eaéðàù ä÷ñòúðoina dwqrzpc oeikc Ð

xegy mzk dia opilz ikid Ð mec`?la`

mzk da dlez Ð mec` oin dilr `vnp

i`d dilr ozipc ikid ik :opixn`c ,xegy

`pin dlr ded inp ikd Ð drci `lca ,oin

.drci `le ,`pixg`éøáã ìò ì÷äì àì
äøåúÐ minzka opax xefbc i`d Ð

dcpa lwdl `ly ,dxez ixac lr xingdl

,opaxc Ð onvr minzk edine .dxenb

.icin lka opilze ,`lewl oda opilf`eíúë
óøèöî êåøà.cere qixbkl Ðìë êåùî

àîè åäãdtebn jeyn :xn`c oeikc Ð

elit` Ð `nrh `ilz dkiynae ,iz`

.`nh lcxgkaíìåòì'xl elit` Ð

.sexiv ira xfril`øæòéìà 'ø øîà éëå
.`z` dtebn i`ce jeyn ÐãòáÐ

.ea zwceayíúëá ìáàdwelg lry Ð

.opira cere qixbk Ð

íúë äàåøä êìò ïøãä
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åéäyexit Ð qixbk cr oeilra opilz dlrnl minc itihe dhnl minc itih da

lecbd Ð "oeilra opilz" ,milecb Ð "dlrnl" ,miphw Ð "dhnl" :qxhpewd

,`l" .qixbkn zegta Ð "dhnlk qixbk cr e`l i`n ,qixbk cr" ,zlek`n mca

dil ded ,"dhnl"e "dlrnl" hwp i`n` :dniz edfe .qixbkn xzeia Ð "dlrnlk

rnyn ikid :cere ?"miphw"e "milecb" hwpnl

:cere ?oizipznn dinle` i`n ,dhnlk dil

,"dhnlk"e "dlrnlk" hwpnl dil ded `lc

xzei"e "qixbkn zegtk" xninl dil dedc

il d`xpe !`kd cr hwpc `pyil ,"qixbkn

,xebgd on dhnl Ð "dhnl" :eyexit ikdc

dlez" .xebgd on dlrnl Ð "dlrnl"

,oeilra dlzp dhnly eze` Ð "oeilra

inp oezgz ,iz` `nlrn oeilry enk `nyc

:xn`we ea dlzp qixbk cere .iz` `nlrn

"qixbk cr"c Ð "dhnl qixbk e`l i`n"

dlez Ð qixbk cr oezgzdy ixiin ,ipzwc

.oezgzd `a oeilrd `ay mewnny ,oeilra

`le ,dil opinhn Ð oeilr e`l i`c llkn

xzeik qixbk ,`nl` .zlek`n mca opilz

Ð "dlrnle qixbk ,`l" :ipyne !qixbkn

cr oeilrdyk oeilra oezgz dlez ,xnelk

oeilrdyk ,aiygw dhnl dlrnlne ,qixbk

Ð qixbk cr ,oiqixb ipy e` oiqixb dyly

`l` zlek`n mca oeilr oilez ep` oi` f`y

ixiine .oezgzd ea dlzp f` ,iz` `nlrn

oeilrd did m` la` .qixbkn xzei oezgzyk

oi`y ,xedh oezgzd didi `l f` ,qixbk

ixdy ,`nlrn da mc `z`c xacl milbx

.zlek`n mca ezelzl yi oeilrd

ä÷ñòúðqixbk dilr d`vne qixbka

`ed :wgvi epiax xne` Ð cere

dilr `vnpe qixbkn zegta dwqrzp oicd

xnel oi`c .ef `ira llkac ,cere qixbk

iaxl elit` dlez dpi`c dil `hiyt `dac

e`l i`n onwl hiyt ik ,ok m`c Ð i`pi

zegta dwqrzpya dnwel ,`peb i`dka

`l` !dlez dpi`c dil `hiytc qixbkn

.ira oipr lka i`ceàöîðÐ cg` oin dilr

oebk ,mzkl dnecd xacn :qxhpewd yexit

Ð `z` `nlrn i`ce ,`dc .xeliw e` sxy

m` zxkn dpi`e ,minzk ipin dnk ea dlez

Ð "`vnp" :yxtn wgvi epiaxe .`id mc

,xebgd on dlrnl Ð "cg` oin" ,d`vny

.xebgd on dhnly Ð "mipin dnk ea dlez"

jk ,`z` `nlrn i`ce oeilrdy enky meyn

.`z` `nlrnc oezgza xn`p
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,ähîì íéîã étéè äéìò eéäétéèåäìòîì íéîã¯äìBz ¨¨¤¨¦¥¨¦§©¨§¦¥¨¦§©§¨¨
åàì éàî .ñéøâk ãò ïBéìòa¯ñéøâk ,àì ?ähîlî ñéøâk §¤§©¦§¦©¨¦§¦¦§©¨¨¦§¦

ãBò BúBàå ,ãBòå ñéøâk äéìò àöîð ,øîúéà .äìòîìî¦§©§¨¦§©¦§¨¨¤¨¦§¦¨§
¯äôeöøéàpé éaø .äàîè :øîBà àðéðç éaø ,úìBëàî Ba §¨©£¤©¦£¦¨¥§¥¨©¦©©

àéìz ék ,äàîè :øîBà àðéðç éaø .äøBäè :øîBà¯ ¥§¨©¦£¦¨¥§¥¨¦©§¨
ãBòå ñéøâëa ,ñéøâëa¯:øîBà éàpé éaø .àéìz àì §¦§¦§¦§¦§¨©§¨©¦©©¥

éléî éðä ,äøBäè¯ìáà ,úìBëàî Ba äôeöø àìc àëéä §¨¨¥¦¥¥¨§¨§¨©£¤£¨
àëéääôeöøcúìBëàî Ba¯ãBòå éàäc àúléî àçëBî ¥¨¦§¨©£¤§¨¦§¨§©¨

déì Lt .àeä úìBëàî íc¯,àéìz àîìòác ïåék ,ñéøâk ©©£¤¨¥¦§¦¥¨¦§¨§¨©§¨
.àéìz éîð àëä,ñéøâëa ä÷qòúð :äéîøé éaø éòa ¨¨©¦©§¨¨¥©¦¦§§¨¦§©§¨§¦§¦

,àðéðç éaøì éòaz ?eäî ,ãBòå ñéøâëa äéìò àöîðå§¦§¨¨¤¨§¦§¦¨©¦¨¥§©¦£¦¨
àðéðç éaøì éòaz .éàpé éaøì éòaz¯àì ïàk ãò ¦¨¥§©¦©©¦¨¥§©¦£¦¨©¨¨

äàîè íúä àðéðç éaø øîà÷¯,ä÷qòúð àìc àlà ¨¨©©¦£¦¨¨¨§¥¨¤¨§¨¦§©§¨
àëä ìáàä÷qòúðc¯eléôà :àîìc Bà ?àéìz £¨¨¨§¦§©§¨©§¨¦§¨£¦

éléî éðä ,äøBäè øîàc éàpé éaøì¯äôeöøc àëéä §©¦©©©£©§¨¨¥¦¥¥¨¦§¨
úìBëàî Ba äôeöø ïéàc àëéä ìáà ,úìBëàî Ba¯ ©£¤£¨¥¨§¥§¨©£¤

àì:òîL àz ?àéìzíBãàa ä÷qòúð¯da äìBz ïéà ¨©§¨¨§©¦§©§¨§¨¥¨¨
,øBçLèòeîa¯ék åàì ?éîc éëéä .äaeøî Ba äìBz ïéà ¨§¨¥¨§¤¥¦¨¥¨¦

äéìò àöîðå ,ñéøâëa ä÷qòúðc ïBâk ,àì ?àðååb éàä©©§¨¨§§¦§©§¨§¦§¦§¦§¨¨¤¨
:àîéúc eäî ?àøîéîì éàî ,éëä éà .ãBòå ïéñéøb éðL§¥§¦¦§¦¨¦©§¥§¨©§¥¨

øBtö ñéøâk ìB÷L¯àkéì ,àëä ìéæ ,éòöî éa éãL §¦§¦¦§¥¥¦§¥¦¨¨¥¨
àëä ìéæ ,àøeòéL¯øîà .ïì òîLî à÷ ,àøeòéL àkéì ¦¨¦¨¨¥¨¦¨¨©§©¨¨©

ãçà ïéî äéìò àöîð :àáø¯íBãàa ä÷qòúð :éáéúéî .ïéðéî änk Ba äìBz¯Ba äìBz ïéà ¨¨¦§¨¨¤¨¦¤¨¨©¨¦¦¥¦¥¦§©§¨§¨¥¨
!øBçL¯ãçà ïéîa ä÷qòúð :àáø øîà ,éøîàc àkéà .éðàL ä÷qòúð¯.ïéðéî änk Ba äìBz ¨¦§©§¨¨¥¦¨§¨§¦¨©¨¨¦§©§¨§¦¤¨¨©¨¦¦

íBãàa ä÷qòúð :éáéúéî¯!øBçL Ba äìBz ïéà¯àáø øîà÷ ék¯ä÷qòúàcúéàc ,úìBâðøúa ¥¦¥¦§©§¨§¨¥¨¨¦¨¨©¨¨§¦§©§¨§©§§¤§¦
] "äMàa äNòî" .àîc éðéî änk daåëåàlà ,ì÷äì øácä úà íéîëç eøîà àì :àéðúäå .[' ¨©¨¦¥§¨©£¤§¦¨§¨©§¨Ÿ¨§£¨¦¤©¨¨§¨¥¤¨

äøBú éøác ìò ì÷äì àì :àðéáø øîà !øéîçäì¯,äøBú éøác ìò øéîçäì àlàíéîúëeïîöò §©§¦¨©¨¦¨Ÿ§¨¥©¦§¥¨¤¨§©§¦©¦§¥¨§¨¦©§¨
?àì Bà ,÷Bãö éaøa øæòéìà éaøc déìò ïðaø éâéìt éî :eäì àéòaéà ."ïeúð àeäL ãò" .ïðaøc§©¨©¥¤¨¦©£¨§¦§¦¦©¨©£¥§©¦¡¦¤¤§©¦¨¨

CBøà íúk :òîL àz¯,óøèöîïétèïétè¯÷Bãö éaøa øæòéìà éaø éà ?épî .ïéôøèöî ïéà¯ ¨§©¤¤¨¦§¨¥¦¦¦¦¥¦§¨§¦©¦¦©¦¡¦¤¤§©¦¨
àeäL ìk CeLî :øîàä ?óeøéö éì änì¯åàì àlà !àîè¯.éâéìt :dpéî òîL ,ïðaø¯,àì ¨¨¦¥¨£©¨¨¤¨¥¤¨¨©¨©§©¦¨§¦¦¨

÷Bãö éaøa øæòéìà éaø øîà éëå ,÷Bãö éaøa øæòéìà éaø íìBòì¯ìáà ,ãòaíúëa¯àz .àì §¨©¦¡¦¤¤§©¦¨§¦£©©¦¡¦¤¤§©¦¨§¥£¨§¤¤¨¨
äëìä .÷Bãö éaøa øæòéìà éaøk äëìä :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàc ,òîL¯,éâéìôc ììkî §©©£©©§¨£©§¥£¨¨§©¦¡¦¤¤§©¦¨£¨¨¦§¨¦§¦¦

.dpéî òîL§©¦¨
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`oifgeקס mipya cenr hp sc ± oey`x wxtzereay

äðùîúãîåò íà ,äùàä.`xnba yxtn Ðïäéëøö.milbx in Ðéñåé éáø
øäèîwtq :wtq cg `l` `kilc ,xdhn `zcixb dy`a elit` `dc Ð

`xnbae .ez` yi`n `nlcc ,`kd oky lke .milbx in mewnn `a wtq ,xewnd on `a

`irain iwtq ixza ,xdhn wtq cga `zyd :opikxt?àøîâú÷ðæîá.zgNwn Ð§©©©

,`wigc `l ,`gxe` ik geliwa wtpc oeikc

mc jxc oi`e ,xewnl milbx in xecd `le

,zzzey la` .milbx in mr z`vl xewn

:xninl `ki`e ,`ed dytp` dnwe`c icii`

xyt` i` ,zcner la` .zcner eli`k ,xecd

.wpfl dlú÷ðæîxecd `lc inp idp Ð

milbx in icdac ol `nil o`n edin ,xewnl

`z`cn ,`ed xewnn e`l i`ce :`nipc ,`z`

dkne milbx in mewnn `l` ,milbx in icda

da yiàéî åîúã øúá àîìã ?mc `z` Ð

.milbx in zngn `le ,xewnnäéì éøåà ïëå
àì÷ì.xacl jxvedy mc` my Ðùéà

øéàî éáø äá øîà éàî ïéãîåò äùàåÐ

wtq `ki` `kd ,zcner dy`a `nhnc

m` elit`e ,iz` yi`n `nlc :lwdl `wtq

xecd `l `nlc Ð `z` dpinc xnel ivnz

.`a dkn mewnne ,xewnl milbx inàéä àéä
,dcegl dy`a xi`n iax `nhnc ikid ik Ð

.oicner dy`e yi`a `nhn inp ikdãçá
àéòáéî à÷ôñiax ibeltl dil dnle Ð

xi`n iax" `tiqa opireny`l ,`yixa xi`n

.ediiexz ernzyilc ,"`nhnãáòéãoebk Ð

oixne` Ð dlgzkl la` ,zexdha dwqrzpy

."wqrzz l`" dlïì òîùî÷dpynn Ð

dlgzkl elit`c ,jixhv` `lc `zxizi

.xn`wäùàdyere zayei dcegl Ð

.ltqa mc `vnpe ,dikxvéáø øîà éì äî
ïåòîùÐ oerny iax xn` ik :opixn` in Ð

yi` `ki` elit` ,zcnerc oeikc .zcnera

:oerny iax xn`c oeikc ,`nhn Ð dcda

.`wtq wtq o`k oi` Ð dy`d on minc zwfg

,`z` milbx in mewnn i`ce Ð zayei la`

.dkna dlezeøîà éì äî ïéáùåé äùàå ùéà
ïåòîù éáøÐ oizipzn xn` ik :opixn` in Ð

ixza elit`c ,zcner dil `nil`e ,oicnera

oerny iax `nhnc inp `ziixae .`nhn iwtq

la` .dcda yi` `kilc meyn ,zayeia Ð

Ð dcda yi`e zayei ,`lewl izxzc ,`kd

.`lòîù àú`nl` ,"dwfg" opipzwcn Ð

.llk yi`a mc `wtqn `läðùîäìéàùä
äãðì åà úéøëðì ä÷åìçjk xg`e Ð

.mzk dilr d`vne ,`id dzyalåæ éøä
äá äìåú`l ,`id dcpc oeikc .dxedhe Ð

`ilze ,d`nh inp zixkpe .icin dl dlwlwn

welg dl`yy dxedh zil`xyi la` .da

dzxiag dzyal jk xg`e ,dxedh dzxiagn

.'ek "miyp yly" ipzwck ,ze`nh odizy Ð

i`n ,dl dlwlwn Ð da `ilz i`c oeikc

jdn ith jdl dl dlwlwnc zifgïáà ìù ?
Ð `yixc lqtqe ,d`neh lawn epi`y Ð

.dcpde afd ayena `nhil ie`xc ,ur lya

íéîúë ìá÷î ïéàlr exfb `l ,xnelk Ð

.`xnba yxtn dingp iaxc `nrh .minzk
àøîâ
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.äùàäi"yx yxit Ð mc izii`e xewnl milbx in xecd xn`c zcner `py i`n

`le ,dpizyd cnernc ,`nlr dl wigcc icii`c :lirlc oiwxit yixa

milbx in xecd :`nil ,inp zayei .mc izii`e ,xewnl milbx in xecd Ð xevrl dlki

:ipyne .`nlr dl wigc inp `zydc ,zzzeya `zyd `zrc `wlqc .xewnl

Ð digxe` ik witpc oeik ,zglwn Ð zwpfna

,xewnl milbx in xecd `le ,dl wigc `l

.milbx in mr z`vl xewn mcl jxc oi`c

Ð dytp` dnwenc icii` ,zzzey la`

la` .zcner eli`k ,xecd :xninl `ki`

zwpfn :jixte .wpfl dl xyt` i` ,zcner

`nil o`n edin ,xewnl xecd `lc idp ,inp

e`l i`ce :`nipc ,`z` milbx in icdac ol

in icda ez`c oeik ,`z`c `ed xewnn

yi dkne e`a milbx in mewnn `l` ,milbx

,xewnn mc `z` `in enzc xza `nlc .da

dywe .i"yx oeyl o`k cr ?milbx inn `le

wpfl dl xyt` i` zcnerc yxity dn lr

ipzil `l ?zcner llk hwp i`n` ,ok m` Ð

!zzzeyl zwpfn oia beltile ,zayei `l`

,zcner hwpc :qxhpewd yexit ayiil yie

i` .`id zzzey mlerlc dil `wiqtc meyn

elit`c ,dl hwp iqei iax meyn :inp

cere .xdhn Ð gztp dngx oi`y ,zcnera

.wpfl dl xyt` xity zcnerc :xnel yi

lka ixii` oizipznc xeaq did dywnde

i`n :jixt ikdle ,wepfa oia dzizya oia ,oipr

`zerix `cg meyn ,d`nhc zcner `py

Ð zwpfnc ab lr s` ,gztp dngx oi`c

!zzzeyc `kid ,d`nh `dz inp zayei

`de .zwpfna `weec ixii` dlekc :ipyne

d`nhc ipzile ,dteb zayeia biltn `lc

zcnerc opireny`l irac meyn Ð zzzeya

:xnel yi cere .zwpfn elit` ,`id d`nh

.zzzeya oizipzn ixii`c xaq dywndc

`kilc ,dxedh zcner elit` ,zwpfnac

:jixt ikdle .zwpfne li`ed ,xecd xninl

.`zerixl `cg `ki`e ,zzzeyc oeik ,zayei

zcner ikd elit`e ,zwpfna ixii`c :ipyne

izxz opirae ,'ek xecd xninl `ki`c ,d`nh

.`zeaihl

àîìãelit` :yexit Ð `in enzc xza

wpfln dgipdy xza `nlc ,zwpfna

lr la` .mc iz`e xewnl xecd ,zzzeye

in elky xg`lc yxitc qxhpewd yexit

,ok m`c :dyw ,`gxe` ik mc `z` milbx

mc `a `nlic :jextl inp ,zwpfny drya

i`ce `l` ?d`ex `idy dy` x`yk ,ekxck

dikxv ziiyr mcew i`fg `lcn ,dil `hiyt

,`z` `linn e`l mcd ok m` ,jk xg` e`

`z`e xewnl exfgy milbx in ici lr `l`

`al mcl xyt` i` ,wepif zrya `nye .mc

.mc ly oiirnd mzqp wepifd zngny ,ekxck

ïëåd`xp Ð `lwl `a` iax dil ixe`

,"`lewl" opiqxb `l la` .mkg my `lwc

.exikfdl el dnc

`lcnÐ oixdhn iqei iaxe xi`n iax xn`w

xn`w `lcn ,daxc` :xn`z m`e

dpin rny "oi`nhn oerny iaxe xi`n iax"

ivn ded `lc :xnel yie !xdhn xi`n iaxy

on minc zwfgc wiqn `dc ,ikd ipzinl

oerny iaxc onwl wiqn `dne ,dy`d

iaxe ,miayei dy`e yi`a elit` `nhn

.zayei dy`a elit` xdhn xi`n
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נדה.  פרק תשיעי - האשה שהיא עושה דף נט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc - dcp(iying meil)

äùåò àéäù äùàä ¯ éòéùú ÷øô
.zezqe ipica wqer eteqae ,minzk ipica weqrl jiynn df wxt
mc d`exy dy`a wqer oey`xd wlgd .miwlg dyely ekeza lleke
ipyd wlgd .`l m` xewnd on `a m` zrcei dpi`y `l` dtebn
eze` zelzl dleki ote` dfi`a ,mzk d`vny dy`a wqer
zqe zraew dy` ji` ,zezqe ipica wqer iyilyd wlgd .dzxaga

.ezxwer ji`e

äðùî
jixv m`d ,mc mda d`vne milbx in dlihdy dy`a dpc epzpyn
oi`y e` ,df mc meyn z`nhpe xewnd on `a df mcy yeygl
dkn zngn dilbx in z`ivi liayn `a df mc `l` ,jkl yeygl

:dxedhe my dl yiy
äéëøö äNBò àéäL äMàä,milbx in dlihd -íc äúàøåjeza ¨¦¨¤¦¨§¨¤¨§¨£¨¨

,ltqdúãîBò íà ,øîBà øéàî éaø,dcinra dikxv dzyr - ©¦¥¦¥¦¤¤
äàîè,xewnd on `a mcdy xnel yi ikúáLBé íàådzyr - §¥¨§¦¤¤

,daiyia dikxväøBäè,xewnd on `a mcdy yeygl oi` ik §¨
.zayeil zcner oia weligd x`azi `xnbaeCk ïéa øîBà éñBé éaø©¦¥¥¥¨

Ck ïéáe,dcinra dikxv dzyr elit`äøBäèmcdy yeygl oi` ik ¥¨§¨
.xewnd on `a

:sqep oic d`ian dpyndå Léàïäéëøö eNòL äMàin elihd - ¦§¦¨¤¨¨§¥¤
milbxíénä ìò íc àöîðå ìôqä CBúìm`d ,wtq sqep df ote`ae §©¥¤§¦§¨¨©©©¦

,yi`d on e` dy`d on `a mcd,øäèî éñBé éaøelit` xdhn ixdy ©¦¥§©¥
on `a m` cg` wtq `l` my oi`y dcal dikxv dzyry dy`a
mcd ile` wtq sqepy ,df ote`a oky lk ,dilbx in liayn e` xewnd

.yi`d on `aíc àéöBäì Léàä Cøc ïéàL ,ànèî ïBòîL éaøå§©¦¦§§©¥¤¥¤¤¨¦§¦¨
äMàä ïî íéîc ú÷æçL àlà`l` yi`d on mc `viy jxc oi` - ¤¨¤¤§©¨¦¦¨¦¨

`a ile` wtzqdl oi` okle ,mc zii`xa zwfgen `idy dy`d on
on `ay xnel yi dae ,dy`d on `ay i`ce `l` yi`d on mcd

.d`nhe xewnd

àøîâ
dikxv dzyr m` `nhn xi`n iaxy ,dpynd ly `yixa epipy
dn zxxan `xnbd .daiyia dikxv dzyr m` xdhne ,dcinra

:`xnbd zl`ey .mdipia weligdúãîBò àðL éàîdikxv dzyr - ©§¨¤¤
,`nhn xi`n iaxy ,dcinraøB÷nì øeãä íéìâø éî ïðéøîàc§¨§¦©¥©§©¦¨©¨

íc éúééàåxewnd mc mewnl exfg dilbx iny mixne` ep`y iptn - §©§¥¨
,mc myn e`iadeéúééàå øB÷nì øeãä íéìâø éî àîéð énð úáLBé¤¤©¦¥¨¥©§©¦¨©¨§©§¥

ícxewnl exfg dilbx iny xn`p daiyia dikxv dzyra s` - ¨
.mc myn e`iade
:`xnbd daiynú÷pæîa ìàeîL øîàxi`n iax xdihy dn ok` - ¨©§¥¦§©¤¤

dkxck [wfega] geliwa dilbx in e`viy ote`a wx edf ,zayeia
z` lihdln okl mcew dnvr dxvr `ly ixd ,jky oeikny ,cinz
,mc myn e`iade xewnl dilbx in exfgy yeygl oi` okle ,dilbx in
oeik ,zayeia mb xi`n iax `nhn ,mizzey dilbx in xy`k la`

yie ,mlihdln dnvr dxvry xg`n mizzey mdyzngny xnel
dcinra dikxv dyerae .mc myn e`iade xewnl dilbx in exfg jk
zayeik dpice] mizzey dilbx in cinz `l` ,wpfl dleki dpi`
xn`e ,zcnerl zayei oia xi`n iax wlig okl ,[zwpfn dpi`y
.mc myn e`iade xewnl dilbx in exfgy xnel yi cinz zcneray

:zl`eye `xnbd dayàúà àiî enúc øúa àîìc ,énð ú÷pæî§©¤¤©¦¦§¨¨©§©©¨£¨
ícxg`ly xnel ozip oiicr geliwa dilbx in e`vie zayeia s` - ¨

xyt` i` oiicr ok m`e ,xewnd on mcd `a ,dikxv zeyrl dniiqy
.my dl yiy dknne dilbx in liayn `a mcdy ze`cea reawl

:`xnbd daiyn,àaà éaø øîàwx xdhn ok` xi`n iaxúáLBéa ¨©©¦©¨§¤¤
ìôqä úôN ìò,dtebl cenv `edykCBúa ú÷pæîe[jezl-]ìôqä ©§©©¥¤§©¤¤§©¥¤

àúà àiî enúc øúác àúéà íàc ,ìôqä CBúa íc àöîðå- §¦§¨¨§©¥¤§¦¦¨§¨©§©©¨£¨

,dikxv zeyrl dniiqy xg`l mcd `a ok` m` df ote`ayúôN ìò©§©
éçeëzLàì déì éòaéà ìôqä,`vnidl el did ltqd zty lr - ©¥¤¦¨¥¥§¦§§¥

`vnpy eiykre ,geliwa `le dzizya z`vl ekxc xewnd mcy oeik
,dikxv ziiyr zrya `a mcdy jkn gikedl yi ,ltqd jeza mcd
dknne dilbx in liayn `l` xewnd on mc `edy yeygl oi` okle

.my dl yiy
:iqei iaxk dkld zwqet `xnbdáø øîà dì éøîàå ,ìàeîL øîà̈©§¥§¨§¦¨¨©©

déì éøBà ïëå .éñBé éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé[el dxed-] §¨¨©§¥£¨¨§©¦¥§¥¥¥
÷ì àaà éaøàì[xacl jxvedy mc` my-].éñBé éaøk äëìä ©¦©¨§¨¨£¨¨§©¦¥
:dpyna epipy['åë] äMàå Léà`vnpe ltqd jezl odikxv eyry ¦§¦¨

.`nhn oerny iaxe ,xdhn iqei iax ,mind lr mc
dikxv dzyry dy` `nhn xi`n iaxy `aed dpynd zligza
s`yk df ote`a xi`n iax zrc dn zxxan `xnbd .dcal dcinra

:ltq eze`a eikxv dyr yi`ïéãîBò äMàå Léà ,eäì àéòaéà¦©§¨§¦§¦¨§¦
,mind lr mc `vnpeøîà él äî[jka xeaqi dn-]øéàî éaø ©¦¨©©¦¥¦

ina mc d`vne dcinra dcal dikxv dzyry dy`a `nihy
,md wtqd iccve .dilbxøîà ék[`nhny dn-]øéàî éaøwx `ed ¦¨©©¦¥¦

à÷ôñ ãçain liayn e` xewnd on `a mcd m`d ,cg` wtqda - §©§¥¨
,dcal dikxv dzyryk epiide ,dilbxà÷ôñ ÷ôña ìáàsqepay £¨¦§¥§¥¨

on `a mcd ile` wtq cer yi ,dilbx in liayn `a mcd `ny wtql
,yi`d.àðL àì àîìc Bà ,ànèî àìŸ§©¥¦§¨Ÿ§¨

:wtqd z` hyet yiwl yixàéä àéä ,Lé÷ì Léø øîàmyk - ¨©¥¨¦¦¦
.micner dy`e yi`a `nhn mb jk dcal dy`a xi`n iax `nhny

éðz÷ àìcî ,éànîltqd jezl mdikxv eyry dy`e yi` ,`tiqa ¦©¦§Ÿ¨¨¥
,mind lr mc `vnpe,ïéøäèî éñBé éaøå øéàî éaøwx azkp `l` ©¦¥¦§©¦¥§©£¦

dfa s` `nhn xi`n iaxy ixd ,xdhn iqei iaxy[.
:`xnbd zl`eyéëä éàipy yiy mewna elit` `nhn xi`n iaxy ¦¨¦

,zewtqøéàî éaø àzLäelit`à÷ôñ ãça ,ànèî à÷ôñ ÷ôña ©§¨©¦¥¦¦§¥§¥¨§©¥§©§¥¨
àéòaéîdide ,cg` wtq wx yiy ote`a `nhny zepyl jxvp ike - ¦©§¨

epiid `linne ,`tiqa wx xi`n iax ixac z` eprinydl `pzl
,dcinra dikxv dzyr dcal dy`dy ,`yixa `nhn `edy mircei
zepyl `pzd jxved `l ok` :`xnbd daiyn .cg` wtq wx da yiy
ick my eixac z` dpy j` ,cg` wtq ly ote`a xi`n iax ixac z`

.øäèî à÷ôñ ãça eléôàc ,éñBé éaøc Bçk EòéãBäì§¦£Ÿ§©¦¥©£¦§©§¥¨§©¥
:`xnbd zl`eyéâìôéîcàåmzwelgn z` `pzd dpeyy cr -ãça §©§¦§§¦§©

éñBé éaøc Bçk EòéãBäì ,÷ôñwtq wx yiy mewna elit` xdhny ¨¥§¦£Ÿ§©¦¥
,cg`eâìôéìmzwelgn dpyi -éaøc Bçk EòéãBäì ,à÷ôñ ÷ôña ¦§§¦§¥§¥¨§¦£Ÿ§©¦
øéàî:`xnbd daiyn .`nhn zewtq ipy yiy mewna elit`yçk ¥¦Ÿ©

éãò àøzéäcdéì ó,lwind ly egek z` epricedl sicrn `pzd - §¤¥¨¨¦¥
mewna elit` xdhne lwin `edy iqei iax zhiy z` dpy ok lre

.cg` wtq
xi`n iaxy xaeqe yiwl yix lr wleg opgei iaxy d`ian `xnbd

:zewtq ipy yiy ote`a xdhnøéàî éaø øîà÷ ék ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¦¨¨©©¦¥¦
ywx edf ,d`nh dy`dà÷ôñ ÷ôña ìáà ,à÷ôñ ãçaote`a §©§¥¨£¨¦§¥§¥¨

,dcinra mdikxv eyr dy`e yi`yøîà àìd`nh dy`dy[. Ÿ¨©
:`xnbd zl`eyïk íà,`tiqa xdhn xi`n iax s`yéðúéì,`tiqa ¦¥¦§¥

.ïéøäèî éñBé éaøå øéàî éaø:`xnbd daiynéãééàå ,énð éëä ïéà ©¦¥¦§©¦¥§©£¦¦¨¦©¦§©§¥
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc - dcp(iying meil)

äùåò àéäù äùàä ¯ éòéùú ÷øô
.zezqe ipica wqer eteqae ,minzk ipica weqrl jiynn df wxt
mc d`exy dy`a wqer oey`xd wlgd .miwlg dyely ekeza lleke
ipyd wlgd .`l m` xewnd on `a m` zrcei dpi`y `l` dtebn
eze` zelzl dleki ote` dfi`a ,mzk d`vny dy`a wqer
zqe zraew dy` ji` ,zezqe ipica wqer iyilyd wlgd .dzxaga

.ezxwer ji`e

äðùî
jixv m`d ,mc mda d`vne milbx in dlihdy dy`a dpc epzpyn
oi`y e` ,df mc meyn z`nhpe xewnd on `a df mcy yeygl
dkn zngn dilbx in z`ivi liayn `a df mc `l` ,jkl yeygl

:dxedhe my dl yiy
äéëøö äNBò àéäL äMàä,milbx in dlihd -íc äúàøåjeza ¨¦¨¤¦¨§¨¤¨§¨£¨¨

,ltqdúãîBò íà ,øîBà øéàî éaø,dcinra dikxv dzyr - ©¦¥¦¥¦¤¤
äàîè,xewnd on `a mcdy xnel yi ikúáLBé íàådzyr - §¥¨§¦¤¤

,daiyia dikxväøBäè,xewnd on `a mcdy yeygl oi` ik §¨
.zayeil zcner oia weligd x`azi `xnbaeCk ïéa øîBà éñBé éaø©¦¥¥¥¨

Ck ïéáe,dcinra dikxv dzyr elit`äøBäèmcdy yeygl oi` ik ¥¨§¨
.xewnd on `a

:sqep oic d`ian dpyndå Léàïäéëøö eNòL äMàin elihd - ¦§¦¨¤¨¨§¥¤
milbxíénä ìò íc àöîðå ìôqä CBúìm`d ,wtq sqep df ote`ae §©¥¤§¦§¨¨©©©¦

,yi`d on e` dy`d on `a mcd,øäèî éñBé éaøelit` xdhn ixdy ©¦¥§©¥
on `a m` cg` wtq `l` my oi`y dcal dikxv dzyry dy`a
mcd ile` wtq sqepy ,df ote`a oky lk ,dilbx in liayn e` xewnd

.yi`d on `aíc àéöBäì Léàä Cøc ïéàL ,ànèî ïBòîL éaøå§©¦¦§§©¥¤¥¤¤¨¦§¦¨
äMàä ïî íéîc ú÷æçL àlà`l` yi`d on mc `viy jxc oi` - ¤¨¤¤§©¨¦¦¨¦¨

`a ile` wtzqdl oi` okle ,mc zii`xa zwfgen `idy dy`d on
on `ay xnel yi dae ,dy`d on `ay i`ce `l` yi`d on mcd

.d`nhe xewnd

àøîâ
dikxv dzyr m` `nhn xi`n iaxy ,dpynd ly `yixa epipy
dn zxxan `xnbd .daiyia dikxv dzyr m` xdhne ,dcinra

:`xnbd zl`ey .mdipia weligdúãîBò àðL éàîdikxv dzyr - ©§¨¤¤
,`nhn xi`n iaxy ,dcinraøB÷nì øeãä íéìâø éî ïðéøîàc§¨§¦©¥©§©¦¨©¨

íc éúééàåxewnd mc mewnl exfg dilbx iny mixne` ep`y iptn - §©§¥¨
,mc myn e`iadeéúééàå øB÷nì øeãä íéìâø éî àîéð énð úáLBé¤¤©¦¥¨¥©§©¦¨©¨§©§¥

ícxewnl exfg dilbx iny xn`p daiyia dikxv dzyra s` - ¨
.mc myn e`iade
:`xnbd daiynú÷pæîa ìàeîL øîàxi`n iax xdihy dn ok` - ¨©§¥¦§©¤¤

dkxck [wfega] geliwa dilbx in e`viy ote`a wx edf ,zayeia
z` lihdln okl mcew dnvr dxvr `ly ixd ,jky oeikny ,cinz
,mc myn e`iade xewnl dilbx in exfgy yeygl oi` okle ,dilbx in
oeik ,zayeia mb xi`n iax `nhn ,mizzey dilbx in xy`k la`

yie ,mlihdln dnvr dxvry xg`n mizzey mdyzngny xnel
dcinra dikxv dyerae .mc myn e`iade xewnl dilbx in exfg jk
zayeik dpice] mizzey dilbx in cinz `l` ,wpfl dleki dpi`
xn`e ,zcnerl zayei oia xi`n iax wlig okl ,[zwpfn dpi`y
.mc myn e`iade xewnl dilbx in exfgy xnel yi cinz zcneray

:zl`eye `xnbd dayàúà àiî enúc øúa àîìc ,énð ú÷pæî§©¤¤©¦¦§¨¨©§©©¨£¨
ícxg`ly xnel ozip oiicr geliwa dilbx in e`vie zayeia s` - ¨

xyt` i` oiicr ok m`e ,xewnd on mcd `a ,dikxv zeyrl dniiqy
.my dl yiy dknne dilbx in liayn `a mcdy ze`cea reawl

:`xnbd daiyn,àaà éaø øîàwx xdhn ok` xi`n iaxúáLBéa ¨©©¦©¨§¤¤
ìôqä úôN ìò,dtebl cenv `edykCBúa ú÷pæîe[jezl-]ìôqä ©§©©¥¤§©¤¤§©¥¤

àúà àiî enúc øúác àúéà íàc ,ìôqä CBúa íc àöîðå- §¦§¨¨§©¥¤§¦¦¨§¨©§©©¨£¨

,dikxv zeyrl dniiqy xg`l mcd `a ok` m` df ote`ayúôN ìò©§©
éçeëzLàì déì éòaéà ìôqä,`vnidl el did ltqd zty lr - ©¥¤¦¨¥¥§¦§§¥

`vnpy eiykre ,geliwa `le dzizya z`vl ekxc xewnd mcy oeik
,dikxv ziiyr zrya `a mcdy jkn gikedl yi ,ltqd jeza mcd
dknne dilbx in liayn `l` xewnd on mc `edy yeygl oi` okle

.my dl yiy
:iqei iaxk dkld zwqet `xnbdáø øîà dì éøîàå ,ìàeîL øîà̈©§¥§¨§¦¨¨©©

déì éøBà ïëå .éñBé éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé[el dxed-] §¨¨©§¥£¨¨§©¦¥§¥¥¥
÷ì àaà éaøàì[xacl jxvedy mc` my-].éñBé éaøk äëìä ©¦©¨§¨¨£¨¨§©¦¥
:dpyna epipy['åë] äMàå Léà`vnpe ltqd jezl odikxv eyry ¦§¦¨

.`nhn oerny iaxe ,xdhn iqei iax ,mind lr mc
dikxv dzyry dy` `nhn xi`n iaxy `aed dpynd zligza
s`yk df ote`a xi`n iax zrc dn zxxan `xnbd .dcal dcinra

:ltq eze`a eikxv dyr yi`ïéãîBò äMàå Léà ,eäì àéòaéà¦©§¨§¦§¦¨§¦
,mind lr mc `vnpeøîà él äî[jka xeaqi dn-]øéàî éaø ©¦¨©©¦¥¦

ina mc d`vne dcinra dcal dikxv dzyry dy`a `nihy
,md wtqd iccve .dilbxøîà ék[`nhny dn-]øéàî éaøwx `ed ¦¨©©¦¥¦

à÷ôñ ãçain liayn e` xewnd on `a mcd m`d ,cg` wtqda - §©§¥¨
,dcal dikxv dzyryk epiide ,dilbxà÷ôñ ÷ôña ìáàsqepay £¨¦§¥§¥¨

on `a mcd ile` wtq cer yi ,dilbx in liayn `a mcd `ny wtql
,yi`d.àðL àì àîìc Bà ,ànèî àìŸ§©¥¦§¨Ÿ§¨

:wtqd z` hyet yiwl yixàéä àéä ,Lé÷ì Léø øîàmyk - ¨©¥¨¦¦¦
.micner dy`e yi`a `nhn mb jk dcal dy`a xi`n iax `nhny

éðz÷ àìcî ,éànîltqd jezl mdikxv eyry dy`e yi` ,`tiqa ¦©¦§Ÿ¨¨¥
,mind lr mc `vnpe,ïéøäèî éñBé éaøå øéàî éaøwx azkp `l` ©¦¥¦§©¦¥§©£¦

dfa s` `nhn xi`n iaxy ixd ,xdhn iqei iaxy[.
:`xnbd zl`eyéëä éàipy yiy mewna elit` `nhn xi`n iaxy ¦¨¦

,zewtqøéàî éaø àzLäelit`à÷ôñ ãça ,ànèî à÷ôñ ÷ôña ©§¨©¦¥¦¦§¥§¥¨§©¥§©§¥¨
àéòaéîdide ,cg` wtq wx yiy ote`a `nhny zepyl jxvp ike - ¦©§¨

epiid `linne ,`tiqa wx xi`n iax ixac z` eprinydl `pzl
,dcinra dikxv dzyr dcal dy`dy ,`yixa `nhn `edy mircei
zepyl `pzd jxved `l ok` :`xnbd daiyn .cg` wtq wx da yiy
ick my eixac z` dpy j` ,cg` wtq ly ote`a xi`n iax ixac z`

.øäèî à÷ôñ ãça eléôàc ,éñBé éaøc Bçk EòéãBäì§¦£Ÿ§©¦¥©£¦§©§¥¨§©¥
:`xnbd zl`eyéâìôéîcàåmzwelgn z` `pzd dpeyy cr -ãça §©§¦§§¦§©

éñBé éaøc Bçk EòéãBäì ,÷ôñwtq wx yiy mewna elit` xdhny ¨¥§¦£Ÿ§©¦¥
,cg`eâìôéìmzwelgn dpyi -éaøc Bçk EòéãBäì ,à÷ôñ ÷ôña ¦§§¦§¥§¥¨§¦£Ÿ§©¦
øéàî:`xnbd daiyn .`nhn zewtq ipy yiy mewna elit`yçk ¥¦Ÿ©

éãò àøzéäcdéì ó,lwind ly egek z` epricedl sicrn `pzd - §¤¥¨¨¦¥
mewna elit` xdhne lwin `edy iqei iax zhiy z` dpy ok lre

.cg` wtq
xi`n iaxy xaeqe yiwl yix lr wleg opgei iaxy d`ian `xnbd

:zewtq ipy yiy ote`a xdhnøéàî éaø øîà÷ ék ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¦¨¨©©¦¥¦
ywx edf ,d`nh dy`dà÷ôñ ÷ôña ìáà ,à÷ôñ ãçaote`a §©§¥¨£¨¦§¥§¥¨

,dcinra mdikxv eyr dy`e yi`yøîà àìd`nh dy`dy[. Ÿ¨©
:`xnbd zl`eyïk íà,`tiqa xdhn xi`n iax s`yéðúéì,`tiqa ¦¥¦§¥
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,`yixa wx eixac z` dpeyàîéúc eäî[xne` ziid `ny-]éðä ©§¥¨¨¥
éléî,xdhn iqei iaxyãáòécoze`y ,zexdha dwqr xaky - ¦¥¦£©

,ozxdha ex`yi zexdh,àì älçzëì ìáàdl xn`p jli`e o`kny £¨§©§¦¨Ÿ
,xdhzy cr zexdha wqrzz `lyïì òîLî à÷`pzd eprinyd - ¨©§©¨
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xcde"קסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc - dcp(iyiy meil)

äàBøä.zecip mc dz`x xaky recie dlecb dieba - ¨¨
:`xnbd zl`eyéànî`weec zwqer dpyndy mircei ep` okidn - ¦©

:`xnbd daiyn .dz`x xaky zixkpaäcðc àéîeczencl epl yi - §¨§¦¨
,da diepyd dcpl ,dpyna diepyd zixkpd z`àéæç÷c äcp äî- ©¦¨§¨¨§¨

,mc dz`xyúéøëð óàcinrdl epl yiàéæç à÷cdz`x xaky - ©¨§¦§¨¨§¨
.mc

:`ziixan ax ixac lr dywn zyy axíééð ék ,úLL áø øîà̈©©¥¤¦¨¦
àzòîL àäì døîà áø áéëLåmcew ,ezetiira ax mpnp xy`k - §¨¦©©§¨§¨§©§¨

,mcxpy,ef dreny z` xn`,àéðúcdwelg dli`ydy dy` §©§¨
,mzk ea d`vne zixkpläìBzeze`,úéøëðadpi`y dphwa elit` ¨§¨§¦
.zecip mc ze`xl die`x,øîBà øéàî éaø`l` dlez dpi`úéøëða ©¦¥¦¥§¨§¦

úBàøì äéeàøäz` zyy ax miiqn .mixerpd inil dribdy epiide ¨§¨¦§
,eziiyewøéàî éaø eléôàå,xingdyäéeàøa àlà øîà÷ àì ©£¦©¦¥¦Ÿ¨¨©¤¨¦§¨

äàBø ìáà ,úBàøìdz`x xaky -éøèöéà àì,Cax ok m`e ¦§£¨¨Ÿ¦§§¦
.xi`n iaxk `le `nw `pzk `l mpid eixac ,dz`x xaky jixvdy
lwind `ed xi`n iaxy da x`eany zxg` `ziixa `ian `ax

:ef zwelgnaàøîeçì øéàî éaø àøañúå ,àáø øîàxi`n iaxy - ¨©¨¨§¦§§¨©¦¥¦§§¨
`ld ,mi`pzdn cg`k mpi` ax ixacy jl dywed jkle xingdl `a

jtidlàéðúc ,àle÷ì øéàî éaøzixkpl dwelg dli`ydy dy` ©¦¥¦§¨§©§¨
,mzk ea `vnpe,äìBz øîBà øéàî éaø ,úéøëða äìBz dðéàgken ¥¨¨§¨§¦©¦¥¦¥¨

.ef zwelgna lwind `ed xi`n iaxy ef `ziixan
:`xnbd dywnàlàåm` ,lwdl wleg xi`n iaxy mixne` ep` m` §¤¨

okCä àéL÷xi`n iaxy rnyn dpnny ,dpey`xd `ziixad dyw - ©§¨©
:`xnbd zvxzn .xingdl wlegéëä õéøz`ziixad z` jk uxzz - ¨¥¨¦

,ezpeek 'zixkpa dlez' xn`y `nw `pz ,dpey`xdäàBøL àéäå- §¦¤¨
.zecip mc xak dz`xy ote`a `weeceøéàî éaøe lwinøîBàicy ©¦¥¦¥

,äàBø dðéàL ét ìò óàå úBàøì äéeàøainil dribdy epiide ¦§¨¦§§©©¦¤¥¨¨
zixkpa zelzl xyt` i`y ,dpynd zpeeka xn`y axe .mixerpd

.`nw `pz zrck eixac ,dz`x ok m` `l`
xy` ,dcpl dwelg dli`ydy ote`a epc dk cr `xnbde dpynd
zlaeh ,dzecip ini zray lk mc d`ex m` elit` dpic xwirn
dy`a `xnbd dpc zrk .dzecip ini zray seqa zxdhpe
m` xy` ,daif ini xyr cg`a zcnery dy`l dwelg dli`ydy
mei zxney' dpice dphw daf z`xwp ,miinei e` cg` meia d`ex `id
meiae ,ea d`xz `ly zxgnd mei z` zepnl dkixvy 'mei cbpk
,iyilyd meia mb d`ex m`e ,meid zligza leahl dleki zxgnd
mini dray xnelk ,miiwp dray xetql dpice dlecb daf ziyrp
zligza xak leahl dleki iriayd meiae ,mc zii`x `la miiwp
zelzl dleki m`d mi`pz da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd .meid

npy dzxaga mzkd z`,mei cbpk mei zxney `ide dzaif inia z`v
:miiwp draya e`

dlL éðMa íBé ãâðk íBé úøîBLa äìBz ,ïðaø eðzipyd meia - ¨©¨¨¨§¤¤§¤¤©¥¦¤¨
,da dlezy dna zvw zlwlwzny s`e ,dlah `l oiicre dzii`xl
oeik mewn lkn ,dxdha xgnd mei z` mb xenyl dkixv ok zngny

.da zelzl xyt`e zlwlewnl zaygp ,d`nh `idyúøôBñáe§¤¤
äìáè àlL äòáLoiicre miiwp mini dray dxtqy dlecb daf - ¦§¨¤Ÿ¨§¨

,daxd dze` zlwlwny s`e ,da dlez welgd zlra ,dlah `l
dray zepnl dkixve dpipn lk z` zxzeq `id ef dilza ixdy
.da dlez ,d`nh `id eiykry oeik mewn lkn ,dligzn miiwp

Cëéôì,dzxaga mzkd z` dlez `idy oeik -àéä,welgd zlra - §¦¨¦
úðweúî,dxedheúì÷ìe÷î dzøáçåmei cbpk mei zxneydy - §¤¤©£¤§¨§§¤¤

f` wxe ,mc ea d`xz `ly iyilyd meid z` xenyl dkixv ,ipya
xetql dkixve dzxitq zxzeq miiwp dray zxteqde ,leahl dleki

,dligzn miiwp dray,øîBà éaø .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éøác¦§¥©¨¦§¤©§¦¥©¦¥
äìBz dðéà,mzkd z` oda,mze` zlwlwn `id ef dilzay oeik ¥¨¨

.welgd zlra z` lwlwln xzei mze` lwlwl zi`x dneCëéôì- §¦¨
,oda zelzl dleki dpi`y oeikïäézLmbe ,welgd zlra mb - §¥¤

,miiwp dray zxteqd e` mei cbpk mei zxneydúBì÷ìe÷îeli`k §§¨

.df meia mc e`x
:iaxe b"ayx ewlgp `l oday ze`nbec d`ian `ziixadïéåLåiax §¨¦

,b"ayxeäìBzL,mzkd z`dlL ïBLàøa íBé ãâðk íBé úøîBLa ¤¨§¤¤§¤¤¨¦¤¨
,dzii`xl oey`xd meia -øäBè íc ìò úáLBéáexg`l zclei - §¤¤©©©

zciln miireay xg`l e` ,mei mirax` cr xkf zciln mini dray
,xedh `ed ,d`ex `idy mc lk el` miniae ,mei mipeny cr daiwp

ïéøBäè äéîcL äìeúááeote`a ,dzhin dyniye z`ypy dleza - ¦§¨¤¨¤¨§¦
zelzl dlekiy dcen iax mb el`ae ,xedh `ed d`ex `idy mcdy

.ef dilza llk zelwlwzn opi`y oeik ,oda
:`xnbd zl`eyéì änì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc Cëéôìrecn - §¦¨§©¨¦§¤©§¦¥¨¨¦

dzxage zpwezn `id jkitl' ,xnele miiql b"ayx jixv did
,dzxaga mzkd z` dlez welgd zlray xn` xak ixd ,'zlwlewn
daiyn .zlwlewn dzxage zpwezn welgd zlray heyt dzrne

:`xnbdéaøc íeMîok xn`e ,ok xnel jixv did `l b"ayx ok` - ¦§©¦
:le`yl `xnbd dtiqen .'jkitl' xn` iaxy meyn wxéaøc Cëéôì§¦¨§©¦

éì änìixd ,'zelwlewn odizy jkitl' xnel jixv iax did recn - ¨¨¦
,dzxaga mzkd z` zelzl dleki welgd zlra oi`y xn` xak

:`xnbd daiyn .zelwlewn odizyy heyt dzrneàîéúc eäî©§¥¨
ì÷ì÷úz dab íúk çëzLàc àéää`vnpy [welgd zlra] ef wx - ©¦§¦§§©¤¤©¨¦§©§¥

,dlv` mzkdla` ,lwlwzz `idCãéàdzxag -,ì÷ì÷úz àì ¦¨Ÿ¦§©§¥
ïì òîLî÷.zelwlewn odizyy iax eprinyn - ¨©§©¨

liaye xedh cg` liay ,miliay ipya ekldy mixedh mc` ipa ipy
,`nhd liayl qpkp ine xedhd liayl qpkp in reci oi`e ,`nh cg`
el mixne` ,epic dn le`yl envr ipta cg` lk e`a m`y ,`ed oicd
`ed llkdy oeik ,miaxd zeyxa `ed df liay xy`k ,xedh `edy
le`yl cgi mdipy e`a m` la` .'xedh ,miaxd zeyxa d`neh wtq'
mixne` mdipyl if` ,exiag lre eilr le`yl cg` `ay e` ,mpic dn
d`xeda mz` mixedh mdl xnel xyt` i`y oeik ,mz` mi`nh
liaya jld mdipyn cg` ixdy ,lezide wegyk d`xi xacdy ,zg`
mdn cg` didy ote` d`ian `xnbd .xedh epi` i`ce `ede ,`nhd
,`nh cg`e xedh cg` miliay ipya eklde `nh mdn cg`e xedh
dfa mb m`d mi`xen` dfa ewlgpe ,zg` zaa mpic lr le`yl e`ae

:`nhd mc`a d`nehd z` zelzl ozip m` b"ayxe iax ewlgi
àîè ,àcñç áø øîà,zn z`neha `nhpyéðLa eëìäL øBäèå ¨©©¦§¨¨¥§¨¤¨§¦§¥

,ïéìéáLliayå ,øBäè ãçàliayàîè ãçàlkl xaw ea yiy - §¦¦¤¨¨§¤¨¨¥
lid`i `ly xyt` i`y oeik `nhp i`ce ea jldy ine ,liayd agex
,xedhd liaya jld ine ,`nhd liaya jld in reci oi`e ,xawd lr

,mpic dn le`yl cgi mdipy e`aeïBòîL ïaøå éaø ú÷Bìçîì eðàä§©£¤©¦§©¨¦§
,ìàéìîb ïacbpk mei zxneya mzkd z` milez oi`y iax zhiyl ¤©§¦¥

xy`n xzei dpnn da mzkdy xnel `xaq oi`y oeik ,dly ipya mei
welgd zlranjld `nhd `weecy xnel `xaq oi`y o`k mb okl ,

df `ed `nhd mc`dy xnele zelzl xyt` i` ,`nhd liaya
okle ,xedhd liaya jld xedhd mc`de ,`nhd liaya jldy
oeik ,da mzkd z` zelzl xyt`y ,b"ayx zhiyle .mi`nh mdipy
xnele zelzl xyt` o`k mb ,dz`neha zlwlewn xak `idy
liaya jldy df `ed ,d`neha lwlewn xaky `nhd mc`dy

.ezxdha x`ype ,xedhd liaya jld xedhd mc`de ,`nhd
zelzl ozip `l iax zrcly `cqg ax xn`y dn lr dywn `c` ax

:ez`nehl oey`xd meia elit` zn `nhaé÷úîãò ,àcà áø dì ó ©§¦¨©©¨©
íúä éaø øîà÷ àì ïàkz` zelzl dleki welgd zlra oi`y ¨Ÿ¨¨©©¦¨¨

,dly ipya mei cbpk mei zxneya mzkdàlàmeyneäééåøúc- ¤¨§©§©§
,dly ipya mei zxneyde ,welgd zlraeäðéð éããä ékzecner - ¦£¨¥¦§

cbpk mei zxneydy elit` ik ,zelwlewn opi`e dxdh zwfga deya
rbx lka dciay oeik ,dxdh zwfga zcnery aygp ,d`nh oiicr mei

,xdhidle leahlla`àëä,ely oey`xd meia `nhaà÷ôð éàî ¨¨©¨§¨
dpéî ïìliaya jldy df `edy dlzp m` el `vi lewlw dn - ¨¦¨

elit` okle ,ez`neha lwlewn xak `ede llk xtq `l ixd ,`nhd
.`nhd liaya jldy df `edy `nha zelzl xyt` iaxl
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הדשך בעדומ קעג

oifge` mipy` cenr q sc ± oey`x wxtzereay

àøîâäàåøä.dz`x xakc da opircie ,`id dlecby Ðúåàøì äéåàøeribdy Ð

.mixerpd iniàåä àøîåçì øéàî éáø àøáñúå,`nw `pzlc :`nizc Ð

`ipz `de Ð xak dz`xy opira `l ediiexzlc dpin rnyze ,die`x dpi` elit`

d`ex `dzy cr ,ze`xl die`xa ibq `l `nw `pzlc llkn ,`lewl xi`n iaxc

.ynnêä àéù÷ àìà ïðéëøôå`ziinw Ð

.`xnegl xi`n iaxc rnync'åë éëä õéøú
"zixkpa dlez dpi`" ipzwc `ziixae Ð

zixkpa dlez dpi` :xn`w ikd ,`nw `pzl

xi`n iax .d`ex ok m` `l` ,ze`xl die`xd

`zlin `cg `zipzn ediiexze .dlez :xne`

.ediiexzc `nw `pzk Ð xn`c axe ,ixn`

äìù éðùámei zxneyl dzli`yd m` Ð

`lc ab lr s`e ,da dlez Ð dly ipya

Ð gezt dpiirnc oeik .meid d`ex dwfged

,`zxet dl dlwlwnc ab lr s`e .da dlez

d`nhc oeik Ð zxgnd mei xenyl dkixvc

.`zydäòáù úøôåñáå,daif xg` miiwp Ð

ini lk dxzqy ,daxd dlwlwny it lr s`e

Ð miiwp dray xetql dkixve dzxitq

.da dlez ,d`nh eiykre li`edäúøáçå
úì÷ìå÷îxenyl cer dkixv mei zxney Ð

`id Ð zxteq m`e .df mzk liaya ,iyily

.diptly lk zxzeqäìåú äðéà øîåà éáø
zlwlwnc zifg i`n .dl dlwlwne li`ed Ð

jdn ith jdlíåé úøîåùá äìåúù ïéåùå ?
äìù ïåùàøá íåé ãâðëdlwlwn `lc Ð

.icinäìåúááå øäåè íã ìò úáùåéáå
ïéøåäè äéîãù,icin dl dlwlwn `lc Ð

ef :(a,i) `nw wxta opixn`ck ,mzk dl oi`y

.mileza mca dnzk opilze ,ievn dtxiy

éì äîì ïåòîù ïáøã êëéôì:`pzc oeik Ð

efe ,zpwezn `idc `hiyt Ð da dlez

!zlwlewnoiliay ipya ekldy`le Ð

.lr i`dl ide ,lr i`dl id `prciåðàá
ú÷åìçîìmzk oilez :xn`c ,oerny oaxl Ð

`nh liay oilez inp `kd Ð mei zxneya

mdipy Ð iaxle .xedha xedhe `nh mc`a

.mi`nhéáø øîà àì ïàë ãòdipyc Ð

.d`nhåäðéð éããä éëã íåùî àìàÐ

ipya mei zxneyd ,dxdh zwfga eid odizy

oeik ,dvxzy dry lk leahl die`x Ð dly

d`neh o`k oi` ,jklid .zg` dry dxtqy

odizy jkitl ,z`fn xzei da zelzl lkezy

`wtp i`n Ð `ed `nhc `kd la` .ze`nh

dia zilz i` dpin dil?iaxl elit` ,jklid

.opilzóåñ óåñ øîà àãñç áøåjd Ð

d`nh ,jklid .`ira `id dliah mei zxney

.da opilz `l :iax xn`w ikd elit`e .i`ed

éîð øîúéàiaxl elit` :xn`c `c` axk Ð

`lc il dnecnke .`nha `nh liay opilz

."inp" qxbøåäèå àîèxedh elit` e` Ð

liay z` xedh dlez Ð 'ek ekldy ielze

.ielza `nhìëä éøáãì,iaxl elit`e Ð

la` ,edpip iccd ikc `ed mzdc :opixn`cke

Ð xenb xedh xedhe wtqn `nh ielzc `kd

.ielza d`neh oilezíúëá íúëÐ

jk xg`e ,mzkd zlral dwelg dli`yd

dxedh `id zeidl ,dpey`xa dlzzy edn Ð `id dzyalíåé úøîåù ?i`fg Ð

.dtebn lenz`àéìú àì.ze`nh odizye Ðïéìåú ïéàù éôìdl iz` `nlrnc Ð

.`id d`ex zwfga `le ,`nw mzk z`nehäìù éðùá,dl dlwlwnc ,dlez dpi` Ð

meia df welg dyaly ,oey`x meia la` .cg` mei dnzk z`neh ini zkx`ny

.icin dl dlwlwn `lc ,dlez Ð (oey`xd dnzkl) oey`x
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äìåúoebk ,lw `nh m` wgvi epiax axdl dil `wtqn Ð mei cbpk mei zxneya

`nha oia dcpa oia ,llk dxtq `la dlez ,dlah `le lkd e` zvwn zxteq

.`nhe xedha `l` ixii` `l oizrnyc iliaye ,zn[mcewd cenrl jiiy]úáùåé
`kil "mi`nhn oerny iaxe xi`n iax" xn`w `lcn Ð oerny iax xn` il dn

wtqa xi`n iax xdhn opgei iaxlc hytnl

:hytnl ivn ded `yixn edine .`wtq

:mixne` oerny iaxe xi`n iax" xn`w `lcn

`l` ,"dxedh Ð zayei ,d`nh Ð zcner

.`ziixan iziin `ticrcàîèxedhe

ixiin `l "`nh" jd Ð oiliay ipya ekldy

`l` ,dfde xtqy `nha.lah `ly

`kd ,edpip iccd ik mzd" `c` ax xn`wcn

`inec e`lc rnyn ,"dpin dil `wtp i`n

,llk xtq `ly `nhae .`ed lirl `zbeltc

,dlezc dcen iax elit`c Ð ixii` `l inp

`cqg ax xn`w i`n`e ,'ek "oieye" xn`ck

xtqy `nha ixiin `l` ?"zwelgnl ep`a"

elit` iaxlc ,`cqg axl dil `xiaqe .zvw

xn`wc `c` axe .dlez dpi` zvw dxtqa

oeik ,cqtd ixw `l Ð "dpin dil `wtp i`n"

dray zxteq" hwpc `de .lkd xzq `lc

oa oerny oaxc `zeaxl Ð "dlah `ly

.dlez ikd elit`c ,dihwp l`ilnbåðàá
Ð l`ilnb oa oerny oaxe iaxc zwelgnl

hwp `l i`n` `cqg axe :xn`z m`e

dxtqy daf :`nile ,dteb dafa dizlin

:xnel yie ?'ek zwelgnl ep`a ,dzvwn

oiliay ipya elit`c opireny`l dil `gipc

zeyxa d`neh wtq iedc ab lr s`c ,`nhn

minzk oipr dn ,ok m` :xn`z m`e .miaxd

zwfg rxz` ediiexzac ab lr s`c ?oiliayl

xzei xdhl yi mewn lkn ,zvw edcic dxdh

zeyxa d`neh wtq meyn Ð oiliaya

`ki` inp mzk iabc :xnel yie !miaxd

`ki`c ,llk dzwfg rxz` `lc xninl

.migah ly weya enk ,dzxaga ilznl

i`nc meyn dlez dpi` iaxl ,ikd elit`e

dxtqy ,oixedh mdipyy oeik ,efn ef `py

zifg i`n ,inp ikd Ð mini dray xak

xedhan ith zvwn xtqy `nha opilzc

,dxdhc dwfg dil zi`c ab lr s`e ,xenb

`nrh i`dnc .`lelh`e `keg ik ifgin

e`ae oiliay ipya ekldy oixedh ipy opinhn

,`picn oixedhc Ð zg` zaa le`yl

.`keg ik iedil `lc ikid ik edl `pinhne

oixdhn i` mzdc :inc `lc ab lr s`e

zeidl xyt` i`c ,`keg ied Ð ediiexzl

xedhc xyt` Ð `kd la` .oixedh mdipyy

i`n`c :`keg ied mewn lkn .xedha jld

iab lirl xn`ck ?xedhan `nha ith opilz

,zetew ipyn `py i`n :xn`z m`e .miyp

:xnel yie ?"eltp oileg jezl oileg" opixn`c

,melk eziilza dzxagl ciqtn epi` mzdc

dcpa dlezy dcen iax elit` inp `kde

.llk dlah `ly dxenbåäîmzk zelzl

`kilc :wgvi epiax axd xne` Ð mzka

`ly dray zxteqa zelzl irac xninl

yt oey`xa la` ,dlahmewn lkn" onwl xn`w i`n ,ok m`c Ð dlezc dil `hi

ixii` dly oey`xa l`ilnb oa oerny oaxl oia iaxl oia iiepyl `ki` `d ,"`iyw

`ifg `lc oeik ,dly oey`xa iranl dil ded inp iaxc `ail`c :cere .`ziixa

oaxl elit` oilez oi`c dil hiyte .dil iran dly oey`xa elit` `l` .dtebn

xa dcedi iaxl dyw iiepiy edlekl `zyde .dtebn `ifgl `l` ,l`ilnb oa oerny

,"dly ipya Ð `de ,dly oey`xa Ð `d ,iax `de `d" ipynwc `de .i`eil

xn`we ,dly oey`xa elit` ely `ira `pniwe`e ,"jl iraz `l iaxc `ail`" xn`w `dc ,opgei iaxc dizhiya `le .uxzl lekiy oipr lka iiepyl xcdnwc `ed cenlzd

.dly oey`xa elit` ,opilz `l mzka iaxl ,"dly ipya opilz `l `ifg dtebnc `kidc oeik"
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קסג oifge` mipy` cenr q sc ± oey`x wxtzereay

àøîâäàåøä.dz`x xakc da opircie ,`id dlecby Ðúåàøì äéåàøeribdy Ð

.mixerpd iniàåä àøîåçì øéàî éáø àøáñúå,`nw `pzlc :`nizc Ð

`ipz `de Ð xak dz`xy opira `l ediiexzlc dpin rnyze ,die`x dpi` elit`

d`ex `dzy cr ,ze`xl die`xa ibq `l `nw `pzlc llkn ,`lewl xi`n iaxc

.ynnêä àéù÷ àìà ïðéëøôå`ziinw Ð

.`xnegl xi`n iaxc rnync'åë éëä õéøú
"zixkpa dlez dpi`" ipzwc `ziixae Ð

zixkpa dlez dpi` :xn`w ikd ,`nw `pzl

xi`n iax .d`ex ok m` `l` ,ze`xl die`xd

`zlin `cg `zipzn ediiexze .dlez :xne`

.ediiexzc `nw `pzk Ð xn`c axe ,ixn`

äìù éðùámei zxneyl dzli`yd m` Ð

`lc ab lr s`e ,da dlez Ð dly ipya

Ð gezt dpiirnc oeik .meid d`ex dwfged

,`zxet dl dlwlwnc ab lr s`e .da dlez

d`nhc oeik Ð zxgnd mei xenyl dkixvc

.`zydäòáù úøôåñáå,daif xg` miiwp Ð

ini lk dxzqy ,daxd dlwlwny it lr s`e

Ð miiwp dray xetql dkixve dzxitq

.da dlez ,d`nh eiykre li`edäúøáçå
úì÷ìå÷îxenyl cer dkixv mei zxney Ð

`id Ð zxteq m`e .df mzk liaya ,iyily

.diptly lk zxzeqäìåú äðéà øîåà éáø
zlwlwnc zifg i`n .dl dlwlwne li`ed Ð

jdn ith jdlíåé úøîåùá äìåúù ïéåùå ?
äìù ïåùàøá íåé ãâðëdlwlwn `lc Ð

.icinäìåúááå øäåè íã ìò úáùåéáå
ïéøåäè äéîãù,icin dl dlwlwn `lc Ð

ef :(a,i) `nw wxta opixn`ck ,mzk dl oi`y

.mileza mca dnzk opilze ,ievn dtxiy

éì äîì ïåòîù ïáøã êëéôì:`pzc oeik Ð

efe ,zpwezn `idc `hiyt Ð da dlez

!zlwlewnoiliay ipya ekldy`le Ð

.lr i`dl ide ,lr i`dl id `prciåðàá
ú÷åìçîìmzk oilez :xn`c ,oerny oaxl Ð

`nh liay oilez inp `kd Ð mei zxneya

mdipy Ð iaxle .xedha xedhe `nh mc`a

.mi`nhéáø øîà àì ïàë ãòdipyc Ð

.d`nhåäðéð éããä éëã íåùî àìàÐ

ipya mei zxneyd ,dxdh zwfga eid odizy

oeik ,dvxzy dry lk leahl die`x Ð dly

d`neh o`k oi` ,jklid .zg` dry dxtqy

odizy jkitl ,z`fn xzei da zelzl lkezy

`wtp i`n Ð `ed `nhc `kd la` .ze`nh

dia zilz i` dpin dil?iaxl elit` ,jklid

.opilzóåñ óåñ øîà àãñç áøåjd Ð

d`nh ,jklid .`ira `id dliah mei zxney

.da opilz `l :iax xn`w ikd elit`e .i`ed

éîð øîúéàiaxl elit` :xn`c `c` axk Ð

`lc il dnecnke .`nha `nh liay opilz

."inp" qxbøåäèå àîèxedh elit` e` Ð

liay z` xedh dlez Ð 'ek ekldy ielze

.ielza `nhìëä éøáãì,iaxl elit`e Ð

la` ,edpip iccd ikc `ed mzdc :opixn`cke

Ð xenb xedh xedhe wtqn `nh ielzc `kd

.ielza d`neh oilezíúëá íúëÐ

jk xg`e ,mzkd zlral dwelg dli`yd

dxedh `id zeidl ,dpey`xa dlzzy edn Ð `id dzyalíåé úøîåù ?i`fg Ð

.dtebn lenz`àéìú àì.ze`nh odizye Ðïéìåú ïéàù éôìdl iz` `nlrnc Ð

.`id d`ex zwfga `le ,`nw mzk z`nehäìù éðùá,dl dlwlwnc ,dlez dpi` Ð

meia df welg dyaly ,oey`x meia la` .cg` mei dnzk z`neh ini zkx`ny

.icin dl dlwlwn `lc ,dlez Ð (oey`xd dnzkl) oey`x
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äìåúoebk ,lw `nh m` wgvi epiax axdl dil `wtqn Ð mei cbpk mei zxneya

`nha oia dcpa oia ,llk dxtq `la dlez ,dlah `le lkd e` zvwn zxteq

.`nhe xedha `l` ixii` `l oizrnyc iliaye ,zn[mcewd cenrl jiiy]úáùåé
`kil "mi`nhn oerny iaxe xi`n iax" xn`w `lcn Ð oerny iax xn` il dn

wtqa xi`n iax xdhn opgei iaxlc hytnl

:hytnl ivn ded `yixn edine .`wtq

:mixne` oerny iaxe xi`n iax" xn`w `lcn

`l` ,"dxedh Ð zayei ,d`nh Ð zcner

.`ziixan iziin `ticrcàîèxedhe

ixiin `l "`nh" jd Ð oiliay ipya ekldy

`l` ,dfde xtqy `nha.lah `ly

`kd ,edpip iccd ik mzd" `c` ax xn`wcn

`inec e`lc rnyn ,"dpin dil `wtp i`n

,llk xtq `ly `nhae .`ed lirl `zbeltc

,dlezc dcen iax elit`c Ð ixii` `l inp

`cqg ax xn`w i`n`e ,'ek "oieye" xn`ck

xtqy `nha ixiin `l` ?"zwelgnl ep`a"

elit` iaxlc ,`cqg axl dil `xiaqe .zvw

xn`wc `c` axe .dlez dpi` zvw dxtqa

oeik ,cqtd ixw `l Ð "dpin dil `wtp i`n"

dray zxteq" hwpc `de .lkd xzq `lc

oa oerny oaxc `zeaxl Ð "dlah `ly

.dlez ikd elit`c ,dihwp l`ilnbåðàá
Ð l`ilnb oa oerny oaxe iaxc zwelgnl

hwp `l i`n` `cqg axe :xn`z m`e

dxtqy daf :`nile ,dteb dafa dizlin

:xnel yie ?'ek zwelgnl ep`a ,dzvwn

oiliay ipya elit`c opireny`l dil `gipc

zeyxa d`neh wtq iedc ab lr s`c ,`nhn

minzk oipr dn ,ok m` :xn`z m`e .miaxd

zwfg rxz` ediiexzac ab lr s`c ?oiliayl

xzei xdhl yi mewn lkn ,zvw edcic dxdh

zeyxa d`neh wtq meyn Ð oiliaya

`ki` inp mzk iabc :xnel yie !miaxd

`ki`c ,llk dzwfg rxz` `lc xninl

.migah ly weya enk ,dzxaga ilznl

i`nc meyn dlez dpi` iaxl ,ikd elit`e

dxtqy ,oixedh mdipyy oeik ,efn ef `py

zifg i`n ,inp ikd Ð mini dray xak

xedhan ith zvwn xtqy `nha opilzc

,dxdhc dwfg dil zi`c ab lr s`e ,xenb

`nrh i`dnc .`lelh`e `keg ik ifgin

e`ae oiliay ipya ekldy oixedh ipy opinhn

,`picn oixedhc Ð zg` zaa le`yl

.`keg ik iedil `lc ikid ik edl `pinhne

oixdhn i` mzdc :inc `lc ab lr s`e

zeidl xyt` i`c ,`keg ied Ð ediiexzl

xedhc xyt` Ð `kd la` .oixedh mdipyy

i`n`c :`keg ied mewn lkn .xedha jld

iab lirl xn`ck ?xedhan `nha ith opilz

,zetew ipyn `py i`n :xn`z m`e .miyp

:xnel yie ?"eltp oileg jezl oileg" opixn`c

,melk eziilza dzxagl ciqtn epi` mzdc

dcpa dlezy dcen iax elit` inp `kde

.llk dlah `ly dxenbåäîmzk zelzl

`kilc :wgvi epiax axd xne` Ð mzka

`ly dray zxteqa zelzl irac xninl

yt oey`xa la` ,dlahmewn lkn" onwl xn`w i`n ,ok m`c Ð dlezc dil `hi

ixii` dly oey`xa l`ilnb oa oerny oaxl oia iaxl oia iiepyl `ki` `d ,"`iyw

`ifg `lc oeik ,dly oey`xa iranl dil ded inp iaxc `ail`c :cere .`ziixa

oaxl elit` oilez oi`c dil hiyte .dil iran dly oey`xa elit` `l` .dtebn

xa dcedi iaxl dyw iiepiy edlekl `zyde .dtebn `ifgl `l` ,l`ilnb oa oerny

,"dly ipya Ð `de ,dly oey`xa Ð `d ,iax `de `d" ipynwc `de .i`eil

xn`we ,dly oey`xa elit` ely `ira `pniwe`e ,"jl iraz `l iaxc `ail`" xn`w `dc ,opgei iaxc dizhiya `le .uxzl lekiy oipr lka iiepyl xcdnwc `ed cenlzd

.dly oey`xa elit` ,opilz `l mzka iaxl ,"dly ipya opilz `l `ifg dtebnc `kidc oeik"
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`oifgeקסד mipya cenr q sc ± oey`x wxtzereay

òøôîì ïàë`nhz `le ,ikda dl dlwlwn `lc ,oilez Ð rxtn z`neh oiprl Ð

dl dlwlwnc zifg i`ne .dl dlwlwnc ,dlez oi` Ð `adle o`kn la` .rxtnl

dpin ithàéù÷ íå÷î ìëî ?.i`eil xal `iywe ,oilez oerny oaxlc Ðàðéáø øîà
.i`eil xal iywz `le ,ikd `tiqe `yix uixz Ðúéøëðìef ixd Ð mzkd zlra Ð

ixd Ð d`exd zixkpl ,xnelk .da dlez

.zixkpa dlez ef mzkd zlraåà àäå
éðú÷ úáùåéì`dc ,`id "zayei" e`l jde Ð

rnyn "zayei"e ,dlr gkzyi`c `id `zyd

.mini zray zepnl dligzdyéëäøîà÷Ð

zil`xyil e` ,zixkpl dwelg dli`yd

o`k oi`e ,oixedh dincc xdeh mc lr zayei

.da dlez mzk zlra ixd Ð lewlwåèà
åëåúlawne ,`ed d`neh lawnd xacc Ð

.opaxcn dy` `nhl minzk zxfbúéîéðôÐ

.miigxd lv`yúåàîè ïäéúùdpevigy Ð

zxaere ,miigxd l` axwzdl dnvr zwgec

odizy ,jklid .ziniptd dcnrnl dqpkpe

.ltp idn opirci `le ,my exarúéîéðôä
äøåäèon zwgxzn dpi` ziniptdy Ð

.oevigd cnrna qpkil miigxdéèáîàÐ

.uegxl ze`a eidy ,ugxníåàîèå`de Ð

lawne ,d`neh lawn `lc ,zif ly dlr

,"minkg iptl me`iade" ipzwcne .minzk

!dilr ibilt miaxc llknàéä éàðúÐ

opaxe ,dilr bilt d`cigic `pzc `pz `ki`c

.dil ecenäðùîåæá åæ úåìåúå`xnba Ð

Ð zxaern zg`d dzid m`y :dl yxtn

.dxedh `ide ,zxaern dpi`ya mcd dlez

'åëå úåéåàø åéä àì íàå:yxtn `xnba Ð

Ð zewipn olek e` zexaern olek eid m`y

:oxn`c .ze`xl zeie`x eli`k ,ze`nh olek

.wtp ediipian mcàøîâä÷ãáù àåäå
úñå øåòéùë äîöò,jklid .dz`ivn ly Ð

.zexedh Ð jpi`e ,dcica mc i`d opiwfgn

'åë úàèçá äìòáù ìë øîàã àãô øáëÐ

mc dz`xe dyxte ,zexdha dwqrzpy dy`

`xeriy i`d ika dlra iablc .zqe xeriyk

mc i`d opiwfgnc ,z`hga dlra ied Ð

dil opiwfgn inp `kd .i`ce dlira zrya

zexdhe ,zexdh jpda dzwiqr zrya i`cea

zrn x`yk epi`e ,oitxeye ,i`ce ze`nh

.zelzl zrléåìú íùàá äìòám` Ð

ick dzdy ,zexdhd on dyxity xg`l

iabl i`c .dipt gicze dhnd on cxzy

my`a dlra ied Ð `xeriy i`d ika dlra

xza wtq d`ia zrya ded mc wtqc ,ielz

zrya mc ded i` ,`ed wtq inp `kd .ikd

.zeielz dizexdh Ð e`l e` zexdhäìòá
øåèôdlra iablc .okn xzei dzdy oebk Ð

opiwfgnc ,`kil ielz my` elit`c ,xeht Ð

dizexdh inp `kd .d`ia xg`l mc i`dl

zrn d`neh `ct xal dil zile .zexedh

rax`a e` .ozry oiic :xn`c ,i`nyk zrl

ipzwc inp oizipzne .ozry oiic :exn`y miyp

i`ce `nl` Ð "zexedh oleke d`nh `id"

xak `nl` ,jpdl opixdhnc ,opiwfgn dcica

zi`ce d`neh zexdhl ieync `ed `ct

`irye` iaxk `le .zqe xeriy dwcac `kid

.zi`ce d`neh dil zil zqe xeriyk elit`e ,zeielz dizexdh Ð z`hga dlra elit` :xn`cíúä àîìùád`ia zrya :opixn` ,zqe xeriyk dz`x ik ,dlira iab Ð

mc deddiakr o`n Ð zexdh zrya mc dedc `zi` m` ,zexdh iab la` .diakr yny Ð `zyd cr `z` `lc i`de ,?zrl zrn zxfb `l` ,`kil d`neh i`ce ,jkld

.opaxcnàéòùåà éáøã ìùî.mcd z` akrn yny :xn`c Ðàáì àäåù ãìé.owfl oiznne ,zgpa jled Ðøéòì åñðëðclid f` ,ezia cvl dfe ezia cvl df ecxtpe Ð

.`al xdnnäøáåòopixn`ck ,ikdl dleza dl ixw d`eyp `id elit`e ,dinin dz`x `ly ,minc zleza Ð "dleza" i`d .dleza ,dpwfe ,dwipn oke ,oiwleqn dinc Ð

.(a,g dcp) `nw wxta
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ïàë,ikda dl dlwlwn `lc ,dlez Ð rxtnl :i"yx yxit Ð `adl o`k rxtnl

dlwlwnc ,dly ipya mzk zlraa dlez dpi` Ð `adl .rxtnl `nhz `le

dzxaga mzkd df dlzpy :dniz edfe ?dpin ith jdl dl dlwlwnc zifg i`ne ,dl

,dnzka dxikd mzkd zlra m` Ð "rxtnl" :wgvi epiax axd yxtne !oi`vgl

`vnpe ,welg dzxage `id dyal jk xg`e

dxikd xaky oeik ,da dlez Ð mzk da

o`k" .odizya wtqd `ay mcew d`neha

ea `vnpe welg odizy eyaly Ð "`adl

dyal jk xg`e ,`ed inn rcep `le ,mzk

i`ce z`fy ab lr s` .mzk ea `vnpe ,welg

rcep `le li`ed ,dly mzk ici lr d`nh

Ð wtqd dzxagae da rxi`y xg` cr da

:`kti` cenlzd oeyl yxtl yie .dlez dpi`

i`we .oilez Ð `adle ,oilez oi` Ð rxtnl

m` :welgd zl`y` "`adl"e "rxtnl"

zlray mcew Ð rxtnl did welgd zl`y

zl`yy Ð `adle .dnzk dxikd welgd

dzid odizya wtqd rxi` epnny welgd

Ð mzkd zlra ly mzkd z`ivn xg`

.`id `ide .oilez

úåéðìèîáÐ yly lr yly oda oi`y

enk ,"?`hiyt" jixt `l `kde

(`,cv) "z`hg mc" wxt migafac Ð lirl

milawn ,mcgie ediilr aiyg i`c rnyn

.d`nehàåäåzqe xeriyk dnvr dwcay

xn`ck ,dgpw `l` dwca `wec e`l Ð

dwica zgkyn `lc (`,ai dcp) `nw wxta

.zqe xeriyk

äìòáyxit Ð zexedh dizexdh xeht

zrn d`neh dil zile :qxhpewd

oiicy miyp rax`a :inp i` .i`nyk zrl

.zqe dl yiy dy`a :xnel yi cere .ozry

.zrl zrn d`neh oda oi`y oilega :inp i`

àîéàÐ 'ek `kd la` mcl diakr yny

ab lr s`c zeidl lekic oeik :xn`z m`e

zrya mc did `ly ,zqe xeriyk `vnpc

wtq `d ?z`hga dlra i`n` ,ok m` .d`ia

mcewn `a minrt aexc oeik :xnel yie !`ed

Ð yny aekira ilznl `ki`c ,yinyzae

.dxezd on `nh

äøáåòepiax xne` Ð 'ek dxaer dpi`ye

xn`wc `pipr jda `wecc :wgvi

zwleqnc zqe dl yi la` ,oilez cenlzd

dpi` Ð dzry dic da opixn` `dc ,minca

`le ,zqe dl yi oke .zqe dl oi`a dlez

zry ribda dlez oi` Ð dzqe zry ribd

.dzqe
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ïàk¯ïàk ,òøôîì¯øîà !àéL÷ íB÷î ìkî .àaäì ¨§©§¥©¨§©¨¦¨¨©§¨£©
úéøëðì d÷eìç äìéàLä :øîà÷ éëä ,àéL÷ àì :àðéáø̈¦¨¨©§¨¨¦¨¨©¦§¦¨£¨§¨§¦

¯ìò úáLBéì Bà" àäå ,da äìBz Bæ éøä íúk úìòa©£©¤¤£¥¨¨§¨§¤¤©
øäBè íc ìò úáLBéì Bà :øîà÷ éëä !éðú÷ "íúkä¯ ©¤¤¨¨¥¨¦¨¨©§¤¤©©©

ìL" .da äìBz íúk úìòaeLálL Låëéaø äéäL ' ©£©¤¤¨¨¨¤¨§¤¨¨©¦
"äéîçðåëäéîçð éaøc àîòè éàî :äðzî áø øîà :' §¤§¨£©©©¨¨©©£¨§©¦§¤§¨

¯õøàì äúwðå" áéúëc"áLzõøàì äáLiL ïåék ,¯ ¦§¦§¦¨¨¨¨¤¥¥¥¨¤¨§¨¨¨¤
äúwðäéä øäèî :àðéðç éaø øîà ,àðeä áø øîà . ¦§¨¨©©¨¨©©¦£¦¨§©¥¨¨

eléôà äéîçð éaøéøBçàa.ñøç éìk¯!àèéLt¯eäî ©¦§¤§¨£¦©£¥§¥¤¤§¦¨©
BëBz ehà Bab øBæâéì :àîéúc¯øîà .ïì òîLî à÷ §¥¨¦§©©¨©§©¨¨©
äéîçð éaø äéä øäèî :ééaàúBiðìèîaìL ïäa ïéàLL ©©¥§©¥¨¨©¦§¤§¨§©§¨¦¤¥¨¤¨

ìL ìòáø Løc .íéøéLòì àìå íéiðòì àì ïééæç àìc ,L ©¨§¨©§¨¨©£¦¦§¨§¨¦¦§©©
.äéîçð éaøk äëìä :áøc déîMî äðzî áø øa àéiç¦¨©©©¨¨¦§¥§©£¨¨§©¦§¤§¨
íéîëç éðôì àa äNòî éðz àaà :ïîçð áø déì øîà£©¥©©§¨©¨§¥©£¤¨¦§¥£¨¦

íeànèå?àéä éàî !?äéîçð éaøk äëìä zøîà zàå , §¦§§©§¨§©§£¨¨§©¦§¤§¨©¦
úBðçBè eéäL íéLð ézL :àéðúcíééçøaàöîðå ,ãé ìL §©§¨§¥¨¦¤¨£§¥©¦¤¨§¦§¨

úéîéðtä úçz íc¯äðBöéçä úçz ,úBàîè ïäézL¯ ¨©©©§¦¦§¥¤§¥©©©¦¨
,äàîè äðBöéçäúéîéðtäåíéúðéa ,äøBäè¯ïäézL ©¦¨§¥¨§©§¦¦§¨¥§©¦§¥¤

ìL dúôN ìò íc àöîðå äNòî äéä .úBàîè§¥¨¨©£¤§¦§¨¨©§¨¨¤
éèaîàäòLa úéæ ìL äìò ìòå ,úB÷éqnLúàøepzä, ©§¨¦§©¨¤¤©¦§¨¨¤©¦¤©©

íéîëç éðôì äNòî àáe¯.íeànèå¯,àéä éàpz ¨©£¤¦§¥£¨¦§¦§©¨¥¦
,øäèî äéîçð éaøå ,ànèî á÷òé éaø :àéðúceøBäå §©§¨©¦©£Ÿ§©¥§©¦§¤§¨§©¥§

.äéîçð éaøk íéîëçäðùîìLúBðLé eéäL íéLð L £¨¦§©¦§¤§¨¨¨¦¤¨§¥
ïäî úçà úçz íc àöîðå ,úçà ähîa¯.úBàîè ïlek §¦¨©©§¦§¨¨©©©©¥¤¨§¥

äàîè úàöîðå ïäî úçà ä÷ãa¯äàîè àéäïäézLe ¨§¨©©¥¤§¦§¥§¥¨¦§¥¨§¥¤
úBàøì ïéeàø eéä àì íàå ,Bæa Bæ úBìBúå .úBøBäè¯ §§¨§¦Ÿ¨§¦¦§

.úBéeàø ïä eléàk ïúBà ïéàBøàøîâ,äãeäé áø øîà ¦¨§¦¥§¨©©§¨
dîöò ä÷ãaL àeäå :áø øîàøeòéLadì øáñ .úñå ¨©©§¤¨§¨©§¨§¦¤¤§©¨

úàhça dìòaL ìk :øîàc ,àct øák¯äéúBøäè §©©¨©£©¨¤©§¨§©¨¨¢¤¨
éeìz íLàa dìòa ,úBàîè¯dìòa ,úBéeìz äéúBøäè §¥©§¨§¨¨¨¨¢¤¨§©§¨

øeèt¯eléôà :øîà àéòLBà éaøå .úBøBäè äéúBøäè ¨¨¢¤¨§§©¦©£¨¨©£¦
úàhça dìòa¯íúä àîìLa .úBéeìz äéúBøäè¯ ©§¨§©¨¨¢¤¨§¦§¨¨¨¨

àëä [ìáà] ícì déákò LnL øîéà¯éåäc àúéà íà ¥©©¨©§¥©¨£¨¨¨¦¦¨§¨¥
àéòLBà éaøc ìLî :äéîøé éaø øîà ?déákò ïàî íc̈©©§¥¨©©¦¦§§¨¨¨§©¦©£¨

äîBc øácä äîì¯Cøca eéäL ïîæ ìk ,Cøca ïéëläî eéäL ï÷æå ãìéì¯ãìéàäBLeñðëð ,àáì §¨©¨¨¤§¤¤§¨¥¤¨§©§¦©¤¤¨§©¤¨©¤¤¤¤¤¨Ÿ¦§§
øéòì¯ãìéøäîîäîBc øácä äîì àéòLBà éaøc ìLî :ééaà øîàå .àáì¯íãàìïúBpL ¨¦¤¤§©¥¨Ÿ§¨©©©¥¨¨§©¦©£¨§¨©¨¨¤§¨¨¤¥

ïîæ ìk ,ïéòa òaöàòaöàLïéòa¯ìèð ,àáì àäBL äòîcòaöàä¯.àáì úøäîî äòîc ¤§©¨©¦¨§©¤¤§©¨©¦¦§¨¨¨Ÿ¨©¨¤§©¦§¨§©¤¤¨Ÿ
ãöék :ïðaø eðz ."Bæa Bæ úBìBúå"úBìBzäøaeò dðéàLå äøaeò .Bæa Bæ¯dðéàLa äøaeò äìBz §¨¨©¨©¥©¨¨¨§¤¥¨¨¨¨¨¨§¤¥¨
ä÷éðî dðéàLå ä÷éðî ,äøaeò¯äð÷æ dðéàLå äð÷æ ,ä÷éðî dðéàLa ä÷éðî äìBz¯äð÷æ äìBz ¨¨¥¦¨§¤¥¨¥¦¨¨¥¦¨§¤¥¨¥¦¨§¥¨§¤¥¨§¥¨¨§¥¨

äìeúa dðéàLå äìeúa ,äð÷æ dðéàLa¯,úBøaeò ïäézL eéä .äìeúa dðéàLa äìeúa äìBz §¤¥¨§¥¨§¨§¤¥¨§¨¨§¨§¤¥¨§¨¨§¥¤¨
ïäézLúB÷éðîïäézL ,úBð÷æúBìeúa ïäézL ,¯úBàøì úBéeàø eéä àì ,eðéðML àéä Bæ¯ïéàBø §¥¤¥¦§¥¤§¥§¥¤§¦¤¨¦Ÿ¨§¦§¦
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נדה.  פרק תשיעי - האשה שהיא עושה דף ס עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י



קסה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc - dcp(iyiy meil)

ïàkz`neh oiprl epiid ,mzk zlraa dlezy ,`tiqaòøôîì- ¨§©§¥©
ex`yiy ,mzkd z`ivn iptl welgd zlra oda dwqrzdy zexdh

id xaky ,ef dilza zlwlwzn mzkd zlra oi`y iptn ,ozxdhadz
,dnzk zngn d`nhïàkepiid ,mzk zlraa dlez oi`y ,`yixa ¨

e o`kn dnvr welgd zlra z`neh iabl,àaäìzlraa dlzz m`y §©¨
mzkd zngn sqep mei `nhiz ik ,ef dilza lwlwzz `id ,mzkd
mzkd zlra z` lwlwl zi`x dne ,welgd zlra ici lr `vnpy

.welgd zlra z` lwlwln xzei
:`ziixad on i`eil xa lr `iyewl zxfeg `xnbdàéL÷ íB÷î ìkî¦¨¨©§¨

xn`y i`eil xa lr dyw didi `ziixad z` uxzzy ote` lka -
x`ean `ziixaae ,mzka mzk milez oi` b"ayx itl elit`y
aeyii d`ian `xnbd .minieqn mipte`a mzka mzk zelzl xyt`y
xa lr `ziixadn `iyew oi` df aeyii itle ,`ziixaa dxizql sqep

:i`eil,àðéáø øîà,`tiql `yixdn dxizqd z` ayiil jixv jk ¨©©¦¨
df aeyii itleàéL÷ àì`yixa aezky dn ,i`eil xa lr `ziixadn Ÿ©§¨

,b"ayx zhiyl elit`e ,ote` lka edf ,mzka mzk milez oi`y
e` zixkpl dwelg dli`yd' `tiqa aezky dne ,i`eil xa ixacke

,'da dlez ef ixd ,mzkd lr zayeild÷eìç äìéàLä ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¦§¦¨£¨
úéøëðì,mzk welgd zlra ea d`vne ,ze`xl die`xyíúk úìòa §¨§¦©£©¤¤

,mzkd z` d`vny welgd zlra -da äìBz Bæ éøä`id ixd - £¥¨¨
.zixkpa mzkd z` dlez

:`xnbd zl`ey,éðz÷ íúkä ìò úáLBéì Bà àäå'zayei' oeylne §¨§¤¤©©¤¤¨¨¥
zray zepnl dligzd xak ,df cbaa mzkd z`ivn mcewy ,rnyn

y epi` dfe ,mzk zngn miniz` d`vn ixdy welgd zlraa jii
:`xnbd zvxzn .eiykr wx dcbaa mzkd,øîà÷ éëädli`yd ¨¦¨¨©

,zixkpl dwelgì Bàzil`xyiøäBè íc ìò úáLBéxg`l zclei - §¤¤©©©
,[dawp zcleil miireaye ,xkf zcleil reay] dzcil z`neh ini

,`ed xedh d`xzy mc lkyíúk úìòad`vny welgd zlra - ©£©¤¤
,mzkd z`da äìBzzlwlwn dpi`y oeik ,el` miyp izyn zg`a - ¨¨

.oze`
:dpyna epipyìLL[miyp],'åë eLálLe` oa` ly lqtq lr eayi ¨Ÿ¤¨§

,xdhn dingp iax ,ugxn ly `ahv`d lr'åë äéîçð éaø äéäL¤¨¨©¦§¤§¨
`l xnelk ,minzk lawn epi` d`neh lawn epi`y xac lk ,xne`
iax ly enrh z` zx`an `xnbd .minzk z`neh minkg ea exfb

:dingpáéúëc ,äéîçð éaøc déîòè éàî ,äðzî áø øîàdiryi) ¨©©©¨¨©©£¥§©¦§¤§¨¦§¦
,(ek bõøàì äáLiL ïåék ,'áLz õøàì äúwðå'zlawn dpi`y §¦¨¨¨¨¤¥¥¥¨¤¨§¨¨¨¤

,mzk dz`xe ,d`nehäúwð.d`nehn ¦¨¨
lr `vnpy mzk dingp iax xdhny mitqep mipte` d`ian `xnbd

:d`neh milawn mpi`y mixac,àðéðç éaø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¦£¦¨
eléôà äéîçð éaø äéä øäèîmzk `vnpy,ñøç éìk éøBçàa §©¥¨¨©¦§¤§¨£¦©£¥§¦¤¤

`l`] eixeg`n d`neh lawn epi`y:`xnbd zl`ey .[ekezn
àèéLtlawn epi` ixdy ,eixeg`n qxg ilka `vnpd mzk xdhiy §¦¨

:`xnbd daiyn .my d`nehBëBz eèà Bab øBæâéì àîéúc eäî- ©§¥¨¦§©¨
,ekeza `vnpd mzk meyn ,eixeg` lr `vnpd mzk lr mb exfbiy
ea `vnpd mzky minkg eilr exfbe ,d`neh lawn `ed ixd ekezay
mb xdhl e`eai eixeg`a `vnpd mzka xdhp m`e ,dy`d z` `nhi

.ekeza `vnpd mzkaïì òîLî à÷.ok mixfeb oi`y `pipg iax ¨©§©¨
:dingp iax ea xdhny sqep ote` d`ian `xnbdøäèî ,ééaà øîà̈©©©¥§©¥

äéîçð éaø äéämzk`vnpyúBiðìèîazephw cba zekizg -ïéàL ¨¨©¦§¤§¨§©§¨¦¤¥
ïäaxeriyìLLzerav`ìL ìòLmeyn ,zerav`ïééæç àìc- ¨¥¨Ÿ©¨Ÿ§Ÿ©§¨

,zeie`x opi`,íéiðòì àìodn zeyrl el` zeiplhn mixney mpi`y Ÿ©£¦¦
,mdicbal i`lh,íéøéLòì àìå,cba miaeyg mpi` ok lremrhne §Ÿ©£¦¦

.d`neh milawn mpi` df
:dingp iaxk dkld m`d zxxan `xnbdáø øa àéiç áø Løc̈©©¦¨©©
.äéîçð éaøk äëìä ,áøc déîMî äðzî:`xnbd zl`eydéì øîà ©¨¨¦§¥§©£¨¨§©¦§¤§¨¨©¥

ïîçð áøixd ,`iig axlàaà[ia`-]éðz,dpy -éðôì àa äNòî ©©§¨©¨¨¥©£¤¨¦§¥
íéîëç,d`neh lawn epi`y xac lr mzk e`vny miypa,íeànèå £¨¦§¦§

.äéîçð éaøk äëìä úøîà zàå`ziixad `id dn ,`xnbd zxxan §©§¨§©£¨¨§©¦§¤§¨

:d`neh lawn epi`y xac lr mzk minkg e`nh day,àéä éàî©¦
ãé ìL íééçøa úBðçBè eéäL íéLð ézL ,àéðúc,oa` iab lr oa` - §©§¨§¥¨¦¤¨£§¥©¦¤¨

ef cvl ef zecner miyp izye ,dpeilrd oa`l xaegn jex` hene
hend wlga zfge` zg` ,oa`d z` eci lr zeaaeqne hena zefge`e
z`xwpe] dl jenqa zfge` dzxage ['zinipt' z`xwpe] oa`l aexwd

,['dpevig'úçz íc àöîðåjelid mewnúéîéðtäoa`l daexwd - §¦§¨¨©©©§¦¦
,miigxdúBàîè ïäézLzwgec zipevigdy meyn ,zipevigd elit`e §¥¤§¥

okle ,ziniptd jelid mewn `edy miigxd mewnl qpkidl dnvr
mc `vnp m` j` .mcd ltp inn reci oi`e my exar odizyúçz©©

jelid mewnäðBöéçä,miigxd oa`n dwegxd -îè äðBöéçä,äà ©¦¨©¦¨§¥¨
,mcd `vnp dnewnay oeik,äøBäè úéîéðtäåzwgxzn dpi`y oeik §©§¦¦§¨

mcd `a ile` wtzqdl oi`e ,zipevigd mewnl qpkidl miigxdn
mcd `vnp .dpnníéúðéa,odizy jelid mewn oia -.úBàîè ïäézL ¥§©¦§¥¤§¥

éèaîà ìL dúôN ìò íc àöîðå äNòî äéämiyp izyy ugxn - ¨¨©£¤§¦§¨¨©§¨¨¤©§¨¦
,ea evgxåmc `vnpy dyrn did okäòLa úéæ ìL äìò ìò §©¨¤¤©¦§¨¨
úB÷éqnLizyy -miypewilcdäNòî àáe ,øepzä úàlk ly ¤©¦¤©©¨©£¤

el`d miyrndn cg`íeànèå ,íéîëç éðôìmiyp oze` z` e`nh - ¦§¥£¨¦§¦§
lr mzk `vnp m`y x`ean ef `ziixan .mzk d`vny dy`d oick
zif ly dlr ixdy ,minzk zxifbn `nh ,d`neh lawn epi`y xac
e`vny miypd z` e`nihy ,epipy mewn lkne ,d`neh lawn epi`
ixdy ,xdhny dingp iax lr miwleg miaxy x`ean oke .mzk eilr

.miyp oze` z` e`nih minkgy `ziixaa epipy
:`xnbd daiyn,àéä éàpzwxy e` ,dingp iax lr ewlg minkg m` ©¨¥¦

,ezenk dkldy mixaeq miax mdy minkge ,eilr wlg cg` `pz
àéðúc,d`neh lawn epi`y xac lr `vnpd mzk ,zxg` `ziixaa §©§¨

.äéîçð éaøk íéîëç eøBäå ,øäèî äéîçð éaøå ,ànèî á÷òé éaø©¦©£Ÿ§©¥§©¦§¤§¨§©¥§£¨¦§©¦§¤§¨
mdy minkgy ,ef `ziixak xaq 'dingp iaxk dkld' xn`y axe

.dingp iaxk mixaeq ,miax

äðùî
`vnpy mitqep mipte`a mzkd ziilz oica oecl dkiynn epzpyn

:miyp dnk oia mzkdìLíéLð Lzexedh,úçà ähîa úBðLé eéäL ¨Ÿ¨¦¤¨§¥§¦¨©©
,ïäî úçà úçz íc àöîðå,úBàîè ïlekzg` lka wtzqdl yiy §¦§¨¨©©©©¥¤¨§¥

.dzxaga mzkd z` zelzl dleki zg` oi`e ,dpnn `a mcd ile`
äàîè úàöîðå ïäî úçà ä÷ãa,mc dnvr lr d`vnyàéä ¨§¨©©¥¤§¦§¥§¥¨¦

ïäézLe ,äàîè,zexg`d miypd izy -,úBøBäèmcdy zelez ik §¥¨§¥¤§
.dpnn `a

Bæa Bæ úBìBúåodn zg` m` ,miyp dnk oia mzk `vnpy ote` lka - §¨
ef ,ze`xl die`x dzxage ,[zxaern `idy oebk] ze`xl die`x dpi`
dpi`y efe ,ze`xl die`xy efa mcd z` dlez ,ze`xl die`x dpi`y

.dxedh ze`xl die`xíàåodipia mzk `vnpy olekïéeàø eéä àì §¦Ÿ¨§¦
úBéeàø ïä eléàk ïúBà ïéàBø ,úBàøìmewn lkn ik ,ze`nh oleke ¦§¦¨§¦¥§

.odn zg`n mzkd `vi

àøîâ
miypd x`y ,mc d`vne dnvr dwca zg` m`y dpyna x`azd
:dnvr dwca onf xeriy dfi`a zx`an `xnbd .mzkd z` da zelez

úñå øeòéLa dîöò ä÷ãaL àeäå ,áø øîà äãeäé áø øîàdn - ¨©©§¨¨©©§¤¨§¨©§¨§¦¤¤
zeleki miypd x`y ,mc d`vne dnvr dwca zg` m`y x`azdy
iediy `ll cin dnvr dwcayk `weec edf ,mzkd z` da zelzl
,mc d`vne dnvr dwca okn xg`l wxe zvw dzdy m` la` ,llk
xg` `a ,d`vny mcdy okziy oeik ,da zelez miypd x`y oi`
`ct xak xaeq epzpyna `pzdy xne`e jiynn ax .mzkd z`ivn
okn xg`l cine zexdha dwqry dy` oica `irye` iax mr wlgpy
oda dwqry zexdhdy xaq `ct xay ,[zqe xeriya] mc d`vn
xne` :wtqn `l` ze`nh opi`y xaq `irye` iaxe ,i`cea ze`nh

epzpyna `pzd ,ax,øîàc àãt øák dì øáñdwqry dy` ¨©¨§©¨¨§¨©
,mixeriy dyly jka yi ,mc dz`x okn xg`le dyxte zexdhaìkŸ
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הדשך בעדומ זב



xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc - dcp(ycew zay meil)

úBéeàø ïä eléàk,odipian `vi mcd ixdy ,ze`nh odizye ,ze`xl §¦¥§
,efan xzei efa zelzl oi`y oeike ,d`nh i`ce odn zg` `linne

.ze`nh odizy

äðùî
:zg` dhina zepyi eidy miyp yly oica oecl dkiynn dpynd

ìLíéLð Lzexedhúçz íc àöîðå ,úçà ähîa úBðLé eéäL ¨Ÿ¨¦¤¨§¥§¦¨©©§¦§¨¨©©
,úéòöîàä,mcd `a inn zercei opi`eúBàîè ïlekokzi ik .wtqn ¨¤§¨¦¨§¥

ly dwlgl miccvay miypd zg` dqpkpe ,ozpya ef z` ef ewgcy
mcd `a odn ile` yeygl yie zirvn`d.[

mcd `vnpúéîéðtä úçz,xiwl dkenqd dy`d -íézL ©©©§¦¦§©¦
úBàîè úBiîéðtäze`nh ,dil` dkenqd zirvn`d oke ziniptd - ©§¦¦§¥

.wtqn,äøBäè äðBöéçäåyeygl oi` mcdn dwegx `ide xg`n §©¦¨§¨
.dpnn `ay

mcd `vnp m` okeúBàîè úBðBöéçä íézL ,äðBöéçä úçz- ©©©¦¨§©¦©¦§¥
,wtqn ze`nh ,dil` dkenqd zirvn`d oke dpevigdúéîéðtäå§©§¦¦

,äøBäè.mcdn dwegx `id ik §¨
:i`pz dtiqen dpyndéúîéàzgz mcd `vnp m` ziniptd dxedh ¥¨©

,dpevigdeøáòL ïîæadhinl oziilraähnä úBìbøî Cøcjxc - ¦§©¤¨§¤¤©§§©¦¨
mewn jxc xearl ila dwlgl cin dzlr zg` lky jk ,dhind seq

.dizexagíà ìáà,elrykeøáòzeiniptd miypdäéìò Cøc- £¨¦¨§¤¤¨¤¨
,[dpevigd mewn jxcúBàîè ïlek,ziniptd s`e ,wtqnokzi ik ¨§¥

.dziilr zra dpnn mcd `ay
miypd x`y ,d`nehd z` zelzl ina yi m`y zx`an dpynd

:zexedhïäî úçà ä÷ãadnvr z`äøBäè úàöîðå,mcn diwp - ¨§¨©©¥¤§¦§¥§¨
íézLe ,äøBäè àéäzexg`d,úBàîèz` dlez dxedhd ik ¦§¨§©¦§¥

m` oke .onvr ewca `ly el`a d`nehdíézL e÷ãaozylyn ¨§§©¦
eàöîeonvrúéLéìLe ,úBøBäè ïä ,úBøBäèdwca `ly.[äàîè ¨§§¥§§¦¦§¥¨
m` j`ìLïzLewcaeàöîeodyúBàîè ïlek ,úBøBäèik ,wtqn §¨§¨¨§§¨§¥

ze`nh ,zelzl ina epl oi`e xg`ne ,odn zg`n mcd `a gxkda
.wtqn olek

:xg` oicn df oicl `nbec `ian xi`n iaxìâì ,äîBc øácä äîì§¨©¨¨¤§©
mipa`àîè,zn xya zifk ea yiy -íélâ éðL ïéa áøòúpL ¨¥¤¦§¨¥¥§¥©¦

,íéøBäè,`nhd edfi` mircei ep` oi`eeàöîe ,ïäî úçà e÷ãáe §¦¨§©©¥¤¨§
øBäè,znd xya z` ea e`vn `l -àeäzwfga ,wecad lbd - ¨

íéðLe ,øBäèmixg`d,íéàîèm` oke .d`nehd z` mda milez ik ¨§©¦§¥¦
z` ewcaíéðLmkeznéLéìLe ,ïéøBäè íä ,ïéøBäè eàöîe`ly §©¦¨§§¦¥§¦§¦¦

,wcap.àîèz` ewca m` j`ìLeàöîe ïzLmze`ïlek ,ïéøBäè ¨¥§¨§¨¨§§¦¨
íéàîè,miypd yly oick ,wtqnø éøácøéàî éaøL .øéàî éa §¥¦¦§¥©¦¥¦¤©¦¥¦

àeä íìBòì ,äàîeè ú÷æça àeäL øác ìk ,øîBàx`ypazwfg ¥¨¨¨¤§¤§©§¨§¨§
.àéä ïëéä äàîeè Eì òãeiL ãò ,Búàîeè§¨©¤¦¨©§§¨¥¨¦

íéîëçåe miwleg,íéøîBàoicl ,milb dyly znbec z` zencl oi` ©£¨¦§¦
`l` ,miyp yly÷ãBadnc`a xtege milbd z`òìqì òébnL ãò ¥©¤©¦©©¤©

äìeúaì Bàlkn m`e ,dnewnn dff `l mlerny xkipy rwxw - ©§¨
.mixedh mlek ,d`nehd d`vnp `l mewn

àøîâ
ze`nh zeiniptd mizy ,ziniptd zgz mcd `vnp :dpyna epipy
ziniptde ze`nh zepevigd mizy ,dpevigd zgz .dxedh dpevigde

:(:q) lirl dpyndn jk lr dywn `xnbd .dxedhàLéø àðL éàî©§¨¥¨
,lirl dpyna oecpd dpey dna -âélôî àìc`pzd wlgn `ly - §Ÿ§©¥

,ze`nh oleky mzqa hwp `l` ,mcd `vnp in zgz myàðL éàîe©§¨
àôéñepzpyn dpey dne -âélôî÷cyiy xne`e `pzd wlgny - ¥¨§¨§©¥

oica lcad:`xnbd zvxzn .mcd z`ivn mewn itl,énà éaø øîà̈©©¦©¦
zwqer zncewd dpyndúBáleLîa-zealeyn odilbxyk ¦§¨

ok ici lre ,ozpya zektdzny yeygl yi df ote`a ,efa ef zeweace
`l ,jky oeik ,jtidle dpevigd mewnl ziniptd s` `eazy xyt`
j` .[ze`nh olek cinz okl ,odn zg`a mcd z` zelzl ozip

wx `l` ,ozektdzdl yeygl oi`e ,zealeyn opi`a zwqer epzpyn
wx mi`nhn ep` okl ,dnewnl qpkize hrna ef z` ef dpwegcz `ny

.dkenqd dy`d z`
:dpyna epipy.['åëå] 'úçà ä÷ãa'ewca m` :dpynd dkiynn ¨§¨©©

`nh lbl ,dnec xacd dnl .ze`nh olek ,zexedh e`vne ozyly
ribny cr wcea ,mixne`e miwleg minkge ,'eke xi`n iax ixac 'eke
`iadl xi`n iax jxved recn zxxan `xnbd .dlezal e` rlql

:`xnbd zl`ey .`nbecéðúîì déì änìxi`n iaxl el dnl - ¨¨¥§¦§¥
xnele `nbec `iadl.'äîBc äæ äîì'§¨¤¤

yly oicn di`x `iadl `id xi`n iax zpeek :`xnbd daiyn
e ,zn z`neha ezhiyl ,miypd,ïðaøì øéàî éaø eäì øîà÷ éëä̈¦¨¨©§©¦¥¦§©¨¨

íãa àðL éàîmiypd yly oic dpey dn -eúéâéìt àìceay - ©§¨§¨§Ÿ§¦¦
olek zeiwp ozyly e`vnp m`y il micen `l` ,ilr miwleg mkpi`

,wtqn ze`nheúéâéìôc ìâa àðL éàîed`neh oic dpey dne - ©§¨§©¦§¦¦
m` milbd zyely z` mixdhne ilr miwleg mz` eay ,lba dca`y

.d`neh ea dzidy wfgen mdn cg`y s` ,mixedh mlek e`vnp
:`xnbd zxne`ïðaøå,jk lr miperíúä àîìLacd oaen -xa §©¨¨¦§¨¨¨¨

ik ,milb dyly oica mixdhn ep`yàîéà[xnel ozip-]dìèð áøBò ¥¨¥§¨¨
,mixedh ok` milbd zyelyy okzie ,znd xya z` gwle axer `a -

àëä àlàoleky zngn miypd yly z` xdhp m` ,mca o`k la` - ¤¨¨¨
ok m` ,zeiwp e`vnpàúà àëéäî íc éàäokidn `vnpy df mc - ©¨¥¥¨£¨

in mircei eppi`e xg`ne ,miypd zg`n ribd jgxk lr ,ribd
.wtqn ozyly z` mi`nhn ep` ,d`nhd

ribny cr rwxwa xtege ,milbd z` wceay dpyna exn` minkg
`xnbd .mixedh mleky ze`cea rcei f`e ,dleza rwxwl e` rlql
:`xnbd zxne` .ef dwica lr jenql oi`y giken xi`n iaxy d`ian

àéðz,`ziixaaa äNòî ,øéàî éaø øîàur,àáñ øôk ìL äî÷L ©§¨¨©©¦¥¦©£¤§¦§¨¤§©¨¨
äàîeè da ïé÷éæçî eéäL,zn ea yiy reci didy -e÷ãáeextge ¤¨©£¦¦¨§¨¨§

,dleza rwxwl e` rlql eribdy creàöî àìå,eze`íéîéì- §Ÿ¨§§¨¦
,onf xearkçeøä Ba äáLðdnwyd uraBúø÷òå,enewnnàöîðå ¨§¨¨©©£¨¨§¦§¨

Bø÷éòa Bì äáeçz úî ìL úìBbìebjenql oi`y `vnp .eiyxya - §¤¤¥§¨§¦¨
.d`neh zwfg cbp ef dwica lrBì eøîàike ,minkg,äéàø íMî ¨§¦¨§¨¨

øîéày xnel ozip -ö ìk e÷ãa àì,Bkø,obedk miwcea eid m` j` ¥©Ÿ¨§¨¨§
.eze` mi`ven eid i`ce

:dnec dyrn d`ian `xnbdäøòîa äNòî ,éñBé éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¥©£¤¦§¨¨
ìLxtkïé÷éæçî eéäL ,ïéçéLyiy,äàîeè daextgeãò e÷ãáe ¤¦¦¤¨©£¦¦¨§¨¨§©

ïøBtvk ä÷ìç äúéäL ò÷ø÷ì eòébäL,mlern drxfp `ly -àìå ¤¦¦§©§©¤¨§¨£¨¨©¦¤§Ÿ
eæúðå ,íéîLbä éðtî íéìòBt da eñðëð íéîéì .eàöî̈§§¨¦¦§§¨£¦¦§¥©§¨¦§¨§

ïäéúBîecø÷a,rwxwd lr miyihta ekde -eàöîedaúLzëî §©§¥¤¨§©§¤¤
[dyizk ilk-]úBîöò äàìîdwica lr jenql oi`y `vnp .zn ly §¥¨£¨

.efBì eøîàike ,minkgøîéà ,äéàø íMîy xnel ozip -e÷ãa àì ¨§¦¨§¨¨¥©Ÿ¨§
.Bkøö ìk̈¨§

:d`neh mewn z`ivnl ztqep dvr d`ian `xnbdàaà ,àéðz©§¨©¨
òìña äNòî ,øîBà ìeàLlyda ïé÷éæçî eéäL ,ïBøBç úéa ¨¥©£¤§¤©¥¤¨©£¦¦¨

÷Bãáì íéîëç eìëé àìå äàîeè,d`nehd mewn okidéðtî §¨§Ÿ¨§£¨¦¦§¦§¥
äaeøî äúéäL.ewceal dywe lecb did mewnd -ï÷æ íL äéäå ¤¨§¨§¨§¨¨¨¨¥

ïäì øîà ,BîL àéððç ïa òLBäé éaøå ãçà,ryedi iaxéì eàéáä ¤¨§©¦§ª©¤£©§¨§¨©¨¤¨¦¦
íäéìò ïñøôe ,íéna ïàøLe ,íéðéãñ Bì eàéáä .íéðéãñmewn lr - §¦¦¥¦§¦¦§¨¨©©¦¥§¨£¥¤

,wtqdäøäè íB÷îx`yp ,mixaw ea eid `ly,Láé`ly oeikny §¨¢¨¨¥
eli`e .mipicqd in da ebtqp `le dyw rwxwd dzid ,my extg

äàîeè íB÷îdyrp ,mixaw ea eidy,çìdzid dxitgd zngny §§¨©
extg ok` :`ziixad dtiqen .mipicqd in z` dbtqe dkx rwxwd

e÷ãáe,gld mewnaúBîöò àìî ìBãb øBa eàöîe.mizn ly ¨§¨§¨¨¥£¨
:e`vn xea dfi` zx`an `xnbdàðzdf xea ,epipy -øBaä àeä ¨¨©

,íéììç äéðúð ïa ìàòîLé àlénL.mbxdy xg`läéîøé) áéúëc ¤¦¥¦§¨¥¤§©§¨£¨¦¦§¦
éìLä øLà øBaäå' (è àîíéLðà[ä] éøât ìk úà ìàòîLé íL C §©£¤¦§¦¨¦§¨¥¥¨¦§¥¨£¨¦
.'[e]äéìãb ãéa äkä øLà£¤¦¨§©§©§¨

:'edilcb cia dkd xy`' weqtd oeyl lr ddnz `xnbdäéìãb éëå§¦§©§¨
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הדשך בעדומ קלא

oifge` mipy` cenr `q sc ± oey`x wxtzereay

úåéåàø ïä åìéàë.witp ediipian mc mewn lknc Ð ze`nh odizye ,ze`xl Ð

äðùîäðåöéçcvly dze` Ð "zinipt" .dhnd ziilr jxc cvlc jdl ixw Ð

zgz `vnpl ziniptd zgz `vnp oia biltnc `kd `py i`n yxtn `xnbae .xiwd

zinipt zgz `vnp elit` ,"ze`nh olek Ð odn zg` zgz" ipzw `yixae ,zirvn`

.dpevig e`éúîéàzgz `vnp" exn` Ð

jxc elry onfa Ð "dxedh zinipt ,dpevig

mewn lr zinipt dxar `lc ,dhnd zelbxn

.mcd z`ivnåøáò ìáàjxc ozyly Ð

Ð dpevigd lr zexaere zeqxec ody ,diilr

`nyc ,zinipt elit`e ,ze`nh olek

.dpnn ltp my jxc zinipt dxarykìâ
àîè.znd on zifk my didy ÐäìåúáìÐ

.xedh lbd Ð `vn `l m`e ,dleza rwxw

àøîâàùéø àðù éàîlirl ipzwc Ð

,"ze`nh olek Ð odn zg` zgz mc `vnp"

`vnpl zirvn` zgz `vnp oia biltn `le

dpevig e` zinipt zgz?éîà éáø øîà
úåáìåùîá àùéø.cgi zeweace zetekz Ð

`ki` Ð ziniptd zgz `vnp elit` ,jkld

.dpeviga inp iwetqlàìã íãá àðù éàî
åúéâéìô`vnpc `kidc il mz` micenc Ð

.ze`nh olek zexedh ozylyìâáåmz` Ð

,xedh Ð `vn `le wca m`c ,ilr miwelg

cga d`neh i`edc ol wfgenc ab lr s`e

ediipin?ïøåôöë ä÷ìç ò÷ø÷ìrwxwl Ð

.mlern drxfp `ly dwlgd`nehd mewn

gldidy jezn ,oicq ly min my erlapy Ð

.jx xtrdçø÷ ïá ïðçåé:dilcbl el xn` Ð

jbxdl dipzp oa l`rnyi `ay izrny

.(n edinxi)äéìãâ ãéáici lry ,rnyn Ð

.ebxdp dilcbéòáéî äéì ùçéî`nye Ð

.mkz` livdl xeq`e ,mzbxdäéçà éðáÐ

ecxiy mik`ln ipy ,l`fre i`fgnyn `ay

.yep` xeca÷éãö åúåà ìù åúáåùúîÐ

`xii `ly aiydl `ed jexa yecwd jxved

.epnnìåáîä ïî èìô âåòux`l gxay Ð

."wlg"a opixn`ck ,l`xyiíúë åá ãáàù
mina qpkpy oebk Ð,dnda mca llbp e`

:oizipzna ol `niiwe ,zecpd mewn rcep oi`e

.oipnnq dray `la xedh zecpd mc oi`

ïéðîîñ äòáù [åéìò] øéáòî.cbad lr Ð

åìèáîå`kd `ziixa jd hwpc i`de .mcl Ð

mda dca`y milba lirl ixii`c meyn Ð

.dnewn reci oi`e d`neh
å÷ãåá
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øîàixii` ,biltn `lc Ð "`yix" :qxhpewd yxit Ð zealeyna [`yix] in` iax

,efl ef zetekze Ð "zealeyna"mixtq daxdae .edleka iwetql `ki` ikdle

Ð zealeyna ixii` `tiqc :yxtl yic wgvi epiax axd xne`e ."`yix" opiqxb `l

epiax yexitae .efa ef zeaxerne zetekz eid `le ,dnewna zg` lk zepeekn ,xnelk

Ð "itegly itglync" aezk l`ppg

.efn ef zecxtzny

íå÷îjeznc ,i`w mipicq` Ð gl dxdh

min rla `l Ð dyw rwxwd didy

zi`e .yai d`nehd mewne ,oipicqday

,"gl d`neh mewn" `kti` opiqxbc mixtq

,oipicqd zngn gl didy ,i`w rwxw`e

`peeb i`dke .gegize jx didy itl rlay

iqenxez uvwyk i`kf oa opgei iax wca

zkqna igei oa oerny iaxc `caera ,dnexz

.(`,cl) zay

åëðéøîèà`pyil i`d opax xen` `d

:qxhpewa yxit Ð 'ek `yia

zezl`yae .mklivdl xeq`e ,mzbxd `nye

oinh` m`e ,mzbxd `ny :yxtn i`g` axc

ygin" epiide .jlnl iy`x mzaiig Ð mkz`

oeyll yegl yiy Ð "yginl dil irain

el `ai `ly xdfiy df iabl ,epin`dl rxd

.mixg`l `le cqtd

äæhltp inp ikd Ð leand xecn hlty ber

`l` .eed ig`c oeik ,leand xecn oegiq

,oegiq `le ber `edc dil miw "hiltd" jdc

.dyn dil ligcc oeik diteb `nrh i`dn

(cl sc) ("xfril` iax" wxta) xn` cere

cner didy epia` mdxa`l e`vn bery

zeber owzl zepxba`xwp df my lre .gqtl

`pyilk ifgnc meyn Ð dil iziine ."ber"

jl` ,eala xn` ber :yxcna xn`c .`yia

dxy `y`e ,zenie mglie mdxa`l xne`e

`ny ,dyn `xi did ikd elit` .ezy`

.mdxa` zekf el cenrzøéáòîeilr

jixv dne :xn`z m`e Ð oipnnq dray

Ð xkip epi`e ca`y oeik `ld ?eilr xiardl

iax ipzwck .`linn lhae ,eilr citwn epi`

xiarn Ð i`ce dcpd mc :(a,aq) onwl `iig

xiardy oeiky .elhane ,oipnnq dray eilr

eilr citwn epi`e ,`zefg dil lf` Ð eilr

`ilz `citwa `l` .xkipy it lr s` ,xzei

citwn xity ixw `kdc :xnel yie !`zlin

`ny ,eiykr e`ven epi` m`c Ð eilr

.zxg` mrt ep`vni
ewcea
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`oifgeקסח mipya cenr `q sc ± oey`x wxtzereay

úåðåëù úåðåëù å÷ãåá.cal zerav` ylye yly lk Ðèçîárxfd mewn Ð

.ea qpkil akrzn hgnde ,dywùãç.wcedne ar `edy itl ,dnga wcap oi` Ð

zi`xp dngd oi`e ,mezq ied rxfd mewn ,eipir cbpk eghey :dnga wcap wegy la`

.jk lk ecbaaíéàìë åá ãáàùÐ ozytd cbaa xnvd heg xikn did m`y Ð

.xyke ,ewzepéåâì åðøëîé àìiebd `z`c Ð

.l`xyil dil oafneøúåîå åòáåölry Ð

`pzike `xnr :yxtnck ,xkip `ed ravd ici

dyw ozytdy ,iccd ik `rav eda hily `l

xkpin `l i`e .xnvd on xzei ravd lawl

.ltp i`ce Ð `ravaàä àáñì äéìðîÐ

ikd` opiknqcòåù ?mebxz .wlg oeyl Ð¨¨

cgi oiwelg ediy ,xnelk .riry :"wlg" ly

.wxqnaéååèå.cgi Ðæåðåopaxe .bex` Ð

.ieehe rey `la ,bex`a xefbc `edìò ì÷äì
ïäéîúëmc d`xnk ea xkip mzkd oi`y Ð

.xenbñåîìåôá.lig Ðñåøéàyxtn Ð ©¦

.`net cgc `lah :(a,hn) dheqa `xnba

.ywywnd bef ,epiideäðùîìò ïéøéáòî
íúëäolek exiariy cr ,lha mcd oi`y Ð

.eilrìôú ÷åømrh `ly :yxtn onwl Ð

"ltz" epiide .okl mcew meid eze` lk melk

.mrh `la Ðïéñéøâ éî.onwl yxtn Ð
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å÷ãåáxn`c :dnize ,xedh Ð `vnp `l m`c rnync :dniz Ð zepeky zepeky

cr ,ez`neha `ed mlerl Ð d`neh zwfgay xac lk ,xi`n iaxl lirl

i`d" lirl oxn`ck ,mc iabl ibilt `l opax elit`e .`id okid d`neh jl rceiy

lr qakzp e` jld envrn `nyc .lbl inc inp `kdc :xnel yie ?"iz` `kidn ,mc

elit`c xyt`e .dizrc` e`le ,xac mey ici

xninln ith gikyc ,`kd dcen xi`n iax

."dlhpe `a axer"ãâá`l mi`lk ea ca`y

,`aexa lihaile :xn`z m`e Ð iebl epxkni

xifp xry iab (`,cl) dxenz seqa opikxtck

:ipyne !`aexa lihaile ,wlci :cbaa bx`py

`le ,aiygc ,xetv zxev ea bx`y ,`zxtva

`l` aexa leha jiiy `lc :xnel yie .liha

,mi`lk la` .xzida axern xeqi`dyk

Ð zeaexrz ici lr oixq`pe ,xzid mdipyy

.hrend enk daexnd xeq` jkàìepxkni

did m`y ,"ca`" hwpc :i"yx yxit Ð iebl

yi oke .xzene ,cbad on ewzep Ð exikn

,xkip did m` iebl exkenl xzen didy xnel

,xengl zrcxn zeyrl oke ,dwizp `la s`

mi`lkdy oeik Ð znl mikixkz oky lke

zrcxnd oke .iebn l`xyi dil ipw `l ,oixkip

,cba zeyrl jilnin `nlc opiyiig `l

:(c dpyn iriyz wxt) mi`lk zkqna opzck

mda oi` Ð znd ikixkze xengd zrcxn

dcera opiyiig `l :inp i` .mi`lk meyn

:`tiq jda opzc ,etzk lr dplriy zrcxn

elit`e ,etzk lr zrcxnd z` dlri `l

`l drvda la` .lafd z` da `ivedl

onc .d`lrda dkxc oi`e li`ed Ð opixfb

erivdl la` ,d`lrd `l` xeq` `l dxezd

zervn xyr elit` exfb opaxe .ixy Ð eizgz

.d`lrd eh` ,mi`lk x`ya ef iab lr ef

,eizgz erivdl ixy Ð d`lrda ekxc oi`ae

rbep exya `di `ly calae ,opaxcn elit`e

,zrcxnl xeq` Ð mi`lk ea ca` la` .oda

,`nrh epiide .d`lrda ekxc oi`c ab lr s`

mixkd :(a dpyn my) mi`lk zkqna opzc

calae ,mi`lk meyn mda oi` Ð zezqkde

okxc oi`y itl .oda rbep exya `di `ly

.`nip zkixkl yginl `kil ezc ,mda rbep exya `di `ly opira inp zrcxnae .ozrvda minkg exfb `l ,d`lrdaìáà`l m` oky lke Ð znl oikixkz mze` dyer

oeikc .mi`lk meyn oda oi` znd ikixkz :(c dpyn h wxt) mi`lk zkqna xn`ck ,exy znd ikixkzc ziyixtck ,`xiq`c ab lr s`c ,`zeaxl Ð hwpc "ca`"e .ca`

"zlkzd"a xn`ck .zevna wlg cer el oi`y el d`xne ,xeq`d xaca eyialny ,"yxl brel" `ki`de :xn`z m`e .iebl ipeafl iz` `le ,eda iynzyn `l Ð d`pda ixiq`c

dpdp znd oi`y `peeb i`d ik ,igl elit`e ,xeqi` ea oi`c :xi`n oa l`eny epiax yxite ."yxl brel" meyn ,dil opinx i`ce `zry `idde :ziviv iab (`,`n sc zegpn)

,ziviva "yxl brel" jiiy `wecc :mz epiax yxtne !zivivn inp mixeht ,mi`lkn ixihtc zeqk ixkene .dyial z`pd ea oi` m` ea aiig igd oi` inp ziviv `dc :dywe .ea

'd zevn lk z` mzxkfe"n (a,bn) zegpna ol `wtpck ,zevnd lk cbpk dlewyc meyn,jtpkl dilc ,(`iig iaxl iax) dil xn` :(`,gi zekxa) "ezny in" wxta xn`c `de ."

ixw Ð oieevn mpi` mde ,zevn iniiwn mdipta epnvr mi`xn ep`y dn mewn lkn ,ziviv miznl yic ab lr s` "!epze` mibirln eiykre ,eplv` oi`a xgnl" exnil `lc

,miznd icbaa ziviv ozil jixv dligzkly (`,`n) zegpna opixn` `de ?df `ed j`id ,miznd zezilhn ziviv xiqdl oilibx ep`y eiykre :xn`z m`e ."yxl brel"

,miig mdixawa miqpkp eid a`a dryz lkay Ð dyw `l `dn edin .ziviv mdl didy (`,cr `xza `aa) "dpitqd xkend"a epivn xacn iznae !"yxl brel" meyn

minkg iniac :wgvi epiax xne`e !(`,`n zegpn) "zlkzd"c `idd gkn denzl yi epbdpn lr la` .izax dki`a `zi`ck ,"miznd jezn miig elcad" `vi fexkd xgnle

ziviv miyael lkd oi`y eiykr la` .ziviv cer jixv oi` ,zne li`ed :mixne` eidy enk dnecy ,did lecb brl Ð mzena mb mdl did `l m` ,ziviv miyael eid oleky

.miigd eyiiazi Ð el did `ly inl `le ,eiiga el didy inl miyi m`e !miiwi Ð ezenae ,miiw `l Ð eiigay ."yxl brel" xzei `ed ,olekl ziviv eniyi m` Ð mdiiga

oixiqny epbdpnl jnq zvw yi cere .lkd lr oiliahn eidiy epiwzd ,zeyiiazn zeigd eide ,zezn zecp ab lr oiliahn eid dpey`xa :(`,`r dcp) `xza wxta `ipzck

.xxazp `l le`y `a` ly `nrh edin .epeiltp`n zlkz exizde ,eia` ly eizelbxn zgz edexaw :eipa z` dev le`y `a`y (xyr mipy wxt) zegny zkqnn zivivd

øîà?mi`lk meyn mda oi` ,znl oikixkz :`icda opzc ,mi`lkc oizipzn` dizlin sqei ax xn`w `l i`n` :dniz Ð `al cizrl zeliha zevn zxne` z`f sqei ax

cenriyky it lr s` ,mi`lkn oikixkz el dyer dligzklc ipzwc jd la` .mi`lk xeqi` meyn eilr oi` Ð zn `edy onf lky `l` rnyn `l oizipzn jdnc :xnel yie

.`al cizrl zeliha zevny dpin rny ,oda xawpy eiyealna cenri cizrl

òåùziviva mi`lk ,ok m`c :dywe .ieehe rey `la bex`a xefb opaxe .bex` Ð fepe ,cgi ieehe ,wxqna cgi eze` oiwlegy ,riry "wlg" ly mebxz :i"yx yxit Ð fepe ieeh

ieeh e` rey e` `ni`e" jixt i`n ,`ed bex` fep i`c :dyw cere ?mcal ieehe wxqna oiwelg zlkz iheg `lde ,ixynl `xw jixhvi`c dl zgkyn ikid,"?fep e`

epiax yxtne !bex` oky lke ,zetikz izy :dpin opiyxcc ,`wtp "ecgi"n ,dbix`l fepc `xw il dnlc :cere !xeaigd `id dbix`dy ?fep `la mi`lk ieeh e` rey didi j`id

`zi`ck .xefy ,epiid Ð "fep" yexite .mxagl Ð "eicgi" jk xg`e ,ecal fep oke ,ieeh inp oke .ecal cg` lk Ð rey fepe ieeh rey didiy cr aizk "fphry" `ziixe`cnc :mz

ixynl `xw jixhvi` ikd meyne .(al mixac) "lezlzte ywr" oeyl ,frla `ed y"eehv` .minyay eia`l `ed filne felp Ð fep :(g dpyn iriyz wxt mi`lk) zeipyna

,xefy Ð zlkz dn ,oal oze zlkz oz :dxez dxn` ?oipn oal ,zlkz `l` il oi` .xefye ieeh Ð "zlkz lizt" :ixtqa `zi`ck ,oixefy zivivd ihegy Ð ziviva mi`lk

cg` lk Ð ieeh e` .mxag jk xg`e ,ecal cg` lk Ð rey e` `ni`e :jixte .xfyp `lya ixiin Ð `pzikc ihege .ziyixtck ,"ecgi"n ol `wtp Ð bex`e .xefy Ð oal s`

.["`diy cr" ligznd xeaic a,d zenai zetqez cer oiire] `pyil cga `xw edpiwt`cn ,`xhef xnk dkldc :ipyne !jk xg` mxage ,ecal cg` lk Ð fep e` .mxage ,ecal
xn`
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B÷ãBaúBðeëLLãç ,òøæ úáëL Ba äãáà .úBðeëL¯ §§§¨§¨¦§©¤©¨¨
B÷ãBaèçna÷eçL ,¯äðeëL ïéà :àðz .änça B÷ãBa §©©©¨§©©¨¨¨¥§¨

ìMî äúeçt.úBòaöà LBa ãáàL ãâa :ïðaø eðz §¨¦¨¤§¨¨©¨©¤¤¤¨©
íéàìk¯epNòé àìå ,éBâì epøkîé àì äæ éøä ¦§©¦£¥¤Ÿ¦§§¤§§Ÿ©£¤

.úîì ïéëéøëz epnî äNBò ìáà .øBîçì úòcøî¦§©©©££¨¤¦¤©§¦¦§¥
:óñBé áø øîàúàæúøîBà¯úåöîúBìèaãéúòì ¨©©¥Ÿ¤¤¦§Ÿ§¥¤¨¦

øîà àäå :éîéc áø àîéz éàå ééaà déì øîà .àáì̈Ÿ£©¥©©¥§¦¥¨©¦¦§¨£©
eðL àì ,éàpé éaø øîà ,éðî éaø¯àlàBãôñììáà , ©¦¨¦£©©¦©©Ÿ¨¤¨§Ÿ§£¨

BøáB÷ì¯éaø øîà ,dìò øîúéà åàì :déì øîà !øeñà §§¨£©¥¨¦§©£¨¨©©¦
éaø øîàc ,déîòèì ïðçBé éaøå ?BøáB÷ì eléôà ïðçBé¨¨£¦§§§©¦¨¨§©§¥©£©©¦

"éLôç íéúna" áéúëc éàî :ïðçBé¯,íãà únL ïåék ¨¨©¦§¦©¥¦¨§¦¥¨¤¥¨¨
áø øîà ,àtt øa íøôø øîà .úåönä ïî éLôç äNòð©£¨¨§¦¦©¦§Ÿ¨©©§¨©©¨¨©©

íéàìk Ba ãáàL ãâa :àcñç¯BòáBöøîà .øzeîe , ¦§¨¤¤¤¨©¦§©¦§¨£©
øîà ?àä àáñì déì àðî :àtt øa íøôøì àáø déì¥¨¨§©§©©©¨§¨¥§¨¨¨£©

,÷ãBa ,ïðúc ,àéä ïéúéðúî :déìéàå ,òìqì òébnL ãò ¥©§¦¦¦¦§©¥©¤©¦©©¤©§¦
àkéì¯éããäa àðzéëå àøîò :éîð éëä .dìèð áøBò øîéà¯àìc ïåéëå ,àòáö eäì ÷éìñ àì ¥¨¥©¥§¨¨¨¦©¦©§¨§¦¨¨©£¨¥¨¨¥§¦§¨§¥¨§¨
òéãé¯øîéàøzðîéîøc ïàî éàä :àøèeæ øîc déîMî àáéé áøc déøa àçà áø øîà .øúð §¦©¥©¦§©§©£©©©¨§¥§©¥¨¦§¥§¨§¨©©¦§¥

àøîòc déîéìâa àðúéëc àèeçdé÷úðåéà òãé àìå ,÷éúð÷éúð àì éà¯éàî .éîc øétL ¨§¦¨¨¦§¦¥§©§¨§©§¥§¨¨©¦§¥¦¨§¥©¦¨¥©
àîòè¯áéúk "æðèòL" àúééøBàcî¯éeåè òeL äéäiL ãòæeðåïåéëå .déa eøæâc àeä ïðaøå , ©§¨¦§©§¨©©§¥§¦©¤¦§¤©¨§§©¨©§¨§¥§¥¨

éà òãé àìcdé÷úð¯é÷úî .éøLøîéà :éLà áø dì ó¯Bà éeåè Bà òeL Bàæeðàúëìäå ! §¨¨©¦©§¥¨¥©§¦¨©©¦¥©©¨§¦§§¨
,àøèeæ øîkeäðé÷tàcîòeáö ãâa :ïðaø eðz .àðMéì àãça àðîçø¯,íúk íeMî ànèî §¨§¨¦§©§¦§©£¨¨©£¨¦¨¨¨©¨©¤¤¨©§©¥¦¤¤

ì÷äì àlà äMàì ïéðBòáö éãâa eðwz àlL ,íúk íeMî ànèî Bðéà :øîBà óñBé øa ïúð éaø©¦¨¨©¥¥¥§©¥¦¤¤¤Ÿ¦§¦§¥¦§¦¨¦¨¤¨§¨¥
éàî ?eðwz .ïäéîúk ìòeäðéð÷z?¯ìò ì÷äì àlà äMàì ïéðBòáö éãâa eøzeä àlL àlà ©¦§¥¤¦§©©§¦§¤¨¤Ÿ§¦§¥¦§¦¨¦¨¤¨§¨¥©

eøzeä .ïäéîúk¯?éøéñàc ììkî¯ìL ñeîìeta :ïðúc ,ïéàñBðéñtñàúBøèò ìò eøæb ¦§¥¤§¦§¨©£¦¦¦¦§©©§¤©§©§¨¨§©©§
àôéãò àä :éøîà ,ïéðBòáö éãâa ìò øBæâì eLwa .ñeøéàä ìòå íéðúç¯.ïäéîúk ìò ì÷äì éãk £¨¦§©¨¦¦§¦§©¦§¥¦§¦¨§¦¨£¦¨§¥§¨¥©¦§¥¤

äðùî,øúðå ,íéìâø éîe ,ïéñéøâ éîe ,ìôz ÷Bø :íúkä ìò ïéøéáòî ïéðnñ äòáL,úéøBáe ¦§¨©¨¦©£¦¦©©¤¤¨¥¥§¦¦¥©§©¦§¤¤¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc - dcp(ycew zay meil)

úBðeëL úBðeëL B÷ãBa,cxtpa zerav` yly ly ghy lk wcea - §§§
enk cbad z` liahi mzkd z` `vn `l m`e .[mzkd z` `vniy cr

.xedh cbade `edy
:sqep dnec oic d`ian `ziixadBa äãáàcbaa -,òøæ úáëLyie ¨§¨¦§©¤©
`ed m` ,dliahd iptl ezewplèçîa B÷ãBa ,ùãçhgn urpi - ¨¨§§©©

hgnd xearz `l ,dyw `idy rxf zaky yiy okide ,wtqd mewna
e oyi `ed m` la` .zelwaänça B÷ãBa ,÷eçLlen epwcai - ¨§©©¨

.jk lk ynyd d`xiz `l rxf zakyd z`vnpy okide ,ynyd
:'zepeky' od dn zx`an `xnbdàðz,`ziixaaäðeëL ïéà ¨¨¥§¨

lirl `ziixaa dxen`dìMî äúeçt,úBòaöà Llk wecal jixve §¨¦¨Ÿ¤§¨
.cxtpa zerav` yly

:cbaa ca`y fphry oic z` d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaaãâa ¨©¨¨¤¤
íéàìk Ba ãáàL,fphry -`le ,ozyt heg ea yiy xnv cba oebk ¤¨©¦§©¦
,`ed okid reci,íéáëBk ãáBòì epøkîé àì äæ éøäoi`e xg`n £¥¤Ÿ¦§§¤§¥¨¦

epyalie xg` l`xyil iebd epxkniy yegl yi ,ea mixkip mi`lkd
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,éøéñàc.odl mxizdl ekxved minkge ,mixeq` eid miperav icbay ©£¦¦
:`xnbd daiynïéà,mixeq` eid miperav icba ok` -ïðúcdpyna ¦¦§©

(.hn dheq)ñBîìeôa[eliga-]ñeðéñtñà ìL`k -lr xv xy §§¤©§©§¨
,milyexieøæbminkgíéðúç úBøèò ìòlr dxhr egipi `ly - ¨§©©§£¨¦

,[ezteg meia ozgd y`xåexfb okñBøéàä ìò`ly epiide ,oenrt - §©¨¦
crein didy cg` lapir lra oenrta oi`eyip zcerqa ywywl

:`xnbd zxne` .ze`zyn izaa dxiyleLwadry dze`a minkg ¦§
øBæâìmb,ïéðBòáö éãâa ìòj`éøîà,xec eze`ay minkgàä ¦§©¦§¥¦§¦¨§¦¨
àôéãò,mdilr xefbl `ly miticr miperav icba -ì÷äì éãk £¦¨§¥§¨¥
miypl,ïäéîúk ìòmck mdilr xkip mcd oi` micbad rav zngny ©¦§¥¤

.[wtqn zexedh od okle ,ynn

äðùî
:`ed dcp mc m` ,cbaa `vnpy mzk miwcea cvik dpc epzpyn

íúkä ìò ïéøéáòî ïéðnñ äòáL,`ed dcp mc m` wecal ,cbaay ¦§¨©¨¦©£¦¦©©¤¤
el`e .mec` rav `l` epi`y e`md,mipnqd zrayìôz ÷Bø- ¨¥

.lke` ly mrh ea oi`yéîezqirlïéñéøâ.let ly.íéìâø éîe ¥§¦¦¥©§©¦
øúðå.dnc` oin -úéøBáe.minzk xiarny ayr - §¤¤¦
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קע
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc - dcp(ipy meil)

ãeak úòL.zexedh okl mcewy zexdhde ,ieand iewip - §©¦
íúk ïëåmc÷eìça àöîpL,dxewnn `vi izni` oi`e ,dy` ly §¥¤¤¤¦§¨¤¨
ànèîdzyry zexdhd lk z`,òøôîìøîàiL ãòmc`éz÷ãa §©¥§©§¥©©¤Ÿ©¨©§¦

ñeakä úòL ãò Bà ,íúk Ba äéä àìå äfä ÷eìçä úà,ely ¤¤¨©¤§Ÿ¨¨¤¤©§©©¦
.zexedh okl mcewy zexdhde

:rxtnl mzkde uxyd z`neh ote`çì ïéa ànèîeeéaø .Láé ïéá §©¥¥©¥¨¥©¦
,òøôîì ànèî Láiä ,øîBà ïBòîLxg`l ltp `ny miyyegy ¦§¥©¨¥§©¥§©§¥©
,yaiizp jk xg`e qeaikd e` ceaikdãò àlà ànèî Bðéà çläå§©©¥§©¥¤¨©

äòLmei eze`açì úBéäì(å øåæçì) ìBëé àäiL,okl mcew `le ¨¨¤§¥¨¦§©
.yaiizn did mcew ltep did m`y

àøîâ
:rxtnl `nhn uxyd oi` ceaik zryny mrha wtq,eäì àéòaéà¦©§¨§

e`vnpy zexdhdy mrhd m`dãeak úòL ãòmeyn ,mi`nh mpi` ©§©¦
yBú÷æçceaikay iean ly÷eãa,d`nehn `edàîìc Bàmeyn ¤§¨¨¦§¨

uxydyãakúî Bú÷æç.dwica `la s` eceaik zrya ieand on ¤§¨¦§©¥
:`xnbd zx`an÷éãa àìå ãéak øîàc ,dpéî à÷ôð éàîe- ©¨§¨¦¨§¨©©¦§Ÿ¨¦

.d`nehn eizwca `le df iean izcaikúøîà éàmeyn mrhdy ¦¨§©
y,÷eãa Bú÷æço`k,÷ãa àì àäe .uxy my did `ny miyyegeéà ¤§¨¨¨Ÿ¨©¦

úøîàuxyy meyn mrhdy,ãakúî Bú÷æço`kàäieand ¨§©¤§¨¦§©¥¨
ãakúî.uxyd lr s` dwfg yie ¦§©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc - dcp(iyily meil)

e eynyàöîðmcìòcrdíBéúà ,dlLdlirad mewna dgpiw m` ± ¦§¨©¤¨¤§
,dlirad xg`l cinøçàì dlL ìò àöîð .ïaø÷a ïéáéiçå ïéàîè§¥¦§©¨¦§¨§¨¦§¨©¤¨§©©

,ïîæmdipy ,dlirad xg`l cin dgpiw `ly oebk÷ôqî íéàîè §©§¥¦¦¨¥
,mc did dlirad onfa `nyïaøwä ïî ïéøeèôemi`ian oi`y ± §¦¦©¨§¨

.dlirad xg`l wx mcd `viy okziy itl ,z`hg
:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna ±äLébøàc éàm` ± ¥¦¨¥¦§©§¦¨

`vnpyk ,dxewn gztpy dlirad zra dyibxdéànà ïîæ øçàì§©©§©©©
ïaøwä ïî ïéøeètdyibxd ixd ,oaxw z`adn md mixeht recn ± §¦¦©¨§¨

,mc d`vneåàì àlàote`a xaecn jgxk lr `l` ±äLébøà àìc ¤¨¨§Ÿ©§¦¨
,xewnd gztpy dyibxd `ly -éðz÷åepipye ±dlL ìò àöîð §¨¨¥¦§¨©¤¨
.ïaø÷a ïéáéiçå ïéàîè íBéúàxdhny l`eny ixac lr dywe ¤§§¥¦§©¨¦§¨§¨

dybxda `ly mc dz`xa.
:`xnbd zvxznàì`l` ,jziiyewkíìBòìote`a xaecn Ÿ§¨

äLébøàc,dxewn gztpy dlirad zrya dyibxdy zxne`y ± §©§¦¨
eonf xg`l dly crd lr `vnpykàîéàdzrhy xnel xyt` ± ¥¨

dzybxdeäåä LnL úLbøä`le dlirad xa` z` dyibxdy - ©§¨©©¨£¨
`vi crd lr `vnpy df mce ,dlirad onfa dxewn gztpy dyibxd
dyibxd `ly ote`a la` .z`hg oaxwn mixeht okle .dlirad xg`
ixack ,dxedh mc dilr d`vn jk xg`e rwxwd lr dayiy oebke

.l`eny
:ztqep di`xòîL àz`ztqez) `ziixaa epipy ,di`x rnye `a ± ¨§©

(c"d b"tìL ,øîBà äzà úàöîðäLipiipr.äMàa úB÷ôñmzk ¦§¥¨©¨¥§Ÿ¨§¥¨¦¨
`vnpydøNa ìò,dwelgl zgznøBäè ÷ôñ àîè ÷ôñwtqy ± ©§¨¨¨¥¨¥¨¥¨

oicd ,xedhe uegan `ay e` ,`nhe dtebn mzkd `a m` epl `ed
y `ed,àîè`vnp m`e.øBäè ,øBäè ÷ôñ àîè ÷ôñ ,d÷eìç ìò ¨¥©£¨¨¥¨¥¨¥¨¨

áBøä øçà Clä úBèqéäáe úBòbîáewtqa epl zwfgeny dy` - §©¨§¤¥©¥©©¨
dl oi`y oebk ,dcpze`xl dini lk dlibx `l` ,dzii`xl reaw onf

aex xg` mikled ,zexdh dhiqd e` drbpe mzk d`vn `l m` ,mc
e`nhp d`neha dini aexe xicz ze`xl dlibxy oeike ,dini

.zexdhd
:`xnbd zxxanáBøä øçà Clä éàîxg` mikledy dpeekd dn ± ©©¥©©¨

,aexdåàì,dpyd zeni lka `id dn miwceay dpeekd oi` ike -íà ¨¦
ïéàîè äéîé áBø,dcp mc dz`xy zngnàìc áb ìò óàå ,äàîè ¨¤¨§¥¦§¥¨§©©©§Ÿ

äLbøàe` zexdha drbpy eiykr dxewn gztpy dyibxd `ly ± ©§§¨
`lye ,dyibxd `ly it lr s` dcp d`nh dy`y gkene .dhiqdy

.l`eny ixack
:`xnbd zvxznàéæç äLbøäa äéîé áBø íà ,àìdini aex m` ± Ÿ¦¨¤¨§©§¨¨©§¨

,dybxd ici lr mc d`exäàîè`l mbe dyibxd `l eiykry s` §¥¨
,mc d`vnøeîéàceiykr mby xnel yiy ±äLbøà[dyibxd-] §¥©§§¨

dzòcà åàìå.dyibxdy dxkf `l ± §¨©©§¨
:l`eny lr zeywdl ick `ziixad z` yxtl zxfeg `xnbdøîà̈©

øîmzk `vnp ,`ziixaa lirl `aed ±÷ôñ àîè ÷ôñ ,døNa ìò ©©§¨¨¨¥¨¥¨¥
,àîè ,øBäèmzk `vnp.øBäè ,øBäè ÷ôñ àîè ÷ôñ ,d÷eìç ìò ¨¨¥©£¨¨¥¨¥¨¥¨¨

:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna ±éàmzkd `vnp m` ± ¥¦¨¥¦
ähîìe øBâçîmzk `vnp ,dtxezd zia cbpk `edyd÷eìç ìò ¥£§©¨©£¨

éànà`ed recn ±ïðz àäå ,øBäèdz`x ,epzpyna epipy `lde ± ©©¨§¨§©
dwelg lr mzkéàå ,àîè ähîìe øBâçä ïî`ziixaa xaecn m`e ± ¦©£§©¨¨¥§¦
mzkd `vnpy,äìòîìe øBâçîmzkd `vnpéànà døNa ìò± ¥£§©§¨©§¨¨©©

`ed recnïðúäå ,àîè,epzpynaãâðk àlL døNa ìò íc äúàø ¨¥§¨§©¨£¨¨©§¨¨¤Ÿ§¤¤
.äøBäè ätøezä úéa¥©§¨§¨

:`xnbd zvxznàîéà úéòa éàz` ayiil lkez dvxz m` ± ¦¨¥¥¨
mzkd `vnpy ote`a xaecny `ziixadúéòa éàå ,ähîìe øBâçî¥£§©¨§¦¨¥

àîéàmzkd `vnpy ote`a xaecny dayiil mb xyt` dvxz m`e ± ¥¨
.äìòîìe øBâçî¥£§©§¨

:dzpeek z` `xnbd zx`an,ähîìe øBâçî àîéà úéòa éàeïBâk ¦¨¥¥¨¥£§©¨§
,íéçaè ìL ÷eLa äøáòLzendadn mc ea yiy mewn `edy ¤¨§¨§¤©¨¦

.dtebn `le myn `a dy`d d`vny mcdy xyt`e ,my zehgypd
ez`vn m` ,my dxary xg`l mzk d`vnyk jkledøNa ìò©§¨¨

y mzkd lr dwfgy ,d`nhéàúà dôebîcbpk `vnpy oeike ,[`a-] ¦¨£©
,d`nh dtxezd ziaéàúà àîìòî éàcmzkd `a m` ixdy ± §¦¥¨§¨£©

,ea dzidy migah ly weyn ,uegandéì éòaéî d÷eìç ìò©£¨¦¨¥¥
éçeëzLà`vnp m` la` .dwelg lr mzkd `vniy jixv did ± ¦§§¥

mzkdd÷eìç ìòy xnel yiy ,dxedhàúà àîìòî,uegan ± ©£¨¥¨§¨£¨
,`a `ed migah ly weydnàúà dôebî éàc,[`a-]døNa ìò §¦¦¨£¨©§¨¨

éçeëzLà déì éòaéî`l m` la` .`vndl jixv did dxya lr ± ¦¨¥¥¦§§¥
lr `vnp oia welig oi` mzk dilr `vnpe migah ly weya dxar

.d`nh dtxezd zia cbpk `vnpyke ,dwelg lr e` dxya
àîéà úéòaéàåote`a `ziixad z` ayiil xyt` dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨
mzkd `vnpyäìòîìe øBâçîe ,dtxezd mewn cbpk df oi`yïBâk ¥£§©§¨§

äøwcæàc,dlrnl dipte dakyy oebk ,dixeg`l dnvr dtwf ± §¦§©§¨
weya dxary xaecne .xebgd lrn mb mcd ribiy okzi df ote`ay

mcd d`xp m` ,okle .migah lyéàúà dôebî éàcå ,døNa ìò©§¨¨©©¦¨£©
,d`nheéçeëzLà déì éòaéà d÷eìç ìò éàúà àîìòî éàc± §¦¥¨§¨£©©£¨¦¨¥¥¦§§¥

m` la` ,dwelg lr `vndl el did ,uegan mcd ribd m` ixdy
`vnpéàúà àîìòî ,d÷eìç ìò,dxedhe `a `ed uegan ±éàc ©£¨¥¨§¨£©§¦

éçeëzLà déì éòaéà døNa ìò éàúà dôebî`a did m`y - ¦¨£©©§¨¨¦¨¥¥¦§§¥
.`vndl el did dxya lr ,dtebn

:l`eny ixac lr `xnbd dywn dzrúäéî éðz÷epipy mewn lkn ± ¨¨¥¦©
mzkd `vnp ,`ziixaaNa ìò,àîè ,øBäè ÷ôñ àîè ÷ôñ ,dø ©§¨¨¨¥¨¥¨¥¨¨¥

äLébøä àìc áb ìò óàå.dxewn gztpyïðz ,ãBòåepipy ± §©©©§Ÿ¦§¦¨§§©
,epzpynaóàå ,äàîè ätøezä úéa ãâðk døNa ìò íúk äàBøä̈¨¤¤©§¨¨§¤¤¥©§¨§¥¨§©

.äLébøä àìc áb ìò`la mc dz`xyk mb z`nhp dy`y x`eane ©©§Ÿ¦§¦¨
.l`eny ixack `lye dybxd

:`xnbd zvxznìàeîL äãBî ,ézôcî äéîøé áø øîàdy`a ¨©©¦§§¨¦¦§¦¤§¥
dyibxd `le mzk d`vnyäàîè àéäL¤¦§¥¨
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קעי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc - dcp(ipy meil)

ãeak úòL.zexedh okl mcewy zexdhde ,ieand iewip - §©¦
íúk ïëåmc÷eìça àöîpL,dxewnn `vi izni` oi`e ,dy` ly §¥¤¤¤¦§¨¤¨
ànèîdzyry zexdhd lk z`,òøôîìøîàiL ãòmc`éz÷ãa §©¥§©§¥©©¤Ÿ©¨©§¦

ñeakä úòL ãò Bà ,íúk Ba äéä àìå äfä ÷eìçä úà,ely ¤¤¨©¤§Ÿ¨¨¤¤©§©©¦
.zexedh okl mcewy zexdhde

:rxtnl mzkde uxyd z`neh ote`çì ïéa ànèîeeéaø .Láé ïéá §©¥¥©¥¨¥©¦
,òøôîì ànèî Láiä ,øîBà ïBòîLxg`l ltp `ny miyyegy ¦§¥©¨¥§©¥§©§¥©
,yaiizp jk xg`e qeaikd e` ceaikdãò àlà ànèî Bðéà çläå§©©¥§©¥¤¨©

äòLmei eze`açì úBéäì(å øåæçì) ìBëé àäiL,okl mcew `le ¨¨¤§¥¨¦§©
.yaiizn did mcew ltep did m`y

àøîâ
:rxtnl `nhn uxyd oi` ceaik zryny mrha wtq,eäì àéòaéà¦©§¨§

e`vnpy zexdhdy mrhd m`dãeak úòL ãòmeyn ,mi`nh mpi` ©§©¦
yBú÷æçceaikay iean ly÷eãa,d`nehn `edàîìc Bàmeyn ¤§¨¨¦§¨

uxydyãakúî Bú÷æç.dwica `la s` eceaik zrya ieand on ¤§¨¦§©¥
:`xnbd zx`an÷éãa àìå ãéak øîàc ,dpéî à÷ôð éàîe- ©¨§¨¦¨§¨©©¦§Ÿ¨¦

.d`nehn eizwca `le df iean izcaikúøîà éàmeyn mrhdy ¦¨§©
y,÷eãa Bú÷æço`k,÷ãa àì àäe .uxy my did `ny miyyegeéà ¤§¨¨¨Ÿ¨©¦

úøîàuxyy meyn mrhdy,ãakúî Bú÷æço`kàäieand ¨§©¤§¨¦§©¥¨
ãakúî.uxyd lr s` dwfg yie ¦§©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc - dcp(iyily meil)

e eynyàöîðmcìòcrdíBéúà ,dlLdlirad mewna dgpiw m` ± ¦§¨©¤¨¤§
,dlirad xg`l cinøçàì dlL ìò àöîð .ïaø÷a ïéáéiçå ïéàîè§¥¦§©¨¦§¨§¨¦§¨©¤¨§©©

,ïîæmdipy ,dlirad xg`l cin dgpiw `ly oebk÷ôqî íéàîè §©§¥¦¦¨¥
,mc did dlirad onfa `nyïaøwä ïî ïéøeèôemi`ian oi`y ± §¦¦©¨§¨

.dlirad xg`l wx mcd `viy okziy itl ,z`hg
:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna ±äLébøàc éàm` ± ¥¦¨¥¦§©§¦¨

`vnpyk ,dxewn gztpy dlirad zra dyibxdéànà ïîæ øçàì§©©§©©©
ïaøwä ïî ïéøeètdyibxd ixd ,oaxw z`adn md mixeht recn ± §¦¦©¨§¨

,mc d`vneåàì àlàote`a xaecn jgxk lr `l` ±äLébøà àìc ¤¨¨§Ÿ©§¦¨
,xewnd gztpy dyibxd `ly -éðz÷åepipye ±dlL ìò àöîð §¨¨¥¦§¨©¤¨
.ïaø÷a ïéáéiçå ïéàîè íBéúàxdhny l`eny ixac lr dywe ¤§§¥¦§©¨¦§¨§¨

dybxda `ly mc dz`xa.
:`xnbd zvxznàì`l` ,jziiyewkíìBòìote`a xaecn Ÿ§¨

äLébøàc,dxewn gztpy dlirad zrya dyibxdy zxne`y ± §©§¦¨
eonf xg`l dly crd lr `vnpykàîéàdzrhy xnel xyt` ± ¥¨

dzybxdeäåä LnL úLbøä`le dlirad xa` z` dyibxdy - ©§¨©©¨£¨
`vi crd lr `vnpy df mce ,dlirad onfa dxewn gztpy dyibxd
dyibxd `ly ote`a la` .z`hg oaxwn mixeht okle .dlirad xg`
ixack ,dxedh mc dilr d`vn jk xg`e rwxwd lr dayiy oebke

.l`eny
:ztqep di`xòîL àz`ztqez) `ziixaa epipy ,di`x rnye `a ± ¨§©

(c"d b"tìL ,øîBà äzà úàöîðäLipiipr.äMàa úB÷ôñmzk ¦§¥¨©¨¥§Ÿ¨§¥¨¦¨
`vnpydøNa ìò,dwelgl zgznøBäè ÷ôñ àîè ÷ôñwtqy ± ©§¨¨¨¥¨¥¨¥¨

oicd ,xedhe uegan `ay e` ,`nhe dtebn mzkd `a m` epl `ed
y `ed,àîè`vnp m`e.øBäè ,øBäè ÷ôñ àîè ÷ôñ ,d÷eìç ìò ¨¥©£¨¨¥¨¥¨¥¨¨

áBøä øçà Clä úBèqéäáe úBòbîáewtqa epl zwfgeny dy` - §©¨§¤¥©¥©©¨
dl oi`y oebk ,dcpze`xl dini lk dlibx `l` ,dzii`xl reaw onf

aex xg` mikled ,zexdh dhiqd e` drbpe mzk d`vn `l m` ,mc
e`nhp d`neha dini aexe xicz ze`xl dlibxy oeike ,dini

.zexdhd
:`xnbd zxxanáBøä øçà Clä éàîxg` mikledy dpeekd dn ± ©©¥©©¨

,aexdåàì,dpyd zeni lka `id dn miwceay dpeekd oi` ike -íà ¨¦
ïéàîè äéîé áBø,dcp mc dz`xy zngnàìc áb ìò óàå ,äàîè ¨¤¨§¥¦§¥¨§©©©§Ÿ

äLbøàe` zexdha drbpy eiykr dxewn gztpy dyibxd `ly ± ©§§¨
`lye ,dyibxd `ly it lr s` dcp d`nh dy`y gkene .dhiqdy

.l`eny ixack
:`xnbd zvxznàéæç äLbøäa äéîé áBø íà ,àìdini aex m` ± Ÿ¦¨¤¨§©§¨¨©§¨

,dybxd ici lr mc d`exäàîè`l mbe dyibxd `l eiykry s` §¥¨
,mc d`vnøeîéàceiykr mby xnel yiy ±äLbøà[dyibxd-] §¥©§§¨

dzòcà åàìå.dyibxdy dxkf `l ± §¨©©§¨
:l`eny lr zeywdl ick `ziixad z` yxtl zxfeg `xnbdøîà̈©

øîmzk `vnp ,`ziixaa lirl `aed ±÷ôñ àîè ÷ôñ ,døNa ìò ©©§¨¨¨¥¨¥¨¥
,àîè ,øBäèmzk `vnp.øBäè ,øBäè ÷ôñ àîè ÷ôñ ,d÷eìç ìò ¨¨¥©£¨¨¥¨¥¨¥¨¨

:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna ±éàmzkd `vnp m` ± ¥¦¨¥¦
ähîìe øBâçîmzk `vnp ,dtxezd zia cbpk `edyd÷eìç ìò ¥£§©¨©£¨

éànà`ed recn ±ïðz àäå ,øBäèdz`x ,epzpyna epipy `lde ± ©©¨§¨§©
dwelg lr mzkéàå ,àîè ähîìe øBâçä ïî`ziixaa xaecn m`e ± ¦©£§©¨¨¥§¦
mzkd `vnpy,äìòîìe øBâçîmzkd `vnpéànà døNa ìò± ¥£§©§¨©§¨¨©©

`ed recnïðúäå ,àîè,epzpynaãâðk àlL døNa ìò íc äúàø ¨¥§¨§©¨£¨¨©§¨¨¤Ÿ§¤¤
.äøBäè ätøezä úéa¥©§¨§¨

:`xnbd zvxznàîéà úéòa éàz` ayiil lkez dvxz m` ± ¦¨¥¥¨
mzkd `vnpy ote`a xaecny `ziixadúéòa éàå ,ähîìe øBâçî¥£§©¨§¦¨¥

àîéàmzkd `vnpy ote`a xaecny dayiil mb xyt` dvxz m`e ± ¥¨
.äìòîìe øBâçî¥£§©§¨

:dzpeek z` `xnbd zx`an,ähîìe øBâçî àîéà úéòa éàeïBâk ¦¨¥¥¨¥£§©¨§
,íéçaè ìL ÷eLa äøáòLzendadn mc ea yiy mewn `edy ¤¨§¨§¤©¨¦

.dtebn `le myn `a dy`d d`vny mcdy xyt`e ,my zehgypd
ez`vn m` ,my dxary xg`l mzk d`vnyk jkledøNa ìò©§¨¨

y mzkd lr dwfgy ,d`nhéàúà dôebîcbpk `vnpy oeike ,[`a-] ¦¨£©
,d`nh dtxezd ziaéàúà àîìòî éàcmzkd `a m` ixdy ± §¦¥¨§¨£©

,ea dzidy migah ly weyn ,uegandéì éòaéî d÷eìç ìò©£¨¦¨¥¥
éçeëzLà`vnp m` la` .dwelg lr mzkd `vniy jixv did ± ¦§§¥

mzkdd÷eìç ìòy xnel yiy ,dxedhàúà àîìòî,uegan ± ©£¨¥¨§¨£¨
,`a `ed migah ly weydnàúà dôebî éàc,[`a-]døNa ìò §¦¦¨£¨©§¨¨

éçeëzLà déì éòaéî`l m` la` .`vndl jixv did dxya lr ± ¦¨¥¥¦§§¥
lr `vnp oia welig oi` mzk dilr `vnpe migah ly weya dxar

.d`nh dtxezd zia cbpk `vnpyke ,dwelg lr e` dxya
àîéà úéòaéàåote`a `ziixad z` ayiil xyt` dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨
mzkd `vnpyäìòîìe øBâçîe ,dtxezd mewn cbpk df oi`yïBâk ¥£§©§¨§

äøwcæàc,dlrnl dipte dakyy oebk ,dixeg`l dnvr dtwf ± §¦§©§¨
weya dxary xaecne .xebgd lrn mb mcd ribiy okzi df ote`ay

mcd d`xp m` ,okle .migah lyéàúà dôebî éàcå ,døNa ìò©§¨¨©©¦¨£©
,d`nheéçeëzLà déì éòaéà d÷eìç ìò éàúà àîìòî éàc± §¦¥¨§¨£©©£¨¦¨¥¥¦§§¥

m` la` ,dwelg lr `vndl el did ,uegan mcd ribd m` ixdy
`vnpéàúà àîìòî ,d÷eìç ìò,dxedhe `a `ed uegan ±éàc ©£¨¥¨§¨£©§¦

éçeëzLà déì éòaéà døNa ìò éàúà dôebî`a did m`y - ¦¨£©©§¨¨¦¨¥¥¦§§¥
.`vndl el did dxya lr ,dtebn

:l`eny ixac lr `xnbd dywn dzrúäéî éðz÷epipy mewn lkn ± ¨¨¥¦©
mzkd `vnp ,`ziixaaNa ìò,àîè ,øBäè ÷ôñ àîè ÷ôñ ,dø ©§¨¨¨¥¨¥¨¥¨¨¥

äLébøä àìc áb ìò óàå.dxewn gztpyïðz ,ãBòåepipy ± §©©©§Ÿ¦§¦¨§§©
,epzpynaóàå ,äàîè ätøezä úéa ãâðk døNa ìò íúk äàBøä̈¨¤¤©§¨¨§¤¤¥©§¨§¥¨§©

.äLébøä àìc áb ìò`la mc dz`xyk mb z`nhp dy`y x`eane ©©§Ÿ¦§¦¨
.l`eny ixack `lye dybxd

:`xnbd zvxznìàeîL äãBî ,ézôcî äéîøé áø øîàdy`a ¨©©¦§§¨¦¦§¦¤§¥
dyibxd `le mzk d`vnyäàîè àéäL¤¦§¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc - dcp(iyily meil)

øá÷ da ãáàL-mdilr exfby qxtd iza zylyn zg` `idy ¤¨©¨¤¤
,[(:d w"en) `ziixaa `aenk] minkgøá÷ íL ïéà øîBì éúek ïîàð¤¡¨¦©¥¨¤¤

,dcyd ly df cvaøá÷ ìL Bôeb ìò àlà ãéòî BðéàL éôì- §¦¤¥¥¦¤¨©¤¤¤
`id ,cirn `edy ef zecryxaw yi m` ,xaw ly eneiw lr zecr

,dxezdn d`neh `id xaw z`neh ixde ,e`l m` dcyd ly df cva
oke ,dilr izekd on`peõøàä ìò Cñéî àeäL ïìéàx`azpy enk ¦¨¤¥¥©¨¨¤

hd z`vnp eitprn dfi` zgz `ed wtqy ,dlrnl,d`neïîàð¤¡¨
izekdåézçz ïéà øîBì[df spr zgz-],øá÷xaw oiprl enk mrhde ©¥©§¨¤¤
,ca`y,øá÷ ìL Bôeb ìò àlà ãéòî BðéàL éôìoic `ed df xace §¦¤¥¥¦¤¨©¤¤¤

lr mipn`py ef `ziixan mi`exy dywe ,eilr mipn`pe dxez ly
.mdilr mipn`p mpi`y epipy dpynae ,zekkqd lre qxtd zia

:`xnbd zvxzndlek éðt ìò àáe Cläîa ,ïðçBé éaø øîàdn - ¨©©¦¨¨¦§©¥¨©§¥¨
did ezecr zrya izekdy ote`a xaecn ,on`py `ziixaa exn`y
`ede li`edy ,jkeqd oli`d zgz e` qxtd zia ghy lka jldn
dne ,myn dlhip d`nehdy el xexay gken ,eleka jldn envr
cv xiiye ,eleka jlid `lyk xaecn ,on`p epi`y dpyna epipyy
ik ,on`p epi` df ote`ae ,ea jlid `ly oli`d zgz e` dcya cg`
xexay iptn epi` ,mewn eze`a d`neh oi`y cirny dny miyyeg
miyyeg mpi` mizekdy iptne ,dfa `ed wteqn `l` ,xacd jky el

:`xnbd dywn .d`neh my oi`y xn` ,zewitqléàî éëä éà¦¨¦©

àøîéîìd`a dn ,elek z` jlidy xaecn `ziixaay jk m` - §¥§¨
miyyeg ixd ,wtql miyyeg mpi`y elit` ixdy ,epcnll `ziixad
ipt lr jldn `ede ,xaw my didy epl reciy xg`ne ,i`cel md
el reci didy `l m`e ,xawd mewn lr xaery `ed xexa ,elek

:`xnbd zvxzn .xaer did `l ,myn d`nehd dlhipyàîéúc eäî©§¥¨
à÷ôð äòeöødrevx z`vei `ny xnel jzrca dler didy - §¨¨§¨

,my d`nehdy xnel izekd jneqe ,ef dcy my lr z`xwpe dcydn
mizekd oi` ixdy ,di`x jkn oi` dlek z` jldny elit` okle

,wtql miyyegïì òîLî à÷`ziixad ly `pzd jxved jkl - ¨©§©¨
`e ,ezecr lr mikneq ,dizegex lka jlid m`y eprinydloi

.drevxl miyyeg
:dpyna epipyììkä äæeilr mipn`p oi` ea micygpy xac.'åë ¤©§¨

xnel `pzd siqedy dn :`xnbd zl`eyììkä äæ,'ekeéàî ééeúàì ¤©§¨§¨¥©
:`xnbd daiyn .zeaxl `a dn -ïéîeçz ééeúàìizekd oi`y - §¨¥§¦

xeqi` `ed oinegz xeqi`y itl ,zay megz o`k cr xnel on`p
.opaxc zeevn mdilr elaw `l mizeke ,opaxcådfa zeaxl `a mb §

,llkdCñð ïéé,on`p epi`y mrhde ,ieb ea rbp `ly oii lr cirny - ¥¤¤
,ieb rbn lr citwn izek oi`y itl.opaxc dxifbn wx `ed ik

äãðä íã êìò ïøãä
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הדשך ביאור לדס' נמה ליום שלישי עד' א

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת

שמים הר"י שי'

שלום וברכה!

הגיעתני בשורה טובה אשר נולד לו בן למזל טוב והכניסוהו לבריתו של אברהם אבינו בשעה טובה 

ומוצחלחת.

וחום  באור  מוארים  טובים,  ולמעשים  ולחופה  לתורה  שי'  יו"ח  כל  ואת  שיגדלוהו  רצון  ויהי 

חסידותי.

וזכות התעסקותו בלימוד תורתנו תורת חיים עם בני ישראל, בני אלקים חיים, תרבה בברכות 

השי"ת והצלחתו במלאכתו מלאכת הקדש, ובעניניו הפרטים גם יחד.

בודאי נודע לכת"ר )ואולי גם ראה( החוברת פלפול התלמידים שהו"ל פה, ובה חידושי תורה בנגלה 

ובחסידות מתלמידי תומכי תמימים דפה.

ומהנכון ביותר וביותר שיו"ל עד"ז גם מתלמידי תומכי תמימים דלוד.

ובודאי למותר לעורר אודות זה, אבל נצטוינו אין מזרזין אלא למזורזין. ואם רק יש אפשריות, הרי 

מהמתאים ביותר שיו"ל אם לח"י אלול או לחדש תשרי הבע"ל, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

ובסיום מעין הפתיחה בברכת מזל טוב ולבשו"ט בכוב"פ.



קעב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc - dcp(iriax meil)

:`xnbd daiyn .lecb c`n mzkaäìBz ÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¨
dnzk z`LtLôa,zlek`nn xzei lecb uxy -ãòåxeriy `diy §¦§¥§©

mzkdñBîøeúkdbxd `ly it lr s` ea zelzl dleki [ziphw oin-] §§
.dlez dpi` qenxezn xzei la` ,ytyt

:ytyta milezy `ziixan dgked d`ian `xnbdLtLt ,ïðaø eðz̈©¨¨¦§¥
Bì äúeøk úéøa ,Bçéøk Bîòèå ,åaçøk Bkøà äæegixy erah ± ¤¨§§¨§§©§§¥§¦§¨

cr jk lk scep,BììBnä ìkLegxk lr.Ba çéøî ¤¨©§¥¦©
:`ziixad ixac z` `xnbd zyxtníéîúk ïéðòì Baçøk Bkøà- ¨§§¨§§¦§©§¨¦

eze` milez qixbkn xzei `edy s` ,eagxk ekx`y mzk `vnp m`
.ytyta

ïðúc ,äîeøz ïéðòì Bçéøk Bîòèg"t zenexz) dpyna epipyy ± ©§§¥§¦§©§¨¦§©
,`nh didy el rcepe eit jezl dnexz ly lk`n ozpy in ,(a"n
rcepy e` ,d`neha dnexzd lek`l `l ick eitay dn heltl dvexe
dvexe ,lah did lk`ndy rcepy e` ,d`nh dzid dnexzdy el

,xeqi` relal `l ick eitay dn heltlLtLt íòè íòhL Bà¤¨©©©¦§¥
åéôa,uxy relal `l ick eitay dn heltl dvexeèBìôé äæ éøä §¦£¥¤¦§

.dnexzd z` ciqtn `ed ezhiltay it lr s`e
:`xnbd zl`eyòãé àðî.ytyt ly enrh `ed dn rci oipn ± §¨¨©
:`xnbd daiyn,Bçéøk Bîòè.enrh z` rcei egix z` xikny oeike ©§§¥
:`xnbd zl`eyàðî ézkàåòãé`l ixd ,egix z` rci oipn oiicre ± §©©¦§¨¨©

`ziixad dniiqy dfy :`xnbd daiyn .ea gixdBì äúeøk úéøa± §¦§¨
cr scep egixy ,ytytd ly erah `ed jkBììBnä ìkLewifgn ± ¤¨©§

egxk lr ,eizerav` oia elblbne,Ba çéøîmi`iwa mlek jk jezne ¥¦©
dfe ,egixk enrhy ,egix itl ytyt mrh rcei mc` ok m`e .egixa
z` heltl el xzen ytyt mrh mrh m`y (my) dpynd dazky

.dnexzd
mzk d`vne mda z`vnp dy`dyky zenewn yiy zx`an `xnbd

:dxedhe uegan `ay zelzl dl yida LiL øéò ,éMà áø øîà̈©©©¦¦¤¤¨
,íéîúëì ïéùLBç ïéà íéøéæçmivwy lek`l mkxc mixifgdy iptn £¦¦¥§¦¦§¨¦

,mixifgd cil dxar m` zrcei dpi` m` elit`e ,mc mifizne miynxe
.mdn `a mcdy zelzl dleki mc d`vn m`
úø÷Bãc àäå ÷çöé øa ïîçð áø øîà,zxwec dnyy xir ± ¨©©©§¨©¦§¨§¨§§©
,mivwye zety`e migah daxd da miievnyíéøéæç da LiL øéòk§¦¤¤¨£¦¦

àéîcmiyyeg oi`e ,mc da ievny ,mixifg da yiy xirl `id dnec ± ¨§¨
.minzkl da

:dpyna epipy'åëå äìBz àéä änk ãò.let ly qixbk cr ©©¨¦¨
dpeekd m`d ,'qixbk cr' dpynd zpeek dn zxxan `xnbd
,dxedh qixbka mby qixbk cr dpeekdy e` ,d`nh qixbk xeriyny

:d`nh qixbkn xzeia wxeàðeä áø øîàelceby mzk dilr `vnp ¨©©¨
,äìBz dðéà ,ñéøbk`vnpøîà àcñç áøå .äìBz ñéøbkî úBçt ©§¦¥¨¨¨¦©§¦¨§©¦§¨¨©

zk dilr `vnpelceby m,äìBz ñéøbk`vnpdðéà ñéøbkî øúé ©§¦¨¤¤¦©§¦¥¨
.äìBz¨

:mzwelgn z` `xnbd zxxanàîéìxnel yi m`d ±ãòå ãòa ¥¨§©§©
éâìôéî à÷ ììëaxeriy cr minkg ea exn`y mewn lka ewlgpy ± ¦§¨¨¦§§¦

mzpeeky e` ,'cr' exn`y mdixaca llkp exn`y xeriyd m`d ,df
,mdixaca llkp epi` envr `ede xeriy eze` crãò øáñ àðeä áøc§©¨¨©©

ììëa ãò àìå,`nh envr qixbke ,xedhe dlez qixbk cr wx jkitle §Ÿ©¦§¨
ììëa ãòå ãò øáñ àcñç áøå.xedhe dlez qixbk elceby mzk mbe §©¦§¨¨©©§©¦§¨

zeklda wx `l `id `cqg axe `ped ax ly mzwelgn df itle
.cr mda xn`py minkg ixeriy lka `l` minzk

:`xnbd dgecàðeä áø Cì øîà`ped ax zrca yxtl xyt` ± ¨©¨©¨
`l` ,`l e` llka cre cr mixne` m` xaca drxkd oi`yàkéà± ¦¨

mixne` mday zenewn yiàkéàå ,ììëa ãòå ãòmda zenewn yi ± ©§©¦§¨§¦¨
mixne`àøîeçì àëäå ,àøîeçì àëäå ,ììëa ãò àìå ãòcinze ± ©§Ÿ©¦§¨§¨¨§§¨§¨¨§§¨

,`xneg ef llka cre cry mewna ,xingdl yi 'cr' aezky okid
,`xneg ef llka cr `le cry mewnae ,llka cre cr mixne`
`ped ax xne` 'qixbk cr'a o`k okle .llka cr `le cry mixne`
xeriya mzk dz`x m`y mixingn ep` dfay ,llka cr `le cry

.d`nhe dlez `l qixb
Cì øîà àcñç áøå,`cqg ax zrca yxtl xyt` ±àîéà àîìòa §©¦§¨¨©¨§¨§¨¥¨

Cì,xnel yi ,'cr' minkg exn`y mewn lka -ïðéøîà àøîeçì ¨§§¨¨§¦©
ïðéøîà àì àle÷ì`xnegd m` ,lwdl `le xingdl mirixkn - §¨Ÿ¨§¦©

cr `le cr `id `xnegd m`e ,ok mixne` llka cre cr xnel `id
,ok mixne` llkaàëäådz`x m`y `cqg ax xaeq minzka o`k ± §¨¨

xaqy meyn ,xedh qixb xeriya mzkeäáà éaøãkiax zrck ± ¦§©¦£¨
,eda`íéîëç éøeòéL ìk ,eäáà éaø øîàcmda zkll yi §¨©©¦£¨¨¦¥£¨¦

,íéîúk ìL ñéøâkî õeç ,øéîçäì`id mzk z`nehy oeiky §©§¦¦¦§¦¤§¨¦
ea mikled opaxcn,ì÷äìdlez df xeriya mzky mixne`e §¨¥
.dxedhe zlek`na

àzòîL àäì dì éøîàc àkéàax ewlgpy ef dreny e`iady yi ± ¦¨§¨§¦¨§¨§©§¨
`cqg axe `peddLôð étàaixac lr dxn`p `le ,dnvr ipta ± §©¥©§¨

,dxn`p jke ,qixbk cr dpyndøîà àðeä áømzk dilr `vnp ©¨¨©
,ñéøbkepick`edy mzkñéøbkî øúé`l` eliwd `ly ,`nhe ©§¦§¤¤¦©§¦

.qixbkn zegt mzkaøîà àcñç áøåmzk dilr `vnpñéøbkepic §©¦§¨¨©©§¦
k`edy mzkñéøbkî úBçô.dxedheàëäc ãòå ãòa éâìôéî÷å± §¨¦©§¦§¨¦§§¦§©§©§¨¨

mzwelgne ,qixbk cr epzpyna mda xn`py minzk oiprl ewlgpe
`idøîàãkïðécr m` mewn lka ewlgp `ly ,lirl epxn`y enk ± ¦§¨§¦©

`l` ,xingdl mirixkn i`ce dfay ,llka cr `le cr e` llka cre
envr qixbke dxedh qixbk cr `ped axl ,minzk oiprl wx ewlgp
qixbk mb `cqg axle ,llka cr `le cr xnel mixingny d`nh
mb dlezy opaxcn mdy oeik minzka eliwdy ,dxedh envr

.qixbka
:`ziixan di`x `xnbd d`ianéáéúéîixac lr daiyid ipa eywd ± ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,`ped ax
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xcde"הדשך ביאור לדס' נמה ליום רביעי עד' ב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc - dcp(iying meil)

óøèöî ,CBøàe`vnp m` la` ,cere qixb xeriyl,ïétè ïétès` ¨¦§¨¥¦¦¦¦
cere qixb xeriyk cgi oleka yiy it lr.ïéôøèöî ïéà¥¦§¨§¦

:`xnbd zxxanépî,ef `ziixa in zhiyk ±éàzhiyk m` ±éaø ©¦¦©¦
÷Bãö éaøa øæòéìà,`nh jeyn dpyna xn`yóeøéö éì änìick ¡¦¤¤§©¦¨¨¨¦¥

,cere qixb xeriyl ribdlàîè àeäL ìk CeLî øîàäixd ± ¨¨©¨¨¤¨¥
meyn ,lcxgk ohw elit`e ,lceb lka `nh jeyn mzk ezhiyl

,dtebn ribd i`ce ef dxevay zngn `nh jeynyåàì àlà`l` ± ¤¨¨
zhiy ef `ziixay jgxk lrïðaøea oi`y jeyn mdixacle ,`id ©¨¨

.xedh cere qixbkéâéìt dpéî òîLlr miwleg opaxy o`kn gken ± §©¦¨§¦¦
.wecv iaxa xfril` iax

:di`xd z` `xnbd dgecàìiax zhiyk `l `ziixady jzpadk Ÿ
`l` ,wecv iaxa xfril`íìBòìqixbkl sexiv dkixvny `ziixad §¨

zhiyl s` ,cere÷Bãö éaøa øæòéìà éaø,`idøîà éëådne ± ©¦¡¦¤¤§©¦¨§¦¨©

xn`y÷Bãö éaøa øæòéìà éaøelit` `nhe dtebn `a i`cea jeyn ©¦¡¦¤¤§©¦¨
`vnpd mca df ,qixbkn zegtaãòa,ea zwceayíúëa ìáà §¥£¨§¤¤

dicba lr `vnpd,àìea didiy cr `nh epi`y dcen `ed s` dfae Ÿ
`ziixade .dtebn `a `l `ny df xeriyn zegtay ,cere qixbk

.qixbkn zegta xfril` iax xdhn eay ,mzka zwqer
:ztqep di`x d`ian `xnbdøîà äãeäé áø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©§¨¨©

.÷Bãö éaøa øæòéìà éaøk äëìä ìàeîLdcedi ax xn`y dnne §¥£¨¨§©¦¡¦¤¤§©¦¨
äëìä,xfril` iaxkéâéìôc ììkîmiwleg minkgy dfn rnyn ± £¨¨¦§¨¦§¦¦

d zniiqn .eixac lr,`xnbdpéî òîLiax ewlgpy o`kn gken ± §©¦¨
.minkge wecv iaxa xfril`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc - dcp(iyiy meil)

:`cqg ax zhiy z` zx`an `xnbdàcñç áøå,xaeqñóBñ óB §©¦§¨
éäéà,dly ipya mei zxneyd -àéòa äìéáèeiykre ,xdhidl ick ¦¦§¦¨¨£¨

,welgd zlral dey dpi`e zlwlewne d`nh `id oiicr ,dlah `ly
iaxy jkn gken ,mzkd z` da zelzl oi`y iax xn` mewn lkne
oi`yk milez oi`e ,'lwlewna dlwlwd z` milez' zxaql dcen `l
xyt` i`y ,miliay ipy oica s` iax xeaqi okle ,da zelzl xazqn
`xaq oi` ixdy ,ez`nehl oey`xd meia elit` `nhd mc`a zelzl

.ef dilza
:`c` axk xaeqy sqep `xen` zrc d`ian `xnbdøîzéàinp ¦§©

mc`a `nhd liayd z` milez iaxl elit`y ,xn`y `c` ax zrck
,`nhdøBäè eléôàå ,øBäèå àîè ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦£¦¨¨¥§¨©£¦¨
,i`ceaéeìúå,`nh wtq -,ïéìéáL éðLa eëìäLliay,àîè ãçà §¨¤¨§¦§¥§¦¦¤¨¨¥

åliayäìBz ,øBäè ãçàd liaya dkildd z` xedhd mc`d,àîè §¤¨¨¤¨¥
éeìza,`nh wtq `edy mc`a -åd liaya dkildd z`øBäè`ed ©¨§¨
dlezad mc`ìkä éøáãì øBäh`c` ax xn`y enke ,iaxl elit`e ©¨§¦§¥©Ÿ

zwfga odizyy welgd zlral dey dly ipya mei zxneyy ,lirl
`ed ,xedhd mc`de ,wtqn `nh ielzdy ,miliay ipya la` ,dxdh

.ielza d`nehd z` milezy iax dcen ,xenb xedh
,dwelga `vnpy mzk zelzl dleki dy` m`d zxxan `xnbd

:mzk dz`xy meyn d`nhpy zxg` dy`adépéî àòal`y - §¨¦¥
epnníúëa íúk úBìúì eäî ,éàeéì øa äãeäé éaøî ïðçBé éaø©¦¨¨¥©¦§¨©¦©©¦§¤¤§¤¤

ezyal okn xg`le ,mzk dz`xy dy`l ezli`ydy welg zlra -
z` zelzl welgd zlra dleki m`d ,mzk ea d`vne welgd zlra

.dzxdha x`yz welgd zlrae ,mzk dz`xy dy`a mzkd
:opgei iax wtzqd `pz dfi` itl zx`an `xnbdàì éaøc àaélà©¦¨§©¦Ÿ

Cì éòaz,wtzqdl jl oi` iax zhiyl -àzLä,dzrn -íúä äîe ¦¨¥¨©§¨¨¨¨
,dly ipya mei zxneyadôebî àéæç à÷cdz`x i`ce `idy §¨¨§¨¦¨

,dtebn mc lenz`úøîàwelgd zlray ,iax zhiyläìBz dðéà ¨§©¥¨¨
,daàëä,mzk dz`xaéúà à÷ àîìòîc`a mzkdy okziy - ¨¨§¥¨§¨¨¨¥

,xg` mewnnïkL ìk àì.mzkd zlraa ezelzl xyt` i`yék Ÿ¨¤¥¦
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc àaélà Cì éòazzelzl xyt`y xaeqd] ¦¨¥¨©¦¨§©¨¦§¤©§¦¥
,md wtqd iccve ,[dly ipya mei zxneyaàéæç à÷c àeä íúä̈¨§¨¨§¨

dôebîdz`x i`cey oeik ,dly ipya mei zxneya my ile` - ¦¨
,dtebn mc lenz`,àéìzla`àëä,mzk dz`xa,éúà÷ àîìòîc ¨§¨¨¨§¥¨§¨¨¨¥

àðL àì ,àîìc Bà ,àéìz àìdz`x i`ceyk zelzl xyt`y myke Ÿ¨§¨¦§¨Ÿ§¨

.mzk d`vn wxyk zelzl xyt` ok enk ,dtebn mc
:opgei iax ly ewitq z` zhyet `xnbddéì øîàiax eaiyd - ¨©¥

,i`eil xa dcediïéìBz ïéà,mzk dz`xy dy`a mzkd z`eäî ¥¦©
íòh,da milez oi`ïéìBz ïéàL éôìzelzl zexyt` oi`y meyn - ©©§¦¤¥¦

,xg` mewnn dl d`a ,ea z`nhp xaky mzkd z`nehy oeik ,da
.da zelzl lkepy ,mc d`ex zwfga mzkd zlra oi`e

i`eil xa dcedi iaxl opgei iax dywdy `iyew d`ian `xnbd
:`ziixandéáéúéà,`ziixaa epipy ,opgei iax el dywd -ïéìBz ïéà ¥¦¥¥¦
a íúkdz`xy dy`,íúëy welgd zlra mle`d÷eìç äìéàLä ¤¤§¤¤¦§¦¨£¨

íúkä ìò úáLBéì Bà ,úéøëðìdz`xy meyn d`nh xaky dy` - §¨§¦§¤¤©©¤¤
,mzkBæ éøä[welgd zlra-]da äìBzmiypn zg`n `a mzkdy £¥¨¨
.el`

:`xnbd dywn .`ziixad ixac z` xxal dnicwn `xnbddôeb àä̈¨
àéL÷a ixd ik ,`tiql `yixdn dnvr z` zxzeq ef `ziixa -àLéø ©§¨¥¨

ïéìBz ïéà úøîàae ,mzk dz`xy dy`a mzkd z`úøîà àôéñ ¨§©¥¦¥¨¨§©
ïéìBze`' my epipyy dna epiide ,mzk dz`xy dy`a mzkd z` ¦

:`xnbd zvxzn .'da dlez ef ixd mzkd lr zayeilàéL÷ àì àä̈Ÿ©§¨
,dxizqd z` ayiil ozip jke ,`iyew `l ef -éaø àä`yixd - ¨©¦

.iax zhiyk `id ,mzka mzkd z` milez oi`y epipyyïaø àäå§¨©¨
ìàéìîb ïa ïBòîL,mzkd lr zayeia milezy epipyy `tiqde - ¦§¤©§¦¥
b"ayx zhiyk `id.

:`ziixaa dxizqd z` ayiil ztqep zexyt` d`ian `xnbdàkéà¦¨
àäå àä ,éøîàczhiy itl md `tiqde `yixd -éaøi`y xaeqd §¨§¦¨§¨©¦

,dly ipya mei zxneya zelzl xyt`dlL ïBLàøa àämle` - ¨¨¦¤¨
meia edf ,mzkd lr zayeia mzk zelzl xyt`y da epipyy `tiqd
zlwlwn dpi` da dlzz m` s` dfay ,dnzk z`ivnl oey`xd

.dze`dlL éðMa àäzelzl xyt` i`y da epipyy `yixde - ¨©¥¦¤¨
da dlzz m`e ez`ivnl ipyd meia xaecn ,mzk dz`xy dy`a
jxhvz ixdy cg` meia dnzk z`neh ini z` jix`z welgd zlra
m` zxg` dy`a zelzl xyt` i` iax zhiyle ,mei cer xetql

.jka zlwlwzn dy` dze`
:`ziixaa dxizqd z` ayiil ziyily zexyt` d`ian `xnbdáø©

àäå àä ,øîà éMàzhiyl md `tiqde `yixd -ïa ïBòîL ïaø ©¦¨©¨§¨©¨¦§¤
ìàéìîb,dly ipya mei zxneya zelzl xyt`y xaeqdàéL÷ àìå ©§¦¥§Ÿ©§¨

,`tiql `yixd oia dxizqd dyw `le -
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קעג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc - dcp(iying meil)

óøèöî ,CBøàe`vnp m` la` ,cere qixb xeriyl,ïétè ïétès` ¨¦§¨¥¦¦¦¦
cere qixb xeriyk cgi oleka yiy it lr.ïéôøèöî ïéà¥¦§¨§¦

:`xnbd zxxanépî,ef `ziixa in zhiyk ±éàzhiyk m` ±éaø ©¦¦©¦
÷Bãö éaøa øæòéìà,`nh jeyn dpyna xn`yóeøéö éì änìick ¡¦¤¤§©¦¨¨¨¦¥

,cere qixb xeriyl ribdlàîè àeäL ìk CeLî øîàäixd ± ¨¨©¨¨¤¨¥
meyn ,lcxgk ohw elit`e ,lceb lka `nh jeyn mzk ezhiyl

,dtebn ribd i`ce ef dxevay zngn `nh jeynyåàì àlà`l` ± ¤¨¨
zhiy ef `ziixay jgxk lrïðaøea oi`y jeyn mdixacle ,`id ©¨¨

.xedh cere qixbkéâéìt dpéî òîLlr miwleg opaxy o`kn gken ± §©¦¨§¦¦
.wecv iaxa xfril` iax

:di`xd z` `xnbd dgecàìiax zhiyk `l `ziixady jzpadk Ÿ
`l` ,wecv iaxa xfril`íìBòìqixbkl sexiv dkixvny `ziixad §¨

zhiyl s` ,cere÷Bãö éaøa øæòéìà éaø,`idøîà éëådne ± ©¦¡¦¤¤§©¦¨§¦¨©

xn`y÷Bãö éaøa øæòéìà éaøelit` `nhe dtebn `a i`cea jeyn ©¦¡¦¤¤§©¦¨
`vnpd mca df ,qixbkn zegtaãòa,ea zwceayíúëa ìáà §¥£¨§¤¤

dicba lr `vnpd,àìea didiy cr `nh epi`y dcen `ed s` dfae Ÿ
`ziixade .dtebn `a `l `ny df xeriyn zegtay ,cere qixbk

.qixbkn zegta xfril` iax xdhn eay ,mzka zwqer
:ztqep di`x d`ian `xnbdøîà äãeäé áø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©§¨¨©

.÷Bãö éaøa øæòéìà éaøk äëìä ìàeîLdcedi ax xn`y dnne §¥£¨¨§©¦¡¦¤¤§©¦¨
äëìä,xfril` iaxkéâéìôc ììkîmiwleg minkgy dfn rnyn ± £¨¨¦§¨¦§¦¦

d zniiqn .eixac lr,`xnbdpéî òîLiax ewlgpy o`kn gken ± §©¦¨
.minkge wecv iaxa xfril`
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הדשך ביאור לדס' נמה ליום חדישי עד' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc - dcp(iyiy meil)

:`cqg ax zhiy z` zx`an `xnbdàcñç áøå,xaeqñóBñ óB §©¦§¨
éäéà,dly ipya mei zxneyd -àéòa äìéáèeiykre ,xdhidl ick ¦¦§¦¨¨£¨

,welgd zlral dey dpi`e zlwlewne d`nh `id oiicr ,dlah `ly
iaxy jkn gken ,mzkd z` da zelzl oi`y iax xn` mewn lkne
oi`yk milez oi`e ,'lwlewna dlwlwd z` milez' zxaql dcen `l
xyt` i`y ,miliay ipy oica s` iax xeaqi okle ,da zelzl xazqn
`xaq oi` ixdy ,ez`nehl oey`xd meia elit` `nhd mc`a zelzl

.ef dilza
:`c` axk xaeqy sqep `xen` zrc d`ian `xnbdøîzéàinp ¦§©

mc`a `nhd liayd z` milez iaxl elit`y ,xn`y `c` ax zrck
,`nhdøBäè eléôàå ,øBäèå àîè ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦£¦¨¨¥§¨©£¦¨
,i`ceaéeìúå,`nh wtq -,ïéìéáL éðLa eëìäLliay,àîè ãçà §¨¤¨§¦§¥§¦¦¤¨¨¥

åliayäìBz ,øBäè ãçàd liaya dkildd z` xedhd mc`d,àîè §¤¨¨¤¨¥
éeìza,`nh wtq `edy mc`a -åd liaya dkildd z`øBäè`ed ©¨§¨
dlezad mc`ìkä éøáãì øBäh`c` ax xn`y enke ,iaxl elit`e ©¨§¦§¥©Ÿ

zwfga odizyy welgd zlral dey dly ipya mei zxneyy ,lirl
`ed ,xedhd mc`de ,wtqn `nh ielzdy ,miliay ipya la` ,dxdh

.ielza d`nehd z` milezy iax dcen ,xenb xedh
,dwelga `vnpy mzk zelzl dleki dy` m`d zxxan `xnbd

:mzk dz`xy meyn d`nhpy zxg` dy`adépéî àòal`y - §¨¦¥
epnníúëa íúk úBìúì eäî ,éàeéì øa äãeäé éaøî ïðçBé éaø©¦¨¨¥©¦§¨©¦©©¦§¤¤§¤¤

ezyal okn xg`le ,mzk dz`xy dy`l ezli`ydy welg zlra -
z` zelzl welgd zlra dleki m`d ,mzk ea d`vne welgd zlra

.dzxdha x`yz welgd zlrae ,mzk dz`xy dy`a mzkd
:opgei iax wtzqd `pz dfi` itl zx`an `xnbdàì éaøc àaélà©¦¨§©¦Ÿ

Cì éòaz,wtzqdl jl oi` iax zhiyl -àzLä,dzrn -íúä äîe ¦¨¥¨©§¨¨¨¨
,dly ipya mei zxneyadôebî àéæç à÷cdz`x i`ce `idy §¨¨§¨¦¨

,dtebn mc lenz`úøîàwelgd zlray ,iax zhiyläìBz dðéà ¨§©¥¨¨
,daàëä,mzk dz`xaéúà à÷ àîìòîc`a mzkdy okziy - ¨¨§¥¨§¨¨¨¥

,xg` mewnnïkL ìk àì.mzkd zlraa ezelzl xyt` i`yék Ÿ¨¤¥¦
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc àaélà Cì éòazzelzl xyt`y xaeqd] ¦¨¥¨©¦¨§©¨¦§¤©§¦¥
,md wtqd iccve ,[dly ipya mei zxneyaàéæç à÷c àeä íúä̈¨§¨¨§¨

dôebîdz`x i`cey oeik ,dly ipya mei zxneya my ile` - ¦¨
,dtebn mc lenz`,àéìzla`àëä,mzk dz`xa,éúà÷ àîìòîc ¨§¨¨¨§¥¨§¨¨¨¥

àðL àì ,àîìc Bà ,àéìz àìdz`x i`ceyk zelzl xyt`y myke Ÿ¨§¨¦§¨Ÿ§¨

.mzk d`vn wxyk zelzl xyt` ok enk ,dtebn mc
:opgei iax ly ewitq z` zhyet `xnbddéì øîàiax eaiyd - ¨©¥

,i`eil xa dcediïéìBz ïéà,mzk dz`xy dy`a mzkd z`eäî ¥¦©
íòh,da milez oi`ïéìBz ïéàL éôìzelzl zexyt` oi`y meyn - ©©§¦¤¥¦

,xg` mewnn dl d`a ,ea z`nhp xaky mzkd z`nehy oeik ,da
.da zelzl lkepy ,mc d`ex zwfga mzkd zlra oi`e

i`eil xa dcedi iaxl opgei iax dywdy `iyew d`ian `xnbd
:`ziixandéáéúéà,`ziixaa epipy ,opgei iax el dywd -ïéìBz ïéà ¥¦¥¥¦
a íúkdz`xy dy`,íúëy welgd zlra mle`d÷eìç äìéàLä ¤¤§¤¤¦§¦¨£¨

íúkä ìò úáLBéì Bà ,úéøëðìdz`xy meyn d`nh xaky dy` - §¨§¦§¤¤©©¤¤
,mzkBæ éøä[welgd zlra-]da äìBzmiypn zg`n `a mzkdy £¥¨¨
.el`

:`xnbd dywn .`ziixad ixac z` xxal dnicwn `xnbddôeb àä̈¨
àéL÷a ixd ik ,`tiql `yixdn dnvr z` zxzeq ef `ziixa -àLéø ©§¨¥¨

ïéìBz ïéà úøîàae ,mzk dz`xy dy`a mzkd z`úøîà àôéñ ¨§©¥¦¥¨¨§©
ïéìBze`' my epipyy dna epiide ,mzk dz`xy dy`a mzkd z` ¦

:`xnbd zvxzn .'da dlez ef ixd mzkd lr zayeilàéL÷ àì àä̈Ÿ©§¨
,dxizqd z` ayiil ozip jke ,`iyew `l ef -éaø àä`yixd - ¨©¦

.iax zhiyk `id ,mzka mzkd z` milez oi`y epipyyïaø àäå§¨©¨
ìàéìîb ïa ïBòîL,mzkd lr zayeia milezy epipyy `tiqde - ¦§¤©§¦¥
b"ayx zhiyk `id.

:`ziixaa dxizqd z` ayiil ztqep zexyt` d`ian `xnbdàkéà¦¨
àäå àä ,éøîàczhiy itl md `tiqde `yixd -éaøi`y xaeqd §¨§¦¨§¨©¦

,dly ipya mei zxneya zelzl xyt`dlL ïBLàøa àämle` - ¨¨¦¤¨
meia edf ,mzkd lr zayeia mzk zelzl xyt`y da epipyy `tiqd
zlwlwn dpi` da dlzz m` s` dfay ,dnzk z`ivnl oey`xd

.dze`dlL éðMa àäzelzl xyt` i`y da epipyy `yixde - ¨©¥¦¤¨
da dlzz m`e ez`ivnl ipyd meia xaecn ,mzk dz`xy dy`a
jxhvz ixdy cg` meia dnzk z`neh ini z` jix`z welgd zlra
m` zxg` dy`a zelzl xyt` i` iax zhiyle ,mei cer xetql

.jka zlwlwzn dy` dze`
:`ziixaa dxizqd z` ayiil ziyily zexyt` d`ian `xnbdáø©

àäå àä ,øîà éMàzhiyl md `tiqde `yixd -ïa ïBòîL ïaø ©¦¨©¨§¨©¨¦§¤
ìàéìîb,dly ipya mei zxneya zelzl xyt`y xaeqdàéL÷ àìå ©§¦¥§Ÿ©§¨

,`tiql `yixd oia dxizqd dyw `le -
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c"agקעד 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

ÁBÓk ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba ÂÈÏÚ C¯·Ï Èe‡¯ Ì‡ ÂÈÏÚ ÌÈL„˜Ó ÔÈÈ ‰NÚ�Â ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL ÌÈ�ˆ¯Á B‡ ÔÈÈ È¯ÓL§¨¥©¦©§¨¦¤¨©£¥¤©¦§©£¤©¦§©§¦¨¨¦¨§¨¥¨¨¥§¦©¨¤§

„"¯ ÔÓÈqa ¯‡a˙pL33: ¤¦§¨¥§¦¨

ח סעיף מקדשין יין איזה על ערב סימן ב חלק

1

2

zetqede mipeiv

ג'33) מים עליהם שנתן שבמשמרת יין שמרי י-יא: סעיפים
מהשמרים יין אחת מדה לתוכם שנתמצה ד' מהם ויצא מדות
התלמוד חכמי בימי היין מזיגת דרך היה שכן מזוג כיין זה הרי
מברכים ולפיכך מים חלקים בג' למזגו חזקים יינותיהם שהיו
טעם בהם שיש אע"פ מד' פחות יצא ואם הגפן פרי בורא עליו
ויינות שהכל אלא עליו מברכין ואין הוא בעלמא קיוהא יין
שבאותו היין מזיגת בשיעור משערים כך כל חזקים שאינם שלנו

. . שהכל מברך מזה פחות יצא ואם מקום

דינם מים עליהם שנותנים זגים או מחרצנים שעושין תמד
מקום שבאותו מזיגה כשיעור יין מהם יצא לא שאם כשמרים
וזגים בחרצנים אמורים דברים במה שהכל עליו מברכים
בהם שנשאר כיון ברגל אלא נדרכו לא אם אבל בקורה שנעצרו
פחות או ג' ומצא מדות ג' עליהם נתן אפילו הרבה יין לחלוחית
בזגים נבלעים והמים הוא שיין הגפן פרי בורא עליו מברכים

מרובה. יין בו יש שיוצא ובמה ובחרצנים

•
zay zekld - jexr ogley

Ëיש אחר במקום כבר הדלוק נר לו שיביא לנכרי לומר אבל
וחלב שעוה של נר בין בלעדו לו אפשר אם אפילו מתירים
שהוא מפני אלא אסור אינו הנר שטלטול לפי שמן של נר בין
לטלטלו מותר מוקצה וכל רע"ט בסי' שיתבאר כמו מוקצה
שהישראל וכיון שי"א בסי' שיתבאר כמו הצד מן בטלטול
כגון הצד מן בטלטול בהיתר לכאן הנר להביא יכול היה בעצמו

וכיוצא ידיו אצילי בין או ידיו הנכריבאחורי כשמביאו בזה
ע"י לעשות אסרו שלא כלום בכך אין גמור בטלטול באיסור
לעשות לישראל היתר שום שאין דברים אלא בשבת נכרי
הארץ לעמי אבל תורה לבני אלא זה היתר להורות ואין בעצמו
ויקילו לדבר דבר וידמו לנכרי באמירה יתרגלו שלא להתיר אין

יותר:

Èלאורו כאן ליהנות כדי לכאן כשמביאו אמורים דברים במה
אסור אבל שם עומד הנר שהיה למקום שצריך מפני או
שטלטול לפי יגנב שלא כדי להצניעו כדי נכרי ידי על לטלטל
לטלטל לישראל היתר ואין מוקצה שהוא הנר לצורך הוא זה
המוקצה בשביל הוא כשטלטולו הצד מן בטלטול אפילו מוקצה

שי"א. בסי' שיתבאר כמו עצמו

שלא גופו ידי על שהוא הצד מן טלטול שכל שם שיתבאר (ואף
הצד מן טלטול ושאר המוקצה לצורך אפילו לטלטלו יכול בידיו
כשמטלטלו אלא היתר אין שבידיו אחר דבר ידי על שהיה
כן ואם המוקצה בגוף להשתמש כשצריך לא אבל מקומו לצורך
לטלטלו יוכל לא שבידיו אחר דבר ידי על יטלטלנו אם הנר זה
להביאו כלל א"א וגם שמביאו במקום כאן מאורו ליהנות כדי
על יטלטלנו ואם שבידיו אחר דבר של הצד מן הטלטול ידי על
יכול בזה וכיוצא ידיו אצילי בין או ידיו באחורי כגון גופו ידי
לנכרי לומר להתיר אין אעפ"כ יגנב שלא בשביל אף לטלטלו
נכרי ידי על כדרכו טלטול המתירים שאותם לפי שיצניענו
אין גופו ידי על שאף סוברים הם הצד מן לישראל היתר כשיש

בגוף להשתמש כדי אלא עצמו המוקצה לצורך לטלטל היתר
שהם ממה יותר להקל ואין למקומו שצריך מפני או המוקצה

מקילים): עצמם

‡Èבלילה לחוץ עמו לילך ולשפחתו לעבדו אדם אומר אם
זה לנר צריכין הם שגם פי על אף מעצמן הנר ומדליקים
כיון נכרי לצורך נקרא זה אין בלבד עצמן לצורך ומתכוונים
(צריך ולפיכך ובשבילו ישראל לצורך היא ההליכה שעיקר
בהם מיחה לא ואם שלו הנר אם ידליקו שלא בם למחות
שלא בבית הנר שיניחו עד לחוץ עמהם לילך אסור והדליקוהו)
נכרי של הנר אפילו הליכתו בשביל שהודלק הנר מאור יהנה
לאורו להשתמש מותר והדליקו בו השגיחו ולא בם מיחה (ואם

למעלה): שנתבאר כמו מערים אינו אם

·Èאע"פ לאורו אכילה כלי להדיח השפחה שמדלקת נר אבל
בשביל נקרא זו הדלקה אין הישראל לצורך היא זו שהדחה
זו) (מהדחה זה) (מנר נהנה הישראל גוף ואין הואיל ישראל
היא לצרכה להדיחם חייבת והיא מודחים שלו שכלים אלא

זה: נר לאור להשתמש ומותר בה למחות וא"צ מדלקת

‚Èבלבד לצרכו אפילו נכרי שעשאה במדורה אבל בנר זה וכל
להתחמם לבריא אסור סכנה בו שיש אפילו חולה לצורך או
לו מותר יהיה אם בשבילו עצים הנכרי ירבה שמא גזרה כנגדה
בשבילו שירבה חשש שם שאין לנר דומה ואינה בה להתחמם
בני שמתרבים מה שכל במדורה משא"כ למאה נר לאחד שנר
אם אבל להרחיבה עצים בה להרבות צריך בה המתחממים אדם
לילך לבריא מותר חולה לצורך או לצרכו החורף בית את חימם
ירבה שמא לחוש שאין בו להתחמם החורף לבית הקיץ מבית

למאה. חימום לאחד שחימום בשבילו לחממו

מפני בשבילו ירבה שמא גוזרים ואין במדורה אפילו מתירין ויש
ואף מהמדורה קצת נהנה היה בשבילו מרבה היה לא אם שאף
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כדאי זו הנאה תוספת אין בריוח ממנו נהנה העצים רבוי שע"י
אם ואף עצים בשבילו להרבות לו יאמר שמא בשבילה לגזור
ואח"כ חולה לצורך או בלבד לצרכו קטנה מדורה הנכרי עשה
עצמו מדעת בשבילו עצים הנכרי והוסיף כנגדה להתחמם זה בא
להתחמם יכול שהיה כיון שם להתחמם אוסרתו זו הוספה אין
דולקת המדורה היתה אם וכן זו הוספה בלא אף קצת שם
מותר ישראל בשביל עצים הנכרי בה הוסיף ובשבת יום מבעוד

כנגדה. להתחמם

של העצים אם בו למחות זה בכל ליזהר צריך שלכתחלה (רק
שנתבאר). כמו ישראל

סופרים: בדברי להקל דבריהם על לסמוך יש הצורך ולעת

„Èאו יום מבעוד שהודלקו עצים כלו כבר אם מקום ומכל
אלא זו במדורה דולקים ואין חולה לצורך או נכרי לצורך
וכן כנגדה להתחמם אסור ישראל בשביל בשבת שהוסיף העצים
חולה לצורך או נכרי לצורך או יום מבעוד דולק נר היה אם
להשתמש היתר אין ישראל בשביל נר עוד והוסיף נכרי ובא

ל אבל דולק הראשון שהנר בעוד אלא שכבהלאורו אחר
בנר שמן הוסיף אם וכן השני לאור להשתמש אסור הראשון
השמן שיכלה בכדי עד אלא לאורו להשתמש היתר אין הדולק

אסור. ואח"כ בתחלה בנר שהיה

בהוספת בין בנר בין במדורה בין ומתירין זה על חולקין ויש
הנכרי כשעשה שבתחלה דכיון ישראל של שהם אע"פ השמן
מידי יצא לא ממנו ליהנות מותר היה הישראל בשביל האיסור
הראשון הנר או הראשונים עצים שכלו לאחר אף לעולם התירו
תלוי שבת שעונג דהיינו גדול צורך ובמקום הראשון השמן או

להקל: דבריהם על לסמוך יש בזה

ÂËבית או המדורה כנגד בחימום שנתבארו האיסורים וכל
בארצות אבל קרות שאינן בארצות אלא אינן החורף
מדורה לעשות לנכרי לומר מותר אלו במדינות כמו הקרות
בית את לחמם לו לומר וכן גדול שהקור ביום ישראל בשביל
שאין ביום אבל הגדול הקור אצל כחולים הם שהכל לפי החורף
אסור הרבה שמצטערים קטנים לו אין אם כך כל גדול הקור

החורף. בית לחמם או מדורה לעשות לנכרי לומר

ואם בידו למחות צריך ישראל מעצי מעצמו מדורה עושה ואם
מעצמו החורף בית חימם ואם כנגדה להתחמם אסור מיחה לא
אבל להתחמם כדי בו ליכנס אסור ישראל מעצי ישראל בשביל

ממנו: לצאת א"צ בו דר הוא אם

טֿטו סעיפים בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק
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øùà õøàá ÷éãö ïéà íãà éë ù"îë ïéðòä êà
äæ úîçîå ,àèçé àìå áåè äùòé[האדם [חטאי

'ä úà ãáåò 'éä åìéà ë"ôòàå ,ùðåòä êùîð
øøåòîù åæ äçîù çë ìåãâ 'éä äåöî ìù äçîùá

àéäå ,ìåëéáë äìòîì äçîùä[השמחה]úìèáî
.'åë íééç êìî éðô øåàá éë ,'åë íéðéãä

ראוי כשאדם גם פירוש, דינים", מבטלת "שמחה
טובים, הלא מעשיו מחמת וכיו"ב) (עונשים ל"דינים"
את מבטל זה הרי בשמחה הוא המלך כאשר הנה

משורת לפנים עמו ומטיב עליו מרחם והוא הדינים
האדם שמחת שבעת אדם, בני בטבע רואים וכך הדין.

מקטרג. לשום ישנא ולא לשונאיו ימחול

ישנה דכאשר חיים", מלך פני "באור פירוש שזהו
נמשכים אז הנה וטוב, חסד ברוב המלך פני הארת

וכידוע לכך. ראוי אינו מצבו שמצד למי גם "חיים"
אירע דאם ליצלן, רחמנא מיתות מחייבי לזה המשל
לגמרי העון להם נמחל הילוכם, דרך במלך שפגעו

"באור משום ורק לזכותם כלל בדינם מעיין המלך ואין
חיים". מלך פני

êùîð 'åë äçîùá úãáò àì øùà úçú ë"àùî
.ì"ðë 'åë õøàá ÷éãö ïéà øùà úåðååòä ìò ùðåòä

אלא השמחה העדר על העונש שאין בעניננו, וכך
ה' את עובד הי' האדם אם אבל האדם, חטאי על
גורם הוא מדה כנגד מדה הרי מצוה, של בשמחה
תצוה, פ' בזהר וכדאיתא כביכול, למעלה שמחה
פנים) (בהארת דאנפין בנהירו "קיימא דכשאדם
נש דבר חדוה . . מעילא לי' נהרין הכא כדין מתתא,
הי' ממילא ובדרך - עילאה" אחרא חדוה לגבי' משיך
טובים. הלא מעשיו על לו המגיע העונש לו נמחל

ùéù äî ì"ðä ìë äðä éë ,ïàë íâ ïáåé æ"ãòå
ïéáå ,øëæ úãìåé æàù òéøæú éë äùà ïéá ùøôä
åäæ ,äá÷ð àìà úãìåé äðéàù äìçú òéøæî ùéà
øãñå êøãá êùîð ä"á óåñ ïéà øåà øùàë à÷åã
.äãîä å÷ øîàî éô ìòù ,úåìùìúùää úâøãä

השמחה ידי שעל - בעניננו גם הדבר ואותו
ה"דינים" את מבטלים בשמחה") כו' ("בקיבוץ
מזרעת אשה כו' תחלה מזריע ד"איש וה"סדרים"

המדה". ב"קו הוא שיסודם כו'", תחלה

הדבר: ביאור

והגילויים האורות שכל מבואר, האריז"ל בכתבי
השתלשלות") "סדר (הנקראים כולם העולמות שבכל
סוף אין אור פירוש: המדה", "קו דרך ובאים נמשכים
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כדאי זו הנאה תוספת אין בריוח ממנו נהנה העצים רבוי שע"י
אם ואף עצים בשבילו להרבות לו יאמר שמא בשבילה לגזור
ואח"כ חולה לצורך או בלבד לצרכו קטנה מדורה הנכרי עשה
עצמו מדעת בשבילו עצים הנכרי והוסיף כנגדה להתחמם זה בא
להתחמם יכול שהיה כיון שם להתחמם אוסרתו זו הוספה אין
דולקת המדורה היתה אם וכן זו הוספה בלא אף קצת שם
מותר ישראל בשביל עצים הנכרי בה הוסיף ובשבת יום מבעוד

כנגדה. להתחמם

של העצים אם בו למחות זה בכל ליזהר צריך שלכתחלה (רק
שנתבאר). כמו ישראל

סופרים: בדברי להקל דבריהם על לסמוך יש הצורך ולעת

„Èאו יום מבעוד שהודלקו עצים כלו כבר אם מקום ומכל
אלא זו במדורה דולקים ואין חולה לצורך או נכרי לצורך
וכן כנגדה להתחמם אסור ישראל בשביל בשבת שהוסיף העצים
חולה לצורך או נכרי לצורך או יום מבעוד דולק נר היה אם
להשתמש היתר אין ישראל בשביל נר עוד והוסיף נכרי ובא

ל אבל דולק הראשון שהנר בעוד אלא שכבהלאורו אחר
בנר שמן הוסיף אם וכן השני לאור להשתמש אסור הראשון
השמן שיכלה בכדי עד אלא לאורו להשתמש היתר אין הדולק

אסור. ואח"כ בתחלה בנר שהיה

בהוספת בין בנר בין במדורה בין ומתירין זה על חולקין ויש
הנכרי כשעשה שבתחלה דכיון ישראל של שהם אע"פ השמן
מידי יצא לא ממנו ליהנות מותר היה הישראל בשביל האיסור
הראשון הנר או הראשונים עצים שכלו לאחר אף לעולם התירו
תלוי שבת שעונג דהיינו גדול צורך ובמקום הראשון השמן או

להקל: דבריהם על לסמוך יש בזה

ÂËבית או המדורה כנגד בחימום שנתבארו האיסורים וכל
בארצות אבל קרות שאינן בארצות אלא אינן החורף
מדורה לעשות לנכרי לומר מותר אלו במדינות כמו הקרות
בית את לחמם לו לומר וכן גדול שהקור ביום ישראל בשביל
שאין ביום אבל הגדול הקור אצל כחולים הם שהכל לפי החורף
אסור הרבה שמצטערים קטנים לו אין אם כך כל גדול הקור

החורף. בית לחמם או מדורה לעשות לנכרי לומר

ואם בידו למחות צריך ישראל מעצי מעצמו מדורה עושה ואם
מעצמו החורף בית חימם ואם כנגדה להתחמם אסור מיחה לא
אבל להתחמם כדי בו ליכנס אסור ישראל מעצי ישראל בשביל

ממנו: לצאת א"צ בו דר הוא אם

טֿטו סעיפים בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק
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dxez ihewl

øùà õøàá ÷éãö ïéà íãà éë ù"îë ïéðòä êà
äæ úîçîå ,àèçé àìå áåè äùòé[האדם [חטאי

'ä úà ãáåò 'éä åìéà ë"ôòàå ,ùðåòä êùîð
øøåòîù åæ äçîù çë ìåãâ 'éä äåöî ìù äçîùá

àéäå ,ìåëéáë äìòîì äçîùä[השמחה]úìèáî
.'åë íééç êìî éðô øåàá éë ,'åë íéðéãä

ראוי כשאדם גם פירוש, דינים", מבטלת "שמחה
טובים, הלא מעשיו מחמת וכיו"ב) (עונשים ל"דינים"
את מבטל זה הרי בשמחה הוא המלך כאשר הנה

משורת לפנים עמו ומטיב עליו מרחם והוא הדינים
האדם שמחת שבעת אדם, בני בטבע רואים וכך הדין.

מקטרג. לשום ישנא ולא לשונאיו ימחול

ישנה דכאשר חיים", מלך פני "באור פירוש שזהו
נמשכים אז הנה וטוב, חסד ברוב המלך פני הארת

וכידוע לכך. ראוי אינו מצבו שמצד למי גם "חיים"
אירע דאם ליצלן, רחמנא מיתות מחייבי לזה המשל
לגמרי העון להם נמחל הילוכם, דרך במלך שפגעו

"באור משום ורק לזכותם כלל בדינם מעיין המלך ואין
חיים". מלך פני

êùîð 'åë äçîùá úãáò àì øùà úçú ë"àùî
.ì"ðë 'åë õøàá ÷éãö ïéà øùà úåðååòä ìò ùðåòä

אלא השמחה העדר על העונש שאין בעניננו, וכך
ה' את עובד הי' האדם אם אבל האדם, חטאי על
גורם הוא מדה כנגד מדה הרי מצוה, של בשמחה
תצוה, פ' בזהר וכדאיתא כביכול, למעלה שמחה
פנים) (בהארת דאנפין בנהירו "קיימא דכשאדם
נש דבר חדוה . . מעילא לי' נהרין הכא כדין מתתא,
הי' ממילא ובדרך - עילאה" אחרא חדוה לגבי' משיך
טובים. הלא מעשיו על לו המגיע העונש לו נמחל

ùéù äî ì"ðä ìë äðä éë ,ïàë íâ ïáåé æ"ãòå
ïéáå ,øëæ úãìåé æàù òéøæú éë äùà ïéá ùøôä
åäæ ,äá÷ð àìà úãìåé äðéàù äìçú òéøæî ùéà
øãñå êøãá êùîð ä"á óåñ ïéà øåà øùàë à÷åã
.äãîä å÷ øîàî éô ìòù ,úåìùìúùää úâøãä

השמחה ידי שעל - בעניננו גם הדבר ואותו
ה"דינים" את מבטלים בשמחה") כו' ("בקיבוץ
מזרעת אשה כו' תחלה מזריע ד"איש וה"סדרים"

המדה". ב"קו הוא שיסודם כו'", תחלה

הדבר: ביאור

והגילויים האורות שכל מבואר, האריז"ל בכתבי
השתלשלות") "סדר (הנקראים כולם העולמות שבכל
סוף אין אור פירוש: המדה", "קו דרך ובאים נמשכים
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c"agקעו i`iyp epizeax zxezn

סוף לו שאין הוא, כן כשמו ובעצמו, בכבודו ב"ה
ו ממש הואוגבול זה וכשאור העולמות, בגדר אינו

כדי ולפיכך העולמות", לעמידת מקום "אין בהתגלות
כביכול הקב"ה "סילק" ההשתלשלות", "סדר לברוא
הסתיר הוא (כלומר, הצד על הגדול" "אורו את
אור (כלומר, דק" קצר "קו והמשיך זה) אור והעלים
והחיות האורות מיני כל מקור הוא שממנו מצומצם)
המדה", "קו נקרא זה ו"קו" כולם. העולמות שבכל
את ולהגביל למדוד הוא זו המשכה של שענינה לפי
שלכל באופן העולמות, כל בתוך הנמשך יתברך אורו
מתאים אלקי אור יגיע ונברא נברא ולכל ועולם עולם
ונברא עולם של והתכונות וההגבלות המדידות לפי

זה.

- בעולם אלקות המשכת באופן ה"כללים" וכל
ומחי' המהווה האלקית החיות רק לא נכללים שבזה
העליונים והגילויים האורות גם אלא הנבראים, כל את
התורה בקיום העבודה ידי על העולמות בכל הנמשכים
שנקבעו והסדרים המדידות לפי הם כולם - והמצוות
"קו פי על אויסגעשטעלט") זיך האט עס ("ווי

המדה".

øåùëàå äìçú úòøæî äùà íàù ,äãîä àéä êëù
àúåøòúà êùîåé ,àúúìã àúåøòúà ùéù ,éøã
,øëæ úãìåé 'éäúù ãò äðåéìò äðéçáî àìéòìã
éøã øåùëà àìùë ë"àùî ,äáø äáäà úðéçá
êùîðù äãîä éæà ,àúúìã àúåøòúà àëéìå
ãò úåéðåöéç úðéçáî ÷ø àìéòìã àúåøòúàä

.äá÷ð àìà úãìåé äðéàù
גילוי באופן הנ"ל והסדרים שהגדרים בעניננו, וכך
דלתתא אתערותא דכשיש - האדם בנפש אלקי אור
"אהבה להוליד (שבכוחה האור" "פנימיות נמשכת
מלמעלה מתנה בדרך הבא והאור האדם), בלב רבה"
"חיצוניות רק הוא דלתתא אתערותא קדימת בלי
זוטא") "אהבה רק להוליד ביכולתה (ובמילא האור"
"קו פי על המחוייבים ה"כללים" לפי רק זה הרי -

המדה".

úðéçá øøåòîù ,äåöî ìù äçîù é"ò ë"àùî
àåäå ,éåìéâä íøåâ äçîùäù ,äðåéìòä äçîù
úåôñåúá ìéöàîä úåîöòî êùîðå àá øåàäù

.äâøãää øãñå êøãë àìù áø éåìéòå
דנוסף לחוץ", "התגלות - הוא שמחה של ענינה
נפשו, כוחות כל מתגלים בשמחה הוא שכשאדם לזה

התפשטות של בתנועה הוא אלא בעצמו מכווץ שאינו
יד שעל זאת, עוד הנה הזולת, אל השמחהוהתגלות י

מכוסה היא כלל שבדרך האדם פנימיות גם מתגלה
מגלה חדוה שבזמן רואים שאנו כפי מהזולת, ונעלמת
שעצמיות השמחה, טבע זהו כי לבבו, מצפוני האדם

התגלות. לידי באה האדם

הטבע ודק בושת איש בטבע שהוא מי "וכמו
שכן ומכל לפניהם לדבר אנשים לפני לעמוד ומתבייש
בהכנעה הוא טבעו דקות שמצד או ממנו, גדולים לפני
כאחד יהי' השמחה בעת הנה אדם, כל לפני ושפלות
כמה לפני לדבר ויוכל בטבעם והתקיפים הגבורים
יהי' ולא כלל יתבייש ולא ממנו וטובים גדולים אנשים

בטבע. המרומם איש כמו כלל ושפלות בהכנעה

בו והורגל בעיניו וחשוב ורב גדול שהוא מי וכן
ובהילוך תנועה בכל ומתון בדקדוק להיות מכבר
מגדר מלצאת שמחתו בעת להתאפק יוכל לא וכדומה,
בידיו ולספק שונות תנועות בכמה לרקד כמו הגבלתו
לגמרי. רגילותו היפך ולכרכר, ולפזז בראשו ולנענע

מן הנפש כחות את מביאה שהשמחה לפי והיינו
הגילוי". אל ההעלם

האור גם העליונה", "שמחה ידי שעל למעלה, וכך
ממש ב"ה סוף אין אור היינו - המאציל" מ"עצמות
דכל "סתימו (בחינת העולמות מגדר למעלה שהוא כפי

בעולמות. ונמשך בא - סתימין")

מ"קו למעלה הוא זו המשכה ששורש ומאחר
והדרגה. בסדר שלא נמשך הוא הרי - המדה"

íãå øùá êìîá äçîùä úðéçá àîâåã êøã ìò
ìëåé ïëìå ,úåãîä úìáâäå åøãâì õåç æà àöåéù

.ùîî äåùá ìåãâì åîë ïè÷ì úåìâúäì
הוא כלל שבדרך ודם, בשר מלך - לדבר משל
סגולה יחידי ורק ולפנים, לפני מלכותו בהיכל סגור
אולם מחדר; לפנים חדר המלך, לחדר ליכנס יכולים
יוצא הוא הרי יחידו, בנו בנישואי כמו שמחתו, בעת
כקטן אלא סדר, שום בלי העם לכל ומתגלה מגדריו
גורמת שהשמחה לפי והיינו ממש. בהשוואה כגדול
שלמעלה נפשו, ועצמיות מפנימיות עצומה, להתגלות

לגמרי. והדרגה מסדר

äçîù úåìâúä úðéçáá ,ùîî äìòîì ïë åîë
íéììëúîå íéáøòúîå íéøáçúî æà äðä ,äðåéìò
ïéá ùøôä íåù ïéàù ãò íéðåéìò úåøåàä ìë ãçé
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.'åë ìàîùå ïéîé äèîå äìòî
קטן ומשוה שוה - ובעצמו בכבודו הקב"ה לגבי
ימין וכן לפניו, ממש שווין ומטה" ו"מעלה וגדול,
נגלות בהגלות ולפיכך - כו' וגבורה) (חסד ושמאל
בשווה מקום בכל מתגלה המאציל", מ"עצמות האור

והדרגה. סדר ובלי

ô"òàù åðééäã ,äéðá õá÷ú äø÷ò óàù êùîð éæàå
ìë íò ,äìçú òéøæî ùéàå äø÷ò úðéçáá àéäù

.'åë øëæ úãìåé äéäú äæ
לתוכה בני' בקיבוץ העקרה "ותגל פירוש וזהו

בשמחה":

לא (כי "עקרה" בבחינת הוא שהאדם אע"פ
ידי על בלבו, ויראה אהבה לעורר כדבעי התייגע
האהבה והולדת ה'), בגדלות והתבוננות הדעת העמקת
מכל - דלעילא האתערותא בכח רק היא בליבו לה'
שמחה המעוררת בשמחה, ה' את שעובד מאחר מקום,
מזריע") ("איש עליון אור נמשך שעי"ז העליונה,
מולידה זו עצומה התגלות הרי המאציל", מ"עצמות

"זכר"). (בחינת לה' רבה אהבה האדם בלב

הפירושים שני שבין הקשר את לבאר ישוב [ומעתה

תשיש"ב פועלתשוש ישראל) (כנסת שהאשה (א) - "

שהוא השם מאת שמבקשים (ב) בששון. להיות בעצמה

ישראל:] כנסת האשה, אצל ששון יפעול יתברך

,'åë äø÷òä ìâúå ùéùú ùåù íéù÷áî åðàù åäæå
àéä ¯ äø÷òäù ,äèîìî äåöî ìù äçîùä é"òù
ìù äçîùá äîöòá ìâúå ùéùú ¯ ìàøùé úñðë
ìòå ,äðåéìò äçîù éåìéâ íéøøåòî äæ éãé ìò ,äåöî
çîùî ïéðò àåäå ,äø÷òä ìâúå ùéùú äúà äæ éãé

.'åë äéðáá ïåéö
בני' ד"קיבוץ הענין לפעול שכדי לעיל, נתבאר
על רק זה הרי - "זכר" תלד "עקרה" שגם לתוכה",
אתערותא בדרך מלמעלה, עצום אלקות גילוי ידי
העבודה ידי על רק בא גופא שזה אלא דלעילא,
העליונה, שמחה המעוררת שהיא מצוה" של ד"שמחה

כנ"ל.

צריכים (האשה) שבנ"י - תשיש" "שוש וזהו
הנ"ל), הא' (כפירוש בשמחה להיות עצמם את לעורר
בני את ישמח שהקב"ה השני, לפירוש באים ועי"ז
מ"עצמות אור נמשך העליונה שמחה ידי ועל ישראל,
("בנים לה' רבה אהבה המוליד בישראל, המאציל"

כו'". בני' "בקיבוץ זכרים"),

זוכים ידה שעל שמחה, של כוחה שהוסבר [לאחרי

" שמולידה מאד גבוהה דלעילא רבהלאתערותא "אהבה

מעלת דתוכן לבאר, ימשיך - האדם בלב זכר) (דבחינת

" דבחינת לה' בעניןזכרהאהבה רק לא הוא מדריגת"

אין באור ולהכלל להבטל רבה, אהבה שהיא - לה' האהבה

ב בענין"סוף גם אלא - (וזהוהנצחיותה זו שבאהבה

" (אחרי הכתובים בהמשך הפנימי לאהתוכן אשר תחת

גו' ""עבדת - אויביך) את )."ועבדת

בלב הנולדת לה' האהבה כלל, שבדרך ובהקדם,

) דלעילא אתערותא מחמת רק מזריע"האדם איש

קביעות"תחילה לה אין האדם, יגיעת הכנת בלי ,(

ההתעוררות, כח ונפסק נכלה זמן שבמעט ונצחיות,

מלמעלה, ההתעוררות קודם כמו עמדו על נשאר והאדם

" בשם הזאת האהבה נקראת זה מטעם כי"נקבהוגם ,

קלה" דעתן כי"נשים בקלות דעתן את לשנות שיכולים ,

להתפתות" ""נוחין האדם יוכל וכך בקלותלהתפתות, "

הזה. עולם לתאוות ה' מאהבת

("משא דלתתא אתערותא כשיש מזרעת"כ )"אשה

" אזי זכרתחילה, שנשארת"יולדת לה' אהבה היינו ,

המתקיים. דבר והוא שינויים בלי בלבו ותקועה קבועה

שנולדת רבה אהבה בחינת במעלת שממשיך וזהו

מצוה:] של שמחה ידי על האדם בלב

úãáòå úðéçá 'éäé àì ë"â äçîùä éãé ìò ïëìå
úãåáòî äìéôðäå íééåðéù úðéçá ìëù ,êéáéåà úà
ïéðò åäæù úååàúá äìéôðä íâ ,úåðè÷ì úåìãâî 'ä
àì øùà úçú ÷ø àåä äæ ìë ,êéáéåà úà úãáòå
áäåàù éî ùé úðéçáá íà éë ,äçîùá úãáò
äìéôðä êùîð äæîå ,äéîøâì úðéçá àåäù ,âéùîå

.'åë
הקליפה וכחות הרע יצרו הוא האדם של האויב
להמנע עצמו על לשלוט יכול אינו וכשאדם והטומאה,
נקרא גופניות, ותאוות הזה עולם בתענוגי מהשיקוע

אויביך". את "ועבדת

אתערותא מכח רק שבאה ההתעוררות כלל, בדרך
בבחינת תמיד הוא והאדם נצחיות, לה אין דלעילא
גבוהה ממדריגה ירידות (הן וירידות ונפילות שינויים
נפילה - יותר ועוד יותר, נמוכה למדריגה ה' בעבודת

כנ"ל. אויביך"), את "ועבדת עוה"ז, לתאוות

לשמחה הגורמת מצוה, של שמחה ידי על אמנם,
רבה אהבה המוליד ביותר עליון אור נמשך עליונה,
האדם בלב תקועה זו רבה ואהבה - "זכר" בחינת לה',

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



קעז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.'åë ìàîùå ïéîé äèîå äìòî
קטן ומשוה שוה - ובעצמו בכבודו הקב"ה לגבי
ימין וכן לפניו, ממש שווין ומטה" ו"מעלה וגדול,
נגלות בהגלות ולפיכך - כו' וגבורה) (חסד ושמאל
בשווה מקום בכל מתגלה המאציל", מ"עצמות האור

והדרגה. סדר ובלי

ô"òàù åðééäã ,äéðá õá÷ú äø÷ò óàù êùîð éæàå
ìë íò ,äìçú òéøæî ùéàå äø÷ò úðéçáá àéäù

.'åë øëæ úãìåé äéäú äæ
לתוכה בני' בקיבוץ העקרה "ותגל פירוש וזהו

בשמחה":

לא (כי "עקרה" בבחינת הוא שהאדם אע"פ
ידי על בלבו, ויראה אהבה לעורר כדבעי התייגע
האהבה והולדת ה'), בגדלות והתבוננות הדעת העמקת
מכל - דלעילא האתערותא בכח רק היא בליבו לה'
שמחה המעוררת בשמחה, ה' את שעובד מאחר מקום,
מזריע") ("איש עליון אור נמשך שעי"ז העליונה,
מולידה זו עצומה התגלות הרי המאציל", מ"עצמות

"זכר"). (בחינת לה' רבה אהבה האדם בלב

הפירושים שני שבין הקשר את לבאר ישוב [ומעתה

תשיש"ב פועלתשוש ישראל) (כנסת שהאשה (א) - "

שהוא השם מאת שמבקשים (ב) בששון. להיות בעצמה

ישראל:] כנסת האשה, אצל ששון יפעול יתברך

,'åë äø÷òä ìâúå ùéùú ùåù íéù÷áî åðàù åäæå
àéä ¯ äø÷òäù ,äèîìî äåöî ìù äçîùä é"òù
ìù äçîùá äîöòá ìâúå ùéùú ¯ ìàøùé úñðë
ìòå ,äðåéìò äçîù éåìéâ íéøøåòî äæ éãé ìò ,äåöî
çîùî ïéðò àåäå ,äø÷òä ìâúå ùéùú äúà äæ éãé

.'åë äéðáá ïåéö
בני' ד"קיבוץ הענין לפעול שכדי לעיל, נתבאר
על רק זה הרי - "זכר" תלד "עקרה" שגם לתוכה",
אתערותא בדרך מלמעלה, עצום אלקות גילוי ידי
העבודה ידי על רק בא גופא שזה אלא דלעילא,
העליונה, שמחה המעוררת שהיא מצוה" של ד"שמחה

כנ"ל.

צריכים (האשה) שבנ"י - תשיש" "שוש וזהו
הנ"ל), הא' (כפירוש בשמחה להיות עצמם את לעורר
בני את ישמח שהקב"ה השני, לפירוש באים ועי"ז
מ"עצמות אור נמשך העליונה שמחה ידי ועל ישראל,
("בנים לה' רבה אהבה המוליד בישראל, המאציל"

כו'". בני' "בקיבוץ זכרים"),

זוכים ידה שעל שמחה, של כוחה שהוסבר [לאחרי

" שמולידה מאד גבוהה דלעילא רבהלאתערותא "אהבה

מעלת דתוכן לבאר, ימשיך - האדם בלב זכר) (דבחינת

" דבחינת לה' בעניןזכרהאהבה רק לא הוא מדריגת"

אין באור ולהכלל להבטל רבה, אהבה שהיא - לה' האהבה

ב בענין"סוף גם אלא - (וזהוהנצחיותה זו שבאהבה

" (אחרי הכתובים בהמשך הפנימי לאהתוכן אשר תחת

גו' ""עבדת - אויביך) את )."ועבדת

בלב הנולדת לה' האהבה כלל, שבדרך ובהקדם,

) דלעילא אתערותא מחמת רק מזריע"האדם איש

קביעות"תחילה לה אין האדם, יגיעת הכנת בלי ,(

ההתעוררות, כח ונפסק נכלה זמן שבמעט ונצחיות,

מלמעלה, ההתעוררות קודם כמו עמדו על נשאר והאדם

" בשם הזאת האהבה נקראת זה מטעם כי"נקבהוגם ,

קלה" דעתן כי"נשים בקלות דעתן את לשנות שיכולים ,

להתפתות" ""נוחין האדם יוכל וכך בקלותלהתפתות, "

הזה. עולם לתאוות ה' מאהבת

("משא דלתתא אתערותא כשיש מזרעת"כ )"אשה

" אזי זכרתחילה, שנשארת"יולדת לה' אהבה היינו ,

המתקיים. דבר והוא שינויים בלי בלבו ותקועה קבועה

שנולדת רבה אהבה בחינת במעלת שממשיך וזהו

מצוה:] של שמחה ידי על האדם בלב

úãáòå úðéçá 'éäé àì ë"â äçîùä éãé ìò ïëìå
úãåáòî äìéôðäå íééåðéù úðéçá ìëù ,êéáéåà úà
ïéðò åäæù úååàúá äìéôðä íâ ,úåðè÷ì úåìãâî 'ä
àì øùà úçú ÷ø àåä äæ ìë ,êéáéåà úà úãáòå
áäåàù éî ùé úðéçáá íà éë ,äçîùá úãáò
äìéôðä êùîð äæîå ,äéîøâì úðéçá àåäù ,âéùîå

.'åë
הקליפה וכחות הרע יצרו הוא האדם של האויב
להמנע עצמו על לשלוט יכול אינו וכשאדם והטומאה,
נקרא גופניות, ותאוות הזה עולם בתענוגי מהשיקוע

אויביך". את "ועבדת

אתערותא מכח רק שבאה ההתעוררות כלל, בדרך
בבחינת תמיד הוא והאדם נצחיות, לה אין דלעילא
גבוהה ממדריגה ירידות (הן וירידות ונפילות שינויים
נפילה - יותר ועוד יותר, נמוכה למדריגה ה' בעבודת

כנ"ל. אויביך"), את "ועבדת עוה"ז, לתאוות

לשמחה הגורמת מצוה, של שמחה ידי על אמנם,
רבה אהבה המוליד ביותר עליון אור נמשך עליונה,
האדם בלב תקועה זו רבה ואהבה - "זכר" בחינת לה',
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כי לנפילות. שייך לא ששוב באופן שינויים, בלי
ממציאותו האדם מתבטל זו רבה שבאהבה מאחר
מקום אין שוב "לגרמי'", של רגש שום בלי לגמרי
(ולכן שינויים בלי נצחית אהבה והיא ונפילות לירידות

ורע). טוב תערובת בה שאין החיים", "עץ נק'

ועבדת גו' בשמחה גו' עבדת לא אשר "תחת וזהו
שמחה, מתוך ה' בעבודת דכשחסר אויביך", את
זוטא" "אהבה בבחינת רק היא עבודתו כל ובמילא

שמעו לגרמי', "יששהיא בבחינת הישות רגש בה רב
ה' את עובד שהוא אע"פ כלומר, ומשיג", שאוהב מי
בלבו, ה' אהבת והתעוררות במוחו ה' גדולת בהשגת
ו"אני המשיג" הוא ש"אני בעצמו מרגיש מקום מכל
של רגש כאן יש שסוףֿסוף מאחר הרי - האוהב" הוא
זו הרי והנאתו), עצמו תועלת היא (שמגמתו ישות

בתאוות. לנפילה מקום נתינת

:'åë åìà íéåðéù åéäé àì 'äá äçîùä éãé ìò ìáà

'â ÷øô øåöé÷
"תחת מ"ש בהקדם שמחה של כוחה גודל ויובן
היתכן תמוה שלכאורה בשמחה", גו' עבדת לא אשר
השמחה העדר בגלל רק כך כל גדול עונש שמגיע
חטאי על מגיע דהעונש הענין, אך השם. בעבודת
זה הי' בשמחה השם את עובדים היו שאם אלא בנ"י,
מבטלת ו"שמחת כביכול, למעלה שמחה מעורר
העונות. את מוחל שמחה של במצב דכשהמלך דינים",
כלומר, לגילוי, גורמת דשמחה בזה, הענין ועומק
עצמה שמצד האדם פנימיות גם מתגלה שמחה שבזמן

יוצא שמחה בזמן ולכן מהזולת, ומכוסה צפונה היא

שמחתו בעת המלך וכמו וגדריו, מהגבלותיו אדם

וכך והדרגה. סדר בלי כגדול כקטן העם לכל שמתגלה

והדרגה סדר יש כלל שבדרך דאע"פ כביכול, למעלה

(על העולמות בכל הנמשכים והגילויים האורות בכל

מתגלה העליונה השמחה ידי על הנה המדה"), "קו פי

דכל "סתימו בחינת היא עצמה שמצד האור" "פנימיות

בסדר שלא היא בעולמות ההתגלות ובמילא סתימין"

הקבוע שהסדר דאע"פ בעניננו, הוא וכן כלל. והדרגה

ידי על הרי נקבה", יולדת תחילה מזריע "איש הוא

להוליד שבכוחו ביותר עליון אור לגילוי זוכים שמחה

יתבאר ובזה זכר). (יולדת האדם בלב לה' רבה אהבה

ידי שעל תשיש", ב"שוש הפירושים שני בין הקשר

ואזי למעלה, שמחה נגרמת בעצמה, תשיש שהעקרה

אהבה בהולדת בששון תהי' שהעקרה פועל הקב"ה

אשר "תחת הכתובים, המשך ביאור גם וזהו לה'. רבה

דכאשר אויביך", את ועבדת גו' בשמחה גו' עבדת לא

רק היא לה' האהבה ובמילא בשמחה, העבודה חסרה

ומעורב א') פרק (כנ"ל "לגרמי'" שהיא זוטא" "אהבה

ונפילות לירידות מקום נתינת יש הישות, רגש בה

וזוכים שמחה כשיש משא"כ אויביך"), את ("ועבדת

שינויים. בלי נצחית אהבה היא אזי לה', רבה לאהבה

:äæ ÷øôá åøàáúðù íéâùåî.דינים מבטלת שמחה
לגילוי. גורמת שמחה המדה. קו חיים. מלך פני באור

שאוהב. מי יש המאציל. עצמות

iyily wxt yiy` yey d"c
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טהורÂ‰�‰(יז) שמן א' פך שמצאו הנס עיקר היה זה
השמנים כל למה להבין ויש כו' חתום
של בחותם חתום שהי' זה א' ופך העכו"ם טמאו שבהיכל
כה"ג ענין בשרש כידוע הוא הענין כו' טמאו לא כה"ג
החכמ' מן שלמטה החסד בבחי' הוא סתם דכהן סתם וכהן
חסד רב שנק' החכמה מן שלמעלה בחסד הוא כה"ג ושרש
כו' דחכמ' בראש חלק נוטל כה"ג ענין וזהו בזהר כמ"ש
א"ס מעצמות שנמשך מדה"ר בי"ג הוא זה חסד רב ובחי'
דכה"ג הראש על הטוב כשמן כמ"ש דוקא כה"ג ע"י ב"ה
מדה"ר י"ג שרש שהן כו' דכה"ר דיקנא הזקן על יורד

שיורד כמ"ש מטה למטה ונמשכים שיורדים העליונים
שבעצמות חסד בחי' שיש לפי הוא והענין מדותיו ע"פ
חסד חפץ ונק' כלל לשם מגיע אתדל"ת שאין ב"ה א"ס
אה"ר אומרים שאנו כמו ממש העצמית אה"ר בחי' והוא

נ עולם אהבת כו' מעולםאהבתנו שהוא ממש דא"ס צחיות
המה מעולם כי וחסדיך ה' רחמיך זכור וכמ"ש דא"ס
ועד ומעולם כו' לנו היית אתה מעון וכמ"ש דא"ס מעולם
באה היא הנה ממש שבעצמות זה חסד רב ובחי' כו' עולם
כלל אתדל"ת ע"י שלא דוקא עצמה מצד וממילא מאלי'
דכ"ג הראש על הטוב שמן בבחי' בהעלם כלולה שהיא רק
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הנעלם התענוג בחי' והוא קדש משחת שמן שנק'
לידי ובאה החכמה אור מן שלמעלה חכמה שבתעלומות
הזקן על יורד וזהו כו' דכה"ר בדיקנא מדה"ר בי"ג גלוי
שנק' כו' המקטריגים נגד ולעמוד העונו' לסליחת כו'
בחותמו חתום טהור שמן א' פך שמצאו וזהו כו' ישועות
כלל שם ליגע יכולים החצוני' אין שבזה דוקא כה"ג של
העלם אחר העלם בבחי' חתום הוא דכה"ג זה חותם כי
לגמרי ההשתלשלו' מכל שלמעלה המאציל שבעצמות
כו' כה"ג של בחותמו הי' שחתום הטוב שמן בחי' והוא
שהדליקו דחנוכה הנס ענין עיקר וזהו וד"ל הנ"ל מטעם
מדו' ז' הן ימים דז' כידוע הוא והענין ימים ח' זה מפך
נ"י כללות שרש שמהם בחכמה שכלולים דאצילו' דבינה
היו חשמונאי שבימי ובהיות דמנורה נרות בז' שכלולים
תורתך להשכיחם שרצו עד גמור בחשך עכו"ם בגלות כנ"י
ימים בז' נשמתם שרש להאיר מועיל אתדל"ת הי' לא כנ"ל
כ"א כו' אבינו אתה כי כמו או"א שנק' דחו"ב העליונים
הנ"ל חסד רב בבחי' המאציל עצמות שמצד אתדל"ע ע"י
דאור ומקור בהעלם שהוא כו' הטוב שמן בבחי' שהוא
דנש"י נרות בז' העליון האור גלוי משם להיות החכמה
ז' שכולל כללי אור הימים ז' אור הנק' והוא כו' מעצמו
בבחי' והוא מזימ"ב לצדיקים הגנוז אור והוא כא' ימים
שמן שנק' בחכמה לגלוי שבא טרם התענוג עצמות העלם
ז"ת (שנק' ותענוג שברצון המדות התפעלות שכל הטוב
והיולי עצמי התענוג (עד"מ כאחד כלולים וא"א) דע"י
בשורה ע"י או משתה בעשותו אדם לב שמחת שבעת
ורחמים דחסד מדות התפעלות לכלל שיבא מאד טובה
מתחלק אח"כ רק עדיין בפרט התחלקות ובלי גבול בלי
בבינה) דחכמה מדות ז' בחי' והוא פרט בדרך בגלוי לבא

שכולל העליון חסד רב בחי' שהאיר דחנוכה בנס הי' וכך
נש"י כללות הן נרות לז' ונתחלק כא' המדות ז' התחלקות
שעיקר ונמצא כלל אתדל"ת ע"י שלא כו' בחשך להאירם
ביום שכלולים הימים ז' אור שנק' דוקא הא' ביום הי' הנס

היוצא כפרט הן ימים והז' טוב) שכולו יום (שנק' מןזה
נס על וקאי הוי"ה נרי אתה כי וזהו וד"ל. לבד הכלל
ימים ח' כו' חתום שהי' טהור משמן שהדליקו דחנוכה
מעצמות לגלוי ויצא ונעלם גנוז שהי' הימים ז' אור שהוא
כי מ"ש גם וכן כו' ה' נרי ממש אתה כי וז"ש ב"ה א"ס
נש"י העלאת על קאי חשכי יגיה אלקי ה' נרי תאיר אתה
הנרות את בהעלותך כמו נרם שתאיר ית' עצמותו מכח
זהו אך כו' דמט' שושבינא שנק' כה"ר אהרן ע"י שהוא
לבם ומושך לכנ"י שמעורר העליונה אה"ר גלוי ע"י
ואמנם כו' השיבנו כו' משכני כמו שבשמים לאביהם
קודם האה"ר אור עצמות העלם מבחי' זה הי' בחנוכה
וסתום שגנוז הטוב שמן מבחי' והוא דחכמ' לאור שיצא
בתענוג אה"ר שנק' דע"י חסד פנימית עצמות והוא לע"ל
על הטוב כשמן וזהו דא"א בגלגלתא שגנוז כנ"ל הפשוט
האור זה נתגלה חשמונאי שבימי והוא כו') דא"א הראש
נפשם שמסרו לפי והיינו ימים ח' ממנו והדליקו הגנוז
עמדת ואתה כו' תורתך להשכיחם כמ"ש התו"מ על ממש
כו' תורתך עוסקי ביד וזדים עד כו' רבת צרתם בעת להם
מעצמו ומצות דתורה האור ממקור להם שיתגלה זכו ע"כ
ולך וזהו כו' אתה כי רק כלל לשם מגיע אתדל"ת שאין
הראש שעל הטוב משמן שם טוב כמ"ש גדול שם עשית
טוב שם כתר שהוא כו' עבדי ישכיל במשיח וכמ"ש
על הטוב שמן שע"י מל' וכתר כהונה מכתר שלמעלה

וד"ל: כו' הנ"ל הראש
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.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÏÂ˜,נגינתם ממשתה ונערים מחופתן חתנים מצהלות
כמ"ש נער נק' יהושע הנה רבי', ל' נערי' מ"ש וצ"ל
והנה האהל, מתוך ימיש לא נער נון בן יהושע ומשרתו
מתחלה שהי' כמו הא' מדרגות שני בו שהי' ביהושע מצינו
והי' בפ"ע משפיע אח"כ כשנעשה הוא והב' ממשה מקבל
ואמצהו, וחזקהו יהושע את וצו כמ"ש ישראל את מנהיג

אח"כ שנעשה מה היינו הב' מדריגה הנה שלכאו' אף והנה
המדריגה באמת אך גבוה יותר היא בפ"ע משפיע לבחי'
נעלה היותר היא רבו ממשה תמיד מקבל שהי' מה הא'
ראש תהי ואל לאריות זנב הוי שארז"ל וזהו אי"ה, כמשי"ת
רבו ממשה מקבל שהי' כמו היא לאריות זנב (פי' לשועלי'
בפ"ע). משפיע בחי' אח"כ שהי' כמו הוא לשועלי' וראש
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קעט c"ag i`iyp epizeax zxezn

הנעלם התענוג בחי' והוא קדש משחת שמן שנק'
לידי ובאה החכמה אור מן שלמעלה חכמה שבתעלומות
הזקן על יורד וזהו כו' דכה"ר בדיקנא מדה"ר בי"ג גלוי
שנק' כו' המקטריגים נגד ולעמוד העונו' לסליחת כו'
בחותמו חתום טהור שמן א' פך שמצאו וזהו כו' ישועות
כלל שם ליגע יכולים החצוני' אין שבזה דוקא כה"ג של
העלם אחר העלם בבחי' חתום הוא דכה"ג זה חותם כי
לגמרי ההשתלשלו' מכל שלמעלה המאציל שבעצמות
כו' כה"ג של בחותמו הי' שחתום הטוב שמן בחי' והוא
שהדליקו דחנוכה הנס ענין עיקר וזהו וד"ל הנ"ל מטעם
מדו' ז' הן ימים דז' כידוע הוא והענין ימים ח' זה מפך
נ"י כללות שרש שמהם בחכמה שכלולים דאצילו' דבינה
היו חשמונאי שבימי ובהיות דמנורה נרות בז' שכלולים
תורתך להשכיחם שרצו עד גמור בחשך עכו"ם בגלות כנ"י
ימים בז' נשמתם שרש להאיר מועיל אתדל"ת הי' לא כנ"ל
כ"א כו' אבינו אתה כי כמו או"א שנק' דחו"ב העליונים
הנ"ל חסד רב בבחי' המאציל עצמות שמצד אתדל"ע ע"י
דאור ומקור בהעלם שהוא כו' הטוב שמן בבחי' שהוא
דנש"י נרות בז' העליון האור גלוי משם להיות החכמה
ז' שכולל כללי אור הימים ז' אור הנק' והוא כו' מעצמו
בבחי' והוא מזימ"ב לצדיקים הגנוז אור והוא כא' ימים
שמן שנק' בחכמה לגלוי שבא טרם התענוג עצמות העלם
ז"ת (שנק' ותענוג שברצון המדות התפעלות שכל הטוב
והיולי עצמי התענוג (עד"מ כאחד כלולים וא"א) דע"י
בשורה ע"י או משתה בעשותו אדם לב שמחת שבעת
ורחמים דחסד מדות התפעלות לכלל שיבא מאד טובה
מתחלק אח"כ רק עדיין בפרט התחלקות ובלי גבול בלי
בבינה) דחכמה מדות ז' בחי' והוא פרט בדרך בגלוי לבא

שכולל העליון חסד רב בחי' שהאיר דחנוכה בנס הי' וכך
נש"י כללות הן נרות לז' ונתחלק כא' המדות ז' התחלקות
שעיקר ונמצא כלל אתדל"ת ע"י שלא כו' בחשך להאירם
ביום שכלולים הימים ז' אור שנק' דוקא הא' ביום הי' הנס

היוצא כפרט הן ימים והז' טוב) שכולו יום (שנק' מןזה
נס על וקאי הוי"ה נרי אתה כי וזהו וד"ל. לבד הכלל
ימים ח' כו' חתום שהי' טהור משמן שהדליקו דחנוכה
מעצמות לגלוי ויצא ונעלם גנוז שהי' הימים ז' אור שהוא
כי מ"ש גם וכן כו' ה' נרי ממש אתה כי וז"ש ב"ה א"ס
נש"י העלאת על קאי חשכי יגיה אלקי ה' נרי תאיר אתה
הנרות את בהעלותך כמו נרם שתאיר ית' עצמותו מכח
זהו אך כו' דמט' שושבינא שנק' כה"ר אהרן ע"י שהוא
לבם ומושך לכנ"י שמעורר העליונה אה"ר גלוי ע"י
ואמנם כו' השיבנו כו' משכני כמו שבשמים לאביהם
קודם האה"ר אור עצמות העלם מבחי' זה הי' בחנוכה
וסתום שגנוז הטוב שמן מבחי' והוא דחכמ' לאור שיצא
בתענוג אה"ר שנק' דע"י חסד פנימית עצמות והוא לע"ל
על הטוב כשמן וזהו דא"א בגלגלתא שגנוז כנ"ל הפשוט
האור זה נתגלה חשמונאי שבימי והוא כו') דא"א הראש
נפשם שמסרו לפי והיינו ימים ח' ממנו והדליקו הגנוז
עמדת ואתה כו' תורתך להשכיחם כמ"ש התו"מ על ממש
כו' תורתך עוסקי ביד וזדים עד כו' רבת צרתם בעת להם
מעצמו ומצות דתורה האור ממקור להם שיתגלה זכו ע"כ
ולך וזהו כו' אתה כי רק כלל לשם מגיע אתדל"ת שאין
הראש שעל הטוב משמן שם טוב כמ"ש גדול שם עשית
טוב שם כתר שהוא כו' עבדי ישכיל במשיח וכמ"ש
על הטוב שמן שע"י מל' וכתר כהונה מכתר שלמעלה

וד"ל: כו' הנ"ל הראש
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.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÏÂ˜,נגינתם ממשתה ונערים מחופתן חתנים מצהלות
כמ"ש נער נק' יהושע הנה רבי', ל' נערי' מ"ש וצ"ל
והנה האהל, מתוך ימיש לא נער נון בן יהושע ומשרתו
מתחלה שהי' כמו הא' מדרגות שני בו שהי' ביהושע מצינו
והי' בפ"ע משפיע אח"כ כשנעשה הוא והב' ממשה מקבל
ואמצהו, וחזקהו יהושע את וצו כמ"ש ישראל את מנהיג

אח"כ שנעשה מה היינו הב' מדריגה הנה שלכאו' אף והנה
המדריגה באמת אך גבוה יותר היא בפ"ע משפיע לבחי'
נעלה היותר היא רבו ממשה תמיד מקבל שהי' מה הא'
ראש תהי ואל לאריות זנב הוי שארז"ל וזהו אי"ה, כמשי"ת
רבו ממשה מקבל שהי' כמו היא לאריות זנב (פי' לשועלי'
בפ"ע). משפיע בחי' אח"כ שהי' כמו הוא לשועלי' וראש
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c"agקפ i`iyp epizeax zxezn

.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂקץ כי הימים, לקץ הימין קץ בין ההפרש בכלל
אורות גילוי המדה קו מאיר כאשר הוא הימין
בזמה"ג אבל גאולה, נמשך מזה בזו"נ עליון יחוד שנמשך
מהרשימו רק כ"א אינו העולמות וחיות שלם היחוד אין
טוב מאד, טוב ע"פ ממארז"ל זה ויובן הימים. קץ והוא
הוא וחסד טוב והנה המות, מלאך זה ומאד חיים מלאך זה
ואינו מתעבה אינו החסד שמדת רואים אנו והנה א'
ולא המדה גילוי מסתלק שכאשר בסידור כמשנ"ת משתנה

חסד ג"כ שהוא הרשימו כ"א ולכןנשאר משתנה, שאינו
הכל כי טוב בשם נק' ולכן גמורה קלי' ממנו מתהווה אינו
שבשרשו מאד טוב והוא שבחסד גבורה זה ומאד טוב,
האור מסתלק כאשר אבל החסדים, תגבורת הוא למעלה
חנוכה נר מצות וזהו קשות, גבורות ממנו מתהווה אזי
הוא חמה השוק, מן רגל שתכלה עד החמה משתשקע
שמש הסתלקות חשך את להאיר נ"ח ומצות הוי' שמש

השמאל. דקו הגבורות שיתעלה עד הוי'

Í¯„·Âהוא תיקון כי לתיקון תהו בין ההפרש הוא כלל
המדה קו מאמר הוא בכלים אורות התיישבות
דתהו מדות אבל ומקיפים. פנימים אבי"ע אורות מדידות
קנה נק' לכן בכלי להתיישב יכלו ולא מאד תקיפים היו
מחמת מ"מ אבל מאד הגבה הוא שבשרשו והגם המדה,
ארז"ל ולכן קשות גבו' נתהווה ומזה שבה"כ נעשה תקפם
שהוא כארז קשה יהי ואל כקנה רך אדם יהא לעולם
זהב כי לנחושת זהב בין ההפרש ג"כ וזהו דתהו. מדות
קו מאמר והוא לאדמומית נוטה כ"א לגמרי אדום אינו
בכדי הטוב תכלית הוא אבל גבו' ג"כ ששרשו המדה
אחרים בדרושים שנת' הפי' ולפי אבי"ע, עולמות שיהי'
ג"כ שהוא דאימא ה"ג שהוא ג"כ א"ש בינה הוא שזהב
והוא האדמומית בתכלית הוא ונחושת המדה. קו בכלל
ומצחך וכמ"ש המדה קנה בשם נק' לכן קשות גבורות
דלעומת עורף קשה עקשות פנים העזי על דקאי כנחושה

זה.
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.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

'êåøò ïéà' ìù íéðôåà éðù
נ"ע: הרבי שואל òéôùîאך ïåéìò øúåéä íìåòäù óàå

åéä ïåéìòä íìåòäî äòôùää àìåìå íéðåúçúä úåîìåòá
,íåìùå ñç íéìèáúîבין להשוות ניתן לכאורה הרי כן ואם

התחתון העולם מציאות שעצם שכמו ה'ביטולים', שני

כך יתבטל, הוא ובלעדיו (אצילות) העליון בעולם תלויה

שמציאותו העצמות מול (אצילות) העליון עולם ביטול הוא

בו? תלויה

נ"ע, הרבי כיäðäמתרץ ביניהם, גדול הבדל äîיש
ãöî åðéà íéðåúçúä úåîìåòá òéôùî ïåéìòä íìåòäù

åîöò,מחודש הוא העליון העולם גם åúåéçîשהרי íà éë
העליון העולם åשל ,åàøåáî ìá÷îù äîאמנםàìåì

.íéìèáúî íéðåúçúä úåîìåòä åéä ïåéìòä íìåòî äòôùää
íå÷î ìëî ìáàאז åìàëגם úåéäì éøîâì íéìèáúî åéä àì

íåìùå ñç äòôùää øãòä ãöî íìåèéá ïéðò éøäù ,åéä àì
àåä ïåéìòä íìåòîשהם כמו צורה באותה קיימים היו שלא

היו הם זאת בכל אבל נפרדים, כעולמות עכשיו קיימים

כיון אחרת, בצורה ïåéìòä,קיימים íìåòá íéììëúî åéäù
ìåìë àöîð íéðåúçúä úåîìåòá àøáðù äî ìëã òåãé éøäå
øáãî éç çîåö íîåã é÷ìç ìëã òãåðë ïåéìòä íìåòá
õòá áåúëù åîë úåìéöàá íâ ùé äéùò äøéöé äàéøáã

íééç78øçà íå÷îá øàåáîëåהיה הקיום עצם כן ואם -

לגמרי. אחר באופן שהיו אלא נשאר,

àåäù éðôî åðééäå)אלוקות שהוא למרות האצילות, עולם -

הוא åë'),הרי íìåò úðéçáá ïë íâ
àåä íäìù ìåèéáä ïë íàåאלא מציאותם בעצם ø÷לא
øúåé äðåéìò äâéøãîá åéäéù,בדרגתם הוא הביטול כלומר

יותר עליונה בדרגה כלולים éøîâìשיהיו ìåèéá àì ìáà
.ìëå ìëî

ïåéìòä íìåò ïë ïéàù äî- אצילות –àåäù øîåì êééù åðéà
ìëî åàì óåñ ïéà øåà éøäù ,àåä êåøá óåñ ïéà øåàá ìåìë

ïéìà(אלו)úåãéîììëסוף אין באור שיש לומר שייך לא -
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י.78. פרק נ שער

c"ag i`iyp epizeax zxezn

בעולם המידות שמתגלות כפי מוגדרת מידה שהיא איזה

äéäהאצילות åðîî äòôùää íåìùå ñç ÷ìúñî äéä íàå
.'åë äéä àìë äéäå éøîâì ìèáúî

éøîâì êåøò ïéà ïåéìòä íìåòäù åäæåהעצמות øúåéמול
ùåøéôå ,'åë ïåéìòä íìåò éáâì ïåúçúä íìåò êåøò ïéàùî

êåøòהביטוי ïéàהואàåä êøòä ïéðòãמדברים כאשר גם

מספר íéôìàעל éáâì ãçàבין המרחק שרב למרות הנה

ביניהם, ערך יש עדיין הרי מספרים, אלפי מול אחד מספר

אחדים של מריבוי מורכבים האלפים áåúëùשהרי åîë
íéðåðéá ìù øôñáתניא -79,àåäù åðééäåהאחד המספר -

,'åë ïè÷ ÷ìç àåäù ÷ø åðîî ÷ìçבערך עדיין הם כן ואם

לזה. זה

úåéðçåøáåהערך ìåìòåענין äìéò ïéðò àåäסיבה כלומר

ממנו והמסובב ìçë÷לדבר àåäå åúìéòá ìåìë ìåìòäù
åðîî ïè÷ה מקוםוממילא אצלו ותופס אליו בערך (ø÷וא

íåìë äìéòäá øñç åðéàùוממילא בו כלול שהעלול כיון

בעילה חסרון זה אין העלול äâéøãîåכשמתגלה ,('åë
ìåìòäá úùáìúî äìéòáù äðåúçúäהתחתון החלק -

בעלול. ומתגלה שמתלבש זה הוא ìëùáשבעילה åîëå
úåãîå,ממנו המסובבות הם והמידות העילה הוא שהשכל

במידות, מתלבש השכל בåוחיצוניות הוא øåáãכן äáùçî
äùòîå,ממנו העלול הוא והדבור העילה היא שהמחשבה

ולמרות מהדיבור, והמעשה מהמחשבה משתלשל שהדיבור

מקום תופס הוא הרי במחשבה, חיסרון פועל לא שהדיבור

.כלפיו
'åë øåáéãå äáùçîä çë åðééäå)שהדיבור שאומרים מה –

אלא בפועל, הדיבור הכוונה אין מהמחשבה, משתלשל

וכח המחשבה כח הנקראים בנפש המיוחדים לכוחות

מזה זה משתלשלים שהם המעשה, וכח åîëåהדיבור
øàáúðùהתורה åë')80באור íøä äúàå ìéçúîä øåáãá

ïäùומעשה דבור äîùðכנגדהמחשבה çåø ùôðכלומר -

כנגד היא הרוח בחינת המעשה, כנגד היא הנפש בחינת

המחשבה, כנגד היא הנשמה ובחינת ïéðòהדיבור, àåäå
äéùò äøéöé äàéøá,דיבור – יצירה מחשבה, – בריאה –

האלו העולמות השתלשלות כלומר מעשה. – ïëåועשיה
úåìéöàועלול עילה של באופן øàáúðùהוא åîëå 'åë

,øçà íå÷îá
åשאומרים àåäמה êåøò ïéàועלול עילה כמו לא הכוונה

אלא בעילה, כלול åë'.שהעלול åøå÷îá ìåìë àöîð åðéàù
לך ערוך "אין דוקא אומרים מדוע לבאר יש זה, כל פי על

הוא האמיתי ערוך האין והרי הזה"? בעולם אלוקינו ה'

סוף? האין מול האצילות בעולם

- מבאר זה äæäעל íìåòá êì êåøò ïéà ïéðòåולא דוקא

העליונים êéàבעולמות äìâðå äàøð äæä íìåòáù øîåì ùé
êåøò ïéàùהעליונים בעולמות àåäגם éîùâä íöò éøäù

êøãá éîùâä úååäúä úåéäì øùôà éàù êåøò ïéà êøãá
,'åë êøòשל והשתלשלויות צמצומים רבבות אחרי וגם

וכמו רוחני, מכח גשמי דבר להתהוות יכול לא ועלול עילה

השור מנפש - השור ובשר התחדשות81גוף של בדרך רק ,
מאין øîåìיש çøëäá éîùâ øáã ïéàåø åðà øùàëå

íìåòá ïë ìòå ,'åë êåøò ïéà úðéçáá ïéàî àåä åúååäúäù
à÷åã äæäגשמיים נבראים יש 82ùשבו êéà ïéáðגםíìåòä

àåä éøäù êåøò ïéà ïë íâ ïåéìò øúåéäíìåò ïë íâ
,'åë ïéàî ùé úðéçáá àéä åúååäúäåרוצים כשבתפילה ולכן

הבורא, מול העולמות של ערוך האין את להמחיש

הזה". בעולם לך ערוך "אין בביטוי דוקא משתמשים

àöîðåהדברים êåøòמסקנת ïéàá ïë íâ úåìéöàä íìåòã
הבורא åë'מול øúåé ãåòåעולם מול התחתון עולם מביטול

.העליון
שלכאורה האצילות בעולם מושגים שני למדנו כן, אם
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במספרים79. ערך מלת פי' כנודע שם: לשונו וזה מ"ח, פרק
אחד חלק שהוא אלפים אלף מספר לגבי ערך לו יש במספר שאחד
כלל ומספר גבול בלי בבחי' שהוא דבר לגבי אבל אלפים אלף מני
רבבות וריבוא אלפים אלפי אלף שאפי' במספרים ערך שום כנגדו אין
אלא רבבות ורבוא אלפים אלפי אלף לגבי אחד מספר כערך אפי' אינן

חשיבי. ממש כלא
עד"מ80. כמו שם: לשונו וזה תט"ז, עמוד (בשלח) ב חלק שמות

עדיין העלם בחי' הוא המח' וכמו מחדו"מ, לבושין ג' יש האדם בנפש
לזולתו מתגלה המח'שאינו העלם התגלות בחי' הוא והדבור וכו'

לומר מוכרח המחדו"מ בחי' (כי כו' המעשה לבוש עוד ויש לזולתו
וכח הדבור וכח המחשבה כח בנפש מיוחדים כחות להם שיש
שיש קטן התינוק מדוע מהמוצאות, מתהווה שהדבור א"א כי המעשה,
שבנפשו הדבור כח שיבוא עד לדבר, יכול אינו ומ"מ המבטא, כלי לו
וד"ל כו' מיוחדים כחות להם יש שמחדומ"ע ראיה מזה כו' לגלוי
ואח"כ הדבור לכח המח' מכח השתלשלות בחי' נק' הכחות בחי' ומצד
כנ"ל. השתלשלות בחי' הוא מחדו"מ בחי' שג' נמצא כו') למעשה

מאד81. רבים צמצומים גם ואף כ: סימן הקודש איגרת תניא ראה

משכלים הרוחניות מהשתלשלות כעפר עב גשם להיות יועילו לא
כמ"ש שור מפני הבהמה רוח להיות אלא המלאכים של אפילו נבדלים

וע"ש. במ"א
בעולם82. זה יובן וביותר השם: אחדות מצות מצוותיך דרך ראה

רבוא שאפי' שור מפני הבהמות כמו גשמיים דברים בהתהוות השפל
גשמי גוף להיות יועילו לא ועלול עילה והשתלשלות צמצומים רבבות
ע"י שזהו אלא לבד, הבהמה נפש אלא שבמרכבה רוחני שור מפני
ממש המוחלט ואפס מאין יש להוות יכול וכל הסוכ"ע ית' רצונו
איזהו כמאמר רוחני אור החכמה בחי' שהיא אור יהי ממאמר וכעד"ז
(קהלת הולך בחשך והכסיל בגולם וכנגדו א') ל"ב (תמיד הרואה חכם
אפי' ואור דשמש גשמי' הארה התהוות ממנה נמנע אעפ"כ י"ד) ב'
הכל ית' רצונו ע"י אלא הממלא שז"ס עו"ע השתלשלות רבבות ע"י
יתכן לא המניעה כי ממש מאין היש התהוות ממנו נמנע שאין יכול
סרה ובזה נמצאת מניעה שום אין הא"ס לגבי אבל בע"ג לגבי אלא
יחס שאין מרוחני' גשמית נתהווה איך על החוקרים ולאות קושיית
ע"י ולא לבד הא"ס בכח הוא הגשמית התהוות באמת כי ביניהם

כנ"ל. עו"ע השתלשלות



קפי c"ag i`iyp epizeax zxezn

בעולם המידות שמתגלות כפי מוגדרת מידה שהיא איזה

äéäהאצילות åðîî äòôùää íåìùå ñç ÷ìúñî äéä íàå
.'åë äéä àìë äéäå éøîâì ìèáúî

éøîâì êåøò ïéà ïåéìòä íìåòäù åäæåהעצמות øúåéמול
ùåøéôå ,'åë ïåéìòä íìåò éáâì ïåúçúä íìåò êåøò ïéàùî

êåøòהביטוי ïéàהואàåä êøòä ïéðòãמדברים כאשר גם

מספר íéôìàעל éáâì ãçàבין המרחק שרב למרות הנה

ביניהם, ערך יש עדיין הרי מספרים, אלפי מול אחד מספר

אחדים של מריבוי מורכבים האלפים áåúëùשהרי åîë
íéðåðéá ìù øôñáתניא -79,àåäù åðééäåהאחד המספר -

,'åë ïè÷ ÷ìç àåäù ÷ø åðîî ÷ìçבערך עדיין הם כן ואם

לזה. זה

úåéðçåøáåהערך ìåìòåענין äìéò ïéðò àåäסיבה כלומר

ממנו והמסובב ìçë÷לדבר àåäå åúìéòá ìåìë ìåìòäù
åðîî ïè÷ה מקוםוממילא אצלו ותופס אליו בערך (ø÷וא

íåìë äìéòäá øñç åðéàùוממילא בו כלול שהעלול כיון

בעילה חסרון זה אין העלול äâéøãîåכשמתגלה ,('åë
ìåìòäá úùáìúî äìéòáù äðåúçúäהתחתון החלק -

בעלול. ומתגלה שמתלבש זה הוא ìëùáשבעילה åîëå
úåãîå,ממנו המסובבות הם והמידות העילה הוא שהשכל

במידות, מתלבש השכל בåוחיצוניות הוא øåáãכן äáùçî
äùòîå,ממנו העלול הוא והדבור העילה היא שהמחשבה

ולמרות מהדיבור, והמעשה מהמחשבה משתלשל שהדיבור

מקום תופס הוא הרי במחשבה, חיסרון פועל לא שהדיבור

.כלפיו
'åë øåáéãå äáùçîä çë åðééäå)שהדיבור שאומרים מה –

אלא בפועל, הדיבור הכוונה אין מהמחשבה, משתלשל

וכח המחשבה כח הנקראים בנפש המיוחדים לכוחות

מזה זה משתלשלים שהם המעשה, וכח åîëåהדיבור
øàáúðùהתורה åë')80באור íøä äúàå ìéçúîä øåáãá

ïäùומעשה דבור äîùðכנגדהמחשבה çåø ùôðכלומר -

כנגד היא הרוח בחינת המעשה, כנגד היא הנפש בחינת

המחשבה, כנגד היא הנשמה ובחינת ïéðòהדיבור, àåäå
äéùò äøéöé äàéøá,דיבור – יצירה מחשבה, – בריאה –

האלו העולמות השתלשלות כלומר מעשה. – ïëåועשיה
úåìéöàועלול עילה של באופן øàáúðùהוא åîëå 'åë

,øçà íå÷îá
åשאומרים àåäמה êåøò ïéàועלול עילה כמו לא הכוונה

אלא בעילה, כלול åë'.שהעלול åøå÷îá ìåìë àöîð åðéàù
לך ערוך "אין דוקא אומרים מדוע לבאר יש זה, כל פי על

הוא האמיתי ערוך האין והרי הזה"? בעולם אלוקינו ה'

סוף? האין מול האצילות בעולם

- מבאר זה äæäעל íìåòá êì êåøò ïéà ïéðòåולא דוקא

העליונים êéàבעולמות äìâðå äàøð äæä íìåòáù øîåì ùé
êåøò ïéàùהעליונים בעולמות àåäגם éîùâä íöò éøäù

êøãá éîùâä úååäúä úåéäì øùôà éàù êåøò ïéà êøãá
,'åë êøòשל והשתלשלויות צמצומים רבבות אחרי וגם

וכמו רוחני, מכח גשמי דבר להתהוות יכול לא ועלול עילה

השור מנפש - השור ובשר התחדשות81גוף של בדרך רק ,
מאין øîåìיש çøëäá éîùâ øáã ïéàåø åðà øùàëå

íìåòá ïë ìòå ,'åë êåøò ïéà úðéçáá ïéàî àåä åúååäúäù
à÷åã äæäגשמיים נבראים יש 82ùשבו êéà ïéáðגםíìåòä

àåä éøäù êåøò ïéà ïë íâ ïåéìò øúåéäíìåò ïë íâ
,'åë ïéàî ùé úðéçáá àéä åúååäúäåרוצים כשבתפילה ולכן

הבורא, מול העולמות של ערוך האין את להמחיש

הזה". בעולם לך ערוך "אין בביטוי דוקא משתמשים

àöîðåהדברים êåøòמסקנת ïéàá ïë íâ úåìéöàä íìåòã
הבורא åë'מול øúåé ãåòåעולם מול התחתון עולם מביטול

.העליון
שלכאורה האצילות בעולם מושגים שני למדנו כן, אם
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במספרים79. ערך מלת פי' כנודע שם: לשונו וזה מ"ח, פרק
אחד חלק שהוא אלפים אלף מספר לגבי ערך לו יש במספר שאחד
כלל ומספר גבול בלי בבחי' שהוא דבר לגבי אבל אלפים אלף מני
רבבות וריבוא אלפים אלפי אלף שאפי' במספרים ערך שום כנגדו אין
אלא רבבות ורבוא אלפים אלפי אלף לגבי אחד מספר כערך אפי' אינן

חשיבי. ממש כלא
עד"מ80. כמו שם: לשונו וזה תט"ז, עמוד (בשלח) ב חלק שמות

עדיין העלם בחי' הוא המח' וכמו מחדו"מ, לבושין ג' יש האדם בנפש
לזולתו מתגלה המח'שאינו העלם התגלות בחי' הוא והדבור וכו'

לומר מוכרח המחדו"מ בחי' (כי כו' המעשה לבוש עוד ויש לזולתו
וכח הדבור וכח המחשבה כח בנפש מיוחדים כחות להם שיש
שיש קטן התינוק מדוע מהמוצאות, מתהווה שהדבור א"א כי המעשה,
שבנפשו הדבור כח שיבוא עד לדבר, יכול אינו ומ"מ המבטא, כלי לו
וד"ל כו' מיוחדים כחות להם יש שמחדומ"ע ראיה מזה כו' לגלוי
ואח"כ הדבור לכח המח' מכח השתלשלות בחי' נק' הכחות בחי' ומצד
כנ"ל. השתלשלות בחי' הוא מחדו"מ בחי' שג' נמצא כו') למעשה

מאד81. רבים צמצומים גם ואף כ: סימן הקודש איגרת תניא ראה

משכלים הרוחניות מהשתלשלות כעפר עב גשם להיות יועילו לא
כמ"ש שור מפני הבהמה רוח להיות אלא המלאכים של אפילו נבדלים

וע"ש. במ"א
בעולם82. זה יובן וביותר השם: אחדות מצות מצוותיך דרך ראה

רבוא שאפי' שור מפני הבהמות כמו גשמיים דברים בהתהוות השפל
גשמי גוף להיות יועילו לא ועלול עילה והשתלשלות צמצומים רבבות
ע"י שזהו אלא לבד, הבהמה נפש אלא שבמרכבה רוחני שור מפני
ממש המוחלט ואפס מאין יש להוות יכול וכל הסוכ"ע ית' רצונו
איזהו כמאמר רוחני אור החכמה בחי' שהיא אור יהי ממאמר וכעד"ז
(קהלת הולך בחשך והכסיל בגולם וכנגדו א') ל"ב (תמיד הרואה חכם
אפי' ואור דשמש גשמי' הארה התהוות ממנה נמנע אעפ"כ י"ד) ב'
הכל ית' רצונו ע"י אלא הממלא שז"ס עו"ע השתלשלות רבבות ע"י
יתכן לא המניעה כי ממש מאין היש התהוות ממנו נמנע שאין יכול
סרה ובזה נמצאת מניעה שום אין הא"ס לגבי אבל בע"ג לגבי אלא
יחס שאין מרוחני' גשמית נתהווה איך על החוקרים ולאות קושיית
ע"י ולא לבד הא"ס בכח הוא הגשמית התהוות באמת כי ביניהם

כנ"ל. עו"ע השתלשלות
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ההעלם גילוי כלומר נאצל, הוא אחד מצד לגמרי, סותרים

שבאין מאין יש נברא עולם הוא שני ומצד התחדשות, ואינו

הבורא. כלפי ערוך
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האורות, מקור – הוי' שם קטורת. כנגד מנחה – רבנן לפי קרבנות. כנגד תפלה – יהודה רבי לפי
הוי', משם – ההתהוות עצם אותם. ומגלים האורות את המגבילים הכלים, מקור – אלקים שם

האור על המסתיר אלקים בשם בהתלבשות

‰p‰Âּבזמן הּנה האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה זה ּכל להבין ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
איתא הּמנחה ורּביזּתפּלת רּבנן ּדעֹות, ׁשּתי ּבּמׁשנה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

עד אֹומר יהּודא ורּבי הערב, עד הּמנחה "ּתפּלת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָיהּודא:
ּכנגד ּדתפּלֹות ליּה סבירא יהּודא ּדרּבי הּמנחה", ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּפלג
ּוזמן הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד נגד הּוא ּומנחה ּתּקנּו, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּתמידין
ּומחצה, ׁשעֹות ּבתׁשע הּוא הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהקרבת
סברי ורּבנן הּלילה, קדם ּורביע ׁשעה הּמנחה ּפלג ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹונמצא
"ּתּכֹון ׁשּנאמר קטרת, נגד ּדמנחה ּבירּוׁשלמי יֹוסי ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּכרּבי

מימֹונּיֹות ּבהּגהֹות ׁשּמבאר ּוכמֹו קטרת", דּתפּלתי (ּפרק ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּתפּלה מנחחמהלכֹות ּדתפּלת ונמצא הּקטרת,), נגד הּוא ה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
על מקריבים ּדהּקרּבנֹות הּוא, לקטרת קרּבנֹות ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוההפרׁש
הּדעֹות לׁשני אמנם הּפנימי, מזּבח על ּוקטרת החיצֹון ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹמזּבח
מּובן ׁשּמּזה החּמה, ׁשקיעת קדם הּוא הּמנחה זמן ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהרי
וקדם הּׁשמׁש, להּלּו ׁשּיכּות לּה יׁש הרי הּמנחה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּדתפּלת

ּכתיב ּדהּנה הּוא, הענין ּובאּור ּדוקא. פד)ׁשקיעתּה (ּתהּלים ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָ

טֹוב ּבׁשֹוחר ואיתא וגֹו', אלקים" הוי' ּומגן ׁשמׁש ,ט"ּכי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ
ּדהּנה ּכמגן", ּומסי ּכׁשמׁש מאיר אמר, אבין ּבר חּייא ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ"רּבי
עּגּול והּׁשני הּׁשמׁש, עצם האחד ּדברים, ׁשני יׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבּׁשמׁש
חּמה, הּנקרא והּוא הּׁשמׁש, ׁשל ונרּתק הּמגן ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשמׁש,
ונרּתק ׁשהּמגן ּדכׁשם אלקים", הוי' ּומגן ׁשמׁש "ּכי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוזהּו

ּבּׁשמֹות ּגם הּוא כן ּכמֹו הּנה הּׁשמׁש, מאֹור על ּומסּתיר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמסי
הּוא הוי' ּדׁשם וידּוע אלקים, ּובׁשם הוי' ּבׁשם ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹהעליֹונים
הּוא ּדהוי' הּכלים, מקֹור הּוא אלקים וׁשם האֹורֹות ְְְֱֲִִֵֵַַָָָֹמקֹור
האֹורֹות מקֹור הּוא הוי' ׁשם ולכן העלם, הּוא ואלקים ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָֹּגּלּוי
האֹורֹות את מגּבילים הם ּדהּכלים הּכלים, מקֹור אלקים ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹוׁשם
ּוכמֹו האֹור, את מגּלים הם ּדהּכלים והגם עליהם. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּומעלימים
"אֹותּיֹות ּוכמאמר הּׂשכל, את ׁשּמגּלים הּׂשכל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַאֹותּיֹות
קריאת ידי ּדעל ּבמּוחׁש רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָמחּכימֹות",
ּכללּות ּדזהּו הּמׂשּכל, על עֹומד הּוא הרי ועּיּונם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻהאֹותּיֹות
ּדברי מקּבל אם הּנה ּדבדּבּור לכתיבה, ּדּבּור ּבין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָההפרׁש
ּדברי ׁשכח ואם אֹותם ללמד יכֹול הּוא אז אֹותם ויֹודע ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹהרב
הּכתב ּבאֹותּיֹות אבל ּכלל, הענין את יֹודע אינֹו הרי אז ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהרב
האמּור ׂשכל האֹור על אֹותֹו מזּכירים עצמן האֹותּיֹות ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהרי
את מגּלים ׁשהאֹותּיֹות ּגּופא מּזה הּנה ּבאמת אבל ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבהם,
לא ּכן לא ּדאם העצם, על מעלימים ׁשהן מּובן הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהּׂשכל
העלם הּוא הּגּלּוי ּדאמּתת וכּידּוע ידם, על אֹור ּגּלּוי ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָהיה
הּוא עצמֹו לגּבי ּדגּלּוי הּידּוע ּוכהּכלל המקּבלים, ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָלגּבי
לגּבי וגּלּוי הּזּולת, ּבער ּׁשאינֹו מה הּזּולת, לגּבי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַהעלם

ּכ,ה ּכל מקֹום ּתֹופס ׁשאינֹו עצמֹו לגּבי העלם הּוא ּזּולת ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לגּבי ּגּלּוי הּוא ּדמחׁשבה לדּבּור, מחׁשבה ּבין ההפרׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּדזהּו
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אבל הּזּולת אל ּגּלּוי הּוא ודּבּור הּזּולת, לגּבי והעלם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָעצמֹו
ּׁשאפׁשר מה רק ׁשהּוא ּבזה הּכּונה עצמֹו, לגּבי העלם ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּוא
קדם ּבעצמּותֹו ׁשהּוא ּכמֹו הּנה ּכח ּדכל ּבנקל, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלהתּגּלֹות
ּכמֹו העצמּיּות ּגּלּוי ּבמדרגת הּוא ּדׁשם ּבכלי, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשּמתלּבׁש
הּוא ּכאׁשר ּדוקא אם ּכי למּטה ּגּלּוי ּבגדר אינֹו הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא,
הּוא ואז האֹור, עצם ּומתעּלם מתצמצם ּדאז ּבכלי, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמתלּבׁש
מּׁשם ּדׁשרׁשם הּכלים ּדבחינת יּובן ּכן ואם למּטה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָמאיר

התהּוּות ולכן הוי', ּדׁשם האֹור עצם על מעלימים הם ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאלקים
ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּדוקא אלקים ׁשם ידי על הּוא העֹולם ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָֹּובריאת
ׁשם ּדעצם לפי הּוא הּדבר וטעם אלקים", ּברא ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ"ּבראׁשית
ׁשהּוא אלקים ּבׁשם ורק ּכלל, הּנבראים ּבער אינֹו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהוי'
ההתהּוּות להיֹות ׁשּיכֹול הּוא מּזה האֹור והסּתר העלם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבחינת
רק הוי' מּׁשם הּוא ההתהּוּות ּדעצם הּוא ּבזה ּדהענין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבפעל,

הּכלים. מקֹור ׁשהּוא אלקים ּבׁשם ּבהתלּבׁשּות ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹׁשּבא
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איתא הנה ב"ה, העצמות מבחי' ממשיכים איך והנה

איהו47בזהר נתפס אבל בך, תפיסא מחשבה לית

מחשבה ולית וידיעה, שכל היא מחשבה דלבא, ברעותא

ב"ה, בעצמות תופסת השגה שאין הכוונה בך, תפיסא

בלמעלה ובפרט דאצילות הגילוים בבחי' גם דבאמת

דגם בחסידות וכמבואר כלל, תופס השגה אין מאצילות,

הפשטה, בדרך רק לנו מושג הוא דאצילות המדרי' בחי'

וכמאמר השלילה, השגת ולא48שהוא חכים הוא אנת

וחכמה דבי"ע, חכמה היא ידיעא חכמה ידיעא, בחכמה

מושג לנו שיש לפי ידיעא, חכמה נקראת הבריאה דעולם

לנו אין דאצילות חכמה אבל הנפש, דכוחות מהמשל בזה,

ידיעא, חכמה כמו אינה שהיא זה כ"א כלל, מושג שום

שכן וכל הפשטה, בדרך רק הוא בה השגתנו דכל והיינו

שאין דאצילות, מההשתלשלות שלמעלה המדריגות

נמשכים עבודה ידי על מקום ומכל בהם, תופסת ההשגה

עבודה ידי על נמשך שאינו העצמות בחי' משא"כ הם,

תופס זה מס"נ דבחי' והיינו דלבא, ברעותא אם כי ג"כ,

בחסידות שנתבאר ע"ד הוא בזה והמשל העצמות, בבחי'

וממשיכים קוראים דשניהם ותלמיד, בן שבין בההפרש

כתיב דהנה והאב, הרב עצמות אהרן49את תולדות ואלה

משה תולדות ונקראו אהרן בני אלא מזכיר ואינו ומשה,

רז"ל ואמרו רש"י. תורה, שלמדן ארשב"ג50לפי תניא

כו', ילדו כאלו תורה חבירו בן את המלמד כל יונתן, א"ר

והיינו שמו, על נקראו לפיכך לימד, ומשה ילד אהרן

במדרש וכדאי' כאחד, נחשבים והתלמיד הבן 51דשניהם

ביניהם, הבדל יש ומ"מ בנו, נקרא אדם של דתלמידו

ונקרא ילדו כאלו הוא והתלמיד ממש, ילידו הוא דהבן

נקרא השכל דהשפעת לפי הוא, הדבר וטעם שמו, על

עצמית, השפעה כמו דבר בדוגמת השפעה בשם ג"כ

הבן. לידת נעשה דמזה
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ברשיון הגבול את עוברים יהודים משפחות היו מ"מ היטב, שמור הי' ופולין רוסיא בין שהגבול אף

ומתייחסים לב טובי היו הרוסים כי כסף. אין חנם או מועטת מתנה בעד הגבול שומרי הפקידים

לערי פולין מערי מושבם העתיקו יהודים משפחות כמה הנה כזה ובאופן יום, וקשי לעני ברחמים

– בלעכער – פח וחרשי חייטים סנדלרים, אומנים, רובם וטולא. אריאל סמאללענסק, בפלכי ַָָָרוסיא
מזמן ירד הרוחני מצבם זה, לעומת אבל הכלכלי. במצבם טובים חיים בסדר נסתדרו קצר זמן ובמשך

לזמן.

הנה הפשוטים חברת84האנשים כמו שונות, ואגודות חברות להם היו בפולין מולדתם בארץ כשהיו
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אבל הּזּולת אל ּגּלּוי הּוא ודּבּור הּזּולת, לגּבי והעלם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָעצמֹו
ּׁשאפׁשר מה רק ׁשהּוא ּבזה הּכּונה עצמֹו, לגּבי העלם ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּוא
קדם ּבעצמּותֹו ׁשהּוא ּכמֹו הּנה ּכח ּדכל ּבנקל, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלהתּגּלֹות
ּכמֹו העצמּיּות ּגּלּוי ּבמדרגת הּוא ּדׁשם ּבכלי, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשּמתלּבׁש
הּוא ּכאׁשר ּדוקא אם ּכי למּטה ּגּלּוי ּבגדר אינֹו הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא,
הּוא ואז האֹור, עצם ּומתעּלם מתצמצם ּדאז ּבכלי, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמתלּבׁש
מּׁשם ּדׁשרׁשם הּכלים ּדבחינת יּובן ּכן ואם למּטה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָמאיר

התהּוּות ולכן הוי', ּדׁשם האֹור עצם על מעלימים הם ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאלקים
ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּדוקא אלקים ׁשם ידי על הּוא העֹולם ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָֹּובריאת
ׁשם ּדעצם לפי הּוא הּדבר וטעם אלקים", ּברא ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ"ּבראׁשית
ׁשהּוא אלקים ּבׁשם ורק ּכלל, הּנבראים ּבער אינֹו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהוי'
ההתהּוּות להיֹות ׁשּיכֹול הּוא מּזה האֹור והסּתר העלם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבחינת
רק הוי' מּׁשם הּוא ההתהּוּות ּדעצם הּוא ּבזה ּדהענין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבפעל,

הּכלים. מקֹור ׁשהּוא אלקים ּבׁשם ּבהתלּבׁשּות ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹׁשּבא
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איתא הנה ב"ה, העצמות מבחי' ממשיכים איך והנה

איהו47בזהר נתפס אבל בך, תפיסא מחשבה לית

מחשבה ולית וידיעה, שכל היא מחשבה דלבא, ברעותא

ב"ה, בעצמות תופסת השגה שאין הכוונה בך, תפיסא

בלמעלה ובפרט דאצילות הגילוים בבחי' גם דבאמת

דגם בחסידות וכמבואר כלל, תופס השגה אין מאצילות,

הפשטה, בדרך רק לנו מושג הוא דאצילות המדרי' בחי'

וכמאמר השלילה, השגת ולא48שהוא חכים הוא אנת

וחכמה דבי"ע, חכמה היא ידיעא חכמה ידיעא, בחכמה

מושג לנו שיש לפי ידיעא, חכמה נקראת הבריאה דעולם

לנו אין דאצילות חכמה אבל הנפש, דכוחות מהמשל בזה,

ידיעא, חכמה כמו אינה שהיא זה כ"א כלל, מושג שום

שכן וכל הפשטה, בדרך רק הוא בה השגתנו דכל והיינו

שאין דאצילות, מההשתלשלות שלמעלה המדריגות

נמשכים עבודה ידי על מקום ומכל בהם, תופסת ההשגה

עבודה ידי על נמשך שאינו העצמות בחי' משא"כ הם,

תופס זה מס"נ דבחי' והיינו דלבא, ברעותא אם כי ג"כ,

בחסידות שנתבאר ע"ד הוא בזה והמשל העצמות, בבחי'

וממשיכים קוראים דשניהם ותלמיד, בן שבין בההפרש

כתיב דהנה והאב, הרב עצמות אהרן49את תולדות ואלה

משה תולדות ונקראו אהרן בני אלא מזכיר ואינו ומשה,

רז"ל ואמרו רש"י. תורה, שלמדן ארשב"ג50לפי תניא

כו', ילדו כאלו תורה חבירו בן את המלמד כל יונתן, א"ר

והיינו שמו, על נקראו לפיכך לימד, ומשה ילד אהרן

במדרש וכדאי' כאחד, נחשבים והתלמיד הבן 51דשניהם

ביניהם, הבדל יש ומ"מ בנו, נקרא אדם של דתלמידו

ונקרא ילדו כאלו הוא והתלמיד ממש, ילידו הוא דהבן

נקרא השכל דהשפעת לפי הוא, הדבר וטעם שמו, על

עצמית, השפעה כמו דבר בדוגמת השפעה בשם ג"כ

הבן. לידת נעשה דמזה
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ברשיון הגבול את עוברים יהודים משפחות היו מ"מ היטב, שמור הי' ופולין רוסיא בין שהגבול אף

ומתייחסים לב טובי היו הרוסים כי כסף. אין חנם או מועטת מתנה בעד הגבול שומרי הפקידים

לערי פולין מערי מושבם העתיקו יהודים משפחות כמה הנה כזה ובאופן יום, וקשי לעני ברחמים

– בלעכער – פח וחרשי חייטים סנדלרים, אומנים, רובם וטולא. אריאל סמאללענסק, בפלכי ַָָָרוסיא
מזמן ירד הרוחני מצבם זה, לעומת אבל הכלכלי. במצבם טובים חיים בסדר נסתדרו קצר זמן ובמשך

לזמן.

הנה הפשוטים חברת84האנשים כמו שונות, ואגודות חברות להם היו בפולין מולדתם בארץ כשהיו
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הכנסת בית חברה לכל הי' הגדולות ובערים וכדומה. תהלים חברת קום, משכימי חברת צדק, פועלי

לאחת חבר הי' אחד וכל והסנדלרים, הנחתומים החייטים, ביהכנ"ס צדק, זבחי ביהכנ"ס כמו מיוחד,
ופרשת למעריב מנחה בין אגדה שיעורי ושומע בציבור ביום פעמים ג' להתפלל בא והי' החברות

מצוה. ושומרי ומחבבי אלקים יראי היו התורה בידיעת פשוטים שהיו ואף בש"ק. ומדרש השבוע

איזה רק דרים היו הרבה ובמקומות חבורתם, נתפרדה רוסיא לערי מושבם כשהעתיקו אבל

ממצבם לאט לאט ירדו ולכן המדינה, אזרחי יהודים, אינם משפחות ואלפים מאות בין יהודים משפחות
ברוסיא להם שנולדו ובנותיהם בניהם גם ומה המדינה, במנהגי ולהתנהג במצות להקל ויתחילו המוסרי

כנסיות, בתי להם היו עוד הגדולות בערים ומחנך. מדריך להם היות מבלי הנכרים, בין שהתערבו כמעט
ובכפרים והמלמד. קורא והבעל החזן והוא שו"ב רק להם הי' הקטנות בערים אבל ומלמדים, רבנים

מברכים מצוה בר שנעשו הנערים היו קרובות ולעתים תורה, ללא נתגדלו והבנים הי', לא שו"ב גם הנה

מפ פה בעל התורה וברכת התפילין התפילה.ברכת בסידור לקרוא ידעו שלא ני
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תרפ"א סיון י"ג בהעלותך א' ב"ה,

דאן ע"נ רוסטוב

דוב מוהר"ר אי"א ווח"ס הנכבד ידידי כבוד

וחתנו יחיו, היקרים תלמידינו בניו שי' משה

יחי'

וברכה שלום

החג, קודם ימים כעשרה הגיעני בשבט, מט"ו מכתבו

רחוקה, מארץ ורע אוהב קול הוד לשמוע לבבי את וישמח

ישגיא. שלומם

לבנו משוש גלה התנחם, אוכל במה אבל ינוחם, המנחם

ועבודה, בתורה עוסק כל שבת מועדינו, כל ר"ל לאבל נהפך

מאושרה, בעת גם משבר, ח"ו בבוא צוחה ומרים בפרץ, ועומד

מרעיתו, לצאן יבחר ההנהגה ונועם המקום מבחר נאמן רועה

ויחבש הרפה יחזק ינהלם, בדולחים ומים בנאותֿדשא

אילנות דלי תחת השרב בעת גם ומה הנדכא, ויתמוך הנשבר,

מיוחדה. לב ובשימת במנוחה יכלכלם רעננים

ראשונה בשורה לעמוד זכו אשר המקורבים אנחנו

החסידים הצלחת שמש צאת מאז שנה, וחמשה כעשרים

ואחד אחד לכל היתה ישועה אשר רנ"ה שנת היא והחסידות

השנים במשך לאחת אחת ואשר הכלל, בעניני גם ומה בפרט,

בנית יסוד ערך שנים וכשלשה הטהורה. נפשו מסר כולם על

יסודי על בפועל ליסדה שהביאה עד תו"ת ישיבת חמד כרם

והחיים הדעה עצי חמד, אילני ליטע ודא"ח בנגלה השקידה

כל עם התחשב מבלי נגף אבן מכל ויסקלהו האלקיים,

בזרוע העמיד עתה עד אז ומני הקדושה, והעבודה התעמולה

שהם מקום בכל תלמידים, אלפי מופלגה בהצלחה כאל

למו להשפיע מרעיתו צאן אל פניו וישם הטוב. האל יברכם

וההשכלה העבודה על מאירים דרושים בריבוי דעת שפעת

לעם רווחה מצוא וישכיל החיים. ועץ העבודה קונטרסי ויערוך

לעובדי חופש ליתן מזור וימצא המושב. תחום להרחיב הקודש

לקרב וגדל הלך וילך די אמר ולא הצבא. מן הקדש משמרת

אל חסד תחנוני בתפלתו וידרוש שבשמים, לאביהם ישראל לב

ונחלתו. עמו על עליון

לזבולה, שבה השמש ישראל אור נכבה פתאום פתע והנה

ינחמנו... מי עליון אל
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קפה אגרות קודש

 ב"ה,  שלהי תמוז, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

 לכבוד מר אליעזר ארי' הלוי שי' 

המכונה דר. פינקלשטיין

שלום וברכה!

בחבילה בפני עצמה יקבל כ' פירסומינו האחרונים, ותקותי שיהיו לתועלת הרבים.

בהזדמנות זו רצוני לעמוד על נקודה אחת במכתבו, במה שכותב "אינני בעל השפעה בשום אופן. 

בחוגנו אין שום כח השפעה" כו'.

ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בכגון דא, אשר כשם שמוכרח לכל אדם לדעת חסרונות עצמו, שרק 

אז יכול האדם לתקנם ולחיות חייו כדבעי, הרי במדה זו מוכרח ג"כ לדעת כשרונות ויכולת ומעלות עצמו.

ובודאי אשר דוקא בימים אלו אין מן הצורך להאריך בראיות שכ' הוא בעל השפעה, כי לפי ידיעותי 

עלה בכח השפעתו לגרום מפנה חשוב לימין בחוגים שהשפעתו עליהם.

וכפי שמסרו לי, הנה לולא ההתערבות שלו היו איזה ענינים באופן בלתי רצוי בתכלית.

מובן שאינני יודע פרטיות הדברים, אבל ניכרים דברי אמת.

בטח למותר ג"כ להאריך בהנקודה, אשר כל הצלחה בפעולה טובה בודאי שעלי' לגרום תוספת 

השתדלות בכיוון זה, וכלשון חכמינו ז"ל מי שיש לו מנה רוצה מאתים - בהוספה של מנה; ומי שיש לו 

מאתים רוצה ד' מאות - בהוספת ב' מנות. - והרי לאחרי בקשת סליחתו, דברים עקרים וביסודי אמונתנו 

- מצפים ומשוועים לשינוי עקרי בין מושפעיו.

במה שכותב שרק דרך אחת ישנה להשפעה - על ידי ריבוי לימוד התורה, בתקוה שהמאור שבה 

יחזיר למוטב גם אלו הרחוקים ממנה, הנה למרות אשר מצות תלמוד תורה שקולה כנגד כולם והמאור 

שבתורה בכוחו להחזיר למוטב, אין אנו רשאים וגם אין השעה מרשה כלל לעמוד מרחוק ולצפות למילוי 

הנ"ל. ובפרט שהמדובר הוא במושפעים שהם גם משפיעים בחוג פחות או יותר גדול. נוסף על זה הרי יש לנו 

הפס"ד והוראה ברורה באבות, אשר כדי שתהי' חכמתו מתקיימת )שכוונת המשנה ודאי לחכמת התורה( 

צריך להיות יראתו קודמת. וכשמתבוננים לתכונת נפש צעירי בני עמנו בארה"ב רואים שנכונים הם, ועוד 

יותר מאשר אלו בגיל שנות העמידה, לקבל דיעות אמתיות שבלי פשרות, ואדרבה, כל פשרה מתישה כוחה 

של ההשפעה. ובודאי גם בזה למותר להאריך שכוונת יראתו קודמת - כפשוטה, שאז הלימוד מביא למצות 

מעשיות, וכמו שהחכם מכל אדם סיכם, לאחרי כל החקירה ודרישה: את האלקים ירא )יראה המביאה ל(

ואת מצותיו שמור, כי זה כל האדם.

חודש תמוז מסומן בשבילנו בימי סגולה יב-יג בו, ימי גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר ממאסרו במדינת 

ברית המועצות. דברי ימי מנהיגי ישראל צריכים לשמש מוסר חי ולימוד, והנקודה הפנימית שבימי גאולה 

הנ"ל היא שהלוחם באמת בשביל האמת, עד כדי מסירות נפש ממש, ובפרט בענין הנוגע לרבים, הרי גם 

איש אחד יכול לעמוד בפני ונגד שלטון אדיר ואפילו להתגבר עליו.

בכבוד ובברכה.
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אמרו זכאי1רז"ל בן יוחנן רבי בין מסויים דמיון שישנו
לשלש שנחלקו שנה ועשרים מאה חיו שניהם רבינו: למשה
שנה, ארבעים במצרים הי' משה שנה. ארבעים של תקופות
ורבי שנה; ארבעים ישראל את ופירנס שנה, ארבעים ובמדין
חכמים ושימש שנה, ארבעים בפרקמטיא עסק זכאי בן יוחנן

שנה. ארבעים ישראל את ופירנס שנה, ארבעים

נוסף: צדֿהשווה למצוא ניתן במשנתנו

חומשים לחמשה מחולקת משה", "תורת שנקראת התורה,
צד כשבכל לשתים, נחלקים משה ידי על שניתנו הלוחות (וכן
נתחלקה זכאי בן יוחנן רבי של תורתו וכן דברות); חמש מצויות
אחד כנגד הוא מהם אחד וכל תלמידים, של סוגים לחמשה

תורה. חומשי מחמשה

הגדול" אליעזר "רבי שנקרא הורקנוס, בן אליעזר הוא2רבי ,
רז"ל כמאמר בראשית, חומש מעשה3כנגד זו – "הגדולה

בראשית".

הוא יולדתו, "אשרי רבו אמר עליו חנניא, בן יהושע רבי
ממצרים, ישראל של גאולתם על מסופר בו שמות, חומש כנגד

ללידה להרבות4שנמשלה נהג חנניא בן יהושע רבי נוסף: קשר .
העולם אומות חכמי עם יהושע5בויכוחים רבי שדוקא ומסתבר ,

למלכות" "קרוב להיותו בכך עסק חנניא קשור6בן וזה ;

פרעה עם – פרעה של בביתו שגדל – משה שניהל לויכוחים
שמות. בחומש מסופר עליהם מצרים, מלך

"תורת שנקרא ויקרא, חומש כנגד הוא הכהן יוסי רבי
.7כהנים"

מעצם שפחד היינו חטא", "ירא הי' נתנאל בן שמעון רבי
והחסרון חומש8החטא כנגד וזהו שכר. מניעת או מעונש לא ,

הפקודים" "חומש שנקרא לדרגת9במדבר, להגיע הדרך כי ,

את תמיד סופר כשאדם ומספר: מנין ידי על הוא חטא" "ירא
מנצל הוא אזי בעולם, שליחותו את למלא כדי לו שניתנו הימים

וחסרון. "חטא" ללא בשלימות, זמנו את

כנגד הוא המתגבר", "כמעיין שהי' ערך, בן אלעזר רבי
עצמו" "מפי משה שאמרו דברים, ידי10חומש שעל היינו ,

"כמעיין נעשה הקב"ה מפי הראשונים החומשים ארבעה שקבל
עצמו" "מפי תורה משנה ואמר .11המתגבר"

éàkæ ïa ïðçBé ïaøì Bì eéä íéãéîìú äMîç£¦¨©§¦¦¨§©¨¨¨¤©©
במפרשים מחמשה12מבואר יותר היו זכאי בן יוחנן שלרבי ,

נחלקים תלמידיו שכל הוא הפירוש אלא כמובן, תלמידים,
ודרגות. סוגים לחמשה

תורה ולומדי התלמידים כל לגבי גם הוא שכן לומר, ויש
נאמר עליהם ישראל, כל וכן – ה'"13בכלל לימודי בניך "וכל

סוגים. לחמשה מחולקים שהם –

גם ישראל בני מתחלקים לחמשה, זו חלוקה מלבד והנה,
ה שבעת כנגד דרגות, ישלשבעה מאהבה, שעובד מי יש מדות:

למלכות ועד מיראה, שעובד אופנים14מי שני מצינו וכן .

תורה" ספרי ו"שבעה תורה חומשי חמשה התורה: .15בחלוקת

ושבעה: חמשה – החלוקה אופני שני בין ההבדל את לבאר ויש

שבעה ואילו בקדושה, העבודה עם בכלל קשור חמשה
המדות חמש בספירות, שהוא וכפי בעולם. גם העבודה על מורה

כידוע המדות, עיקר את כוללים הוד עד שהספירה16מחסד
המדות"; בעיקר הספירות ותשלום "סוף הוא הוד, החמישית,
ההשפעה מקור הן ומלכות, יסוד והשביעית, הששית והספירה

דפרודא17לבי"ע .18עלמא

לשבעה ישראל בני חלוקת בין ההבדלים אחד זהו
הדרגות גם בישראל, הדרגות כל כולל - שבעה ולחמשה:

בעלמא" ("בריות הששית19התחתונות הספירה כנגד ,(

בתור זה למספר מתחלקים ישראל בני - חמשה והשביעית.
של תלמידיו (חמשה כולו ופירושה תורה חומשי חמשה לומדי
כפי היינו וקדושה), תורה הי' ענינו שכל זכאי, בן יוחנן רבי

ספירות). (חמש קדושה עם בעיקר קשורים שהם

לחמשה היא הרגילה החלוקה התורה: בחלוקת זה דרך ועל
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˙Bhn‰ ÈL‡¯ Ï‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂ(ב (ל, «¿«≈…∆∆»≈««

ממחה" ּביחיד נדרים ׁשהפרת "ּדּייּך(רש"י)"למד אמרּו רז"ל . ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּולהעלֹותֹו. העֹולם עם להתעּסק יׁש ּכי ּתֹורה", ׁשאסרתּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמה

ׁשהתעּסקּות חׁשׁש יׁש אם ּכי לפריׁשּות", סייג "נדר אמרּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמאיד

ּדין יׁש ׁשאם אפֹוא, מּובן לנּדר. יׁש ּומכׁשֹול, ירידה ּתביא ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֹזֹו

נדר ּבהפרת ּדין ׁשהּוא מסּתּבר ממחה, ּדרּגה, לבעל הּׁשּי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻּבנדר

לנדר. עֹוד זקּוק ׁשאינֹו ּכזֹו לדרּגה הּנֹודר את מעלה הּממחה -ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
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:äîçìnä àávîåèíúéiçä äLî íäéìà øîàiå ¦§¨¬©¦§¨¨«©¬Ÿ¤£¥¤−¤®©«¦¦¤−
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:eâøä øëæ ákLîì Léà úrãé äMà-ìëåçéìëå §¨¦À̈Ÿ©¬©¦²§¦§©¬¨−̈£«Ÿ§ŸÆ
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øeç-úàå øeö-úàå í÷ø-úàå éåà-úà íäéììç©§¥¤À¤¡¦³§¤¤¸¤Æ§¤³§¤Æ
øBòa-ïa írìa úàå ïéãî éëìî úLîç òáø-úàå§¤¤½©£¥−¤©§¥´¦§®̈§¥Æ¦§¨´¤§½

:áøça eâøäèïéãî éLð-úà ìàøNé-éðá eaLiå ¨«§−¤¨«¤©¦§¯§¥«¦§¨¥²¤§¥¬¦§−̈
íäð÷î-ìk-úàå ízîäa-ìk úàå ítè-úàå§¤©¨®§¥̧¨§¤§¨¯§¤¨¦§¥¤²

:eææa íìéç-ìk-úàåéíúáLBîa íäéør-ìk úàå §¤¨¥−̈¨¨«§¥³¨¨«¥¤Æ§´§Ÿ½̈
:Làa eôøN íúøéè-ìk úàåàé-ìk-úà eç÷iå §¥−¨¦«Ÿ®̈¨«§−¨¥«©¦§Æ¤¨

:äîäaáe íãàa çB÷ìnä-ìk úàå ììMäáéeàáiå ©¨½̈§¥−¨©©§®©¨«¨−̈©§¥¨«©¨¦¿
é-éða úãr-ìàå ïäkä øærìà-ìàå äLî-ìàìàøN ¤¤Á§¤¤§¨¨̧©Ÿ¥¹§¤£©´§¥«¦§¨¥À

äðçnä-ìà ììMä-úàå çB÷ìnä-úàå éáMä-úà¤©§¦¯§¤©©§²©§¤©¨−̈¤©©«£¤®
:Bçøé ïcøé-ìr øLà áàBî úáør-ìàñ ¤©§´Ÿ½̈£¤−©©§¥¬§¥«

â ycew zegiyn zecewp ã(107 'nr bi zegiy ihewl)

˙Bhn‰ ÈL‡¯ Ï‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂ(ב (ל, «¿«≈…∆∆»≈««

ממחה" ּביחיד נדרים ׁשהפרת "ּדּייּך(רש"י)"למד אמרּו רז"ל . ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּולהעלֹותֹו. העֹולם עם להתעּסק יׁש ּכי ּתֹורה", ׁשאסרתּו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמה

ׁשהתעּסקּות חׁשׁש יׁש אם ּכי לפריׁשּות", סייג "נדר אמרּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמאיד

ּדין יׁש ׁשאם אפֹוא, מּובן לנּדר. יׁש ּומכׁשֹול, ירידה ּתביא ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֹזֹו

נדר ּבהפרת ּדין ׁשהּוא מסּתּבר ממחה, ּדרּגה, לבעל הּׁשּי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻּבנדר

לנדר. עֹוד זקּוק ׁשאינֹו ּכזֹו לדרּגה הּנֹודר את מעלה הּממחה -ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

éðùâéäãrä éàéNð-ìëå ïäkä øærìàå äLî eàöiå©¥̧§¹¤̧§¤§¨¨¯©Ÿ¥²§¨§¦¥¬¨«¥−̈
:äðçnì õeçî-ìà íúàø÷ìãéìr äLî óö÷iå ¦§¨®̈¤¦−©©«£¤«©¦§´Ÿ¤½©−

íéàaä úBànä éøNå íéôìàä éøN ìéçä éãe÷t§¥´¤¨®¦¨¥³¨«£¨¦Æ§¨¥´©¥½©¨¦−
:äîçìnä àávîåèíúéiçä äLî íäéìà øîàiå ¦§¨¬©¦§¨¨«©¬Ÿ¤£¥¤−¤®©«¦¦¤−

:äá÷ð-ìkæèøáãa ìàøNé éðáì eéä äpä ïä ¨§¥¨«¥´¥¹¨¨¸¦§¥³¦§¨¥Æ¦§©´
éäzå øBòt øác-ìr ýåýéa ìrî-øñîì írìa¦§½̈¦§¨©¬©©«Ÿ̈−©§©´§®©§¦¬

:ýåýé úãra äôbnäæéóha øëæ-ìë eâøä äzrå ©©¥−̈©«£©¬§Ÿ̈«§©¾̈¦§¬¨¨−̈©®̈
:eâøä øëæ ákLîì Léà úrãé äMà-ìëåçéìëå §¨¦À̈Ÿ©¬©¦²§¦§©¬¨−̈£«Ÿ§ŸÆ



ipyקצ - `l - irqnÎzehn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eéçä øëæ ákLî eòãé-àì øLà íéLpa óhä©©´©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−¦§©´¨®̈©«£−
:íëìèéíéîé úráL äðçnì õeçî eðç ízàå ¨¤«§©¤À£²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®

íBia eàhçúz ììça râð | ìëå Lôð âøä ìkŸÁŸ¥¸¤¹¤§´ŸŸ¥´©¤«¨À̈¦§©§º©³
:íëéáLe ízà éréáMä íBiáe éLéìMäëãâa-ìëå ©§¦¦Æ©´©§¦¦½©¤−§¦¤«§¨¤¯¤

-éìk-ìëå íéfr äNrî-ìëå øBò-éìk-ìëåõr §¨§¦²§¨©«£¥¬¦¦−§¨§¦¥®
:eàhçúzñàëéLðà-ìà ïäkä øærìà øîàiå ¦§©¨«©¸Ÿ¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©§¥´

-øLà äøBzä úwç úàæ äîçìnì íéàaä àávä©¨½̈©¨¦−©¦§¨¨®µŸª©´©½̈£¤
:äLî-úà ýåýé äeöáëóñkä-úàå áäfä-úà Cà ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¬¤©¨−̈§¤©¨®¤

úøôòä-úàå ìéãaä-úà ìæøaä-úà úLçpä-úà: ¤©§¸¤Æ¤©©§¤½¤©§¦−§¤¨«Ÿ¨«¤
âëCà øäèå Làá eøéárz Làá àáé-øLà øác-ìk̈¨º̈£¤¨´Ÿ¨¥À©«£¦³¨¥Æ§¨¥½©¾

eøéárz Làa àáé-àì øLà ìëå àhçúé äcð éîa§¥¬¦−̈¦§©®̈§¸Ÿ£¤¯«Ÿ¨²Ÿ¨¥−©«£¦¬
:íénáãëízøäèe éréáMä íBia íëéãâa ízñaëå ©¨«¦§¦©§¤¯¦§¥¤²©¬©§¦¦−§©§¤®

:äðçnä-ìà eàáz øçàåñäë-ìà ýåýé øîàiå §©©−¨¬Ÿ¤©©«£¤«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤
:øîàl äLîåëíãàa éáMä çB÷ìî Làø úà àN ¤¬¥«ŸÀ̈¥´³Ÿ©§¸©Æ©§¦½¨«¨−̈

:äãrä úBáà éLàøå ïäkä øærìàå äzà äîäaáe©§¥¨®©¨Æ§¤§¨¨´©Ÿ¥½§¨¥−£¬¨«¥¨«
æëíéàöiä äîçìnä éNôz ïéa çB÷ìnä-úà úéöçå§¨¦̧¨Æ¤©©§½©¥µ«Ÿ§¥´©¦§¨½̈©«Ÿ§¦−

:äãrä-ìk ïéáe àávìçëúàî ýåýéì ñëî úîøäå ©¨®̈¥−¨¨«¥¨«©«£¥«Ÿ¨̧¤¹¤©«Ÿ̈À¥¥º
Lîçî Lôð ãçà àávì íéàöiä äîçìnä éLðà©§¥³©¦§¨¨Æ©«Ÿ§¦´©¨½̈¤¨´¤½¤¥«£¥−
-ïîe íéøîçä-ïîe ø÷aä-ïîe íãàä-ïî úBànä©¥®¦¨«¨¨Æ¦©¨½̈¦©«£Ÿ¦−¦

:ïàväèëïäkä øærìàì äzúðå eçwz íúéöçnî ©«Ÿ¦©«£¦−̈¦®̈§¨«©¨²§¤§¨¨¬©Ÿ¥−
:ýåýé úîeøzì| ãçà | çwz ìàøNé-éða úöçnîe §©¬§Ÿ̈«¦©«£¦̧§¥«¦§¨¥¹¦©´¤¨´

íéøîçä-ïî ø÷aä-ïî íãàä-ïî íéMîçä-ïî æçà̈ª´¦©«£¦¦À¦¨«¨¨¯¦©¨¨²¦©«£Ÿ¦¬
éøîL íiåìì íúà äzúðå äîäaä-ìkî ïàvä-ïîe¦©−Ÿ¦¨©§¥®̈§¨«©¨³Ÿ¨Æ©«§¦¦½«Ÿ§¥¾

:ýåýé ïkLî úøîLîàìïäkä øærìàå äLî Nriå ¦§¤−¤¦§©¬§Ÿ̈«©©´©¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®
:äLî-úà ýåýé äeö øLàkáìéäéåøúé çB÷ìnä ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©«§¦Æ©©§½©¤¤́

óìà úBàî-LL ïàö àávä ír eææa øLà æaä©½̈£¤¬¨«§−©´©¨®̈ÀŸ¥«¥¬¤²¤
:íéôìà úLîçå óìà íéráLåâìíéðL ø÷áe §¦§¦¬¤−¤©«£¥¬¤£¨¦«¨¾̈§©¬¦

:óìà íéráLåãì:óìà íéMLå ãçà íéøîçå §¦§¦−¨«¤©«£Ÿ¦¾¤¨¬§¦¦−¨«¤
äìøëæ ákLî eòãé-àì øLà íéLpä-ïî íãà Lôðå§¤´¤¨½̈¦©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−¦§©´¨¨®

ìLe íéðL Lôð-ìk:óìà íéLåì÷ìç äöçnä éäzå ¨¤¾¤§©¬¦§¦−¨«¤©§¦Æ©¤«¡½̈¥¾¤
ìL ïàvä øtñî àáva íéàöiäóìà úBàî-L ©«Ÿ§¦−©¨®̈¦§©´©ÀŸ§«¥¬¤̧¤Æ

ìLe:úBàî Lîçå íéôìà úráLå óìà íéLæìéäéå §¦´¤½¤§¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«©§¦²
:íéráLå Lîç úBàî LL ïàvä-ïî ýåýéì ñënä©¤¬¤©«Ÿ̈−¦©®Ÿ¥¬¥−¨¥¬§¦§¦«

çììLe äML ø÷aäåíéðL ýåýéì íñëîe óìà íéL §©̧¨½̈¦¨¬§¦−¨®¤¦§¨¬©«Ÿ̈−§©¬¦

:íéráLåèììL íéøîçåúBàî Lîçå óìà íéL §¦§¦«©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤©«£¥´¥®
:íéMLå ãçà ýåýéì íñëîeîäML íãà Lôðå ¦§¨¬©«Ÿ̈−¤¨¬§¦¦«§¤´¤¨½̈¦¨¬

ìLe íéðL ýåýéì íñëîe óìà øNr:Lôð íéL ¨−̈¨®¤¦§¨Æ©«Ÿ̈½§©¬¦§¦−¨«¤
àîïäkä øærìàì ýåýé úîeøz ñëî-úà äLî ïziå©¦¥´¤À¤¤̧¤Æ§©´§Ÿ̈½§¤§¨−̈©Ÿ¥®

:äLî-úà ýåýé äeö øLàkáîéða úéöçnîe ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤Ÿ¤«¦©«£¦−§¥´
:íéàávä íéLðàä-ïî äLî äöç øLà ìàøNé¦§¨¥®£¤Æ¨¨´¤½¦¨«£¨¦−©«Ÿ§¦«

âîìL ïàvä-ïî äãrä úöçî éäzåóìà úBàî-L ©§¦²¤«¡©¬¨«¥−̈¦©®Ÿ§«¥¬¤̧¤Æ
ìLe:úBàî Lîçå íéôìà úráL óìà íéL §¦´¤½¤¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«

ãîìLe äML ø÷áe:óìà íéLäîìL íéøîçåíéL ¨¾̈¦¨¬§¦−¨«¤©«£Ÿ¦¾§¦¬
:úBàî Lîçå óìàåî:óìà øNr äML íãà Lôðå ¤−¤©«£¥¬¥«§¤´¤¨½̈¦¨¬¨−̈¨«¤

æîãçà æçàä-úà ìàøNé-éða úöçnî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦©«£¦´§¥«¦§¨¥À¤¨«¨ªÆ¤¨´
íúà ïziå äîäaä-ïîe íãàä-ïî íéMîçä-ïî¦©«£¦¦½¦¨«¨−̈¦©§¥¨®©¦¥̧Ÿ¹̈
ýåýé äeö øLàk ýåýé ïkLî úøîLî éøîL íiåìì©«§¦¦À«Ÿ§¥Æ¦§¤̧¤Æ¦§©´§Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàçîøLà íéã÷tä äLî-ìà eáø÷iå ¤Ÿ¤«©¦§§Æ¤¤½©§ª¦¾£¤−
:úBànä éøNå íéôìàä éøN àávä éôìàì§©§¥´©¨¨®¨¥¬¨«£¨¦−§¨¥¬©¥«

èîéãár äLî-ìà eøîàiåéLðà Làø-úà eàNð E ©«Ÿ§Æ¤¤½£¨¤´¨«§À¤²Ÿ©§¥¬
:Léà epnî ã÷ôð-àìå eðãéa øLà äîçìnä©¦§¨−̈£¤´§¨¥®§«Ÿ¦§©¬¦¤−¦«

ðáäæ-éìë àöî øLà Léà ýåýé ïaø÷-úà áø÷på©©§¥º¤¨§©´§Ÿ̈À¦Á£¤̧¨¨³§¦«¨¨Æ
-ìr øtëì æîeëå ìéâr úraè ãéîöå äãröà¤§¨¨´§¨¦½©©−©¨¦´§¨®§©¥¬©

:ýåýé éðôì eðéúLôðàðïäkä øærìàå äLî çwiå ©§Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«©¦©̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²
:äNrî éìk ìk ízàî áäfä-úàáðáäæ-ìk | éäéå ¤©¨−̈¥«¦¨®−Ÿ§¦¬©«£¤«©§¦´¨§©´

óìà øNr äML ýåýéì eîéøä øLà äîeøzä©§À̈£¤³¥¦¸Æ©«Ÿ̈½¦¨̧¨¨¬¤²¤
íéôìàä éøN úàî ì÷L íéMîçå úBàî-òáL§©¥¬©«£¦¦−®̈¤¥¥Æ¨¥´¨«£¨¦½

:úBànä éøN úàîeâð:Bì Léà eææa àávä éLðà ¥¥−¨¥¬©¥«©§¥Æ©¨½̈¨«§−¦¬«
ãðéøN úàî áäfä-úà ïäkä øærìàå äLî çwiå©¦©̧¤¹§¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©¨½̈¥¥²¨¥¬

ïBøkæ ãrBî ìäà-ìà Búà eàáiå úBànäå íéôìàä̈«£¨¦−§©¥®©¨¦³ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¦¨¬
:ýåýé éðôì ìàøNé-éðáìô ¦§¥«¦§¨¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

â ycew zegiyn zecewp ã(112 'nr bi zegiy ihewl)

‰„Ú‰ ˙ˆÁÓ È‰zÂ(מג (לא, «¿ƒ∆¡«»≈»

אי הּטבע ּובדר הּמכס, את ׁשהרימּו עד רב זמן עבר ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָּבוּדאי

והּבהמה, האדם מּכל אחד אף מת לא זה זמן ׁשּבמׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאפׁשר

העדה מחצת את מפרט והּכתּוב ׁשוים. החצאים היּו לא ּכן ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹואם

הּׁשני החצי הּמסּגר): מאמר ּבתֹור (לא פלא ּדבר להֹודיע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻּכדי

ּכּונת וזֹוהי אחד. אף מת לא ּכי הראׁשֹון, החצי ּכמֹו ּבדּיּוק ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהיה

החצאים היּו לא ׁשאם לֹומר, יׁש הּדבר ּובטעם ."וכ ּכ" ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹרׁש"י:

מכס. מּמּנּו נלקח ׁשּלא עדף היה ְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשוים

iriax ,iyily - al - irqnÎzehn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùáìàãâ-éðáìå ïáeàø éðáì äéä áø | äð÷îe¦§¤´©À¨º̈¦§¥¯§¥²§¦§¥−̈
rìb õøà-úàå øæré õøà-úà eàøiå ãàî íeörã ¨´§®Ÿ©¦§º¤¤³¤©§¥Æ§¤¤´¤¦§½̈

:äð÷î íB÷î íB÷nä äpäåáéðáe ãâ-éðá eàáiå §¦¥¬©¨−§¬¦§¤«©¨¬Ÿ§¥−̈§¥´
-ìàå ïäkä øærìà-ìàå äLî-ìà eøîàiå ïáeàø§¥®©«Ÿ§³¤¤Æ§¤¤§¨¨´©Ÿ¥½§¤

:øîàì äãrä éàéNðâäøîðå øæréå ïáéãå úBøèr §¦¥¬¨«¥−̈¥«Ÿ£¨³§¦ŸÆ§©§¥´§¦§½̈
:ïráe Báðe íáNe äìrìàå ïBaLçåãøLà õøàä §¤§−§¤§¨¥®§¨¬§−§«Ÿ¨À̈¤£¤̧

àåä äð÷î õøà ìàøNé úãr éðôì ýåýé äkä¦¨³§Ÿ̈Æ¦§¥Æ£©´¦§¨¥½¤¬¤¦§¤−¦®
éãárìå:äð÷î Eñäïç eðàöî-íà eøîàiå §©«£¨¤−¦§¤«©«Ÿ§À¦¨¨³¥Æ
éðéraéãárì úàfä õøàä-úà ïzé Eäfçàì E §¥¤½ª©º¤¨¨¯¤©²Ÿ©«£¨¤−©«£ª¨®

:ïcøiä-úà eðøárz-ìàåãâ-éðáì äLî øîàiå ©©«£¦¥−¤©©§¥«©Ÿ́¤¤½¦§¥−̈
eáLz ízàå äîçìnì eàáé íëéçàä ïáeàø éðáìå§¦§¥´§¥®©«©¥¤À¨¸ŸÆ©¦§¨½̈§©¤−¥¬§

:äôæänìåáéúëïåàåðúéø÷éða áì-úà ïeàéðú «Ÿ§¨´¨§¦½¤¥−§¥´
:ýåýé íäì ïúð-øLà õøàä-ìà øárî ìàøNé¦§¨¥®¥«£ŸÆ¤¨½̈¤£¤¨©¬¨¤−§Ÿ̈«

çrðøa Lãwî íúà éçìLa íëéúáà eNr äk¬Ÿ¨−£«Ÿ¥¤®§¨§¦¬Ÿ¨²¦¨¥¬©§¥−©
:õøàä-úà úBàøìèeàøiå ìBkLà ìçð-ãr eìriå ¦§¬¤¨¨«¤©©«£º©©´©¤§À©¦§Æ

àá-ézìáì ìàøNé éða áì-úà eàéðiå õøàä-úà¤¨½̈¤©¨¦¾¤¥−§¥´¦§¨¥®§¦§¦ŸÆ
:ýåýé íäì ïúð-øLà õøàä-ìàéýåýé óà-øçiå ¤¨½̈¤£¤¨©¬¨¤−§Ÿ̈«©¦«©©¬§Ÿ̈−

:øîàì òáMiå àeää íBiaàéíéLðàä eàøé-íà ©´©®©¦¨©−¥«Ÿ¦¦§¸¨«£¨¦¹
úà äìrîå äðL íéøNr ïaî íéøönî íéìòä̈«Ÿ¦´¦¦§©À¦¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¥µ
á÷réìe ÷çöéì íäøáàì ézraLð øLà äîãàä̈«£¨½̈£¤¬¦§©²§¦§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ

çà eàìî-àì ék:éøáééfðwä äpôé-ïa áìk ézìa ¦¬«Ÿ¦§−©«£¨«¦§¦º¨¥³¤§ª¤Æ©§¦¦½
:ýåýé éøçà eàìî ék ïeð-ïa rLBäéåâéóà-øçiå ¦«ª−©¦®¦¬¦§−©«£¥¬§Ÿ̈«©¦©©³

-ãr äðL íéraøà øaãna írðéå ìàøNéa ýåýé§Ÿ̈Æ§¦§¨¥½©§¦¥Æ©¦§½̈©§¨¦−¨¨®©
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:ørør úàåäì:ääaâéå øæré-úàå ïôBL úøèr-úàå §¥−£Ÿ¥«§¤©§¬Ÿ¨²§¤©§¥−§¨§§¨«



iriaxקצב - bl - irqn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åìúøãâå øöáî éør ïøä úéa-úàå äøîð úéa-úàå§¤¥¬¦§−̈§¤¥´¨®̈¨¥¬¦§−̈§¦§¬Ÿ
:ïàöæìàìrìà-úàå ïBaLç-úà eða ïáeàø éðáe «Ÿ§¥³§¥Æ¨½¤¤§−§¤¤§¨¥®

:íéúéø÷ úàåçìúañeî ïBòî ìra-úàå Báð-úàå §¥−¦§¨¨«¦§¤§º§¤©¯©§²«©¬Ÿ
íéørä úBîL-úà úîLá eàø÷iå äîáN-úàå íL¥−§¤¦§¨®©¦§§´§¥½Ÿ¤§¬¤«¨¦−

:eða øLàèìäãrìb äMðî-ïa øéëî éða eëìiå £¤¬¨«©¥̧§¹§¥̧¨¦¯¤§©¤²¦§−̈¨
:da-øLà éøîàä-úà LøBiå äãkìiåîäLî ïziå ©¦§§ª®¨©−¤¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«©¦¥³¤Æ

:da áLiå äMðî-ïa øéëîì ãrìbä-úààîøéàéå ¤©¦§½̈§¨¦−¤§©¤®©¥−¤¨«§¨¦³
ïäúà àø÷iå íäéúeç-úà ãkìiå Cìä äMðî-ïa¤§©¤Æ¨©½©¦§−Ÿ¤©«Ÿ¥¤®©¦§¨¬¤§¤−

:øéàé úeçáî-úàå úð÷-úà ãkìiå Cìä çáðå ©¬Ÿ¨¦«§´Ÿ©¨©½©¦§¬Ÿ¤§−̈§¤
äì àø÷iå äéúðaôôô :BîLa çáð §Ÿ¤®¨©¦§¨¯¨’−Ÿ©¦§«

.ïîéñ á"÷é é"÷á ,íé÷åñô á"é÷

éòñî úùøô
âìàérñî älàõøàî eàöé øLà ìàøNé-éðá ¥¹¤©§¥´§¥«¦§¨¥À£¤¬¨«§²¥¤¬¤

:ïøäàå äLî-ãéa íúàáöì íéøöîáäLî ázëiå ¦§©−¦§¦§Ÿ¨®§©¤−§©«£«Ÿ©¦§¸Ÿ¤¹
älàå ýåýé ét-ìr íäérñîì íäéàöBî-úà¤¨«¥¤²§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®§¥¬¤

:íäéàöBîì íäérñîâLãça ññîrøî eòñiå ©§¥¤−§¨«¥¤«©¦§³¥«©§§¥Æ©´Ÿ¤
ïBLàøä Lãçì íBé øNr äMîça ïBLàøä̈«¦½©«£¦¨¬¨¨²−©´Ÿ¤¨«¦®
éðérì äîø ãéa ìàøNé-éðá eàöé çñtä úøçnî¦¨«¢©´©¤À©¨«§³§¥«¦§¨¥Æ§¨´¨½̈§¥¥−

:íéøöî-ìkãäkä øLà úà íéøa÷î íéøöîe ¨¦§¨«¦¦§©´¦§©§¦À¥Á£¤̧¦¨¯
ýåýé äNr íäéäìàáe øBëa-ìk íäa ýåýé§Ÿ̈²¨¤−¨§®¥´Ÿ¥¤½¨¨¬§Ÿ̈−

:íéèôLäeðçiå ññîrøî ìàøNé-éðá eòñiå §¨¦«©¦§¬§¥«¦§¨¥−¥«©§§¥®©©«£−
:úkñaåäö÷a øLà íúàá eðçiå úkqî eòñiå §ª«Ÿ©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈£¤−¦§¥¬
:øaãnäæøLà úøéçä ét-ìr áLiå íúàî eòñiå ©¦§¨«©¦§Æ¥«¥½̈©¨̧¨Æ©¦´©«¦½Ÿ£¤¬

:ìcâî éðôì eðçiå ïBôö ìra éðt-ìrçéðtî eòñiå ©§¥−©´©§®©©«£−¦§¥¬¦§«Ÿ©¦§Æ¦§¥´
Cøc eëìiå äøaãnä íiä-CBúá eøáriå úøéçä©«¦½Ÿ©©«©§¬§«©−̈©¦§®̈̈©¥̧§¹¤´¤

ìL:äøîa eðçiå íúà øaãîa íéîé úLèeòñiå §³¤¨¦Æ§¦§©´¥½̈©©«£−§¨¨«©¦§Æ
úðér äøNr íézL íìéàáe äîìéà eàáiå äønî¦¨½̈©¨−Ÿ¥¦®¨Â§¥¦Â§¥̧¤§¥¹¥¬Ÿ

:íL-eðçiå íéøîz íéráLå íéîéíìéàî eòñiå ©²¦§¦§¦¬§¨¦−©©«£¨«©¦§−¥«¥¦®
:óeñ-íé-ìr eðçiåàé-øaãîa eðçiå óeñ-íiî eòñiå ©©«£−©©«©¦§−¦©®©©«£−§¦§©

:ïéñáé:ä÷ôãa eðçiå ïéñ-øaãnî eòñiåâéeòñiå ¦«©¦§−¦¦§©¦®©©«£−§¨§¨«©¦§−
:Leìàa eðçiå ä÷ôcîãéeðçiå Leìàî eòñiå ¦¨§®̈©©«£−§¨«©¦§−¥¨®©©«£Æ

ì írì íéî íL äéä-àìå íãéôøa:úBzLåèeòñiå ¦§¦¦½§Ÿ¨̧¨¨¬©²¦¨−̈¦§«©¦§−
:éðéñ øaãîa eðçiå íãéôøîæèéðéñ øaãnî eòñiå ¥«§¦¦®©©«£−§¦§©¬¦¨«©¦§−¦¦§©´¦¨®

:äåàzä úøá÷a eðçiåæéäåàzä úøáwî eòñiå ©©«£−§¦§¬Ÿ©©«£¨«©¦§−¦¦§´Ÿ©©«£¨®
:úøöça eðçiåçé:äîúøa eðçiå úøöçî eòñiå ©©«£−©«£¥«Ÿ©¦§−¥«£¥®Ÿ©©«£−§¦§¨«

èé:õøt ïnøa eðçiå äîúøî eòñiåëïnøî eòñiå ©¦§−¥«¦§¨®©©«£−§¦¬Ÿ¨«¤©¦§−¥¦´Ÿ
:äðáìa eðçiå õøtàë:äqøa eðçiå äðálî eòñiå ®̈¤©©«£−§¦§¨«©¦§−¦¦§®̈©©«£−§¦¨«

áë:äúìä÷a eðçiå äqøî eòñiåâëäúìäwî eòñiå ©¦§−¥«¦¨®©©«£−¦§¥¨«¨©¦§−¦§¥¨®¨
:øôL-øäa eðçiåãëeðçiå øôL-øäî eòñiå ©©«£−§©¨«¤©¦§−¥«©¨®¤©©«£−

:äãøçaäë:úìä÷îa eðçiå äãøçî eòñiååëeòñiå ©«£¨¨«©¦§−¥«£¨®̈©©«£−§©§¥«Ÿ©¦§−
:úçúa eðçiå úìä÷nîæëeðçiå úçzî eòñiå ¦©§¥®Ÿ©©«£−§¨«©©¦§−¦®̈©©©«£−

:çøúaçë:ä÷úîa eðçiå çøzî eòñiåèëeòñiå §¨«©©¦§−¦¨®©©©«£−§¦§¨«©¦§−
:äðîLça eðçiå ä÷únîìeðçiå äðîLçî eòñiå ¦¦§®̈©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−

:úBøñîaàìiå úBøñnî eòñiå:ï÷ré éðáa eðç §«Ÿ¥«©¦§−¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬©«£¨«
áì:ãbãbä øça eðçiå ï÷ré éðaî eòñiåâìeòñiå ©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«©¦§−

:äúáèéa eðçiå ãbãbä øçîãìäúáèiî eòñiå ¥´Ÿ©¦§¨®©©«£−§¨§¨«¨©¦§−¦¨§®̈¨
:äðøára eðçiåäìïéöra eðçiå äðøárî eòñiå ©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¥«©§Ÿ®̈©©«£−§¤§¬Ÿ

:øábåìàåä ïö-øaãîa eðçiå øáb ïéörî eòñiå ¨«¤©¦§−¥«¤§Ÿ́¨®¤©©«£¬§¦§©¦−¦¬
:Lã÷æìõøà äö÷a øää øäa eðçiå Lãwî eòñiå ¨¥«©¦§−¦¨¥®©©«£Æ§´Ÿ¨½̈¦§¥−¤¬¤
:íBãàçìét-ìr øää øä-ìà ïäkä ïøäà ìriå ¡«©©Á©Á©«£¸Ÿ©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²©¦¬

-éða úàöì íéraøàä úðLa íL úîiå ýåýé§Ÿ̈−©¨´¨¨®¦§©´¨«©§¨¦À§¥³§¥«
ãçàa éLéîçä Lãça íéøöî õøàî ìàøNé¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦©¬Ÿ¤©«£¦¦−§¤¨¬

:LãçìèììL-ïa ïøäàåäðL úàîe íéøNrå L ©«Ÿ¤§©«£½Ÿ¤¨¯§¤§¦²§©−¨®̈
:øää øäa Búîañîãør Cìî éðrðkä òîLiå §Ÿ−§¬Ÿ¨¨«©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈

:ìàøNé éða àáa ïrðk õøàa áâpa áLé-àeäå§«¥¬©¤−¤§¤´¤§¨®©§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«
àî:äðîìöa eðçiå øää øäî eòñiåáîeòñiå ©¦§−¥´Ÿ¨®̈©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−

:ïðeôa eðçiå äðîìvîâî:úáàa eðçiå ïðetî eòñiå ¦©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ©¦§−¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿ
ãî:áàBî ìeáâa íéøárä éira eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£²§¦¥¬¨«£¨¦−¦§¬¨«
äî:ãb ïáéãa eðçiå íéirî eòñiååîãb ïáécî eòñiå ©¦§−¥«¦¦®©©«£−§¦¬Ÿ¨«©¦§−¦¦´Ÿ®̈

:äîéúìác ïîìra eðçiåæîäîéúìác ïîìrî eòñiå ©©«£−§©§¬Ÿ¦§¨¨«§¨©¦§−¥«©§´Ÿ¦§¨¨®§¨
:Báð éðôì íéøárä éøäa eðçiåçîéøäî eòñiå ©©«£²§¨¥¬¨«£¨¦−¦§¥¬§«©¦§−¥«¨¥´

:Bçøé ïcøé ìr áàBî úáøra eðçiå íéøárä̈«£¨¦®©©«£Æ§©«§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«
èîíéhMä ìáà ãr úîLéä úéaî ïcøiä-ìr eðçiå©©«£³©©©§¥Æ¦¥´©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®

:áàBî úáørañ §©§−Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bk zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ È�a ÈÚÒÓ ‰l‡(א (לג, ≈∆«¿≈¿≈ƒ¿»≈

ּבמׁש הּמּסעֹות ּכל את עֹובר אחד ׁשּכל אֹומר, טֹוב ׁשם ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּבעל

לֹומר אפׁשר ואי ה', רצֹון נגד ׁשהם מּסעֹות ׁשּיׁשנם ואף ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחּייו.

ּבחינֹות הם עצמם הּמּסעֹות הּנה – אֹותם ּגם לעבֹור ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשחּיבים

מעׂשי ּומּצד נתּונה, ׁשהּבחירה אּלא רמֹות, ּומעלֹות ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָקדֹוׁשֹות

ּב'אֹור מהּמבאר להעיר ויׁש ׁשלילּיים. ּדברים ּבהם ארעּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹיׂשראל

ּכן ּגם מּסעֹות מ"ב ּבחינת "יׁש ּפרׁשתנּו: ÌBÈהּתֹורה' ÏÎa." ְִֵֵֵַַַַָָָָָ¿»

iyy ,iying - dl ,cl - irqn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéîçðïcøé-ìr áàBî úáøra äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬
:øîàì Bçøéàðíäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac §¥−¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®

:ïrðk õøà-ìà ïcøiä-úà íéøár ízà ék¦¬©¤²«Ÿ§¦¬¤©©§¥−¤¤¬¤§¨«©
áðízãaàå íëéðtî õøàä éáLé-ìk-úà ízLøBäå§¸©§¤¹¤¨«§¥³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦̧©§¤½

eãaàz íúëqî éîìö-ìk úàå íúikNî-ìk úà¥−¨©§¦Ÿ¨®§¥̧¨©§¥³©¥«Ÿ¨Æ§©¥½
:eãéîLz íúBîa-ìk úàåâðõøàä-úà ízLøBäå §¥¬¨¨«−̈©§¦«§«©§¤¬¤¨−̈¤

úLøì õøàä-úà ézúð íëì ék da-ízáLéå¦«©§¤®̈¦¬¨¤²¨©¬¦¤¨−̈¤¨¤¬¤
:dúàãðìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå Ÿ¨«§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈

èrîìå Búìçð-úà eaøz áøì íëéúçtLîì§¦§§«Ÿ¥¤À¨©º©§³¤©«£¨Æ§©«§©Æ
ìøBbä änL Bì àöé-øLà ìà Búìçð-úà èérîz©§¦´¤©«£¨½¤Á£¤¥̧¥¬¨²¨©−̈

:eìçðúz íëéúáà úBhîì äéäé Bìäðàì-íàå ´¦«§¤®§©¬£«Ÿ¥¤−¦§¤¨«§¦¸Ÿ
øLà äéäå íëéðtî õøàä éáLé-úà eLéøBú¦¹¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ£¤´
íëécöa íðéðöìå íëéðéra íékNì íäî eøéúBz¦´¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−§¦¥¤®
da íéáLé ízà øLà õøàä-ìr íëúà eøøöå: §¨«§´¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−«§¦¬¨«

åð:íëì äNrà íäì úBNrì éúénc øLàk äéäåô §¨À̈©«£¤¬¦¦²¦©«£¬¨¤−¤«¡¤¬¨¤«
ãìà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéða-úà åö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©º¤§¥³

õøàä-ìà íéàa ízà-ék íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«©¤¬¨¦−¤¨¨´¤
ïrðk õøà äìçða íëì ìtz øLà õøàä úàæ ïrðk§¨®©´Ÿ¨À̈¤£¤̧¦³Ÿ¨¤Æ§©«£½̈¤¬¤§©−©

:äéúìáâìâ-ìr ïö-øaãnî áâð-úàt íëì äéäå ¦§ª«Ÿ¤«¨§¨¨̧¨¤¯§©¤²¤¦¦§©¦−©
çìnä-íé äö÷î áâð ìeáb íëì äéäå íBãà éãé§¥´¡®§¨¨³¨¤Æ§´¤½¤¦§¥¬¨«©¤−©

:äîã÷ãíéaø÷r äìrîì áâpî ìeábä íëì áñðå ¥«§¨§¨©´¨¤Á©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ
äðö øáråáéúëäéäåéø÷Lã÷ì áâpî åéúàöBz eéäå §¨´©¦½¨Æ§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´

:äðîör øárå øcà-øöç àöéå rðøaäìeábä áñðå ©§¥®©§¨¨¬£©©−̈§¨©¬©§«Ÿ¨§¨©¯©§²
:äniä åéúàöBú eéäå íéøöî äìçð ïBîörîåìeáâe ¥«©§−©´§¨¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈©¨«¨§´

ìeáb íëì äéäi-äæ ìeáâe ìBãbä íiä íëì äéäå íé̈½§¨¨¬¨¤²©¨¬©¨−§®¤¦«§¤¬¨¤−§¬
:íéæeàúz ìãbä íiä-ïî ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæå ¨«§¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬

:øää øä íëìçeéäå úîç àáì eàúz øää øäî ¨¤−¬Ÿ¨¨«¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ£¨®§¨²
:äããö ìábä úàöBzèeéäå äðøôæ ìábä àöéå «§¬Ÿ©§ª−§¨«¨§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬

øöç åéúàöBú:ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæ ïðér «§Ÿ−̈£©´¥®̈¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«
é:äîôL ïðér øöçî äîã÷ ìeáâì íëì íúéeàúäå§¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨¥«£©¬¥−̈§¨«¨
àéãøéå ïérì íãwî äìáøä íôMî ìábä ãøéå§¨©̧©§ª¯¦§¨²¨«¦§−̈¦¤´¤¨¨®¦§¨©´

:äîã÷ úøpk-íé óúk-ìr äçîe ìábäáéãøéå ©§ªÀ¨¨²©¤¬¤¨«¦¤−¤¥«§¨§¨©³
äéäz úàæ çìnä íé åéúàöBú eéäå äðcøiä ìeábä©§Æ©©§¥½¨§¨¬«§Ÿ−̈¨´©¤®©ŸÁ¦«§¤̧

:áéáñ äéúìáâì õøàä íëìâééða-úà äLî åöéå ¨¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«©§©´¤½¤§¥¬
dúà eìçðúz øLà õøàä úàæ øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ´Ÿ¨À̈¤£¤̧¦§©«£³Ÿ¨Æ

éöçå úBhnä úrLúì úúì ýåýé äeö øLà ìøBâa§½̈£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²§¦§©¬©©−©«£¦¬
:ähnäãéíúáà úéáì éðáeàøä éðá ähî eç÷ì ék ©©¤«¦´¨«§º©¥̧§¥³¨«¥¦Æ§¥´£Ÿ½̈

äMðî ähî éöçå íúáà úéáì éãbä-éðá ähîe©¥¬§¥«©¨¦−§¥´£Ÿ¨®©«£¦Æ©¥´§©¤½
:íúìçð eç÷ìåèeç÷ì ähnä éöçå úBhnä éðL ¨«§−©«£¨¨«§¥¬©©−©«£¦´©©¤®¨«§´

:äçøæî äîã÷ Bçøé ïcøéì øárî íúìçðô ©«£¨À̈¥¥²¤§©§¥¬§¥−¥¬§¨¦§¨«¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê(ב (לד, …»»∆¬∆ƒ…»∆

ı¯‡.'לה ּתמיד הּמׁשּתֹוקקת לּנׁשמה, רֹומז רצֹוא, לׁשֹון -Ïtz ∆∆ְְְִִֵֶֶַַַָָָָƒ…

לעֹולם. לירידתּה רֹומז -˙B‚‰B� ˙Bˆn‰ . . eÏl‰ ÔÈÏe·b‰ ÔÓ- ִִֵָָָָƒ«¿ƒ«»«ƒ¿¬

ׁשּנּתן ּבארץ', ה'ּתלּויֹות מעׂשּיֹות, מצֹות קּיּום היא הּירידה ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּכּונת

העֹולם. ׁשל ּבּמגּבלֹות רק .לקּימן . Ï¯B‚a ‰˜lÁ˙pL ÌL ÏÚ ְְְִֶַַַָָָָ«≈∆ƒ¿«¿»¿»

‰ÏÈÙ� ÔBLÏ,'ּגֹורל' לבחינת הּנׁשמה מּגיעה זֹו ירידה ידי על - ¿¿ƒ»ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ

הּנׁשמה. עצם ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָעבֹודה

éùùæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæéúBîL älà ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥µ¤§´
ïäkä øærìà õøàä-úà íëì eìçðé-øLà íéLðàä̈«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤¨¨®¤¤§¨¨Æ©Ÿ¥½

:ïeð-ïa rLBäéåçéähnî ãçà àéNð ãçà àéNðå ¦«ª−©¦«§¨¦¬¤¨²¨¦¬¤−̈¦©¤®
:õøàä-úà ìçðì eç÷zèééLðàä úBîL älàåí ¦§−¦§¬Ÿ¤¨¨«¤§¥−¤§´¨«£¨¦®

:äpôé-ïa áìk äãeäé ähîìëïBòîL éða ähîìe §©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«§©¥¸§¥´¦§½
:ãeäénr-ïa ìàeîLàë-ïa ããéìà ïîéðá ähîì §¥−¤©¦«§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤

:ïBìñkáë:éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähîìeâëéðáì ¦§«§©¥¬§¥−̈¨¦®ª¦−¤¨§¦«¦§¥´
:ãôà-ïa ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−¤¥«Ÿ

ãë:ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNð íéøôà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®§¥−¤¦§¨«
äëðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá ähîìe:C §©¥¬§¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«
åë:ïfr-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«
æë:éîìL-ïa ãeäéçà àéNð øLà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−¤§Ÿ¦«
çë:ãeäénr-ïa ìàäãt àéNð éìzôð-éðá ähîìe§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®§©§¥−¤©¦«
èëìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà älà¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−

:ïrðk õøàaôäìàäLî-ìà ýåýé øaãéå §¤¬¤§¨«©©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−
:øîàì Bçøé ïcøé-ìr áàBî úáøraáéða-úà åö §©§´Ÿ¨®©©§¥¬§¥−¥«Ÿ©»¤§¥´

ì íéør íúfçà úìçpî íiåìì eðúðå ìàøNéúáL ¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈¨¦´¨¨®¤
:íiåìì eðzz íäéúáéáñ íéørì Løâîeâeéäå ¦§À̈¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−©«§¦¦«§¨¯

ì íäì íéøräízîäáì eéäé íäéLøâîe úáL ¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³¦§¤§¨Æ
:íúiç ìëìe íLëøìåãeðzz øLà íéørä éLøâîe §¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«¦§§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¦§−

áéáñ änà óìà äöeçå øérä øéwî íiåìì: ©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ¨½¨¤¬¤©−̈¨¦«
äíétìà äîã÷-úàt-úà øérì õeçî íúcîe©Ÿ¤º¦´¨¦À¤§©¥´§¨©§©¶¦

änàa íétìà áâð-úàt-úàå änàä«©ÂÁ̈§¤§©¤Á¤Á©§©̧¦¨«©¹̈



קצג iyy ,iying - dl ,cl - irqn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéîçðïcøé-ìr áàBî úáøra äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬
:øîàì Bçøéàðíäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac §¥−¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®

:ïrðk õøà-ìà ïcøiä-úà íéøár ízà ék¦¬©¤²«Ÿ§¦¬¤©©§¥−¤¤¬¤§¨«©
áðízãaàå íëéðtî õøàä éáLé-ìk-úà ízLøBäå§¸©§¤¹¤¨«§¥³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦̧©§¤½

eãaàz íúëqî éîìö-ìk úàå íúikNî-ìk úà¥−¨©§¦Ÿ¨®§¥̧¨©§¥³©¥«Ÿ¨Æ§©¥½
:eãéîLz íúBîa-ìk úàåâðõøàä-úà ízLøBäå §¥¬¨¨«−̈©§¦«§«©§¤¬¤¨−̈¤

úLøì õøàä-úà ézúð íëì ék da-ízáLéå¦«©§¤®̈¦¬¨¤²¨©¬¦¤¨−̈¤¨¤¬¤
:dúàãðìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå Ÿ¨«§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈

èrîìå Búìçð-úà eaøz áøì íëéúçtLîì§¦§§«Ÿ¥¤À¨©º©§³¤©«£¨Æ§©«§©Æ
ìøBbä änL Bì àöé-øLà ìà Búìçð-úà èérîz©§¦´¤©«£¨½¤Á£¤¥̧¥¬¨²¨©−̈

:eìçðúz íëéúáà úBhîì äéäé Bìäðàì-íàå ´¦«§¤®§©¬£«Ÿ¥¤−¦§¤¨«§¦¸Ÿ
øLà äéäå íëéðtî õøàä éáLé-úà eLéøBú¦¹¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ£¤´
íëécöa íðéðöìå íëéðéra íékNì íäî eøéúBz¦´¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−§¦¥¤®
da íéáLé ízà øLà õøàä-ìr íëúà eøøöå: §¨«§´¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−«§¦¬¨«

åð:íëì äNrà íäì úBNrì éúénc øLàk äéäåô §¨À̈©«£¤¬¦¦²¦©«£¬¨¤−¤«¡¤¬¨¤«
ãìà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéða-úà åö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©º¤§¥³

õøàä-ìà íéàa ízà-ék íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«©¤¬¨¦−¤¨¨´¤
ïrðk õøà äìçða íëì ìtz øLà õøàä úàæ ïrðk§¨®©´Ÿ¨À̈¤£¤̧¦³Ÿ¨¤Æ§©«£½̈¤¬¤§©−©

:äéúìáâìâ-ìr ïö-øaãnî áâð-úàt íëì äéäå ¦§ª«Ÿ¤«¨§¨¨̧¨¤¯§©¤²¤¦¦§©¦−©
çìnä-íé äö÷î áâð ìeáb íëì äéäå íBãà éãé§¥´¡®§¨¨³¨¤Æ§´¤½¤¦§¥¬¨«©¤−©

:äîã÷ãíéaø÷r äìrîì áâpî ìeábä íëì áñðå ¥«§¨§¨©´¨¤Á©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ
äðö øáråáéúëäéäåéø÷Lã÷ì áâpî åéúàöBz eéäå §¨´©¦½¨Æ§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´

:äðîör øárå øcà-øöç àöéå rðøaäìeábä áñðå ©§¥®©§¨¨¬£©©−̈§¨©¬©§«Ÿ¨§¨©¯©§²
:äniä åéúàöBú eéäå íéøöî äìçð ïBîörîåìeáâe ¥«©§−©´§¨¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈©¨«¨§´

ìeáb íëì äéäi-äæ ìeáâe ìBãbä íiä íëì äéäå íé̈½§¨¨¬¨¤²©¨¬©¨−§®¤¦«§¤¬¨¤−§¬
:íéæeàúz ìãbä íiä-ïî ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæå ¨«§¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬

:øää øä íëìçeéäå úîç àáì eàúz øää øäî ¨¤−¬Ÿ¨¨«¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ£¨®§¨²
:äããö ìábä úàöBzèeéäå äðøôæ ìábä àöéå «§¬Ÿ©§ª−§¨«¨§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬

øöç åéúàöBú:ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæ ïðér «§Ÿ−̈£©´¥®̈¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«
é:äîôL ïðér øöçî äîã÷ ìeáâì íëì íúéeàúäå§¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨¥«£©¬¥−̈§¨«¨
àéãøéå ïérì íãwî äìáøä íôMî ìábä ãøéå§¨©̧©§ª¯¦§¨²¨«¦§−̈¦¤´¤¨¨®¦§¨©´

:äîã÷ úøpk-íé óúk-ìr äçîe ìábäáéãøéå ©§ªÀ¨¨²©¤¬¤¨«¦¤−¤¥«§¨§¨©³
äéäz úàæ çìnä íé åéúàöBú eéäå äðcøiä ìeábä©§Æ©©§¥½¨§¨¬«§Ÿ−̈¨´©¤®©ŸÁ¦«§¤̧

:áéáñ äéúìáâì õøàä íëìâééða-úà äLî åöéå ¨¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«©§©´¤½¤§¥¬
dúà eìçðúz øLà õøàä úàæ øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ´Ÿ¨À̈¤£¤̧¦§©«£³Ÿ¨Æ

éöçå úBhnä úrLúì úúì ýåýé äeö øLà ìøBâa§½̈£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²§¦§©¬©©−©«£¦¬
:ähnäãéíúáà úéáì éðáeàøä éðá ähî eç÷ì ék ©©¤«¦´¨«§º©¥̧§¥³¨«¥¦Æ§¥´£Ÿ½̈

äMðî ähî éöçå íúáà úéáì éãbä-éðá ähîe©¥¬§¥«©¨¦−§¥´£Ÿ¨®©«£¦Æ©¥´§©¤½
:íúìçð eç÷ìåèeç÷ì ähnä éöçå úBhnä éðL ¨«§−©«£¨¨«§¥¬©©−©«£¦´©©¤®¨«§´

:äçøæî äîã÷ Bçøé ïcøéì øárî íúìçðô ©«£¨À̈¥¥²¤§©§¥¬§¥−¥¬§¨¦§¨«¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê(ב (לד, …»»∆¬∆ƒ…»∆

ı¯‡.'לה ּתמיד הּמׁשּתֹוקקת לּנׁשמה, רֹומז רצֹוא, לׁשֹון -Ïtz ∆∆ְְְִִֵֶֶַַַָָָָƒ…

לעֹולם. לירידתּה רֹומז -˙B‚‰B� ˙Bˆn‰ . . eÏl‰ ÔÈÏe·b‰ ÔÓ- ִִֵָָָָƒ«¿ƒ«»«ƒ¿¬

ׁשּנּתן ּבארץ', ה'ּתלּויֹות מעׂשּיֹות, מצֹות קּיּום היא הּירידה ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּכּונת

העֹולם. ׁשל ּבּמגּבלֹות רק .לקּימן . Ï¯B‚a ‰˜lÁ˙pL ÌL ÏÚ ְְְִֶַַַָָָָ«≈∆ƒ¿«¿»¿»

‰ÏÈÙ� ÔBLÏ,'ּגֹורל' לבחינת הּנׁשמה מּגיעה זֹו ירידה ידי על - ¿¿ƒ»ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ

הּנׁשמה. עצם ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָעבֹודה

éùùæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæéúBîL älà ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥µ¤§´
ïäkä øærìà õøàä-úà íëì eìçðé-øLà íéLðàä̈«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤¨¨®¤¤§¨¨Æ©Ÿ¥½

:ïeð-ïa rLBäéåçéähnî ãçà àéNð ãçà àéNðå ¦«ª−©¦«§¨¦¬¤¨²¨¦¬¤−̈¦©¤®
:õøàä-úà ìçðì eç÷zèééLðàä úBîL älàåí ¦§−¦§¬Ÿ¤¨¨«¤§¥−¤§´¨«£¨¦®

:äpôé-ïa áìk äãeäé ähîìëïBòîL éða ähîìe §©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«§©¥¸§¥´¦§½
:ãeäénr-ïa ìàeîLàë-ïa ããéìà ïîéðá ähîì §¥−¤©¦«§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤

:ïBìñkáë:éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähîìeâëéðáì ¦§«§©¥¬§¥−̈¨¦®ª¦−¤¨§¦«¦§¥´
:ãôà-ïa ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−¤¥«Ÿ

ãë:ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNð íéøôà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®§¥−¤¦§¨«
äëðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá ähîìe:C §©¥¬§¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«
åë:ïfr-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«
æë:éîìL-ïa ãeäéçà àéNð øLà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−¤§Ÿ¦«
çë:ãeäénr-ïa ìàäãt àéNð éìzôð-éðá ähîìe§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®§©§¥−¤©¦«
èëìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà älà¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−

:ïrðk õøàaôäìàäLî-ìà ýåýé øaãéå §¤¬¤§¨«©©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−
:øîàì Bçøé ïcøé-ìr áàBî úáøraáéða-úà åö §©§´Ÿ¨®©©§¥¬§¥−¥«Ÿ©»¤§¥´

ì íéør íúfçà úìçpî íiåìì eðúðå ìàøNéúáL ¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈¨¦´¨¨®¤
:íiåìì eðzz íäéúáéáñ íéørì Løâîeâeéäå ¦§À̈¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−©«§¦¦«§¨¯

ì íäì íéøräízîäáì eéäé íäéLøâîe úáL ¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³¦§¤§¨Æ
:íúiç ìëìe íLëøìåãeðzz øLà íéørä éLøâîe §¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«¦§§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¦§−

áéáñ änà óìà äöeçå øérä øéwî íiåìì: ©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ¨½¨¤¬¤©−̈¨¦«
äíétìà äîã÷-úàt-úà øérì õeçî íúcîe©Ÿ¤º¦´¨¦À¤§©¥´§¨©§©¶¦

änàa íétìà áâð-úàt-úàå änàä«©ÂÁ̈§¤§©¤Á¤Á©§©̧¦¨«©¹̈



iriayקצד - el - irqn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ïBôö úàt úàå änàa íétìà | íé-úàt-úàå§¤§©¨´©§©´¦¨«©À̈§¥̧§©¬¨²
éLøâî íäì äéäé äæ Cåza øéräå änàa íétìà©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´©¨®¤¤µ¦«§¤´¨¤½¦§§¥−

:íéøräåúà íiåìì eðzz øLà íéørä úàå ¤«¨¦«§¥´¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½¥µ
çöøä änL ñðì eðzz øLà èì÷nä éør-LL¥«¨¥´©¦§½̈£¤´¦§½¨ª¬−̈¨¨«Ÿ¥®©

eðzz íäéìrå:øér íézLe íéraøàæíéørä-ìk ©«£¥¤´¦§½©§¨¦¬§©−¦¦«¨¤«¨¦À
ïäúà øér äðîLe íéraøà íiåìì eðzz øLà£¤³¦§Æ©«§¦¦½©§¨¦¬§Ÿ¤−¦®¤§¤−

:ïäéLøâî-úàåçúfçàî eðzz øLà íéøräå §¤¦§§¥¤«§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´
èrîä úàîe eaøz áøä úàî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥½¥¥³¨©Æ©§½¥¥¬©§©−
åéørî ïzé eìçðé øLà Búìçð éôk Léà eèérîz©§¦®¦À§¦³©«£¨Æ£¤´¦§½̈¦¥¬¥«¨−̈

:íiåììô ©«§¦¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr bk zegiy ihewl)

¯ÈÚ ÌÈzLe ÌÈÚa¯‡ e�zz Ì‰ÈÏÚÂ(ו (לה, «¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿«ƒƒ

לתמּה: ויׁש הּירּדן. ּבעבר וׁשׁש יׂשראל ּבארץ היּו ערים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹל"ו

"נחלה ּכּכתּוב רצּויה, היתה לא הּירּדן ּבעבר להּׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּבּקׁשה

חלקם לּטֹול (ׁשּמהרּו "ּתבר לא ואחריתּה ּבראׁשֹונה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹמבהלת

ּבעבר ּתפסּו רפע"ב: רּבה לבראׁשית ּוברׁש"י רש"י. הּירּדן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבעבר

טֹובה יׂשראל ׁשארץ ּפי על אף ראׁשֹונה, להם מצּוי ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּירּדן

כן ּפי על ואף ‰'הימּנה). ‰eˆ!הּירּדן ּבעבר לוי ׁשבט את להֹוׁשיב ְִֵֵֶַַָƒ»ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַ

éòéáùè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåééða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´
ïcøiä-úà íéøár ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬¤©©§¥−

:ïrðk äöøààéèì÷î éør íéør íëì íúéø÷äå ©¬§¨§¨«©§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½¨¥¬¦§−̈
:äââLa Lôð-äkî çöø änL ñðå íëì äðééäz¦«§¤´¨¨¤®§¨¬¨̧¨ÆŸ¥½©©¥¤−¤¦§¨¨«

áéúeîé àìå ìàbî èì÷îì íéørä íëì eéäå§¨¸¨¤¯¤«¨¦²§¦§−̈¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ
:ètLnì äãrä éðôì Bãîr-ãr çöøäâéíéøräå ¨«Ÿ¥½©©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈©¦§¨«§¤«¨¦−

:íëì äðééäz èì÷î éør-LL eðzz øLàéã| úà £¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈¦«§¤¬¨¨¤«¥´
ìLìL úàå ïcøiì øárî eðzz íéørä LL §´¤«¨¦À¦§Æ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ§´

:äðééäz èì÷î éør ïrðk õøàa eðzz íéørä¤«¨¦½¦§−§¤´¤§®̈©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨
åèäðééäz íëBúa áLBzìå øbìå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥À§©¥³§©¨Æ§½̈¦«§¤²¨

-äkî-ìk änL ñeðì èì÷îì älàä íéørä-LL¥«¤«¨¦¬¨¥−¤§¦§¨®¨´½̈¨¨©¥
:äââLa Lôðæèúîiå eäkä | ìæøá éìëa-íàå ¤−¤¦§¨¨«§¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²©¨−Ÿ

:çöøä úîeé úBî àeä çöøæéãé ïáàa íàå Ÿ¥´©®¬©−¨«Ÿ¥«©§¦¿§¤´¤¨Á
úîeé úBî àeä çöø úîiå eäkä da úeîé-øLà£¤¨¸¨¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬©−

:çöøäçé-øLà ãé-õr éìëa Bàeäkä Ba úeîé ¨«Ÿ¥«©¿¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬¦¨²
:çöøä úîeé úBî àeä çöø úîiåèéàeä ícä ìàb ©¨−ŸŸ¥´©®¬©−¨«Ÿ¥«©Ÿ¥´©½̈¬

:epúîé àeä Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîéë-íàå ¨¦−¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬§¦¤«§¦
éìLä-Bà epôcäé äàðNa:úîiå äiãöa åéìr C §¦§−̈¤§¢¤®«¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈©¨«Ÿ

àëäknä úîeé-úBî úîiå Bãéá eäkä äáéàá Bà́§¥º̈¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬©©¤−
:Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé ícä ìàb àeä çöøŸ¥´©®Ÿ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©§¦§«

áëéìLä-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàååéìr C §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«¦§¦¬¨¨²
:äiãö àìa éìk-ìkâëda úeîé-øLà ïáà-ìëá Bà ¨§¦−§¬Ÿ§¦¨«´§¨¤¹¤£¤¨¬¨Æ

àìå Bì áéBà-àì àeäå úîiå åéìr ìtiå úBàø àìa§´Ÿ§½©©¥¬¨−̈©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´½§¬Ÿ
:Búrø Lwáîãëìàb ïéáe äknä ïéa äãrä eèôLå §©¥−¨«¨«§¨«§Æ¨«¥½̈¥µ©©¤½¥−Ÿ¥´

cä:älàä íéètLnä ìr íäë-úà äãrä eìéväå ©®̈©¬©¦§¨¦−¨¥«¤§¦¦̧¨«¥¹̈¤
eáéLäå ícä ìàb ãiî çöøäøér-ìà äãrä Búà ¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼§¥¦³ŸÆ¨«¥½̈¤¦¬

ïäkä úBî-ãr da áLéå änL ñð-øLà Bèì÷î¦§¨−£¤¨´¨®¨§¨´©À̈©Æ©Ÿ¥´
:Lãwä ïîLa Búà çLî-øLà ìãbäåëàöé-íàå ©¨½Ÿ£¤¨©¬Ÿ−§¤¬¤©«Ÿ¤§¦¨¬Ÿ

:änL ñeðé øLà Bèì÷î øér ìeáb-úà çöøä àöé¥¥−¨«Ÿ¥®©¤§Æ¦´¦§¨½£¤¬¨−¨«¨
æëBèì÷î øér ìeáâì õeçî ícä ìàb Búà àöîe¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈¦¾¦§−¦´¦§¨®

:íc Bì ïéà çöøä-úà ícä ìàb çöøåçëøérá ék §¨©ºŸ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«¦´§¦³
úBî-éøçàå ìãbä ïäkä úBî-ãr áLé Bèì÷î¦§¨Æ¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ§©«£¥Æ

:Búfçà õøà-ìà çöøä áeLé ìãbä ïäkäèëeéäå ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤£ª¨«§¨¸
ìëa íëéúøãì ètLî úwçì íëì älà¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ

:íëéúáLBîìçöøé íéãr éôì Lôð-äkî-ìk «§«Ÿ¥¤«¨©̧¥¤½¤§¦´¥¦½¦§©−
ãrå çöøä-úà:úeîì Lôðá äðré-àì ãçà ¤¨«Ÿ¥®©§¥´¤½̈Ÿ©«£¤¬§¤−¤¨«

àìòLø àeä-øLà çöø Lôðì øôë eç÷ú-àìå§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©£¤¬¨−̈
:úîeé úBî-ék úeîìáì-ìà ñeðì øôë eç÷ú-àìå ¨®¦−¨«§«Ÿ¦§´½Ÿ¤¨−¤

ì Bèì÷î øérì áeL:ïäkä úBî-ãr õøàa úáL ¦´¦§¨®¨Æ¨¤´¤¨½̈¤©−©Ÿ¥«
âìícä ék da ízà øLà õøàä-úà eôéðçú-àìå§Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ½̈¦´©½̈

éðçé àeäLà ícì øtëé-àì õøàìå õøàä-úà óø ¬©«£¦−¤¨¨®¤§¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´
:BëôL íãa íà-ék da-CtLãì-úà ànèú àìå ª©½̈¦¦−§©¬«Ÿ§«§¯Ÿ§©¥´¤

dëBúa ïëL éðà øLà da íéáLé ízà øLà õøàä̈À̈¤£¤³©¤Æ«§¦´½̈£¤¬£¦−Ÿ¥´§®̈
:ìàøNé éða CBúa ïëL ýåýé éðà ékô ¦µ£¦´§Ÿ̈½Ÿ¥¾§−§¥¬¦§¨¥«

åìàãrìâ-éða úçtLîì úBáàä éLàø eáø÷iå©¦§§º¨¥´¨«¨À§¦§©³©§¥«¦§¨Æ
eøaãéå óñBé éða úçtLnî äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´¥®©§©§º
éðáì úBáà éLàø íéàNpä éðôìå äLî éðôì¦§¥³¤Æ§¦§¥´©§¦¦½¨¥¬¨−¦§¥¬

:ìàøNéá-úà úúì ýåýé äeö éðãà-úà eøîàiå ¦§¨¥«©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥̧¤
äeö éðãàå ìàøNé éðáì ìøBâa äìçða õøàä̈¨¯¤§©«£¨²§−̈¦§¥´¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´
:åéúðáì eðéçà ãçôìö úìçð-úà úúì ýåýéá©«Ÿ̈½¨¥À¤©«£©²§¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«

âíéLðì ìàøNé-éðá éèáL éðaî ãçàì eéäåÂ§¨Â§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼
ìçð ärøâðåúìçð ìr óñBðå eðéúáà úìçpî ïú §¦§§¨³©«£¨¨Æ¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾©µ©«£©´

:røbé eðúìçð ìøbîe íäì äðééäz øLà ähnä©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©

xihtn - el - irqn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ãìr ïúìçð äôñBðå ìàøNé éðáì ìáiä äéäé-íàå§¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈©µ
ähî úìçpîe íäì äðééäz øLà ähnä úìçð©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ©¥´

:ïúìçð òøbé eðéúáàäìàøNé éða-úà äLî åöéå £Ÿ¥½¦¨©−©«£¨¨«©§©³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½
:íéøác óñBé-éðá ähî ïk øîàì ýåýé ét-ìråäæ ©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥²©¥¬§¥«¥−«Ÿ§¦«¤´

áBhì øîàì ãçôìö úBðáì ýåýé äeö-øLà øácä©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À¦§³§¨§¨Æ¥½Ÿ©¬
ähî úçtLîì Cà íéLðì äðééäz íäéðéra§¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®©À§¦§©²©©¥¬

:íéLðì äðééäz íäéáàæéðáì äìçð áqú-àìå £¦¤−¦«§¤¬¨§¨¦«§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´
ähî úìçða Léà ék ähî-ìà ähnî ìàøNé¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®¦´¦À§©«£©Æ©¥´

:ìàøNé éða e÷aãé åéúáàçäìçð úLøé úa-ìëå £Ÿ½̈¦§§−§¥¬¦§¨¥«§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈
äéáà ähî úçtLnî ãçàì ìàøNé éða úBhnî¦©»§¥´¦§¨¥¼§¤À̈¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨
úìçð Léà ìàøNé éða eLøéé ïrîì äMàì äéäz¦«§¤´§¦¨®§©À©¦«§Æ§¥´¦§¨¥½¦−©«£©¬

:åéúáàèøçà ähîì ähnî äìçð áqú-àìå £Ÿ¨«§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´©¥®
:ìàøNé éða úBhî e÷aãé Búìçða Léà-ékéøLàk ¦¦Æ§©´£¨½¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«©«£¤²

:ãçôìö úBða eNr ïk äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«
àéúBða ärðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ−̈§´

:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìöáé-éða úçtLnî §¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«¦¦§§²Ÿ§¥«
ähî-ìr ïúìçð éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈©©¥−

:ïäéáà úçtLîâéøLà íéètLnäå úåönä älà ¦§©¬©£¦¤«¥´¤©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧
áàBî úáøra ìàøNé éða-ìà äLî-ãéa ýåýé äeö¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈

é ïcøé ìr:Bçø ©−©§¥¬§¥«
÷æçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c ÛÒBÈ È�a ‰hÓ Ôk(ה (לו, ≈«∆¿≈≈…¿ƒ

הּפסּוק ז)על כז, רׁש"י:(פנחס ּפרׁש ּדברֹות" צלפחד ּבנֹות "ּכן ְְְְִֵֵֵַַַָָָֹ

ּגם היא אּלא צֹודקת, ׁשּתביעתן רק ׁשּלא והינּו, ּתבעּו". ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ"יפה

צּוּוי ּבא (ולכן צֹודקת ׁשהּטענה רק לא ּכאן: ואף יפה. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּתביעה

. . ּבת "וכל ולכן יפה, טענה ּגם היא אּלא צלפחד), לבנֹות ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָה'

על ּדּברּו ׁשּלא (אף לאּׁשה" ּתהיה אביה מּטה מּמׁשּפחת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלאחד

.(ָּכ

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©
:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥
øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå,älrúéå , §¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨
,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBB

øéèôîàéärðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ−̈
:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBðaáéúçtLnî §´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«¦¦§§²Ÿ

-ìr ïúìçð éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈©
:ïäéáà úçtLî ähîâéíéètLnäå úåönä älà ©¥−¦§©¬©£¦¤«¥´¤©¦§ºŸ§©¦§¨¦À

úáøra ìàøNé éða-ìà äLî-ãéa ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ
:Bçøé ïcøé ìr áàBî½̈©−©§¥¬§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(568 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

'‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰Â ˙Bˆn‰ ‰l‡(יג (לו, ≈∆«ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»

ּבּמדּבר, הּמּסעֹות הקּדמת לאחר היתה יׂשראל לארץ ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהּכניסה

ּכ ועקרב'. ׂשרף ה'נחׁש את ּובררּו יׂשראל ּבני הכניעּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבהן

ׁשהרי לארץ, הּכניסה את יבּטלּו אּלּו ׁשּקלּפֹות האפׁשרּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנׁשללה

הּדרּגה מֹואב, ּבערבֹות הּמּסעֹות הסּתּימּו לכן התּבררּו. ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָּכבר

ערבֹות, – ּגּופא ּובזה ּדקלּפה, חכמה הּוא מֹואב ּביֹותר: ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָהּנמּוכה

להּכנס מּוכנים זֹו, קלּפה ּוברּור הכנעת לאחר .וחׁש ערב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלׁשֹון

יׂשראל. ְְִֵֶֶָלארץ

.ïîéñ ä"ìçî ä"ìåç ,íé÷åñô á"ì÷

.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



קצה xihtn - el - irqn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ãìr ïúìçð äôñBðå ìàøNé éðáì ìáiä äéäé-íàå§¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈©µ
ähî úìçpîe íäì äðééäz øLà ähnä úìçð©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ©¥´

:ïúìçð òøbé eðéúáàäìàøNé éða-úà äLî åöéå £Ÿ¥½¦¨©−©«£¨¨«©§©³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½
:íéøác óñBé-éðá ähî ïk øîàì ýåýé ét-ìråäæ ©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥²©¥¬§¥«¥−«Ÿ§¦«¤´

áBhì øîàì ãçôìö úBðáì ýåýé äeö-øLà øácä©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À¦§³§¨§¨Æ¥½Ÿ©¬
ähî úçtLîì Cà íéLðì äðééäz íäéðéra§¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®©À§¦§©²©©¥¬

:íéLðì äðééäz íäéáàæéðáì äìçð áqú-àìå £¦¤−¦«§¤¬¨§¨¦«§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´
ähî úìçða Léà ék ähî-ìà ähnî ìàøNé¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®¦´¦À§©«£©Æ©¥´

:ìàøNé éða e÷aãé åéúáàçäìçð úLøé úa-ìëå £Ÿ½̈¦§§−§¥¬¦§¨¥«§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈
äéáà ähî úçtLnî ãçàì ìàøNé éða úBhnî¦©»§¥´¦§¨¥¼§¤À̈¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨
úìçð Léà ìàøNé éða eLøéé ïrîì äMàì äéäz¦«§¤´§¦¨®§©À©¦«§Æ§¥´¦§¨¥½¦−©«£©¬

:åéúáàèøçà ähîì ähnî äìçð áqú-àìå £Ÿ¨«§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´©¥®
:ìàøNé éða úBhî e÷aãé Búìçða Léà-ékéøLàk ¦¦Æ§©´£¨½¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«©«£¤²

:ãçôìö úBða eNr ïk äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«
àéúBða ärðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ−̈§´

:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìöáé-éða úçtLnî §¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«¦¦§§²Ÿ§¥«
ähî-ìr ïúìçð éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈©©¥−

:ïäéáà úçtLîâéøLà íéètLnäå úåönä älà ¦§©¬©£¦¤«¥´¤©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧
áàBî úáøra ìàøNé éða-ìà äLî-ãéa ýåýé äeö¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈

é ïcøé ìr:Bçø ©−©§¥¬§¥«
÷æçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c ÛÒBÈ È�a ‰hÓ Ôk(ה (לו, ≈«∆¿≈≈…¿ƒ

הּפסּוק ז)על כז, רׁש"י:(פנחס ּפרׁש ּדברֹות" צלפחד ּבנֹות "ּכן ְְְְִֵֵֵַַַָָָֹ

ּגם היא אּלא צֹודקת, ׁשּתביעתן רק ׁשּלא והינּו, ּתבעּו". ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ"יפה

צּוּוי ּבא (ולכן צֹודקת ׁשהּטענה רק לא ּכאן: ואף יפה. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּתביעה

. . ּבת "וכל ולכן יפה, טענה ּגם היא אּלא צלפחד), לבנֹות ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָה'

על ּדּברּו ׁשּלא (אף לאּׁשה" ּתהיה אביה מּטה מּמׁשּפחת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלאחד

.(ָּכ

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©
:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥
øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå,älrúéå , §¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨
,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBB

øéèôîàéärðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ−̈
:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBðaáéúçtLnî §´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«¦¦§§²Ÿ

-ìr ïúìçð éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈©
:ïäéáà úçtLî ähîâéíéètLnäå úåönä älà ©¥−¦§©¬©£¦¤«¥´¤©¦§ºŸ§©¦§¨¦À

úáøra ìàøNé éða-ìà äLî-ãéa ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ
:Bçøé ïcøé ìr áàBî½̈©−©§¥¬§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(568 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

'‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰Â ˙Bˆn‰ ‰l‡(יג (לו, ≈∆«ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»

ּבּמדּבר, הּמּסעֹות הקּדמת לאחר היתה יׂשראל לארץ ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהּכניסה

ּכ ועקרב'. ׂשרף ה'נחׁש את ּובררּו יׂשראל ּבני הכניעּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבהן

ׁשהרי לארץ, הּכניסה את יבּטלּו אּלּו ׁשּקלּפֹות האפׁשרּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנׁשללה

הּדרּגה מֹואב, ּבערבֹות הּמּסעֹות הסּתּימּו לכן התּבררּו. ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָּכבר

ערבֹות, – ּגּופא ּובזה ּדקלּפה, חכמה הּוא מֹואב ּביֹותר: ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָהּנמּוכה

להּכנס מּוכנים זֹו, קלּפה ּוברּור הכנעת לאחר .וחׁש ערב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלׁשֹון

יׂשראל. ְְִֵֶֶָלארץ

.ïîéñ ä"ìçî ä"ìåç ,íé÷åñô á"ì÷

.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



קצו
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

äøèôäíåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ìá ÷øô äéîøéá

ã:ìàøNé úéa úBçtLî-ìëå á÷ré úéa ýåýé-øáã eòîLäeàön-äî ýåýé øîà | äk ¦§¬§©§Ÿ̈−¥´©£®Ÿ§¨¦§§−¥¬¦§¨¥«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©¨«§Æ
:eìaäiå ìáää éøçà eëìiå éìrî e÷çø ék ìår éa íëéúBáàåýåýé äià eøîà àìå £«¥¤¬¦Æ½̈¤¦¬¨«£−¥¨¨®©¥«§²©«£¥¬©¤−¤©¤§¨«§´Ÿ¨«§½©¥´§Ÿ̈½

éìBnä íéøöî õøàî eðúà äìrnääiö õøàa äçeLå äáør õøàa øaãna eðúà C ©©«£¤¬Ÿ−̈¥¤´¤¦§¨®¦©¦̧Ÿ¹̈©¦§À̈§¤̧¤£¨¨³§¨Æ§¤̧¤Æ¦¨´
:íL íãà áLé-àìå Léà da øár-àì õøàa úåîìöåæìîøkä õøà-ìà íëúà àéáàå §©§½̈¤§¤À¤Ÿ¨³©¨Æ¦½§«Ÿ¨©¬¨−̈¨«¨«¨¦³¤§¤Æ¤¤´¤©©§¤½

:äárBúì ízîN éúìçðå éöøà-úà eànèzå eàázå dáeèå déøt ìëàìçàì íéðäkä ¤«¡¬Ÿ¦§−̈§¨®©¨¸ŸÆ©§©§´¤©§¦½§©«£¨¦¬©§¤−§«¥¨«©«Ÿ£¦À³Ÿ
éøçàå ìraá eàað íéàéápäå éá eòLt íérøäå éðeòãé àì äøBzä éùôúå ýåýé äià eøîà̈«§Æ©¥´§Ÿ̈½§«Ÿ§¥³Ÿ©¨Æ´Ÿ§¨½¦§¨«Ÿ¦−¨´§¦®§©§¦¦Æ¦§´©©½©§©«£¥¬

:eëìä eìrBé-àìè:áéøà íëéðá éða-úàå ýåýé-íàð íëzà áéøà ãò ïëìééià eøár ék «Ÿ¦−¨¨«¨¥À²Ÿ¨¦¬¦§¤−§ª§Ÿ̈®§¤§¥¬§¥¤−¨¦«¦´¦§º¦¥³
:úàæk äúéä ïä eàøe ãàî eððBaúäå eçìL øã÷å eàøe íéizëàéíéäìà éBb øéîéää ¦¦¦Æ§½§¥¨²¦§¬§¦§«§−§®Ÿ§¾¥¬¨«§¨−¨«Ÿ©«¥¦¬Æ¡Ÿ¦½

:ìérBé àBìa BãBák øéîä énrå íéäìà àì änäåáéeáøç eørNå úàæ-ìr íéîL enL §¥−¨´Ÿ¡Ÿ¦®§©¦²¥¦¬§−§¬¦«¬Ÿ¨©−¦©®Ÿ§©«£²¨§¬
:ýåýé-íàð ãàîâéíäì áöçì íéiç íéî | øB÷î eáær éúà énr äùr úBòø íézL-ék §−Ÿ§ª§Ÿ̈«¦«§©¬¦¨−¨¨Ÿ́©¦®Ÿ¦̧¨«§¹§´©´¦©¦À©§³Ÿ¨¤Æ

íéøaLð úøàa úBøàa:íénä eìëé-àì øLàãérecî àeä úéa ãéìé-íà ìàøNé ãárä Ÿ½ŸŸÆ¦§¨¦½£¤¬«Ÿ¨¦−©¨«¦©¤̧¤Æ¦§¨¥½¦§¦¬©−¦®©−©
:æáì äéäåèì Böøà eúéLiå íìB÷ eðúð íéøôë eâàLé åéìr:áLé éìaî eúvð åéør änL ¨¨¬¨©«¨¨Æ¦§£´§¦¦½¨«§−¨®©¨¦³©§Æ§©½̈¨¨¬¦§−¦§¦¬Ÿ¥«

æèð-éða-íb:ã÷ã÷ Ceòøé ñçðtçúå óæééäìà ýåýé-úà Cáær Cl-äNrz úàæ-àBìäC ©§¥−Ÿ§©§©§¥®¦§−¨§«Ÿ£−Ÿ©«£¤¨®¨§¥Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ©½¦
:Cøca CëìBî úraçéì íéøöî Cøãì Cl-äî äzråøeMà Cøãì Cl-äîe øBçL éî úBzL §¥−«¦¥¬©¨«¤§©À̈©¨Æ§¤´¤¦§©½¦¦§−¥´¦®©¨Æ§¤´¤©½

ì:øäð éî úBzLèééúBáLîe Cúrø CøqézCáær øîå òø-ék éàøe érãe CçëBz C ¦§−¥¬¨¨«§©§¥´¨«¨¥À§ª«©̧¦Æ«¦ª½§¦³§¦Æ¦«©´¨½̈¨«§¥−
éýìà ýåýé-úàéìà éúcçô àìå C:úBàáö ýåýé éðüà-íàð CëClr ézøáL íìBòî ék ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¨®¦§³Ÿ©§¨¦Æ¥©½¦§ª£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−§¨«¦´¥«º̈¨©´§¦ª¥À
éúBøñBî éz÷zðzà ïðrø õr-ìk úçúå ääáb äráb-ìk-ìr ék øBárà àì éøîàzå C ¦©̧§¦Æ«§©½¦©«Ÿ§¦−´Ÿ¤«¡®¦´©¨¦§º̈§ŸÀ̈§©̧©Æ¨¥´©£½̈©−§

:äðæ äröàëézrèð éëðàåéàå úîà òøæ älk ÷øBN C:äiøëð ïôbä éøeñ éì zëtäð C Ÿ¨¬Ÿ¨«§¨«Ÿ¦Æ§©§¦´¥½ª−Ÿ¤©́¡¤®§¥Æ¤§©´§§¦½¥−©¤¬¤¨§¦¨«
áëðBr ízëð úéøa Cì-éaøúå øúpa éñaëz-íà ék:ýåýé éðãà íàð éðôì Câëéàéøîàz C ¦³¦§©§¦Æ©¤½¤§©§¦−̈Ÿ¦®¦§¨³£¥Æ§¨©½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«¥´«Ÿ§¦º

äl÷ äøëa úéùr äî érc àéba Ckøã éàø ézëìä àì íéìraä éøçà éúàîèð àì́Ÿ¦§¥À¦©«£¥³©§¨¦Æ´Ÿ¨©½§¦§¦³©§¥Æ©©½§¦−¤´¨¦®Ÿ¦§¨¬©−̈

:äéëøc úëøNîãëäpáéLé éî dúðàz çeø äôàL dLôð úeàa øaãî ãnì | äøt §¨¤¬¤§¨¤«¨¤¤́¦ª´¦§À̈§©©³©§¨¸¨«£¨´½©©«£¨−̈¦´§¦¤®¨
:äðeàöîé dLãça eôréé àì äéL÷áî-ìkäëðBøâe óçiî Cìâø érðîéøîàzå äàîvî C ¨§©§¤̧¨Æ´Ÿ¦½̈§¨§−̈¦§¨«§¨¦§¦³©§¥Æ¦¨¥½§¥−¦¦§¨®©«Ÿ§¦´
:Cìà íäéøçàå íéøæ ézáäà-ék àBì LàBðåëìàøNé úéa eLéáä ïk àöné ék ápb úLák ½̈¾¦«¨©¬§¦¨¦−§©«£¥¤¬¥¥«§³Ÿ¤©¨Æ¦´¦¨¥½¥¬Ÿ¦−¥´¦§¨¥®
:íäéàéáðe íäéðäëå íäéøN íäéëìî änäæëeðzãìé zà ïáàìå äzà éáà õrì íéøîà ¥³¨©§¥¤Æ¨¥¤½§«Ÿ£¥¤−§¦«¥¤««Ÿ§¦¸¨¥¹¨´¦©À¨§¨¤̧¤Æ©´§§¦§½̈

:eðréLBäå äîe÷ eøîàé íúrø úráe íéðô àìå óøò éìà eðô-ékçëéýìà äiàåøLà E ¦«¨¬¥©²−Ÿ¤§´Ÿ¨¦®§¥³¨«¨¨Æ«Ÿ§½−¨§«¦¥«§©¥³¡Ÿ¤̧Æ£¤´
éør øtñî ék Eúrø úra EeòéLBé-íà eîe÷é Cl úéùréýìà eéä E:äãeäé Eã ¨¦Ÿ́¨½̈¨¾¦«¦−§¥´¨«¨¤®¦µ¦§©´¨¤½¨¬¡Ÿ¤−§¨«

àéöewL øéñz-íàå áeLz éìà ýåýé-íàð | ìàøNé áeLz-íà:ãeðú àìå éðtî E ¦¨¸¦§¨¥¯§ª§Ÿ̈²¥©−¨®§¦¨¦¯¦¤²¦¨©−§¬Ÿ¨«
á:eìläúé Báe íéBb Bá eëøaúäå ä÷ãöáe ètLîa úîàa ýåýé-éç zraLðå§¦§©̧§¨Æ©§Ÿ̈½¤«¡¤−§¦§¨´¦§¨®̈§¦§¨¬§²¦−¬¦§©¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
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לוח זמנים לשבוע פרשת מטות־מסעי בערים שונות בעולם קצח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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אדמוה"זמג"א
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5:445:478:418:439:139:1510:2410:2619:4919:4720:1620:1319:2720:24באר שבע  )ק(

5:395:438:388:419:109:1310:2210:2419:5219:4920:1920:1619:2020:27חיפה )ק( 

5:395:438:398:419:109:1210:2210:2319:5119:4820:1720:1419:0820:24ירושלים )ק( 

5:435:478:408:429:139:1510:2410:2619:5119:4820:1720:1419:2820:26תל אביב )ק(

5:055:128:298:339:019:0410:2010:2320:5520:4921:3121:2420:3221:43אוסטריה וינה )ק(

7:297:269:249:229:569:5410:4610:4517:2317:2817:5117:5517:0918:06אוסטרליה מלבורן )ח(

5:165:238:358:399:089:1110:2610:2820:4920:4421:2421:1720:2721:21אוקראינה אודסה )ק(

4:414:488:048:078:368:399:559:5820:2820:2221:0420:5720:0521:01אוקראינה דונייצק )ק(

4:514:578:148:188:468:5010:0610:0820:4020:3421:1721:1020:1721:14אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:095:178:368:409:089:1210:2910:3221:1221:0621:5121:4320:4921:47אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:005:078:288:329:009:0310:2110:2421:0721:0121:4621:3820:4421:42אוקראינה קייב )ק(

5:465:529:039:079:359:3910:5310:5521:1221:0721:4621:4020:5021:57איטליה מילאנו )ק(

6:096:098:428:439:129:1310:1510:1518:3118:3218:5318:5418:1418:58אקוואדור קיטו )ח(

7:557:529:539:5210:2510:2411:1711:1618:0418:0818:3018:3417:4918:45ארגנטינה ב. איירס )ח(

9:008:5610:5310:5111:2311:2212:1312:1218:4218:4719:1119:1618:2819:20ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

5:505:558:578:599:299:3210:4310:4520:3420:3021:0421:0020:1321:04ארה״ב בולטימור )ק(

5:345:398:448:479:169:1910:3110:3320:3020:2521:0020:5520:0821:09ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:355:408:448:479:169:1910:3210:3320:2920:2520:5920:5520:0721:09ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:056:109:189:219:499:5211:0611:0821:1121:0621:4221:3720:4921:52ארה״ב דטרויט )ק(

6:286:329:249:259:569:5811:0611:0820:2620:2420:5220:4920:0621:00ארה״ב היוסטן )ק(

5:495:538:508:529:229:2410:3410:3620:0920:0620:3620:3319:4820:44ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:366:399:279:2910:0010:0111:0911:1020:1720:1520:4220:4019:5720:50ארה״ב מיאמי )ק(

5:305:358:398:429:129:1410:2710:2920:2520:2120:5620:5120:0421:07ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:245:298:378:409:089:1110:2410:2620:2920:2421:0020:5520:0721:08ארה״ב שיקאגו )ק(

6:526:519:149:149:439:4310:4210:4218:2618:2718:4818:5018:0918:54בוליביה לה פאס )ח(

5:425:499:109:149:439:4711:0411:0721:5421:4722:3422:2621:3022:50בלגיה אנטוורפן )ק(

5:425:509:129:159:439:4711:0511:0821:5421:4722:3322:2521:3022:48בלגיה בריסל )ק(

4:344:438:148:198:468:5010:1110:1421:2921:2022:1522:0521:0422:09בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:436:418:548:549:269:2510:2110:2117:4217:4518:0618:0817:2618:16ברזיל ס.פאולו )ח(

6:286:268:408:409:119:1110:0710:0717:3017:3217:5417:5617:1418:03ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

4:565:048:288:328:599:0310:2110:2421:1521:0821:5621:4820:5222:10בריטניה לונדון )ק(

4:555:048:318:369:039:0710:2710:3021:3421:2622:1722:0821:0922:35בריטניה מנצ׳סטר )ק(

4:585:068:318:359:039:0710:2610:2921:2621:1822:0721:5921:0222:03גרמניה ברלין )ק(

5:275:358:569:009:279:3110:4810:5121:3421:2822:1322:0521:1122:09גרמניה פרנקפורט )ק(

6:476:458:588:589:289:2810:0310:0417:4117:4418:0518:0817:2518:12דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:086:108:518:539:249:2510:3110:3219:2219:2019:4519:4419:0219:48הודו בומביי )ח(

6:026:058:488:499:199:2110:2610:2719:1819:1719:4219:4118:5919:45הודו פונה )ח(

4:595:058:208:238:528:5510:1110:1320:4020:3421:1621:0920:1721:13הונגריה בודפשט )ק(

5:425:478:528:549:249:2710:3910:4120:3820:3321:0821:0420:1621:08טורקיה איסטנבול )ק(

6:126:169:179:199:499:5211:0311:0520:5020:4621:1921:1520:2921:19יוון אתונה )ק(
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:225:298:428:459:149:1810:3310:3520:5820:5221:3321:2720:3521:31מולדובה קישינב )ק(

6:597:019:499:5010:1910:2011:2711:2820:2620:2520:5020:4820:0720:52מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:567:529:419:3910:1410:1211:0111:0017:1517:2017:4517:5017:0217:54ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:115:158:088:108:388:409:499:5019:0819:0519:3319:3118:4819:35נפאל קטמנדו )ח(

7:027:039:329:3210:0410:0511:0611:0719:1919:1919:4119:4119:0119:45סינגפור סינגפור )ח(

4:284:368:018:068:338:379:569:5820:5520:4821:3721:2820:3121:32פולין ורשא )ק(

6:286:278:468:469:199:1910:1710:1718:0118:0218:2318:2517:4418:29פרו לימה )ח(

6:016:089:209:249:529:5511:1011:1221:3121:2622:0521:5921:0922:16צרפת ליאון )ק(

5:596:069:249:289:569:5911:1611:1821:5321:4722:3022:2321:3022:43צרפת פריז )ק(

5:445:458:218:228:518:529:559:5518:2118:2118:4318:4318:0318:47קולומביה בוגוטה )ח(

5:465:519:019:049:339:3610:4910:5221:0120:5621:3321:2720:3921:43קנדה טורונטו )ק(

5:165:228:348:389:069:0910:2410:2620:4320:3821:1721:1120:2121:28קנדה מונטריאול )ק(

5:425:468:418:449:159:1710:2710:2820:0019:5720:2820:2519:4020:29קפריסין לרנקה )ק(

4:595:098:458:509:159:2010:4210:4522:1022:0122:5922:4821:4523:17רוסיה מוסקבה )ח(

5:385:448:589:019:309:3410:4910:5121:1621:1021:5121:4520:5321:49רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

5:395:469:029:069:339:3710:5310:5521:2421:1821:5921:5321:0122:10שוייץ ציריך )ק(

5:555:578:358:369:089:0910:1310:1418:5218:5119:1519:1418:3419:18תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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5:596:069:249:289:569:5911:1611:1821:5321:4722:3022:2321:3022:43צרפת פריז )ק(
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5:465:519:019:049:339:3610:4910:5221:0120:5621:3321:2720:3921:43קנדה טורונטו )ק(

5:165:228:348:389:069:0910:2410:2620:4320:3821:1721:1120:2121:28קנדה מונטריאול )ק(

5:425:468:418:449:159:1710:2710:2820:0019:5720:2820:2519:4020:29קפריסין לרנקה )ק(

4:595:098:458:509:159:2010:4210:4522:1022:0122:5922:4821:4523:17רוסיה מוסקבה )ח(

5:385:448:589:019:309:3410:4910:5121:1621:1021:5121:4520:5321:49רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

5:395:469:029:069:339:3710:5310:5521:2421:1821:5921:5321:0122:10שוייץ ציריך )ק(

5:555:578:358:369:089:0910:1310:1418:5218:5119:1519:1418:3419:18תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤
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